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BIBLIOTEKREFORM 2014

SAKSFRAMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING

Uttalelse fra Fagforum for biblioteksjefer i Midt - Troms (biblioteksjefkollegiet)
i møte 31.01.2007

Fagforum registrerer at dette er en reform som har som mål å styrke
folkebibliotekene slik at de kan yte bedre bibliotektjenester til sine brukere.
Dette betyr sterkere satsing på kompetanseutvikling og forskning. I praksis kan
dette bety:

• Bedre digitale tjenester til brukerne: bedre og mer tilgjengelige nettbaserte
ressurser; muligheter for å søke i bibliotekenes baser på nettet, bestille
bøker og få disse tilsendt, tilgang til offentlig informasjon, digitale
tidsskrifter mm

• Videreutvikle bibliotekene som læringsarena og læringsressurs: være et
inspirerende læringsmiljø med arbeidsplasser, IT- faciliteter og
veiledningskompetanse

• Videreutvikle kultur- og litteraturformidlingen: drive aktiv kultur- og
litteraturformidling til ulike brukergrupper, være attraktive møteplasser i
lokalsamfunnet, ha et kvalitetstilbud av ulike medier, bl.a. musikk, film,
og Cd-rom

Biblioteksjefkollegiet i Midt - Troms erkjenner at små bibliotek med små
stillinger, lite budsjett og lite åpningstid, vanskelig kan oppfylle dagens og
framtidas krav til gode bibliotektjenester til alle brukerne. Reformen ønsker å
gjøre noe med dette, gjennom å samordne og utnytte de samla ressursene i et
avgrenset geografisk område. På den måten vil man få et nytt og sterkere
bibliotek og ikke minst et større kompetansemiljø. Samlet i Midt - Troms har
man god kompetanse på mange områder. Her kan nevnes litteraturformidling for
barn og unge, veiledning av voksne under utdanning, utstillingsteknikk,
samlingsutvikling med mer.

Midt - Troms har i mer enn ti år hatt et organisert bibliotekfaglig samarbeid som
har vært meget vellykket. Fra å omfatte fem kommuner i Ytre Midt - Troms i
starten, omfatter det i dag hele åtte kommuner: fire små kommuner (Berg,
Dyrøy, Torsken og Tranøy), to middels store kommuner (Bardu og Sørreisa) og
to store kommuner (Målselv og Lenvik).

Bibliotekreform 2014 er en organisatorisk reform. Dette vil for vår region bety
ei videreutvikling fra kun å være et bibliotekfaglig samarbeid til også å bli et
organisatorisk samarbeid. Det betyr en ny bibliotekorganisasjon, men en felles
ledelse. Kan nevne at både Regional bibliotekplan for Midt - Troms 2001 -2004
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og gjeldende plan for 2005 - 2008 nevner dette med en felle
bibliotekorganisasjon, som en egen administrativ og økonomisk enhet. 12004
konkluderte man med at tida ikke var moden for dette. I gjeldende plan står det
at dette kan vurderes for enkelte kommuner.

Fagforum tolker plandokumentet slik at det fortsatt skal være et bibliotektilbud i
hver kommune. Det må fortsatt lovfestes at det skal være en bibliotekenhet i
hver kommune. Dette vil være en betryggelse og etter vår mening ei forutsetning
for å kunne gjennomføre reformen. De samla ressurser og kompetanse i hele
regionen skal imidlertid nå komme alle til gode. Dette må samordnes og
koordineres under en felles ledelse. På den måten kan bibliotekarene bruke mer
tid på publikumsretta virksomhet, som å ta imot skoleklasser, tilrettelegge for
fjernstudenter, drive aktiv litteraturformidling, veilede lærere, studenter m. fl.,
lage gode utstillinger osv .

Vi ser at reformen umulig kan gjennomføres uten at det tilføres ressurser.
Umiddelbart ser vi at det er behov for ekstra ressurser til:

• Koordinatorfunksjon og ressurser til aj obbe utadretta mot hver
bibliotekenhet: For reell og effektiv bruk av de samla ressursene til
områder som litteraturformidling, tilrettelegge for biblioteket som
læringsarena, arrangement, veiledning av studenter andre brukergrupper,
vikarbehov, kollegaveiledning, hospitering mm

• Styrking av lederrollen: Leder vil få økt administrativt og økonomisk
ansvar

• Styrking av budsjettene til de enkelte bibliotek: Det vil bli større behov
for å møtes. Utgifter til reise/ skyss må økes hos den enkelte
bibliotekenhet.

• Transportordning: Bokbil eller lignende som kan frakte både media og
folk mellom bibliotekene. Dette er ei sak vi håper Troms fylkesbibliotek
vil jobbe for å få til.

Det er etter vår mening for rigid å kreve at hver enhet skal ha minimum 6 - 8
årsverk. I Midt - Tromsregionen ser en det som mest realistisk å starte med
konsolidering av de tre Senja-kommunene, Berg, Torsken og Tranøy, med
Lenvik. Disse tre kommunene har færrest ressurser og dermed størst behov for
styrking av bibliotektjenesten. To av disse kommunene har tidligere vært i
kontakt med Lenvik kommune angående bruk/ kjøp av bibliotektjenester. Det er
også et faktum at svært mange lånere fra disse kommunene allerede benytter seg
av bibliotektjenester i Lenvik. Dette kan skyldes større tilgjengelighet, som følge
av at Finnsnes er et knutepunkt og større mobilitet i befolkningen.
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Fylket har ansvar for å gjennomføre konsolideringa, men utover det er fylkets
rolle uklar. Fagforum for biblioteksjefer i Midt - Troms ønsker sterkt å fortsatt
ha fylket med som medspiller, både i forhold til veiledning, koordinering og
prosjektinitiering/ utviklingsarbeid.

Konklusjon:
Fagforum for biblioteksjefer erkjenner behovet for styrking og kvalitetsheving
av bibliotektjenesten, og at det er nødvendig med samordning og bedre
utnyttelse av de samla ressursene for å få dette til. Reformen bør åpne for flere
ulike modeller for konsolidering, tilpassa lokale behov. Det er viktig at
biblioteksjefene sier noe om hva de ønsker, og at det blir en prosess i hver enkelt
kommune. Fagforum tror også at det vil være en fordel å ta en aktiv rolle i
reformen, både for å være med å legge premisser og for å kunne ta del i
ressurstilgang som følge av reformen.

Finnsnes , 7..februar 2007

-i CL,
oÅn ie Heit aØ

På vegne av
Regionalt biblioteksamarbeid i Midt - Troms
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