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Høringsuttalelse fra Røros kommune:
Generelt :
Utredninga har mange og gode forslag til hvordan norske bibliotek skal møte framtida.
Målområde 1 Innhold og tjenester
Utfordringene med digitalisering, utnyttelse av digitale verktøy og ikke minst et samlet og
likt tilbud over hele landet må innebære et samlet løft, ikke noe hvert enkelt bibliotek har
ansvaret for. Samtidig er det klart at det vil kreve mye av hver enkelt enhet, som må bidra
etter evne.
Det er viktig at utredningas forslag til deling av finansiering av mange av tiltakene blir
gjennomført. Nasjonal og regional deltakelse er nødvendig for de lokale bibliotekene.
Det må understrekes at finansiering av lisensavtaler må være et nasjonalt/regionalt ansvar.
Slike avtaler er dyre og det er viktig at alle har tilgang til kunnskapen som finnes i
lisensfinansierte baser.
Målområde 2
Investeringsprogram for lokaler er positivt.
Det er viktig å opprettholde en god fjernlånstjeneste. Alle må pålegges å bidra i et nettverk.
Evt med en nasjonal kompensasjon for de store som må yte mest og sjøl om de små må yte
mer enn i dag.
En god transportordning er alfa og omega! Uten regional/nasjonal medfinansiering vil det bli
stor ulikheter. Det er og viktig at det ikke blir laga ordninger som er vesentlig tregere enn i
dag. Det vil være et skritt i gal retning.
Konsolidering betyr sammenslåing og styrking, i følge utredninga. Det er vanskelig å se at en
konsolidering som skal bety at hver enhet har 6-8 ansatte, er gjennomførlig uten at det blir
store avstander og mye byråkrati i grisgrendte strøk. Utredninga åpner for at en kan
konsolidere seg innen kommunen også, men det er et poeng å trå over kommunegrensene.
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Kanskje hadde en utprøving av ulike måter å samarbeide på vært en mer fruktbar vei å gå. Da
ville en slippe å bruke mye krefter og tid på motstand som automatisk vil oppstå ved en
"tvangssammenslåing".
Målområde 3
Det er lett å være enig at det trengs kompetanseheving innen de foreslåtte områdene i
utredningen.
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