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Herved oversendes Porsgrunn kommunes høringsuttalelse om "Bibliotekreform 2014".
I høringsuttalelsen konkluderer vi slik:
"De overordnede strategiene og målene som legges fram i "Bibliotekreform 2014" er
avgjørende for å løse framtidens oppgaver og utfordringer innenfor bibliotekvesenet.
Utredningen er et utfordrende, tankevekkende og omfattende dokument som krever debatt
og vilje til handling, både fra politisk hold og innenfor fagmiljøet.
Rådmannen vil anbefale at utvalg for barn, unge og kultur, slutter seg til mål og strategier i
forslag til "Bibliotekreform 2014", men understreker at skal reformen kunne føre til et sårt
tiltrengt løft for hele bibliotekfeltet, vil den måtte følges opp av økte bevilgninger fra
Stortinget på samme måte som museumsreformen i sin tid ble det."
Høringsuttalelsen ble behandlet i Utvalget for barn, unge og kultur 14.03.2007, og utvalget fattet
følgende vedtak:
"Utvalg for barn, unge og kultur i Porsgrunn kommune slutter seg til mål og strategier i
"Bibliotekreform 2014" og forutsetter at dette følges opp av økte bevilgninger."

Med hilsen

Margit K [land
bibliote sjef
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Saksbehandler:
Margit Kiland
Saksnr .: Utvalg
0017/07
Utvalg for barn, unge og kultur

FORSLAG
1.

Arkiv: 058 C60 &13
Møtedato
14.03.2007

TIL VEDTAK:

Utvalget for barn, unge og kultur i Porsgrunn kommune slutter seg til mål og strategier i
"Bibliotekreform 2014" og forutsetter at dette følges opp av økte bevilgninger.

Behandling /Avstemming

i Utvalg for barn, unge og kultur den 14.03 .2007 sak 0017/07

Forslag til vedtak ble enst. vedtatt.
VEDTAK:
1.

Utvalget for barn, unge og kultur i Porsgrunn kommune slutter seg til mål og strategier i
"Bibliotekreform 2014" og forutsetter at dette følges opp av økte bevilgninger.
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VEDLEGG UTENFOR SAKSKARTET:
1. Høringsbrev -"Bibliotekreform 2014" fra Kultur- og kirkedepartementet datert 14.11.2006..
UTRYKT VEDLEGG
1. "Bibliotekreform 2014" - del I "Strategier og tiltak" og del II "Norgesbiblioteket - nettverk for
kunnskap og kultur".
Bakgrunn
Porsgrunn kommune har mottatt utredningen "Bibliotekreform 2014". Høringsfristen er satt til 1.
april. Selve utredningen ligger som utrykt vedlegg.
Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet fastsatte i 2004 mandat for utredning
av et samlet bibliotekfelt. Utredningen ble utført av ABM-utvikling på oppdrag av de to
departementer. Mandatet for utredningen ble utformet i samsvar med de premissene som ble lagt
til grunn i St.meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014 og utredningen ble overlevert
25. september 2006.
Sammendrag av utredningen.
"Bibliotekreform 2014" går inn for tre satsningsområder på bibliotekfeltet: innhold og tjenester,
organisering og struktur, samt kompetanse og forskning.
I høringsbrevet fra Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet av 14.11.2006 blir
det da også pekt på at de tre viktigste elementene i den foreslåtte reformen er:
- Felles nasjonale digitale tjenester med vekt på digitalt innhold og nettbaserte tjenester.
- Norgesbiblioteket - nettverket av bibliotek i Norge gjennom samordninger til sterkere
enheter med bredere tjenester.
- Kompetanseutvikling for ansatte for at bibliotekene skal ha en bred og oppdatert kompetanse
yte bedre tjenester.

