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Bibliotekreform 2014 - høringsuttalelse 
 
Vi viser til Deres brev av 05.01.07. 
 
Utvalg for kultur og oppvekst har behandlet saken i møte 16. april og har gjort følgende vedtak: 
 

Sandnes kommune viser til departementets høringsbrev av 5. januar d.å. om 
Bibliotekreform 2014. 
Sandnes kommune mener generelt at det er viktig at nasjonale reformer og retningslinjer 
utformes på en slik måte at det gis stor frihet til å utvikle egen politikk i kommunene. 
Vi er glade for at det foreslås en rekke tiltak som vil bedre brukernes møte med og 
tilgang til informasjon i bibliotekene. Særlig positivt synes vi det er med en rekke av de 
tiltakene som foreslås under målområde 1. Kommunen er enig med utredningen i den 
vekt som legges på tilgjengeliggjøring av digitalisert informasjon, både gjennom tiltak 
som sikrer tilgang til slik informasjon gjennom en felles inngangsportal og de tiltak som 
foreslås for tilgjengeliggjøring av sentrale kunnskapskilder og tiltakene som foreslå for 
å digitalisere materiale i arkiv, bibliotek og museer. 
Sandnes kommune deler utredningens syn på bibliotekene som viktige ressurser for 
både formell og uformell læring. Vi er allikevel opptatt av at utformingen av en 
eventuell forskrift til Lov om opplæring ikke skjer på en slik måte at kommunens og de 
enkelte skolers mulighet til å finne egne løsninger innenfor lovens ramme svekkes. 
Sandnes kommune viser videre til forslagene om konsoliderte enheter. Dette vil ikke 
være tiltak som berører vår kommune direkte, men vi viser til at ulike regionale 
samarbeidsordninger, eller samarbeid mellom skolebibliotek og folkebibliotek kan være 
alternativer til en full organisatorisk sammenslåing mellom bibliotekene i de minste 
kommunene.  
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I denne forbindelse vil vi peke på de positive erfarings som kommunen 
har med regionalt biblioteksamarbeid på Nord-Jæren, blant annet om lånekort og felles 
transportordninger. For tiden på går det arbeid med å utrede muligheten for en 
interkommunal bibliotekfilial på et stort kjøpesenter i regionen. 
For øvrig har kommunen ingen merknader til utredningen. 
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