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MELDING OM  VEDTAK I  KOMMUNESTYRET DEN 15.03.2007

Det underrettes herved om at Kommunestyret den 15.03.2007 fattet følgende vedtak i:

SAK 19107 BIBLIOTEKREFORM 2014:

Kommunestyret  slutter seg til forslag til høringsuttalelsen Bibliotekreform 2014:

HØRINGSUTTALELSE FRA BAMBLE  KOMMUNE:

Kommentarene i de følgende avsnittene dekker Bamble kommunes syn på Bibliotekreform 2014.
Kommentarene er organisert med utgangspunkt i den rekkefølgen problemstillingene presenteres i
utredningen.

Generelle kommentarer:
De overordnede strategiene og målene som legges fram i Bibliotekreform 2014 er avgjørende for å
løse framtidens oppgaver og utfordringer innenfor bibliotekvesenet.

Utredningen er et utfordrende, tankevekkende og omfattende dokument som krever debatt og vilje til
handling, både fra politisk hold og innenfor fagmiljøet. Men for at reformen skal kunne føre til et sårt
tiltrengt løft for hele bibliotekfeltet vil den måtte følges opp av økte bevilgninger fra Stortinget på
samme måte som Museumsreformen i sin tid ble det.

MÅLOMRÅDE 1
Norsk digitalt bibliotek
Bamble kommune støtter ideen om å etablere et Norsk digitalt bibliotek.

Videreutvikling og styrking av tjenester
Bamble kommune er positive til målområdet og da spesielt pkt. 1.4 - 1.6 som gjelder videreutvikling
av biblioteket som læringsarena og læringsressurs, videreutvikling av litteraturformidlingen i
bibliotekene og styrking av bibliotekene som bidragsytere til inkludering, integrering og kulturelt
mangfold.

MÅLOMRÅDE 2
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Konsolidering
Forslagene om å styrke og utvikle de organisatoriske enhetene i Norgesbiblioteket er nødvendige for
å etablere sterkere og mer kompetente folkebibliotek. Målet med konsolideringen er bedre
bibliotektilbud og ikke færre, men større bibliotek. Men, en  konsolideringsprosess, med krav om
minimum 6-8 fagutdannende  ansatte innenfor en enhet, på tvers av kommunegrensene, stiller vi oss
kritisk til. Antallet er satt så høyt at det bare er landets største kommuner som vil kunne ha egne
bibliotek, og begrunnelsen er ensidig bibliotekfaglig. Vi mener at dette blir feil bl.a. fordi bibliotekene
er hjørnesteiner i det kommunale kulturarbeidet.  I tillegg til å  yte ordinære bibliotektjenester fungerer
bibliotekene ofte som gallerier, arena for teaterforestillinger og konserter, som nøytral møteplass og
svært mye mer. Bibliotekene er gjennom dette et viktig kulturpolitisk redskap for kommunene. Vi
mener at en konsolidering vil frata politikerne mye av den myndigheten, og ønsker derfor ikke denne
type reduksjon av kommunalt selvstyre.

Bibliotekenes styrke i dag er dessuten at de finnes i alle kommuner og at de er lavterskeltilbud. Blir
det en sammenslåing i konsoliderte enheter, som i tillegg er så store som foreslått, vil denne
kvaliteten vil bli redusert.

I Telemark er det bare Skien bibliotek, Porsgrunn bibliotek og Telemarksbiblioteket (fylkesbiblioteket)
som er store nok til å fortsette som egne bibliotekenheter hvis den nye ordningen blir vedtatt.
Bamble bibliotek vil måtte inngå i en konsolidering. Vi mener at listen er lagt for høyt når et godt
fungerende bibliotek i en middels stor norsk kommune ikke skal kunne drive som selvstendig enhet.
Skal landets bibliotek bli styrket må det være mer hensiktsmessig å satse videre på de gode
samarbeidsløsningene som allerede finnes i mange fylker.

Kommunene vil fortsatt måtte bære hovedtyngden av kostnadene ved å drive et bibliotek. Da er det
viktig å.sørge for at det lokale engasjementet, og derigjennom viljen til å gi gode økonomiske
betingelser for driften, stimuleres. Det gjøres bare ved at lokalpolitikerne beholder den styringen de
har i dag.

Bamble kommune går derfor imot konsolideringstanken i den form og omfang den presenteres i
Bibliotekreform 2014.

Endre dagens biblioteklovgivning
Forslaget om å endre dagens biblioteklov i løpet av 2010 slik at den pålegger alle offentlige bibliotek
å delta i et nasjonalt biblioteknettverk, samtidig som målsettingene i dagens lov blir videreført, anses
som en styrke for brukerne.

Med hilsen

Bodil Ann Guribye
Politisk sekretær
35 96 50 38
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