
Samarbeid gjennom biblioteksystem
- Om prosjektet

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. 



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. 



Organisering
• Prosjekteier: Troms og Finnmark 

fylkesbibliotek

• Styringsgruppe:
• Sunniva Knutsen, Finnmark 

fylkesbibliotek
• Birgit Larsen, Troms fylkesbibliotek
• Liv Kristin Hansen, Kvæfjord bibliotek
• Elisabeth Klogh Hegge, Utdanning 

Finnmark
• Lise Robertsen, Utdanning Troms

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
• Randi Brudeskar, 

Tromsdalen vgs



Prosjektfaser

Nytt biblioteksystem

Innkjøp og 
beslutning

•01-2023-07.2023

Konkretisering

•08.2022-12.2022

Mulighetsfase

•02.2022-07.2022

Plan om å arbeide ferdig en 
kravspesifikasjon til nyttår 
2023. 
Nytt biblioteksystem fra 
høsten 2023. 



Hva skjer videre i vår 2022? 

• Det blir regionvise innspillsmøter
med kommunene, muligheter for 
samarbeid gjennom 
biblioteksystem?

• Biblioteksjefmøte med vekt på 
formidling

• Ulike kartlegginger



Mer informasjon? 
Se hjemmeside 
fylkesbibliotek. 

Kontaktinformasjon 
prosjektleder: 

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

mailto:Sigrid.stangnes@tffk.no

