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Fylkestinget
Nord- Trøndelag  fylkeskommune

SAKSPROTOKOLL

Sak nr. 07/16
Bibliotekreform  2014.  Høringsuttalelse

Behandlet /Behandles av Møtedato Sak nr .
F Ikesrådet i Nord-Trøndela 27.3.2007 07/60
Fylkestinget 26.4.2007 07/16

Saksbehandler : Kristin Storvig
Arkivsak: 07/01978
Arkivkode: "661

Fylkestingets vedtak, fattet i  plenum 26.4.2007

1. Fylkestinget støtter forslaget til en langsiktig satsing på fornying av norske bibliotek
gjennom Bibliotekreform 2014. Norge som kunnskapsnasjon og flerkulturelt samfunn
trenger sterke og kompetente bibliotek som samhandler, og som møter innbyggerne der de
er.

2. Fylkestinget  mener at det er en forutsetning for gjennomføring av reformen at det regionale
-nivået{fylkesbiblioteket) iar tydelige-oppgaver knyttet til bibliotekutvikling, samordning,
kompetanse og koordinering,  og at det  blir overført  ansvar og økonomiske ressurser fra
staten.

3. Fylkestinget mener at begrepet konsolidering må kunne tolkes mer fleksibelt enn det som
beskrives i utredningen, og at det må være åpenhet for ulike modeller som tar utgangspunkt
i lokale og regionale muligheter.

Det bør være et mål at hver kommune har bibliotekfaglig kompetanse.

4. Fylkestinget mener det må utvikles en ny, generell biblioteklov for alle bibliotektyper, etter
mønster av framlegget til kulturlov. Den fornyede bibliotekloven må sikre innbyggernes rett
til informasjon, kunnskap og kultur via et biblioteknettverk som når ut til alle. Loven må
videre sikre en kompetent sektor og opprettholde samarbeidet mellom ulike bibliotektyper.
I tilknytning til loven bør det gå tydelig fram hvilket ansvar det regionale nivået har når det
gjelder rollene som utviklingsaktør, kunnskaps- og kulturformidler og som koordinator
innen biblioteksamarbeid og digitalisering.

Statlige investeringstilskudd skal gis til fylkeskommunen/det regionale nivået, og ikke til de
konsoliderte enheter, slik at det kan samordnes med øvrig regionalt utvikling.



KOMITEINNSTILLING

1. Fylkestinget støtter forslaget til en langsiktig satsing på fornying av norske bibliotek
gjennom Bibliotekreform 2014. Norge som kunnskapsnasjon og flerkulturelt samfunn
trenger sterke og kompetente bibliotek som samhandler, og som møter innbyggerne der de
er.

2. Fylkestinget mener at det er en forutsetning for gjennomføring av reformen at det regionale
nivået (fylkesbiblioteket) får tydelige oppgaver knyttet til bibliotekutvikling, samordning,
kompetanse og koordinering, og at det blir overført ansvar og økonomiske ressurser fra
staten.

Fylkestinget mener at begrepet konsolidering må kunne tolkes mer fleksibelt enn det som
beskrives i utredningen, og at det må være åpenhet for ulike modeller som tar utgangspunkt
i lokale og regionale muligheter.

Det bør være et mål at hver kommune har bibliotekfaglig kompetanse.

4. Fylkestinget mener det må utvikles en ny, generell biblioteklov for alle bibliotektyper, etter
mønster av framlegget til kulturlov. Den fornyede bibliotekloven må sikre innbyggernes rett
til informasjon, kunnskap og kultur via et biblioteknettverk som når ut til alle. Loven må
videre sikre en kompetent sektor og opprettholde samarbeidet mellom ulike bibliotektyper.
I tilknytning til loven bør det gå tydelig fram hvilket ansvar det regionale nivået har når det
gjelder rollene som utviklingsaktør, kunnskaps- og kulturformidler og som koordinator
innen biblioteksamarbeid og digitalisering.

5. Statlige investeringstilskudd skal gis til fylkeskommunen/det regionale nivået, og ikke til de
konsoliderte enheter, slik at det kan samordnes med øvrig regionalt utvikling.

Fylkestingets behandling i plenum

Saksordføreren, Øystein Mørkved, la fram  komiteinnstillinga.

Følgende hadde  innlegg : Endre Skjervø (Frp).

