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FORSLAG TIL UTTALELSE  BIBLIOTEKREFORM 2014

Vedtak:

Frøya kommune viser til hØringsinvitasjonen fra kulturdepartementet  -  Bibliotekreform  2014  og uttaler:

Felles nasjonale digitale tjenester:

Ved å utvikle og tilby nettbaserte tjenester og digitale løsninger må målet være at alle bibliotek kan gi
lettere tilgang til kunnskap og kultur.
Dette krever samarbeid mellom bibliotekene og nasjonal koordinering og finansiering.

Norgesbiblioteket  -  nettverk av bibliotek i Norge.

Det foreslås en reform av bibliotekstrukturen .  Frøya kommune støtter et styrket biblioteknettverk for at
flest mulig skal få et bedre bibliotektilbud .  Vi mener imidlertid at konsolideringsløsningene som
Bibliotekreform 2014 foreslår kan medføre et dårligere tilbud enn kommunen har i dag. Vi foreslår i
stedet at det opprettes et regionsbibliotek til erstatning for fylkesbiblioteket .  Regionsbiblioteket kan
ivareta felles bibliotekoppgaver og kompetanseutvikling for ansatte som den enkelte kommune ikke
makter på egen hånd.

Biblioteknettverket består av ulike bibliotek med forskjellige utfordringer og krav til løsninger.
Prioriteringene må være forskjellige i forhold til de faginstanser eller det lokalsamfunn de skal betjene.

Biblioteknettverket er bygd opp gjennom lovverk og samarbeid mellom ulike bibliotektyper.

Fjernlånssamarbeidet må styrkes og fortsatt være basert på fri flyt uten betalingsordninger.

Digitale løsninger og lisensiering av den økende andel informasjon på nett må støttes av statlige
ordninger ,  slik at også dette tilbudet kan formidles til alle uansett bosted.

For Frøya  kommune er tilbud til barn og unge, og tjenester overfor mennesker med spesielle behov,
prioriterte  satsingsområder. Vi mener at lokalt styrt bibliotekvirksomhet best ivaretar den enkelte
bruker ,  men vi støtter
komplementært samarbeid med eksterne bibliotek og institusjoner på tvers av kommune og fylkes
grensene.

Enstemmig.
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Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret:

Frøya kommune viser til høringsinvitasjonen fra kulturdepartementet - Bibliotekreform 2014 og uttaler:

Felles nasjonale digitale tjenester:

Ved å utvikle og tilby nettbaserte tjenester og digitale løsninger må målet være at alle bibliotek kan gi lettere
tilgang til kunnskap og kultur.
Dette krever samarbeid mellom bibliotekene og nasjonal koordinering og finansiering.

Norgesbiblioteket - nettverk av bibliotek i Norge.

Det foreslås en reform av bibliotekstrukturen. Frøya kommune støtter et styrket biblioteknettverk for at flest
mulig skal få et bedre bibliotektilbud. Vi mener imidlertid at konsolideringsløsningene som Bibliotekreform
2014 foreslår kan medføre et dårligere tilbud enn kommunen har i dag. Vi foreslår i stedet at det opprettes et
regionsbibliotek til erstatning for fylkesbiblioteket. Regionsbiblioteket kan ivareta felles bibliotekoppgaver og
kompetanseutvikling for ansatte som den enkelte kommune ikke makter på egen hånd.

Biblioteknettverket består av ulike bibliotek med forskjellige utfordringer og krav til løsninger. Prioriteringene
må være forskjellige i forhold til de faginstanser eller det lokalsamfunn de skal betjene.

Biblioteknettverket er bygd opp gjennom lovverk og samarbeid mellom ulike bibliotektyper.

Fjernlånssamarbeidet må styrkes og fortsatt være basert på fri flyt uten betalingsordninger.

Digitale løsninger og lisensiering av den økende andel informasjon på nett må støttes av statlige ordninger, slik
at også dette tilbudet kan formidles til alle uansett bosted.

For Frøya kommune er tilbud til barn og unge, og tjenester overfor mennesker med spesielle behov, prioriterte
satsingsområder. Vi mener at lokalt styrt bibliotekvirksomhet best ivaretar den enkelte bruker, men vi støtter
komplementært samarbeid med eksterne bibliotek og institusjoner på tvers av kommune og fylkes grensene.

Enstemmig.

Hovedutvalgets behandling i møte 28.03.07:

Flg. omforente forslag til innstilling ble fremmet:

"Hovedutvalget slutter seg til uttalelsen slik den er gjengitt under saksopplysningene."

Enstemmig.

Forslag til Øtilling:

Saken ble lagt fram uten forslag til innstilling.

Saksopplysninger:

Forslag til uttalelse vedrørende Bibliotekreform 2014

Frøya kommune viser til høringsinvitasjonen fra kulturdepartementet - Bibliotekreform 2014 og uttaler:

Felles nasjonale digitale tjenester:

Ved å utvikle og tilby nettbaserte tjenester og digitale løsninger må målet være at alle bibliotek kan gi lettere
tilgang til kunnskap og kultur.
Dette krever samarbeid mellom bibliotekene og nasjonal koordinering og finansiering.

Norgesbiblioteket - nettverk av bibliotek i Norge.
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Det foreslås en reform av bibliotekstrukturen. Frøya kommune støtter et styrket biblioteknettverk for at flest
mulig skal få et bedre bibliotektilbud. Vi mener imidlertid at konsolideringsløsningene som Bibliotekreform
2014 foreslår kan medføre et dårligere tilbud enn kommunen har i dag. Vi foreslår i stedet at det opprettes et
regionsbibliotek til erstatning for fylkesbiblioteket. Regionsbiblioteket kan ivareta felles bibliotekoppgaver og
kompetanseutvikling for ansatte som den enkelte kommune ikke makter på egen hånd.

Biblioteknettverket består av ulike bibliotek med forskjellige utfordringer og krav til løsninger. Prioriteringene
må være forskjellige i forhold til de faginstanser eller det lokalsamfunn de skal betjene.

Biblioteknettverket er bygd opp gjennom lovverk og samarbeid mellom ulike bibliotektyper.

Fjernlånssamarbeidet må styrkes og fortsatt være basert på fri flyt uten betalingsordninger.

Digitale løsninger og lisensiering av den økende andel informasjon på nett må støttes av statlige ordninger, slik
at også dette tilbudet kan formidles til alle uansett bosted.

For Frøya kommune er tilbud til barn og unge, og tjenester overfor mennesker med spesielle behov, prioriterte
satsingsområder. Vi mener at lokalt styrt bibliotekvirksomhet best ivaretar den enkelte bruker, men vi støtter
komplementært samarbeid med eksterne bibliotek og institusjoner på tvers av kommune og fylkes grensene.
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