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Uttalelse fra Tromsø kommune til det kongelige Kultur og Kirkedepartementet.

Kulturkomiteen i Tromsø kommune har i møte 16. april drøftet Bibliotekreform 2014 og har
vedtatt følgende høringsuttalelse:

1. Generelle  kommentarer

Kulturkomiteen vil uttrykke tilfredshet med meldinga "Bibliotekreform 20014". Dokumentet
er dristig og framtidsrettet og tar for seg viktige områder som er en forutsetning for at det
totale bibliotektilbudet i Norge skal utvikle seg i takt med endrede behov i samfunnet, og ikke
minst ivareta behovet for utvikling av tjenesten i tråd med vår digitale hverdag.

Som meldinga klart påpeker, forutsetter handlingsplanen forpliktende samarbeid mellom
forvaltningsnivåene og årlige tilleggsmidler over Statsbudsjettet. Kulturkomiteen i Tromsø
forutsetter at tiltak ikke pålegges kommunene uten medfølgende finansiering.

Dagens bibliotektilbud skapes i stor grad ute i kommunene og tjenestene er først og fremst
avhengige av at kommunene har ressurser og kompetanse til både å drive dagens tilbud og
samtidig omdanne tjenestene i tråd med nye behov. Skal framtidas bibliotektjeneste bli lik de
visjoner som ligger bak planen, må man etablere et finstemt samspill mellom sentrale aktører
og kommunene. En satsning hvor en ikke tar hensyn til kommunenes forutsetninger,
særegenheter og behov, vil derfor ha vansker med å lykkes.

Tromsø kommune har sett betyningen av et godt fungerende folkebibliotek og åpnet for snart
to år siden et flott hovedbibliotek i sentrum. Sammen med en satsing på økt ressurstilgang og
kompetanse, ser vi at dette har blitt et viktig kunnskaps- og kulturpolitisk tiltak.

2. Kommentarer til de enkelte forslagene

1.1 Tilby  digitalt innhold og nettbaserte tjenester
Vår kommentar: Viktig område hvor det er viktig at sentrale myndigheter tar styring
og tilbyr en moderne tjeneste. Dagens løsning hvor alle gjør dette på egen hånd er
sløsing med ressurser og ikke framtidsrettet. En sentral løsning vil også gjøre det
lettere å unngå feil og muliggjør en bedre kvalitetssikring.
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1.2 Digitaliserte Viktige  innholdsressurser
1.3 Utvikle  nye digitale tjen ter

Vår kommentar: Slike ' i  41 g  forutsetter ogsået formidabelt lokalt
arbeid som er resurs evende. Vi støtter intensjonen med å styre dette sentralt. Deet
vil gi brukerne et lan bedre tilbud og bibliotekene vil slippe og gjøre mye av det
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1.4 Videreutvikle  biblioteket som læringsarena og 1 ingsresurs

Vår kommentar: Folkebiblioteket i Tromsø har rioritert dette arbeidet bl. a. gjennom
tilsetting av egen kontaktfor samarbeid mellomgrunnskole og bibliotek. Dette er et
område hvor det er viktig med forbedret kompetanse hos de ansatte, gode fysiske
arealer som gir et spennende læringsmiljø. Vi imøteser støtte i arbeidet med å
videreutvikle den viktige rollen som læringarena.

1.5. Videreutvikle kultur og litteraturformidlingen i bibliotekene
Vår kommentar: Dette er allerede et hovedsatsningsområde for oss, og vi støtter
helhjertet opp om ønsket om å bidra til leselyst og leseferdigheter for alle
aldersgrupper. Ulike tiltak for å stimulere lokal kompetanse og innsats er velkomne.
Den Kulturelle Skolesekken har blitt et viktig virkemiddel og har bidratt til å øke
kvalitet og omfang i arbeidet. En avsetning i Statsbudsjettet ville være ønskelig.
Tromsø har etablert et lokalhistorisk senter og vårt byarkiv som en del av biblioteket.
Statlige initiativ for å støtte denne virksomheten er velkomne.

1.6 Styrke  bibliotekene som bidragsytere til inkludering,  integrering og kulturelt
mangfold

Vår kommentar: Biblioteket har blitt en viktig arena for innvandrere og de tilfører
bibliotekene en viktig ressurs med sin allsidige erfaring og bakgrunn. Det er krevende
å ha en mediesamling som tilfredsstiller gruppens behov og ei støtteordning til
kommuner med store grupper av fremmedspråklige ville være velkommen.

