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BIBLIOTEKREFORM 2014 HØRINGSUTTALELSE
FRA LAVANGEN KOMMUNE

Kommunestyret

behandlet saken i møte 19.04.2007 sak 00 17/07. Følgende vedtak ble fattet:

Generelle kommentarer
Lavangen kommune støtter målsettingen i Bibliotekreform 2014 der alle bibliotek i Norge skal inngå i et
samhandlende nettverk - Norgesbiblioteket. Dette er en nødvendig og viktig kvalitetsreform som ved hjelp av
økt kompetanse og større økonomiske rammer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå skal utvikle bibliotekene.
For å sikre gjennomføring av alle gode tiltak og utvikling må det komme en Stortingsmelding, og det må
bevilges penger. Politisk vilje, bibliotekansattes kompetanse og vilje og gode økonomiske rammer er
forutsetninger for å lykkes med reformen.

Kommentarer til enkelte forslag:
1.3 Utvikle nye digitale tjenester

Vår kommentar:
Bibliotekreformen har som mål at bibliotekene skal ligge i front for å ta i bruk ny teknologi og
levere gode digitale løsninger. Det er viktig med satsing på digitale ressurser som gjøres
tilgjengelig for publikum. Lisenser må avtales, vedlikeholdes og finansieres på nasjonalt nivå.
Det må også arbeides for å få en nasjonal database som produserer bibliografisk data til gratis
bruk for bibliotekene. En felles base vil sikre en standard som gjør utveksling av data mellom
de ulike biblioteksystemene enklere. Brukerne vil sikres korrekt informasjon ved søk i uansett
bibliotekdatabase, og bibliotekene kan bruke mer tid på utadrettet virksomhet.
1.5 Videreutvikle kultur - og litteraturformidlingen i bibliotekene
Foreslått tiltak: Utvikle en handlingsplan for å styrke bibliotek, arkiv og museer som lokalhistoriske

sentre.

Vår kommentar:

Lavangen kommune mener små kommuner med fordel kan spille lokalt på hele ABMregisteret. Lokale løsninger på en samlet utvikling av arkiv, bibliotek og museum. Dette for å
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kunne ta vare på og gjøre disse ressursene best mulig tilgjengelig for publikum, og for
tverrfaglig utvikling av kunnskap. Pr. i dag er det bibliotekene som er mest tilgjengelige, og
har flest ressursene (verktøy og personale) til å ta vare på og formidle disse.
2.1. Styrke og utvikle de organisatoriske

enhetene i Norgesbiblioteket.

Foreslått tiltak:Etablere sterkere og mer kompetente folkebibliotek gjennom en
konsolideringsprosess som omfatter bibliotekene i f lere kommuner.
Vår kommentar:
Bibliotekstrukturen må være som i dag med minimum en bibliotekenhet i hver kommune. Hver
kommune må eie sin enhet som er knyttet opp mot kommunens eget styringsnivå. En
konsolidering lik den i museumssektoren kan ikke uten videre kopieres og gjennomføres for
bibliotekene. Dette fordi eierforholdene til bibliotek ikke er tilsvarende eierforholdene i
museumssektoren. Den politiske forankringen lokalt blir borte ved konsolidering. Reformen
forutsetter satsing og økte bevilgninger til bibliotekene. De som har utgiftene vil også ha full
styrings- og råderett.
Reformens intensjon er at bibliotekene skal bli bedre. Større enheter betyr ikke bedre bibliotek
. Tilgjengelighet for brukerne må være grunnmuren i et godt bibliotektilbud. Det må
oppfordres til - og gis muligheter for - etablering av nye samarbeidsformer. Allerede inngåtte
samarbeid mellom bibliotekenheter som har en grei geografisk beliggenhet i forhold til
hverandre må hele tiden utvikles i takt med endringer i samfunnet.
For at kommunene skal lykkes i et samarbeid mener vi det er grunnleggende å ha en
kommunal politisk vedtatt utviklingsplan for eget bibliotek. En slik plan vil så være grunnlaget
for et utviklende samarbeid med andre enheter. Et regionalt biblioteksamarbeid kan med fordel
følge de politisk regioninndelingene, og bestå av ulike typer bibliotek. Samhandlende nettverk
av ulike typer bibliotek bør gi den beste utnytting av offentlige ressurser. Felles innsats for
eksempel på markedsføring vil gjøre alle små enheter sterkere. Bibliotekene og bibliotekeierne
må se fordelene i den drivkraften og status bibliotekene vil få ved å stå sammen i et
Norgesbibliotek.
Hver kommune bør ha minimum 1 årsverk knyttet til sin bibliotektj eneste. Fylkesbibliotekene
må fortsatt ha sin viktige rolle som koordinator og ressurs for bibliotekene i sitt fylke/region.
Forslått tiltak:Iverksette et programfor

skolebibliotekutvikling.

Vår kommentar:
Dette er et viktig innsatsområde ettersom skolebibliotek - kanskje spesielt i grunnskolen - ikke
er tatt med i kunnskapsreformer og skoleutvikling. Små kommuner lager gjerne
kombinasjonsbibliotek av praktiske og økonomiske grunner, men her ligger det store
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utfordringer for å sikre at alle brukergruppene får et best mulig tilbud.
2.3 Utvikle et brukerorientert og samarbeidende Norgesbibliotek
Foreslått tiltak: Etablere en transportordning for distribusjon av materiale mellom bibliotekene i Norge.

Vår kommentar:
Fjernlån er i dag med på å gi et best mulig bibliotektilbud uavhengig av størrelsen på det lokale
bibliotek. Effektive og rimelige transportordninger vil gjøre denne tjenesten enda bedre, sikre
brukerne bedre service og bibliotekeierne lavest mulig kostnader knyttet til forsendelser av
fjernlån.
Foreslått tiltak: Endre dagens biblioteklovgivning for å sikre samarbeidet i et nasjonalt biblioteknettverk.
Vår kommentar:

Kravene til kommunene i gjeldende biblioteklov må fortsatt stå. Kommunene kan pålegges
samarbeid - men ikke konsolidering.
3.1 Fornye den samlede kompetansen i biblioteksektoren.
Foreslåtte tiltak: Etablere et kompetanse utviklingsprogram for å styrke Norgesbiblioteket
bibliotekene, og utvikle et hospiteringsprogram for bibliotekansatte.

og de konsoliderte

Vår kommentar:
I tillegg til gunstige ordninger for hospiteringer nasjonalt og internasjonalt, er det viktig at
bibliotekutdanningene i Tromsø og Oslo også har fokus på å utdanne sine studenter i samsvar
med reformen. Det er også viktig at utdanningen har fokus på lederopplæring ettersom det i
små kommuner ansettes bibliotekarer som biblioteksjefer.
Kompetanseheving i kommunene er i hovedsak kommunenes ansvar. For å sikre at det blir et
skikkelig løft i kompetansen i bibliotekene må det være nasjonale og lokale planer, og det må
følge økonomiske midler med til kommunen. Alle bibliotek - uavhengig av konsolidering og
type samarbeidende nettverk - må sidestilles når det gjelder tildeling av ressurser til
kompetanseheving.
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