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HØRINGSUTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE

Strategi  1.1,1.2 ,1.3 Felles nasjonale digitale tjenester /norsk digitalt bibliotek
Det er et politisk mål at innbyggerne i Norge skal ha lik tilgang til kultur- og
kunnskapskilder uavhengig av økonomisk evne, bosted, arbeidsplass. Bibliotekenes
målgruppe er fra førskolebarn til vitenskapelig personale. Det krever flere
formidlingskanaler. Vi er enige i at ei stor satsing på digitalt innhold og nettbaserte
tjenester i bibliotekene er nødvendig. Nasjonalbiblioteket har her en vesentlig rolle, men
også de lokale bibliotekene må ta sin del for å gjøre lokale ressurser tilgjengelige for flest
mulig. Her er vårt eget nettprosjekt om forfatteren Kristofer Uppdal et eksempel. Et norsk
digitalt bibliotek må få høy prioritet. Felles søk i norske bibliotekdatabaser vil være et stort
framskritt og ønskes. ( strategi 1.1). En ABM - portal ser vi derimot ikke som påkrevd.
Bibliotekene var tidlig ute med å ta i bruk IKT og satsing bør fortsette slik at bibliotekene
ligger i front av ny teknologi sånn at de kan levere gode digitale tjenester.

Strategi  1.4 Videreutvikle  biblioteket som læringsarena og læringsressurs.
Nasjonal satsing på skolebibliotek som integrert del av skolens virksomhet, og som
pedagogisk ressurs for gjennomføring av Kunnskapsløftet er nødvendig. Vi er enige i
målet om at bibliotek- og utdanningsmyndighetene på nasjonalt nivå skal ha etablert et fast
samarbeid i løpet av 2008. Det er vel kjent at skolebibliotekene i de aller fleste
kommunene er alt for dårlige. Samarbeid mellom skole og folkebibliotek er en sentral del
av hverdagen og det bør utvikles videre for å kunne utnytte ressursene bedre. En
skolebibliotekkonsulent som bindeledd mellom skolene og folkebiblioteket hadde vært
ønskelig.

Strategi 1.5 som tar opp kultur -  og litteraturformidlingen  i bibliotekene vil vi også
påpeke behovet for et program for litteraturformidling med tilhørende nett-tjenester.
Nedgangen i lån av skjønnlitteratur viser behovet for fornying av formidlingsformene.
Publikum etterspør stadig mer film. Ei innkjøpsordning med ny norsk film vil være god
støtte til norsk språk og sikre både barn og voksne tilgang til samtidskulturen.
Et tiltak som vi savner her er en støtteordning for utvikling av bibliotek som arena for
arrangement. Det foregår i mange bibliotek i dag foredrag, debattmøter, bokbad,
forfattertreff, festivaler, konserter, seniorsurf Det er behov for at bibliotekene planlegger
virksomheten sin slik at samlingene aktiviseres gjennom arrangement. Utredningen sier"
Den digitale dialogen kan suppleres med lokale arrangementer i bibliotekene i form av
utstillinger og debattmøter".
Det er viktig at arrangementene får sitt lokale preg.

Strategi  1.6. Styrke  bibliotekene som bidragsytere til inkludering ,  integrering og
kulturelt mangfold . Bibliotekene er kanskje den samfunnsinstitusjonen som klarest
representerer det nye flerkulturelle norske samfunnet. En langt større del av
innvandrerbefolkningen bruker biblioteket enn den norske befolkning. I forbindelse med
"Markeringsår for kulturelt mangfold" i 2008 vil det være en god mulighet for å
gjennomføre forsøk med nye former for formidling til innvandrerne. Samarbeidet som
Steinkjer bibliotek har med Røde kors om leksehjelp på biblioteket med spesiell tanke på
innvandrerbarn, mener vi er ei god tilrettelegging for integrering.

Strategi  2.1 Styrke  og utvikle de organisatoriske enhetene i Norgesbiblioteket.
Det ligger i bibliotekvesenets natur å være knyttet sammen i nettverk, fordele oppgaver og
utveksle tjenester og kompetanse mellom nivå og institusjoner for å oppnå best mulig
tilgjengelighet og kvalitet. Fjernlånsvirksomheten er et godt eksempel her. Bibliotekene i
Norgesbiblioteket skal ha et forpliktende samarbeid på tvers av fag - og folkebibliotek,
forvaltningsnivå og eierstruktur. Til beste for alle innbyggerne uavhengig av hvilken
kommune du bor i eller hvilken institusjon du er knytta til. Begrepet konsolidering( styrke



