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vedr. bibliotekreform 2014

Fellesnemnda støtter intensjonene og strategiene i Bibliotekreform 2014 med de merk-
nader som ligger i denne høringsuttalelsen .  Gjennomføring av reformen  vil være av-
hengig  av to viktige vilkår :  At strategiene  får den nødvendige legitimitet, og at det blir
gitt tilstrekkelig statlige bevilgninger både til nasjonal og lokal satsing.
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Det vises til Stortingsmelding nr 48 (2002-2003) vedrørende kulturpolitikk fram mot 2014, og
høringsnotat vedrørende Bibliotekreform 2004.

Saken ble behandlet av fellesnemnda for kommunesammenslutningen mellom Kristiansund og Frei i
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Bibliotekreform 2014  -  høringsuttalelse

Uttalelsen gis som en felles uttalelse fra Kristiansund og Frei kommune.

Bakgrunn
Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) og Kultur- og kirkedepartementet
fastsatte i 2004 et mandat for utredning av et samlet bibliotekfelt. Samtidig ble det oppnevnt en referanse-
gruppe med 11 medlemmer fra relevante fagmiljø. Mandatet for utredningen ble utformet i samsvar med
St.meld. nr. 48 (2002-2003)  Kulturpolitikk fram mot 2014.  ABM-utvikling har stått for utredningen, som ble
overlevert de to departementene 25. september 2006. Høringsfristen er forlenget fra 1. april til 1. mai 2007.

Innledning
De tre viktigste elementene i Bibliotekreform 2014 er følgende:

1. Felles nasjonale digitale tjenester
Ved å utvikle og tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester ønsker en å skape et digitalt bibliotek som
gir alle enkel tilgang til kunnskap og kultur. Dette krever samarbeid mellom bibliotekene og nasjonal
koordinering og finansiering.

2. Norgesbiblioteket  -  nettverket av bibliotek i Norge
Utredningen foreslår en reform av bibliotekstrukturen. Innbyggerne i små kommuner har behov for
samme  omfang og kvalitet på bibliotektjenester som de som bor i store byer. Målet er å gi et gjennom-
gående bedre bibliotektilbud  gjennom  sterkere bibliotek og kompetansemiljøer, som er i stand til å
utvikle flere og betre tjenester. Styrkingen vil skje gjennom samarbeid og samordninger til sterkere
enheter med bredere tjenestetilbud.

3. Kompetanseutvikling for ansatte
Formålet er å styrke og fornye kompetansen i biblioteksektoren. Bibliotekene skal ha en bred og opp-
datert kompetanse for å gi bedre tjenester. Bibliotekforsking skal gi ny kunnskap.

I tillegg skal det fysiske biblioteket utvikles som et sted for læring og kulturformidling og som et sted for
integrering og kulturelt mangfold. Biblioteket skal i større grad være et unikt og synlig tilbud overalt der
brukerne er: på nettet, i forskingen og undervisningen og på det lokale biblioteket. (Bakgrunn og innledning
er sitat fra Kulturdepartementets innbydelse til høring)

Hele utredningen finnes på følgende internettsider:
litt ://www.abm-utviklin no/ ublisert/ABM-skrift/2006/dell web. df
litt ://www.abm-utviklin no/ ublisert/ABM-skrift/2006/de12 web. df

Saksutredning  /  høringsuttalelse

Generelle kommentarer
Bibliotekreform 2014 gir en god og grundig gjennomgang av hele det norske biblioteksystemet. Reformen
har som mål å styrke alle typer bibliotek i Norge. Vi oppfatter utredningen som en kvalitetsreform og ikke en



rasjonaliseringsreform. Gjennomføring av reformen er derfor avhengig av at staten bevilger tilstrekkelig med
midler, og at bibliotekenes eiere, bl.a. kommunene, følger opp med sin andel for å oppfylle reformens
målsetninger.

Et hovedinntrykk er at utredningen presenterer viktige satsingsforslag for å møte samfunnsutviklingen, med
basis i allsidige tjenester med stor vekt på det digitale, og et samhandlende nasjonalt nettverk med sterk
faglig kompetanse. Bedre tjenester til brukerne er målet.

Innhold og tjenester
Kristiansund og Frei kommune ser satsingen på digitalt innhold og nettbaserte tjenester som svært viktig for
å nå det politiske målet med å gi alle innbyggere i landet lik tilgang til kultur- og kunnskapskilder. I dette
arbeidet er nasjonale fellesløsninger viktige, noe som også vil kreve nasjonale driftsmidler. En felles løsn-
ing som gjør det mulig å søke i alle norske bibliotek samtidig (nasjonalt samsøk) er viktig.

