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Formål med Regional bibliotekplan for
Troms 2017-2028
«… å sørge for et felles styringsverktøy som sikrer tjenester
som er relevant for alle, tilstrekkelig kompetanse og
hensiktsmessig samarbeid mellom fylkeskommunen og
kommunene».
Dette er kortversjonen av den regionale bibliotekplanen for
Troms 2017-2028. Kortversjonen inneholder formål,
overordnet mål og strategier og må ses i sammenheng med
hoveddokumentet og det tilhørende handlingsprogrammet.
Første versjon av handlingsprogrammet gjelder årene 20172020.
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Vår visjon

«All verdens kunnskap og
kultur til alle!»
Det overordnede målet for Regional bibliotekplan for Troms
2017-2028 er gode og likeverdige tjenester og tilstrekkelig
nærhet til tjenestene for alle innbyggere i Troms.
 Alle skal oppleve at det lokale folkebiblioteket tilbyr
relevante og gode bibliotektjenester. Det skal være
tilrettelagte tjenester både for barn, unge og voksne.
 Befolkningen skal møte en profesjonell virksomhet og
personale som har kompetanse til å hjelpe dem
videre.
 Bibliotekplanen skal stimulere til økt kompetanse og
bedre organisering og samhandling.
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Samarbeid på Lavangen bibliotek. Fotograf: Rune Jensen
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Strategier
Hovedstrategiene i den regionale bibliotekplanen er delt i tre
tjenesteområder og strategier for samhandling,
kompetanseutvikling og synliggjøring.
For å kunne oppnå våre mål kreves et fellesskap i fylket med
fokus på tydelig retning, kompetanse og ressurser.

