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MELDINGOM VEDTAK
De underrettesherved om at det er fattet følgendevedtak fra møtet i
Driftsutvalget den 13.03.2007
SAKnr.20/07:
BIBLIOTEKREFORM
- FORSLAGTIL HØRINGSUTTALELSE
1) Løten kommune ser positivt på at det er tatt initiativ som kan stimulere til en bedre
utnyttelse og en konstruktivutviklingav bibliotekene.
2) Løten kommunegi sin støtte til utviklingenav et "bibtioteknettverk"
(Norgesbiblioteket ). Kommunen er innstilt på både å ta og gi i et slikt nettverk.
3) Løten kommuneser det ogsåsom positivt med en økonomisk" vitamininnsprøyting"i de
kommunale bibliotekene, men evt . økte statlige rammer bør etter ganske kort tid, 3-5
år innlemmesi rammetilskuddetfor kommunesektoren.

4) En utvikling av et godt bibtioteknettverk er en konsolideringi segselv. Envidere
konsolidering i form av sentralisering anser ikke Løten kommune for å være en fordel,
verken for innbyggere eller for nivået på det kommunale tjenestetilbudet, herunder
ligger det en fare i at den konsoliderte løsningenvil føre til økte lønnskostnader, større
avstander og i disfavør av den lokale bruker.

Rett utskrift.

iaute Arneson
Rådmann
CK'`Ot olm
Politisksekretær
Vedlegg: Samlet saksfremstilling.
Kopi til: Virksomhetsleder
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BIBLIOTEKREFORM
- FORSLAGTIL HØRINGSUTTALELSE

Rådmannensforslag til vedtak
1) Løten kommune ser positivt på at det er tatt initiativ som kan stimulere til en
bedre utnyttelse og en konstruktiv utvikling av bibliotekene.
2) Løten kommune gi sin støtte til utviklingen av et "biblioteknettverk"
(Norgesbiblioteket). Kommunen er innstilt på både å ta og gi i et slikt nettverk.
3) Løten kommune ser det også som positivt med en økonomisk
"vitamininnsprøyting" i de kommunale bibliotekene, men evt. økte statlige
rammer bør etter ganske kort tid, 3-5 år innlemmes i rammetilskuddet for
kommunesektoren.
4) En utvikling av et godt biblioteknettverk er en konsolidering i seg selv. En videre
konsolidering i form av sentralisering anser ikke Løten kommune for å være en
fordel, verken for innbyggere eller for nivået på det kommunale tjenestetilbudet,
herunder ligger det en fare i at den konsoliderte løsningen vil føre til økte
lønnskostnader, større avstander og i disfavør av den lokale bruker.

Utrykte vedlegg

Bibliotekreform2014, del 1, strategier og tiltak
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Fakta
Kunnskapsdepartementet
(Bibliotekreform 2014).

har utarbeidet et forslag til en bibliotekreform

Forslaget til bibliotekreform har som formål å sikre et godt bibliotektilbud til alle.
Biblioteksektoren står overfor store utfordringer, og det moderne Norge stiller krav

til stadig mer avansertebibliotektjenester.
Det foreslås i utredningen mange og - etter utredningsutvalgets syn - viktige og
nødvendige tiltak.
Tiltakene vit kreve store uttellinger i offentlige midler i åra 2008 - 2014.
Spørsmålet er om kommune og stat senere vil prioritere å opprettholde den nye
standarden på tjenester i bibliotekene.
Rådmannen omtaler og kommenterer de sentrale forslagene nedenfor.
Rådmannensvurdering og konklusjon
Rådmannen vil innledningsvis gi uttrykk for det tankekors at arbeidsgruppen for
BIBLIOTEKREFORM
2014 ikke hadde med representanter fra mindre folkebibliotek.
Utredningen peker gjentagne ganger på at små bibliotekenheter nødvendigvis må
være dårlige. Det er ikke alltid tilfelle. Med forholdsvis små midler er det mye som
kan gjøres i bibliotek i mindre kommuner med hensyn til bemanning, økte
åpningstider osv. Samarbeid om digitale tjenester, datanettverk, fjernlån,
transportordninger er allerede godt i gang og under en utvikling som selvsagt vil
fortsette.
Økt samarbeid om bibliotekfaglige kompetansemiljøer kan la seg gjennomføre uten
at kommuner (som ikke ønsker det) gir slipp på eieransvar for sitt eget bibliotek.
Utredningen er delt inn i ulike målområde:
Målområde 1. INNHOLDOG TJENESTER.
"Norgesbiblioteket" er betegnelsen arbeidsgruppa bruker på et samarbeidende
nettverk av alle bibliotektyper. Det er viktig at det blir presisert at
folkebibliotekene er en del av det kommunale tjenestetilbudet,
og at de samtidig
har oppgaver utover den enkelte kommune ved å være en del av det samlede
biblioteknettverket i hele landet.
Målområde 2. STRUKTUR
OG ORGANISERING.
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Konsolidering
. Uttrykket brukesnærmestsynonymtmed sentralisering.Dette er
det punktet somvil møte mest motstand. Det konsoliderte(sentraliserte)
biblioteket vil få bred kompetanse. Bekymringen er hvordan det da går med
bibliotekavdelingene i de små kommunene som må bidra til å holde den store
konsoliderte avdelingen med bra lokale, kompetent personale og oppdaterte
samlinger og utstyr. Det er foreslått statlige tilskudd til biblioteklokaler for det nye,
konsoliderte hovedbiblioteket.
Kan det da bli nok igjen til også å ruste opp lokalavdelingene både på personalsiden
med derav økte åpningstider og lokaler? Det lokale biblioteket skal fortsatt være en
møteplass for befolkningen på stedet. Ikke alle er like mobile, slik at de kan
oppsøke det sentrale biblioteket. Heller ikke alle brukere har klart definerte behov,
og de trenger derfor velkvalifisert (fagutdannet personale) på hjemstedet. At man
blir del av en større enhet kan også føre til at "eierforholdet" til eget bibliotek
svekkes. Småbibliotekenes styrke er nettopp nærheten til brukerne. Folkebibliotek
som velger forpliktende samarbeid i stedet for konsolidering bør også få midler for å
utvikle sine tjenester.
Skolebibliotekene. Det står i den nåværende bibtiotektoven §6 at det skal være
samarbeid med folkebiblioteket. I Opplæringsloven §9 slås det fast at "elevane skal
ha tilgang til skolebibliotek".

