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Forankring
Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028
• Lov om folkebibliotek § 8-1«Regional planmyndighet skal utarbeide regionale 

planer for de spørsmål som er fastsatt i den regionale planstrategien. (…) Som del 
av regional plan skal det samtidig utarbeides et handlingsprogram for 
gjennomføring av planen. Handlingsprogrammet skal vedtas av regional 
planmyndighet. Behovet for rullering skal vurderes årlig».

• Ny nasjonal bibliotekstrategi – den gjeldende strategien er forlenget ut 2024.

• Da vi ble sammenslått med Finnmark ble det bestemt at vi skulle utarbeide en ny 
felles regional plan for hele det nye fylket. Nå har situasjonen endret seg i og med 
at fylkene skal deles og avviklingen av Troms og Finnmark, som formelt vil skje 
1.1.2024, er i gang.

• Beslutningen om å ta opp arbeidet med å utvikle en handlingsplan for Troms er 
avklart med ledelsen i fylkeskommunen.



Forventninger til resultatet 

En handlingsplan som er godt forankret i kommunene i Troms og som gir 
oss en tydelig retning for vårt arbeid de neste fire årene.
Overordnet mål: «(…)gode og likeverdige tjenester og tilstrekkelig nærhet til 
tjenestene for alle innbyggere i Troms».

Strategiene fra Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028:

❖SAMHANDLING

❖KOMPETANSEUTVIKLING

❖SYNLIGGJØRING

.



Folkebibliotekene skal være lokalsamfunnets sted for 
kunnskap, kultur, litteratur, læring og skapende aktiviteter –
Et sted for møter mellom mennesker.

• Tiltakene skal utvikle bibliotekenes rolle innenfor de tre tjenesteområdene fra 
bibliotekplanen: 

❖Kunnskap og læring

❖Litteratur og kultur

❖Lokal arena og møteplass

Handlingsplanen skal inneholde tiltak som styrker bibliotekene og samhandlingen mellom 
bibliotekene i regionen. 

➢Det globale, nasjonale, lokale og digitale perspektivet

➢Bærekraftmålene

➢Satsing på lesing og leselyst - Ny leselyststrategi er varslet i «Hurdalsplattformen».



Hvordan?

• Internt team på fylkesbiblioteket 

• Regionale møter og temamøter høsten 2022

• De regionale samarbeidene vil bli involvert i arbeidet.

• Representanter fra bibliotekene i regionen vil bli invitert/oppfordret 
til å delta på temamøter. 

• Bibliotekeierne involveres i den grad det er mulig. 

• Avslutningsseminar



Fremdriftsplan – sjekk om noe krasjer og gi 
beskjed
• Biblioteksjefmøte i Alta 25.-26. april – Informasjon om oppstart

• Dialogmøte (digitalt) –informasjon, innspill og spørsmål om prosessen 
- forslag til dato Mandag 13. juni

• Regionale møter - Uke 36 og 37 – fysisk – Regionale møter med 
kommunene og eventuelt andre samarbeidsparter

• Temamøter – de tre strategiene – november/desember

• Biblioteksjefmøte 11.-12. oktober – Bibliotekpolitisk seminar med 
handlingsplanen som tema. Deltakelse fra kommuneledelse.

• Avslutningsseminar – januar/februar 2023

• Behandling i fylkestinget – mars 2023


