MELHUS
kommune

Kultur og fritid
Saksbehandler: Torstein Mosbakk

Vår dato
16.03.2007

Vår referanse
07/573-4

Arkivkode

C60 &13

Tlf.: 72858100

Det Kgl. Kultur- og Kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep.,
0030 Oslo

X53- 0a
MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTTALELSE
BIBLIOTEKREFORM 2014

TIL

Komite for liv og lære har i møte 14.03.2007, sak 20/07, fattet følgende vedtak:
Komite for liv og lære slutter seg til rådmannens forslag til uttalelse dat. 06.03 .2007 vedrørende
Bibliotekreform 2014.

Med hilsen

Brita Narjord
biblioteksjef

Vedlegg:
Samlet saksframstilling

Postadresse
Melhus kommune
Rådhusvn. 2, 7224 Melhus

Besøksadresse
Melhus Rådhus
Åpningstid:

Telefax
72 85 80 58
melhus.kommune .no web : www.melhus .kommune.no

08.00- 16.00

e.post:

ostmottak

Telefon

72 85 80 00

Bankkonto :
8601 05 39279
Bankkonto skatt: 7855 05 16534

Foretaksnummer:NO 938 726 027 MVA

1

Melhus kommune

SAMLET SAKSFRAMSTILLING
UTTALELSE TIL BIBLIOTEKREFO RM 2014

PS sak:
20/07

Utvalg
Komite for liv og lære

Arkivsak: 07/573

Møtedato
14.03.2007
Saksbehandler: Torstein Mosbakk

Rådmannens forslag til vedtak:
Komite for liv og lære slutterseg til rådmannensforslagtil uttalelsedat. 06.03.2007 vedrørende
Bibliotekreform 2014.

Behandling i Komite for liv og lære den 14.03.2007 sak 20/07
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Komite for liv og lære slutter seg til rådmannens forslag til uttalelse dat. 06.03.2007 vedrørende
Bibliotekreform 2014.
Vedlegg:
•

Høringsbrev av 05.01.2007 fra Kultur- og kirkedepartementet om Bibliotekreform 2014.

•

Rådmannens forslag til uttalelse til Bibliotekreform 2014.

Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt:
•

Bibliotekreform 2014 - del 1: Strategier og tiltak og del 2: Norgesbiblioteket - nettverk
for kunnskap og kultur.

Saksutredning:
•

ABM-utvikling har etter oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet og
Kunnskapsdepartementet utført utredningen "Bibliotekreform 2014".

•

Den foreslåtte bibliotekreformen inneholder tre viktige elementer. Felles nasjonale
digitale tjenester. Norgesbiblioteket - nettverket av bibliotek i Norge.
Kompetanseutvikling for ansatte.

•

Utredningen er sendt på høring til bl.a. kommunene og med frist 01.04.2007.

Vurdering:
Rådmannen ser mye positivt i utredningen for å få et tjenlig og fremtidsrettet bibliotekvesen
som ivaretar alle de funksjoner og kvaliteter som bibliotekene har og bør utvikle videre. Ikke
minst er målet om å skape et digitalt bibliotek viktig for å få lett tilgang til kunnskap og kultur.
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En styrket kompetanse i biblioteksektoren vil være viktig for å yte bedre tjenester, og
rådmannen sier seg enig i tiltak på dette området.
Det foregår i dag et samarbeid mellom bibliotek i flere kommuner med sikte på å finne bedre og
mer ressursvennlige løsninger samtidig som tjenesten overfor brukerne blir bedre. Det er all
grunn til å utvikle dette samarbeidet videre.
Slik det fortoner seg i dag synes konsolideringsløsningen ikke å være ønskelig for Melhus
kommune sin del. Rådmannen ser imidlertid at dette kan være den beste løsningen i andre
områder for å styrke og utvikle bibliotektjenestene.

Rådmannens forsla
2014.

til uttalelse fra Melhus kommune til Bibliotekreform

Bibliotekene har en enestående posisjon som kulturinstitusjon og samfunnets
kunnskapsallmenning.
Et landsomfattende biblioteknettverk har gjort det mulig å drive en distriktsvennlig tjeneste,
der alle innbyggere, uavhengig av hvor de bor, i prinsippet skal kunne få tak i informasjon og
litteratur i alle former og på alle nivå.
Biblioteknettverket er bygd opp gjennom lovverk, og en etablert solidarisk tankegang om
samarbeid mellom små og store bibliotek, folkebibliotek, skolebibliotek, universitets- og
høgskolebibliotek, fag- og forskningsbibliotek.
Samhandlingen og fjjernlånssamarbeidet mellom de ulike bibliotek må styrkes, og fortsatt
være basert på en fri mediaflyt uten innbyrdes betalingsordninger.
En biblioteklov som er justert i forhold til nye muligheter på det digitale området, vil være en
viktig del av en slik målsetning.
Digitale løsninger og lisensiering av en stadig økende andel informasjon på nett, må støttes
økonomisk av statlige ordninger, slik at dette materialet kan nå ut til hele befolkningen.
Biblioteknettverket består av svært ulike bibliotek, der krav, utfordringer og prioriteringer
nødvendigvis må være forskjellige ut fra de faginstanser eller det lokalmiljø det skal serve.
Selv om det er overlappinger, og stadig større behov for tjenester på tvers i systemet, må
hovedfokuset for det enkelte bibliotek ha en lokal profil. Det må ha en lokal og integrert
styringsform, både politisk og administrativt, og ta utgangspunkt i lokalmiljøets behov,
muligheter og utfordringer.
Melhus kommune støtter utviklingen av et "Norsk digitalt bibliotek", og program for
kompetanseoppbygging av bibliotekpersonalet på det digitale området.
Kommunen støtter også et styrket biblioteknettverk med basis i en solidarisk og fri
samhandling. Men de såkalte konsolideringsløsningene som Bibliotekreform 2014
presenterer, ser ikke Melhus kommune for sin del er ønskelig.
Det "konsoliderte bibliotek" kan lett føre til en ny byråkratisk virksomhet, som etter vår
mening også kan stå i fare for en ensretting av tjenestene i stedet for et mangfold basert på
lokale muligheter og utfordringer.
For Melhus kommune er barn og unge, og tjenester overfor mennesker med spesielle behov
prioriterte satsingsområder. Dette tror vi best kan ivaretas med en lokalt styrt
biblioteksvirksomhet, som samtidig samarbeider og utveksler kompetanse både internt i
kommunen, og med eksterne bibliotek og institusjoner.
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