og

Det blir også lagt vekt på at det fysiske biblioteket videreutvikles som et sted for læring,
kulturformidling, integrering og kulturelt mangfold - og at bibliotekene i større grad skal være et
unikt og synlig tilbud overalt der brukerne er: på nettet, i forskningen og undervisningen.
"Bibliotekreform 2014" må også sees på som en videreføring av "det sømløse bibliotek" som ble
lansert i St.meld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving. Her er hovedideen at
bibliotekbrukerne skal bli møtt av en samhandlende og teknisk koordinert biblioteksektor.
"Bibliotekreform 2014" går et stort skritt videre og foreslår en konsolidering av
folkebiblioteksektoren og bringer i tillegg inn universitets- og høgskolesektoren i utviklingen av et
"Norgesbibliotek".
Målet med bibliotekreformen er å få til et samhandlende nettverk av sterke og kompetente
bibliotek.
Det er foreslått 28 konkrete tiltak i bibliotekutredningen; konsolidering er ett av dem.
Det er videre foreslått ca. 300 mill. kroner årlig til reformen i perioden 2008-2014. I tillegg
forventes økte midler fra kommuner og regioner.
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De fleste av forslagene i "Bibliotekreform 2014" innebærer en betydelig innstas på det nasjonale
fagområdet for å få iverksatt de enkelte tiltakene, bl.a. gjennom ABM-utvikling og
Nasj onalbiblioteket.
Administrasjonens vurdering.
Strate ier o tiltak under målområde 1, som i særlig grad er knyttet til digitale tjenester,
biblioteket som læringsarena- og ressurs, kulturelt mangfold, kultur- og litteraturformidling og
bibliotektjenester i fengsler, er av største betydning for å oppnå bærekraftige bibliotek som en
viktig del av arbeidet med utviklingen av kunnskap og kultur.
Strate ier o tiltak under målområde 3 er knyttet til kompetanse og forskning og tar sikte på å
fornye den samlede kompetanse i biblioteksektoren gjennom nødvendige tiltak bl.a. knyttet til et
kompetanseutviklingsprogram, et hospiteringsprogram, et forskningsprogram og ved å opprette
forskjellige nettverksgrupper på sentrale områder.
Strate ier o tiltak under målområde 2 er særlig aktuelt for kommunene. Målområdet er knyttet til
struktur og organisering med forslag om konsoliderte bibliotek, en endring av bibliotekloven og
profileringen av Norgesbiblioteket, som viser bibliotekene som et sammenhengende nettverk.
Forslaget om å endre dagens biblioteklov i løpet av 2010 slik at den pålegger alle offentlige
bibliotek å delta i et nasjonalt biblioteknettverk, samtidig som målsettingene i dagens lov blir
videreført, vil være en styrke for brukerne, i det sømløse biblioteklandskapet.
Forslagene om å styrke og utvikle de organisatoriske enhetene i Norgesbiblioteket er nødvendige
for å etablere sterkere og mer kompetente folkebibliotek. Målet med konsolideringen er bedre
bibliotektilbud og ikke færre, men større bibliotek.
Men, en konsolideringsprosess, med krav om minimum 6-8 fagutdanna ansatte innenfor en enhet,
på tvers av kommunegrensene, kan by på problemer med dagens kommunale selvstyre.
De største bibliotekene i Telemark: Skien, Porsgrunn og Telemarksbiblioteket er over
minimumsgrensen vedr. personale m.h.t. kravet om konsolidering. For Porsgrunn kommunes del
er det derfor ikke aktuelt med en konsolidering på tvers av kommunegrenser.
Mer formelt organisert biblioteksamarbeid er etter hvert grodd fram over kommunegrensene i
enkelte regioner. For Telemarks vedkommende kan nevnes samarbeid, i varierende grad, i VestTelemark, i Midt-Telemark og i Grenlandsregionen.
Biblioteksamarbeidet i Grenlandsre ionen.
Bibliotekloven slår fast at folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem, og prinsippet
om samarbeid mellom bibliotekene er da også en helt grunnleggende forutsetning for at
bibliotekene kan fungere til brukernes beste. Biblioteksamarbeidet i Grenlandsregionen bør derfor
utvikles i åra framover for slik bedre å kunne løse større utviklingsoppgaver til brukernes beste.
Eksempler på slike samarbeidsprosjekt innenfor "Grenlandsbiblioteka" per i dag er:
nettverksmøter for biblioteksjefer og avdelingsledere, kompetansenettverk for
barnebibliotekmedarbeider og en transportordning mellom bibliotekene. Det blir også jobba med
å få til felles lånereglement, og en felles innkjøpsordning for media er på trappene. Bibliotekene
jobber også med å etablere et lokalhistorisk nettleksikon for Grenland. Det kan også være aktuelt å
samarbeide om en lokal emnefordelingsplan for media for å utnytte ressursene på en bedre måte.
Andre fellesprosjekt kan være å samarbeide om større litteraturformidlingsprosjekt og
markedsføring av disse under en felles logo.
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Konklusjon.
De overordnede strategiene og målene som legges fram i "Bibliotekreform 2014" er avgjørende
for å løse framtidens oppgaver og utfordringer innenfor bibliotekvesenet. Utredningen er et
utfordrende, tankevekkende og omfattende dokument som krever debatt og vilje til handling, både
fra politisk hold og innenfor fagmiljøet.
Rådmannen vil anbefale at utvalg for barn, unge og kultur, slutter seg til mål og strategier i forslag
til "Bibliotekreform 2014", men understreker at skal reformen kunne føre til et sårt tiltrengt løft
for hele bibliotekfeltet, vil den måtte følges opp av økte bevilgninger fra Stortinget på samme måte
som museumsreformen i sin tid ble det.
Administrasjonens

forslag til vedtak framkommer på sakens første side.

Porsgrunn, den 28.02.2007

Morten Næss
Kommunalsjef
Margit Kiland
Virksomhetsleder

