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Prosjektet
Prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør startet opp 1. mai 2018. Prosjektet er etablert for å
utvikle fagbibliotektjenesten i folkebibliotekene i Troms fylke og prøve om tjenesten kan organiseres
på en ny - og meir effektiv måte. I prosjektet samarbeider Troms og Finnmark fylkesbibliotek,
avdeling Tromsø nært med folkebibliotekene i det geografiske området Troms fylke og
universitetsbiblioteket ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.
Arbeidsgruppe
Biblioteksjef Line Rubach, Harstad bibliotek
Biblioteksjef Kristin Strand Iden, Lenvik bibliotek
Biblioteksjef Margrethe Haslund, Nordreisa bibliotek
Faglig leder Stine Fjeldsøe, Tromsø bibliotek og byarkiv
Avdelingsleder Mariann Løkse, UB Universitetet i Tromsø
Rådgiver Tanmayo Olsen, Troms og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Tromsø
Rådgiver Mona Fonnes, Troms og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø
Arbeidsgruppa hadde åtte møter i 2019 og har hatt fire møter i 2020. Det er planlagt tre møter
utover høsten. Åtte av møtene i 2019 forgikk digitalt på plattformen pexip. Et større møte ble
avviklet i Tromsø. Samtlige møter i 2020 har vært digitale på plattformen Teams og de tre påfølgende
møtene blir også digitale.
Folkebibliotekenes representanter sitter på vegne av regionale biblioteksamarbeid, og de melder
tilbake til sine grupper.
Kompetanseheving og ny organisering
De bibliotekansattes kompetanse er avgjørende for hvordan man organiserer fagbibliotektjenesten.
Kompetanseheving av bibliotekansatte er derfor ei forutsetning for å kunne legge til rette for og
prøve ut ei ny organisering av fagbibliotektjenesten i folkebibliotekene i gamle Troms fylke. Det ble
lagt til rette for mer kompetanseheving ut over i 2019 og i 2020.
Forslag om ny organisering, vedtatt i arbeidsgruppemøte, ble lagt fram for diskusjon på
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biblioteksjefmøtet 3. april 2019. Det ble ikke konsensus om forslaget, og arbeidet med
kompetanseheving fortsatte.
Det ble arrangert fagseminar 26.-27. november 2019 om referansetjenester og organisering av
fagbibliotektjenesten. Idunn Bøyum fra OsloMet og Britt Sanne fra Tønsberg og Ferder bibliotek holdt
foredrag den ene dagen. Organisering av fagbibliotektjenesten var tema andre dagen. Regionene
Sør-Troms og Midt-Troms ønsket å organisere seg slik at et av bibliotekene gjør fagbibliotektjenester
på vegne av de andre bibliotekene i regionene. I januar 2020 ble det gjort vedtak i disse to regionene
om å starte opp arbeidet 1. februar 2020. Så kom koronaen med de konsekvensene det medførte.
Biblioteklederkonferansen for Troms og Finnmark var planlagt arrangert 28.-29. april. Første dag var
satt av til tema bibliotek som kunnskapsaktør. Dette ble avlyst, men det ble gitt en presentasjon av
prosjektet på den digitale biblioteksjeflederkonferansen 29. april.
Kurs/verksted som skulle arrangeres 11. juni, ble erstatta med et to-timers digitalt verksted hvor UB
UiT Norges arktiske universitet stod for det faglige innholdet.
De som har fått ansvaret for fagbibliotektjenesten regionalt skal dele sine erfaringer på et digitalt
verksted 17. september. Her vil det også bli kurs i å søke i NB sine digitale tjenester.
Neste heldagsseminar arrangeres 15. oktober om referansetjenesten. Foredragsholderne kommer
fra NTNU. Det legges til rette for overføring til bibliotek som ikke har mulighet til å delta fysisk.
Samarbeid med universitetsbiblioteket (UB)
Samarbeidet med UB er av stor betydning for prosjektet. Prosjektet benytta seg av
undervisningslokaler på campus Tromsø i 2018, men har ikke gjort det i 2019. Prosjektet har benyttet
seg av foredragene og søkeveiledninga som er gitt av fagreferentene og bibliotekarene. I perioden
denne rapporten gjelder for har UB brukt ti dagsverk mot 20 dagsverk i første periode.
