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Generelle kommentarer:
Skjervøy kommune mener det er nødvendig med en bibliotekreform for å sikre et
godt bibliotektilbud til alle i framtida. Utredningen inneholder mange viktige og
nødvendige tiltak. Men utredningen skaper et inntrykk av at små bibliotek, i små
kommuner, er dårligere enn større bibliotek, noe som slett ikke trenger å stemme.

Kommentarer til de enkelte forslagene:
Målområde 1: Innhold og tjenester i Norgesbiblioteket
Kommunen støtter alle tiltak under dette målområdet, og legger spesielt vekt på
utvikling av digitale tjenester i bibliotekene. Vi understreker at det må være en
nasjonal oppgave å stimulere til utvikling av digitale tjenester. Dette er en for stor
oppgave for små og mellomstore bibliotek, som risikerer å bli hengende etter i
utviklingen hvis det ikke satses nasjonalt og regionalt.

Målområde 2: Norgesbiblioteket - struktur og organisering
Tiltak: Etablere sterkere og mer kompetente folkebibliotek gjennom en
konsolideringsprosess som omfatter bibliotekene i flere kommuner
Skjervøy kommune er sterkt i mot at små bibliotek må konsolideres til større enheter
med 6-8 årsverk for å kunne være en del av bibliotekreformen. Bibliotekene
finansieres i sin helhet av kommunene i dag, og da er det viktig at bibliotekene også
styres av kommunene.
Gode bibliotektjenester er avhengig av tilstrekkelige ressurser, hensiktsmessige
lokaler, gode åpningstider og høy kompetanse hos de som jobber i bibliotekene.
Skjervøy kommune er en fiskerikommune med ca.3000 innbyggere. Kommunen er
en øykommune, som består av 6 øyer. Størstedelen av befolkningen bor på
Skjervøy, resten i distriktet. Det er stor næringsaktivitet på Arnøy, som har store
mottaks- og produksjonsanlegg for fisk. Det er fire skoler i kommunen og
videregående skole. Kommunen har et aktivt kulturliv.
Skjervøy ligger i Nord-Troms, som er et stort geografisk område, i flateinnhold på
størrelse med Vestfold fylke. Kommunikasjonsmessig byr Nord-Troms på mange
utfordringer med rasfarlige veistrekninger, ferger og fjelloverganger og til tider mye
vær. Det er lange avstander mellom kommunene i regionen. Slik biblioteklandskapet
beskrives i Bibliotekreform 2014 del II Norgesbiblioteket - Nettverk for kunnskap og
kultur, er alle bibliotekene i vårt område små bibliotek.

Skjervøy kommune er det 1,5 årsverk i biblioteket. Dersom forslaget om det
konsolidertebibliotekskal gjennomføres,betyr det at biblioteketmå slås sammen
med alle de andre bibliotekenei Nord-Troms for å utgjøre en avdeling i den nye
bibliotekorganisasjonen.
Skjervøy har vi et godt bibliotek og en god bibliotektjeneste til våre innbyggere.
Politikerne har i mange tiår sørga for gode rammebetingelser og utviklingsmuligheter
for biblioteket. I forhold til det som ser ut til å ligge til grunn for forslaget om ny
organisasjonsstruktur for folkebibliotekene, er vi allerede på høyden på en del
områder.
beskrivelsen av biblioteklandskapet er det fire faktorer, som vektlegges i forhold til
å yte gode tjenester. Det er på disse områdene, de små bibliotekene som oss,
kommer dårlig ut.
-

lokalenes kvalitet og beliggenhet

Folkebiblioteket i Skjervøy har sentrale og funksjonelle lokaler i Skjervøy Kulturhus.
Lokalene er innbydende, brukervennlige og har godt teknisk utstyr og bredbånd.
Biblioteket har 6 datamaskiner med internett og tekstbehandlingsprogrammer for
publikum og fjernstudenter. Brukere med bærbar pc, kan benytte bibliotekets
trådløse nettverk. Kommunens IP-baserte videokonferanseutstyr er lokalisert i
biblioteket.

