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BIBLIOTEKREFORM 20014  - HØRINGSUTTALELSE

Generelle kommentarer
Hamar kommune ser positivt på intensjonene som ligger i dette dokumentet. Dette er en
nødvendig utredning man har ventet på.
Den raske samfunnsutviklingen tilsier at bibliotekene må tenke nytt. Det må store endringer
til hvis bibliotekene skal kunne ivareta sin samfunnsmessige og viktige funksjon. Sømløse
tjenester og nasjonale bibliotekportaler, et godt kvalifisert personale og egnede lokaler er
temaer som berører alle - alle typer biblioteker og alle størrelser av biblioteker må forholde
seg til innholdet i denne utredningen. Utviklingen skissert i utredningen betinger imidlertid
overføring av betydelige statlige midler.

Kommentarer til de enkelte forslagene

Målområde 1 :Innhold og tjenester i Norgesbiblioteket
Felles nasjonale  digitale tjenester
Alle tiltak som går på å utvikle digitale tjenester for bibliotekansatte og bibliotekbrukere er
nyttige og viktige. Mange tiltak bør kunne gjennomføres på et nasjonalt nivå for å komme alle
bibliotek til gode på en kostnadseffektiv og brukervennlig måte. Eksempelvis "Norsk digitalt
bibliotek" som er ment å skulle gi fri tilgang til lisensbasert materiale til alle bibliotekbrukere.

Målområde 2: Struktur  og organisering
Tanken om samarbeid og samordning for å få tilnærmet samme omfang og kvalitet på
bibliotektjenestene landet over, er i utgangspunktet god, men også svært ambisiøs.
Hva skal/kan ligge i begrepet konsolidering?
Konsolidering  behøver ikke bety sammenslåing . Det ligger i ordet at det er muligheter til å
styrke, sikre - gjøre bibliotektjenestene solide.
Små biblioteker kan utvikle et godt faglig samarbeid uten nødvendigvis å slå seg sammen. Å
stimulere til samarbeid på forskjellige områder og gjøre dette økonomisk mulig å
gjennomføre, vil styrke bibliotektjenestene i alle landets små kommuner.
Samarbeidet mellom folkebibliotekene og skolebibliotekene er også svært viktig for
utnyttelse av kommunale ressurser. Her er koordinatorstilling mellom disse bibliotektypene
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av stor betydning. Det bør planlegges bruk av felles biblioteksystemer innad i kommunen. En
vil, ved så enkle og selvfølgelige tiltak, få en unik mulighet til å se de samlede
bibliotekressursene under ett. Dette kan jo i første rekke være en gevinst innad i egen
kommune/region. Å styrke skolebibliotekene vil være viktig i arbeidet med lesestimulering og
leseglede.

Målområde 3: Kompetanse og forskning
Kompetanseutvikling for ansatte
Den største utfordringen for å nå utredningens uttalte mål er kompetanseoppbyggingen som
må til. Det er vel nær en utopi å tro at alle små enheter kan opparbeide seg den nødvendige
kompetanse på alle de felt som her skisseres. Det bør bygges opp fagmiljøer som kan ha en
viss tyngde. Fagmiljøer som kan ivareta spesifikke, faglige, bibliotektekniske oppgaver som
en ikke kan forvente at de små enhetene skal takle i tillegg til daglig drift. Det synes
nærliggende at det må kunne være Fylkesbibliotekene  som på en helt annen måte enn per i
dag kan bistå folkebibliotekene. I og med at Fylkesbibliotekenes arbeidsfelt er endret, mange
oppgaver er borte, bør det gå an å bygge opp en kompetanse på dette nivået som det enkelte
folkebibliotek kan øse av.

Denne utredningen bør kunne være et innspill for store og mellomstore biblioteker til å tenke
nytt, samordne, styrke og sikre sine tjenester. Mye kompetanse ligger allerede i disse store
bibliotekene. Kan denne kompetansen tilflyte små enheter ved hjelp av annen organisering av
norsk bibliotekvesen, må vel det kunne ønskes velkommen. Samarbeid og ikke tvang må
være et stikkord.

Me i en

vein kaaraas
Rådmann oril Børke

biblioteksjef


