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Bakgrunn 
I Troms og Finnmark må de fleste bibliotekene bytte biblioteksystem når Mikromarc fases ut. Dette 

gir oss en mulighet til å tenke nytt. I Troms og Finnmark er det mange bibliotek, mange med små 

ressurser. Bibliotekene skal sammen finne ut om et nytt biblioteksystem kan gi gode måter å 

samarbeide på, dele på arbeid eller nye måter å organisere sine tjenester. Vi vil avklare om nytt 

biblioteksystem kan være felles for alle kommunene, og hvordan biblioteksystemet kan understøtte 

samarbeid. Hvilke merverdier kan vi få ut av biblioteksystemet ved å samarbeide mer? 

Vi ser prosjektet i sammenheng med prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0, som også vil 

bygge opp under behov for samhandling og formidling av digitale kunnskapsressurser. Vi ser 

prosjektet i sammenheng med fylkesbibliotekenes fellesprosjekt om formidlingskompetanse. Det vil 

bidra til å avklare hva det nye systemet skal bidra med i formidlingsarbeidet. Vi ser prosjektet i 

sammenheng med vår deltakelse i Deichman sitt prosjekt Tjenesteplattform for norske bibliotek der 

vi er samarbeidspart. 

Vi ønsker å finne muligheter for samarbeid på tvers av bibliotektyper som folkebibliotek, 

kombinasjonsbibliotek og bibliotek i videregående skoler, på tvers av kommunegrenser og gamle 

fylkesgrenser.  

Forankring 
Arbeidet sees i lys av Nasjonal bibliotekstrategis kapittel 5 om samarbeid og utvikling, Regional 

bibliotekplan for Troms 2017-2028 og Regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling 2017-2020 

fra Finnmark. 

Søknaden forankres i Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 strategi for samhandling. 

Bibliotekene skal blant annet utvikle regional samhandling om bibliotektjenester, stimulere til 

utvikling av de regionale biblioteksamarbeidene, utvikle felles standard for tjenestenivå, 

videreutvikle og evaluere litteraturforsyning for folkebibliotekene i Troms, øke tilgangen til e-bøker 

og andre digitale ressurser og stimulere til fellesskap rundt samlingsutvikling. 

Regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling 2017-2020 fra Finnmark har som tiltak å utrede 

muligheten for felles biblioteksystem for alle bibliotek og videreføre regionale biblioteksamarbeid. 

På biblioteksjefsmøtet i april 2020 ble fylkesbiblioteket oppfordret av kommunene til å koordinere 

anskaffelse av nytt system. I forkant av prosjektsøknaden har fylkesbiblioteket arrangert 

innspillsmøte med folkebibliotek, kombinasjonsbibliotek og bibliotek i den videregående skolen. 

Målsetting 
Det overordna målet er bedre bibliotektjenester i Troms og Finnmark.  

Målet med prosjektet er å anskaffe og implementere et nytt biblioteksystem for bibliotekene i fylket.  

Delmål:  
- Biblioteksystemet skal tilrettelegge for nye samarbeid for eksempel når det gjelder 

formidling, kompetansedeling og kompetanseutvikling 

- Mer sømløse bibliotektjenester på tvers av bibliotektype og kommunegrenser.  

- Bedre formidling og utnytting av felles digitale ressurser.  

- Redusert tid brukt på rutineoppgaver 

- Mer aktiv formidling av litteratur på minoritetsspråk som samisk, kvensk, finsk og russisk.  



Prosjektet og måloppnåelse knytta til FNs bærekraftmål 
4: God utdanning. Kan samarbeid gi bedre utdanning i grunnskolen, høyere utdanning og innen 

livslang læring? 

10: Mindre ulikhet. Kan samarbeid være med på å redusere økonomiske og sosiale ulikheter i fylket? 

11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn. Kan samarbeid styrke samhandling mellom små og store 

enheter, særlig med tanke på med tanke på kompetansedeling fra større fagmiljøer til mindre 

enheter? 

