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Beiarn kommune er en ganske liten kommune med 1100 innbyggere. Vi har en
bibliotekavdeling.
Høringen:
Punkt 1.1 Tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester.
Dette er et viktig område, og kanskje særlig i små kommuner i utkantene. Vi håper bare det
kan tas hensyn til de små ressursene de minste bibliotekene har når det skal forhandles fram
avtaler om bruk av databaser, ordbøker, leksika, digitale avisarkiv og annet. For et lite
bibliotek med et totalt mediabudsj ett på 100 000 kr vil det være for dyrt å betale 2000 kr for
en tjeneste som benyttes veldig sjelden lokalt.
Punkt 2.1 Styrke og utvikle de organisatoriske enhetene i norgesbiblioteket.
Tanken om konsoliderte bibliotek med minimum 6-8 årsverk kan fra en liten kommunes
ståsted høres både spennende og skremmende. Ideen om bredere faglig kompetanse virker
forlokkende, samtidig som sentraliseringsspørsmålet dukker opp.
• Vil den samlede kompetansen i det konsoliderte biblioteket komme innbyggerne i vår
kommune til gode?
• Vil vi miste den lokale styringsretten over biblioteket vårt?
• Vil en sentralisering bygge ned det vi har bygd opp med biblioteket som lokal
informasjonsyter i samarbeid med servicekontor?
• Ut fra virkeligheten i vårt fylke, hvor sammenslåtte bibliotek vil måtte strekke seg
over store avstander, hvordan får man dette til i praksis? Bibliotekene i
nabokommunene ligger henholdsvis 60, 110, 90, 140 og 160 km unna, hvor
fjelloverganger må passeres for å nå samtlige.
• Vil fagutdannede bibliotekarer ønske stillinger der arbeidsplassen deres strekker seg
over store områder, eller vil kompetansen bli sentrert til de største bibliotekene
uansett og ikke komme de små til gode?

Postadresse:

Besøksadresse:
Moldjord

Telefon: 75569000

8110 MOLDJORD

MOLDJORD

Telefaks: 75569001

Dagens ordning med fylkesbibliotek fungerer på mange måter bra, og bør kunne
opprettholdes og videreutvikles. Også dersom fylkeskommunen forsvinner må staten kunne
gå inn og drive regionale bibliotek som en fortsettelse av dagens fylkesbibliotek. Dersom
fylkesbibliotekene fikk mer midler tilført ville disse kunne ha kompetanse innen mange
områder, og kunne på samme måte som i dag fungere som konsulenter for de lokale
bibliotek, og kanskje også i større grad reise rundt og bistå med hjelp der det behøves.
Som aller viktigst ser vi at bibliotekreform 2014 blir en stortingsmelding og blir politisk
behandlet, slik at nødvendige økonomiske midler kan bli stilt til rådighet. Uten penger kan vi
ikke se at det er mulig å gjennomføre reformen.

Med vennlig hilsen
Beiarn kommune

Laila Gabrielsen
biblioteksjef
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