Bibliotekreform 2014 har også som mål å etablere et program for digitalisering av materiale innen hele
ABM-området. Vi ser dette som et positivt signal da både folke- og fylkesbibliotekene har en sentral rolle
med å skaffe til veie, registrere og formidle lokalhistorisk materiale. På dette området er det naturlig med
samarbeid mellom arkiv, bibliotek og museum.

For å kunne fylle rollen som læringsarenaer behøver både folke- og skolebibliotekene systematisk fornying
av kompetanse og opprusting av utstyr. Frei og Kristiansund ser positivt på signalet om et program for
litteraturformidling. Utredningen peker på litteraturformidling som ei kjerneoppgave for folkebibliotekene

Skal man nå målene som er satt opp i den nye skolereformen "Kunnskapsløftet" er det viktig med velfunger-
ende skolebibliotek. For å ruste opp skolebibliotekene er det behov for økte ressurser både når det gjelder
timeressurser og økte ressurser til innkjøp av medier. Skolebibliotekene bør være åpne og tilgjengelige for
elevene, og skolebibliotekarene må gis muligheter for videreutdanning og kompetanseheving. Det bør være
et mål å få til et avtalefestet samarbeid med folke- og skolebibliotekene i alle kommuner.

Den kulturelle skolesekken kan være en del av samarbeidet mellom folke- og skolebiblioteket, der biblio-
tekarene spiller en aktiv rolle som litteraturformidlere. Begge kommunene er allerede i gang med kompe-
tanseheving i litteraturformidling med hjelp av midler fra Den kulturelle skolesekken regionalt.

En vil også understreke den viktige rollen folkebibliotekene spiller i arbeidet med inkludering og integrering
av innvandrerbefolkningen. Innvandrerne er store brukere av bibliotekenes tjenester. På dette området er det
et stadig behov for utviklingsarbeid og kompetanseheving i bibliotekene. Det er også viktig at folkebiblio-
tekene blir styrket i form av tilskudd til kulturelle formål til denne brukergruppen.

Struktur og organisering
Kristiansund og Frei kommune ser positivt på signalene om sterkere enheter med samarbeidende/konsoli-
derte bibliotek. Større enheter vil kunne gi store fordeler med hensyn til både felles bruk av samlinger, større
kompetansemiljø og samordning av ny teknologi. Det er nødvendig med sterke fagmiljøer, men dette kan
oppnås med formalisert samarbeid mellom flere bibliotek i en region. Nordmøres regionale råd, Orkide, er
eksempel på et slikt regionalt råd som vil kunne være en viktig arena for drøfting av lokal bibliotekutvikling.
Vi mener det er viktig at bibliotekeiernes ønsker ikke settes til side i en konsolideringsprosess.

I den generelle reformstrategien ligger det forventninger om økt økonomisk innsats fra kommunene, men i
tillegg må det bevilges betydelige midler fra statlig hold for å stimulere til gjennomføring av reformen. Det
er i det hele behov for et økonomisk krafttak for bibliotekene, ikke bare i form av prosjektmidler. Det er en
kjensgjerning at norsk bibliotekvesen ligger på absoluttjumboplass i Norden.

Videreutvikle det fysiske biblioteket
Det er et generelt behov for opprusting av folkebiblioteklokalene, både arealmessig og estetisk, og våre
kommuner ser forslaget om et statlig investeringsprogram for biblioteklokaler som positivt.



Utvikle  et brukerorientert og samarbeidende Norgesbibliotek
Det er nødvendig med transportordninger mellom bibliotekene som en konsekvens av samarbeid og sam-
ordninger også for de mer grisgrendte strøk av landet. Utgiftene til frakt av bøker mellom alle typer bibliotek
utgjør i dag en etydelig utgift for det enkelte bibliotek.

Endring av bibliotekloven
Norgesbiblioteket vil ha behov for styrking gjennom lovverket slik at loven omfatter alle typer offentlige
bibliotek. Kristiansund og Frei ser positivt på forslaget om lovendring som pålegger alle offentlige bibliotek
å delta i nettverket med sine ressurser.

Det er også behov for en styrking av kravene til skolebibliotektjenester i forskriftene til opplæringsloven.

Kompetanse og forskning
Kristiansund og Frei ser positivt på forslagene om utvikling og kompetanseheving i biblioteksektoren. Her er
det store behov, både i folkebibliotekene og i skolebibliotekene.

Forslag til

VEDTAK

Fellesnemnda støtter intensjonene og strategiene i Bibliotekreform 2014 med de merknader
som ligger i denne høringsuttalelsen .  Gjennomføring av reformen vil være avhengig av to
viktige vilkår :  At strategiene får den nødvendige legitimitet ,  og at det blir gitt tilstrekkelige
statlige bevilgninger både til nasjonal og lokal satsing.

Dagfinn Ripnes Maritta B. Ohrstrand
leder av fellesnemnda nestleder av fellesnemnda