og samle) står sentralt i reformen. I landet vårt er det mange små kommuner og som følge
av det mange små bibliotek med lite ressurser. Samtidig som vi vet at en innbygger i en
liten kommune kan ha behov for spesialiserte bibliotektjenester. Reformen foreslår at
folkebibliotek som har mindre enn 6-8 årsverk konsolideres med andre bibliotek for bl.a. å
oppnå tilstrekkelig og riktig sammensatt kompetanse og kunne høste stordriftsfordeler. I
vårt fylke er det kun Levanger og Steinkjer som tilfredsstiller størrelsen i dag. Tilsamen er
det 48 årsverk i de nordtrønderske folkebibliotekene. Rent matematisk blir det da 6-8
hovedbibliotek i fylket og med minimum en lokalavdeling i hver kommune. ABM-
utvikling knytter utviklingsmidler til prosjekt der bibliotek konsolideres. Her bør det ikke
være for rigide bestemmelser. Lokale forhold må det legges vekt på. Vi mener at reformen
utdyper problemstillinga ved at en leder for et bibliotek i en kommune skal ha ledelsen i
nabokommuner, for lite. Bibliotekreform 2014 er ei satsing som vil kreve nært samarbeid
med flere kommuneadministrasjoner i den konsoliderte enheten. Vi er enige i at det er
gode bibliotektilbud til innbyggerne som er det vesentligste og ikke organiseringa, men
hvordan en oppnår den beste løsninga må håndteres ut fra lokale forhold. Vi ser at det er
ulikt behov også hos Steinkjer kommunes nabobibliotek uavhengig av størrelse for å gå inn
i en konsolidert enhet.

Strategi  2.2 Videreutvikle  det fysiske biblioteket
Bibliotekene skal framstå som attraktive møteplasser i lokalsamfunn og utdanningsmiljø.
Her er det foreslått investeringsprogram for biblioteklokaler, til nybygg og fornyelser.
Mobil bibliotektjeneste hører også til her. Vi synes for øvrig at bokbussvirksomhet har fått
liten oppmerksomhet i utredningen. Antall bokbusser i Norge er redusert betraktelig de
siste årene og sammenlignet med våre naboland har Norge få bokbusser. Investering i
bokbuss er et stort løft for en kommune og det er behov for stimuleringsmidler til
investering. Bokbussvirksomhet er godt egnet som samarbeidstiltak mellom flere
kommuner. De fleste kommuner er for små til å ha behov for 100 % drift alene.

Steinkjer bibliotek har siden etableringen av Nord-Trøndelag fylkesbibliotek i 1977 hatt et
tett samarbeid med felles samlinger, datasystem og fram til 1994 også felles ledelse.
Reformen foreslår at fylkesbibliotekene må gjennom en omstillingsprosess for å kunne
ivareta rollen som utviklingsaktør og bør konsentrere seg om utviklingsoppgaver og
koordinering. Det vil si at driftsoppgaver som fjernlånsvirksomhet overføres til Steinkjer
bibliotek eller ett eller flere andre bibliotek. Vi mener det er riktig. Fylkesbibliotekene i
Norge brukte 20 millioner (2004)
til medieinnkjøp. Det er svært vesentlig at det regionale nivået fortsatt bevilger til innkjøp.
Det har særlig betydning for de små bibliotekenhetene i regionen. Fjernlånssamarbeidet er
avhenging av det for å kunne imøtekomme etterspørselen.

Strategi  3.1 Fornye  den samlede kompetansen i biblioteksektoren
Befolkningen skal ha tilgang til bibliotek med bred kompetanse. Vi ser at behovet for
fagkompetanse i bibliotekene er økende, og at en gjennomføring av Reform 2014 vil
innebære et stort behov for kompetent, bibliotekfaglig personale i bibliotekene. Et
kompetanseutviklingsprogram som foreslått vil være nødvendig. Det foreslåtte
hospiteringsprogrammet bør vurderes ikke bare å gjelde opphold i utlandet, men også
innenlands. Vi har mye å lære av hverandre også mellom bibliotekene i Norge.

Konklusjon
Tiltakene i reformen må settes ut i livet og omformes til konkret politikk. Da først vil
befolkningen sikres en bedre og bredere tilgang til informasjons-, kunnskaps - og
kulturressurser. Det er av stor betydning for utdanningsnivå, kunnskapstilfang,
demokratisk deltakelse og livskvalitet for den enkelte. En nasjon som vil satse på
utdanning, kunnskap og kultur er avhengig av et biblioteknettverk av høy kvalitet.