FORSLAG:

Endre Skjervø på vegne av Fremskrittspartiet:

Alternativt forslag

1. Fylkestinget støtter forslaget til en langsiktig satsning på fornying av norske bibliotek
gjennom Bibliotekreform 2014. Norge som kunnskapsnasjon ogflerkulturelt samfunn
trenger sterke og kompetente bibliotek som samhandler, og som møter innbyggerne der
de er.



Fylkestinget
Nord- Trøndelag fylkeskommune

SAKSPROTOKOLL

Sak nr. 07/16
Bibliotekreform  2014 .  Høringsuttalelse

Behandlet /Behandles av Møtedato Sak nr .
F Ikesrådet i Nord-Trøndela 27.3.2007 07/60
Fylkestinget 26.4.2007 07/16

Saksbehandler : Kristin Storvig
Arkivsak: .07/01978
Arkivkode: 661

Fylkestingets vedtak, fattet  i plenum  26.4.2007

1. Fylkestinget støtter forslaget til en langsiktig satsing på fornying av norske bibliotek
gjennom Bibliotekreform 2014. Norge som kunnskapsnasjon og flerkulturelt samfunn
trenger sterke og kompetente bibliotek som samhandler, og som møter innbyggerne der de
er.

2. Fylkestinget mener at det er en forutsetning for gjennomføring av reformen at det regionale
nivået (fylkesbiblioteket) far tydelige oppgaver knyttet til_bibliotekutvikling, samordning,
kompetanse og koordinering, og at det blir overført ansvar og økonomiske ressurser fra
staten.

3. Fylkestinget mener at begrepet konsolidering må kunne tolkes mer fleksibelt enn det som
beskrives i utredningen, og at det må være åpenhet for ulike modeller som tar utgangspunkt
i lokale og regionale muligheter.

Det bør være et mål at hver kommune har bibliotekfaglig kompetanse.

4. Fylkestinget mener det må utvikles en ny, generell biblioteklov for alle bibliotektyper, etter
mønster av framlegget til kulturlov. Den fornyede bibliotekloven må sikre innbyggernes rett
til informasjon, kunnskap og kultur via et •biblioteknettverk som når ut til alle. Loven må
videre sikre en kompetent sektor og opprettholde samarbeidet mellom ulike bibliotektyper.
I tilknytning til loven bør det gå tydelig fram hvilket ansvar det regionale nivået har når det
gjelder rollene som utviklingsaktør, kunnskaps- og kulturformidler og. som koordinator
innen biblioteksamarbeid og digitalisering.

5. Statlige investeringstilskudd skal gis til fylkeskommunen/det regionale nivået, og ikke til de
konsoliderte enheter, slik at det kan samordnes med øvrig regionalt utvikling.



KOMITEINNSTILLING

1. Fylkestinget støtter forslaget til en langsiktig satsing på fornying av norske bibliotek
gjennom Bibliotekreform 2014. Norge som kunnskapsnasjon og flerkulturelt samfunn
trenger sterke og kompetente bibliotek som samhandler, og som møter innbyggerne der de
er.

2. Fylkestinget mener at det er en forutsetning for gjennomføring av reformen at det regionale
nivået (fylkesbiblioteket) far tydelige oppgaver knyttet til bibliotekutvikling, samordning,
kompetanse og koordinering, og at det blir overført ansvar og økonomiske ressurser fra
staten.

3. Fylkestinget mener at begrepet konsolidering må kunne tolkes mer fleksibelt enn det som
beskrives i utredningen, og at det må være åpenhet for ulike modeller som tar utgangspunkt
i lokale og regionale muligheter.

Det bør være et mål at hver kommune har bibliotekfaglig kompetanse.

4. Fylkestinget mener det må utvikles en ny, generell biblioteklov for alle bibliotektyper, etter
mønster av framlegget til kulturlov. Den fornyede bibliotekloven må sikre innbyggernes rett
til informasjon, kunnskap og kultur via et biblioteknettverk som når ut til alle. Loven må
videre sikre en kompetent sektor og opprettholde samarbeidet. mellom ulike bibliotektyper.
I tilknytning til loven bør det gå tydelig fram hvilket ansvar det regionale nivået har når det
gjelder rollene som utviklingsaktør, kunnskaps- og kulturformidler og som koordinator.
innen biblioteksamarbeid og digitalisering.

