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Bibliotekreform  2014 -  høringsuttalelse

Rådmannens innstilling:

1. Gjerstad kommune gir sin tilslutning til Bibliotekreform 2014 med de foreslåtte
hovedsatsninger, strategier og økonomisk innsatsprogram.

2. Gjerstad kommune støtter ideen om Norgesbiblioteket.

Gjerstad folkebibliotek vil i fremtiden være avhengig av felles nasjonale digitale
tjenester for å kunne yte fullverdige tjenester overfor innbyggere og bedrifter.

I en konsolideringsprosess må Gjerstads befolkning ikke miste den personlige
tilhørigheten de nå har til biblioteket sitt, ved at hensynet til lokale forhold og
ønsker, hurtighet og fleksibilitet i tjenesteytingen smuldrer bort.

Aust-Agder bibliotek- og kulturformidling har alltid vært en viktig inspirator og
pådriver i utviklingen av biblioteksektoren i Aust-Agder. Den må gis nødvendige
ressurser og myndighet til å inneha en sentral rolle i konsolideringsarbeidet.

Muligheten for å ta bibliotekarstudiet på deltid, må tilrettelegges på en ny og
bedre måte enn i dag.

Det må på nytt opprettes tilskuddsordninger for opprustning /bygg av
biblioteklokaler.
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Saksprotokoll i Driftsstyret -
12.04.2007
Biblioteksjef Kari Borgen møtte ved behandling av denne saken.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

Høringsbrev - Bibliotekreform 2014 fra Det kgl. kultur- og kirkedepartement
Bibliotekreform 2014 del 1 Strategier og tiltak
Bibliotekreform 2014 del 2 Norgesbiblioteket - nettverk for kunnskap og kultur

Saksopplysninger:

Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet har sendt ut
utredningen  Bibliotekreform 2014 på høring, med frist 1. april 2007.
Arbeidet er utført av ABM-utvikling, som overleverte utredningen i september 2006. Mandatet
ble fastsatt i 2004 for utredning av et samlet bibliotekfelt, og i samsvar med premissene som ble
lagt til grunn i St. meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014.

De viktigste elementene i utredningen er
1. Felles nasjonale digitale tjenester
2. Norgesbiblioteket - nettverket av bibliotek i Norge
3. Kompetanseutvikling for ansatte
4. Fysisk utforming og synlig tilbud der brukerne befinner seg

Departementet ønsker av oss
1. Generelle kommentarer
2. Kommentarer til de enkelte forslagene
3. Eventuelt andre kommentarer
Spesielt kommentarer knyttet til forslagene om endret biblioteklov, norsk digitalt bibliotek og
konsolidering innen folkebiblioteksektoren.

Kort om Bibliotekreform 2014:
Målsetting:

o Biblioteksektoren skal i 2014 bestå av et samhandlende nettverk av kompetente og sterke
bibliotek.

o Bibliotekene skal tilby gode, relevante og oppdaterte tjenester og tilføre brukerne
kunnskap, kompetanse og kulturopplevelser.

o Bibliotekene skal være synlige og gi gode og etterspurte tilbud på nettet, i forskningen
og undervisningen og i lokalsamfunnet.

o Brukerfokus: Det er et politisk mål at innbyggerne i Norge skal ha lik tilgang til kultur-
og kunnskapskilder uavhengig av økonomisk evne, bosted, arbeidsplass eller tilknytning
til en utdanningsinstitusjon.
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Hovedingredienser/målområder:
Satsing på kvalitet og fornyelse i innhold o tenester gjennom digitale fellestjenester og aktiv
formidling, gjennomføring av en or anisatorisk reform, og satsing på kom etanseutviklin o
forskning.

Forutsetninger for realisering:
Samarbeid på nasjonalt, lokalt og regionalt nivå, der alle forvaltningsnivåer, bibliotekeiere og
bibliotek må bidra aktivt til å gjennomføre en samlet bibliotekreform.
Skolebibliotekene må styrkes når det gjelder kompetanse og innhold for at de skal kunne
integreres i biblioteknettverket.

Rådmannens vurdering/merknader:

Generelt. Gjerstad kommune ønsker å gi innbyggerne en bedre bibliotektj eneste og å gi
biblioteket bedre utviklingsmuligheter, noe Bibliotekreform 2014 legger opp til. Uten at det
samtidig stilles økonomiske midler til disposisjon, vil det bli vanskelig å gjennomføre.

Bibliotekloven bør omfatte alle bibliotektypene i Norge. For folk utenfor bysentra er det
bekymringsfullt at paragrafen om at alle kommuner i Norge skal ha et eget bibliotek står for fall.
Innbyggerne må ikke få for lang reisevei. Et stort, godt bibliotek i Risør, vil ikke nødvendigvis
være et godt bibliotek for gjersdølingen.

Norsk digitalt bibliotek skal drifte en digital nasjonal kunnskapsbase og gi tilgang til
internasjonale kilder. Det må få midler til å komme i gang så fort som mulig.

Konsolidering av bibliotekene
Det vil ikke være mulig for et lite kommunalt bibliotek med en ansatt å følge med i utviklingen
og å oppfylle de politiske målene på egenhånd. Hvis Gjerstad folkebibliotek skal kunne ivareta
sitt samfunnsansvar som kunnskaps- og demokratibygger i fremtiden, gi innbyggerne tilgang til
digitale kilder, være oppdatert innen kildebruk og IKT, drive effektiv veiledning til
enkeltpersoner, skoler og lokale bedrifter, må  det være del av et sømløst system. Selv om
Gjerstad folkebibliotek er en del av et nasjonalt nettverk nå, spesielt når det gjelder fjernlån, og
har gode samarbeidsrelasjoner regionalt på flere felt, ligger det et stort forbedringspotensiale i
ideen om Norgesbiblioteket. En konsolideringsprosess vil ha som mål å effektivisere og
rasjonalisere en del arbeidsoperasjoner, utnytte ressursene bedre og styrke kompetansen.
Høyskolebibliotekene må med i en samarbeidsprosess i Agder. Hvilke organisatoriske løsninger,
øst-regionen, fylket eller hele Agder, som vil styrke Gjerstad folkebibliotek best, kan være
forskjellig for de enkelte samarbeidsområdene.

Aktuelle felter i en konsolideringsprosess, noen er allerede igangsatt eller under forberedelse:
1. Felles bibliotekplan
2. Felles transportordning for Agder
3. Samsøk (Felles basesøk)
4. Felles serviceerklæring
5. Felles kompetanseplan
7. Litteraturformidling

Side 4 av 5



Kom etanse
For å heve fagkompetansen for bibliotekansatte, må det lages et utdanningsopplegg slik det er
for andre profesjoner der det kreves høyskoleutdannelse, med forelesninger digitalt og/eller i
samliger, og muligheter for å ta enkeltfag. Det tilbudet som finnes i dag, med et spesialopplegg
for biblioteksjefer som ikke inngår i bibliotekarstudiet eller et fjj ernstudium basert på
selvstudium, gjør utdannelsen vanskelig tilgjengelig.
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