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Formannskapet behandlet i møte 24.04.2007 ovennevnte som sak nr 65/07.
Følgende vedtak ble fattet:
Hemne kommune avgir følgende høringsuttalelse (gjengitt i kursiv):
1. Generelle kommentarer
Hemne kommune ser positivt på utredningens forslag til de tre hovedsatsningsområder
og foreslåtte strategier og tiltak under de forskjellige målområder i Bibliotekreform
2014.
Vi ser det nødvendig med en samling og styrking i biblioteksektoren for å utvikle
bibliotekene til sterke og aktive samfunnsinstitusjoner. Dette for å imøtekomme
brukernes økende behov i kunnskapssamfunnet ved å gi alle innbyggere fri tilgang til
informasjon, kultur og kunnskap.
Bibliotekene skal også tilby veiledning i bruk av ny teknologi og opplæring i
informasjonskompetanse til alle som trenger det.
2. Kommentarer til de enkelte forslagene
Utredningen består av tre målområder og totalt 13 strategier. Strategier med tiltak er
kommentert generelt under de forskjellige målområder.
Del 1 Innhold og tjenester
1.1 Tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester
1.2 Digitalisere viktige innholdsressurser
1.3 Utvikle nye digitale tjenester
1.4 Videreutvikle biblioteket som læringsarena og læringsressurs
1.5 Videreutvikle kultur- og litteraturformidlingen i bibliotekene
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1.6 Styrke bibliotekene som bidragsyter til inkludering, integrering og kulturelt
mangfold
1.7 Styrke bibliotektjenestene i fengslene
Hemne kommune ser positivt på at det satses stort på et felles digitalt bibliotek på
nasjonalt nivå, der intensjonen er å gi alle enkel tilgang til digital informasjon og
kunnskap. Det må utvikles gode verktøy og metoder for opplæring i
informasjonskompetanse.
Vi slutter oss forøvrig til forslag til de enkelte strategiene.

Del 2 Struktur og organisering
2.1 Styrke og utvikle de organisatoriske enhetene i Norgesbiblioteket
2.2 Videreutvikle det fysiske biblioteket
2.3 Utvikle et brukerorientert og samarbeidende Norgesbibliotek
2.4 Utvikle redskaper og metoder til evaluering og kvalitetsheving av
virksomheten i bibliotekene
Hemne kommune ser at en samling og styrking av folkebibliotekene er nødvendig for
at de skal fremstå som sterke og kompetente bibliotek som kan møte brukernes økende
krav til kvalitet på tjenestetilbudet.
Det må her bevilges økonomiske midler som stimulerer til konsolidering, også med
tanke på et investeringsprogram for biblioteklokaler. Dette må forstås som en
satsingsreform og ikke en rasjonaliserings- og effektiviseringsreform.
Vi ser positivt på at det etableres en landsomfattende transportordning for
distribusjon av materiale mellom de forskjellige bibliotek.
Vi ser at tilpasninger i bibliotekloven er nødvendig for at reformen skal la seg
gjennomføre.
Vi ser det som viktig at det utvikles nye verktøy og metoder for evaluering og
kvalitetsheving av virksomheten i bibliotekene.
Del 3 Kompetanse og forskning
3.1 Fornye den samlede kompetansen i biblioteksektoren
3.2 Støtte faglig utvikling og kunnskapsdeling på tvers av og innenfor de
ulike bibliotekfaglige områdene, og ABM- samarbeid
Hemne kommune er enig i om at skal reformen la seg gjennomføre er det viktig at det
kompetansehevingsprogrammet for bibliotekene som er skissert blir realisert.
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