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høringsuttalelse ny bibliotekreform

Biblioteksjef Liv Glørsen Tveide i Birkenes kommune har utarbeidet høringsuttalelsen ang 
Bibliotekreform 2014. Høringsuttalelsen  er behandlet og vedtatt i Oppvekst- og 
kulturutvalget i sitt møte 24.april 2007, sak 24:

Birkenes kommune slutter seg til Bibliotekreform 2014 med følgende kommentarer:

*Bibliotekreform 2014 er en fremtidsrettet og offensiv reform
*Gjennomføringen av reformen avhenger av at økonomien i bibliotekvesenet styrkes
*Den økonomiske satsingen fra staten må bli synbar i kommunene
*Distriktene må få godt utbygde digitale tjenester og at nasjonale lisenser kommer alle 
til gode

*Konsolidering av folkebibliotekene må styrke bibliotekenes rolle overfor befolkningen.
Det må gis rom for ulike lokale og regionale modeller.

*Endring av bibliotekloven
*Kompetanseutvikling for alle ansatte.

Saksopplysninger:
De tre viktigste punktene i den foreslåtte bibliotekreformen er følgende:
*Felles nasjonale digitale tjenester
*Norgesbiblioteket
*Kompetanseutvikling

Generelle kommentarer:
Reformen inneholder en god beskrivelse av alle bibliotek i Norge samt deres situasjon i dag 
og visjoner fremover.Det er fokusert mye på store bibliotekenheter.Fordelen med små, lokale 
bibliotek er nærheten til brukerne.For mange er bibliotek et viktig treffpunkt, og en ufarlig 
plass å gå for å treffe andre.Slike møteplasser blir viktigere jo mer digitalt og automatisert 
samfunnet blir.

Felles nasjonale digitale tjenester:
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Det er en meget viktig målsetting å gi alle i hele landet lik tilgang til digitale tjenester.Disse 
tjenestene samles gjennom Norsk digitalt bibliotek.Det må forhandles frem nasjonale lisenser 
til ulike databaser, slik at de enkelte bibliotek ikke har noen kostnader forbundet med søk i 
disse basene.

Norgesbiblioteket:
Bibliotek-Norge er svært variert i størrelser.Det er viktig at reformen  gir rom for 
forskjellige måter for konsolidering og samarbeid.Det er nødvendig med et konkret,
avtalefestet samarbeid mellom de ulike bibliotekene i en region for å sikre utviklingen, men 
man må ha brukerne i fokus slik at målet må være bedre tilgang til bibliotekene, utvidede 
åpningstider, mer bibliotekfaglige ressurser og større bredde i bibliotektilbudet til alle 
brukerne.Det er viktig at hver enkelt kommune bestemmer over sitt lokale bibliotek.Det er 
allikevel viktig at hver bibliotekeier kjenner sitt ansvar og forpilktes i et samarbeid med 
nærliggende bibliotek om å bevilge de midler som er nødvendig for at biblioteket skal inngå i 
et nasjonalt nettverk,Norgesbiblioteket. I Agderfylkene arbeides det med felles 
bibliotektransport og ”samsøk”.

Kompetanseutvikling:
Oppdatert kompetanse er avgjørende for å følge med i utviklingen innen IKTområdet.
Fylkesbibliotekene vil her spille en meget viktig rolle i å tilrettelegge for gode interaktive
digitale tjenester og regionalt planarbeid.

Målet med utredningen er å styrke bibliotekvesenet i Norge-Det skal satses på bibliotek, og 
det betyr bl.a. at det må brukes mer penger til bibliotek. Det skal være en kvalitetsreform, ikke 
en rasjonaliseringsreform . Gjennomføringen av reformen  avhenger av at staten bevilger nok 
midler ,ca 300 millioner i året. I tillegg kommer forventninger om økte midler fra kommune 
og fylker.

Med vennlig hilsen,

Wenche Flaa Eieland
Kulturleder


