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Høringssvar fra Vestvågøy kommune på Bibliotekreform 2014

Dato: 24.04.2007

deg oversender herved Kultur-, miljø- og næringskomiteen behandling av høringsuttalelse til

Bibliotekreform 2014 i møte 20. mars 2007.

Vedtaket ble som følger:

Behandling i Kultur-, Miljø- og Næringskomiteen - 20.03.2007

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

NM-010 /07 Vedtak:

Kultur-,  miljø og næringskomiteen i Vestvågøy er positiv til bibliotekreformen Reform  2014. Vi

har imidletid følgende innvendinger til reformforslaget slik det foreligger:

1. Dersom den enkelte kommune ønsker det, må det være mulig å ha et hovedbibliotek og
egen biblioteksjef i kommunen også etter 2014. For øvrig er vi positive til mer og tettere

interkommunalt samarbeid.
2. Kommuner som ikke velger å la sitt folkebibliotek inngå i et konsolidert interkommunalt

bibliotek, må like fullt kunne søke på midler til tiltak som Reform 2014 legger opp til.

3. Kommunen forventer økte rammetilskudd fra staten for å kunne innfri den økte satsinga

på bibliotektjenester som reformen legger opp til.
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Hele saksutredninga vedlegges.

Vennlig hilsen

Ellen Torp
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BIBLIOTEKREFORM 2014 - HØRING

Saksdokumenter:

Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 05.01.2007  Kultur-  og kirkedepartementet Bibliotekreform 2014 - høring

SAKSOPPLYSNINGER:

Kultur-  og kirkedepartementet har bedt Arkiv-,  bibliotek-  og museumsutvikling (ABM utvikling) utarbeide et
forslag til en modernisering og opprusting av biblioteksektoren i Norge. Forslaget foreligger nå som Reform

2014. Dokumentet er todelt:  Del l Strategier og tiltak og Del II Norgesbiblioteket - nettverk for kunnskap og
kultur.

Reformforslaget er omfattende. Målet er å gi befolkningen over det ganske land bedre bibliotektjenester.
Dette skal oppnås blant annet ved å samordne bibliotektjenester bedre på regionalt nivå, ved å gi

befolkningen rett til å benytte bibliotektjenester også ved fagbibliotek og ved å utvikle bedre digitale
bibliotektjenester.
Dette er også en organisatorisk reform.  Folkebibliotekene skal organiseres i færre,  regionale bibliotek
(konsoliderte bibliotek)  med minimum 6-8 ansatte fordelt på avdelinger i hver kommune.

Det foreslås å bevilge midler til ulike tiltak for å iverksette reformen.  Penger settes av til utvikling av digitale

bibliotektjenester på statlig nivå.  ABM skal blant annet kjøpe lisenser til nettressurser som kommer alle

bibliotek til gode.  Dagens innkjøpsordninger av litteratur er foreslått utvidet.  Det skal satses mer på

skolebibliotekene og det bevilges penger til kompetanseheving av bibliotekarer.



Det er i det hele tatt mange og gode forslag til en bedre nasjonal bibliotektjeneste som er lagt frem.

Det foreslås også å bevilge penger til ulike tiltak i de enkelte regionene. Men her er utredningen uklar. Må

folkebibliotekene være konsolidert for å få tilgang til pengene?

Det konsoliderte biblioteker et begrep som har skapt usikkerhet blant biblioteksjefene i Lofoten..
Utredningen foreslår å slå flere bibliotek i en region sammen under en biblioteksjef. Avdelingene i den

enkelte kommune skal beholdes. Biblioteket blir interkommunalt - hvordan dette skal administreres i praksis

er ikke klart. Vi kan oppfatte dette som et første skritt i retning av sentraliserte bibliotektjenester innad i
regionene.

Fylkesbiblioteksjef Lars Hansen kuvik understreker at det er Nordland fylkesbibliotek som skal utarbeide plan
for iverksettelse av reformen i Nordland. Fylkesbiblioteket ønsker ikke å foreslå at folkebibliotekene i Lofoten
skal organiseres med en felles biblioteksjef under interkommunal drift.
De vil heller stimulere til økt samarbeid innenfor dagens bibliotekstruktur. Dette er helt i tråd med
biblioteksjefenes  egen vurdering.

Utredningen sier at bibliotekeierne, i vårt tilfelle kommunen, må satse økonomisk for å få til fornyelse og

omstilling i bibliotekene og for å bringe dem opp på et kvalitativt høyere nivå.

Kommuneøkonomi endres i takt med statsbudsjettene. Derfor må vi forvente at staten bidrar med økte
rammetilskudd, øremerket bibliotek, for å gjennomføre den satsinga reformen legger opp til.

KONKLUSJON/OPPSUMMERING:

Bibliotekutredning 2014 er et solid utredning som foreslår ulike tiltak for å få opp kvaliteten på

bibliotektilbudet  i Norge.

Det er allikevel noen punkt som må avklares.

1. Kan folkebibliotek fortsatt drives med en biblioteksjef og ett hovedbibliotek i hver kommune også

etter 2014 - dersom kommunen ønsker det?

2. Kan også folkebibliotek som ikke inngår i et konsolidert bibliotek søke om midler til de ulike
tiltakene som foreslås i utredinga?

3. Kommunen må forvente økte rammetilskudd som følge av den nye reformen slik at vi blir i stand til å
bygge opp bibliotektjenesten slik utredningen krever.



Ut fra forannevnter tilrås Kultur-,  miljø- og næringskomiteen å fatte følgende:

VEDTAK:

Kultur-,  miljø og næringskomiteen i Vestvågøy er positiv til bibliotekreformen Reform 2014. Vi har imidletid

følgende innvendinger til reformforslaget slik det foreligger:

1. Dersom den enkelte kommune ønsker det,  må det være mulig å ha et hovedbibliotek og egen

biblioteksjef i kommunen også etter 2014. For øvrig er vi positive til mer og tettere interkommunalt

samarbeid.

2. Kommuner som ikke velger å la sitt folkebibliotek inngå i et konsolidert interkommunalt bibliotek,

må like fullt kunne søke på midler til tiltak som Reform 2014 legger opp til.
3. Kommunen forventer økte rammetilskudd fra staten for å kunne innfri den økte satsinga på

bibliotektjenester som reformen legger opp til.

Behandling i Kultur-,  Miljø- og Næringskomiteen  - 20.03.2007

NM-010 /07 Vedtak:


