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Litt om bibliotektjenesten i vår kommune.
Måsøy folkebibliotek betjener et befolkningsgrunnlag på i overkant av 1300 innbyggere.
Folkebiblioteket er lokalisert i kommunesenteret Havøysund i leide lokaliteter. Biblioteket har
1,7 stillingshjemler.
I tillegg er det to utlånsstasjoner i distriktene (Rolvsøy og Ingøy) med åpningstid en time pr.
uke.
Biblioteket har i mange år hatt et formalisert samarbeid med grunnskolen i kommunen (også
de tre distriktsskolene) - og således er det Måsøy folkebibliotek som fungerer som skolenes
skolebibliotek (jfr. Opplæringslovens forskrift § 21 - 1).
I desember 2005 vedtok Måsøy kommunestyre at det skal bygges et nytt frittstående bibliotek
i umiddelbar nærhet av Havøysund skole, men tidsrammen for oppstart er ikke bestemt.

Hovedsatsinger i bibliotekreformen.
Hovedsatsingene er samlet innefor tre målområder, det er bibliotekenes innhold og jenester, deres struktur og
organisering samt kompetanse og forskning.

Målområde 1: Innhold og tjenester.
Det er to hovedsatsinger innenfor dette målområdet. En hovedsatsing er å utvikle og tilby digitalt innhold og
nettbaserte jenester. Målet er å skape et digitalt bibliotek som gir alle enkel tilgang til kunnskap og kultur.
Gjennom samarbeid mellom bibliotekene og nasjonal koordinering og finansiering realiseres nasjonale jenester
som er fritt tilgjengelige for alle.
Den andre hovedsatsingen skal fremme bibliotekene som ressurser for læring og for kultur- og
litteraturformidling. Bibliotekene skal også styrkes som bidragsytere til integrering og kulturelt mangfold.
Bibliotekenes yenester skal ha den nødvendige kvalitet og de skal gjøres lett tilgjengelige for hele befolkningen.

Høringskommentar

målområde 1:

Digitalt innhold og nettbaserte tjenester.
Pr. i dag har vi to publikumsmaskiner tilknyttet internett (bredbånd). Pågangen er relativ stor i
åpningstiden, men vi ser med hvert en dreining fra lokalt publikum (barn og unge) til
besøkende (fiskere, sesongarbeidere og fremmedarbeidere) som vil løse sine ulike nettbaserte
oppgaver. Dette skjer i tråd med utviklingen der flere og flere i lokalsamfunnet selv etablerer
nettløsninger i egne hjem.
I det påtenkte nye bibliotekbygget, vil det avsettes mer plass til nettbaserte tjenester, for
skoleelever, desentrale studenter og alle andre brukere.
Vi er veldig positive til at vi far en overordnet nasjonal koordinering av de tilgjengelige
nasjonale tjenestene som øker den digitale tilgjengeligheten utover hele landet - selv i de
minste lokalsamfunnene.
Biblioteket som ressurs for læring.
Med bredbåndsatsingen som er gjennomført i Måsøy ("Bredbånd lengst mot nord " - sammen
med Hammerfest og Kvalsund) mener vi at vi kan innfri kravene som settes til kvalitet og
digital infrastruktur.

Måsøy folkebibliotek fungerer i dag som et ressurs-senter for informasjonsinnhenting - både
gjennom egne medie- og litteratursamlinger og gjennom de nettbaserte tilkoblingene til
informasjonsbaser "ute i verden".
Det formaliserte samarbeidet med grunnskolen i Måsøy setter folkebiblioteket i en sterk
posisjon som ressurssenter for kunnskap i brukernes øyne. Her får elevene systematisk
grunnleggende opplæring i bibliotek-tjenestens oppbygging, virkeområde og organisering.
Dette gjør at de aller fleste unge fortsetter å bli brukere i voksenlivet.
Det bør nevnes at i det påtenkte bibliotek-bygget vil det bli satset på flere studieplasser med
nett-tilgang for folk under utdanning (desentrale). Videre ønsker vi å ha kontorlokaler i
bygget som skal fungere som veksthus for gryndere/entreprenører med gode næringsideer.
Her vil de få et startgrunnlag med lett tilgjengelighet til informasjon.
Konklusjon:
Vi støtter denne satsingen og mener at vi lokalt i Måsøy kan innfri målsettingen på dette
området.

Målområde 2: Struktur og organisering.
Hovedsatsingen under dette målområdet er å gjennomføre en reform av bibliotekstrukturen. Målet med reformen
er å gi brukerne bedre bibl.tjenester, gjennom sterkere bibliotek og kompetansemiljøer som er i stand til å
utvikle flere og bedre jenester. Sterkere bibliotek o nås 'ennom samordnin av ere bibliotek i et
eo ra isk område til et n tt bibliotek.
Bibliotekenes innhold og jenester skal gjøres bedre kjentfor innbyggerne.
Strukturreformen må følges opp med et program for å videreutvikle det fysiske biblioteket. Her er målet at
bibliotekene skal være attraktive møteplasser i lokalsamfunn og utdanningsmiljø.

