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Høringsuttalelse - "Bibliotekreform 2014" fra Grue kommune.
Generelle kommentarer
Dokumentet "Bibliotekreform 2014" er et viktig og godt dokument som, hvis det
gjennomføres, vil innebære et betydelig løft for biblioteksektoren.
For å kunne være i stand til å sikre og formidle kunnskap, informasjon og kulturopplevelser til
befolkningen, gjennom livsløpet, er et slik løft en nødvendighet.
Vi mener at en styrking av de mindre bibliotekene som er nær brukeren er viktig.
Det er imidlertid beklagelig at det ikke har vært noen representant(er) fra folkebibliotekene i
referansegruppa.

Målområde 1. Innhold og tjenester i Norgesbiblioteket
Tiltakene under dette målområdet støttes.
Det er viktig at digitale tjenester utvikles og at dette utviklingsarbeidet skjer på et nasjonalt
plan av hensyn til små og mellomstore bibliotek.
Når det gjelder kompetanseheving er dette helt avgjørende for å møte framtidige utfordringer.

Målområde 2. Norgesbiblioteket - struktur og organisering
Det foreslås en konsolidering hvor målet er "…styrkede bibliotek og bedre bibliotektjenester
gjennom en koordinering og felles ressursutnyttelse."
Er positive til samarbeid. Dette gir større og bredere faglig miljø og flere ressurser å spille på.
Ser ikke nødvendigvis sammenslåing som eneste farbare vei. Folkebibliotekene har tradisjon
for samarbeid og det bør være åpent for ulike samarbeidsløsninger.
Det er viktig med en styrking av skolebibliotekene, og det er nødvendig med en endring av
loven for å sikre dette. Det må avsettes midler til både innkjøp av medier og
personalressurser.
Når det gjelder det konsoliderte bibliotek så skal dette "…ha en biblioteksjef med ansvar for
bibliotekets samlede virksomhet."
Ser en fare i at dette kan undergrave biblioteklovens paragraf om at "Alle kommuner skal ha
fagutdannet biblioteksjef."

Ser ellers en mulig utfordring i at biblioteket kan komme til å leve litt på siden av den
organisasjonen det egentlig tilhører. Utviklingen av Norgesbiblioteket og konsolidering vil
skape bindinger og forpliktelser til biblioteknettverket, dette sett spesielt i forhold til
kommunen som eier av biblioteket.
Det er viktig at kommunen som eier av biblioteket også har styringsretten.
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