Tilbakemeldingene fra kursene viser med all tydelighet at de bibliotekansatte har fått et faglig løft, og
har latt seg inspirere til å går videre med arbeidet.
Nettverksbygging
Kompetansehevingstiltakene har betydning for nettverksbygging mellom de bibliotekansatte, som
har satt stor pris på å kunne diskutere løsninger med andre. Nettverk er av stor betydning for å bygge
opp tilliten til hverandre og inngå i samarbeid om en felles fagbibliotektjeneste i egen region og
andre samarbeid for å dele kunnskap.
Utadretta aktivitet
Bibliotekansatte fra noen bibliotek har utarbeidet informasjon og undervisningsmateriell som ansatte
fra andre bibliotek har adgang til å bruke overfor publikum.
Det er kjøpt tjenester til produksjon av to informasjonsfilmer, en om FilmBib og en om å bruke
tidsskriftbasen IDUNN. Begge filmene henvender seg til publikum. Disse har vært presentert på Face
book og på informasjonsskjermer i bibliotek. Det har også vært arrangert fagbibliotekuke i mars 2019
og 2020 hvor det har vært informasjon og opplæring om digitale ressurser og foredrag rettet mot
publikum. Tiltaket i 2020 ble avbrutt av koronaen, men følges opp høsten 2020.
Bibliotektjenester til næringsliv
Fylkesbiblioteket gikk i et samarbeid med to næringshager, som gjennomførte undersøkelser i sitt
nettverk for å finne ut om hva slags bibliotektjenester næringene har behov for. Kort oppsummering
av resultatet av undersøkelsen er lagt ved.
Dokumentasjon
Planer og informasjon før og etter at kompetanseheving er gjennomført legges ut på ressurssiden for
folkebibliotekene i Troms. Referatene fra arbeidsgruppemøtene og andre møter legges også ut på
ressurssiden. Det er prosjektinformasjon i de månedlige nyhetsbrevene fra fylkesbiblioteket med
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lenke til mer utfyllende informasjon på ressurssiden. Det informeres også som nyheter, og det legges
ut informasjon på Face book. Det er oppretta ei lukka gruppe på Forum bibliotekutvikling.no der det
legges ut informasjon og opplegg som de bibliotekansatte kan dele og andre ting som
opphavspersonene ikke ønsker skal ligge åpent tilgjengelig.
Økonomi
Prosjektet har i store trekk fulgt budsjettet, med unntak av 2020. I regnskapet for 2020 er ikke lønn
til prosjektleder tatt med, og det må foretas omposteringer. Det skal overførers en del midler til
kommunene som har tatt på seg fagbibliotektjenesten i regionene.
Planer for 2020 og 2021
Planlegging av resten av prosjektet er ikke ferdig. Avslutningsseminaret som var planlagt til 25. mars
2021, er flytta til 6. mai 2021. Dette er ei uke etter at prosjektet er avslutta, men på grunn av korona
må vi bruke mer tid i prosjektet. I tillegg ønsker vi å involvere kollegaene i Finnmark. Vær og
føreforhold er gjerne mer stabilt i mai sammenligna med mars og muligheten for deltakelse fra
Finnmark er betydelig større i mai.
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Arbeidsgruppemøte 19. august 2020
Digitalt kurs 17. september 2020
Arbeidsgruppemøte 23. september 2020
Seminar 15. oktober 2020
Arbeidsgruppemøte 15. oktober 2020
Fagbibliotekuke i november 2020
Arbeidsgruppemøte 25. november eller 2. desember 2020
Arbeidsgruppemøtene fortsetter i 2021 med fem til seks ukers mellomrom
Fagbibliotekuke i mars 2021
Avslutningskonferanse 6. mai 2021
Prosjektrapport og regnskap sendes innen 30. juni 2021

Troms fylkesbibliotek, 31.08.20
Aud Tåga
prosjektleder

Vedlegg:
Oppsummering av resultat av undersøkelse gjort av næringshagene
Økonomirapport for 2019 og 2020
Oversikt over aktiviteter fra februar 2019 til oktober 2020

