Vedlegg 1: Høringsuttalelser med vurdering– Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 og Handlingsplan 2017-2020

NR NAVN
1
Salangen kommune
(behandlet i
Levekårsutvalget)

INNSPILL
Generelt innspill til strategi 8 i
bibliotekplanen (s. 13):

VURDERING/KOMMENTAR

BEHANDLING
Tatt til etterretning.
www.studiesenteret.no
skrives inn i
handlingsplanen som en
mulig samarbeidspartner.

Tilgang til strømmetjenester for
bibliotek må avklares på nasjonalt
nivå.

Tatt til orientering.

Administrasjonssjefen ser at det må
tilføres kommunale ressurser og at det
må legges til rette for at biblioteket har
ressurser til å gjennomføre
kompetansehevingen på hvert enkelt
bibliotek.
Innspill til tiltak i handlingsplanen:
Strategi 1, tiltak 2 (s. 1):
www.studiesenteret.no må også tas
med som en sentral samarbeidspartner.
Strategi 2, tiltak 5 (s. 2):
Dette lar seg vanskelig gjøre uten økte
stillingsressurser på de bibliotekene
som er tilknyttet vårt område.
Strategi 12, tiltak 34 (s. 5):
www.studiesenteret.no må også tas
med som en sentral samarbeidspartner
på lik linje som studiesentrene i NordTroms og på Finnsnes.
2

Harstad kommune
(Administrativ
behandling)

Innspill til punktet Fellestjenester
og litteraturforsyning (s. 11) – Om
musikkbibliotektjenesten:

1

3

Tromsø kommune



Harstad bibliotek ser med stor
glede på at Troms
fylkesbibliotek ønsker å
videreutvikle
musikkbibliotektjenesten i
Troms.



Påpeker at skal det være reelt å
kunne utvikle tjenesten må det
settes inn tiltak også fra
fylkesbibliotekets side.



Ønsker at tilskuddet til
tjenesten økes
(indeksreguleres). Påpeker at
tjenesten brukes mye lokalt.



Ønsker at fylkesbiblioteket
jobber nasjonalt (i samarbeid
med
fylker/Nasjonalbiblioteket) for
å lage forhandle avtaler med
strømmetjenester for musikk.



Ønsker at man diskuterer
bevaring av Troms lokale
musikkliv i bibliotekplanen.

Generelt innspill til bibliotekplanen:


Trekker fram Troms
fylkesbiblioteks viktige rolle

Musikkbibliotektjenesten ble i sin
tid etablert som en fylkestjeneste og
den må utvikles med fokus på
formidling, kompetansearbeid og
fjernlånsvirksomhet.
Fylkesbiblioteket vil være en
selvfølgelig bidragsyter i dette
arbeidet.

Samarbeidsform avklares med
Tromsø kommune/Tromsø
bibliotek og byarkiv under hvert

Tatt til orientering
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som motor i
bibliotekutviklingsarbeidet og
som «(…) en viktig partner for
Bibliotek og byarkiv i arbeidet
med å være ett av landets beste
bibliotek».
Peker spesielt på samarbeidet
om fjernlånsordningen og eboksamarbeidet som bidrar til
å skaffe alle innbyggerne i
fylket en god og mest mulig
likeverdig tilgang på litteratur.



Tromsø kommune ønsker det
nærere operasjonelle
samarbeidet som planen legger
opp til, men påpeker at det er
viktig at Bibliotek og byarkiv
på selvstendig grunnlag får
vurdere i hvilket omfang de
kan engasjere seg i
samarbeidet.



Kommunen trekker fram
kompetansesamarbeid som
viktig og ønsker å legge opp til
en mer spesialisering av
kunnskapen.



Betydningen bibliotekene har
som flerkulturelt møtested
understrekes.

strategipunkt eller tiltak hvor de er
en ønsket samarbeidspart.
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Tromsø kommune er glade for
at planen tar til orde for å
fremme og formidle nordnorsk,
samisk og kvensk litteratur.

4

Lavangen kommune
(behandlet i
Levekårsutvalget)

Innspill til tiltak i handlingsplanen:
Strategi 1, tiltak 2 (s. 1) og Strategi
12, tiltak 34 (s. 5):
www.studiesenteret.no tas med som
samarbeidspart.

Tatt til etterretning.