-

personalets kompetanse og størrelse

Biblioteket har to ansatte, fordelt på 1 '/2 årsverk. Begge bibliotekansatte har
høgskoleutdanning. Biblioteksjefen er fagutdanna.
Kompetanseutvikling ivaretas gjennom kunnskapsdeling på arbeidsplassen, kurs i
regi av kommunen, kunnskapsdeling og kurs i regionen og i fylket.

-

mediebudsjett til nyinnkjøp til samlingene

Mediebudsjettet har gått tilbake de siste årene, men det er ikke uforsvarlig lavt. En
stor del av tilveksten består av bøker og musikk fra innkjøpsordningen og det er
viktig at innkjøpsordningen blir utvida. Bøker og media, som det er allmenn
interesse for, kjøpes inn. Faglitteratur til fjernstudenter, fremmedspråklige bøker og
mer spesiell litteratur, må lånes fra andre bibliotek. Biblioteket har høyt innlån fra
andre bibliotek. fjernlånene kommer stort sett fra lokomotivene i biblioteksektoren;
Troms fylkesbibliotek, Depotbiblioteket, høgskolebibliotek og ansvarsbibliotek.
- åpningstider og tilgjengelighet
Biblioteket er åpent 25 timer i uka, alle hverdager. Det er kveldsåpent 2 dager i uka
og 1 lørdag i måneden, Skjervøylørdagen.
Utenom åpningstida er biblioteket tilgjengelig for barnehager, skoleelever, skoleklasser, voksne fjernstudenter og andre med spesielle behov.
Funksjonell og fleksibel er ord som kan beskrive bibliotektjenesten i Skjervøy.
Biblioteket er et sted å møtes, et sted å være og et sted å lære.

Mange bruker det lille lokale folkebiblioteket. Stikkprøvemåling anslår besøk pr.
innbygger til ca. 5,5. I fylkesstatistikken for 2005 ligger Skjervøy folkebibliotek på
tredje plass i Troms med 6,20 utlån pr. innbygger.
Det er ikke nødvendigvis slik at det er rett å sette likhetstegn mellom bibliotekets
størrelse og kvaliteten på bibliotektjenesten. God innsikt i lokalsamfunnet og nærhet
til brukerne er et fortrinn i små kommuner, som ikke må undervurderes.
Samhandling innad i kommunen er viktig for å gi brukerne en god bibliotektjeneste,
men det er også en viktig forutsetning for at biblioteket skal fungere i det daglige.
Spesielt i små kommuner, med små personalressurser er det viktig med samarbeid
på tvers av avdelinger og sektorer. Det sikrer at oppgavene blir løst, som regel raskt
og effektivt.
vår kommune er det nært samarbeid mellom sektorene. Biblioteket gir tjenester til
grunnskolen, barnehager og ulike kommunale virksomheter og får tjenester fra
andre. IT-seksjonens bidrag til biblioteket er av avgjørende betydning. Det samme er
alt av tekniske tjenester som biblioteket mottar fra andre.
Styrken ved den kommunale organisasjonen er at alle spiller på samme lag.
Biblioteksjefen deltar på virksomhetsledermøter sammen med alle de andre
virksomhetslederne i kommunen og kommunens ledelse. Dette er et viktig forum, for
å være oppdatert om kommunens oppgaver og utfordringer i lokalsamfunnet.
Dette er betydningsfulle faktorer, som det er viktig å legge vekt på, i den videre
behandling av forslaget om det konsoliderte bibliotek.
Små bibliotek er en godt integrert del av kommunekroppen. I den kommunale
organisasjonen er det bredde i kompetansen, som er nødvendig for å utvikle
bibliotektjenestene lokalt.
Å fjerne en arm fra kroppen og lage en ny organisasjon med bare armer, blir trolig
lite funksjonelt.
I Nord-Troms er det regionalt samarbeid, som seks folkebibliotek deltar i. Biblioteksamarbeidet starta for vel to år siden. I dette samarbeidet er alle kommunene
likeverdige samarbeidsparter. Samarbeidet er et bibliotekfaglig forum alle for
bibliotekansatte i vårt område.
Kunnskapsdeling, kompetanseheving og utvikling av nye tjenester til brukerne i alle
kommunene, er områder det samarbeides om.
Biblioteksamarbeidet har gitt resultater:
ansatte har fått et faglig forum for kunnskapsdeling
ansatte har fått delta på felles kurs
ansatte har fått delta på studietur
bibliotekene har tatt i bruk nasjonale lånekort
alle folkebibliotekene i Nord-Troms deltar i prosjektet Nord-Troms Studie-

