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Høringsuttalelse - Bibliotekreformen 2014
Vedlagt følger utskrift av kommunestyrets vedtak i sak 27.07 av 26.04.2007:
Namsos kommunestyre vedtar følgende høringsuttalelse vedrørende 'Bibliotekreform
1. Generell kommentar:

2014 ":

Namsos kommune ser med stor forventning frem til gjennomføringen av hele ABM-reformen,
(arkiv, bibliotek, museum). Kommunen støtter opp om visjonene for etablering av det digitale
folkebiblioteket som kunnskaps- og kulturformidler. Namsos kommune er seg sitt eieransvar
bevisst, og vil så langt det er økonomisk mulig oppfylle faglige og økonomiske forpliktelser. Dette
forutsetter sterk statlig og regional medvirkning når det gjelder utvikling av faglig innhold,
tekniske fellesløsninger og finansiering.
2. Kommentarer til orsla ene:
Namsos kommune støtter visjonen om at hele befolkningen skal ha samme mulighet for tilgang til
og kvalitet på bibliotektjenester, uavhengig av bosted. For åfå til det må det etableres mer
robuste bibliotek- og kompetansemiljøer tilgjengelig for alle. Det må være en målsetting at det
kan utvikles bredere, flere og bedre tjenester enn i dag, tjenester tilpasset et digitalt
fremtidssamfunn.
Vi ser særlig utfordringen i at folkebiblioteket skal være et naturlig ledd i et sammenhengende
system for å styrke den digitale kompetansen i befolkningen, og at det skal være attraktiv
møteplass i lokalsamfunnet og arena for kunnskaps-, kultur-, og litteraturformidling, ikke minst
når det gjelder formidling gjennom Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.
Vi ser også at biblioteket i samspill med andre kulturinstitusjoner kan spille en sentral rolle ved
gjennomføringen av Markeringsåret for kulturelt mangfold i 2008.
Vi støtter reformens kvalitative målsettinger både i forhold til tilgjengelighet, kvalitetpå tilbudet
og det å styrke og fornye kompetansen sektoren. Kommunen er også opptatt av biblioteket som
sosial og kulturell møteplass og en arena for læring, kunstformidling og integrering. Det er
viktig for fremtidssamfunnet at en når målet om å være synlig der hvor brukerne er; på nettet, i
forskningen og fysisk tilgjengelig på det lokale folkebiblioteket. Namsos kommune støtter
forslagene om at bibliotekloven kan endres, om at det samordnes til et nasjonalt digitalt
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bibliotek, og vi vil delta aktivt ved en eventuell konsolidering innen biblioteksektoren i Namdalen
(Namdalsbibliotekene).
Namsos kommune ser også utfordringen i høringsdokumentet vedrørende at utvikling av en
samlet lokal og regional bibliotekplan må skje i nært samarbeid med kommunene og at det er
avgjørende at det skapes aksept lokalt for at reformen er nødvendig. Vi har også merket oss
formuleringen vedrørende at det i tillegg til satsing fra bibliotekenes eiere, er behov for en
nasjonal innsats der staten bidrar med midler som kan stimulere til å gjennomføre reformen og
samtidig heve og sikre kvalitet på jenestene i de lokale bibliotekene.
3. Andre kommentarer:
Oppsummert slutter Namsos kommune seg til hovedmålene, strategiene og tiltakene i
"Bibliotekreform 2014 " og ser frem til åfå ytterligere kunnskap om strategiske tiltak og
finansieringsmodeller. Namsos kommune vil særlig følge med på det arbeid som gjøres for å
digitalisere norsk populærmusikk.
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