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Vedlegg: Høringsbrev – ”Bibliotekreform 2014”
Høringsuttalelse fra Enebakk kommune
RÅDMANNENS INNSTILLING:

Vedlagte høringsuttalelse vedtas.

Saksprotokoll for Utvalg for kultur, oppvekst og skole - 07.03.2007
Behandling:

Jorunn Buer (AP) fremmet følgende forslag til endret ordlyd i uttalelsens første avsnitt:
”Det må avsettes tilstrekkelig øremerkede midler med reformen slik at
folkebiblioteksektoren blir revitalisert.”
Votering:

Rådmannens innstilling med Buers forslag til endret ordlyd i første avsnitt,
enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Rådmannens innstilling med Buers forslag til endret ordlyd i første avsnitt,
enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll for Kommunestyret - 26.03.2007
Behandling:

Tone Eli Moseid ble erklært inhabil.
Jorunn Buer, AP foreslo følgende:
1. Saken utsettes og oversendes KOS-utvalget .
2. KOS-utvalget får fullmakt til å avgi høringsuttalelse. Kommunestyret informeres i
møte 07.05.2007.

Votering:

Buers forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Saken utsettes og oversendes KOS-utvalget .
2. KOS-utvalget får fullmakt til å avgi høringsuttalelse. Kommunestyret
informeres i møte 07.05.2007.

Saksprotokoll for Utvalg for kultur, oppvekst og skole - 24.04.2007
Behandling:

Jorunn Buer, AP foreslo følgende:
1. De 4 første avsnittene i høringsuttalelsen endres.
2. Utvalget vil presisere: Bibliotekloven fungerer bra for folkebibliotekene og bør
opprettholdes som nå. Det er viktig at folkebibliotekene i hver kommune
opprettholdes, slik at biblioteket blir godt forankret i lokalt selvstyre så nær brukerne
som mulig. Enebakk kommune ønsker ikke konsolideringsmodellen.
3. Høringsuttalelsen oversendes.
Votering:

Jorunn Buer’s forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. De 4 første avsnittene i høringsuttalelsen endres.
2. Utvalget vil presisere: Bibliotekloven fungerer bra for folkebibliotekene og bør
opprettholdes som nå. Det er viktig at folkebibliotekene i hver kommune
opprettholdes, slik at biblioteket blir godt forankret i lokalt selvstyre så nær
brukerne som mulig. Enebakk kommune ønsker ikke konsolideringsmodellen.
3. Høringsuttalelsen oversendes.

SAKSUTREDNING:
Sammendrag

Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet har sendt utredningen
”Bibliotekreform 2014” (ABM-skrift 30) på høring.

Bakgrunn

Utdannings- og forskningsdepartementet (nåværende Kunnskapsdepartementet) og Kultur- og
kirkedepartementet fastsatte i 2004 mandat for utredning av et samlet bibliotekfelt. Mandatet
for utredningen ble utformet i samsvar med de premissene som ble lagt til grunn i St.meld. nr.

48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014. Utredningen ble utført av ABM-utvikling på
oppdrag fra de to departementene.
Saksopplysninger

De tre viktigste elementene i den foreslåtte bibliotekreformen er følgende:
1. Felles nasjonale digitale tjenester
2. Norgesbiblioteket – nettverket av bibliotek
3. Kompetanseutvikling for ansatte
Dessuten skal det fysiske biblioteket videreutvikles som et sted for læring, kulturformidling
og som et sted for integrering og kulturelt mangfold. Bibliotekene skal i større grad være et
unikt og synlig tilbud overalt der brukerne er: på nettet, i forskningen og undervisningen, og
på det lokale biblioteket.
Bibliotekutredningen ”Bibliotekreform 2014” består av to dokumenter:
Del 1 Strategier og tiltak (44 s.)
Del 2 Norgesbiblioteket – Nettverk for kunnskap og kultur (264 s.)
Utredningen og høringsbrevet ligger tilgjengelig på departementets hjemmeside.
Vurderinger
Enebakk kommune ser på ”Bibliotekreform 2014” som en organisatorisk svært vidtgående
reform for folkebibliotekene. Vi finner mange gode forslag til en på mange områder
nødvendig styrking av det samlede bibliotekfelt i landet, men savner et vesentlig sterkere løft
for folkebibliotekene, som fortsatt bør forankres i det lokale selvstyre. Vi må dessverre
konstatere at det ikke følger øremerkede midler med reformen, som nettopp ville gitt
folkebiblioteksektoren den tiltrengte revitalisering vi hadde håpet på. Sannsynligvis vil bare
en liten del av de 300 mill. kr. som er foreslått avsatt til reformen komme folkebibliotekene til
gode
.

