
26.-27.april 2022

Biblioteksjefmøte 
i Troms og Finnmark



Velkommen!



Program tirsdag 26. april

11.30 Lunsj

12.30 Velkommen

12.45 Grenseløse muligheter – samarbeid 

gjennom biblioteksystem

- Et biblioteksystem med brukeren i fokus

14.15 Pause

14.30 Konsekvenser og muligheter

Samhandling mellom fylkesbiblioteket og kommunene, etter vedtak 

om fylkets oppdeling.

15.15 Pause

15.30 Parallelle seksjoner om formidling



Parallelle seksjoner om formidling

Kunnskapsformidling Samisk og kvensk 
språk i kultur- og 
litteraturformidling

Digital formidling Kreativ formidling

Innleder: 
Margrethe Haslund, 
Nordreisa bibliotek

Innleder: 
Silja Skjelnes-
Mattila, Storfjord 
bibliotek

Innleder: 
Annelene
Thomassen Steine, 
Alta bibliotek

Innleder: 
Ramona Wallin, 
Hasvik bibliotek



16.00 Kort pause

16.10 Shared reading

Nye og/eller erfarne leseledere leder oss 

gjennom en liten time i litteraturens verden.

18.00 Vi går til Alta bibliotek

19.00 Middag på Scandic

Etter middag møtes vi til sosialt samvær i 

lobbybaren, 2. etasje.

Program tirsdag 26. april, forts.



Program onsdag 27.april             
Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0

09.00 Velkommen og status om prosjektet

09.15 Nasjonalbiblioteket, hva finnes 

digitalt?

Inger Stenersen fra Nasjonalbiblioteket kommer for å vise oss 

nettbiblioteket, pålogging til avistjenesten og pliktavlevert materialer. 

Det blir triks og tips, nye tjenester og nye innganger.

11.30 Lunsj Evalueringsskjema deles ut

12:30 Lokalhistoriske kilder og formidling

Fotoarkivet og privatarkivet i Finnmark viser hvordan vi kan søke etter 

bilder og dokumenter i arkivet. Det blir også en liten innføring i 

slektshistoriske kilder i Troms. Alta bibliotek forteller om hvordan de 

formidler lokalhistorie.

13.45 Møtet avsluttes





Felles aktiviteter til 31.12.2023

Felles prosjekter. Grenseløse muligheter (2022-2023) og Kunnskapsaktør 2.0 (2022)

E-bokkonsortiet. Felles inntil videre -

Evt. prosjektsøknader og andre søknader må avklares mellom partene

Felles samiske midler til formidling i 2022 (og søkt for 2023)

Felles fast ukentlig møteplass både på ledernivå og for rådgivere

Politiske saker som angår begge «fylker». For eksempel høringer

Kontakt med staten ved Nasjonalbibliotek og departement  



Delt på hhv. Troms og Finnmark

Ansvaret for å følge opp kommunene i hhv Troms og Finnmark er delt 
fylkesvis.

Planprosess. 

Nytt handlingsprogram for Regional bibliotekplan 2017-2028 i 
Troms 

Oppstart av planarbeid i Finnmark

Nettsider skal deles



Delt eller felles? Må avklares

1. Møtestruktur, felles eller delt: biblioteksjefmøter, «tirsdagsmøter» ?

2. Formidlingstiltak, fysisk og digitalt?

3. Kompetansetilbud; delt eller felles (utover felles prosjekter)?

4. Fortsatt eboksamarbeid?

5. Felles kampanjer?

6. Nye felles prosjekter?

+ … ?



Gruppearbeid. 20 min + 10 min i plenum

1. Hva ønsker dere å videreføre av biblioteksamarbeidet og fellestiltak 
vi har hatt over fylkesgrensene i Troms og Finnmark?

2. Hvilken møtestruktur skal vi ha? 

3. Hvilke typer tjenester og aktiviteter bør det være fellesskap om? 
Innenfor Troms og Finnmark? Mellom fylkene?

4. Hvilke tjenester kan fylkesbiblioteket(ene) legge mindre vekt på 
eller slutte med? Eventuelt hva bør prioriteres?



Overordnet organisering 
Finnmark



Kultur, språk og 
levekår

Kulturavdelinga

Fylkesbibliotek

SceneNord

Kunst- og 
kulturutvikling

Avdeling plan 
folkehelse og 

kulturarv
Tannhelseavd.

Divisjon kultur, språk 
og levekår Finnmark



Overordnet 
organisering 
Troms



Divisjonsdirektør 
kultur, språk og 
levekår Troms

Seksjon kunst- og 
kulturutvikling

Seksjon 
fylkesbiblioteket

Seksjon SceneNord
(Harstad)

Seksjon areal- og 
samfunnsplanlegging

Seksjon kulturarv
Seksjon folkehelse, 
idrett og friluftsliv

Ass. divisjonsdirektør

Divisjon kultur, språk og levekår Troms





Konsekvenser og muligheter

Hvordan arbeider vi resten av perioden Troms og Finnmark eksisterer? Hva er 

premissene?

To felles prosjekter: tidshorisont og planlagte felles fysiske arenaer.

Høstens biblioteksjefmøte(r):

Felles møtedag for biblioteksjefer og deres ledere med bibliotekutvikling som 

tema?

2023?



Planarbeid 

Hvilken type plan? 

Hvilke planarenaer trenger vi? 



Gruppearbeid (20 min)

Hva ønsker dere å videreføre av samarbeidet vi har hatt i storfylket?

Møtestruktur: Ett eller to årlige møter? Evt. et biblioteksjefmøte og et 
bibliotekmøte med breiere nedslagsfelt? Felles møter for Troms og 
Finnmark? Møtested? Andre faste møter?

Hvilke tjenester og aktiviteter bør det være fellesskap om? I hhv Troms 
og Finnmark evt. mellom fylkene?

Hvilke tjenester kan fylkesbiblioteket(ene) legge mindre vekt på/slutte 
med?






