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Sak: Høringsuttalelse på Bibliotekutredningen 

"Bibliotekreform 2014" 
Dok. (utsendt): Høringsbrev samt forord og innledning fra utredningen. 
Dok. (ikke utsendt): Bibliotekreform 2014: Del 1 Strategier og tiltak og Del 2 Norgesbiblioteket – nettverk 

for kunnskap og kultur 
  
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Nærøy kommune er positive til bibliotekreform 2014, men mener imidlertid at begrepet 
konsolidering må kunne tolkes mer fleksibelt enn det som beskrives i utredningen. Modellen 
om konsolidering er ikke god nok i forhold til små kommuner og vi synes det må være 
åpenhet for ulike modeller, som for eksempel løsningen med prosjektkoordinatorer i 
Namdalsbibliotekene. 
 

Behandling i Utvalg for drift og utvikling - 02.05.2007: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak i Utvalg for drift og utvikling - 02.05.2007: 
Nærøy kommune er positive til bibliotekreform 2014, men mener imidlertid at begrepet 
konsolidering må kunne tolkes mer fleksibelt enn det som beskrives i utredningen. 
Modellen om konsolidering er ikke god nok i forhold til små kommuner og vi synes det 
må være åpenhet for ulike modeller, som for eksempel løsningen med 
prosjektkoordinatorer i Namdalsbibliotekene. 
 
 
 

Bakgrunn 
Bibliotekutredningen Bibliotekreform 2014 (ABM-skrift 30) ble 5. januar 2007 sendt ut på 
høring fra Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. Høringsfristen er 1. 
mai. 
 
Utdannings- og Forskningsdepartementet (nåværende Kunnskapsdepartementet) og Kultur- 
og Kirkedepartementet fastsatte i 2004 mandat for utredning av et samlet bibliotekfelt. 
Samtidig ble det oppnevnt en referansegruppe med 11 medlemmer fra relevante fagmiljøer. 
Utredningen ble utført på oppdrag fra de to departementene og Bibliotekreform 2014 ble 
overlevert 25. september i år. 
 



Bibliotekutredningen består av to deler: 
- Bibliotekreform 2014 – Del 1 Strategier og tiltak 
- Bibliotekreform 2014 – Del 2 Norgesbiblioteket – nettverk for kunnskap og kultur 

 

Sammendrag 
Utredningens hovedsatsninger er samlet i tre målområder: 1. Bibliotekenes innhold og 
tjenester, 2. Bibliotekenes struktur og organisering og 3. Kompetanse og forskning. 
Utredningen gir et samlet bilde av status og utviklingsmuligheter for hele bibliotekfeltet og 
tydeliggjør at samarbeid er viktig for å kunne realisere bibliotekenes samlede potensial. 
 
Målområde 1: Innhold og tjenester 
Det er to hovedsatsninger innen dette målområdet:  

1. Å utvikle og tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester. Å skape et digitalt bibliotek 
som gir alle enkel tilgang til kunnskap og kultur. Gjennom samarbeid mellom 
bibliotekene og nasjonal koordinering og finansiering realiseres nasjonale tjenester 
som er fritt tilgjengelig for alle. 

2. Styrke og fremme bibliotekene som ressurser for læring og for kultur- og 
litteraturformidling, samt at bibliotekene skal styrkes som bidragsytere til integrering 
og kulturelt mangfold. Dette skal blant annet skje gjennom styrking av 
kulturfondordningen og Den kulturelle skolesekken. 

 
Målområde 2: Struktur og organisering 
Hovedsatsingen her er å gjennomføre en reform av bibliotekstrukturen. Målet med dette er å 
gi brukerne bedre bibliotektjenester, gjennom sterkere bibliotek og kompetansemiljøer. 
Sterkere bibliotek oppnås gjennom konsolidering (samordning) av flere bibliotek i et 
geografisk område til et nytt felles bibliotek. For å oppnå dekning av alle kompetanseområder 
må det være minimum 6-8 årsverk i det enkelte bibliotek. Antall kommuner som skal inngå i 
den enkelte enhet, må vurderes ut fra lokale forhold som folketall, geografi og 
kommunikasjonsmuligheter. Videre poengteres det at det bør finnes minst en 
bibliotekavdeling i hver av de kommunene som inngår i det nye konsoliderte biblioteket. 
 
I dette målområdet innføres begrepet Norgesbiblioteket som betegnelse for et samarbeidende 
nettverk av alle bibliotektyper. Her presenteres en transportordning for distribusjon av 
materiale mellom bibliotek i Norge. 
 
Målområde 3: Kompetanse og forskning 
Hovedsatsingen i dette feltet er å styrke og fornye kompetansen i biblioteksektoren. 
Bibliotekforskningen skal gi ny kompetanse til feltet og bibliotekene skal ha bred og 
oppdatert kompetanse for å gi bedre tjenester til brukerne. Dette skal oppnås blant annet 
nettverksgrupper og hospiteringsprogram, samt økt fokus på utdanning. 
 

Vurdering 
Bibliotekene i Norge står foran store utfordringer og vi mener det er nødvendig med en 
bibliotekreform som sikrer et godt bibliotektilbud til alle i framtida. Dette er en sentral 
utredning som tar utgangspunkt i bibliotekenes egenverdi, som grunnleggende fellesgode og 
ressurs i et demokratisk samfunn. Norge som kunnskapsnasjon og flerkulturelt samfunn 
trenger sterke og kompetente bibliotek som samhandler, og som møter publikum der de er. 
 
Nærøy folkebibliotek er nå tilgjengelig på Internett, noe som er et resultat av 
samarbeidsprosjektet Namdalsbibliotekene, og er derfor på vei mot reformens mål om 
nettbaserte tjenester. En slik oppgradering ville etter hvert blitt en forutsetning for å jobbe 
mot økt digitalisering i Norgesbiblioteket. 
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Vi synes imidlertid begrepet konsolidering må kunne tolkes mer fleksibelt enn det som 
beskrives i utredningen. Modellen om konsolidering i er ikke god nok i forhold til små 
kommuner. Folkebibliotekene er et gratis lavterskeltilbud til alle aldersgrupper som må være 
der brukerne er. Vi mener det er viktig at antall årsverk ved hvert enkelt bibliotek består som 
i dag ved en eventuell konsolidering. 
 
Vi synes det må være åpenhet for ulike modeller som tar utgangspunkt i lokale og regionale 
muligheter, som for eksempel løsningen med prosjektkoordinatorer i Namdalsbibliotekene. 
Samarbeidet mellom 14 kommuner i Namdalsbibliotekene fører til en styrking av små 
bibliotekenheter når det gjelder blant annet kompetanseheving, modernisering og 
digitalisering. Denne formen for konsolidering og samarbeid viser tydelige resultater hos oss. 
 
Reformen skal finansieres gjennom nasjonal innsats, samt en satsning fra kommunene selv. 
Det er uklart hvor mye den enkelte kommune plikter å bidra med i årene som kommer og 
dette bør kartlegges nærmere. Det vil være sentralt med satsning på regionalt nivå. 
 

Konklusjon 
Nærøy kommune er positive til bibliotekreform 2014, men mener imidlertid at begrepet 
konsolidering må kunne tolkes mer fleksibelt enn det som beskrives i utredningen. Modellen 
om konsolidering er ikke god nok i forhold til små kommuner og vi synes det må være 
åpenhet for ulike modeller, som for eksempel løsningen med prosjektkoordinatorer i 
Namdalsbibliotekene. 
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