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Handlingsplan 2017-2020  

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 følges her opp med en fireårig handlingsplan. Handlingsplanen er utviklet i samhandling med kommunene og 

andre viktige samarbeidspartnere som blant annet Universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet. 

Handlingsplanen inneholder de 27 strategiene fra bibliotekplanen, med underliggende tiltak og aktiviteter. Under hver strategi angis tiltakene for de 

kommende fire årene, med ansvarsangivelse/samarbeidsparter og en tidsplan for gjennomføring. Løpende arbeid/tiltak/aktiviteter som vil skje årlig eller 

ved behov gjennom hele planperioden er markert med en X i oversikten.  

Handlingsplanen skal rulleres og vurderes gjennom årlig oppfølging av bibliotekplanen. Dette arbeidet vil gjennomføres i samarbeid med kommunene og 

andre involverte samarbeidspartnere i de fastsatte årlige evaluerings- og planleggingsmøtene hvor det legges felles årshjul, i budsjett- og økonomiplaner og 

eventuelle samarbeidsavtaler.  

 

Strategi Tiltak Ansvar/parter Tidsplan Løpende 
1. Utvikle regional 
samhandling om 
bibliotektjenester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Samhandlingsprosjekt: Etablere et regionalt 
fellesskap rundt folkebibliotekene som 
kunnskapsaktør 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
UB-UiT 

2017  

2. Samarbeidsavtaler med studietilbydere 
 

Fylkesbiblioteket 
UB-UiT 
Nord-Troms 
studiesenter 
Studiesenteret 
Finnsnes 

2017  

3. Felles evaluering- og planlegging (felles årshjul) Fylkesbiblioteket 
Kommunene 

 X 

4. Utvikle samarbeidet mellom Tromsø bibliotek og 
byarkiv og fylkesbiblioteket 

Fylkesbiblioteket 
Tromsø bibliotek og 
byarkiv 

 
 
 

X 
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2. Stimulere til utvikling 
av de regionale 
biblioteksamarbeidene 

5. Følge opp de eksisterende regionale 
biblioteksamarbeidene 

Fylkesbiblioteket 
De regionale 
biblioteksamarbeidene 
i Nord-Troms, Midt-
Troms, Astafjord 

 X 

6. Regional samarbeidsstruktur for hele fylket 
vurderes etter kommunereformen 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 

2018/2019  

3. Utvikle felles standard 
for tjenestenivå 

7. Utarbeide minstestandarder – kriterier for god 
bibliotektjeneste (Pilot i tiltak 1: Folkebibliotekene 
som kunnskapsaktør) 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 

2017/2018  

4. Videreutvikle og 
evaluere 
litteraturforsyning for 
folkebibliotekene i 
Troms 

8. Utarbeide felles rutiner for litteraturforsyning 
(Inngår i tiltak 1 - Folkebibliotekene som 
kunnskapsaktør) 

Fylkesbibliotekene 
Kommunene 
 

Oppstart 2017 
Evaluering 2019 
 

 

9. Videreføre og utvikle samarbeidet mellom 
fylkesbiblioteket og Tromsø bibliotek og byarkiv om 
samlinger 

Fylkesbiblioteket  
Troms bibliotek og 
byarkiv 

 X 

10. Evaluere rutiner og metoder for lånesamarbeidet 
i fylket (ved behov hvis endringer)  

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
UB-UiT 

2018 X 

5. Sørge for best mulig 
tilgang til faglitteratur i 
samarbeid med UIT 

11. Utarbeide retningslinjer for folkebibliotekenes 
samarbeid med Universitetsbiblioteket ved UiT 
(inngår i tiltak 1) 

Fylkesbiblioteket 
UB-UiT 
Kommunene 

2017/2018 
 

 

12. Implementere og sette i verk resultater fra tiltak 
1 

Fylkesbiblioteket 
UB-UiT 
Kommunene 

2019/2020 
 
 

 

6. Øke tilgangen til e-
bøker og andre digitale 
ressurser 
 
 
 
 

13. Avvikle Troms Samsøk og gjøre bibliotekene 
operative for nye Biblioteksøk 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 

2017/2018  

14. Sørge for at e-bøker og andre digitale ressurser er 
en selvfølgelig del av samlingsutviklingen og 
litteraturforsyningen 

Fylkesbiblioteket  
Kommunene 

 X 
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7. Stimulere til fellesskap 
rundt samlingsutvikling 
 
 

15. Øke kompetansen om samlingsutvikling Fylkesbiblioteket 
Kommunene 

 X 

16. Sørge for at folkebibliotekene har samlinger 
tilpasset befolkningens behov 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 

Måloppnåelse innen 2020 X 

8. Sørge for en 
kontinuerlig, relevant og 
effektiv 
kompetanseheving i 
fylket 

17. Statistikk-kurs - (statistikk som lederverktøy 
inngår i tiltak 9) 
 
 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

 X 

18. Øke informasjonskompetansen i 
folkebibliotekene 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
UB ved UiT 