5. Statlige investeringstilskudd skal gis til fylkeskommunen/det regionale nivået, og ikke til de
konsoliderte enheter, slik at det kan samordnes med øvrig regionalt utvikling.

Fylkestingets behandling i plenum

Saksordføreren, Øystein Mørkved,  la fram komiteinnstillinga.

Følgende hadde  innlegg : Endre Skjervø (Frp).

FORSLAG:

Endre Skjervø på vegne av Fremskrittspartiet:

Alternativt  forslag

1. Fylkestinget støtter forslaget  til en langsiktig satsning  på fornying  av norske bibliotek
gjennom Bibliotekreform 2014. Norge som  kunnskapsnasjon  ogflerkulturelt samfunn
trenger sterke og kompetente bibliotek som samhandler , og som møter  innbyggerne der
de er.



Fylkestinget
Nord-Trøndelag  fylkeskommune

SAKSPROTOKOLL

Sak nr. 07/16
Bibliotekreform  2014.  Høringsuttalelse

Behandlet/Behandles av Motedato Sak nr .
F Ikesrådet i Nord-Trøndela 27.3.2007 07/60
Fylkestin et 26.4.2007 07/16

Saksbehandler : Kristin Storvig
Arkivsak: 07/01978
Arkivkode: 661

Fylkestingets vedtak, fattet  i plenum 26 .4.2007

1. Fylkestinget støtter forslaget til en langsiktig satsing på.fornying av norske bibliotek
gjennom Bibliotekreform 2014. Norge som kunnskapsnasjon og flerkulturelt samfunn
trenger sterke og kompetente bibliotek som samhandler, og som møter innbyggerne der de
er.

2. Fylkestinget mener at det er en forutsetning for gjennomføring av reformen at det regionale
nivået (fylkesbiblioteket) får tydelige oppgaver knyttet til bibliotekutvikling, samordning,
kompetanse og koordinering, og at det blir overført ansvar og økonomiske ressurser fra
staten.

3. Fylkestinget mener at begrepet konsolidering må kunne tolkes mer fleksibelt enn det som
beskrives i utredningen, og at det må være åpenhet for ulike modeller som tar utgangspunkt
i lokale og regionale muligheter.

Det bør være et mål at hver kommune har bibliotekfaglig kompetanse.

4. Fylkestinget mener det må utvikles en ny, generell biblioteklov for alle bibliotektyper, etter
mønster av framlegget til kulturlov. Den fornyede bibliotekloven må sikre innbyggernes rett
til informasjon, kunnskap og kultur via et biblioteknettverk som når ut til alle. Loven må
videre sikre en kompetent sektor og opprettholde samarbeidet mellom ulike bibliotektyper.
I tilknytning til loven bør det gå tydelig fram hvilket ansvar det regionale nivået har når det
gjelder rollene som utviklingsaktør, kunnskaps- og kulturformidler og som koordinator
innen biblioteksamarbeid og digitalisering.

Statlige investeringstilskudd skal gis til fylkeskommunen/det regionale nivået, og. ikke til de
konsoliderte enheter, slik at det kan samordnes med øvrig regionalt utvikling.



KOMITEINNSTILLING

1. Fylkestinget støtter forslaget til en langsiktig satsing på fornying av norske bibliotek
gjennom Bibliotekreform 2014. Norge som kunnskapsnasjon og flerkulturelt samfunn
trenger sterke og kompetente bibliotek som samhandler, og som møter innbyggerne der de
er.

2. Fylkestinget mener at det er en forutsetning for gjennomføring av reformen at det regionale
nivået (fylkesbiblioteket) far tydelige oppgaver knyttet til bibliotekutvikling, samordning,
kompetanse og koordinering, og at det blir overført ansvar og økonomiske ressurser fra
staten.

3. Fylkestinget mener at begrepet konsolidering må kunne tolkes mer fleksibelt enn det som
beskrives i utredningen, og at det må være åpenhet for ulike modeller som tar utgangspunkt
i lokale og regionale muligheter.

Det bør være et mål at hver kommune har bibliotekfaglig kompetanse.