senter

Nord-Troms Studiesenter er et prosjekt, i regi av Nord-Troms regionråd, som tilbyr
utdanning på høgskolenivå til voksne i Nord-Troms.
Undervisningen er samlingsbasert og blir gjennomført på ulike steder i regionen.
Folkebibliotekene er den lokale infrastrukturen i studiesenteret. Det lokale
folkebiblioteket er møteplass, studiested og læringsarena, i den kommunen, som
studenten er bosatt. Alle bibliotekene i Nord-Troms er rusta opp som studiebibliotek.
Det er ønskelig at samarbeidet fortsetter og videreutvikles i framtida, med
kommunene som likeverdige deltakere og med finansiering fra staten.
Det er viktig at folkebibliotekene også i framtida forankres lokalt, som virksomhet i
den kommunale organisasjonen.
Eierskap og ansvar henger som regel nøye sammen. Det gjelder på alle områder,
også for bibliotekene.
Det er politikerne i den enkelte kommune, som best kan ivareta folkebibliotekets
utviklingsmuligheter i lokalsamfunnet og legge til rette for en bibliotektjeneste ut fra
de lokale behov.
Å trekke biblioteket ut av den kommunale organisasjonen, som har stor bredde i den
samlede kompetansen, og over på en kunstig arena, kan bli et farlig eksperiment.
Det er tvilsomt om ledelse og politikere, som ikke har forankring i vår kommune, vil
være noen garanti for en bedre bibliotektjeneste hos oss.
Resultatet av et eventuelt eksperiment kan bli drakamper, uenighet, ansvarspulverisering, tungrodd organisasjon, misnøye og manglende motivasjon.
Å presse små velfungerende folkebibliotek inn i det et nytt konsolidert bibliotek, fordi
det fins mange kommuner som har en dårlig bibliotektjeneste, er ingen god ide.
Alle sammenslåinger av folkebibliotek må basere seg på frivillighet. At enkelte
kommuner kan ønske ei slik organisering, for å gi innbyggerne en bedre
bibliotektjeneste, betyr ikke at denne løsningen passer overalt.
Variasjonene i biblioteklandskapet er store og forholdene er svært ulike fra
kommune til kommune.
Skjervøy kommune er sterkt uenig i forslaget om "det konsoliderte bibliotek".
Vi mener at folkebibliotekene og bibliotektjenesten har størst utviklingsmuligheter,
når eierskap og ansvar er forankra i den kommunale organisasjonen.

Tiltak: Endre dagens biblioteklovgivning for å sikre samarbeidet i et nasjonalt
biblioteknettverk
Skjervøy kommune støtter at bibliotekloven endres slik at alle offentlige bibliotek
pålegges å delta i det nasjonale biblioteknettverket, som skal bygge på et

forpliktende samarbeid mellom ulike offentlige bibliotek. Dette vil sikre gode
bibliotektjenester og tilgang til landets samlede bibliotekressurser for hele
befolkningen, uavhengig av bosted eller tilknytning til utdanningsinstitusjon.

Målområde 3: Norgesbiblioteket - kompetanse og forskning
Tiltak : Etablere et kompetanseutviklingsprogram
biblioteket og de konsoliderte bibliotekene

for

å styrke

Norges-

Skjervøy kommune mener det er nødvendig med et kompetanseutviklingsprogram
for bibliotekene, men dette kan ikke bare gjelde konsoliderte enheter. Kommuner
som velger en annen samarbeidsform enn konsolidering, og som lager en felles
kompetanseutviklingsplan for bibliotekene, må også få slike midler. Målet må være å
gi den enkelte bruker bedre bibliotektjenester, og da kan ikke sammenslåing være et
krav for å delta i programmet for kompetanseutvikling.

