Levanger kommune
Kulturenheten

18.APR.
2007
Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 DEP
0030 Oslo

Deres re :

Q.oo+..573,685

Vår re : GSH 2007/788

Dato : 17.04.2007

Høringsuttalelse - " Bibliotekreform 2014"
Denne høringsuttalelsen er vedtatt i Driftskomiteen i Levanger kommune onsdag 28. mars
2007, SAK 19/07.

Med hilsen

If'' j

t, Q

U,.

uri Sivertsen Haugan
biblioteksjef

Postadresse :
Postboks 130
7601 Levanger
Tlf. 74052500

Saksbehandler :
Guri Sivertsen Haugan
guri.sivertsen.haugan@levanger.folkebibl.no
Tlf. 74052901

Organisasjon:
Organisasjonsnr.
938587051
E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Web: http://www.levanger.kommune.no

Levan er kommune - Kulturenheten

Side 2 av 3

Levanger kommune
Sakspapir

Høringsuttalelse

Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:

- "Bibliotekreform

2014"

Gun Sivertsen Haugan
guri.sivertsen.haugan@levanger.folkebibl.no
74052901

Utval
Driftskomiteen i Levan er

Arkivrefs
2007/788 - /C60

Motedato
28.03.2007

Saksnr.
19/07

Generelle kommentarer
Levanger kommune mener at Bibliotekreform 2014 er en framtidsrettet og offensiv reform,
som gir en helt spesiell mulighet for styrking av biblioteksektoren. Økt bruk av bibliotekene
har stor verdi, både fordi bibliotekene er kilder til kunnskap og kulturopplevelser og fordi
bibliotekene underbygger demokrati og ytringsfrihet ved å tilby alle gratis tilgang.
Levanger kommune støtter i hovedsak utredningens uttalte hovedmål for biblioteksektoren
2008 - 2014
• utvikle ogtilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester
• fremme bibliotekene som ressurs for læring og kultur- og litteraturformidling
• gjennomføre en reform av bibliotekstrukturen gjennom lokale og regionale tiltak
basert på lokale forhold og demokratiske vedtak
• styrke ogfornye kompetansen i biblioteksektoren
Levanger kommune er positiv til at utredningen legger opp til et større statlig ansvar for
på
utviklingen av nasjonale bibliotektjenester og generelt innenfor biblioteksektoren, også
folke- og skolebiblioteksektoren.
Målområde 1 Innhold og tjenester
Tilgang til sentrale kunnskapskilder og utvikling av nye digitale tjenester er svært viktig for
hele befolkningen. Levanger kommune støtter tiltakene under strategi 1.1, 1.2 og 1.3.
Det er også viktig å videreutvikle bibliotekene som ressurs for læring og kultur- og
litteraturformidling, og vi er positive til tiltakene under strategi 1.4 og 1.5.
Bibliotekene er en viktig arena for integrering, inkludering og kulturelt mangfold. Det er
viktig å styrke kompetansen på dette området ute i kommunene. Det er ogsåsvært viktig for
bibliotektjenester til innvandrerbefolkningen rundt om i Norge at det flerspråklige biblioteket
i Oslo far nok ressurser til å videreføre sitt arbeid som kompetansebibliotek innenfor dette
området.

Postadresse
:

Saksbehandler
:

Organisasjon:

Postboks 130
7601 Levanger
Tlf. 74052500

Gun Sivertsen Haugan
guri.sivertsen.haugan@levanger.folkebibl.no
Tlf. 74052901

Organisasjonsnr.
938587051
E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Web: http://www.levanger.kommune.no

Levan er kommune- Kulturenheten

Side 3 av 3

Målområde 2 Struktur og organisering
En konsolidering av bibliotek må føre til en styrking av bibliotekene. Det er viktig at
koordinator for prosessen har verktøy for å stimulere til konsolidering. Det er også viktig at
allerede etablerte samarbeidsformer videreføres også i denne prosessen.
Situasjonen i mange skolebibliotek er svært dårlig. Et tettere samarbeid mellom
folkebibliotek og skolebibliotek vill hjulpet mye på situasjonen. Dette ville styrket
bibliotekkompetansen ute i skolene. Iversetting av program for skolebibliotek støttes.
Levanger kommune ser positivt på at det lages en felles biblioteklovgiving for alle offentlige
bibliotektyper i Norge. Dette vil være nødvendig for å gjennomføre et sømløst og
brukervennlig bibliotektilbud til alle innbyggere.
Et investeringsprogram for biblioteklokaler er positivt. Bibliotekene skal ha universell
utforming, og her har mange kommuner utfordringer. Det bør også være rom for stimulering
til økt mobil bibliotektjeneste - både til fornying og til ny etablering.
Målområde 3 Kompetanse og forskning
Det er en rivende teknisk utvikling innen informasjonskompetanse. Bibliotekene bør ligge i
forkant av den vanlige bruker når det gjelder å følge med på denne utviklingen. Den viktigste
ressursen i biblioteket er menneskene. For å nå målet om like tjenester til alle må alle
bibliotek ha bred kompetanse. Tiltakene som er foreslått vil være viktige redskap for å oppnå
dette.
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