4. Fylkestinget mener det må utvikles en ny, generell biblioteklov for alle bibliotektyper, etter
mønster av framlegget til kulturlov. Den fornyede bibliotekloven må sikre innbyggernes rett
til informasjon, kunnskap og kultur via et biblioteknettverk som når ut til alle. Loven må
videre sikre en kompetent sektor og opprettholde samarbeidet mellom ulike bibliotektyper.
I tilknytning til loven bør det gå tydelig fram hvilket ansvar det regionale nivået har når det
gjelder rollene som utviklingsaktør, kunnskaps- og kulturformidler og som koordinator
innen biblioteksamarbeid og digitalisering.

5. Statlige investeringstilskudd skal gis til fylkeskommunen/det regionale nivået, og ikke til de
konsoliderte enheter, slik at det kan samordnes med øvrig regionalt utvikling.

Fylkestingets behandling i plenum

Saksordføreren, Øystein Mørkved, la fram komiteinnstillinga.

Følgende hadde innlegg: Endre Skjervø (Frp).

FORSLAG:

Endre Skjervø  på vegne av Fremskrittspartiet:

Alternativt forslag

1. Fylkestinget støtter forslaget  til en langsiktig satsning på  fornying  av norske bibliotek
gjennom Bibliotekreform 2014. Norge som kunnskapsnasjon ogflerkulturelt samfunn
trenger sterke og kompetente bibliotek  som samhandler ,  og som møter  innbyggerne der
de er.



Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

SAKSPROTOKOLL

Sak nr. 07/16
Bibliotekreform  2014. Høringsuttalelse

Behandlet /Behandles av Møtedato Sak nr
F lkesrådet i Nord-Trendela 27.3.2007 07/60
Fylkestinget 26.4.2007 07/16

Saksbehandler : Kristin Storvig
Arkivsak: 07/01978
Arkivkode: 661

Fylkestingets vedtak ,  fattet  i plenum 26 .4.2007

1. Fylkestinget støtter forslaget til en langsiktig satsing på fornying av norske bibliotek
gjennom Bibliotekreform 2014. Norge som kunnskapsnasjon og flerkulturelt samfunn
trenger sterke og kompetente bibliotek som samhandler, og som møter innbyggerne der de
er.

2. Fylkestinget mener at det er en forutsetning for gjennomføring av reformen at det regionale
nivået (fylkesbiblioteket) får tydelige oppgaver knyttet til bibliotekutvikling, samordning,
kompetanse og koordinering, og at det blir overført ansvar og økonomiske ressurser fra
staten.

3. Fylkestinget mener at begrepet konsolidering må kunne tolkes mer fleksibelt enn det som
beskrives i utredningen, og at det må være åpenhet for ulike modeller som tar utgangspunkt
i lokale og regionale muligheter.

Det bør være et mål at hver kommune har bibliotekfaglig kompetanse.

4. Fylkestinget mener det må utvikles en ny, generell biblioteklov for alle bibliotektyper, etter
mønster av framlegget til kulturlov. Den fornyede bibliotekloven må sikre innbyggernes rett
til informasjon, kunnskap og kultur via et biblioteknettverk som når ut til alle. Loven må
videre sikre en kompetent sektor og opprettholde samarbeidet mellom ulike bibliotektyper.
I tilknytning til loven bør det gå tydelig fram hvilket ansvar det regionale nivået har når det
gjelder rollene som utviklingsaktør, kunnskaps- og kulturformidler og som koordinator
innen biblioteksamarbeid og digitalisering.

5. Statlige investeringstilskudd skal gis til fylkeskommunen/det regionale nivået, og ikke til de
konsoliderte enheter, slik at det kan samordnes med øvrig regionalt utvikling.



KOMITEINNSTILLING

1. Fylkestinget  støtter forslaget til en langsiktig satsing på  fornying av  norske  bibliotek
gjennom Bibliotekreform  2014. Norge  som kunnskapsnasjon og flerkulturelt samfunn
trenger sterke og kompetente  bibliotek som  samhandler,  og som møter innbyggerne der de
er.

2. Fylkestinget mener at det er en forutsetning for gjennomføring av reformen at det regionale
nivået (fylkesbiblioteket) får tydelige oppgaver knyttet til bibliotekutvikling, samordning,
kompetanse og koordinering, og at det blir overført ansvar og økonomiske ressurser fra
staten.

3. Fylkestinget mener at begrepet konsolidering må kunne tolkes mer fleksibelt enn det som
beskrives i utredningen, og at det må være åpenhet for ulike modeller som tar utgangspunkt
i lokale og regionale muligheter.

