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SVAR PÅ HØRINGSBREV BIBLIOTEKREFORM 2014
Saksopplysninger:
Høringsuttalelsen ble behandlet og godkjent av Fast utvalg for oppvekst- og kultur i Råde
kommune den 28.2.2007.

Vurdering:
Innledning:
Råde kommune stiller seg i hovedsak positivt til at det skal gjennomføres en reform for
biblioteksektoren. Spesielt synes kommunen det er positivt at det legges opp til en satsning på
digitale bibliotektjenester og på utviklingen av Norgesbiblioteket. Kommunen er positiv til
samarbeid med andre kommuner, men er skeptisk til måten reformen foreslår at dette skal
gjennomføres på. Dette vil vi komme tilbake til.
Målområde 1: Norgesbiblioteket: Innhold og tjenester:
Råde kommune synes det er svært viktig at det blir satset på digitale tjenester som f. eks ebøker og tilgang til elektroniske tidsskrifter. For at disse tjenestene i framtiden skal komme
alle innbyggerne i landet til gode, jf. gjeldende biblioteklov §1, er det viktig at staten bevilger
midler til dette. Det er også viktig at det satses på å lage en nasjonal søkemotor for felles søk i
alle biblioteksdatabaser, både folke- og fagbibliotek, tilsvarende søkemotoren de har i
Danmark: www.bibliotek.dk .
Selv om det satses på digitale tjenester, er det viktig, som rapporten : Bibliotekreform 2014 .
del 1 sier, s, 19.: ” Folkebibliotekene skal være attraktive møteplasser i lokalsamfunnet, og
arenaer for kunnskaps-, kultur og litteraturformidling.”. Bibliotek i små og mellomstore
kommuner må også i framtiden ha mulighet til å drive litteraturformidling og
kunnskapsformidling. Det er viktig med nærhet til brukerne. Derfor bør ikke nasjonale tiltak
komme isteden for det lokale initiativ. Tiltakene forslått i punkt 1.4, 1.5 og 1.6 er kommunen
enig i. Det er ønskelig at det bevilges egne midler til etterutdanning i litteraturformidling, jf.
målområde 3 i rapporten. Denne typen kunnskaper vil bli etterspurt i framtidens
folkebibliotek og i skolebibliotekene.
Målområde 2 : Norgesbiblioteket : Struktur og organisering.
Reformen legger opp til en omfattende konsolidering av bibliotekenheter. Råde kommune er
skeptisk til at dette er den beste løsningen for de små og mellomstore kommunene.

Samarbeid mellom bibliotek i et avgrenset geografisk område, uavhengig av forvaltningsnivå
ser Råde kommune derimot på som svært viktig. Dette har kommunen hatt gode erfaringer
med gjennom deltagelse i prosjektet ”Biblioteket Østfold”.
Samarbeid mellom bibliotekenheter bør imidlertid kunne arte seg på ulike måter i ulike deler
av landet. Et samarbeidsform som passer for eksempel i Oppland passer ikke nødvendigvis i
Østfold. Initiativet til samarbeid bør komme fra bibliotekenhetene lokalt, og ikke påtvinges
fra sentrale myndigheter. Imidlertid bør det legges opp til positive tiltak som stimulerer til
samarbeid, for eksempel statlige bevilgninger.
Dersom det skal lages større bibliotekenheter, er det viktig som det står på side 27 i
Bibliotekreform 2014 del 1 : ” Antall kommuner som skal inngå i den enkelte enhet, må
vurderes ut fra lokale forhold som folketall, geografi og kommunikasjonsmuligheter” . Råde
kommune reagerer derfor på at det i samme avsnitt står at framtidens konsoliderte
bibliotekenheter må bestå av minimum 6-8 ansatte. Dette kravet om antall ansatte, kan både
være for snevert og for vidt til å kunne gi den enkelte innbygger fullverdige bibliotektjenester.
Et bibliotek med 2 til 4 ansatte, og med velfungerende samarbeid med nærliggende bibliotek,
kan fungere vel så bra som et bibliotek med 6 ansatte som ikke samarbeider med noen.
Det er også mulig å tenke seg et større område, som for eksempel Østfold fylke, i framtiden
kan fungere som en enhet. Uansett størrelsen på framtidige bibliotekenheter bør det ikke
legges opp til mer administrasjon.
I forhold til endringer av Lov om folkebibliotek, synes kommunen det er bra at den utvides til
å gjelde alle bibliotektyper. Kommunen mener imidlertid at kravet om at det skal være minst
en bibliotekenhet i hver kommune må bestå. Kommunen mener også at det må stilles krav
om at det skal være minst en ansatt i hver kommune som har bibliotekutdannelse på høgskole
nivå. Biblioteksjefen bør ha denne kompetansen, spesielt i de små og mellomstore
kommunene.
Andre forhold:
Råde kommune ser det som viktig at det i de små kommunene også stimuleres til å finne
samarbeidspartnere lokalt. Disse samarbeidspartene kan være for eksempel kulturtjenesten i
kommunen eller statlige etater som for eksempel NAV-kontorer. Økonomisk støtte til
prosjekter som f. eks samlokalisering av NAV-kontor og bibliotek er noe som er ønskelig. Det
er viktig å legge til rette for at bibliotekene i de små kommunen også skal gi innbyggerne de
beste tjenestene i en digital framtid.
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