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HØRING - BIBLIOTEKREFORM 2014

Bilag i saken:

Ti: Høringsbrev -"Bibliotekreform 2014" Det kongelige kultur og kirkedepartement
T2: "Bibliotekreform

2014". Del 1.: Strategier og tiltak

Bakgrunn for saken:
Utdannings- og forskningsdepartementet (nåværende Kunnskapsdepartementet) og Kultur - og
kirkedepartementet fastsatte i 2004 mandat for utredning av et samlet bibliotekfelt. Samtidig ble det
oppnevnt en referansegruppe med 11 medlemmer fra relevante fagmiljøer. Mandatet for utredningen
ble utformet i samsvar med de premissene som ble lagt til grunn i St.meld. nr 48 (2002-2003)
Kulturpolitikk fram mot 2014. Utredningen ble utført av ABM - utvikling på oppdrag Ø de to
departementene og "Bibliotekreform 2014" ble overlevert 25.september 2006.

De tre viktigste elementene i den forslåtte reformen er:
Felles nasjonale digitale tjenester
Norgesbiblioteket- nettverket av bibliotek i Norge
Kompetanseutvikling for ansatte

Vurdering:

Tiden er moden for en bibliotekreform.
Skal folkebiblioteket opprettholde, eller innta, rollen som sterk og aktiv samfunnsaktør, må fornyelse
og utvikling skje i takt med samfunnsendringer

; og forventninger og behov Ø innbyggerne.

Det norske biblioteklandskap er broket.
244 kommuner har mindre enn en fagutdannet bibliotekar i hel stilling.
Et reformprogram for hele sektoren innebærer nødvendigvis ulik satsing ut Ø utviklingsnivå i den
enkelte kommune.
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Arendal kommune har et godt folkebibliotektilbud:Ny, sentralt plassert bygning, brede samlinger av
ulike typer media, godt utbygd IKT-tilbud, et personale med allsidig kompetanse.

I forbindelse med Arendal bystyres behandling av "Strategisk plan for kulturformidling i AustAgder" ble det uttalt at "Arendal bibliotek vil opprettholde fyrtåmrollen i fylkets framtidige
biblioteklandskap".

I dette ligger mange utfordringer; flere av dem omtalt i den utsendte "Bibliotekreform 2014", spesielt
innenfor områder som:
digitalisering
kompetanseutvikling

utvikling av nye tjenester
prosjekt-/utviklingsarbeid

samarbeid; både innen biblioteksektoren og med andre partnere i offentlig og privat
virksomhet
formidling
markedsføring

For folkebibliotek på Arendals størrelse, og med det innhold og den kvalitet en allerede har på
tjenester, er mye av utviklingspotensialet knyttet til utvikling og innsats på nasjonalt nivå.

Norgesbiblioteket

Utgangspunktet for Norgesbiblioteket er visjonen om det sømløse bibliotek, - med nedbygging av
skiller mellom ulike bibliotektyper, slik at brukeren, uavhengig av hvor vedkommende bor, arbeider
eller studerer, får tilgang til de samlede informasjonsressurser.
Folkebibliotekenes frie lånerett er et sentralt virkemiddel for å nå denne målsettingen.
Det nettverkssamarbeid mellom ulike bibliotek som allerede eksisterer, er et annet. Samarbeidet er
basert både på lover, tradisjoner og faglige nettverk.
Norgesbibliotekets
sammenhengende
biblioteknettverk
må bygges på et forpliktende
samarbeid mellom ulike bibliotektyper, nedfelt i lovtekst.

Digitale tjenester /utvikling
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Digitale kunnskapskilder far i stadig stigende grad betydning for utviklingen av det norske
kunnskapssamfunnet.
Nye og unge brukere krever nye tjenester basert på teknologiske nyvinninger.

Tilgang til digitalt materiale forutsetter i mange tilfeller gode lisensavtaler der det er tatt høyde for de
opphavsrettigheter som eksisterer.
Konsortieavtaler må framforhandles på nasjonalt nivå, dersom folkebibliotekenes brukere
skal få nødvendig

tilgang til materialet.

Utviklingen av Norsk digitalt bibliotek må prioriteres. Utvikling av nasjonale
felles jenester, tilgang til sentrale kunnskapskilder, programfor digitalisering og stimulering
til utprøving

av nye IKT - tjenester

og løsninger

dialog, er enforutsetning for folkebibliotekets
informasjons-

med vekt på interaktiv

kommunikasjon

og

mulighet til å være en viktig aktør i

og kunnskapssammenheng.

I Regjeringens plan "eNorge - det digitale spranget" uttrykkes det ønske om et samfunn der alle kan
delta. Alle skal, om de selv ønsker det, kunne være fullverdige digitale borgere. Har en ikke
datakunnskap, skal en få. Og har en ikke datamaskin, skal en i sitt nærmiljø ha gratis tilgang til dette.
Folkebibliotekene må ha som oppgave å minske kompetansekløften mellom dem som har
tilgang til teknologi

og kan utnytte digitalt innhold, og dem som ikke kan det.

