Troms og Finnmark fylkesbibliotek - Biblioteksjefmøte onsdag 14. oktober 2020

Referat fra bolken: Prosess for arbeidet med handlingsplan, kl. 10.45 - 11.30
Innledning med Marit A. Somby - PPT-presentasjon blir tilgjengelig etter møtet.

Birgit, fylkesbiblioteket
Ang. punktet om videregående skole. I denne sammenhengen er relasjonen mellom
folkebibliotek og videregående skole- pr i dag - ikke forankret i gamle planer, men det betyr
ikke at vi ikke kan ha dette med videre. Dette gjelder imidlertid ikke "det indre samarbeidet"
i videregående skole.
Kristin, Senja
November – januar, frist for innspills-møter er veldig bra. Det å involvere bibliotekeier,
politikere og andre er veldig flott. Må kunne fungere som en del av vårt lokalsamfunn. Viktig
å få møtetid "oppover" i kommunen. På denne måten blir bibliotekeier klar over
planarbeidet og innholdet i planen.
Marit, fylkesbiblioteket
Synes dette er et viktig punkt, det har vi sett i tidligere prosesser. Utfordringen er å få dem til
å møte opp. Vi ber derfor om at dere starter med å informere i egen kommune. Jobbe med å
få innpass. Gjør dem klar over at det er en plan på gang, som vi ønsker å ha dem med på.
Birgit, fylkesbiblioteket
Ang. politikere. Også vi ser at det er en utfordring å få innpass på politisk nivå. Tenker at vi
bør ha med oss en fylkespolitiker på disse møtene også. Vi håper at vi får det til. Det er fint å
ha møter med politiker mot politiker.
Kristin Senja
Det er veldig vanskelig å få til avtaler med politikerne, men det vi kan gjøre er å be om møter
med dem i forkant og på den måten komme med innspill og informasjon om planprosessen.
På den måten er det lagt et grunnlag for hvorfor de skal delta når dato og invitasjon
kommer.
Marit, fylkesbiblioteket
Det er lurt. Og et godt tips.

Birgit, fylkesbiblioteket
Dette er anledning til være på, her finnes ikke dumme spørsmål, for dette kan være uoversiktlig. Jeg

er Imponert over hvor klart dette virker for dere. Det er imidlertid viktig at dere stiller opp.
Margrethe Nordreisa
Har litt innspill til kommunikasjonen i dette store fylket. Det å nå ut på en sånn måte at vi
føler oss informert er viktig. Mye info som har gått meg hus forbi. Det nyhetsbrevet med
smålinjer blir for lite. Det er en utfordring Vi bør kanskje se på oppsettet på nyhetsbrevet,
kanskje mer info i selv brevet?
Aud, fylkesbiblioteket
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Veldig god fremstilling av Marit. Den viser at vi er like. Regner med at vi får PPTpresentasjonen i etterkant av dette møtet.
Marit, fylkesbiblioteket
Kommunikasjon er viktig og vanskelig. Alle bli flinkere vi må dele og det er viktig at dere
etterspør når dere føler at dere mangler noe. Jeg håper vi får til en intern deling av
informasjon. Vi ønsker å få en fast plass i nyhetsbrevet til Handlingsplanen hvor det linkes til
felles nettsider der all informasjon ligger. Vi jobber for at informasjon kommer ut til alle
Birgit, fylkesbiblioteket
Når det gjelder Nyhetsbrevet er tanken at det skulle ha en kort form for å være oversiktlig.
Videre har vi tenkt at det skulle være lenker inn til våre felles nettsider med fyldigere og
oppdatert informasjon der. Det er tanken, hvis det ikke fungere, vil vi gjerne ha innspill og forslag.
Sigrid, Sørreisa
Dette er et spennende arbeide å være med på. Er enig i at det er viktig at man får innspill fra
administrasjon og politikerne. Det er viktig at vi får informasjon til hvilke innspill vi skal
etterspørre hos dem.
Sonja Kristin, Alta
Nysgjerrig på innspillmøtene. Vet at politikerne har et stramt program og det er derfor
nødvendig at vi har agenda og informasjon om lengden på møtene.
Marit, fylkesbiblioteket
Vi tenker at innspill/infomøtene skal være planlagt i forkant, sånn at man har mulighet til å
forberede seg. Vi lager en agenda for hva vi ønsker innspill om. Gjør folk oppmerksom på at
noe er på gang, så kommer vi med datoer. Vi går aldri i møte uten agenda.
Karin Sørbø Johnsen, Gamvik
Kort innspill til nyhetsbrevene. Jeg elsker disse! Her finnes alt av informasjon med linker til
inn til informasjonene jeg trenger. Tusen takk!
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