HOLMESTRAND

KOMMUNE

KØ-

KULTURKONTORET

M

3 0.aPa.
2007
Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep.
0030 OSLO

Saksbehandler : Richard Madsen
Deres ref.:

.l 5 3- 46

tlf. dir.: 33 09 93 4255
Vår ref.: 07/2567

HØRINGSUTTALELSE

Arkiv: K1 -058

ANGÅENDE BIBLIOTEKREFORM

Vedlagt føler høringsuttalelsen

Dato: 27.04.2007

2014

fra Holmestrand kommune.

Med hilsen

Richard Madsen
Biblioteksj of

Vedlegg:
Høringsuttalelsen Holmestrand kommune

Besøksadresse
Rådhusgaten 11
3080 Holmestrand
Webside
.........

i.,.i......,.+_....a

Postadresse
Serviceboks C
3081 HOLMESTRAND
E-post
-

-

Telefon 33 06 41 00
Telefaks
33 05 36 67
Org. nr.
--

n

.

..:.

838 500 382
41 nn AC Ani nn

Holmestrand kommunes høringsuttalelse.

1. Generelle kommentarer.
Vi ser at vi ikke har tidsmessig kapasitet til å gå inn på alle de 13 strategiene i utredningen, og
ser heller ikke at det for vår del er nødvendig. Mange av tiltakene er gode og nødvendige,
uten at de etter vår mening vil kunne løfte folkebibliotekvesenet over i en såkalt
etterindustriell samfunnsmessig virkelighet. Etter vår mening er en viktig forutsetning for å få
baller i spill at vi har en tydelig motor i systemet som kan politisere problemstillinger. En slik
faktor er etter vår vurdering fraværende i den norske folkebiblioteksvirkeligheten.
Utredningen gir - på samme måte som NOU 1991:Bibliotek
14
i Norge
- en veldig god
oversikt over norsk bibliotekvesen, de forskjellige aktørene og det vi kan definere som det
nære omland. Det inneholder en bred og informativ smørbrødliste over alle de kjente sakene
som allerede i lang tid har florert i miljøet, og i så måte vil utredningen være ei nyttig
håndbok for utvikling av lokale bibliotekplaner.
Men utredningen er utpreget intern, og viser at feltets samfunnsmessige funksjon er utydelig,
at vi har ønsker og håp og ambisjoner om og vilje til å være til nytte, men at vi er klar over at
vi på mange måter er et svakt og utydelig felt litt i periferien av velferdsamfunnets moderne
oppgaver.
Et sentralt begrep i utredningen er informasjonssamfunnet. Dette er et komplekst, utydelig og
mangefasettert begrep. Utredningen tar begrepet i bruk uten å gå tilstrekkelig inn på en
avgrensing av begrepet som kunne gjort det mer håndterbart.
Utredningen viser at mange av forestillingene ute i samfunnet om bibliotekets oppgaver er
fundert i industrisamfunnets behov, at disse forestillingene konstituerer bibliotekarer som
bokelskere, og at det har vært vanskelig å modernisere disse forestillingene. I utredningen
speiles dette i den språklige vagheten som kommer til uttrykk. For eksempel formuleringer
som: bør; kan; vil kanskje; oppgaver som kan naturlig legges til ...; bibliotekenes tjenester er
for dårlig kjent i befolkningen; bibliotekene kan være; samarbeidet kan bety; folkebibliotekene har også muligheter til å utvikle tilbud som ...; bibliotekene kan bidra til; en
aktuell tjeneste kan for eksempel være ...; osv. Dette gjør at føringene i utredningen får form
av ønsker basert på en intern uavklarthet. Denne vagheten viser folkebibliotekets svake
posisjon, og viser feltets kraftløshet, og ikke minst vårt potensiales generelle utydelighet.

