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Høringsuttalelse om Bibliotekreform 2014 fra Gamvik Folkebibliotek, Gamvik 
kommune 
 
Gamvik folkebibliotek er et lite bibliotek bestående av tre avdelinger, et hovedbibliotek med 
to filialer hvorav den ene er et kombinasjonsbibliotek. Slik som bibliotekreformen fremlegger 
sine visjoner og mål for bibliotekene, vil biblioteksavdelingene i Gamvik kommune bli sterkt 
berørt. 
 
Gamvik kommune ønsker å ha en bibliotektjeneste på alle plassene i kommunen i den grad 
det lar seg gjøre. Etter vår oppfatning kan konsolidering av bibliotekene få en positiv 
virkning. Det kan la seg gjøre ved å samarbeide over sektorgrensene og i regionen. I den 
henseende for å fremme kultursamarbeid, utdanning og informasjonsteknologi.   
 
Konsolidering må ikke gå utover kompetansen innen biblioteket. Den bør heller styrkes. Det 
bør være minst en bibliotekfaglig ansatt i hver kommune for å ikke utarme bibliotektjenesten.  
Med god faglig kompetanse vil en kunne utvikle et godt tjenestetilbud for innbyggerne. 
Bibliotekreformen anbefaler 6-8 årsverk i en konsolidert enhet. For at regionen ikke skal bli 
for stor i geografisk utstrekning bør en se etter andre samarbeidspartnere innen andre sektorer 
i en begrensa region. Dette kan ha med forståelse for kultur, næring og geografisk nærhet. 
Kombinasjonsbibliotek og mobile bibliotektjenester og andre samarbeidsformer kan bli et 
resultat av konsolideringen. Og antall årsverk kan være mindre enn 6-8 årsverk i en 
konsolidert enhet. 
 
Bibliotekreformen kan føre til at de små bibliotekene kan slippe administrativt ansvar som 
økonomi og personal. I en konsolidert enhet kan dette bli sentralisert til en plass. På et lite 
bibliotek er ikke det mye arbeid med dette men i noen tilfeller kan det være til en fordel for å 
satse på andre oppgaver innen bibliotek som å drive med formidling av litteratur og andre 
aktiviteter utad til brukerne i stedet for det administrative. 
 
Finnmark fylke består av mange små kommuner med små bibliotekressurser. Bibliotekene er i 
stor grad en arena  som likevel kan brukes for å bidra til inkludering, integrering og kulturelt 
mangfold i kommunene. Mange kommuner i Finnmark har flere språklige minoriteter og alle 
disse minoritetene har også krav til informasjon og litteratur på sitt morsmål. Finnmark sitter 
med spesiell kompetanse innen det samiske, kvenske, finske og russiske. Dette er områder 



som Finnmark med sin nærhet og kunnskap, bør fortsette og styrke kompetansen og få det 
nasjonale ansvaret for i Norge. 
 
Bibliotek i små kommuner har havnet i en teknologisk bakevje, noe som også kanskje 
gjenspeiler seg fra kommunen for øvrig. Personalressursene er små, og kompetansen på nye 
digitale ressurser er ikke like god. For bibliotek kan det være nyttig å få eller kjøpe denne 
kompetansen fra andre aktører som har kompetanse på informasjonsteknologi. 
 
Kommunene har i dag krav og forventinger om å tilrettelegge for at innbyggerne selv kan 
innhente informasjon og å få kommunale tjenester som skal kommunisere direkte med 
brukeren. Jfr. St.meld nr 17 (2006-07) ”Et informasjonssamfunn for alle”. Bibliotekene skal 
også lage et tilbud som kommuniserer med brukerne og ta i bruk tilgjengelig teknologi. 
Bibliotekene bør lage et tilbud som er tilpasset ønsker og behov hos våre brukere, og i små 
kommuner bør vi samordne ressurser og kompetanse for å stå rustet til å møte framtiden 
utfordringer. 
 
Ved konsolidering og styrking av bibliotek så vil et nasjonalt nettverk som blant annet 
Norgesbiblioteket være en fordel for små bibliotek. For brukerne skal ikke være avhengig av 
sted, utdanning, økonomi osv. for å få tilgang til samme informasjon. Samarbeidet kan 
omfatte arkiv, museum og andre instanser.  
 
Bibliotekreformen bør føre til økonomiske tiltak som kan styrke bibliotektjenestene. Det er et 
særlig behov for det i små bibliotek som ikke i like stor grad kan sammenlignes med større 
bibliotekenheter,  med teknologi, lokaler og busser. Disse midlene bør ikke legge hinder i 
hvordan konsolideringen skal skje på de ulike plassene og tilpasses hver enkelt region 
uavhengig av andre regioner og tidligere samarbeidsformer.  
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