
Samarbeid gjennom nytt biblioteksystem
Grenseløse muligheter



Hvorfor prosjekt om nytt biblioteksystem nå?

• På litt sikt vil Mikromarc fases ut

• En overvekt av bibliotekene må derfor anskaffe nytt biblioteksystem. 

• Lov om offentlige anskaffelser stiller krav om konkurranse ved innkjøp 
i offentlig sektor. 



Hvorfor prosjekt om nytt biblioteksystem nå?

• På biblioteksjefmøte i april 2020 ble fylkesbiblioteket oppfordra av 
kommunene til å koordinere anskaffelse av nytt system. 

• Forankra i gjeldende Regional bibliotekplan for Troms, strategi for 
samhandling. 

• Forankra i tidligere regionalt handlingsprogram for Finnmark der det 
skulle utredes muligheten for felles biblioteksystem. 



Men er det ikke kun negativt å skifte system?

• Kan jo det gamle i fingrene

• Vet hva vi har….

• Endelig behersker jeg 
biblioteksystemet, orker ikke å 
lære meg et nytt!

• Både vi ansatte og lånerne vil 
bare bli frustrert! D
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Muligheter med nytt system

• Et system som er godt på formidling

• Et system som tilrettelegger for bedre 
samarbeid mellom bibliotek

• Sømløse bibliotektjenester

• Færre rutineoppgaver

• Anskaffelse av et nytt biblioteksystem gir 
muligheten til å tenke helt nytt og bane vei 
for framtidas løsninger. 



Prosjektmål
• 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. 



Hvem deltar i prosjektet? 

• Den primære målgruppa er folkebibliotek i Troms og Finnmark samt 
alle skolebibliotek vgs. 

• Det åpnes for at skolebibliotek grunnskole også kan kjøpe samme 
system som folkebibliotek i sin kommune. 

• Innen kort tid vil alle folkebibliotek og skolebibliotek vgs bli bedt om å 
gi tilbakemelding på om de ønsker å delta i prosjektet. 

- Forplikter seg ikke til å måtte kjøpe



Organisering
• Prosjekteier: Troms og Finnmark 

fylkesbibliotek

• Styringsgruppe:
• Birgit Larsen
• Sunniva Knutsen
• Liv Kristin Hansen, Kvæfjord 

folkebibliotek
• Repr utdanningsetaten

Prosjektgruppe: 
• David Wulff Sæther, Senja 

bibliotek
• Hilde Melhuus Lorentzen, 

Vadsø bibliotek
• Anja Borg Andreassen, 

Tromsø bibliotek
• Margrethe Haslund, 

Nordreisa bibliotek
• Wenche Vevik, Båtsfjord 

bibliotek
• Elise Thomassen, Lakselv vgs
• Marte Serine Langstrand, 

Stangnes vgs



Prosjektledelsen

Sigrid Stangnes: 
- Prosjektleder 

Trine Mellem
Del av prosjektteam

Mona Fonnes
Del av prosjektteam

I tillegg vil vi ha med oss innkjøpsavdelinga i fylkeskommunen som faglig støtte for 
å sikre at prosessen blir riktig. 



Hva har skjedd til nå? 

• Januar-februar 2021: 
- Søknad utforma til Nasjonalbiblioteket

April 2021: 
- Fikk 400.000 fra Nasjonalbiblioteket. 

November 2021
- Invitasjon til å tegne opsjon med Deichman

Januar 2022:
- Ansettelse av prosjektleder



Kort om Deichman

• I november 2021 ble folkebibliotek i Troms og Finnmark invitert til å 
tegne en opsjon knytta til felles innkjøp biblioteksystem Deichman.

• Avgjøres til sommeren. 

• Vi får da innsikt i hva som anskaffes og til hvilken pris. Helt nye 
løsninger? Nye tilbydere? 

• Gjennom vårt prosjekt stiller vi krav til biblioteksystem som passer oss. 

• Vår anbefaling er å ikke benytte seg av opsjonen nå, men avvente 
minst ett år. 



Prosjektfaser

Nytt biblioteksystem

Innkjøp og 
beslutning

•01-2023-07.2023

Konkretisering

•08.2022-12.2022

Mulighetsfase

•02.2022-07.2022



Viktig i innkjøpsprosessen

• Det er arbeidet før utlysning som er det viktigste. 

• Her definerer man hva som skal kjøpes inn, hvilke krav som skal stilles. 

• Når utlysninga er gått ut så er det «for seint» å endre kravene. 

• Flere måter å utføre innkjøpet på, vil se på det som andre 
fylkesbibliotek gjør/har gjort. 



Hva skjer videre i vår? 

• Alle folkebibliotek og skolebibliotek vgs får epost med forespørsel om 
de vil være med i prosjektet + innsamling av kontaktinfo. 

• Vi vil invitere alle folkebibliotek og skolebibliotek vgs til ulike 
innspillsprosesser. 

• Biblioteksjefmøtet vil ha en større bolk med tema nytt 
biblioteksystem. 



Hvor aktiv skal jeg være? 

Fort gjort å tenke at: 
• Jeg kan jo så lite om biblioteksystem
• Ikke så viktig at jeg involverer meg
• Så mange andre som har så mye mer        

kunnskap enn meg
• Jeg er jo bare en vanlig bibliotekar, det viktigste 

for meg er at ting fungerer



Hvor aktiv skal jeg være?

• For at prosjektet skal lykkes er det viktig at flest mulig engasjerer seg, 
særlig tidlig i prosessen. Når systemet er kjøpt inn så er det for seint. 

• Start gjerne tenkinga nå. Noter ned, stort og smått, av tanker omkring 
ting som irriterer deg med dagens system, ting du savner, ønsker osv. 

• Biblioteksystemet skal ikke kun brukes av «eksperter», hovedvekta av 
bibliotek i Troms og Finnmark har 1-2 stillinger. Det er derfor viktig at 
det skal fungere godt også i bibliotek med liten stillingsprosent. 



Hvor aktiv skal jeg være? 

• Oppfordrer til å gi tilbakemelding eller stille spørsmål hvis man har 
noe på hjertet. Ingenting er for dumt å spørre om. 

• Prosjektet må prioriteres
- Ved innsamling av informasjon, gi tilbakemelding innen fristen. 
- Ved innspills-samlinger, meld dere på. 
- Dere må også løfte prosjektet i planene og budsjettene i egen organisasjon. 

Når dere melder fra om dere skal delta i prosjektet eller ikke så er det forventa at dere 
også prioriterer prosjektet i egen arbeidshverdag. 



Ta gjerne kontakt!
Sigrid Stangnes: 

sigrid.stangnes@tffk.no
Telefon: 78 96 43 57 

mailto:Sigrid.stangnes@tffk.no

