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Bibliotekreform 2014  -  Felles høringssuttalelse fra Hof kommune og Lardal
kommune

1. Generelle kommentarer

Bibliotekutredningen inneholder mange gode tiltak for å utvikle og styrke det nasjonale
bibliotektilbudet. Det er positivt at den ser den samlede biblioteksektoren under ett og at den har
som mål å skape like gode bibliotektjenester for brukerne uansett hvor de bor. En
gjennomføring av reformen vil kreve en stor, men nødvendig, økonomisk statlig satsing. Når det
gjelder den organisatoriske delen av reformen har vi mer tro på videreutvikling av samarbeid
enn konsolidering.
Utredningen slår fast at de små folkebibliotekene ikke gir et godt nok tilbud til brukerne sine.
Disse bibliotekene har likevel en styrke som bør nevnes, nemlig nærheten til brukerne. Denne
nærheten gjør det mulig å utvise en fleksibilitet og lokal tilpasning i tjenester og ikke minst
service som brukerne setter stor pris på.
Hof kommune og Lardal kommune har samme biblioteksjef, og denne høringsuttalelsen er
derfor skrevet på vegne av begge kommuner.

2. Kommentarer til de enkelte forslagene

Målområde 1: Innhold og tjenester

1.1 Tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester
Tiltakene under dette punktet er vi veldig positive til. Spesielt iverksetting av programmet Norsk
digitalt bibliotek og tilgang til sentrale kunnskapskilder vil øke tjenestetilbudet.

1.5 Videreutvikle kultur- og litteraturformidlingen i bibliotekene
Et program for litteraturformidling med tilhørende nett-tjenester er vi veldig positive til.
Styrking av de offentlige innkjøpsordningene i form av nye norske filmer, dataspill og
nedlastbare filer med norsk musikk vil være et positivt bidrag til å gi et bedre tilbud til brukerne.
Vi vil også nevne (norske) lydbøker/nedlastbare lydfiler som et mulig nytt medium.
Etterspørselen etter lydbøker øker blant brukerne våre, både voksne og barn, og vi ser at
mange med lesevansker velger lydbok i stedet for eller i kombinasjon med bok. Lydbøker er
relativt dyre, og det begrenser seg hvor mye et lite folkebibliotek kan kjøpe inn årlig.
Når det gjelder den eksisterende innkjøpsordningen er den ikke udelt positiv og uproblematisk
for små bibliotek. Begrensede ressurser til innkjøp gjør at vi ofte kjøper inn kun ett eksemplar av
en bok. Dette medfører at bøker som står på kulturfondlistene stort sett ikke blir kjøpt inn. Men
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kulturfondbøkene kommer gjerne sent til bibliotekene, lenge etter at de har kommet i
bokhandelen. Dette er ikke god service overfor brukerne våre. Vi ønsker at de offentlige
innkjøpsordningene blir bedre tilrettelagt for bibliotekene.

Målområde 2: Struktur og organisering

2.1 Styrke og utvikle de organisatoriske  enhetene i Norgesbiblioteket
Et av tiltakene her er konsolidering av små folkebibliotek. Dette skal føre til bedre
ressursutnyttelse,  god kompetanse hos personalet og dermed bedre bibliotektjenester for
brukerne. Vi kan ikke se  at konsolidering er den beste måten å gjøre de små bibliotekene i
stand til å møte fremtiden på.  Behovet for økte ressurser i form av årsverk i det enkelte lille
bibliotek vil fortsatt være der.  Avstanden til biblioteksjefen vil bli større,  noe vi ikke ser som en
fordel. Dessuten vil det nok i mange tilfeller kreve mange små bibliotek for å nå et antall på 6-8
årsverk.  Et godt alternativ til konsolidering er å fortsette å videreutvikle ulike typer samarbeid.
Fylkesbiblioteket har en sentral rolle her.  Eksempler på samarbeid og bedre ressursutnyttelse i
fylket vårt er  transportordningen og samsøket.  I tillegg har Hof og Lardal sammen med  Andebu,
Sande og Svelvik etablert et biblioteknettverk for å utnytte kompetansen og ressursene best
mulig på tvers av kommunegrensene.  Vi mener derfor at den foreslåtte
konsolideringsprosessen må være frivillig.

Et program for skolebibliotekutvikling er vi derimot veldig positive til.

2.2 Videreutvikle det fysiske biblioteket
Et investeringsprogram for biblioteklokaler må ikke være  forbeholdt  konsoliderte bibliotek.

2.3 Utvikle et brukerorientert og samarbeidende Norgesbibliotek
Et forpliktende samarbeid mellom ulike offentlige bibliotek er nødvendig for å oppnå et godt
Norgesbibliotek for brukerne. Vi støtter derfor en endring av bibliotekloven, slik at den vil gjelde
alle offentlige bibliotek.

De resterende tiltakene under målområde 2 er vi veldig positive til.

Målområde 3: Kompetanse og forskning

3.1 Fornye den  samlede  kompetansen i biblioteksektoren
Et kompetanseutviklingsprogram må ikke være forbeholdt konsoliderte bibliotek. Viljen til annen
type samarbeid bør også verdsettes.  For å oppnå et sterkt Norgesbibliotek er det viktig at alle
bibliotek får tilgang til den kompetansehevingen som er nødvendig.

Et hospiteringsprogram bør også inkludere hospitering innenfor Norges grenser.

Med hilsen

Gunnvor Gulliksen
biblioteksjef