 

Omfang 
Prosjektet går fra 1.1.2022 til 30.11.2023.  

Prosjektet kan inkludere alle folkebibliotek og skolebibliotek vgs i Troms og Finnmark. I tillegg vil 

skolebibliotek i grunnskole også ha mulighet til å kjøpe samme biblioteksystem.  

Arbeidsområder i prosjektet 
Formidling: Folkebibliotekene i fylket samarbeider allerede om innkjøp av e-bøker, og har mange 

felles digitale ressurser i regi av fylkesbiblioteket. Hvordan kan disse formidles og utnyttes bedre i 

biblioteksystemet? 

Internt arbeid: Er det mulig å redusere tiden bibliotekansatte bruker på f.eks. katalogisering og 

registrering av bøker, og dermed frigjøre mer tid til brukerfokuserte oppgaver? 

Minoritetsspråk: Troms og Finnmark fylke har et spesielt ansvar for samiske og kvensk språk, har 

nasjonalt ansvar for finsk bibliotektjeneste, og bevilger midler til russisk bibliotektjeneste. 

Fylkeskommunen har formalisert samarbeid med Sametinget og fylkesbiblioteket inngår i 

Sametingets arbeid med formidling av samisk litteratur. Hvordan kan biblioteksystemet bidra til enda 

mer aktiv formidling av denne litteraturen? 

Felles biblioteksystem: Mange av kommunene og skolene må ha nytt biblioteksystem, er det 

muligheter for felles biblioteksystem for alle kommunene og skolene? 

Vi skal arrangere kurs og annen kompetanseheving slik at alle bibliotekansatte kan systemet godt. 

Metodikk 
Finnmark fylkesbibliotek var en av partene i prosjektet Biblioteket som samskaper. Kurset Startpakke 

for samskaping på bibliotekutvikling.no gir en god innføring i mange metoder for bedre 

gjennomføring av samarbeid, idémyldring og møter. For å sikre brukerperspektivet ønsker vi å bruke 

metoder fra samskaping til å gjennomføre aktiviteter med innbyggere i to-tre kommuner. Vi vil også 

bruke flere av metodene i møter med bibliotekene. Bibliotekene vil få praktisk erfaring med 

metodene, noe som kan føre til samskaping i egen kommune senere. 

 

 



Organisering 
Prosjekteier er fylkesbibliotek i Troms og Finnmark. Disse har søkt etter midler og rapporterer til 

Nasjonalbiblioteket. Troms og Finnmark er nå delt administrativt. Begge organisasjoner er likevel 

prosjekteier, og har lik påvirkning på prosjektet.  

Styringsgruppe  
Styringsgruppa har det overordna ansvaret. De skal følge opp progresjonen i prosjektet, de ser til at 

man holder seg innafor satte rammer og at man jobber mot prosjektets mål.  

Styringsgruppa består av:  

- Birgit Larsen, Troms fylkesbibliotek 

- Sunniva Knutsen, Finnmark fylkesbibliotek 

- Liv Kristin Hansen, Kvæfjord bibliotek 

- Elisabeth Klogh Hegge, utdanning Finnmark 

- Lise Robertsen, utdanning Troms 

Prosjektgruppe 
Prosjektgruppa er den som setter seg inn i ulike problemstillinger og som innstiller overfor 

styringsgruppa.  

Prosjektgruppa består av 

- Hilde Melhuus Lorentzen, Vadsø bibliotek 

- David Wulff Sæther, Senja bibliotek 

- Anja Borg Andreassen, Tromsø bibliotek 

- Margrethe Haslund, Nordreisa bibliotek 

- Wenche Vevik, Båtsfjord bibliotek 

- Elise Thomassen skolebibliotek Lakselv vgs 

- Marte Serine Langstrand, skolebibliotek Stangnes vgs 

Prosjektleder: Sigrid Stangnes 

Øvrig prosjektteam: Trine Mellem og Mona Fonnes.  