2. Kommentarer til de enkelte forslagene.
Strate ier o tiltak under målområde 1.
Innhold og tjenester i Norgesbiblioteket.
1.1 Tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester
1.2 Digitalisere viktige innholdsressurser
1.3 Utvikle nye digitale tjenester
1.4 Videreutvikle biblioteket som læringsarena og læringsressurs
1.5 Videreutvikle kultur- og litteraturformidling i bibliotekene
1.6 Styrke bibliotekene som bidragsytere til inkludering, integrering og kulturelt
mangfold
1.7 Styrke bibliotektjenestene i fengslene
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Kommentar: For å kunne utnytte effektiviseringsmulighetene som ligger i den digitale
teknologien, er det nødvendig med nasjonale fellestjenester. Dette digitale fellesskapet bygd
opp rundt nasjonale portaler er absolutt nødvendig for å kunne effektivisere den lokale
ressursbruken.

Strate ier o tiltak under målområde 2.
Norgesbiblioteket - struktur og organisering.
2.1 Styrke og utvikle de organisatoriske enhetene i Norgesbiblioteket
Mål: Befolkningen skal ha tilgang til gode bibliotektjenester gjennom sterkere
kompetansemiljøer.
Tiltak: Etablere sterkere og mer kompetente folkebibliotek gjennom en
konsolideringsprosess som omfatter bibliotekene i flere kommuner.
Beskrivelse: For at bibliotekene skal kunne møte befolkningens behov for et
kvalitativt godt bibliotektilbud, er det nødvendig å skape bibliotek med sterkere
kompetansemiljøer som kan yte bedre tjenester og utnytte ny teknologi. Det må derfor
etableres sterkere bibliotek gjennom en konsolideringsprosess. Behovet for dette er
størst i folkebiblioteksektoren. Flere kommuner innenfor et geografisk område skal gå
sammen om å etablere et felles konsolidert bibliotek, som vanligvis har minst en
avdeling i hver av de kommunene det skal omfatte. Et konsolidert bibliotek skal ha
minimum 6 - 8 årsverk fordelt på variert bibliotekfaglig kompetanse.
Fylkeskommunen skal, gjennom et tett samarbeid med ABM-utvikling, være
koordinatorer for å realisere de nye bibliotekene i et nært samarbeid med kommunene
og bibliotekene. Fylkeskommunen bør utarbeide en bibliotekplan for sitt fylke, i
samarbeid med kommunene, med sikte på omorganisering til konsoliderte bibliotek ut
fra lokale forhold.
Tids eriode: 2008 - 2014
O eras'onelt mål: I løpet av 2008 skal det i alle fylker være iverksatt prosesser for å
etablere nye konsoliderte bibliotek som omfatter bibliotekene i flere kommuner.
Kommentar: "Samtidig med den organisatoriske
reformen trengs det økonomisk
satsing fra
bibliotekenes eiere
til fornyelse og omstilling i bibliotekene
for å bringe dem opp på et
kvalitativt høyere nivå" (s. 221). Folkebiblioteksektoren i Norge ligger som kjent desidert på
bunnen i Skandinavia m.h.t. de fleste innsatsfaktorer og
.t. m.h
resultater. Dette blir også
påpekt i utredningen
. Det som er nødvendig for i det hele tatt å kunne fylle en
samfunnsmessig funksjon
, er at denne sektoren får utviklet og uttrykt sitt moderne potensiale.
Det er vanskelig å se at konsolideringstanken - slik den er framstilt i denne utredningen - vil
føre til en nødvendig økonomisk satsing fra primærkommunene
. Det er lettere å forestille seg
at konsolidering i en trang kommuneøkonomi vil gi argumentasjon for å trekke ut ressurser.
Holmestrand kommune
- som en liten mellomstor kommune
- ser at kulturformidling og deltakelse blir mer og mer viktig som en innsatsfaktor i forhold til de fleste utsatte
brukergrupper
. Vi ser derfor på mulighetene for en konsolidering på kommunalt nivå
innenfor kulturområdet som et interessant perspektiv.
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Strate ier o tiltak under målområde 3.
Kompetanse og forskning.
3.1. Fornye den samlede kompetansen i biblioteksektoren
3.2. Støtte faglig utvikling og kunnskapsdeling på tvers av og innenfor de ulike
bibliotekfaglige områdene, og som ABM-samarbeid.
Kommentar: Biblioteksektoren trenger selvfølgelig kompetanseutvikling og at det etableres
forskningsprogram rundt fagene. Dette bør følges opp uavhengig av uenighet om
konsolideringsstrategien.
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