REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE BIBLIOTEK - FÆRDER OG TØNSBERG KOMMUNER
Vedtatt Tønsberg Bystyre 13. september 2017 og Færder kommunes fellesnemnd 28. september
2017.

1. Parter i samarbeidet
Færder kommune og Tønsberg kommune viderefører samarbeidet om felles
bibliotekvirksomhet, med utgangspunkt i samarbeidsavtale mellom Nøtterøy og Tønsberg
kommuner, etablert 5. november 1992, revidert 3. januar 2000.
2. Samarbeidsmodell
Samarbeidet er basert på vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd, jf
Kommunelovens § 28-1c.
Færder og Tønsberg kommuner forplikter seg til å drive felles bibliotekvirksomhet i
bibliotekbygningen i Storgaten 16, Tønsberg. Bibliotekvirksomheten omfatter også drift av
folkebibliotekavdelinger lokalisert i andre deler av de to kommunene.
Navnet på hovedbiblioteket skal være Tønsberg og Færder bibliotek. Navnet på
bibliotekavdelingen på Tjøme skal være Tjøme bibliotek.
3. Drifts- og økonomiansvar
Tønsberg kommune er vertskommune for folkebibliotekvirksomheten, med ansvar for
administrasjon og drift, innbefattet arbeidsgiveransvar for de ansatte. Tønsberg kommune
beregner ingen særskilt godtgjørelse for vertskommunefunksjonen.
Biblioteksjefen er den faglige og administrative leder for kommunens samlede
folkebibliotekvirksomhet, jf Forskrift for kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek. Når
stillingen som biblioteksjef i kommunen lyses ut skal det stilles krav om fagutdanning, slik
loven krever. Biblioteksjefen tilsettes av vertskommunen etter de til enhver tid gjeldende
retningslinjer for tilsetting av virksomhetsledere i Tønsberg kommune.
Driftsutgifter fordeles med 1/3 på Færder kommune, og 2/3 på Tønsberg kommune. For
overgangsårene 2018 og 2019 bidrar Færder kommune i tillegg med et tilskudd til drift av
Tjøme bibliotek.
Driften av bibliotekbygg/lokaler for hovedbiblioteket inngår i fordelingsnøkkelen. Driften av
bibliotekbygg/lokaler for bibliotekavdelinger dekkes av samarbeidskommunen der
avdelingen er lokalisert.
4. Styrets ansvar
Styret består av 5 medlemmer med varamedlemmer, 3 medlemmer fra Tønsberg kommune
og 2 medlemmer fra Færder kommune. Disse velges for kommuneperioden av
kommunestyrene i de to kommunene. De ansatte oppnevner en representant med vara til
styret. Styret velger selv leder og nestleder blant sine medlemmer.

Biblioteksjefen er sekretær for styret. Møtereferat fra bibliotekstyret oversendes Færder
kommune ved rådmannen eller den han/hun delegerer når protokollen er godkjent av styrets
medlemmer. Færder kommune skal orienteres om eventuelle tilsynsrapporter,
forvaltningsrevisjoner eller klagesaker.
Styrets oppgaver er knyttet til saker av prinsipiell betydning, Styret skal legge de
bibliotekpolitiske føringene virksomhetene skal drives etter, og samordne de
bibliotekpolitiske signaler fra de to kommunene.
Avgjørelsesmyndighet knyttet til Lov om folkebibliotek delegeres til bibliotekstyret.

5. Kommunal behandling
Økonomisk ramme for bibliotekdriften skal godkjennes av kommunestyrene i begge
kommuner. Det samme gjelder vesentlige omlegginger av virksomheten, større
investeringer, og opprettelse eller nedleggelse av bibliotekavdelinger.
Det legges årlig fram en melding om drift og utvikling av bibliotektjenestene for
kommunestyrene i Færder og Tønsberg kommuner.
6. Annet
Endringer i denne avtalen krever godkjenning fra begge kommuner.
Samarbeidsavtalen revideres innen 31.12.2019.

