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Saksopplysninger:
Folldal kommune mottok den 22. januar 2007 høringsbrev om "Bibliotekreform

2014".

Bibliotekreformen crår i hovedsak ut å følende:
Mandat for bibliotekutredninga er gitt av Kultur- og kirkedepartementet i samarbeid med
daværende Utdannings- og forskningsdepartementet 16. juni 2004. Oppdraget ble gitt ABMutvikling som hovedaktør og koordinerende instans.
Bibliotekutredninga
for kunnskap

•
•
•

består Del
av. I strategier og tiltak
og del II Norgesbiblioteket - nettverk

og kultur
og har tre hovedsatsningsområder:

bibliotekenes innhold og tjenester
deres struktur og organisering
kompetanse og forskning

Innhold o<)-yenester.
Målet er at biblioteka skal gi tilgang til et aktuelt og variert innhold
gjennom

konvensjonelle

og digitale samlinger.

Det skal være et forpliktende

samarbeid

mellom biblioteka om dette. Samarbeidet skal også utvides til å omfatte arkiv og museum,
særlig når det gjelder utvikling av digitalt innhold og tjenester.
Gjennom samarbeid mellom biblioteka skal det realiseres tjenester som er fritt tilgjengelige
for alle. Allmennheten skal få tilgang til et utvalg
viktige databaser. Den teknologiske
utviklinga skal skje via nasjonalt samspill mellom flere aktører og skal realiseres gjennom
programmet Norsk digitalt bibliotek. Et felles digitalt bibliotek skal bl.a. etablere løsninger
med felles søk i alle norske biblioteks samlinger samtidig. En nettbasert abm-portal skal bidra
til en samla inngang til materiale i bibliotek. arkiver og museer. Det nye nettverket skal
uttrykkes gjennom begrepet Norgesbiblioteket. Samla sett skal dette tjene hele befolkningens
ulike bibliotekbehov.

Dette skal være etablert i løpet av 2008.

I denne sammenheng må det forhandles fram nasjonale lisenser som bl.a. skal gi fri tilgang ti
forskningen.
Alle folkebibliotek må også kunne tilby sine brukere et trådløst høyhastighetsnett.

Folldal kommune

Møteinnkalling : Kommunestyret
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Biblioteka skal være læringsarena og bidra til kultur- og litteraturformidling. Foruten bøker og
digitale tjenester skal de også omfatte musikk, film, teater, multimedier og billedkunst. Det
skal legges vekt på lokalhistorisk materiale gjennom samarbeid med museer og arkiver. Det
skal iverksettes et program for litteraturformidling. Å skape leselyst hos barn og voksne skal
vektlegges og det skal gis nasjonale midler til produksjonsstøtte og litteraturformidling.
Innkjøpsordninga skal utvides til også å omfatte norsk film, dataspill og nedlastbare filer med
norsk musikk.
som samfunnsblogger. Bloggene
Biblioteka skal ta i bruk nye dialog-formidlingsformer
og
kan ta utgangspunkt i aktuelle nyhetssaker og med pekere til relevante innholdsressurser. De
kan gjennomføres via et organisert biblioteksamarbeid eller i det enkelte bibliotek.

Struktur o or aniserin
. Det er sagt at biblioteka i Norgesbiblioteket skal samarbeide på
tvers av fag- og folkebibliotek. Dette innebærer at Bibliotekloven må endres (forutsettes
vedtatt i løpet av 2010). Utredningen sier at det er behov for en organisatorisk reform som
etablerer større folkebibliotek gjennom en konsolideringsprosess. Målet er å styrke biblioteka
og gi bedre bibliotektjenester gjennom koordinering og felles ressursutnyttelse.
Samarbeid mellom forskjellige typer bibliotek kan derfor være nødvendig. Det skal opprettes
større bibliotek ved at flere kommuner innenfor et geografisk område samler sine
bibliotekressurser til et nytt konsolidert bibliotek. De skal være så store at de dekker alle
kompetanseområder og må derfor ha minimum 6-8 årsverk. Det betyr at de som har færre enn
5 årsverk i dag, må konsolideres med bibliotek i andre kommuner. Bare 67 kommuner i landet
har bibliotek med mer enn 5 årsverk, mens 244 kommuner har mindre en en fagutdannet
bibliotekar i hel stilling. Det skal være minst en bibliotekavdeling i hver kommune. En
biblioteksjef skal ha ansvar for (det konsoliderte) bibliotekets samlede virksomhet. Det vil
ikke være krav om fagutdannet bibliotekar i hver enkelt kommune. Biblioteka skal bli styrket
gjennom at ressursene koordineres i større bibliotek med bredere kompetansemiljøer og bed
distribusjon av tjenester. Det siste skal skje ved at det gjennomføres regionale og nasjonale
transportløsninger slik at femlån kan bli bedre og billigere.
Det digitaliserte materialet kan etter hvert redusere behovet for fjernlån.
Det er behov for at Staten skal bidra med midler til gjennomføringen av den organisatoriske
reformen som skal gå til prosessmidler, utvikling og drift av nasjonale fellestjenester, økte
prosjekt- og utviklingsmidler, styrking av tjenestetilbudet, kompetanseutviklingsprogram og
styrking av bibliotekforskningen.

