
Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028
Overordnet mål er «gode og likeverdige bibliotektjenester og 
tilstrekkelig nærhet til tjenestene for alle innbyggere i Troms». 

Formål er: «… å sørge for et felles styringsverktøy som sikrer tjenester 
som er relevant for alle, tilstrekkelig kompetanse og hensiktsmessig 
samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene. Den regionale 
bibliotekplanen skal ta stilling til hvordan bibliotekene i Troms skal 
ivareta sin samfunnsrolle og hvordan fylkeskommunen og 
kommunene skal utvikle bibliotekene i fellesskap.».



Vedtak om oppstart av handlingsplanprosess 
juni 2022
Fra fagnotatet til fylkesrådet:

«Det er ikke mulig for fylkeskommunen å bidra til utvikling på en måte som er 

relevant for alle kommuner uten en felles forankret prioritering. Regional 

bibliotekplan for Troms 2017-2028 med handlingsplan representerer ei slik felles 

prioritering. 

En handlingsplan med utgangspunkt i eksisterende regionale plan vil ta stilling til 

hvordan satsingene og de tre strategiene i eksisterende plan kan videreføres, sett i 

lys av nyere nasjonale føringer». 



Handlingsplanens tiltak 
Overordnede strategier – Samhandling, kompetanseutvikling, synliggjøring

Tjenesteområder:

• Kunnskap og læring

• Litteratur og kultur

• Lokal arena og møteplass

Handlingsplanen skal inneholde tiltak som styrker bibliotekene og samhandlingen 

mellom bibliotekene i regionen og med fylkesbiblioteket. 



Involvering, struktur og resultat
Kommunene informeres og involveres i arbeidet. Representanter fra bibliotekene i 

regionen og andre samarbeidsparter inviteres til å bidra i temamøter. 

Tiltakene i handlingsplanen vil være konkret og tydelig med tanke på myndighet, 

ansvarliggjøring og tidsrammer. 

• Hvordan gjøre handlingsplanen mer dynamisk og levende?  

• Beskrive milepæler og ha ulike nivåer på involvering. 

• Hva skal alle være med på? Hva kan man eventuelt velge bort?

Ved planprosessens avslutning i mars 2023 skal vi ha ferdig en handlingsplan som er 

godt forankret i Troms og som gir en tydelig retning for arbeidet de neste fem årene. 



Prosess 
Hva skal vi ta med oss fra den første handlingsplanen? Strategier som vi skal ta med 
videre, ønsker å fokusere mer på, hvor vi ikke har fått gjennomført så mye.

Tiltak og prosjekter – Temamøtene brukes aktivt for å dele idéer, forventninger, 
behov og ønsker. Samskapingsmetoder. «Rundebordsmøte». 

Nye perspektiver:

• Revidering av Nasjonal bibliotekstrategi

• Nasjonal leselyststrategi

• Bærekraftmålene

• Ny digital virkelighet

• Samskaping og involvering av lokalsamfunnet 



Fremdriftsplan

4 Regionale møter i september - gjennomført

Temamøter: 

• Finnsnes – Kunnskap og læring – 3. november

• Tromsø – Litteratur og kultur – 9. november

• Harstad – Lokal arena og møteplass – 24. november

Utkast av planen sendes ut til alle kommunene senest 12. desember

Digitalt «høringsseminar» 12. januar 2023

Endelig vedtak i Fylkestinget 12.-17. mars 2023