Høringskommentar

målområde 2:

Dagens biblioteklovgivning pålegger kommunene drift av folkebibliotek og å ha kvalifisert
personale til å drive og kvalitetssikre tilbudet i kommunen. Når det blir hevdet at et sterkere
bibliotek kun oppnås gjennom en samordning av flere bibliotek i et geografisk område til et
nytt bibliotek, mener vi at dette kan oppnås gjennom et tett og formalisert samarbeid. Men
dette må ikke medføre at biblioteket i hver kommune blir konsolidert til en egen frittstående
enhet som blir løsrevet fra hver enkelt kommunes direkte driftsansvar.
Skulle dette skje, mener vi at hver enkelt kommunes ansvar vil bli pulverisert til å bevilge et
minimumsbeløp til den interkommunale enheten for å innfri et minstekrav i forhold til et
bibliotektjenestetilbud. Spesielt vil dette ramme de mindre kommunene da veien for å
gjennomføre lokal prioritering vil bli lengre til en større og mer fjern bibliotek-administrasjon
sentralisert i en større kommune.
Det særegne ved Måsøy folkebibliotek er brukergruppen:
• Samarbeidet med skoleverket (funksjon som skolebibliotek).
• Mange fremmedfiskere i sesongene.
• Mange fremmedarbeidere på fiskemottakene i sesongene.
Nærhet til bevilgende myndighet (kommunestyret) er viktig for å få realisert de lokale
prioriteringer slik at en liten kommune som Måsøy kan utforme tjenestetilbudet og ta hensyn
til nettopp de lokale forutsetninger.
I dag er det kommunen som har budsjett- og regnskapsansvar - og ut fra vårt ståsted fungerer
dette veldig ryddig og greit uten at dette er belastende for de som arbeider i biblioteket. Det er
godt samarbeid med egen etat og med økonomikontoret. Denne delen av bibliotekets
arbeidsoppgaver er slett ikke noe belastende i den vanlige arbeidssituasjonen.

Men at man innenfor et avgrenset område kan danne et formalisert samarbeid med fordeling
av oppgaver over tid, vil helt klart være et positivt utviklingspotensiale. Dette støtter vi. Og
skal vi driste oss til å foreslå et geografisk område, må det være de 7 kommunene i VestFinnmark som nå allerede har et formalisert samarbeid gjennom regionrådet.
I struktur-reformenpåpekes det også et program for videreutvikling av de fysiske
rammebetingelsene for å skape attraktive møteplasser i lokalsamfunn og utdanningsmiljø.
Nettopp derfor ønsker vi nå å realisere et nybygg lokalisert nær Havøysund skole som det
naturlige samlingsstedet for utdanning og kultur: Grunnskole, LOSA (videregående skole),
kulturskole, ungdomsklubb , samfunnshus, svømmehall , idrettshall, idrettsanlegg etc. etc.
Konklusjon:
Måsøy kommune ønsker ikke å gi fra seg folkebiblioteket til en form for en
interkommunal , konsolidert enhet der statusen til vårt lokale folkebibliotek reduseres til
en avdeling.
Derimot ønsker Måsøy kommune å samarbeide med de andre folkebibliotekene i
regionen Vest- Finnmark. Det kan organiseres med et arbeidende styre (bibliotekfaglig
nettverk ) bestående av biblioteksjefene i disse kommunene . Videre utarbeides det
vedtekter og retningslinjer for et slikt samarbeid i regionen.

Målområde 3: Kompetanse og forskning.
Hovedsatsingen i dette målområdet er å styrke og fornye kompetansen i biblioteksektoren. Bibliotekforskningen
skal gi ny kunnskap til praksisfeltet, og det skal være et samspill mellom disse. Målet er at bibliotekene skal ha
bred og oppdatert kompetanse og dermed kunne yte bedre bibliotektjenester.

Høringskommentar

målområde 3:

I en tid med akselererende utvikling på mange av våre samfunnsområder, er det veldig viktig
med kompetanseheving for de ansatte i bibliotektjenesten, og absolutt i samarbeid med
bibliotekforskningsinstitusjonene.
Størst utfordring ligger det trolig i den teknologiske
utviklingen.
I Vest-Finnmark fins det i dag to fora som arbeider med kompetanseheving innenfor
kommunal forvaltning og tjenestetilbud:
1. RSK Vest-Finnmark som dekker skole og barnehage.
2. Kompetanseforum Vest-Finnmark som har ansvaret for de andre områdene innen
kommunal tjenesteproduksjon.
Disse kan brukes også for bibliotektjenesten i regionen.
Konklusjon:
Måsøy kommune mener:
Kompetanseheving i folkebiblioteksektoren gjennomføres i et forpliktende samarbeid
mellom " bibliotekfaglig nettverk " og kontorleder i Kompetanseforum Vest-Finnmark.
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