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BIBLIOTEKREFORM  2014 - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSUTVALGETS VEDTAK:

Lunner kommune har f I ende uttalelse til Bibliotekreform 2014

Det beste med denne bibliotekreformen er at vi skal bli bedre til det beste for brukeren.
Lunner kommune er enige i nesten alle punkter.
Norgesbiblioteket skal gi brukerne et bedre og mer helhetlig bibliotektilbud og skal sikre en
videreutvikling av bibliotek og gi et likeverdig tilbud i hele landet, uansett hvor du bor, jobber
eller din økonomiske evne. Bibliotekene skal ha bred og oppdatert kompetanse og derfor yte
bedre tjenester. Tanken med et Norgesbibliotek er mer samarbeid og at man er sterkere
sammen enn alene. Ved å konsolidere(Slå sammen og styrke) kan man gi et bredere og bedre
tilbud til publikum. Lunner kommune ser ikke at det er til det beste for brukeren å slå sammen
flere mindre bibliotek for å få til dette, men det er helt klart at det må være et forpliktende
samarbeid. Å samarbeide på tvers av forvaltningsnivå vil være motiverende for alle ansatte
når vi vet det er til det beste for brukeren. Nettbaserte tjenester er steduavhengige og gir
bibliotekene mulighet til å nå alle. Folkebibliotekene skal være attraktive møteplasser i
lokalsamfunnet, og arenaer for kunnskaps-, kultur og litteraturformidling. Utviklingen av
samarbeidet mellom folkebibliotek og skolebibliotek bidrar til å gi elevene et bedre
bibliotektilbud. Dette her vi erfart i vår kommune, det er også viktig med tanke på
Kunnskapsløftet.

Konsolidering

Vi kan ikke se at det er til beste for brukerne å få færre bibliotek i og med at bosettingen i
kommunen er slik som den er. Ved en sammenslåing med f. eks Gran bibliotek vil det være
stor mulighet for at vi bare får et bibliotek i kommunen. Det er helt nødvendig med et godt og
forpliktende samarbeid med folkebibliotekene i Gran og Jevnaker for å gi brukerne i
Hadelandsregionen et bedre tilbud. Ved å styrke de forskjellige bibliotekene på forskjellige
fagområder og ha en transportordning i regionen som gjør det lett å låne fra hverandre vil
bibliotektilbudet i regionen styrkes og bli mye bedre. Dette er o så i tråd med 0 land
f lkesbiblioteks strate i.

Behandling og avstemming:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Sandsvegen  1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@ lunner.kommune.no 2030.07.40015 7855.05.05338
2740 ROA  Nettadresse :  www.lunner .kommune.no



Rådmannens innstillg .:'
Lunner kommune har f l elide uttalelse til Bibliotekreform 2014

Det beste med denne bibliotekreformen er at vi skal bli bedre til det beste for brukeren.
Lunner kommune er enige inesten alle punkter.
Norgesbiblioteket skal gi brukerne et bedre,og mer helhetlig bibliotektilbud og skal sikre en
videreutvikling av bibliotek og gi et likeverdig tilbud i hele landet, uansett hvor du bor, jobber
eller din økonomiske evne. Bibliotekene skål ha bred og oppdatert kompetanse og derfor yte
bedre tjenester. Tanken medet Notgesbihliotek er mer samarbeid og at man er sterkere
sammen enn alene. Ved å konsolidere(Slå sammen og styrke) kan man gi et bredere og bedre
tilbud til publikum. Lunner kommune ser ikke at det er til det beste for brukeren å slå sammen
flere mindre bibliotek for å få til dette, men det er helt klart at det må være et forpliktende
samarbeid. A samarbeide på tvers av forvaltningsnivå vil være motiverende for alle ansatte
når vi vet det er til det beste for brukeren. Nettbaserte tjenester er steduavhengige og gir
bibliotekene mulighet til å nå alle. Folkebibliotekene skal være attraktive møteplasser i
lokalsamfunnet, og arenaer for kunnskaps-, kultur og litteraturformidling. Utviklingen av
samarbeidet mellom folkebibliotek og skolebibliotek bidrar til å gi elevene et bedre
bibliotektilbud. Dette her vi erfart i vår kommune, det er også viktig med tanke på
Kunnskapsløftet.

Konsolidering

Vi kan ikke se at det er til beste for brukerne å få færre bibliotek i og med at bosettingen i
kommunen er slik som den er. Ved en sammenslåing med f. eks Gran bibliotek vil det være
stor mulighet for at vi bare får et bibliotek i kommunen. Det er helt nødvendig med et godt og
forpliktende samarbeid med folkebibliotekene i Gran og Jevnaker for å gi brukerne i
Hadelandsregionen et bedre tilbud. Ved å styrke de forskjellige bibliotekene på forskjellige
fagområder og ha en transportordning i regionen som gjør det lett å låne fra hverandre vil
bibliotektilbudet i regionen styrkes og bli mye bedre. Dette er o så i tråd med 0 land
f lkesbiblioteks strate i.
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Saksutredning:

FAKTA:

Kultur - og kirkedepartementet har bedt om høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014.
Høringsfrist 01.05.07. Forøvrig vises til vedlagte høringsnotat.

