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Høringsuttalelse til "Bibliotekreform
2014" - felles
uttalelsefor Os, Tolga, Tynset,
Rendalen, Alvdal og
Folldal kommuner
Generelle kommentarer
Vi mener det er nødvendig med en bibliotekreform for å sikre et godt bibliotektilbud til alle i
framtida. Utredningen inneholder mange viktige og nødvendige tiltak.

Vi mener det er en svakhet at ingen ansatte i folkebibliotek har vært representert i
referansegruppa på 11 medlemmer. Det hadde vært spesielt nyttig å ha med noen fra de
bibliotekene som er så små at de anbefales å slå seg sammen med andre til større enheter.
Utredningen skaper et inntrykk av at små bibliotek er dårligere enn større bibliotek, noe vi
mener ikke nødvendigvis er tilfelle.

Kommentarer til de enkelte forslagene
Målområde 1: Innhold og tjenester i Norgesbiblioteket
Vi støtter alle tiltak under dette målområdet, og legger spesielt vekt på utvikling av digitale
tjenester i bibliotekene. Vi understreker at det må være en nasjonal oppgave å stimulere til
utvikling av digitale tjenester. Dette er en for stor oppgave for små og mellomstore bibliotek,
som risikerer å bli hengende etter i utviklingen hvis satses
det ikke
nasjonalt og regionalt.

Målområde

2: Norgesbiblioteket
- struktur og organisering

"Tiltak: Etablere sterkere og mer kompetente folkebibliotek gjennom en
konsolideringsprosess som omfatter bibliotekene i flere kommuner"
Vi anbefaler ikke at små bibliotek må konsolideres til større enheter med 6-8 ansatte for å

kunne være en del av bibliotekreformen. Bibliotekene finansieres i sin helhet av kommunene
dag, og da er det viktig at bibliotekenestyres
også av kommunene.

Gode bibliotektjenester er avhengig av tilstrekkelige ressurser, hensiktsmessige lokaler, gode
åpningstider og høy kompetanse hos de som jobber i bibliotekene. Dette er viktigere enn hvor

store enhetene er. I vårt distrikt, Nord-Østerdalen, fører store geografiske avstander til at det
ikke nødvendigvis blir et større faglig miljø selv om enhetene slår seg sammen. Det samme
gjelder mange andre steder i landet. Store avstander og dårlige kommunikasjoner vil også
gjøre det vanskelig for mange brukere å nyttiggjøre seg tilbudene i et eventuelt konsolidert
bibliotek. Folkebibliotekene er et lavterskeltilbud, som må være der brukerne er.

Vi mener at et forpliktende samarbeid mellom bibliotekene i en region som regel vil være
bedre enn sammenslåing. For å hjelpe bibliotek i små kommuner til å samarbeide mer og
bedre, bør fylkesbibliotekene ta rollen som regional utviklingsaktør. Dette kan praktisk gjøres

ved at det opprettes flere stillinger for regionkoordinatorer i hvert fylke. Vi ønsker oss en slik
stilling for bibliotekene i Nord-Østerdalen.

Vi ser ikke at kravet til bibliotekfaglig kompetanse i tilstrekkelig grad er ivaretatt i
utredningen. Det er bare krav om at leder av det konsoliderte biblioteket skal ha fagutdanning,

og en slik begrensning kan bety en svekkelse av kompetansen i bibliotekene i de andre
kommunene. I vår region har alle 6 kommuner fagutdannet biblioteksjef i dag, selv om
kommunene er små i folketall. Vi tror at biblioteklovens krav om fagutdannet biblioteksjef i
alle kommuner er sterkt medvirkende til at det er slik.

"Tiltak: Endre dagens biblioteklovgivning
biblioteknettverk"

for å sikre samarbeidet i et nasjonalt

Vi støtter at bibliotekloven endres slik at alle offentlige bibliotek pålegges å delta i det
nasjonale biblioteknettverket, som skal bygge på et forpliktende samarbeid mellom ulike
offentlige bibliotek. Dette vil sikre gode bibliotektjenester og tilgang til landets samlede
bibliotekressurser for hele befolkningen, uavhengig av bosted, arbeidsplass eller tilknytning
til utdanningsinstitusjon.

Målområde 3: Norgesbiblioteket- kompetanse og forskning
"Tiltak : Etablere et kompetanseutviklingsprogramfor å styrke Norgesbiblioteket
konsoliderte bibliotekene"

og de

Vi mener det er nødvendig med et kompetanseutviklingsprogram for bibliotekene, men dette
kan ikke bare gjelde konsoliderte enheter. Bibliotek som velger en annen forpliktende

samarbeidsform enn konsolidering, og som lager en felles kompetanseutviklingsplan, må også
få slike midler. Målet må være å brukerne
gi
bedre bibliotektjenester, og da kan ikke

sammenslåing være et krav for å delta i programmet for kompetanseutvikling.
16.2.2007
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