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BIBLIOTEKREFORM 2014 - HØRING

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Bibliotekreform2014 tas til orientering
Larvikkommuneser utredningensom viktigi forholdtil de utfordringenebibliotekenestår
overforog understrekerbetydningenav å satses på digitaletjenesterog ny kompetanse.

07.03.2007 Oppvekst og kulturkomiteen
Møtebehandling:
Rådmannens forslag anbefales enstemmig vedtatt.
OKK-020/07 Vedtak:
Bibliotekreform 2014 tas til orientering
Larvik kommune ser utredningen som viktig i forhold til de utfordringene bibliotekene står
overfor og understreker betydningen av å satses på digitale tjenester og ny kompetanse.

14.03.2007 Kommunestyret
Møtebehandling:
Hallstein Bast framsatte følgende tilleggsforslag:
"Samtidigvil vi peke på at bibliotekenehar en funksjonsom kulturellmøteplassog at
den lokaletilhørighetenog selvstendighetskal videreutvikles."

Ved voteringble så vel oppvekst- og kulturkomiteensinnstillingsom HalssteinBasts
tilleggsforslagenstemmigvedtatt.
KST-039/07 Vedtak:
Bibliotekreform2014 tas til orientering.
Larvikkommuneser utredningensom viktigi forholdtil de utfordringenebibliotekenestår
overforog understrekerbetydningenav å satse på digitaletjenesterog ny kompetanse.
Samtidigvil vi peke på at bibliotekenehar en funksjonsom kulturellmøteplassog at den
lokaletilhørighetenog selvstendighetskal videreutvikles.

SAKSBEHANDLER: biblioteksjef Anne Verde

SAMMENDRAG:
De tre viktigsteelementene i den foreslåttebibliotekreformen
er følgende:
1. elles n s»onale i itale tenester
Ved å utvikleog tilbydigitaltinnholdog nettbasertetjenesterer målet å skape et digitalt
biblioteksom gir alle enkel tilgangtil kunnskapog kultur. Dette krever samarbeidmellom
bibliotekeneog nasjonalkoordineringog finansiering.
2. Nor es iblioteket- nettverkav bibliotek' Nor e:
Det foreslåsen reformav bibliotekstrukturen
. Befolkningeni små kommunerhar behovfor
samme omfangog kvalitetpå bibliotektjenester
som de som bor i store byer. Målet er å gi et
gjennomgåendebedre bibliotektilbud
gjennomsterkerebibliotekog kompetansemiljøer,som
er i standtil å utvikleflere og bedre tjenester. Styrkingenvil skje gjennomsamarbeidog
samordningtil sterkereenheter med brederetjenestetilbud.
3. Kom etan
tviklin for ansatte:
Formåleter å styrkeog fornye kompetanseni biblioteksektoren
. Bibliotekeneskal ha en bred
og oppdatertkompetansefor å yte bedre tjenester.Bibliotekforskning
skal gi ny kunnskap.
Dessutenskal det fysiskebiblioteketvidereutviklessom et sted for læring,kulturformidling
og
som et sted for integreringog kultureltmangfold. Bibliotekeneskal i større grad være et unikt
og synligtilbudoveraltder brukerneer: på nettet, i forskningenog undervisningen
, og på det
lokale bibliotek.

HANDLINGSROM:
På bibliotekfeltetfinnes i dag Lov av 20.desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek.Når det
gjelder regler for bibliotekenes forvaltning av åndsverk gjelder Lov av 12.mai 1961 nr. 2 om
opphavsretttil åndsverk.Digitaliseringav tekstervil by på spesielleutfordringeri forholdtil
denne loven.
FAKTISKE OPPLYSNINGER:
Utdannings- og forskningsdepartementet
(nåværendeKunnskapsdepartementet)
og Kulturog kirke departementetfastsatte i 2004 mandatfor utredningav et samlet bibliotekfelt.

