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Opplysninger om søker
Organisasjonsnavn / nr

Troms fylkesbibliotek / 974547317
Postboks 6600
9296 Tromsø
Institusjonens leder

Birgit Larsen
Ansvarlig kontaktperson (søker)

Guro Nesse
77788203 / guro.nesse@tromsfylke.no

Mål for prosjektet
Vi vil utarbeide et grunnlag for etablering av felles nettsider for folkebibliotekene i
Troms. Prosjektet skal sørge for kompetanseheving og forankring av tjenesten i
kommunene. Vi skal avklare organisering av drift og utvikling av felles nettsider.
Det skal etableres en felles forståelse for hva bibliotekenes nettsider bør
inneholde og skal brukes til. Prosjektet skal avklare hvilke verktøy vi skal bruke for
å utnytte ressurser på tvers av bibliotekene.

Prosjektbeskrivelse
Det forventes at offentlige institusjoner, som har som hovedoppdrag å være et
servicetilbud til kommunens innbyggere, har oppdaterte og relevante nettsider.
Nettsider bør være viktige verktøy for bibliotekene som aktive formidlere av
tjenester og tilbud. Etter en kartlegging av nettsidene til folkebibliotekene i Troms,
ser vi at bibliotekenes nettsider ikke er gode nok. De 24 bibliotekene i Troms
varier både i stillingsprosent på biblioteksjef og i antall årsverk. Gjennom et
samarbeid kan alle bidra med innhold og nyte godt av hverandres ressurser. Slik
vil også samarbeidet bidra til å øke kvaliteten på nettsidene. Det vil være rom for
individuelle løsninger, men grunnlaget for nettsidene skal være felles. For at vi
skal kunne dele på drift, innhold og bruke av hverandres ressurser må vi ha et
felles utgangspunkt.
Fylkesbiblioteket og folkebibliotekene skal i fellesskap utvikle en oppskrift og en
mal for de nye nettsidene. Bibliotekene skal være så involvert i prosessen med de
nye nettsidene blir naturlig integrert i det daglige bibliotektilbudet etter at prosjektet
er over.
Sammen skal vi finne en drifts– og samarbeidsmodell for hvordan arbeidet skal
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videreføre etter at prosjektet er over. Vi skal legge til rette for at det skal utvikles
kompetanse og felles forståelse for hvordan bibliotekene skal arbeide med digitale
ressurser og tjenester som et daglig servicetilbud til sine brukere.
Gjennom arbeidet med Bibliotekplan for Troms 2011-2014 og prosjektet
Bibliotekrom i Troms har vi skaffet oss bred erfaring med å involvere bibliotekene i
prosessen fra starten av. Vi ser at resultatene blir bedre på den måten. For oss
som prosjektledere ligger mye læring i denne måten å jobbe på og det samme ser
vi at de ansatte i bibliotekene opplever. Grunnlaget for nettsidene skal utvikles
gjennom regionale workshops hvor alle kommunene i fylket inviteres til å delta.
Fylkesbiblioteket har god erfaring med workshops gjennom tidligere arbeid. Vi har
gjennomført et titalls workshops både med eksterne veiledere og med å bruke oss
selv.
Når vi nå skal i gang med utvikling av nettsider for bibliotekene ser vi at vi har et
stort arbeid foran oss og at den beste måten å organisere dette på er gjennom et
prosjekt. Prosjektet skal forankres i folkebibliotekene og aktiv deltakelse fra deres
side er en forutsetning for å lykkes.

Side 2 av 5

Ref #acac3ae2

Innsatsområder / Ettårig

Søknadsbeløp: 170 000

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2015
Start- og sluttdato for prosjektet
Prosjektvarighet

Fra dato

Til dato

Ettårig

01-01-2015

31-12-2015

Aktivitetsplan for prosjektet
Beskrivelse

Fra dato

Til dato

Informere kommunene om prosjektet og fremdriftsplanen

15-12-2014

31-12-2015

Oppstart arbeidsgruppe - fordele arbeidsoppgaver

01-01-2015

15-01-2015

Arrangere regionale workshops

01-03-2015

01-04-2015

Avklare behov og ønsker fra bibliotekene

01-03-2015

01-05-2015

Utvikle kravspesifikasjon

01-05-2015

01-08-2015

Inngå samarbeidsavtale med kommunene

01-05-2015

01-06-2015

Kurs i digital formidling

01-06-2015

30-01-2015

Valg av teknisk løsning og leverandør

01-09-2015

01-11-2015

Oppstart nye nettsider

01-12-2015

01-02-2016

Andre opplysninger

Samarbeidspartnere
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Organisasjon/institusjon

Formell avtale

Rolle

Folkebibliotekene i Troms
9296
Tromsø

ja

Samarbeidspartnere

Målselv bibliotek
Istindportalen
9325
Bardufoss

ja

Deltaker i arbeidsgruppe

Lenvik bibliotek
Bernhard Lunds v 4
9306
FINNSNES

ja

Deltaker i arbeidsgruppe

Tromsø bibliotek og byarkiv
Grønnegata 74
9008
TROMSØ

ja

Deltaker i arbeidsgruppe

IT-senteret Troms fylkeskommune
Postboks 6600
9296
Tromsø

ja

Deltaker i arbeidsgruppe
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Budsjett
Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 170 000

Utgifter
Denne periode

Totalt for prosjektet

250 000

250 000

Frikjøp av arbeidsgruppe

50 000

50 000

Workshops

50 000

50 000

Kurs i kravspesifikasjon

20 000

20 000

Kurs i digital formidling

50 000

50 000

420 000

420 000

Beskrivelse

Prosjektledelse 40%

Totale utgifter

Inntekter
Denne periode

Totalt for prosjektet

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket

170 000

170 000

Prosjektledelse 40%

250 000

250 000

420 000

420 000

Beskrivelse

Totale inntekter

Vedleggsoversikt
Beskrivelse

Utvidet prosjektbeskrivelse
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