VURDERING/DRØFTING:

H rin suttalelse Bibliotekreform 2014

Det beste med denne bibliotekreformen er at vi skal bli bedre til det beste for brukeren.
Lunner kommune er enige i nesten alle punkter.
Norgesbiblioteket skal gi brukerne et bedre og mer helhetlig bibliotektilbud og skal sikre en
videreutvikling av bibliotek og gi et likeverdig tilbud i hele landet, uansett hvor du bor, jobber
eller din økonomiske evne. Bibliotekene skal ha bred og oppdatert kompetanse og derfor yte
bedre tjenester. Tanken med et Norgesbibliotek er mer samarbeid og at man er sterkere
sammen enn alene. Ved å konsolidere(Slå sammen og styrke) kan man gi et bredere og bedre
tilbud til publikum. Lunner kommune ser ikke at det er til det beste for brukeren å slå sammen
flere mindre bibliotek for å få til dette, men det er helt klart at det må være et forpliktende
samarbeid. Å samarbeide på tvers av forvaltningsnivå vil være motiverende for alle ansatte
når vi vet det er til det beste for brukeren. Nettbaserte tjenester er steduavhengige og gir
bibliotekene mulighet til å nå alle. Folkebibliotekene skal være attraktive møteplasser i
lokalsamfunnet, og arenaer for kunnskaps-, kultur og litteraturformidling. Utviklingen av
samarbeidet mellom folkebibliotek og skolebibliotek bidrar til å gi elevene et bedre
bibliotektilbud. Dette her vi erfart i vår kommune, det er også viktig med tanke på
Kunnskapsløftet. Det er også en god økonomisk løsning for kommunen med
kombinasjonsbibliotek, folkebibliotek/skolebibliotek.

Felles nasjonale digitale tjenester.

Vi tilbyr internett via bredbånd til våre brukere, men vi trenger flere PC-er til publikum og
trådløst nettverk. Her ligger det også en utfordring med hensyn til plass.

Møteplassen

I Lunner kommune er biblioteket som møteplass sentralt. En kulturell og sosial møteplass
med særlig fokus på litteratur for barn og unge. Vi har ikke noe naturlig sentrum, men flere
mindre tettsteder. I dag har vi hovedbibliotek på Roa, filial på Harestua og Barnebokstua på
Grua. Alle i samarbeid med skoler. Vi har også et tett samarbeid med Lunner barneskole.
Skolene er de som vil bli hardest rammet hvis man bare skal ha et bibliotek i Lunner og det er
katastrofalt med tanke på Kunnskapsløftet. Vi er godt i gang med å styrke skolebibliotekene
som læringsarena gjennom digitalisering av skolebiblioteket og søkekurs for elever og lærere.
Tilgjengeligheten til biblioteket er viktig. I dag kan mange barn gå til biblioteket selv, når de
har nådd skolealder. Og bibliotekene er mye brukt av skolene fordi de deler lokaler. I
bibliotekutredningen legges det også vekt på styrking av skolebibliotekene. Et godt samarbeid
mellom folkebibliotek og skolebibliotek gir utvilsomt elevene et bedre bibliotektilbud.
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Den fysiske utformingen av bibliotekene må tilpasses nye brukerbehov og moderne
bibliotekfunksjoner. Dette er viktig å merke seg da lokalene Hovedbiblioteket ligger i skal
restaureres eller at skolen og kanskje biblioteket skal flyttes.

Konsolidering

Vi kan ikke se at det er til beste for brukerne å få færre bibliotek i og med at bosettingen i
kommunen er slik som den er. Ved en sammenslåing med f. eks Gran bibliotek vil det være
stor mulighet for at vi bare får et bibliotek i kommunen. Det er helt nødvendig med et godt og
forpliktende samarbeid med folkebibliotekene i Gran og Jevnaker for å gi brukerne i
Hadelandsregionen et bedre tilbud. Ved å styrke de forskjellige bibliotekene på forskjellige
fagområder og ha en transportordning i regionen som gjør det lett å låne fra hverandre vil
bibliotektilbudet i regionen styrkes og bli mye bedre. Dette er o så i tråd med 0 land
f Ikesbiblioteks strate i.

Bibliotekene og det flerkulturelle Norge.

Folkebiblioteket er et kulturtilbud som innvandrere bruker. Ved å gi dem tilgang til internett
og aktiv litteraturformidling, skaffe bøker på deres eget språk fremmer vi leselyst og
skriveferdigheter hos både barn og voksne med innvandrerbakgrunn. Lesing av norsk litteratur
gir kunnskap om det norske samfunnet. På denne måten bidrar biblioteket til inkludering,
integrering og kulturelt mangfold.

DOKUMENT I SAKEN:
Vedlagt i ad-hefte:
Høringsnotat fra kultur- og kirkedepartementet.

Øvrige dokument:
Bibliotekreform 2014, del 1.
(Nettadresse:  htt ://www.abm-utviklin no/ ublisert/ABM-skrift/2006/dell web. df)

Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:
Kultur - og kirkedepartementet, postboks 8030 Dep, 0030 Oslo.

Rett utskrift av møtebok.
Roa, v 4- 2- '-

Utvalgssekretær
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