
Bibliotekreform 2014 
 

Høringsuttalelse fra Krødsherad kommune 
 

 
1 Generelle kommentarer 

 
Krødsherad kommune stiller seg positiv til den grundige bibliotekutredningen som nå foreligger, 
og spesielt til betydningen som tillegges regionale bibliotektjenester. 
 
Utredningen dokumenterer et behov for utvikling i bibliotek-Norge som vi virkelig trenger.  Vi ser 
det derfor som svært viktig at utredningen blir ført videre som stortingsmelding, og at det 
derigjennom blir bevilget midler til å gjennomføre tiltakene.  Uten tilknyttede midler mener vi det 
er urealistisk å tro at bibliotekene i Norge vil få sitt kunnskapsløft slik dagens kommuneøkonomi 
er. 
 
Vi støtter i hovedsak de mål og tiltak som er foreslått, men har kommentarer som følger. 
 
 

2 Kommentarer til enkeltforslag 
 
Strategi 1.1  Tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester 
 
Kommentarer til tiltak: Etablere en abm-portal som felles inngang til digitale innholdsressurser i 
arkiv, bibliotek og museer gjennom én felles inngang og muligheter til lokale tilganger. 
 
Det må være bedre å fortsette å utvikle nettportalen Kulturnett Norge, framfor å etablere nok en 
ny abm-portal. 
 
Kommentarer til tiltak:  Iverksette programmet Norsk digitalt bibliotek 
 
Et felles søk for alle norske bibliotekbaser er et naturlig første skritt for å kunne gjennomføre 
bibliotekreformen, så dette støtter vi fullt ut. 
 
 
Strategi 1.4  Viderutvikle biblioteket som læringsarena og læringsressurs 
 
Kommentar til tiltak:  Etablere et fast samarbeid mellom bibliotekmyndighetene og 
utdanningsmyndighetene på nasjonalt nivå. 
 
Dette er viktig i forhold til å bevisstgjøre betydningen av skolebibliotek blant lærere og rektorer. 
 
 
Strategi 1.5  Videreutvikle kultur- og litteraturformidlingen i bibliotekene 
 
Kommentar til tiltak:  Iverksette et program for litteraturformidling 
 
Å utvikle nettbaserte tjenester under dette feltet ser vi på som svært viktig i forhold til å nå 
utkantstrøkene. 
 
 
 



Strategi 2.1  Styrke og utvikle de organisatoriske enhetene i norgesbiblioteket 
 
Kommentarer til tiltak:  Etablere sterkere og mer kompetente folkebibliotek gjennom en 
konsolidersprosess som omfatter bibliotekene i flere kommuner. 
 
Vi har et av de bibliotekene i Buskerud som har for svake ressurser til å møte dagens krav, og 
da enda mer morgendagens krav.  Vi stiller oss derfor positive til en konsolideringsprosess 
under den forutsetning at det blir bevilget statlige midler for å gjennomføre en slik prosess.  Vi 
mener det er urealistisk at bibliotek vil kunne konsolideres uten tilførte midler som samtidig 
styrker det konsoliderte biblioteket.  Vi understreker at det er særs viktig å beholde det fysiske 
biblioteket i denne prosessen, men at boksamlingen godt kan være flytende.  Vi finner kravet 
om bemanningsstørrelse noe unyansert, men mener det er realisme i å finne gode løsninger for 
en felles ledelse og en felles bruk av samlede bibliotekressurser innenfor et begrenset 
geografisk område.  
 
 
Kommentarer til tiltak:  Et program for skolebibliotekutvikling skal være iverksatt i løpet av 2009. 
 
Vi er i utgangspunktet positive til en skolebibliotekkoordinator i hver kommune, men utredningen 
sier ikke noe om ansvaret for denne koordinatoren skal plasseres under skolen eller 
folkebiblioteket.  Vi mener den beste løsningen er at en slik stilling deles mellom skolen og 
folkebiblioteket, for på denne måten å naturlig knytte disse to enhetene i kommunen sterkere 
sammen. 
 
 
Strategi 2.2  Videreutvikle det fysiske biblioteket 
 
Kommentar til tiltak:  Etablere et investeringsprogram for biblioteklokaler. 
 
Slike midler må øremerkes. I tillegg må størrelsen på programmet tilsvare virkeligheten ut over 
landet, og spesielt settes inn der det er særs behov for nye lokaler, også med tanke på en 
konsolideringsprosess. 
 
 
Strategi 2.3  Utvikle et brukerorientert og samarbeidende norgesbibliotek 
 
Kommentar til tiltak:  Etablere en transportordning for distribusjon av materiale mellom bibliotek i 
Norge. 
 
Det er en forutsetning at en slik ordning ikke blir for dyr å bruke for de minste bibliotekenhetene. 
 
 
Kommentar til tiltak:  Endre dagens biblioteklovgivning for å sikre samarbeidet i et nasjonalt 
biblioteknettverk. 
 
Dette er en forutsetning for at vi skal få til et samlet Norgesbibliotek. 
 
 
Kommentar til tiltak:  Styrke krav til skolebibliotektjenester i forskriften til opplæringsloven. 
 
Det bør bli krav om skolebibliotektjenester i opplæringsloven, men samtidig må det da også 
stilles krav om personale med bibliotekfaglig kompetanse. 
 
 



Strategi 2.4  Utvikle redskaper og metoder til evaluering og kvalitetsheving av 
virksomheten i bibliotekene 
 
Kommentar til tiltak:  Utvikle verktøy og metoder for evaluering og kvalitetsheving av 
virksomheten i bibliotekene. 
 
Tiltaket er viktig.  Det er uten tvil behov for helt nye redskaper for å dokumentere og synliggjøre 
aktiviteten i moderne bibliotek. 
 
 
Strategi 3.1  Fornye den samlede kompetansen i biblioteksektoren 
 
Kommentar til tiltak:  Etablere et kompetanseutviklingsprogram f or å styrke Norgesbiblioteket 
og de konsoliderte bibliotekene. 
 
Et slikt program er like nødvendig for biblioteksektoren, som det har vært og er for 
skolesektoren.  Programmet bør gå over flere trinn og favne alle bibliotek. 
 
 

3 Andre kommentarer 
 
Å knytte alle bibliotek sammen i et digitalt nettverk kan kanskje kalles en lett form for 
samlingsutvikling, men utover det savner vi noe mer konkret om samlingsutvikling i utredningen.  
All den tid det gås inn for å iverksette nye innkjøpsordninger for film, musikk og dataspill, bør 
det også sies noe om hvordan det er tenkt at bibliotekene skal følge opp disse nye mediene.  All 
den tid mediebudsjettet skal fordeles på flere medietyper, vil det generelt bli et halvgodt tilbud 
på alt.  Det er positivt med nye medier i biblioteket, men vi skulle ønske at det da også fulgte 
økte midler med disse, slik at bibliotekene kan gi et brukbart tilbud til sine kunder på nettopp 
flere medietyper. 
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