Her er det viktig at de mindre kommuneneslokale folkebibliotek får ressursertil
utvidet samarbeid med skolene i sin egen kommune.
I utredningens Del I - Strategier og tiltak, s.29, antydes det at det kan være
nødvendig med en egen koordinator for alle skolebibliotekene i en kommune, som
også kan være bindeleddet til folkebiblioteket. Dette er et meget godt virkemiddel,
som stadig flere kommuner allerede er kommet i gang med. Det kan i små
kommuner lett gjøres ved å samarbeide om en skole/barnebibliotekar
stasjonert for
eksempel i folkebiblioteket.
Målområde 3. KOMPETANSE
OG FORSKNING.
Kompetanseutviklingsprogram . Det er viktig å presisere at dette må være et bredt

tilbud som skal bedre tjenestene ute i alte bibtiotekenheter. Kompetansesatsingen
må ikke bare gjelde de store enhetene(konsoliderte bibliotek). Kommuner som
velger en annen forpliktende samarbeidsform - der geografiske forhold tilsier det bør også kunne få tildelt midler til kompetanseheving.
Endringer i Bibliotekloven.Tiltak: "Endre dagens biblioteklovgivning for å sikre
samarbeidet i et nasjonalt biblioteknettverk (Del II s.241).
Dette vil være med på å sikre gode tjenester og tilgang til landets samlede
bibliotekressurser for hele befolkningen uavhengig av bosted, arbeidsplass eller
tilknytning til utdanningsinstitusjon.
KONKLUSJON.
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Rådmannener i utgangspunktetenig i at bibliotekene er en viktig ressurssomvi i
utviklingen av kunnskapssamfunnet

kan utnytte langt bedre enn hva vi gjør i dag.

Etableringen av "Norgesbiblioteket" som et forpliktene nettverk for utveksling av
medier virker riktig og fornuftig og fortjener støtte.
Om en såkalt konsolidering da blir nødvendig, er etter rådmannens skjønn langt fra
sikkert. Forslaget kan leses som at bibliotekene bør organiseres interkommunalt.
Det trenger ikke å bli en styrke for våre ambisjoner om et velbrukt bibliotek som
aktivt samhandler med skoler, særlig ungdomsskolen og med lokalsamfunnets
innbyggere.
I dette tilfellet har rådmannen mindre tro på den sentralisering og "konsolidering"
som foreslås.
Rådmannen vil derimot hilse velkomment et større økonomisk bidrag fra staten
knyttet til et evt. "bibliotekløft".

Lovhjemmel
Lov om bibliotek
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Utskrifttil: VirksomhetslederLUSv/ biblioteksjefentil oppfølging

Driftsutvalgets vedtak:
1) Løten kommune ser positivt på at det er tatt initiativ som kan stimulere til en
bedre utnyttelse og en konstruktiv utvikling av bibliotekene.
2) Løten kommune gi sin støtte til utviklingen av et "bibtioteknettverk"
(Norgesbiblioteket). Kommunen er innstilt på både å ta og gi i et slikt nettverk.
3) Løten kommune ser det også som positivt med en økonomisk
"vitamininnsprøyting" i de kommunale bibliotekene, men evt. økte statlige
rammer bør etter ganske kort tid, 3-5 år innlemmes i rammetilskuddet for
kommunesektoren.
4) En utvikling av et godt bibtioteknettverk er en konsolidering i seg selv. En videre
konsolidering i form av sentralisering anser ikke Løten kommune for å være en
fordel, verken for innbyggere eller for nivået på det kommunale tjenestetilbudet,
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herunderligger det en fare i at den konsoliderteløsningenvil føre til økte
lønnskostnader,

større avstander og i disfavør av den lokale bruker.

Driftsutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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