Samtidigble det oppnevnten referansegruppefra relevantefagmiljøer.Premissenesom ble
lagt tilgrunn i St.meld. nr.48 (2002-2003) "Kulturpolitikk fram mot 2014" Utredningen ble utført
av ABM-utviklingpå oppdragfra de to departementeneog "Bibliotekreform
2014" ble
overlevert25.september2006. Utredningensendes nå på høringmed svarfrist1.april 2007.
Selve utredningenbestår av 2 deler. Første del, "Strategierog tiltak", trekkeropp strategier,
mål og tiltak som anses vesentligefor en helhetligutviklingav en samlet biblioteksektor.Del
2, "Norgesbiblioteket
- nettverkfor kunnskapog kultur"er et bakgrunnsdokument
med mer
inngåendebeskrivelserog analyserav status, oppgaverog utfordringerinnensektoren.Fire
delutredningerog en brukerundersøkelsegir ytterligerebakgrunnsinformasjon
MILJØFAKTORER:
Det er ingen miljømessigekonsekvenser

ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Reformenmå følges opp med statligebevilgningerog oppfølgingpå regionaltog lokaltnivå.
På lokaltnivå vil innkjøpav nye medier og utviklingav nye digitaletjenesterkreve satsning
på både kort og lang sikt.
KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE:
Det skal iverksetteset programfor skolebibliotekutvikling
. Det vil være naturligå se på et
tettere samarbeidmellomskole- og folkebiblioteki den enkelte kommune.
ABM-skriftnr. 27: Bibliotektilbudet
til barn og unge er en delrapporttil bibliotekutredningen
og
forankrerbibliotektjenester
til barn og unge i FNs barnekonvensjon,lovverkog
stortingsmeldinger.
Den tar opp faktorersom påvirkerbiblioteketsinnholdog tjenester,og
som kan si noe om hvordanbibliotekfor barn og unge bør se ut i framtida.
Det er en kjensgjerningat barn og unge er "superbrukere
" i forholdtil lån i folkebibliotek,
mens mediebestandener forholdsvisliten i forholdtil tilbudettil voksne. Bestandenav andre
medier enn bøker er også beskjeden.Det er med andre ord et tydeligmisforholdmellom
tilbudog etterspørsel. Dersomtilbudetav nye medier ikke får en bredereplass i forholdtil
både innholdog tjenestervil unge menneskeri større grad enn nå falle ut som brukergruppe.

VURDERINGER OG KONSEKVENSER:
Innholdo tenester
En rekke endringeri samfunnetpåvirkerbibliotekenestjenesteutvikling
. All informasjonsom
kan digitaliseresblir digitalisert.Betydningav kunnskapog behovetfor fornyelseav
kunnskapøker samtidigsom det gjennomføresreformeri utdanningspolitikken.
Målgruppene
er i stadigendring:
• Flere eldre
• Norge blir i økene grad et flerkultureltsamfunn
• Flere og flere har høyere utdanning
• Mange har lese- og skrivevansker

