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Politisk forankring i kommunene
Høringsvar:
Lavangen kommune – Levekårsutvalget januar 2017
Salangen kommune – Levekårsutvalget januar 2017
Sørreisa kommune – Oppvekst- og kulturutvalget februar 2017
Tromsø kommune – Kultur-, idrett- og friluftskomitéen februar
2017
Tromsø kommune – Utdannings- og oppvekstkomitéen februar
2017

Politisk forankring i kommunene – forts.
Etter vedtatt plan:
Skjervøy kommune – Kommunestyret oktober 2017
Kvænangen kommune – Kommunestyret november 2017
Lyngen kommune – Kommunestyret februar 2018

Møter med kommunene
Hensikten:
• en samtale om bibliotektjenestene i kommunen – potensiale
og utfordringer
• å forankre bibliotekplanen og avklare videre samarbeid på
tiltaksnivå
Prioritere de kommunene hvor planen er lagt fram politisk,
gjennomføres når vi har kapasitet og hvis det er ønskelig fra
kommunens side.
Våren og høsten 2018 – Besøk etter nærmere avtale med hver
enkelt kommune.

Status Handlingsplan 2017-2020. Kunnskap og læring
Strategier

Tiltak

Gjennomført/under arbeid

12. Utvikle
Prosjekt:
folkebibliotekene som
Folkebibliotekene som
kunnskapsaktører
kunnskapsaktør
tilpasset sitt lokalsamfunn

Søknad sendt til NB
Oppstart i mai 2018

16.Arbeide for å øke
befolkningens digitale
ferdigheter

Vurdere hvordan
folkebiblioteket kan
ivareta rollen som digital
veileder i kommunen

Seminar om «Digital veiledning og
personvernloven» 5. april

Øke
informasjonskompetanse
n i VGS i samarbeid med
UB-UIT

Prosjekt: I-Komp i VGS

Gjenstår

Status Handlingsplan 2017-2020. Litteratur og kultur
Strategier

Tiltak

Gjennomført/under
arbeid

Gjenstår

18. Fremme lesing og leselyst

Samarbeide om fellesaktiviteter
og turnéer innen
litteraturformidling for alle
brukergrupper

NB-støttede prosjekt:
Aktivitet 2017
Formidling 2018
Lesekampanjer

Bokåret 2019

20. Styrke og utvikle
folkebibliotekene som formidlere
av litteratur og kultur

Fokus på leseutvikling og
lesefelleskap

Workshop prosjekt
Formidling 2018

21. Fremme og formidle
nordnorsk, samisk og kvensk
litteratur

Utvikle formidling i Bok- og
kulturbussen i samarbeid med
kommunene

2018

Utrede muligheten for
bokbusstjenester i Midt-Troms

Planlagt 2017

Nordnorsk litteraturstrategi

Videreutvikle kvensk bibl.tj.

Igangsatt 2017

2017

Status Handlingsplan 2017-2020. Lokal arena og møteplass
Strategier

Tiltak

23. Gi tilgang til et
imøtekommende og åpent
folkebibliotek som er
tilrettelagt for aktiviteter og
møter mellom mennesker

Oppfrisking av
kompetanse på
bibliotekromutvikling

24. Utvikle folkebibliotekene
som møtested og arena for
samtale og debatt

Tilby, tilrettelegge og
koordinere felles
aktiviteter og
arrangementer

25. Utvikle møteplassen i
Seminar/workshop
samarbeid mellom
om nettverksbygging
folkebibliotek og lokale aktører og partnerskap

Gjennomført/
under arbeid

Gjenstår
Planlagt 2019

NB-støttede
prosjekt:
Aktivitet 2017
Formidling 2018
Planlagt 2018. Ikke konkretisert

Status Handlingsplan 2017-2020. Samhandling,
kompetanseutvikling og synliggjøring
Strategier

Tiltak

Gjennomført/under
arbeid

1.Utvikle regional
samhandling om
bibliotektjenester

Felles planlegging

Biblioteksjefmøte i april
og oktober 2018

Faste lyd/bildemøter

Forslag til plan ut året –
hver første tirsdag i mnd.

2.Stimulere til utvikling av Utvikle
de regionale
biblioteksamarbeidet i
biblioteksamarbeidene
region Sør-Troms
Regional
samarbeidsstruktur for
hele fylket vurderes etter
kommunereformen

Gjenstår

Seminar i september 2018

2018/2019

Status Handlingsplan 2017-2020. Samhandling,
kompetanseutvikling og synliggjøring
Strategier

Tiltak

Gjennomført/under arbeid

6. Øke tilgangen til e-bøker og
andre digitale ressurser

BookBites

Lansert i april

Biblioteksøk

Deltatt i testing

9. Utvikle og tilby et
lederutviklingsprogram

Utarbeide, avtalefeste og planlegge
et lederutviklingsprogram

Ny anbudskonkurranse ut i løpet av våren
2018. Oppstart 2019.

11. Jobbe aktivt med å
synliggjøre og markedsføre
folkebibliotekene i Troms

Felles planlegging og gjennomføring Samisk uke – februar 2018
av kampanjer og jubileer
Verdens bokdag 23.april 2018
Nasjonal bibliotekdag 1.september 2018
Nordisk bibliotekuke uke 46
Lesekampanjer
Etablere rutiner og maler for
pressekontakt

I litteraturhusprosjektet og fulgt opp
etter. Behov for mer?

