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MELDING OM POLITISK VEDTAK - BIBLIOTEKREFORM 2014
HØRINGSUTTALESLSE FRA HERØY KOMMUNE

Kommunestyret har i møte 11.04.2007, sak 17/07 fattet følgende vedtak:

Herøy kommune vedtar vedlagte høringsuttalelse om "Bibliotekreform - 2014"

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra den dag vedtaket ble gjort kjent for deg/dere ved
mottak av denne forsendelsen.

Eventuell klage sendes til Herøy kommune, 8850 Herøy, og bør inneholde klagebegrunnelse
og/eller andre opplysninger som kan ha betydning for endret saksutfall.
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HØRINGSUTTALELSE FRA HERØY KOMMUNE:

Bibliotekreform 2014 fokuserer på de problemstillingene bibliotekene står overfor i dag.
Skal bibliotekene ha mulighet til å fylle sin samfunnsoppgave, mener vi det er nødvendig med
ei nasjonal satsing på utvikling av bibliotekene.

Felles  nasjonale  digitale tjenester

Bibliotekutredningen vektlegger og understreker at alle skal ha samme tilgang til kultur og
kunnskapskilder, uansett hvor en bor. En skal tilby digitale tjenester og nettbasert innhold som
er lett tilgjengelig. Tjenesten skal være gratis. Bibliotekene skal fremmes som ressurser for
læring, kultur og litteraturformidling, og skal styrkes som bidragsytere til integrering og
kulturelt mangfold.

Dette forutsetter at Staten tar ansvaret for koordinering og finansiering av den framtidige
bibliotekutviklingen, noe som vil framtvinge ordentlige bredbåndsløsninger til alle kommuner
i landet.

Norgesbiblioteket - nettverket av bibliotek i Norge

Bibliotekreform 2014 sier at bibliotekene må være så store at de dekker alle
kompetanseområder, og at en konsolidert enhet derfor må ha et minimum på 6-8 årsverk.
Den sier videre at det bør finnes minst en bibliotekavdeling i hver kommune i den nye
organiseringen, men at hver bibliotekorganisasjon må vurdere hva som er mest hensiktsmessig
for å gi innbyggerne et bedre bibliotektilbud. Andre tiltak er å utvikle det fysiske biblioteket og
bedre samarbeidet mellom bibliotekene, samt etablere en landsomfattende transportordning for
distribusjon av materiale.

Ved konsolidering av bibliotekene må geografiske forhold vektlegges.
Allerede etablerte regionsinndelinger og samarbeid over kommunegrensene må få betydning
for hvilke bibliotek som skal konsolideres.
Å tilby befolkningen et bibliotek som ligger flere timers reise unna, kan ikke aksepteres som et
likeverdig og tjenlig bibliotektilbud for våre innbyggere.
Skal reformen iverksettes, må vi være garantert at vi får beholde bibliotekene og den
bibliotekfaglige kompetansen i distriktene.
Samtidig må det tilføres betydelige ressurser i form av penger og kompetanse, ellers vil
reformen bli sterkt sentraliserende, noe som kan gi den motsatte effekten av det reformen er
tenkt å lede fram til.
Gjennomføringen av reformen vil også måtte resultere i store bygningsmessige tilpasninger.
Derfor må det staten inn med øremerkede midler til ombygging/nybygg.

Det må også utvikles en transportordning som er raskere og rimeligere enn den vi har i dag.

Kompetanseutvikling for ansatte

Bibliotekreform 2014 legger opp til å etablere et kompetanseutviklingsprogram som primært
rettes mot konsoliderte bibliotek, og det forutsetter at det lages kompetanseplaner for
bibliotekene. Andre tiltak er hospitering for bibliotekansatte. Videre etablere nettverksgrupper



med deltakere fra ulike typer bibliotek med det formål å utvikle nye tjenester, arbeidsmetode
og organisering. Styrke kompetansemiljøet ved Nasjonalbiblioteket og etablere et
forskningsprogram der ABM-området inngår.

Det er en svært omfattende reform som foreslår mye nytt og spennende for utvikling av
biblioteksektoren. Avgjørende er om utredningen følges opp av statlige midler, det gjelder ikke
minst prosjektmidler til utprøving av konsoliderte bibliotekmodeller.

Lovverket
Bibliotekloven må endres for å lovfeste biblioteknettverket på tvers av bibliotektypene.
Også i framtida må det være den enkelte kommune som eier og driver biblioteket lokalt.
Forskriften til Opplæringsloven bør endres slik at nødvendigheten av bibliotektjenester i
grunnskole og videregående blir bedre integrert i biblioteksystemet..
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