Bibliotekeneskal ha et spesieltansvarfor å formidlelitteraturog kunnskaput fra det
flerkulturelleperspektivetved å tilby medierpå relevantespråk og styrkerollensom
flerkulturellmøteplass.
Bibliotekeneskal tilbyfunksjonelleog inspirerendelæringsmiljøer
. Kompetentpersonaleskal
sørge for relevantfaglitteratur,digitaletjenester, kurs i informasjonssøking
og kildekritikk.
Bøker skal i større og større grad suppleresmed litteraturi andre former: Lydbøker, digitale
dokumenter, musikk, multimedier- og film. Et av forslageneer en innkjøpsordning
for norsk
film - spillefilm, kortfilmog dokumentar. Et forslagsom blir hilst velkommeni bibliotekene.
Biblioteketskal ha en viktigrolle som demokratiskog ikke-kommersieltmøtested. Lokalene
må utformesmed tanke på formidlingav digitalemedier i tilleggtil de tradisjonelle. Universell
utformingog tilrettelagtetjenestermed tanke på brukeremed spesiellebehovstår sentralt.
Bibliotekene skal tilby oppdatert IKT-utstyr og kyndig veiledning og skal fungere som
brobygger over den digitale kløften som finnes i Norge mellom de som behersker IT og de
som ikke gjør.
Norsk DigitaltBiblioteker et programfor utviklingav nettbasertebibliotektjenester
. Tanken er
at sentralekunnskapskildersom ordbøker, leksikaog digitaleavisarkivskal gjøres
tilgjengeligfor hele befolkningengjennomlisenserog andre vederlagsordninger.Sentrale
avtalerfor hele landeter en forutsetning
. Når det gjelderdigitaliseringav materialei arkiv,
bibliotek og museer er avklaringer av rettigheter i forhold til lovverk en viktig og komplisert del
av det arbeidetsom utføresav Nasjonalbiblioteket.
Nor esbi li teket - Konsolid rin
Målsettingener at biblioteksektoreni 2014 skal bestå av et samhandlendenettverkav sterke
og kompetentebibliotek. Og med biblioteksektormenes ikke bare folkebibliotek,men også
skolebibliotekog fag- og forskningsbibliotek
. De skal tilbygode, relevanteog oppdaterte
tjenesterog tilføre brukernekunnskap, kompetanseog kulturopplevelser
. Begrepet
Norgesbiblioteketinnføressom betegnelsefor et samarbeidendenettverkav alle
bibliotektyper.Tanken er å gi brukernebedre bibliotektjenester
gjennomsterkerebibliotekog kompetansemiljøersom er i stand til å utvikleflere og bedre tjenester.
Norge har mange små bibliotekmed begrensederessurser.Tall fra statistikkenviser at bare
67 kommuner har folkebibliotek med mer enn 5 årsverk og bare 30 kommuner har bibliotek
med mer enn 10 årsverk. Det er foreslåttat et bibliotekskal ha minimumpå 6-8 årsverk.Det
betyr at bibliotekmed færre enn 5-6 årsverkmå konsolideresmed biblioteki andre
kommuner. Det vises til erfaringermed konsolideringenav museene, som har gitt uttelling
både i kronerog politiskoppmerksomhet
. Det åpnes også for andre formerfor konsolidering,
for eksempel mellomfolke- og skolebiblioteki en kommune.
Norgesbiblioteketbyggerpå brukerorientering
og samarbeid.Befolkningenskal møte en
enhetligog samlet biblioteksektormed klar oppgavefordeling
. Ressursenei sektorenskal
være tilgjengeligfor alle uavhengigav bostedskommuneog tilknytningtil
utdanningsinstitusjon
eller arbeidsplass. Det bør snarestsettes i gang forsøk med samarbeid
over kommunegrenseneog det må settes av midlerslik at konsolideringenikke fører til
innsparing, stikk i strid med hensikten
K m etanse
De størstebibliotekenerepresentererkompetanseog tjenestersom må komme alle til gode.
De skal være utviklingsaktøreri forhold til utprøvingog etableringav nye bibliotektjenester.
For de store bibliotekenesforsterkerutredningenmye av det utviklingsarbeidet
som allerede
er i gang. Prosjektersom online referansetjeneste(Biblioteksvar)og felles transportordninger
er nevnt som eksempler. Det er verdt å nevne at Larvikbibliotek var med i forprosjektettil
Biblioteksvarog at Vestfold allerede har en velfungerendetransportordning.

Kjerneni Norgesbiblioteketer kompetanseog kunnskap. Når biblioteketer tilgjengelig
overalt, også på nærmestePC, betyr det store utfordringerfor det enkelte bibliotek.Mye taus
kunnskapskal dokumenteres,utprøvingog prosjekterskal ivaretas. Kompetanseutvikling
av
eksisterendepersonalepå den ene side - ny kompetanseinn i bibliotekenepå den annen
side.
Det er et håp at utredningene skal gi et politisk løft og at bibliotekene i Norge skal komme på
nivå med det øvrige Norden. Med et for langt tidsperspektiv er det imidlertid fare for at
utviklingen innhenter reformen. Det utviklingsarbeidet som er i gang må styrkes og
utredningens forslag til tiltak må følges opp med bevilgninger og prosjektmidler, sentralt,
regionaltog lokalt.
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