Det bør være et mål at hver kommune har bibliotekfaglig kompetanse.

4. Fylkestinget mener det må. utvikles en ny, generell biblioteklov for alle bibliotektyper, etter
mønster av framlegget til kulturlov. Den fornyede bibliotekloven må sikre innbyggernes rett
til informasjon, kunnskap og kultur via et biblioteknettverk som når ut til alle. Loven må
videre sikre en kompetent sektor og opprettholde samarbeidet mellom ulike bibliotektyper.
I tilknytning til loven bør det gå tydelig fram hvilket ansvar det regionale nivået har når det
gjelder rollene som utviklingsaktør, kunnskaps- og kulturformidler og som koordinator
innen biblioteksamarbeid og digitalisering.

5. Statlige investeringstilskudd skal gis til fylkeskommunen/det regionale nivået, og ikke til de
konsoliderte enheter, slik at det kan samordnes med øvrig regionalt utvikling.

Fylkestingets behandling i plenum

Saksordføreren, Øystein Mørkved, la fram komiteinnstillinga.

Følgende hadde innlegg: Endre Skjervø (Frp).

FORSLAG:

Endre Skjervø på vegne av Fremskrittspartiet:

Alternativt forslag

1. Fylkestinget støtter forslaget til en langsiktig satsning  pk fornying  av norske bibliotek
gjennom Bibliotekreform  2014 . Norge som kunnskapsnasjon ogflerkulturelt samfunn
trenger sterke og kompetente bibliotek som samhandler, og som møter innbyggerne der
de er.



Nord- Trøndelag fylkeskommune
Fylkestinget

Sak nr. 07!16
Bibliotekreform  2014 .  Høringsuttalelse

Behandlet /  Behandles av Sted Møtedato Sak nr.
Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Fylkets Hus, Steinkjer 27.3.2007 07/60
Fylkestinget Steinkjer Rådhus 26.4.2007 07/16

Saksbeh: Kristin Storvig
Arkivsak: 07/01978
Arkivkode: 661

Fylkesrådets  innstilling  til vedtak:

I . Fylkestinget støtter forslaget til en langsiktig satsing på fornying av norske bibliotek
gjennom Bibliotekreform 2014. Norge som kunnskapsnasjon og flerkulturelt samfunn
trenger sterke og kompetente bibliotek som samhandler, og som møter innbyggerne der
de er.

2. Fylkestinget mener at det  er en  forutsetning for gjennomføring av reformen at det
regionale nivået (fylkesbiblioteket) får tydelige oppgaver knyttet til bibliotekutvikling,
samordning, kompetanse og koordinering, og at det blir overført ansvar og økonomiske
ressurser fra staten.

3. Fylkestinget mener at begrepet konsolidering må kunne tolkes mer fleksibelt enn det
som beskrives i utredningen, og at det må være åpenhet for ulike modeller som tar
utgangspunkt i lokale og regionale muligheter.

4. Fylkestinget mener det må utvikles en ny, generell biblioteklov for alle bibliotektyper,
etter mønster av framlegget til kulturlov. Den fornyede bibliotekloven må sikre
innbyggernes rett til informasjon, kunnskap og kultur via et biblioteknettverk som når ut
til alle. Loven må videre sikre en kompetent sektor og opprettholde samarbeidet mellom
ulike bibliotektyper. I tilknytning til loven bør det gå tydelig fram hvilket ansvar det
regionale nivået har når det gjelder rollene som utviklingsaktør, kunnskaps- og
kulturformidler og som koordinator inneri biblioteksamarbeid og digitalisering.



Saksutredning  for fylkesrådet

Trykte vedlegg:
Høringsbrev - "Bibliotekreform 2014", 05.01.2007 fra Kultur- og kirkedepartementet

Utrykte vedlegg: h ://www.abm-utviklin no/ ublisert/ABM-skrifl/2006/dell web. df

Utredning:

Innledning /bakgrunn
Bibliotekutredningen  "Bibliotekreform 2014"  (ABM-skrift 30) ble den 5. januar 2007 sendt ut på
høring fra Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet.
Utdannings- og forskningdepartementet (nåværende Kunnskapsdepartementet) og Kultur- og
kirkedeprternentet fastsatte. i 2004 mandat for utredning av et samlet bibliotekfelt. Samtidig ble det
oppnevnt en referansegruppe med 11 medlemmer fra relevante fagmiljøer. Mandatet for
utredningen ble utformet i samsvar med de premissene som ble lagt til grunn i St.meld. nr. 48
(2002-2003)  Kulturpolitikk fram mot 20143.  Utredningen ble utført på oppdrag fra de to
departementene og  "Bibliotekreform 2014"  ble overlevert 25. september i år.