Prosjektfaser 

 

Prosjektet består av ulike faser, som sammen skal lede fram til innkjøp av nytt biblioteksystem. 

Prosjektets første år brukes til kartlegging av muligheter nye biblioteksystemer kan gi, og avklare 

hvilke behov vi vil at et nytt system skal innfri. Vi skal også utarbeide kravspesifikasjon. I det andre 

året henter vi inn tilbud og lager avtale om nytt biblioteksystem, implementerer nytt system, og 

gjennomfører kompetanseheving, som kurs og opplæring. 

 

Aktivitetsplan 
Under er prosjektets framdrift beskrevet i ulike aktiviteter. I tillegg vil det utarbeides en detaljert 

aktivitetsplan for hvert halvår.  

HA 1: Etablering av prosjekt 
Få på plass en prosjektleder, etablere styringsgruppe og prosjektgruppe. Utarbeide en ferdig 

prosjektplan. Få på plass en egen epostliste med de som skal motta informasjon om prosjektet.  

Tid: 01.01.2022-01.03.2022 

HA 2: Innhente innspill fra aktørene 
Gjennom ulike møter med folkebibliotek og skolebibliotek vgs få innspill på hva som er viktig med 

tanke på nytt biblioteksystem og hvordan dette kan gi gevinster for bibliotekene. Det er også aktuelt 

å bruke felles biblioteksjefmøte og fagforum for skolebibliotek vgs til dette.  

Tid: 01.03.2022-01.07.2022 

HA 3: Utarbeide kravspesifikasjon 
På bakgrunn av innspill så utarbeides det en kravspesifikasjon som gjenspeiler de ønsker og behov 

som bibliotekene har. Det er viktig at denne utarbeides ihht de krav som en innkjøpsprosess krever. I 

denne prosessen kan det bli aktuelt med innspillsmøte med leverandørene.  

Tid: 01.07.2022-31.12.2022 

Nytt biblioteksystem

Innkjøp og 
beslutning

• 01-2023-07.2023

Konkretisering

• 08.2022-12.2022

Mulighetsfase

• 02.2022-07.2022



HA 4: Anbudsprosess og innkjøp av system 
Den ferdige utarbeida kravspesifikasjonen legges til grunn for anbudsprosessen. Denne prosessen må 

sikre at det beste biblioteksystemet blir innkjøpt. Det er mange formelle forhold som må være 

innfridd. Det vil være aktuelt å gjennomføre brukertesting.  

Tid: 01.01.2023-01.07.2023 

HA 5: Innføring av nytt system 
Etter innkjøp skal systemet innføres i bibliotekene. Dette vil kreve en del støtte, samt kursing ol.  

Tid: 01.07.2023-30.11.2023 

 

Milepæler 
MP1: Avklart hvilke bibliotek som er ønsker å delta på fellesinnkjøp.   

MP 2: Kravspesifikasjon er ferdig utarbeidet og vedtatt.  

MP 3: Valg av leverandør er foretatt.  

 

Budsjett og finansieringsplan 
 

Utgifter   

 År 1 År 2 

Lønn kr 635 000 kr 635 000 

Frikjøp prosjektgruppe kr 100 000 kr 100 000 

Reiser kr 230 000 kr 140 000 

Møteutgifter kr 30 000 kr 30 000 

Kompetanseheving kr 40 000 kr 130 000 

Arbeidstid kr 300 000 kr 300 000 

Kontor og adm kr 60 000 kr 60 000 

Totalt kr 1 395 000 kr 1 395 000 

   

Inntekter   

   

Nasjonalbiblioteket kr 400 000 kr 400 000 

Egenandel kr 635 000 kr 635 000 

Egenandel arbeidstid kr 300 000 kr 300 000 

Egenandel kontor og adm kr 60 000 kr 60 000 

Totalt kr 1 395 000 kr 1 395 000 
 


