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Sakso
1 snin er:
Høringsbrev - Bibliotekreform 2014
Bibliotekreform 2014, del 1: Strategier og tiltak
Hele utredningen finnes på internettsider:
http://www.abm-utvikling.no/publisert/ABM-skrift/2006/dell
htt ://www.abm-utviklin no/ ublisert/ABM-skrift/2006/del2

web.pdf
web. df

Bakgrunn for saken:
Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet ga i 2004 ABM-utvikling i
oppdrag å lage en bibliotekutredning. Utredningen fikk navnet "Bibliotekreform 2014" og
er nå sendt ut til høring, med høringsfrist 1. mai 2007. Utredningen er et omfattende
dokument. Den er delt i to, den ene delen på 44 sider og den andre på 264 sider.
Bakgrunnen for bibliotekutredningen "Bibliotekreform 2014" er at bibliotekene står foran
store utfordringer og derfor må styrkes. Bibliotekene skal følge med i den teknologiske
utviklingen og bidra i utviklingen av kunnskapssamfunnet. De skal sikre adgang til
kunnskap og kultur for alle landets innbyggere, og de skal være en kulturell og sosial
møteplass, være lokal læringsarena og ha fokus på litteratur- og aktivitetstilbud til barn og
ungdom. Alle disse oppgavene krever økt innsats på biblioteksektoren.
I høringsbrevet er det lagt vekt på å få svar på de tre viktigste målområdene i den foreslåtte
reformen, samt generelle betraktninger.
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Målområde 1. Felles nasjonale digitale tjenester:
Ved å utvikle og tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester er målet å skape et digitalt
bibliotek som gir alle enkel tilgang til kunnskap og kultur. Dette krever samarbeid mellom
bibliotekene og nasjonalkoordinering og finansiering.
Målområde 2. Norgesbiblioteket - nettverket av bibliotek i Norge:
Det foreslås en reform av bibliotekstrukturen. Befolkningen i små kommuner har behov for
samme omfang og kvalitet på bibliotektjenester som de som bor i store byer. Målet er å gi
et gjennomgående bedre bibliotektilbud gjennom sterkere bibliotek og kompetansemiljøer,
som er i stand til å utvikle flere og bedre tjenester. Styrkingen vil skje gjennom samarbeid
og samordninger til sterkere enheter med bredere tjenestetilbud (konsoldering)
Mållområde 3. Kompetanseutvikling for ansatte:
Målet er å styrke og fornye den samlede kompetansen i biblioteksektoren. Bibliotekene skal
ha en bred og oppdatert kompetanse for å yte bedre tjenester. Bibliotekforskning skal gi ny
kunnskap. Dessuten skal det fysiske biblioteket videreutvikles som et sted for læring,
kulturformidling og som et sted for integrering og kulturelt mangfold. Bibliotekene skal i
større grad være et unikt og synlig tilbud overalt der brukerne er: På nettet, i forskningen og
undervisningen, og på det lokale biblioteket.

Administras 'onens vurderin er:
Det er en god utredning på mange områder og det er flott at målet med denne utredningen
er å styrke bibliotekvesenet i Norge. Det skal satses på bibliotek, og det betyr bl.a. at det må
brukes mer penger til bibliotek. Det skal være en kvalitetsreform, ikke
rasjonaliseringsreform. Alle skal sikres et godt bibliotektilbud i framtiden.
Gjennomføringen av reformen avhenger av at staten bevilger nok midler, og at kommunene
er villige til å følge opp med sine andeler.
Det var ingen representanter fra folkebibliotek med i referansegruppen til denne
utredningen, og mange små bibliotek med gode åpningstider og stort utlån føler at de lite
ivaretatt.

Målområdene 1 og 3 som går ut på utvikling av felles digitale tjenester og forskning og
kompetanseheving innen bibliotekfeltet støttes. Vi støtter alle tiltak under dette
målområdet, og legger spesielt vekt på utvikling av digitale tjenester i bibliotekene. Dette er
spesielt viktig for distriktene. Det må være en nasjonal oppgave å stimulere til utvikling av
digitale tjenester. Dette er en for stor oppgave for små og mellomstore bibliotek, som
risikerer å bli hengende etter i utviklingen hvis det ikke satses nasjonalt og regionalt.

Målområde 2
Vi støtter ikke en konsolidering av bibliotektjenesten i Nord-Troms.
Konsolidering av folkebibliotek er ikke nødvendigvis den beste formen for samarbeid i en
region. Et frivillig samarbeid der alle bibliotek er likeverdige partnere er bedre enn tvungen
sammenslåing. Et konsolidert bibliotek, med ett "hovedbibliotek" i den største
kommunen, og filialer i de andre vil ikke nødvendigvis bety bedre bibliotektjenester til
befolkningen i vår kommune. Det er kommunen som eier og finansierer biblioteket, og det
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bør også styres av kommunen, noe som også ivaretar de lokale behov. Noe annet vil være
en svekkelse av bibliotektilbudet i kommunen.