De viktigste elementene i den forslåtte bibliotekreformen er følgende:

1. Felles nasjonale digitale tjenester
Ved å utvikle og tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester er målet å skape et digitalt bibliotek
som gir alle enkel tilgang til kunnskap og kultur. Dette krever samarbeid mellom bibliotekene og
nasjonal koordinering og finansiering.

2. Norgesbiblioteket - nettverket av bibliotek i Norge
Det foreslås en reform av bibliotekstrukturen. Befolkningen i små kommuner har behov for
samme omfang og kvalitet på bibliotektjenester som de som bor i store byer. Målet er å gi
gjennomgående bedre bibliotektilbud gjennom sterkere bibliotek og kompetansemiljøer, som er i
stand til å utvikle flere og bedre tjenester. Styrkingen vil skje gjennom samarbeid og samordninger
til sterkere enheter med bredere tjenestetilbud.,

3. Kompetanseutvikling for ansatte
Formålet er å styrke og fornye kompetansen i biblioteksektoren. Bibliotekene skal ha en bred og
oppdatert kompetanse for å yte bedre tjenester: Bibliotekforskning skal gi ny kunnskap.

Dessuten skal det fysiske biblioteket videreutvikles som et sted for læring, kulturformidling og
som et sted for integrering og kulturelt mangfold. Bibliotekene skal i større grad være et unikt og
synlig tilbud overalt der brukerne er: På nettet, i forskningen, i undervisningen, og på det lokale
biblioteket.
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1.1 Tilb di  italt innhold o nettbaserte  tenester
1.2 Di  'talisere vikti e innholdsressurser
Vurdering:
Når det gjelder utviklingen av felles nasjonale digitale tjenester har Nasjonalbiblioteket en
nøkkelrolle, og har satt seg store mål på dette området. Samtidig vil lokalt engasjement være
viktig for å få digitalisert relevant materiale som befinner seg lokalt, eller hvis det er av betydning
å raskt tilby digitalisertmateriale som "ligger på vent" i Nasjonalbiblioteket. Det kan være
lokalhistorisk materiale både i bibliotek, arkiv og museum.

Digitalisering viser seg å være et område som krever både spisskompetanse og spesialutstyr,
regionalt samarbeid og forankring i fylkesbiblioteket vil ofte være en forutsetning. Gode felles
nasjonale digitale tjenester krever lokalt engasjement for å bli dekkende for smått og stort i hele
landet, og kunne bli et tilbud til alle. Dette har vært et viktig motiv i arbeidet med
Namdalsbibliotekene: Vi må lokalt ta både et faglig og politisk initiativ for at innbyggerne på
Leka og i Lierne skal. kunne møte sitt bibliotek, finne igjen noe av sitt eget når de besøker "Norsk
digitalt bibliotek", og en form for konsolidering har vist seg å være veien å gå for å få til blant
annet dette.

Kulturnett Trøndelag representerer både digitalt innhold og nettbaserte tjenester som tar
utgangspunkt i behovet for digital formidling av kulturbasert informasjon og kunnskap med
tilknytning til Trøndelag. Kulturnett Trøndelag drives av fylkesbibliotekene i Nord- og Sør-
Trøndelag, og tilfører biblioteknettverket betydningsfull kompetanse innen digital formidling og
organisering av kunnskap på nett. Kulturnett Trøndelag fungerer også som ABM-portal, med
informasjon om og kunnskap fra arkiv, bibliotek og museum i begge fylkene.

Ungdomsinformasjonen i Nord-Trøndelag drives av fylkesbiblioteket, og er en digital
informasjonstjeneste med ungdom som målgruppe. Tjenesten skal i tillegg utvikles til å bli en
spenstig portal for den samlede ungdomssatsingen i fylket.

Det er behov for videre satsing på utvikling av litteraturformidling og stimulering av leselyst for
barn og unge via nettbaserte tjenester. Det gjelder å møtepublikum der de er med sin mobil eller
pc, og da bør de nyeste metoder for digital formidling tas i bruk.