For større folkebibliotek inneholder IKT satsing også engasjement og deltakelse i den helhetlige
satsing og utvikling som foregår i kommunen for øvrig på området.
Skoler
Bibliotekene er nært knyttet til utdanningssektoren.
Folkebibliotekene skiller seg fra utdanningsbibliotekene ved at de brukes på alle utdanningsnivåer.
Kommunene har ansvar for to typer bibliotek: folke- og skolebibliotek.
Kvaliteten på skolebibliotektilbudet varierer sterkt fra skole til skole, også i Arendal kommune.
En gjennomføring av utredningens forslag om en ko-ordinator for skolebibliotek, vil utvilsomt heve
innhold, kvalitet, og etterspørsel betydelig.
Både på sentralt og lokalt nivå må det utvikles bedre samarbeid mellom bibliotek/skolemyndigheter for å bidra til bedre koordinering av ressurser.
Trans ortordnin
er
Et kostnadseffektivt og operativt transportsystem er en annen forutsetning for det sømløse bibliotek.
Fram til nå har forsendelser mellom bibliotek vært ivaretatt av postvesenet. I den senere tid er det
imidlertid iverksatt ulike regionale løsninger, i tillegg til tradisjonelle postleveranser.

Ordningen innebærer store innsparinger for det enkelte bibliotek når det gjelder pakking og
adressering, - og har resultert i faste, forutsigbare kostnader i stedet for kostnader som øker i takt
med økt fjernlån . Arendal bibliotek deltar i drøftinger om regional transportordning i Agderfylkene.
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Skal en få full effekt av ulike regionale ordninger , må det etableres en kombinasjon av
nasjonal og flere regionale transportordninger som kan knytte alle bibliotekene sammen i ett
nettverk.
Konsoliderte

bibliotek

Utredningen foreslår at større bibliotek opprettes ved at flere kommuner innenfor et geografisk
område samler sine bibliotekressurser til et nytt konsolidert bibliotek. Målet er å gi innbyggerne
bedre bibliotektjenester, og innbyggerne større utviklingsmuligheter. Den nye organisasjonen skal ha
en biblioteksjef med ansvar for bibliotekets samlede virksomhet; personale, økonomi, tjenestetilbud,
m.m. Det skal være et minimumspersonale på 6-8 årsverk.
I Aust-Agder er det bare Arendal som har et personale på denne størrelse, 18 årsverk. (Grimstad
har 6 årsverk.). Det er registrert at forslaget om konsoliderte bibliotek har vakt debatt. I AustAgder vil det være naturlig at initiativ til modeller

som foreslått,

kommer fra de mindre

kommunene. Arendal bibliotek vil være positiv til innspill om samarbeid/samhandling av ulik
karakter (både organisatorisk og tjenesterettet) med tanke på et bedret brukertilbud i
regionen,

og vil delta i utviklingsprosjekter

med dette som mål.

Fylkesbibliotek
En regionreform med etablering av større og færre regioner, uten at det skjer store endringer i
kommunestrukturen, vil ha stor innvirkning på de regionale bibliotekoppgavene.
Forslaget om at det regionale nivået bør konsentrere seg om koordinerings- og utviklingsoppgaver,
og overlate driftsoppgaver til operative bibliotek, virker fornuftig. Flere fylkesbibliotek har allerede
"solgt" ut fjemlånsoppgaver til større folkebibliotek.
Krav om at fylkesbibliotekene skulle ha tilknytning til et folkebibliotek ble fjernet Ø bibliotekloven i
2003.
Arendal bibliotek er imidlertid fremdeles "vertsbibliotek" for Aust-Agder fylkesbibliotek (AustAgder bibliotek- og kulturformidling).
Det samarbeides på områder hvor begge institusjonene ser seg tjent med det:
Samlingsutvikling
Fjernlån

Kjøp/salg av tjenester
IKT
På regionaltnivå samarbeidesdet om tilbudtil innvandrere
/flyktninger(Agder Innvandrersamling),
til
studenter(BibliotekplanAgder), om litteraturpris(SørlandetsLitteraturpris
), og samarbeidom
transportordninger er under utredning.

I de fylkene der fylkeskommunale driftsoppgaver er solgt til ressurssterke bibliotek i
regionen , har dette vist seg å være uproblematisk , det er et godt tilbud til brukerne . Arendal
bibliotek vil ha en positiv holdning til initiativ fra fylkesbiblioteket om "salg" av
driftsoppgaver.

Avsluttende kommentar
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Den framlagte utredning er ambisiøs, og vil resultere i et løft for hele biblioteksektoren.
Folkebibliotekene står ovenfor store utviklingsoppgaver det nærmeste tiåret for å fornye
virksomheten. Det er derfor positivt at Bibliotekreformen setter kvalitetsutvikling og nye muligheter i
fokus.
Lokalt er det også en utfordring å markedsføre tilbud som allerede eksisterer innenfor
satsingsområdene Kultur, kunnskap og kompetanse.

Rådmannens forslag til vedtak:
Arendal bystyre slutter seg til "Bibliotekreform 2014" med de merknader som er nevnt i
saksforarbeidet til rådmannen.

Rådmannen, dato 1/3-2007

Harald Danielsen
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