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1. Generelt
KS mener at utredningen er et solid arbeid som tar inn over seg globale så vel som nasjonale
og lokale utviklingstrender. Biblioteket settes inn som en aktiv aktør på denne store arenaen.
KS mener biblioteket har hatt, har og vil ha en viktig rolle i samfunnsutviklingen . KS støtter
derfor prinsipielt en styrking av sektoren. KS vil understreke at forslagene vil kreve
økonomisk uttelling, både når det gjelder digitale verktøy, herunder den fysiske opprustningen
som dette vil bety for mange bibliotek, og når det gjelder kompetanseoppbygging hos de
ansatte. KS forventer derfor at forslag om oppfølging av forslag som følge av horingen, og
som vil berøre kommunesektoren, settes på dagsorden i konsultasjonene mellom staten og
KS.

2. a. Endringer

i bibliotekloven

Norge er et langstrakt land med stor variasjon i befolkningsgrunnlaget i de enkelte
kommunene . Men den raske teknologiske utviklingen er en vesentlig utjevningsfaktor mht
informasjonstilgang og kunnskapsdeling. PC-tettheten i hjem og skole og kommunal sektor
ellers er høy og voksende. KS mener på denne bakgrunn at en rettighetslovgivning innen
bibliotekfeltet er unødvendig og dessuten kan få uheldige konsekvenser for våre medlemmer.
Vi er derfor tilfreds med at utredningen ikke foreslår en slik endring. Den endring som
foreslås, er å pålegge alle bibliotek å delta i et nettverk, bla. mhp. fjernlån og
kunnskapsdeling. Stort sett er dette i tråd med dagens praksis. Det burde slik sett være
overflødig med lovfesting. På den annen side er det ønskelig at dagens praksis er allmenn og
utvikles. KS vil derfor ikke motsette seg en slik endring, under forutsetning av at staten
dekker de merkostnader endringen måtte medføre.
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2. b. Norsk digitalt bibliotek
KS er positiv til en slik sømløs digital informasjonsflyt. Dette stiller krav til nasjonale
myndigheter om å løse tilgang og opphavsrettigheter. Det forutsetter også opprustning av
bibliotektjenestene i kommunal sektor både når det gjelder digitale verktøy og
kompetansebygging. Dette innebærer en betydelig økonomisk satsing; slik utredningen
skisserer må kommuneøkonomien avspeile det.
2. c. Konsolidering
KS anser dette for å være den mest omfattende endringen for bibliotekene i
kommunesektoren. Det er store geografiske avstander og ulik befolkningstetthet i landet vårt.
Ut fra dette mener KS at omtalen av konsolidering er for bastant, det må være plass for lokalt
tilpassede løsninger. Kommunenes og regionenes rolle i denne prosessen må finne sin form
gjennom lokale og regionale prosesser. Dette er også et økonomisk spørsmål, og KS mener at
staten må bære sin del i en slik reform.
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