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Høring  -  Bibliotekreform 2014
Norsk Kulturforum står ikke på listen over høringsinstanser for utredningen "Bibliotekreform
2014", men folkebibliotekene har en sentral og viktig rolle i kulturlivet i kommunene, og vi
tillater oss derfor å gi noen synspunkter.

Generelle kommentarer:
Bibliotekreform 2014 er en grundig og omfattende utredning som tar for seg svært mange av de
utfordringene som bibliotekene står overfor. Det foreslås en rekke tiltak som er viktige for
utviklingen av bibliotekvesenet, og det forutsettes betydelige statlige midler for gjennomføring av
de foreslåtte tiltakene. Gjennom utredningen har vi fatt økt fokus på bibliotekene og hvis
forslagene om meget betydelige årlige tilleggsmidler fra staten følges opp, står vi foran et
nødvendig og gledelig løft for hele bibliotekfeltet.

Norsk Kulturforum er glad for den standardhevingen som beskrives i utredningen og støtter de
aller fleste forslagene, med et viktig unntak, forslaget om konsolidering.

Målområde 2: Konsoliderin
Norsk Kulturforum støtter ikke forslaget om konsolidering. Med en konsolideringsprosess slik
den er presentert i utredningen, synes det som om de bibliotekfaglige prioriteringene og
interessene er tillagt mye større vekt enn hensynet til publikum og deres behov for et godt
bibliotektilbud i rimelig nærhet av bostedet. Kravet om 6-8 fagutdannende ansatte innenfor en
ny konsolidert enhet på tvers av kommunegrensene, stiller vi oss meget kritisk til. Det vil mange
steder bety svart lang reise til nærmeste fullverdige bibliotekmiljø.

Folkebibliotekene er hjørnesteiner i det lokale kulturarbeidet og et viktig kulturpolitisk redskap
for kommunen. I tillegg til vanlige bibliotektjenester, er de ofte arenaer for mange ulike
kulturaktiviteter. I utredningen er bibliotekenes oppgaver som kultur- og litteraturformidlere
spesielt omtalt i målområde 1. Dersom man skal ta disse oppgavene på alvor, forutsetter det
egnede møteplasser i eget miljø. Blir det langt til nærmeste bibliotek, vil dette gå spesielt ut over
barn og unge som ikke har samme mulighet som voksne til å oppsøke tilbud langt fra bostedet.
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Kommunene skal fortsatt bære det økonomiske hovedansvaret for folkebibliotekene, og vi mener
at det er viktig for utviklingen av bibliotekene at det politiske engasjementet ivaretas og at den
enkelte kommune beholder hovedansvaret for tilbudet til sine innbyggere.

Vi ser naturligvis behovet for at de faglige tilbudene blir så gode som mulig og for samarbeid på
tvers av bibliotektyper og kommunegrenser, og ønsker et nasjonalt biblioteknettverk og en ny
utvidet biblioteklov velkommen.

Norsk Kulturforum mener imidlertid at ulike interkommunale og tverrfaglige samarbeidsmodeller
er å foretrekke framfor de konsoliderte bibliotekene, og at disse bør utvikles ut fra lokale initiativ
og behov .  Det finnes allerede mange ulike samarbeidsløsninger rundt om i landet og det bør
legges til rette for nytenking og mangfold på dette området. Vi mener at man ved digitalisering
av bibliotektjenester og etablering av gode sentrale tilbud samt utvikling av sterke fagmiljøer i de
nye regionene, vil få  en betydelig kvalitetsheving på bibliotektilbudene.
Det er ikke en forutsetning for den faglige satsingen,  at det etableres nye konsoliderte bibliotek
på tvers av kommunegrensene. Vi vil  anta at den enkelte kommune vil føle et mindre økonomisk
og politisk ansvar for denne nye store enheten,  enn de gjør for sitt eget folkebibliotek i dag.

Statli innsats for bibliotekreformen. Årli e tille smidler
Hvis de mange gode forslag som presenteres i utredningen skal bli en realitet, forutsetter det en
meget betydelig økt økonomisk innsats fra statens side. I utredningen foreslås det fra 337 mill.
kroner til 416 mill. kroner i ekstrabevilgninger gjennom syv år (2008-2014), hvorav 78 mill. kr.
pr. år i økte prosjektmidler over AMB-utviklings budsjett. Deretter foreslås det midler til en
rekke av tiltakene på permanent basis, og dette summerer seg til 47 mill. kroner pr. år i tillegg til
flere tiltakene som forutsettes dekket over budsjettet til ABM-utvikling.

Vi er usikre på om det er realistisk og regne med et så stort løft for bibliotekene samtidig som
departementene skal møte en rekke krav og behov fra egne institusjoner og mange ulike miljøer
og tilskuddsmottakere, innfri Kulturløftet og videreutvikle utdanningstilbudene. Vi imøteser
derfor med spenning det videre arbeidet med Bibliotekreform 2014 og regjeringens forslag til
statsbudsjett for årene 2008 - 2014.

Med vennlig hilsen
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