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I utredningen vises det til at bibliotekene har en enestående posisjon som samfunnets
kunnskapsallmenning. Målsettingen er at biblioteksektoren i 2014 skal bestå av et
samhandlende nettverk av sterke og kompetente bibliotek. De skal tilby gode, relevante og
oppdaterte tjenester og tilføre brukerne kunnskap, kompetanse og kulturopplevelser.
Bibliotekene skal være synlige og gi gode og etterspurte tilbud på nettet, i forskningen og
undervisningen og i lokalsamfunnet.
De tre
1.
2.
3.

viktigste hovedområdene i den foreslåtte bibliotekreformen er følgende:
Felles digitale tjenester
Norgesbiblioteket - nettverk av bibliotek i Norge
Kompetanseutvikling for ansatte

Strategier og tiltak i forhold til disse hovedområdene vedlegges saken.
Vurdering:
Det har lenge vært et stort behov for å gjøre noe med biblioteksektoren i Norge.
Bibliotekreform 2014 er langt steg i riktig retning. Det kreves en reform for å møte
utfordringene i dagens og morgendagens samfunn. Det er lagt ned et stort og grundig arbeid i
å samle alle bibliotekene i Norge i en melding. I meldinga er det mange gode tanker og
mange gode forslag til tiltak og strategiske innfallsvinkler.Det er viktig at reformen kommer i
gang så snart som mulig.
Kommentarer til strategier og tiltak under målområde 1: Innhold og tjenester
1.1: Vi tror det er viktig at det blir etablert systemer for nettbaserte tjenester slik at tilgangen
til tjenestene skal bli like god for alle som bor i landet.
1.4: I dag har bibliotekene en viktig rolle i utdanningssamfunnet. Dette er imidlertid et
område som kan utvikles videre, bl.a. ved i større grad ta i bruk folkebibliotekene.

1.5: Folkebibliotekenes viktigste oppgave er å bidra til leselyst og leseferdigheter gjennom
aktiv formidling. Et program for litteraturformidling vil sette dette arbeidet inn i et system og
vil bidra til at enda flere vil få utbytte av denne tjenesten. Den kulturelle skolesekken er et
område som kan utvikles videre og som det er viktig at bibliotekene blir en viktig del av.
Kommentarer til strategier og tiltak under målområde 2: Norgesbiblioteket
2.1: Mål: Befolkningen skal ha tilgang til gode bibliotektjenester gjennom sterkere
kompetansemiljøet. Det er vi helt enige i. Det er stort behov for en oppjustering av
kompetansen i mange bibliotek. Reformen foreslår konsolidering som den eneste farbare vei
for å få dette til.
Med begrepet konsolidere menes å styrke og å samle.
slik: Det mest aktuelle vil være at folkebibliotek i flere
bibliotek, men det kan også være en organisasjonsform
folkebibliotek og statlige høgskoler, eller folkebibliotek

I denne utredninga er begrepet brukt
kommuner danner et nytt konsolidert
som omfatter kommunale
og skolebibliotek.

Vi mener at det bør være flere muligheter, og da er det nødvendig med et samarbeid over
kommunegrensene. Det er ikke alle kommuner som nødvendigvis må konsolideres. Noen
kan få til en bedre utvikling ved å lage forpliktende interkommunale avtaler.
Den utviklinga som skal skje bør ikke låses til de konsoliderte bibliotekene, men til de
bibliotekene som har laget en plan for hvordan utviklingen skal skje, eventuelt i samarbeid
med andre kommuner.
Iverksetting av et program for skoleutvikling er helt nødvendig. I denne forbindelse er det
viktig at kommunene har en felles bibliotekstrategi, evtuelt en koordinator med
bibliotekfaglig kompetanse, som også kan bidra til å styrke skolebibliotekene.
Kommentarer til strategier og tiltak under målområde 3: Kompetanse og forskning
Vi er enige i at befolkningen skal ha tilgang til bibliotek med bred og riktig fordelt
kompetanse.. Det er viktig at det blir laget gode og varierte etterutdanningsmuligheter.
Ny biblioteklov. Vi ser positivt på en endring av bibliotekloven. I en kommune som Klæbu
som har en veldig ung befolkningssammensetning, er det viktig at alle som arbeider med
barn og unge samarbeider og at etablerte samarbeidsformer styrkes.

