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Bakgrunn
Utredningen er utført av ABM-utvikling på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet
og kirkedepartementet i 2004.

og Kultur-

Generelle kommentarer
Målet må være å gi alle lik tilgang til kunnskap og kultur i lokalmiljøet uavhengig av

økonomi og sosial status. Det lokale bibliotek skal være en møteplass for integrering og
kulturelt mangfold. Biblioteket skal også være et senter for litteraturformidling og det må da

være attraktivt med tjenester som er aktuelle, mangfoldige, servicerettet og med god kvalitet.
Biblioteket må være synlig i lokalsamfunnet og kunne møte etterspørselen fra brukerne.
For å oppnå gode sømløse bibliotek må det etableres nasjonale eller fylkeskommunale
transportordninger og gode digitale løsninger. Fylkesbibliotekene må rustes opp til å fungere
som kompetansesentere/rådgivere for folkebibliotekene.
De viktigste elementene i bibliotekreformen 2014 er følgende:
1.
2.

Felles nasjonale di itale tenester . Målet er å skape et digitalt bibliotek som gir
alle enkel tilgang til kunnskap og kultur.
Nor esbiblioteket - nettverk av bibliotek i Norge. Målet er å gi et bedre

bibliotektilbud med sterkere enheter. Styrking vil skje gjennom en
konsolideringsprosess. Flere kommuner innen et geografisk områdeskal gå
sammen om et felles bibliotek. Et konsolidert bibliotek skal ha minimum 6-8

årsverk.
3.

Kom etansehevin

. Fornye den samlede bibliotekkompetansen.

Generelle kommentarer til de enkelte forslagene
Målområde 1- Innhold o tenester

Nettbaserte tjenester er helt nødvendig i dagens samfunn. Alle må ha lik tilgang til
informasjon- og kunnskapskilder uavhengig av geografisk beliggenhet.

Målet må være en

tilrettelegging for en felles dataløsning for samtlige bibliotek så det gjør det enkelt for
brukeren å skaffe informasjon. Dette krever et økonomisk løft og gjør det nødvendig at
statlige midler følger til kommunene.
Det er svært viktig å videreutvikle litteraturformidling for barn og unge. Positivt at det
utvikles et program hvor målet er å skape leselyst uansett leseferdigheter. Det er også viktig
at innkjøpsordningene styrkes. Det skal etableres innkjøpsordning for norsk film og dataspill.

Minst like viktig vil det være å innføre samme ordning for lydbøker for de som er svake
lesere.
Målområde 2 -Struktur o or aniserin
Forslaget om en konsolidering vil øke skillet mellom by og land. Faren med konsolidering og

felles biblioteksjef kan være at bibliotekeierne vil føle mindre ansvar for, og tilknytning til det
lokale biblioteket, med en administrasjon og ledelse langt unna. Det lokale biblioteket vil
miste mye av styringsnivået og kan igjen føre til dårligere samarbeid med barnehager og
skoler. I stedet for konsolidering som her er foreslått, må det åpnes opp for andre lokale

samarbeidsformer. Størrelsen på bibliotekene i Norge kan være forskjellige så lenge fjernlån
fungerer og ny transportordning blir iverksatt. Det er viktigere med tilgjengelighet og nærhet
til brukerne enn størrelsen på biblioteket. Biblioteket som møteplass i lokalsamfunnet er like
viktig for mennesker i alle aldre. Ikke minst som integrering i et flerkulturelt samfunn.

2
Målet må være å gi like gode bibliotektjenester uansett størrelse på kommunene . Det gjøres
ved å styrke nettverket og samarbeidet mellom bibliotekene , ikke nødvendigvis konsolidering
som nevnes i reformen.
Skolebibliotekene må styrkes kraftig og samarbeidet mellom skole - og folkebiblioteket
prioriteres for at barn og unge skal få et bedre bibliotektilbud.
Når det gjelder det fysiske biblioteket blir det svært viktig å etablere et investeringsprogram

for biblioteklokaler. Bibliotekenei dagens samfunnmøternye store utfordringerog
forandringer.
Målområde 3 - Kom etanse o forsknin
For å styrke kompetansen i alle typer bibliotek vil det være viktig med nettverkssamlinger.

Opplæringsprogram
må ikke baregjennomføresi de konsolidertebibliotekene. Opplæringog
videreutdanning er også viktig for bibliotekansatte i de lokale bibliotekene.
Bibliotekloven
Det bør fortsatt være lovpålagt at alle kommuner skal ha et bibliotek.
Generelle bemerkninger
De undertegnede kommuner har allerede inngått en samarbeidsavtale om:
felles hjemmeside
markedsføring
arrangement
felles drifting av biblioteksystem
emnefordeling fagbøker/fjernlån
faste møter
litteraturformidling

Vi mener det er viktig å åpne for samarbeidsformer tilpasset små kommuner og lokale
variasjoner . Dette er med på å styrke de lokale bibliotekene faglig og å utnytte ressursene

bedre.
Flere av intensjonene i Bibliotekreformen 2014 er gode . Men konsolidering av bibliotekene

med min. 6-8 årsverkbør ikke gjennomføres. Det bør heller åpnes opp for andre
samarbeidsformer. Det forutsettes at det følger årlige statlige midler til kommunene for å
gjennomføre flere av disse tiltakene. Ansvar og rollefordeling på ulike forvaltningsnivå må
tydeliggjøres.

Med vennlig hilsen
MÅHA bibliotekene
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