
NED

Halden kommune
Halden Bibliotek

Saksbeh.: Elizabeth Arendt

Tlf.: 69 17 47 86

Mobiltlf.:

Telefaks: 69 17 47 83

E-post:

Kultur-og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep
0030 OSLO

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Dato:2007-03-08
07/00906-1 06 C61

Høringsuttalelse  til "Bibliotekreform 2014"

GENERELLE KOMMENTARER

Halden kommune ser positivt på intensjonene som ligger i forslaget til Bibliotekreform 2014. Østfold
fylke og kommunene i regionen var tidlig ute med samarbeidsformer som setter brukeren i sentrum
gjennom deltagelse i prosjektet Biblioteket Østfold 2002-2005, støttet av ABM-utvikling. Deler av
reformen bygger på erfaringer fra prosjektet og den samme filosofien ligger til grunn: brukeren i fokus
- smidige og kvalitativt gode løsninger uansett hvilket offentlig bibliotek brukerne henvender seg til.

KOMMENTARER TIL DE ENKELTE FORSLAGENE

Del 1: Innhold og tjenester
Det er viktig at satsing på nye digitale tjenester i bibliotekene blir vektlagt samtidig som fokus på
kultur-og litteraturformidling styrkes.
Det lokale folkebiblioteket som en uformell arena for opplevelser innenfor kultur og litteratur må
utvikles videre. Biblioteket som møteplass for mennesker i lokalsamfunnet kan ikke undervurderes -
biblioteket skal og må være et lavterskeltilbud som kan føre ulike brukergrupper sammen og virke
integrerende.
Halden kommune ser positivt på at bibliotektjenesten til fengsler skal styrkes. I 2009 skal Halden
fengsel, et topp moderne anlegg stå ferdig og bibliotektilbudet til de ansatte kommer til å få en sentral
plass.

Del 2: Struktur  og organisering
Mange folkebibliotek i Norge har for små ressurser til å kunne tilby det brede spekteret av tjenester og
inneha den spisskompetansen som er nødvendig i dagens informasjonssamfunn.
På den annen side tilbyr nettopp de små bibliotekene andre kvaliteter som nærhet til brukeren og de
kan også være viktige med spillere i lokalmiljøet og kulturlivet.
Det finnes allerede gode eksempler på interkommunalt samarbeid om bibliotektjenester som ivaretar
ett av målene i Bibliotekreform 2014, nemlig et "sømløst" bibliotektilbud med brukeren i fokus.

Det er en fare for at reformens forslag om å "samle og  styrke"  de små bibliotekene ved at ressursene
blir koordinert i større bibliotekenheter kan føre til at brukerne mister sitt lokale bibliotektilbud fordi
kommunene ser en mulighet for å spare penger.
Det vil være av grunnleggende betydning at de økonomiske virkemidlene som ligger innbakt i
reformen blir bevilget og brukt ute i kommunene uten at det er krav om en høy grad av
egenfinansiering i tillegg.
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Pengene må kanaliseres til tjenesteproduksjon og tiltak direkte mot brukerne. Samtidig må det stilles
krav til kommunene om at gjennomføringen av reformen skal føre til en vesentlig styrking av
bibliotektjenesten til innbyggerne i kommunen.
Norsk digitalt bibliotek og Norgesbiblioteket skal samle biblioteknorge til ett rike gjennom et utvidet
samarbeid og felles profilering av tjenester. Begrepet "sømløse tjenester" bør slås fast i bibliotekloven.
Retten til fri informasjon på tvers av forvaltningsnivåer er et demokratisk prinsipp som må lovfestes.
Alle innbyggerne i landet skal ha tilgang til det samlede informasjonstilbudet i biblioteknettverket
uansett bosted og uavhengig av økonomisk evne.
Brukerne venter på gode digitale løsninger slik at de lett kan få oversikt over informasjon som finnes,
bestille det fra det biblioteket som har det og få det levert til sitt lokale bibliotek. Dette arbeidet må
forseres.

Del 3: Kompetanse og forskning
Med den rivende utviklingen det har vært og kommer til å bli på området informasjonsteknologi er det
et stort behov for fornyelse av kompetansen hos de bibliotekansatte. Kommunale kompetansemidler
skal deles av så mange, slik at det er viktig at det blir øremerkede midler til biblioteksektoren på
samme måte som skoleverket har sine kompetansemidler.

Halden kommune ser positivt på intensjonene i Bibliotekreformen, forutsatt at det kommer statlige
midler til kommunene.
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