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OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE - BIBLIOTEKREFORM 2014 
 
Vi viser til Kultur- og kirkedepartementets brev av 05.01.2007 med oversendelse av 
utredningen Bibliotekreform 2014 til høring – og hvor det fremgår at utredningen er utarbeidet 
av ABM-utvikling på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet og Utdannings- og 
forskningsdepartementet (nåværende Kunnskapsdepartementet). Høringsfristen er fastsatt til 
01.05.2007.  
 
Utredningen omfatter i utgangspunktet alle offentlige bibliotek: nasjonalbiblioteket, 
universitetsbibliotekene, bibliotek i høgskoler, andre fag- og forskningsbibliotek, skolebibliotek 
og folkebibliotekene. Folkebibliotekene utgjør den største gruppen. Bibliotek i grunnskoler og 
videregående skoler er imidlertid i mindre grad berørt i utredningen, og har relativt liten plass i 
strategidelen. Tiltakene som foreslås skal være gjennomført innen 2014. Oslo kommunes 
høringsuttalelse følger nedenfor. 
 
Oslo kommunes høringsuttalelse: 
 
Utredningen Bibliotekreform 2014 gir gode beskrivelser og analyser av bibliotekenes 
utfordringer og muligheter. 
 
De foreslåtte strategier samsvarer i stor grad med Oslo kommunes prioriteringer av 
tjenesteutvikling og vedtatte strukturreformer mht biblioteknettverket i Oslo. Oslo kommune 
kan derfor i hovedtrekk gi sin anbefaling til de reformer som foreslås i utredningen. 
 
Oslo kommune vil kommentere noen særlige forhold: 
 
Samarbeid mellom bibliotekene i kommunens eie, folkebibliotek og bibliotek i grunnskole og 
videregående skole 
Det anses å være en svakhet at ikke utredningen trekker bibliotekene i grunnskole og 
videregående skole mer inn i den foreslåtte strategi for konsolidering av bibliotekene. Det bør 
vurderes om ikke fellesløsninger innenfor den enkelte kommunes egne bibliotekinstitusjoner vil 
være like egnede konsolideringer for å oppnå sterkere bibliotek og kompetansemiljøer i selv 
relativt små kommuner, fremfor å etablere felleskommunale institusjoner. 
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Ansvar for finansiering og gjennomføring av utvikling 
Det er samfunnsøkonomisk gunstig at bibliotekinstitusjonene forutsettes å samarbeide om 
utvikling av løsninger, og at disse blir nasjonalt tilgjengelige gjennom ”Norgesbiblioteket”. 
Oslo kommune ser det også som viktig for kvalitet og brukertilpasning at nyutvikling av 
tjenester og nye digitale tjenester forankres i de større operative fagmiljøene. Det må imidlertid 
sikres at nasjonal finansiering også kanaliseres til disse operative fagmiljøene, for å få en 
planmessig utvikling som ikke baseres på frivillig dugnadsinnsats. 
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