 X 

19. Øke formidlingskompetansen i folkebibliotekene Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

 X 

20. Øke arrangørkompetansen i folkebibliotekene 
(Inngår i tiltak 9) 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

 X 

21. Faglig utvikling ved fylkesbiblioteket for å kunne 
tilby relevant kompetanse og tjenester 

Fylkesbiblioteket  X 

9. Utvikle og tilby et 
lederutviklingsprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Utarbeide, avtalefeste og planlegge et 
lederutviklingsprogram for fylkets biblioteksjefer 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
Diverse studietilbydere 
Nasjonalbiblioteket 

2017  

23. Tilby og gjennomføre lederutviklingsprogrammet Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
Diverse studietilbydere 
Nasjonalbiblioteket 

2018/2019  
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10. Legge til rette for 
erfarings- og 
kunnskapsutveksling 
mellom bibliotekansatte 
 
 
 

OBS! Inngår også i tiltak 3 
 

  X 

24. Introduksjonskurs/møte for nyansatte 
biblioteksjefer (ved behov) 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 

 X 

25. Legge til rette for hospitering (ved behov) Fylkesbiblioteket 
Kommunene 

 X 

11. Jobbe aktivt med å 
synliggjøre og 
markedsføre 
folkebibliotekene i 
Troms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Utvikle og bestemme rutiner om 
statistikk/målinger som styringsverktøy (Inngår også i 
strategi 9) 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 

2020  

27. Integrere synliggjøring og markedsføring i alle 
satsinger  

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 

 X 

28. Styrke biblioteksjefene som kommunale ledere 
(Inngår også i strategi 9) 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 

 X 

29. Utvikle samarbeidet mellom fylkesbiblioteket og 
kommunal forvaltning 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 

 X 

30. Felles planlegging og gjennomføring av 
kampanjer og jubileer 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 

 X 

31. Etablere rutiner og maler for pressekontakt Fylkesbiblioteket 
Kommunene 

2017/2018 X 

32. Synliggjøre bibliotekene på eksterne arenaer i og 
utenfor fylket  

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 

 X 

33. Utarbeide og prøve ut kunnskapsbasert tidsskrift 
for å synliggjøre biblioteksektoren i fylket sitt arbeid 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
Andre partnere 

2020  
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12. Utvikle 
folkebibliotekene som 
kunnskapsaktører 
tilpasset sitt 
lokalsamfunn 

OBS! En del av tiltak 1. og tiltak 12. og strategi 5. 
 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 

  

34. Utarbeide kriterier for studiebibliotek Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
UB-UiT 
Nors-Troms 
studiesenter 
Studiesenteret 
Finnsnes 

2020  

35. Støtte opp om folkebibliotekene som 
samarbeidspart og bibliotekfaglig veileder for 
barnehage og skole  

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 

 X 

13. Utvikle felles rutiner 
og samarbeid om 
faglighet og samlinger 
for at alle skal få tilgang 
til fagbibliotektjenester 
 

OBS! En del av tiltak 1. og tiltak 12. og strategi 5. 
 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
UB-UiT 

  

36. Utvikle nye arbeidsmetoder tilpasset 
kunnskapsaktørrollen 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
UB-UiT 

2019/2020  

14. Økt formidling av 
faglitteratur til alle 
 

37. Teste ut, tilpasse og utvikle samlinger og 
litteraturforsyning av faglitteratur tilpasset 
kunnskapsaktørrollen (Inngår i tiltak 1) 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
UB-UiT 

2017  

38. Utvikle felles tilbud og aktiviteter for 
kunnskapsformidling for alle brukergrupper 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
UIT-Norges arktiske 
universitet  
Andre 
kunnskapsaktører og 
mulige partnere 

 X 

15. Stimulere til språk- 
og leseutvikling 
 

39. Utvikle lesearbeidet i samarbeid med barnehage 
og skole 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

 X 
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16. Arbeide for å øke 
befolkningens digitale 
ferdigheter  
 

40. Tilby og gjennomføre kompetansehevingstiltak 
for befolkningen  

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

 X 

41. Vurdere hvordan folkebiblioteket kan ivareta 
rollen som digital veileder i kommunen 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

2017  

42. Samarbeide med prosjektet Digital 
næringsutvikling  

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

Prosjektperioden X 

43. Arbeide for å øke informasjonskompetansen i 
videregående skole i samarbeid med UB-UiT 

Fylkesbiblioteket 
UB-UiT 
 

2017/2018  

17. Utvikle 
folkebibliotekene som 
læringsarenaer for alle 
brukergrupper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Utvikle folkebibliotekene som lokal 
kunnskapsaktør for offentlig arbeidsliv (Inngår i tiltak 
1 og strategi 5) 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

2019/2020  

45. Undersøke og prøve ut folkebibliotekenes 
potensial som kunnskapspartner for lokalt næringsliv 
(forutsetter ekstern finansiering) 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

