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HØRINGSUTTALELSE;  BIBLIOTEKREFORM 2014

Høringsuttalelse  om Bibliotekutreding  2014 fra Kjøllefjord bibliotek, Lebesby
kommune

Kjøllefjord bibliotek er hovedbiblioteket i Lebesby kommune, og under hovedbiblioteket har
en i dag 3 små filialer rundt i kommunen. Dersom planene om BibliotekNorge skal realiseres
slik det framgår av utredingen, vil alle bibliotekavdelingene i Lebesby kommune bli sterkt
berørt. Folkebiblioteksavdelingene rundt i kommunen er i dag det viktigste kulturtilbudet til
befolkningen, uavhengig av kjønn, alder og sosial status.

Organiseringen som er anbefalt i utredningen kan føre til at biblioteket er mer løsrevet fra
kommunen som forvaltningsnivå. Kommunen vil betale kostnadene, mens
forvaltingsansvaret blir lagt til en annen kommune eller et interkommunalt selskap. En
utvikling der bibliotekene skilles ut fra den kommunale organisasjonen og etableres som
regionale selskaper, vil etter vår mening være med på å øke avstanden fra bibliotekene til
administrasjonen i kommunen. Eierforholdet mellom kommunen og det lokale bibliotek vil
bli svekket, og små filialer vil havne på sidelinja i forhold til tjenestetilbudet i den enkelte
kommune.

Regionale bibliotek vil nok i seg selv bli styrket faglig, med at en også kan få andre
yrkesgrupper inn i bibliotekene. Men like viktig å få inn andre yrkesgrupper er det også
viktig å beholde den bibliotekfaglige kompetansen i kommunene. Spesielt små kommuner
med få ansatte innenfor biblioteksektoren bør opprettholde krav den bibliotekfaglige
kompetansen. Konsolidering må ikke gå ut over kompetansen innen biblioteket. Den bør
heller styrkes. Det bør minst være en bibliotekfaglig ansatt i hver kommune for ikke å utarme
tjenesten. Med god faglig kompetanse vil en kunne utvikle et godt tjenestetilbud for
innbyggerne.
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For mindre kommuner vil det være et alternativ å se satsing på bibliotek som en del av en
helhetlig strategi for å styrke kulturarbeid, utdanning og informasjonsteknologi, da gjennom
mer samarbeid mellom de forskjellige sektorene i kommunene.

Bibliotekreformen anbefaler 6-8 årsverk i en konsolidert enhet, og for at det ikke skal bli en
stor geografisk region bør en se etter andre samarbeidspartnere. Museer og arkiver kan være
samarbeidspartnere og disse vil i tillegg ha forståelse for kultur, næring og geografisk nærhet
i regionen. Etter vår mening bør en også kunne ha konsolidere enheter som er mindre enn 6
årsverk, dette for å kunne ivareta den unike lokale kunnskapen.

Finnmark er et fylke med nesten bare små kommuner, og en bør heller styrke bibliotekene
som bidragsytere til inkludering, integrering og kulturelt mangfold i kommunene. Alle
Finnmarkskommunene har flere språklige minoriteter og alle disse minoritetene har også
krav på informasjon og litteratur på sitt morsmål. Bibliotekene er kanskje den offentlige
samfunnsinstitusjonen som klarest representerer det nye flerkulturelle norske samfunnet.
Bare her i kommunen har vi språklige minoriteter som finsk, russisk, thai og samisk. Dette
stiller store krav til bibliotekene om å yte god servise overfor disse brukerne. For brukerne av
bibliotekene skal de ikke ha hinder for å kunne benytte seg av bibliotekets tjenester, men en
skal gi tilbud uavhengig av brukers stedstilhørighet, utdannelse og økonomi.

En av begrunnelsene for den foreslåtte bibliotekreformen er at de små bibliotekene gjennom
konsolidering blir kvitt administrative ansvar som lønn, regnskap og personal. Lønn og
regnskap blir her i kommunen ivaretatt av kommunens økonomiavdeling, og en bruker ikke
så mye tid på personalarbeid ut mot medarbeiderne en har i folkebiblioteksavdelingene. Det
er med andre ord ikke store administrative kostnader forbundet med drift av små bibliotek.

Bibliotekreformen bør føre til økonomiske tiltak som kan styrke bibliotektjenesten i
kommunene. Det er et særlig behov for det i små biblotek som ikke i like stor grad kan
sammenlignes med større bibliotekenheter, da med tanke på lokaler, teknologi og eventuelt
bokbusser/-båter. Disse midlene bør ikke legge hinder i hvordan konsolideringen skal skje i
de ulike kommunene/regionene. Midlene bør sees på uavhengig av andre regioner og
samarbeidspartnere.

Små bibliotek har i stor grad havnet i en liten teknisk bakevje, noe som også kanskje
gjenspeiler seg fra kommunene for øvrig. Disse bibliotekene har personalressurser rundt 1-2
årsverk, i kommunen, noe som tilsier at de ikke har tid eller mulighet til å sette seg inn i all
den nye digitale teknologien. Små bibliotek er kanskje derfor nødt til å leie inn IT-
kompetanse fra firma som kun jobber med IT for å finne best mulig løsning på IT-
problematikken i bibliotekene.

Ved konsolidering av bibliotek vil det gjøre det lettere og samarbeide om å kjøpe tjenester fra
andre, slik at konsolideringen styrker bibliotekene innenfor IKT. En fordel vil det også være
at det opprettes et nasjonalt nettverk med diverse baser og tjenester for å vise hvor alle
ressursene befinner seg, slik at en dermed letter tilgangen til informasjon.
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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.

Vi tror ikke at standardløsninger tvunget gjennom med økonomiske virkemidler fra ABM-
sektoren sentralt vil være det beste for våre brukere. Vi tror på lokale løsninger, forankret i
lokale forhold og som tilpasser seg mulighetene i den enkelte kommune, vil være den mest
hensiktsmessige løsningen.
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