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Bibliotekreform 2014  -  høring

Vi viser til utredningen med høringsfrist 1. mai.

I Nordkapp kommune har utredningens strategidel vært drøftet av personalet i biblioteket og
deretter behandlet politisk i avdelingsstyret for oppvekst og kultur.

Avdelingsstyret er bl.a. styre for Nordkapp bibliotek. Vedlagt uttalelse ble vedtatt med 5 mot 1
stemme.

Med hilsen
Nordkapp kommune
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Oppvekst- og kultursjef
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biblioteksjef
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PS 11/07 Forslag til nasjonal reform for bibliotek  -  høring

Saksprotokoll i Oppvekst-  og kulturstyre  -  28.03.2007

Behandling:

Vedtak:
Avdelingsstyret for oppvekst og kultur vedtar følgende som Nordkapp  kommunes
høringsuttalelse  til ABM- utvikling:

Nordkapp bibliotek er et lite kombinasjonsbibliotek som på grunn av sin størrelse og
beliggenhet vil bli sterkt berørt dersom planene om Biblioteknorge skal realiseres slik det
framgår av utredningen.

Nordkapp kommune vedtok allerede i år 2000 mål om å slå sammen folkebibliotek og
skolebibliotek til en biblioteksordning i kommunen. Dette vedtaket er fulgt opp ved at det er
bygd nye bidliotekslokaler i tilknytning til Honningsvåg skole. Fra 1. januar 2007 har Nordkapp
bibliotek rollen som folkebibliotek for kommunen samtidig som biblioteket har fått ansvar for
skolebibliotek ved de 6 skolene i kommunen.

Nordkapp kommune ser forslaget om konsolidering av bibliotekene som en omorganisering etter
mønster fra museumsreformen. Erfaringene fra museumsreformen kan etter vår vurdering ikke
uten videre overføres til bibliotekene.
Museene var de fleste steder i utgangspunktet organisert som egne selskaper, stiftelser og
lignende. Bibliotekene i små kommuner er i mye større grad integrert i den kommunale
organisasjonen.
En utvikling der bibliotekene skilles utfra den kommunale organisasjonen og etableres som
egne regionale selskaper, vil etter vår vurdering forsterke sektortenkingen. For mindre
kommuner vil et alternativ være å se satsing på bibliotek som en del av et helhetlig strategifor å
styrke kulturarbeid, utdanning og informasjonsteknologi.

I motsetning til bibliotekutredningen tror vi at styrking av kompetansen ved en nærmere
integrering  i kommunen  vil være mer formålstjenlig i arbeidet med å utvikle ett godt
tjenestetilbud for innbyggerne.
Organisering som anbefalt i utredningen kan føre til utvikling av biblioteket mer løsrevet fra
kommunen  som forvaltningsnivå. Kommunen vil betale inn penger, mens forvatningsansvaret
blir lagt til en annen kommune eller et interkommunalt selskap. Et slikt regionalt bibliotek vil
nok i seg selv bli styrket faglig og ha en sterkere tilknytning til ABM-sektoren nasjonalt. Men
filialene i de små kommunene vil sannsynligvis bli mer "på sidelinja" i forhold til
jenestetilbudet i den enkelte kommune. Det lokale eierforhold til biblioteket kan bli svekket.

Begrunnelsen for den foreslåtte  bibliotekreformen er at de små bibliotekene gjennom
konsolidering blir kvitt  administrativt ansvar som lønn og personal . De færreste  små bibliotek
har store arbeidsmengder med dette .  Lønn  blir kjørt  fra kommunens lønningskontor. Regnskap
og personalarbeid ivaretas også av kommunens  sentraladministrasjon. Det er med andre ord
ikke store administrative kostnader forbundet med dry av  små bibliotek.

Påstanden om at små bibliotek har liten teknisk kompetanse opplever vi som korrekt, men i
stedet for konsolidering utenfor kommunen mener vi at en nærmere integrering i kommunen kan
tilføre mer teknisk kompetanse til biblioteket. En løsning kan være samlokalisering med
kommunalt informasjonsarbeid, administrasjon av web-sider og interaktive web-yenester.



I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å legge slike tjenester til biblioteket.  Ellers ser vi
mulighet for samordning av bibliotek fenesten på lokalt nivå der fylkeskommunen eier bibliotek i
videregående skole eller der det finnes høgskolebibliotek.

Kommunene  har i dag krav og forventninger om å tilrettelegge for at innbyggere  kan innhente
informasjon og få kommunale yenester som skal  kommunisere  direkte med brukeren. Vi viser
her til perspektivene i St. meld. nr. 17 (2006-07) "Et informasjonssamfunn for alle ".

Biblioteket skal også lage ett tilbud som kommuniserer med brukeren og ta i bruk tilgjengelig
teknologi.  Vi vil lage tilbud tilpasset ønsker og behov hos våre brukere. I små kommuner bør
man samordne ressurser og kompetanse for å stå  rustet til å møteframtidens  utfordringer. Vi
tror ikke på store nasjonale prosjekter  fra en  sektor som kanskje baserer seg på teknologi som
kan være avleggs inne de er planlagt gjennomført.
Vi tror på lokale løsninger tilpasset mulighetene i den enkelte kommune,  og vi vil advare mot
standardløsninger tvunget igjennom med økonomiske virkemidler fra ABM -sektoren sentralt.

Vedtatt mot  en stemme.
Bjørn Magne  Solvik  (H) stemte mot og begrunnet det med at han generelt gikk inn for økt
interkommunalt samarbeid.


