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HØRING  -  BIBLIOTEKREFORM 2014

Høringsuttalelse fra Nittedal kommune vedrørende Bibliotekreform 2014

Bibliotekreform 2014 legger opp til et stort løft for biblioteksektoren, gjennom en økonomisk
satsing på 300 millioner årlig. Utredningen tar for seg mange viktige områder som man kan støtte
opp om. Nittedal kommune vil her fremheve følgende:

Norgesbiblioteket
Et nasjonalt biblioteknettverk og digitale tjenester, som gjennom felles søke- og
bestillingsrutiner, og et nasjonalt transportsystem, vil kunne gi brukerne et mye bedre
tilbud enn i dag.

Program for skolebibliotekutvikling
Dette har vært et forsømt område. Skolebibliotekene må utvikles som lærings-
arenaer og bidra til Kunnskapsløftet. Nittedal kommune ser det derfor som viktig at det
foreslås et program for Skolebibliotekutvikling.

- Investeringsprogram for biblioteklokaler
Det foreslås et program som skal omfatte nye bibliotekbygg, fornyelse av bibliotek-
lokaler og mobil bibliotektjeneste. Folkebibliotekene skal være en viktig og
attraktiv del av lokalsamfunnet, og moderne lokaler betyr mye for bruken av
biblioteket. Ved planlegging av nye lokaler, vil Nittedal kommune kunne dra nytte
av et slikt investeringsprogram.

Når det gjelder utredningens forslag om konsolidering av bibliotekene er vi tvilende til at dette kan
føre til styrking av små og mellomstore bibliotek. Det forslås at bibliotek med færre enn 5 stillinger
skal slås sammen med et større i en nabokommune. Interkommunalt samarbeid er positivt, men vi er
redd for at en konsolidering i praksis vil føre til sentralisering, og den enkelte kommune vil miste
eierforholdet til sitt lokale bibliotek. Nittedal kommune stiller seg tvilende til at det er vil være
hensiktsmessig å satse like mye på biblioteket når de som skal forvalte det sitter i en nabokommune.
Dette vil ikke minst svekke et populært og viktig kulturtilbud i Nittedal.

Nittedal kommune har valgt å behande saken administrativt med orientering til kommunestyret.
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