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Bibliotekreform 2014 (Utsendt til medlemmer av HOK høsten 2006)

Saksopplysninger
Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet sendte 05.01.2007
Bibliotekreform 2014 Del 1 Strategier og tiltak (ABM-skrift 30) ut på høring.
Utredningen ble utført av ABM-utvikling på oppdrag av de to departementene, og den ble overlevert 25
september 2006.

Utredningen er en svært omfattende gjennomgang av norsk bibliotekvesen, og del 1 er en sammenfatning
av strategier og tiltak for styrking modernisering av norsk biblioteksektor fram mot 2014. Del 2 -
Norgesbiblioteket - Nettverk for kunnskap og kultur er et mer omfattende bakgrunnsdokument som bl.a.
beskriver dagens situasjon i norske bibliotek og bibliotekstrategier i andre land.

Utredningen legger opp til felles nasjonale digitale tjenester bygd på samarbeid mellom bibliotekene og
nasjonal koordinering og finansiering. Videre en reform av bibliotekstrukturen bl.a. ved samarbeid og
samordning av bibliotektilbudet mellom kommuner, og kompetanseoppbygging på alle ledd. Biblioteket
skal også videreutvikles som et sted for læring, kulturformidling og for integrering og kulturelt mangfold.

Vurdering

Utredningen gir en svært grundig gjennomgang av alle sider av biblioteksektoren i Norge, og den gir et
godt utgangspunkt for den enkelte kommune til å planlegge og delta i regionale tiltak samt utvikle det
lokale tilbudet i henhold til nasjonal standard.

Rådmannens  innstilling:

HOK -- Hovedutvalget for oppvekst og kultur i Rissa har følgende kommentarer:

1. Innhold og tjenester
Forslaget om felles digitale tjenester og spesielt en abm-portal kan bidra til lik tilgang til kunnskap og
informasjon uansett bosted. Tilgang til elektroniske oppslagverker gjennom lisensordninger er et viktig
tiltak Det er imidlertid en forutsetning at tekniske løsninger er planlagt og fullfinansiert av nasjonale
myndigheter, og at den enkelte kommune settes i
stand til å ta i bruk dette tilbudet. Ved gjennomføring må det tas hensyn til den enkelte kommunenes
ressurser og bemanning på IKT-sida. I motsatt fall kan dette skape større ulikheter mellom kommunene.
Det er også svært viktig at beregning av kostnader for tiltakene er kvalitetssikret. Bl.a.
kan lisenser for bruk av elektroniske tidsskrifter kan føre til betydelige ekstrakostnader.
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Bibliotekenes integrering i i skoler og utdanningsinstitusjoner er er en viktig faktor for at elever og
studenter skal lykkes i å tilegne seg informasjonskompetanse. Men først må biblioteksamarbeidet innen
den enkelte kommune organiseres og forankres i bindende avtaler. Dette gjelder spesielt utgiftsfordeling.
I vår kommune har organisert samarbeid mellom folkebibliotek og alle skolebibliotek hatt positive
effekter. Felles katalog og ulånssystem innen kommunen er et sentralt redskap.

Styrking av innkjøpsordningene i omfang og til å gjelde flere medier er svært positivt for å sikre kvalitet
og likhet i medietilbudet.

2. Norgesbiblioteket

I utredningen foreslås konsolidering av bibliotekene. Vi oppfatter det som positivt, men vil bemerke at det
må være opp til de enkelte kommuner i samarbeid med fylkeskommune /regionale myndigheter å avgjøre
hvor omfattende samarbeidet mellom bibliotekene skal være og hvilke bibliotek som naturlig utgjør en
fremtidig enhet. Konsolideringen kan gi positive effekter for fagmiljø og sikring av felles standard og
kompetanseutvikling. Men geografi og avstander skaper nye utfordringer for de ansatte, og bedre
utnytting av felles samlinger forutsetter en landsdekkende transportordning. På Fosen har Fosen regionråd
allerede tatt initiativet til utredning av et forpliktende samarbeid på bibliotekområdet.
Dette skjer på tvers av fylkesgrensene. I dette arbeidet er representanter fra fylkesbibliotekene i Nord-
Trøndelag og Sør-Trøndelag sentrale for å kunne forankre et framtidig samarbeid i det som skjer på
nasjonalt plan.
Men den fysiske bibliotekavdeling vil uansett utgjøre grunnlaget for å kunne yte tjenester
til brukerne. Tilgjengelighet m.h.t. avstand til biblioteket og åpningstider er viktig, og her er tanken om
flerbruksbibliotek og funksjon som møteplass i lokalmiljøet interessant.
Skolebibliotekene trenger en plan for utvikling, og vi ser det som naturlig at samarbeidet mellom
skolebibliotek og folkebibliotek i den enkelte kommune styrkes samtidig med
det interkommunale biblioteksamarbeidet.

3. Kompetanseutvikling

Kompetanseheving er nødvendig for at samarbeidet på biblioteksektoren skal lykkes.
Det er viktig å utvikle videreutdanningstilbud for alle grupper bibliotekansatte, og at
dette tilbudet hele tida tar utgangspunkt felles nasjonale standarder og de krav som
medieutviklingen, befolkningen og utdanningssektoren stiller til bibliotekene.
Konsoliderte bibliotek kan gi muligheter for hospitering og nettverksbygging, og
mulighetene for målrettet kompetanseutvikling vil være større med en slik struktur.

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur - 27.03.2007:
Bibliotekar Harald Jakobsen orienterte om saken.

Vedtak  i Hovedutvalget for oppvekst og kultur -  27.03.2007:
Innstillingen vedtatt. Enstemmig.

Rett utskrift
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