Kom etanse o orsknin
er viktige mål for å gjennomføre reformen. Det skal etableres et
kompetanseutviklingsprogram som primært er rettet mot de konsoliderte bibliotekene. I
Norgesbiblioteket skal de enkelte bibliotekene ha flere årsverk etter konsolideringsprosessen
enn de har i dag. Biblioteksektoren skal utvikle sitt internasjonale samarbeid. Hospitering i
utenlandske bibliotek er vektlagt.
Det skal etableres nettverksgrupper med deltakere fra ulike bibliotektyper med sikte på å
utvikle nye tjenester, nye arbeidsmetoder eller ny organisering. Nettverksgruppene skal ses i
nær sammenheng

med nye konsoliderte

bibliotek

og i sammenheng

med abm-samarbeid

og

skal bidra til faglig utvikling og nyskaping gjennom kunnskapsdeling mellom de ulike
bibliotektypene, slik som Norgesbiblioteket forutsetter.
Forskning om bibliotek, arkiver og museum skal inngå som en vesentlig del av programmet.
Bibliotekutredningen i sin helhet kan leses på:
httn://\k vw.abm-utviklin£.
no/nubiisert;'ABM-skrift/index .html
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Bibliotekene i Nord-Østerdalen Os, Tolga, Tunset,Rendalen, Alvdal og Folldal
kommuner har kommet med en felles høringsuttalelse:
Generelle kommentarer:
Vi mener det er nødvendig med en bibliotekreform for å sikre et godt bibliotektilbud
til alle i framtida. Utredningen inneholder mange viktige og nødvendige tiltak.
Vi mener det er en svakhet at ingen ansatte i folkebibliotek har vært representert i
referansegruppa på 11 medlemmer. Det hadde vært spesielt nyttig å ha med noen fra de
bibliotekene som er så små at de anbefales å slå seg sammen med andre til større
enheter. Utredningen skaper et inntrykk av at små bibliotek er dårligere enn større
bibliotek, noe vi mener ikke nødvendigvis er tilfelle.
Kommentarer til de enkelte forslagene
Målområde 1: Innhold og tjenester i Norgesbiblioteket
Vi støtter alle tiltak under dette målområdet, og legger spesielt vekt på utvikling av
digitale tjenester i bibliotekene. Vi understreker at det må være en nasjonal oppgave å
stimulere til utvikling av digitale tjenester. Dette er en for stor oppgave for små og
mellomstore bibliotek, som risikerer å bli hengende etter i utviklingen hvis det ikke
satses nasjonalt og regionalt.
Målområde 2: Norgesbiblioteket- struktur og organisering
"Tiltak: Etablere sterkere og mer kompetente folkebibliotek gjennom en
konsolideringsprosess som omfatter bibliotekene i flere kommuner "
Vi anbefaler ikke at små bibliotek må konsolideres til større enheter med 6-8 ansatte
for å kunne være en del av bibliotekreformen. Bibliotekene finansieres i sin helhet av
kommunene i dag, og da er det viktig at bibliotekene også styres av kommunene.
Gode bibliotektjenester er avhengig av tilstrekkelige ressurser
, hensiktsmessige
lokaler, gode åpningstider og høy kompetanse hos de som jobber i bibliotekene. Dette
er viktigere enn hvor store enhetene er. I vårt distrikt
, Nord-Østerdalen, fører store
geografiske avstander til at det ikke nødvendigvis blir et faglig
størremiljø selv om
enhetene slår seg sammen. Det samme gjelder mange andre steder i landet. Store
avstander og dårlige kommunikasjoner vil også gjøre det vanskelig for mange brukere
å nyttiggjøre seg tilbudene i et eventuelt konsolidert bibliotek. Folkebibliotekene er et
lavterskeltilbud, som må være der brukerne er.
Vi mener at et forpliktende samarbeid mellom bibliotekene i en region som regel vil
være bedre enn sammenslåing. For å hjelpe bibliotek i små kommuner til å samarbeide
mer og bedre, bør fylkesbibliotekene ta rollen som regional utviklingsaktør. Dette kan
praktisk gjøres ved at det opprettes flere stillinger for regionkoordinatorer i hvert fylke.
Vi ønsker oss en slik stilling for bibliotekene

i Nord-Østerdalen.