Tilgang til fulltekstbaser innen fag og forskning er en annen viktig problemstilling knyttet til felles
nasjonale og digitale tjenester. Signaler om at tilgangen til faglitteratur og forskningsmateriale i
dag er dårligere enn tidligere er skremmende. Når et universitetsbibliotek kjøper ei bok eller en
artikkel vil materialet normalt være tilgjengelig for lån fra andre bibliotek, også folkebibliotek.
Når samme universitetsbibliotek betaler dyrt for tilgang til en fulltekstbase, så er ikke
dokumentene tilgjengelig for andre enn de som er knyttet til universitetet. Dette er en sak som
krever oppfølging, siden det rokker ved individets rett til kunnskap og kultur.
Det er derfor positivt med utredningens forslag om statlig økonomisk innsats for å gi tilgang til
sentrale kunnskapskilder gjennom lisenser og andre vederlagsordninger, og det er viktig at
ordningen gjelder alle typer bibliotek.

Et siste moment knyttet til digitale tjenester er hvordan vi skal sikre at kompetansen lokalt er
tilstrekkelig til at tjenestene.som finnes blir brukt og formidlet som del av bibliotekets virksomhet.
I Nord-Trøndelag vil vi kunne sikre dette bedre enn i dag innenfor en eller annen form for
konsolidering, samt med satsing på regionale tjenester ved fylkesbiblioteket og Kulturnett
Trøndelag.



skal ha minimum 6-8 årsverk fordelt på variert bibliotekfaglig kompetanse. Fylkeskommunene
skal, gjennom et tett samarbeid med ABM-utvikling, være koordinatorer for å realisere de nye
bibliotekene i et nært samarbeid med kommunene og bibliotekene.. Fylkeskommunene bør
utarbeide en bibliotekplan for sitt fylke, i samarbeid med kommunene, med sikte på
omorganiseringer til konsolidert bibliotek ut fra lokale forhold.
Tidsperiode: 2008-2014
Operasjonelt mål: I løpet av 2008 skal det i alle fylker være iverksatt prosesser for å etablere nye
konsoliderte bibliotek som omfatter bibliotekene i flere kommuner.

Vurdering:
Norgesbiblioteket kan være svaret på mange av utfordringene bibliotekene står overfor. Det er
viktig at bibliotekenes tjenester samordnes, slik at man far tilgang til tjenestene uavhengig av hvor
man bor, studerer eller arbeider. Det ligger i bibliotekvesenets natur å være knyttet sammen i
nettverk, og å fordele oppgaver og utveksle tjenester og kompetanse mellom ulike nivå og ulike
type institusjoner for å få maksimal tilgjengelighet, maksimal kvalitet og maksimal utnyttelse av
ressursene. Det at de ulike bibliotekeierne har hatt stor grad av selvstendighet og liten grad av
formelle forpliktelser overfor nettverket, har skapt store ulikheter i ressurser og tjenestekvalitet
mellom ulike kommuner og mellom ulike utdanningsinstitusjoner.

Bibliotekutredningen peker på omorganisering som en riktig vei å gå for å kunne bli bedre. Ved
behov for endring og forbedring, og faktisk behov for reform - da er organiseringen av
virksomheten et sentralt element. Konsolidering har blitt nøkkelordet for de organisatoriske
endringene i bibliotekutredinga - og ordet betyr å samle og styrke.

Det finnes mange eksempler på at store, påtvungne forandringer kan gi gode resultat i et
utviklingsperspektiv. Det er imidlertid også trolig mange eksempler på at endring som tvang
reduserer motivasjon og innsatsvilje hos de som sitter lengst unna sentrale beslutningstagere.

Nå er det store spørsmålet for mange små bibliotek: Blir vi tvunget inn i en konsolidert enhet med
6-8 ansatte, og mister biblioteksjefen sin myndighet? For Namdalsbibliotekene er spørsmålet:
Hvor mye er nok konsolidering? Har vi: ikke gått langt nok i vår modell?