I vår kommune har vi et godt bibliotek med lang åpningstid (31 t/uke), høyt utlån, gode
lokaler sentralt i kommunesenteret. Biblioteket har godt samarbeid med skolene, og
arbeider for at skolebibliotekene skal bli filialer under hovedbiblioteket.
Lenangen skole er først ute, og katalogiseringen starter i april.
Biblioteket ligger som nr. 2 i Troms med 17,3 utlån pr. barn (folkebib. og skolebibliotek)
Tifølge bibliotekstatistikk 2005.
I Nord-Troms har vi et regionalt samarbeid som har gitt resultater:
Alle er ned i prosjektet til Nord-Troms regionråd hvor alle bibliotek har rustet opp
sitt studierom med trådløst nettverk, datautstyr, skriver, skanner. Fjernstudentene
bruker studierommet både i og utenfor åpningstid. Alle bibliotekansatte har deltatt i
kompetansehevingsprogram.
Det er ønskelig at samarbeidet fortsetter og videreutvikles i framtiden.
På denne bakgrunn foreslår biblioteksjefen at følgende høringsuttalelse oversendes fra
Lyngen kommune:

Høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014
fra Lyngen kommune

Generelle kommentarer
Lyngen kommune ser positivt på Bibliotekreform 2014. For å sikre et godt bibliotektilbud
til alle i framtiden er dette på mange måter en nødvendig reform som inneholder mange
viktige og gode tiltak.
Det var ingen representanter for folkebiblioteksektoren med i referansegruppen til denne
utredningen, noe som gjør at mange godt fungerende folkebibliotek med høye utlånstall og
gode åpningstider føler at de er lite ivaretatt. Utredningen gir inntrykk av at små
folkebibliotek i distriktene yter dårligere service til sine brukere i forhold til større bibliotek
noe som ikke er tilfelle etter vår erfaring.

Kommentarer til de enkelte forslagene:

Målområde 1: Innhold og tjenester i Norgesbiblioteket
Vi støtter alle tiltak under dette målområdet, spesielt de som går på utvikling av digitale
tjenester. For å komme alle til gode bør mange av tiltakene gjennomføres på nasjonalt
nivå.
Videreutvikling av biblioteket som læringsarena er svært viktig, og allerede på gang blant
folkebibliotek ute i distriktene.
Det er flott at innkjøpsordningen skal styrkes med film og dataspill, og at tiltak for barn,
unge innvandrere skal prioriteres.
Målområde 2: Struktur og organisering
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Reformen legger opp til konsolidering av folkebibliotekene. Vi er skeptisk til at det er den
beste løsningen for mindre bibliotek og støtter ikke forslaget. Det er viktig at kommunene
som bibliotekeiere fortsatt har ansvar for sitt bibliotek, og at biblioteket er en del av den
kommunale virksomheten. Et samarbeid mellom kommunene i en region, hvor alle
bibliotek er likestilte er derimot viktig. Her bør fylkesbiblioteket komme på banen og ta
rollen som regional utviklingsaktør, og staten bør finansiere det.
I vår region, Nord-Troms har vi hatt regionalt samarbeid i flere år. Resultatet er at vi, i
samarbeid med Nord-Troms regionråds prosjekt Nord-Troms studiesenter, har opprustet
våre bibliotek til å bli studiebibliotek. Her møtes fjernstudentene, både i og utenfor
åpningstid, og alt teknisk og digitalt utstyr er på plass. Alle ansatte i bibliotekene deltar på
ulike kurs for å heve kompetansen og øke kvaliteten på tjenestene vi tilbyr våre
fjernstudenter.
Lyngen kommune har i dag et godt bibliotektilbud med lang åpningstid (31 t/uke). Vi var
blant de første kommunene i Troms som åpnet biblioteket på lørdager. Biblioteket ligger
sentralt til i kommunesenteret, er mye besøkt, og har høye utlån, spesielt til barn og unge.

Skolebibliotekutvikling er et viktig område som er forsømt over lang tid i kommunene.
Gode skolebibliotek er viktig for å utvikle leselyst og leseforståelse. Iverksetting av
program for skolebibliotek støttes. Lyngen folkebibliotek har et godt samarbeid med
skolene, og er godt i med arbeidet med å få skolebibliotekene som filialer under
folkebiblioteket (konsolidering).

Vi støtter at bibliotekloven endres slik at den omfatter alle bibliotek, slik kan man sikre at
alle offentlige folkebibliotek, skolebibliotek og fagbibliotek deltar i Norgesnettverket.

Målområde 3: Norgesbiblioteket - kompetanse og forskning

Hovedsatsingen i dette målområdet er å styrke og fornye kompetansen i biblioteksektoren.
Det er nødvendig med et kompetanseutviklingsprogram for alle bibliotek, ikke bare de
konsoliderte. Midler må komme alle bibliotek til gode. Målet må være at befolkningen skal
ha tilgang til bibliotek med bred og oppdatert kompetanse, og en bedre bibliotektjeneste.

Administras 'onss 'efens innstillin

til vedtak:

Levekårsutvalget slutter seg til høringsuttalelsen til Bibliotekreform 2014.

Behandlin

i levekårsutval

et den 26.04.2007:

Forsla fra Rolf Johansen:
Levekårsutvalget slutter seg til høringsuttalelsen til Bibliotekreform 2014, og vil presisere

fig:
-

Staten bør inn med et betydelig ansvar for finansieringen
Bibliotektilbudet bør være kommunalt styrt
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-

Bibliotekreformen bør ha som mål utvikling/forbedring
utkanene

Det ble votert over administrasjonssjefens
Johansen.

av bibliotektilbudet i

innstilling til vedtak og forslaget fra Rolf

VEDTAK:
Levekårsutvalget tiltrer forslaget fra Rolf Johansen. Enst

Vedtak i levekårsutval

et den 26 .04.2007:

Levekårsutvalget slutter seg til høringsuttalelsen til Bibliotekreform 2014, og vil presisere

fig:
Staten bør inn med et betydelig ansvar for finansieringen
Bibliotektilbudet bør være kommunalt styrt
Bibliotekreformen bør ha som mål utvikling/forbedring av bibliotektilbudet i
utkanene