Tjenesteområde 1: Kunnskap og læring
Folkebibliotekene kan bidra i kommunens kompetansearbeid
gjennom å være en relevant kompetanseaktør på mange
områder tilpasset sitt lokalsamfunn. På folkebiblioteket skal
alle kunne øke sin kunnskap om verden. Folkebiblioteket kan
spille en viktig rolle i folks liv, blant annet ved å bidra i
språkopplæring, inspirere til økt leseferdighet og å være
arenaer for læring, for den enkelte som søker faglig
oppdatering, for studenter og for det lokale arbeidsliv.
Vi skal:
 Utvikle folkebibliotekene som kunnskapsaktører
tilpasset sitt lokalsamfunn
 Utvikle felles rutiner og samarbeid om faglighet og
samlinger for at alle skal få tilgang til
fagbibliotektjenester
 Økt formidling av faglitteratur til alle
 Stimulere til språk- og leseutvikling
 Arbeide for å øke befolkningens digitale ferdigheter
 Utvikle folkebibliotekene som læringsarenaer for alle
brukergrupper
 Ha fokus på økt informasjonskompetanse for alle
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Lesealkover på Salangen bibliotek. Fotograf: Rune Jensen
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Tjenesteområde 2: Litteratur og kultur
Folkebiblioteket er en selvstendig kulturarena, formidler av
språklige og litterære uttrykksformer og målbærer av
grunnleggende fellesverdier og vår nasjonale kulturarv.
Folkebibliotek skal formidle et bredt og grenseløst
litteraturtilbud med kvalitet. Det skal tilby opplevelser som
inspirerer, utvikler og skaper lese- og skriveglede.
Vi skal:
 Fremme lesing og leselyst
 Gi tilgang til et allsidig, aktuelt og kvalitetsmessig
litteraturutvalg
 Styrke og utvikle folkebibliotekene som formidlere av
litteratur og kultur
 Fremme og formidle nordnorsk, samisk og kvensk
litteratur
 Stimulere til norsk språkutvikling
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Tjenesteområde 3: Lokal arena og møteplass
Gjennom Lov om folkebibliotek understrekes folkebibliotekets
rolle som fysisk møteplass og arena for offentlig samtale og
debatt. Dette innebærer en styrking av demokratirollen og
økt vekt på folkebiblioteket som sosial møteplass,
integreringsarena og lokalsamfunnsaktør.
Befolkningen skal møtes med en imøtekommende holdning.
Folkebiblioteket skal bidra til å øke tillit mellom mennesker og
utvikle demokrati og bevisste samfunnsborgere gjennom
deltakelse.
Vi skal:
 Gi tilgang til et imøtekommende og åpent
folkebibliotek som er tilrettelagt for aktiviteter og
møter mellom mennesker.
 Utvikle folkebibliotekene som møtested og arena for
samtale og debatt
 Utvikle møteplassen i samarbeid mellom
folkebibliotek og lokale aktører
 Synliggjøre folkebiblioteket som stedsutvikler og
lokalsamfunnets møterom
 Utvikle folkebiblioteket som flerkulturell arena
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Strategier for samhandling
Folkebiblioteklovens krav om «kvalitet, aktualitet og
allsidighet» utløser behov for samarbeid. Det må avklares
hvordan bibliotekvirksomheten kan organiseres på en god
måte på regionnivå.
Arbeidet med å finne en god organisering og utvikle
formaliserte samarbeidsløsninger innebærer å avklare
oppgave- og ansvarsfordelinger, felles standarder og
retningslinjer, eventuelle ansvarsbibliotek og felles
planlegging som oppfølging av bibliotekplanen.
Vi skal:
 Utvikle regional samhandling om bibliotektjenester
 Stimulere til utvikling av de regionale
biblioteksamarbeidene
 Utvikle felles standard for tjenestenivå
 Videreutvikle og evaluere litteraturforsyning for
folkebibliotekene i Troms
 Sørge for best mulig tilgang til faglitteratur i
samarbeid med UiT
 Øke tilgangen til e-bøker og andre digitale ressurser
 Stimulere til fellesskap rundt samlingsutvikling
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Strategier for kompetanseutvikling
Personalets kompetanse er den viktigste faktoren for å kunne
tilby en kvalitetsmessig, forsvarlig bibliotektjeneste. Det er
grunnleggende at det finnes lederkompetanse i
folkebibliotekene. I en startfase vil det være nødvendig å
satse på lederutvikling.
Folkebiblioteket må ha kompetente ansatte, som er
endringsdyktige, trygge og sikre på sin rolle og som tar ansvar
for å løse samfunnsoppdraget på en god måte.
Det er i kommunene befolkninga møter bibliotekets tjenester,
og det er i kommunene kompetansen blir synlig. Kommunene
må legge til rette for at de ansatte får mulighet til å øke
kompetansen og bruke sitt potensial.
Vi skal:
 Sørge for en kontinuerlig, relevant og effektiv
kompetanseheving i fylket
 Utvikle og tilby et lederutviklingsprogram
 Legge til rette for erfarings- og kunnskapsutveksling
mellom bibliotekansatte
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Strategier for synliggjøring
Folkebibliotekenes muligheter i samfunnet må gjøres synlig.
Særlig to perspektiver er viktig i synliggjøringen av
folkebibliotekets rolle.
1. Det må være tydelig hva folkebibliotekene har å tilby
og hva befolkningen kan forvente av folkebiblioteket.
2. Lokale politikere må gjøres oppmerksom på
folkebibliotekets betydning for befolkningen.
Det er viktig at barn og unge også føler at de kan medvirke til
å skape sitt bibliotek.
Økt dialog og synliggjøring av folkebiblioteket lokalt vil skape
en mer aktiv deltakelse og føre til at brukerne forstår at de
kan være med å påvirke og ha forventninger til sitt lokale
bibliotek.
Gode og brukervennlig nettsider er også viktig i
markedsføringen av bibliotektjenestene.
Vi skal:
 Jobbe aktivt med å synliggjøre og markedsføre
folkebibliotekene i Troms
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Hovedsatsingene i handlingsplanens første periode
 Folkebibliotekene skal utvikles som kunnskapsaktør
for sine lokalsamfunn, dvs. være veileder og tilby
faglitteratur til hele befolkningen.
 Finne og utvikle nye samarbeidsområder og
samhandlingsmetoder.
 Biblioteklederne utvikles som kommunale og
bibliotekfaglige ledere gjennom et
lederutviklingsprogram.
 De nordnorske fylkesbibliotekene skal i samarbeid
med folkebibliotekene følge opp den nordnorske
litteraturstrategien som er vedtatt i 2017.
 Løpende virksomhet med litteratur- og
kunnskapsformidling, integreringsarbeid og
arenautvikling videreføres og stimuleres.
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Spill og samvær på Karlsøy bibliotek. Fotograf: John Einar Stenberg

På Gratangen bibliotek er det koselig å lese. Fotograf: Rune Jensen
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Formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek

Folkebibliotekene skal ha til oppgave
å fremme opplysning, utdanning og
annen kulturell virksomhet, gjennom
aktiv formidling og ved å stille bøker
og andre medier gratis til disposisjon
for alle som bor i landet.
Folkebibliotekene skal være en
uavhengig møteplass og arena for
offentlig samtale og debatt.
Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud
til barn og voksne legge vekt på
kvalitet, allsidighet og aktualitet.
Bibliotekenes innhold og tjenester
skal gjøres kjent.

