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BIBLIOTEKREFORM 2014. HØRINGSUTTALELSE. 
 
Vedlegg: 
Høringsuttalelse. 
Andre saksdokumenter:  
(Ikke vedlagt) 
Høringsdokumenter finnes på følgende adresse: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/Horing-
Bibliotekreform-2014.html?id=440742
 
Ingress: 
Saken presenterer høringsuttalelse i forbindelse med Bibliotekreform 2014. 
 
Saksopplysninger: 
Utdannings- og forskningsdepartementet (nåværende Kunnskapsdepartementet) og Kultur- og 
kirkedepartementet fastsatte i 2004 mandat for utredning av et samlet bibliotekfelt. Samtidig 
ble det oppnevnt en referansegruppe med 11 medlemmer fra relevante fagmiljøer. 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 Arkiv, Bibliotek og 
Museumsutvikling ,ABM-utvikling,  på oppdrag fra de to departementene og Bibliotekreform 
2014 ble overlevert 25. september 2006. Utredningen sendes nå på høring med ny svarfrist 1. 
mai 2007.  
 
Vurdering: 
Bibliotekreform 2014 har som mål å bringe den mangfoldige biblioteksektoren frem mot en ny 
tidsalder med fornyelse og styrking. Bibliotekene gis gjennom denne et samfunnsansvar som 
kunnskapsallmenninger som skal sikre befolkningen demokratisk rett til fri tilgang til ulike 
fysiske og digitale kilder, informasjon og tilgang på oppdatert IKT-utstyr med kyndig 
veiledning i kildebruk. Bibliotekene skal fortsatt ha en viktig sosial funksjon som fysisk 
møteplass, kulturarena og læringsarena. Økt bruk av bibliotekene har stor verdi, både fordi 
bibliotekene er kilder til kunnskap og kulturopplevelser og fordi bibliotekene underbygger 
viktige prinsipper som demokrati, kulturelt mangfold og ytringsfrihet ved å tilby alle 
vederlagsfri tilgang. Bibliotekreformen innebærer en prosess der målet er et samhandlende 
nettverk, et ”Norgesbibliotek” der folke-, skole-, fag- og forskningsbibliotek samlet utgjør et 
sømløst fysisk og digitalt biblioteksystem. Utredningen er framtidsrettet og fokuserer på 
bibliotekutvikling og gode tjenestetilbud til brukerne, uavhengig av bosted, utdanning og 
personlig økonomi.  
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Rådmannen vil gjennom høringsuttalelsen særlig peke på viktigheten av følgende punkter: 
 

• utvikle og tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester  
• fremme bibliotekene som ressurs for læring og kultur- og litteraturformidling  
• gjennomføre en reform av bibliotekstrukturen gjennom lokale og regionale tiltak basert 

på lokale forhold og demokratiske vedtak 
• styrke og fornye kompetansen i biblioteksektoren  

 
Når det gjelder  konsolideringen av folkebibliotekene må det etter rådmannens vurdering gis 
rom for ulike lokale og regionale modeller. Konsolideringsprosessen for folkebibliotekene må 
styrke de lokale bibliotekenes rolle overfor befolkningen, både som møteplass og 
tjenestetilbyder 
 
 
Rådmannens tilrådning: 
Harstad kommunestyre vedtar å sende vedlagte høringsuttalelse i forbindelse med 
Bibliotekreform 2014. 
 
 
 
Arne Johansen 
Rådmann       Line Merethe Rubach 
        Enhetsleder Harstad bibliotek 
 
 
 
Komiteens behandling: 
 
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling  Komite for omsorg og oppvekst - 18.04.2007: 
 
 
Harstad kommunestyre vedtar å sende vedlagte høringsuttalelse i forbindelse med 
Bibliotekreform 2014. 
 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Komiteens behandling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak Kommunestyret - 26.04.2007: 
Harstad kommunestyre vedtar å sende vedlagte høringsuttalelse i forbindelse med 
Bibliotekreform 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 


