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HØRING FRA DRAMMEN KOMMUNE - BIBLIOTEKREFORM 2014
Det vises til høringsnotat av 05.01.2007 fra Kultur- og Kirkedepartementet. Følgende høringsuttalelse
avgis fra Drammen kommune:
Generelle kommentarer:
Dette er en utredning som tar for seg mange og ulike aspekter ved biblioteksektoren. Det som særlig
særpreger denne utredningen er at man har fanget opp mye av utviklingsarbeidet som pågår i
biblioteksektoren. Her kan trekkes frem at utredningen har fanget opp arbeidet som pågår i Drammen
under Papirbredden Drammen kunnskapspark og Drammensbiblioteket.
Drammen kommune har inngått i et samarbeid med Høgskolen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune
og etablert "Drammensbiblioteket" som er et integrert bibliotek mellom fag-, fylke- og folkebibliotek,
slik at brukeren har ett bibliotek å forholde seg til. Dette er beskrevet i utredningen innen
konsolidering av bibliotekene. Dette arbeidet er unikt i Norge og kan være med å danne nye
samarbeidsprosjekter innen bibliotekutvikling.
Kultur har vært mye av tyngdepunktet for folkebibliotekene, men ved etablering av
Drammensbiblioteket i en moderne kunnskapspark vil man også innta en kunnskap- og innovasjons
funksjon.
Kommentarer til følgende forslag:
Målområde 1 Bibliotekenes innhold og tjenester:
1.3 Digitale tjenester: Målet må være å gi alle enkel tilgang til kunnskap og kultur gjennom
digitale tjenester. Arbeide med å bygge innbyggernes digitale kompetanse gjennom E-Norge
2009 er viktig element inn i arbeidet med utvikling av digitale tjenester.
Utredningen gir føringer på at nasjonale standarder og portaler skal etableres for å gi økt
tilgang til digitale tjenester og nettbasert innhold som vil være lett tilgjengelig.
Dette er viktig for folkebibliotekutviklingen, at befolkningen kan benytte utvalgte digitale
ressurser fritt. Dette for å sikre lik tilgang til digitale ressurser for alle.
Lisensene til de digitale ressursene må forhandles frem nasjonalt.
Her må ABM-u ha ansvaret for hele bibliotekvirksomheten..
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1.4 Biblioteket som læringsarena: Ut fra arbeidet som er gjort hittil i Drammensbiblioteket vil
dette biblioteket fungere som en læringsarena i større grad enn et ordinært folkebibliotek. Dette
gjelder både i forhold til arenaen, innholdet i tjenester og kompetanse
1.5 Bibliotekene som kultur- og litteraturformidler. Folkebibliotekene har et særlig
kulturpolitisk ansvar for å styrke kunnskapen om litteratur og styrke lesning av litteratur. I
tillegg omfatter bibliotekene mer enn litteratur gjennom bøker. Litteraturformidling omfatter
også musikk, film, teater, multimedier etc. Når det gjelder litteraturformidling til barn og unge
er det viktig at folkebibliotekene tar et ansvar i samarbeid med den kulturelle skolesekken,
både i forhold til grunnskole og videregående skole. I tillegg er det viktig at innkjøpsordningen
til folkebibliotekene styrkes, slik at dette også omfatter andre medier som for eksempel spill.
1.6 Bibliotekene som bidragsytere til inkludering, integrering og kulturelt mangfold.
Folkebibliotekene er en viktig arena for alle også gruppe av innbyggere. Biblioteket skal være
et lavterskeltiltak for alle.
Utredningen legger opp til at bibliotekene skal arbeide mer systematisk i språkopplæringen og
øvrige opplæringstiltak for innvandrere. Det flerspråkelig bibliotek skal fungere som et
kompetanse- og ressurssenter for bibliotekene. Dette er svært viktig i et langsiktig arbeid i
inkluderingsarbeidet. Drammen kommune mener det er viktig at dette arbeidet systematiseres
og koordinering bør legges til rette fra ABM-u i samarbeid med bibliotekene og det
flerspråkelig bibliotek.

Målområde 2 Norgesbiblioteket - struktur og organisering
2.1. Konsoliderte bibliotek. Målet med en organisatorisk bibliotekreform er å gi alle innbyggere
bedre bibliotektjenester og bibliotekene større utviklingsmuligheter. Reformen kan være
nødvendig for at bibliotekene skal kunne være viktige aktører i den fremtidig kunnskap- og
kulturpolitikk. Arbeidet med Drammensbiblioteket, der folkebibliotek, høgskolebibliotek og
fylkesbibliotek skal fremstå som ett bibliotek for brukerne kan bli en inspirasjonskilde for
andre bibliotek. Her vil nyttige erfaringer kunne bidra til en utvikling både av digitale tjenester,
kompetanse og datasystemer. Drammen kommune vil fremheve at ABM-u må ta ansvar til
videre arbeide med etablering av konsoliderte bibliotek.
Målområde 3 Kompetanse og forskning
3.1. Fornyelse av den samlede kompetansen i biblioteksektoren er svært viktig. Erfaringene så
langt med Drammensbiblioteket viser at behovet for økt kompetanse både innen fag- og
folkebibliotekansatte. Utdanningsnivået viser også stor forskjell mellom fagbibliotek og
folkebibliotekansatte. Innen folkebibliotekene er behov stort for utdanning innen høgskole- og
universitetsnivå. Et av tiltakene kan også være hospiteringsordninger for bibliotekansatte. Dette
utviklingsarbeidet innen kompetanse er viktig for videre arbeid innen biblioteksektoren. Fagog forskningsinstitusjonene bør her ta ansvar til ulike utviklingsprosjekter både i samarbeid
med fag-, forskning-, fylke og folkebiblioteksektoren. Fylkesbibliotekene bør i denne
sammenheng ha en sterkere koordinerende faktor.
Med hilsen

(J,<,c~
Tone Ulltveit-Moe
Kultursjef
Drammen kommune

-4