1.7 Styrke  bibliotektjenestene i fengslene
Vår kommentar: Tromsø kommune driver på vegne av ABM-utvikling et

fengselsbibliotek. Tjenesten kunne ha gitt bedre resultater gjennom en mer fleksibel
holdning fra fengselsmyndighetene i forhold til de innsattes ønsker og behov for
bibliotek yenester. Internettilbudet som nevnes særskilt i meldinga er bare ett slikt
eksempel.

2.1 Styrke  og utvikle de organisatoriske enhetene i Norgesbiblioteket
Vår kommentar: Kommunen er beredt til å delta i en konsolideringsprosess for å
skape et sterkere kompetansemiljø i vår region. Det er viktig å gjøre dette på en måte
hvor alle parter kan vinne påen slik løsning.

2.2 Videreutvikle det fysiske biblioteket
Vår kommentar: Et moderne bibliotek krever moderne og tilpassede lokaler. Tromsø
kommune har innsett dette og ferdigstilte for to år siden vårt hovedbibliotek med en
kostnadsramme på 122 millioner kr. Skal målsettingen om å gi befolkningen og særlig
barn og unge et godt bibliotektilbud der de bor, er det i mange kommuner ikke bare
nødvendig med et hovedbibliotek, men også filialer og mobil bibliotek jeneste.
Kulturkomiteen er derfor tilfreds med at meldinga tar dette innover seg. Det samme
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gjelder fokuset på en universell utforming som også er viktig.  Mobil bibliotektjeneste
er et særdeles effektivt  og godt tilbud i områder med spredt bosetting.  Mobile tjenester
egner seg også godt som samarbeidsprosjekt i en konsolidert bibliotekstruktur.

2.3 Utvikle  et brukerorientert og samarbeidende Norgesbibliotek
Vår kommentar: Vi ser på etableringen av et Norgesbibliotek som et svar på å sikre
hele landet gode bibliotektjenester og samtidig nyttiggjøre seg ny teknologi for å gjøre
det lettere for brukerne å skaffe seg populære bøker. En slik ordning krever et
samordnet nettverk som fungerer utfra klare felles retningslinjer og som for publikum
framstår som en enhetlig tjeneste. Det er selvfølgelig mange elementer som må være
på plass. Komiteen ønsker bare på peke på at dette vil skape et større behov for
tilgang på bøker og særlig nye og populære bøker, og ikke minst en felles
transportordning med fungerende ordninger både nasjonalt, regionalt og lokalt
Nødvendigheten av å endre og tilpasse Bibliotekloven er åpenbar. Kulturkomiteen
støtter også meldingens ønske om å styrke stillingen til skolebibliotekene. Likeledes er
det viktig at folkebibliotek og skolebibliotek samordnes gjennom et forpliktende
samarbeid.

2.4 Utvikle  redskaper og metoder til evaluering og kvalitetsheving av virksomheten i
bibliotekene

Vår kommentar: Dagens statistikkgrunnlag som styres av ABM-utvikling er for dårlig.
Vi støtter derfor intensjonen med å gjøre et krafttak på området.

3.1 Fornye  den samlede kompetansen i biblioteksektoren
Vår kommentar: Til tross for sin lange historie er biblioteksektoren inne i en
brytningstid hvor behovet for endrede rutiner og nye tjenester står i kø. Det er derfor
som meldinga påpeker av mange årsaker viktig med et mer samordnet og planmessig
styrt kompetanseutviklingsprogram enn det som finnes i dag. Samtidig skaper
omleggingen av tjenestene behov for nye yrkesgrupper i bibliotekene. Det er viktig at
også disse yrkesgruppene gis en innføring i det mer bibliotekfaglige arbeidet.

I Tromsø har vi valgt en modell hvor både arkiv (A), bibliotek (B) og Lokalhistorie
(M) inngår i resultatenheten Tromsø bibliotek og byarkiv. Vi vil oppfordre ABM-
utvikling til å utvikle et kompetanseprogram som ivaretar de institusjonene som ønsker
å utnytte synergieffekten av å samle beslektet virksomhet.

3.0 Andre  kommentarer
Kulturkomiteen vil avslutningsvis berømme initiativet bak meldinga "Bibliotekreform 2014".
Dersom planen gjennomføres i henhold til intensjonene, vil den bidra til å styrke bibliotekene
som læringsarena og kulturelt tyngdepunkt. Kulturkomiteen i Tromsø kommune ser fram til
både på vegne av politisk ledelse og vårt fagmiljø å bidra til et samarbeid i
gjennomføringsfasen av arbeidet. Mange av tiltakene haster det med å komme i gang med og
vi håper derfor at det blir bevilget midler til arbeidet med å innfri planen allerede i
Statsbudsjettet for 2008.
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