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Biblioteksreform 2014 - Høring

Administrasjonens forslag:
Tjenesteutvalget slutter seg til høringsuttalelse inntatt i saksutredningen.

24.04.2007 Behandling i Tjenesteutvalget

TU-026/07 Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtas.
Tjenesteutvalget slutter seg til høringsuttalelse inntatt i saksutredningen.

Saksopplysninger:

Bakgrunn for saken

Utdannings- og forskningsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet fastsatte i 2004 
mandat for utredning av et samlet bibliotekfelt. Mandatet for utredningen ble utformet i 
samsvar med premissene i St.meld. nr 48(2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014.
Utredningen ble utført av ABM-utvikling på oppdrag fra de to departementene, og 
”Bibliotekreform 2014” ble overlevert 25.sept. 2006. Høringsfrist er utsatt fra opprinnelig 1. 
april til 1. mai 2007.

De tre viktigste elementene i den foreslåtte bibliotekreformen er følgende:
Felles nasjonale digitale tjenester:
Ved å utvikle og tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester er målet å skape et digitalt 
bibliotek som gir alle enkel tilgang til kunnskap og kultur. Dette krever samarbeid mellom 
bibliotekene og nasjonal koordinering og finansiering.

Norgesbiblioteket – nettverket av bibliotek i Norge:
Det foreslås en reform av bibliotekstrukturen. Befolkningen i små kommuner har behov 
for samme omfang og kvalitet på bibliotektjenester som de som bor i store byer. Målet er 
å gi et gjennomgående bedre bibliotektilbud gjennom sterkere bibliotek og 
kompetansemiljøer, som er i stand til å utvikle flere og bedre tjenester. Styrkingen vil skje 
gjennom samarbeid og samordninger til sterkere enheter med bredere tjenestetilbud.

Kompetanseutvikling for ansatte:
Formålet er å styrke og fornye kompetansen i biblioteksektoren. Bibliotekene skal ha en 
bred og oppdatert kompetanse for å yte bedre tjenester. Bibliotekforskning skal gi ny 
kunnskap.



Dessuten skal det fysiske biblioteket videreutvikles som et sted for læring, kulturformidling 
og som et sted for integrering og kulturelt mangfold. Bibliotekene skal i større grad være et 
unikt og synlig tilbud overalt der brukerne er: på nettet, i forskningen og på det lokale 
biblioteket.

Departementet ber om høringsuttalelser etter følgende mal:
1. Generelle kommentarer
2. Kommentarer til de enkelte forslagene
3. Evt. Andre kommentarer

Vurdering:

Generelle kommentarer
Lillesand kommune ser positivt på intensjonene som ligger i Bibliotekreform 2014.
Bibliotekene gis et samfunnsansvar som kunnskapsallmenninger, som skal sikre befolkningen 
fri tilgang til informasjon via fysiske og digitale kilder. Bibliotekene skal fortsatt ha en viktig 
rolle som møteplass i lokalsamfunnet, som en formidler av kunnskap og kultur til alle 
aldersgrupper.

Kommentarer til de enkelte forslag
Målområde 1) Innhold og tjenester
Lillesand kommune er meget positiv til forslagene om digitalisering og at bibliotekene skal 
ligge i front når det gjelder ny teknologi. En nasjonal abm-portal som gir befolkningen 
tilgang til digitale ressurser i både arkiv, bibliotek og museer, og med muligheter for lokale 
innganger, vil være et stort fremskritt når det gjelder tilgjengeliggjøring av materiale.
Kommunen er også glad for at det presiseres at en slik portal vil kreve nasjonal finansiering.

Programmet Norsk digitalt bibliotek med mulighet for å søke etter materiale i alle norske 
bibliotek samtidig, med tilgang for hele befolkningen, med opplysning om hvor materialet 
finnes og mulighet for å sende bestilling vil gjøre at lånerne vil få like muligheter uansett hvor 
i landet de befinner seg.

Lillesand kommune er glad for at det presiseres at kultur- og litteraturformidling fortsatt skal 
være en sentral oppgave. Man støtter tanken om styrking av bibliotek, arkiv og museer som 
lokalhistoriske sentre og utviklingen av en nasjonal handlingsplan for dette.

Likeledes vil kommunen støtte forslaget om å utvide de offentlige innkjøpsordningene til også 
å gjelde nye media og større bredde i utvalget. Det vil bidra til å utvide tilbudet også mindre 
bibliotek kan gi sine lånere. Erfaring og statistikk viser at dagens bibliotekbrukere ønsker 
dagens media.

Målområde 2) Struktur og organisering
Lillesand kommune støtter tanken om Norgesbiblioteket hvor alle bibliotektyper ses som en 
samarbeidende enhet, til beste for alle brukere.
Kommunen er imidlertid meget skeptisk til måten den foreslåtte ”konsolidering” er tenkt
gjennomført på, med tvungen sammenslåing av bibliotek i mindre kommuner. Utredningen er 
også flertydig her (sitat s. 27: ”Det må derfor være minimum 6-8 årsverk i det enkelte 
bibliotek. Det betyr at de bibliotek som har færre enn 5 årsverk i dag, må konsolideres med 
bibliotek i andre kommuner.”) 
I stedet for en tvungen sammenslåing av mindre bibliotek, foreslår kommunen utstrakt bruk 

av samarbeid og vil peke på at det allerede i dag er i gang/ under forberedelse flere slike 
ordninger i Agder.



Aust-Agder bibliotek- og kulturformidling (fylkesbiblioteket) er en nytenkende og meget 
dyktig aktør når det gjelder kulturformidling, kompetanseheving, drøfting av nye tanker, 
praktisk samhandling og rådgivning etter behov. Lillesand kommune foreslår at man gir 
fylkesbiblioteket et utvidet ansvar for samhandling og kompetanseutvikling for
folkebibliotekene i fylket.
Lillesand folkebibliotek deltar også i samarbeid med de andre bibliotekene i ”Knutepunkt 
Sørlandet” dvs. kommunene rundt Kristiansand.
Det er grunn til å vente en sammenslåing av Agderfylkene, og bibliotekene i ”Aust- og Vest-” 
har begynt med felles bibliotekmøter og utreder felles transportordning. Mulighetene er 
mange, men tvang er generelt en dårlig motivasjonsfaktor!

Lillesand kommune ser meget positivt på etableringen av investeringsprogrammer for 
bibliotek, men finner det lite smidig at de nødvendigvis skal knyttes opp mot ”konsolidering”. 
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