
Landsla et  for lokal- o rivatarkiv LLP

Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep.

0030 OSLO
0 2. MAI 2007

Vår. ref. WR007031 A.006 "
-

Oslo 30.april 2007

Høringsuttalelse  "Bibliotekreform 2014"

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) er en arkivfaglig organisasjon som har alle landets
arkivinstitusjoner som medlemmer samt flere statlige institusjoner og individuelle
medlemmer.
LLP har med stor interesse fulgt med i diskusjoner i ABM-sektoren, både i forkant og
etterkant av at Bibliotekreform 2014 ble presentert.

Som vi ser det, er  "Bibliotek  2014"  et godt dokument som gir et oversiktlig bilde av hvordan
bibliotekssektoren ser for seg framtidens utfordringer og muligheter.  Her vil vi spesielt trekke
fram de tiltak som blir presentert i utredningen,  noe som vi ser kan  være  med å bidra til å
styrke  sektoren i møte med de utfordringer som hele abm-sektoren møter i konkurransen til
andre typer medier og tilbud.  Forståelsen for bibliotekenes funksjon som
samfunnsinstitusjoner,  tilnærmingen til og fokus på brukere/kunder er også i tråd med de
samme elementene som vi ser fra arkivsiden.

I forhold til de tre innsatsområdene har LLP følgende kommentarer:

1. Innhold og tjenester
Vi vil her spesielt trekke fram de muligheter som ligger i tiltak for digitalisering og tilbud

om nettbaserte tjenester. Her ser vi at utredningen legger vekt på  større samarbeid i abm-
sektoren, noe vi ser positivt på og som vi tror kan bidra til at brukere får et bedre og mer
nyansert tilbud. Mange bibliotek har samlinger av arkivmateriale, ofte av lokalhistorisk
interesse og disse samlingene vil være nyttig å få en bedre oversikt over.

2. Struktur og organisering
LLP vil følge  utviklingen av en eventuell konsolideringsprosess av bibliotekene i
betydning sterkere og mer kompetente bibliotek.  Samtidig er det viktig med
folkebiblioteket for lokalsamfunnene, i oppvekstmiljøet og som kunnskapskilde. Men,
som på arkivsiden, ser vi at større enheter gir en styrke både i tilbud og fag.



3. Kompetanse og forskning
LLP ser  svært positivt på forslag til å etablere et forskningsprogram hvor abm-området
inngår.  Samarbeidet og utvikling i en felles forståelse av ~-institusjoners
samfunnsoppdrag mener vi vil bidra til at brukerne vil få kvalitativt bedre tjenester i
framtiden.

Vi ser med glede at det er foreslått en bevilgningsøkning til biblioteksektoren i en
størrelsesorden som må til for at bibliotekene skal være i stand til å møte framtidens
utfordringer.
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