Vi ser ikke at kravet til bibliotekfaglig kompetanse i tilstrekkelig grad er ivaretatt i
utredningen. Det er bare krav om at leder av det konsoliderte biblioteket skal ha
fagutdanning. og en slik begrensning kan bety en svekkelse av kompetansen i
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bibliotekene i de andre kommunene. I vår region har alle 6 kommuner fagutdannet
biblioteksjef i dag. selv om kommunene er små i folketall. Vi tror at biblioteklovens
krav om fagutdannet biblioteksjef i alle kommuner er sterkt medvirkende til at det er
slik.
"Tiltak. Endre dagens biblioteklovgivning
for å sikre samarbeideti et nasjonalt
biblioteknettverk"
Vi støtter at bibliotekloven endres slik at alle offentlige bibliotek pålegges å delta i det
nasjonale biblioteknettverket, som skal bygge på et forpliktende samarbeid mellom
ulike offentlige bibliotek. Dette vil sikre gode bibliotektjenester og tilgang til landets
samlede bibliotekressurser for hele befolkningen, uavhengig av bosted, arbeidsplass
eller tilknytning til utdanningsinstitusj on.
Målområde 3: Norgesbiblioteket- kompetanse og forskning
"Tiltak : Etablere et kompetanseutviklingsprogram
for å styrkeNorgesbiblioteket og de
konsoliderte bibliotekene "
Vi mener det er nødvendig med et kompetanseutviklingsprogram for bibliotekene, men
dette kan ikke bare gjelde konsoliderte enheter. Bibliotek som velger en annen
forpliktende samarbeidsform enn konsolidering, og som lager en felles
kompetanseutviklingsplan, må også få slike midler. Målet må være åbrukerne
gi
bedre
bibliotektjenester, og da kan ikke sammenslåing være et krav for å delta i programmet
for kompetanseutvikling.
Rådmannens saksvurdering:
Utredningen har vært grundig gjennomgått og diskutert i forskjellige fora, både heldags
seminar for hele Hedmark fylke og i regionale møter for bibliotek- og kulturansvarlige i
kommunene Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os. Det er enighet om at utredningen
inneholder mye som er positivt, og at en diskusjon om bibliotekenes innhold og tjenester er
nødvendig. Det alle, især de mindre bibliotekene er spesielt opptatt av, er den delen under
struktur og organisering som omhandler konsolidering.
I dag møtes biblioteksjefen i de nevnte kommuner ca. 6 ganger i året til regionale
samarbeids-møter. Dette er et fagforum der de fritt diskuterer aktuelle bibliotek-saker oZ-samarbeidsprosjekter.
Dette er ikke et formalisert samarbeid. De har en flat struktur, der møteledelse og skriving av
mØereferat,

søknader

m.m. går på omgang.

Denne gruppen har samarbeidet om/samarbeider om bl.a. følgende saker:
• Forfatterbesøk og forestillinger for barn
• "SommerLes" (opplegg i samarbeid med PP-tjenesten for å få barn til å lese i
sommerferien)
• Datasamarbeid (4 av kommunene har samme biblioteksystem)
• Lån av bøker mm mellom bibliotekene
• Transportordning for lån mellom bibliotekene
• Felles låneregler
• Faglig utveksling (deler erfaringer fra kurs o.l.)
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Bibliotekutredningen legger opp til en sammenslåing av små bibliotek. Rådmannen mener at i
stedet for sammenslåing kan vi utvikle og utvide samarbeidet bibliotekene imellom. Dette
betinger at samarbeidet må formaliseres og bli mer forpliktende. Vi ønsker en koordinator.
enten på fylkesnivå eller på regionalt nivå, som kan hjelpe til med dette. Dette er ei rolle som
fylkesbiblioteket kan ha, men som de i dag ikke tar.
Samarbeidsområder i framtida (i tillegg til det som er nevnt over):
• Samarbeid om innkjøp av bøker (bibliotekene fordeler fagområdene mellom seg og
låner fra hverandre)
• Felles opplegg omkring formidling av bøker til barn og ungdom (f.eks. "dele" en
barnebibliotekar)
• Kompetanseheving
Vikarordning

Rådmannens innstilling:
Rådmannen tilrår at driftsstyret gjør følgende vedtak:
Driftsstyret i Folldal kommune støtter den felles høringsuttalelsen fra bibliotekene i Os, Tolga,
Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal.
Behandling i Driftsstyret 20.03.2007:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Driftsstyret 20.03.2007:
Driftsstyreti Folldal kommune støtter den felles høringsuttalelsenfra bibliotekene i Os, Tolga,
Tynset.Rendalen, Alvdal og Folldal.
Behandling i Kommunestyret 12.04.2007:
Representanten Liv Nymoen (AP) stilte spørsmålet om sin habilitet. Hun ble erklært inhabil
og fratrådte møtet under behandlingen av saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret 12.04.2007:
Driftsstyreti Folldal kommune støtter den felles høringsuttalelsenfra bibliotekene i Os, Tolga,
Tynset,Rendalen, Alvdal og Folldal.

Rett utskrift bekreftes.
Folldal kommune 13.04.2007

Eva Mi lller

kontorfagarbeider
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