5

Astafjordbibliotekene

Tar planen til etterretning og
understreker at de i sitt lokale og
regionale bibliotekutviklingsarbeid
skal etterstrebe å oppfylle planens mål
og tiltak i samarbeid med Troms
fylkesbibliotek.

Tatt til orientering.

6

Fylkeseldrerådet i
Troms

Innspill til tiltak i handlingsplanen:

Imøteser gode forslag til tiltak som
vil kunne inkluderes i
Strategi 16, tiltak 40 (s. 6):
handlingsplanene for de kommende
Tilby og gjennomføre kompetansetiltak årene.
for befolkningen, også den eldre delen
av befolkningen.
Tiltak 40 gjelder hele befolkningen,
også den eldre.
Strategi 18, tiltak 49 (s. 7):
Utvikle prosjekt «Troms høytleser» og Andre innspill til tiltakene direkte
«Lyttevenn».
rettet mot eldre mener vi er dekket
slik som planen foreligger nå, men

Tatt til orientering.
Tatt til etterretning.
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Strategi 18, tiltak 51 (s. 7):
Videreutvikle samhandlingen mellom
Den kulturelle skolesekken, Den
kulturelle spaserstokken og
folkebibliotekene.

dette er viktige innspill som vil
inkluderes i det videre arbeidet.
Tar med «Den kulturelle
skolesekken» under tiltak 51.

Strategi 20, tiltak 59 (s. 7):
Utvikle formidling i Bok- og
kulturbussen i samarbeid med
folkebibliotekene i bokbussregionen,
samt tilrettelegge for lån av bøker/ebøker til innbyggere som ikke har
anledning/mulighet til fysisk å besøke
bibliotek

7

Davvi álbmogiid
guovddáš/Senter for
nordlige folk AS
(DÁG)

Generelt innspill til bibliotekplanen:


Påpeker at man regner med at
samisk litteratur er med på lik
linje med annen litteratur i den
regionale bibliotekplanen.



Trekker fram at det er meget
viktig at samisk litteratur er
synlig, fyldig og en virksom
del av alle folkebibliotekene i
Troms.



Det er viktig at de samiske
sentrene har fagkompetanse
innen samisk litteratur og at
dette blir brukt til synliggjøring

Tatt til orientering.

5

gjennom arrangementer som
angår samisk litteratur.

8

Lenvik, Berg og
Tranøy kommuner
(Administrativt
behandlet)

Generelle innspill til
bibliotekplanen:


Påpeker at bibliotekplanen kan
virke for lang og omfattende
og vil tjene på å ha et mer klart
hovedfokus og at dette kan
være «biblioteket som
kunnskapsaktør».



Etterlyser ei klarere holdning
fra fylkesbiblioteket på
behovet for omorganisering av
folkebibliotekene.



Mer konkrete tiltak for å
evaluere dagens organisering
og vurdere omorganisering av
folkebibliotekene i samarbeid
med kommunene.



Kombinasjonsbibliotekenes
oppgaver og profil bør belyses.



Ønsker at bibliotekplanen
fremhever samhandling og
rolleavklaring også med andre
kompetansesentra og at

Vi kan ikke ha ensidig fokus på ett
strategiområde, men området
«kunnskap og læring» vil ha høy
prioritet i hele den første
handlingsplanperioden.

Tatt til orientering.

I planen legges det opp til
omorganisering og avklaring av
hvordan løse tjenesteproduksjonen,
ikke institusjonene som sådan.
Bibliotekplanens strategi er å
utvikle gode samhandlingsmodeller
og skape nye fellesløsninger på
konkrete utfordringer. Tjenestenivå
og funksjonsfordeling må avklares
og her har kommunene også et
ansvar for å bidra.
Fylkesbiblioteket er en selvfølgelig
rådgiver i eventuelle
kommunesammenslåingsprosesser.
Tiltak 1 handler om å utarbeide en
plan for hvordan man skal jobbe
med fellesskapet rundt
folkebibliotekenes rolle som
kunnskapsaktør i de kommende

6

oppbygging av
spesialkompetanse som
referansebibliotekarer får mer
fokus.

9

Nordnorsk
forfatterlag



Tiltak 1 (i handlingsplanen)
bør ha utvidet tidsramme til å
gjelde hele
handlingsplanperioden.