Det er viktig å se utredningens forslag i forhold til andre politiske signaler knyttet til
samfunnsutviklingen, for eksempel forvaltningsreformen der det går klart fram at
generalistkommunene skal beholdes som de er i dag. Samarbeid mellom kommuner og
videreføring av et regionalt biblioteknivå. som kompetansesenter og utviklingsaktør, vil være en
forutsetning for at kommunene skal kunne levere gode nok tjenester til innbyggerne i framtiden.
Det er også gjort en endring i kommuneloven fra 1.1.07 der vertskommunemodellen framheves
som den beste for å sikre kompetansemiljø som er robuste nok til å møte utfordringene i framtida.

Det er behov for et nettverk av bibliotek som samhandler på tvers av ulike eiere og
forvaltningsnivå. Begrepet konsolidering må imidlertid kunne tolkes mer fleksibelt enn det som
"beskrives i utredningen, og det må være åpenhet for ulike modeller som tar utgangspunkt i lokale
og regionale muligheter. Skal dette kunne gjennomføres, kreves det at det regionale
biblioteknivået (dagens fylkesbibliotek). ivaretar koordinerings-, samordnings- og
utviklingsoppgavene som involverer flere forvaltningsnivå, og det må bevilges økonomiske midler
som stimulerer til ulike former for konsolidering.



En endring av loven for å sikre samarbeidet i et nasjonalt nettverk forutsetter strategier på alle
forvaltningsnivå for å styrke ressursene til innkjøp av bøker og medier, og for å kunne finansiere
frakt av bøker mellom bibliotekene.

Det må utvikles en ny, generell biblioteklov for alle bibliotektyper, etter mønster av framlegget til
kulturlov. Den fornyede bibliotekloven må sikre innbyggernes rett til informasjon, kunnskap og
kultur via et biblioteknettverk som når ut til alle. Loven må videre sikre en kompetent sektor og
opprettholde samarbeidet mellom ulike bibliotektyper. I tilknytning til loven bør det gå tydelig
fram hvilket ansvar det regionale nivået har når det gjelder rollene som utviklingsaktør,
kunnskaps- og kulturformidler og som koordinator innen biblioteksamarbeid og digitalisering.

2.4 Utvikle  redska er o metoder til evaluerin o kvalitetshevin av virksomheten i
bibliotekene
Vurdering:
Nye verktøy for evaluering og kvalitetsheving av virksomheten i bibliotek bør stimulere til
utviklingstiltak i samsvar med det som foreslås i bibliotekutredningen.

Del 3 Kompetanse  og forskning
3.1 Fornye den samlede kompetansen i biblioteksektoren
3.2 Støtte faglig utvikling og kunnskapsdeling på tvers av og innenfor de ulike bibliotekfaglige
områdene, og som ABM-samarbeid.

Vurdering:
Det er positivt med forslagene om utvikling og kompetanseheving innen biblioteksektoren,
spesielt når det gjelder tiltak for å styrke Norgesbiblioteket og etablere nettverksgrupper av
samarbeidende bibliotek og institusjoner, innen ABM-området. Samtidig bør det åpnes for
regionale kompetanseutviklingsprogram som tar hensyn til lokale behov innenfor et ABM-
perspektiv.

Fylkesbibliotekene har i alle år tatt et betydelig ansvar for kompetanseheving blant ansatte i
bibliotek og skoler når det gjelder bibliotekvirksomhet og ulike formidlingsoppgaver. Denne
virksomheten kan videreutvikles og styrkes ved tilføring av ressurser. En satsing på regionale
løsninger i samarbeid med regionale høgskoler og universitet ville også stemt bedre med
intensjonene i forvaltningsreformen når det gjelder regionalt ansvar for forskning og kompetanse.
Nærheten til kommunene gjør at tilbudet kan tilpasses lokale og regionale forhold, og
reiseavstanden og prisen blir overkommelig. I Nord.Trøndelag har vi høstet nyttige erfaringer med
samarbeid med HINT om utvikling av skolebibliotekutdanning, dette arbeidet vil trolig
videreføres.

Et resultat av reformen bør være overføring av både utviklingsmidler og kompetansemidler fra
statlig til regionalt nivå. Fylkesbibliotekene har tatt steget inn rollen som utviklingsaktør, og er
den rette instans til å fordele midler til lokale utviklingsprosjekt. Videre bør det legges opp til en
grundig evaluering av kompetansestrukturen i Namdalsbibliotekene, for å se på om modellen med
regionale bibliotekkoordinater knyttet til fylkesbiblioteket bør videreføres, og etableres i flere
regioner.