2020  

46. Utvikle de eksisterende studiebibliotekene og 
oppgradere utstyrspark (Inngår også i strategi 23) 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

 X 

47. Kompetanseheving i tilrettelegging for læring 
(Inngår i tiltak 1) 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
UB-UiT 

 2019/2020 

48. Utvikle folkebibliotekenes rolle som 
kunnskapsaktør for barn og unge (Inngår i tiltak 1)  

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

2017  



7 
 

18. Fremme lesing og 
leselyst 
 

49. Utvikle prosjekt «Troms høytleser» Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

2019/2020  

50. Videreføre «Tromsungdom leser» Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

 X 

51. Videreutvikle samhandlingen mellom Den 
kulturelle skolesekken og folkebibliotekene 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

 X 

52. Samarbeide om felles lesefremmende tiltak, 
kampanjer og aktiviteter  

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
Andre partnere 

 X 

53. Samarbeide om fellesaktiviteter og turneer innen 
litteraturformidling for alle brukergrupper 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
Andre Partnere 

 X 

19. Gi tilgang til et 
allsidig, aktuelt og 
kvalitetsmessig 
litteraturutvalg 
 

54. Øke kompetansen på samlingsutvikling (også 
tiltak 15) 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

 X 

55. Utvikle minstekrav til samlinger (se tiltak 16) Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

 X 

56. Utvikle et fellesskap rundt samlingene i fylket Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

 X 

57. Alle folkebibliotek skal ta imot og formidle 
Kulturrådets innkjøpsordninger 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

 X 

20. Styrke og utvikle 
folkebibliotekene som 
formidlere av litteratur 
og kultur 
 

58. Utvikle brukerinvolveringsprosjekt «Ungdom i 
sentrum»  

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

2020  

59. Utvikle formidling i Bok- og kulturbussen i 
samarbeid med folkebibliotekene i bokbussregionen 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

2018  
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60. Utrede muligheten for bokbusstjenester i Midt-
Troms 

Fylkesbiblioteket 
Midt-Troms 
kommunene 
 

2017  

61. Fokus på leserutvikling og lesefellesskap Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

 X 

62. Fellestilbud, oppfølging og tilrettelegging av 
kompetanse for formidling i folkebibliotek (inngår i 
flere strategier/ tiltak) 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
Andre partnere 
 

 X 

63. Tilby årlig kompetansehevende 
oppdateringsseminar fra IBBY – Norsk 
barnebokforum 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

 X 

21. Fremme og formidle 
nordnorsk, samisk og 
kvensk litteratur 
 

64. Gjennomføre Nordnorsk litteraturstrategi Fylkesbibliotekene i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

2017  

65. Følge opp Sametingets litteraturpolitikk Fylkesbiblioteket  X 

66. Videreutvikle Kvensk bibliotektjeneste Fylkesbiblioteket 
Nord-Reisa bibliotek 
Finnmark 
fylkesbibliotek 

2017  

67. Løfte fram nabolandslitteraturen Fylkesbiblioteket 
Kommunene 

2020  

22. Stimulere til norsk 
språkutvikling 
 
 
 
 
 

68. Gjøre kvalitetslitteratur tilgjengelig gjennom 
tilgang og formidling (inngår i flere strategier/tiltak) 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

 X 
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23. Gi tilgang til et 
imøtekommende og 
åpent folkebibliotek som 
er tilrettelagt for 
aktiviteter og møter 
mellom mennesker 

69. Utvikle og følge opp minstekrav for 
biblioteklokaler og utstyrspark 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

2020  

70. Oppfriskning av kompetanse på 
bibliotekromutvikling 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

2019  

71. Veiledning og koordinering i 
bibliotekromutvikling og meråpne/selvbetjente 
løsninger 

Fylkesbiblioteket 
 

 X 

24. Utvikle 
folkebibliotekene som 
møtested og arena for 
samtale og debatt 

72. Tilby, tilrettelegge og koordinere felles aktiviteter 
og arrangementer 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

 X 

73. Utvikle hjelpemidler (maler/retningslinjer) for 
aktiviteter/arrangementer og møtestedsfunksjonen 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

 X 

25. Utvikle samarbeidet 
med lokale aktører 

74. Seminar/workshop om nettverksbygging og 
partnerskap 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

2018  

26. Synliggjøre 
folkebiblioteket som 
stedsutvikler og 
lokalsamfunnets 
møterom 

75. Støtte opp om folkebibliotekenes 
lokalsamfunnsarbeid (Inngår også i strategi 9) 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

 X 

27. Utvikle 
folkebiblioteket som 
flerkulturell arena 

76. Tilby kompetanse, støtte opp om og tilrettelegge 
for folkebibliotekenes rolle som integreringsaktør 

Fylkesbiblioteket 
Kommunene 
 

 X 

77. Formidle kunnskap om lokalsamfunnet  Fylkesbiblioteket 
Kommunene/politisk 
nivå 
Museene i Troms 
Lokale org. /foreninger 

 X 

 