Etterlyser fokus på det
flerkulturelle aspektet og
oppmerksomhet mot
kjønnsforskjeller (f.eks tiltak
rettet mot gutter og menn som
lesere)

Generelle innspill til
bibliotekplanen:




Påpeker at «forfatteren» i liten
grad er nevnt i planen.
Understreker poenget ved at
man skal jobbe med å utvikle
lesere av alle sjangre.
Tilgang til digitale
publikasjoner er spesielt viktig
for forfattere som yrkesgruppe,
som trenger bibliotekene til
research/referansesjekk mm.

årene, så her vil det komme en
utvidet tidsramme etter hvert.
Andre innspill til tiltak rettet
direkte rettet mot ulike
brukergrupper mener vi er dekket
slik som planen foreligger nå, men
dette er viktige innspill som vil
inkluderes i det videre arbeidet.

Forfatterne i Troms er viktige
samarbeidsparter på mange felt
innenfor bibliotekenes virksomhet.

Tatt til orientering.

I de kommende årene vil dette
samarbeidet fortsette gjennom
samarbeid i prosjekter,
kompetanse- og aktivitetsarbeid og
oppfølging av den nordnorske
litteraturstrategien som vedtas i
2017.

7

10

Norsk
forfattersentrum
Nord-Norge
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Universitetet i
Tromsø-Norges
arktiske universitet
ved
Universitetsbiblioteket



Gledelig at planen legger opp
til å følge opp den nordnorske
litteraturstrategien som skal
vedtas i 2017.
Påpeker at man allerede nå kan
tenke inn forfatterne som en
ressurs for å oppnå målene i
planen. (…) Det er godt
grunnlag for å i større grad
tenke forfatterne inn i planen.
Forfattere «kan være
ressurspersoner som kan bidra
til kompetanseheving» og (…)
«når formidlingsaktiviteter
planlegges».

Se pkt. 9.

Tatt til orientering.

Understreker at
folkebibliotekene har et ansvar
som omfatter hele
befolkningen og gjennom en
slik bredt anlagt plan ser det ut
til at man i stor grad vil
oppfylle sine forpliktelser.

Innenfor strategien «kunnskap og
læring» må samarbeidsform
avklares med UIT Norges arktiske
universitet under hvert
strategipunkt eller tiltak hvor de er
en ønsket samarbeidspart.

Tatt til orientering.

Kommentarer til strategipunktet
«Kunnskap og læring»:
 Universitetsbiblioteket
imøteser et økt samarbeid
innenfor dette punktet, og ser
at det er flere punkter hvor
8





12

Norsk
bibliotekforening







arbeidsdeling og
kompetanseoverføring kan
utvikles i et samarbeid.
Det er viktig at
folkebibliotekene i regionen
satser på/setter av ressurser til
faglitteratur for den allmenne
befolkning.
UIT er positive til økt
samarbeid, men ønsker ikke
binde seg til handlingspunkt i
planen uten nærmere dialog
om omfang og ressursbruk.
Norsk bibliotekforening mener
Troms fylkeskommune i
samarbeid med kommunene i
Troms har utarbeidet et flott
plandokument med gode
visjoner og mål for utviklingen
av bibliotektjenesten i Troms.
Vi har et ansvar å synliggjøre
at det i mange kommuner og
regioner er stor avstand
mellom ressurser som er
tilgjengelige, og de lovpålagte
tjenester som skal leveres til
innbyggerne.
Det burde argumenteres for
hvorfor alle kommuner i
Troms bør tilby minst ei 100 %
stilling i egen bibliotektjeneste.

Tas til orientering

9

(…) Man kan her eksempelvis
poengtere, for å relatere til det
tema som diskuteres, at det er
behov for minimum en hel
stilling for å tilfredsstille de
krav som stilles i
folkebibliotekloven. Men i
tillegg bør det også være
kapasitet til å koordinere
samarbeid og samhandling
interkommunalt og regionalt
for å kunne tilby gode tjenester
til alle innbyggere, også i
distriktene.
13

Sørreisa kommune





Kommunen «ser det
foreliggende planforslag som
et uttrykk for at Troms
fylkeskommune ønsker å ta
rollen som regional
utviklingsaktør på alvor, og vi
støtter vektleggingen av
fylkeskommunen som en
viktig aktør på
kompetanseheving».
Regional bibliotekplan
inneholder strategier og tiltak
som vil kunne bidra til å
utvikle biblioteket i Sørreisa,
og utnytte tjenesteområdets
potensiale.

Tatt til orientering

10
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