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Saksutredning 
Høringsfrist er utsatt til 1.mai 2007. Høringsbrevet og høringsdokumentet er ikke vedlagt til 
politisk behandling, men finnes på nettside som angitt. I samsvar med ønske om sortering av 
stoffet, er det lagt opp til kommentarer til de enkelte forslagene i høringsdokumentet.  
 
Forslag til uttale:  
Høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014 
Del 1 Strategier og tiltak 
Del 2 Norgesbiblioteket – nettverk for kunnskap og kultur 
 
 
1. Generelle kommentarer 
Med Bibliotekreform 2014 har ABM-utvikling startet arbeidet med å få en mer framtidsrettet og 
offensiv biblioteksektor. 
Hovedsatsingene er samlet innenfor tre målområder: bibliotekenes innhold og tjenester, deres 
struktur og organisering samt kompetanse og forskning. 
 
 
2. Kommentarer til de enkelte forslagene 
 
Målområde 1. INNHOLD OG TJENESTER 



 
Tiltak under 1.1: Iverksette programmet Et norsk digitalt bibliotek 
Utvikling av felles søke- og bestillingsmuligheter i fag- og folkebibliotek er et prioritert tiltak. 
Utredningen sier at ”Det skal etableres en løsning som gjør det mulig å søke etter materiale i alle 
norske bibliotek samtidig”. Det vil effektivisere innlånstjenesten. 
 
Tiltak under 1.1: Gi tilgang til sentrale kunnskapskilder gjennom lisenser og andre 
vederlagsordninger 
Bibliotek bør ha tilgang til betalingsdatabaser og lisenser til program slik at brukere får dekket 
behov for kunnskapsdatabaser. Etter hvert vil mer materiale være digitalisert og tilgjengelig, 
bruk av fulltekstdatabaser vil øke, og da forventes det at biblioteket har tilgang.  
 
Med dette vil felles ressurser utnyttes godt innenfor biblioteksektoren. Det vil bety rasjonelt og 
effektivt arbeid, en sikrer kvalitet på tjenestene, og kan utvikle nye tjenester. 
 
Tiltak under 1.5. Utvikle en handlingsplan for å styrke bibliotek, arkiv og museer som 
lokalhistoriske sentre. 
Formidling av lokalhistorisk materiale er sentralt i bibliotekenes tilbud. Slektsgranskere søker 
kilder. Lokalhistorikere arbeider med å samle den lokale historien, kulturen og arbeidslivet i 
bokform. I bøker skal bilder på plass. Biblioteket er sentralt i dette arbeidet. Vi ser derfor 
positivt på en plan for å styrke bibliotek, arkiv og museum som lokalhistoriske sentre. Når 
biblioteket her også har en samlokalisering med vårt bergverkssenter, så er dette allerede ABM-
samarbeid i praksis, og som kan utvikles mer. I tillegg har vi samlokalisert Otta 
nasjonalparksenter, som vektlegger bibliotekets informasjonsrolle. 
 
Målområde 2. STRUKTUR OG ORGANISERING 
 
Tiltak under 2.1: Etablere sterkere og mer kompetente folkebibliotek gjennom en 
konsolideringsprosess som omfatter bibliotekene i flere kommuner. 
Utredningen foreslår en reform av bibliotekstrukturen. 
Konsolidering i den form utredningen foreslår, med bibliotek med minst 6-8 årsverk, er etter 
vårt syn ikke ønskelig. I regioner med store geografiske avstander, og der det ligger til rette for 
det, foretrekkes heller andre løsninger. Bibliotekene finner samarbeidsmåter med 
funksjonsfordeling, ansvarsfordeling og emnefordeling, som vil gjøre bibliotekene som helhet i 
stand til å yte flere tjenester og ta flere roller. Bibliotekene vil da kunne avspeile sitt 
lokalsamfunn, utvikle seg til viktige lokale ressurser, og samtidig opptre samlet som en felles 
god bibliotektjeneste for regionen. 
I region Nord-Gudbrandsdal er arbeid i gang med en felles bibliotekplan der en fordeler 
funksjoner, ansvar og emner, nettopp for å utnytte de ressurser som finnes og for samlet å gi 
bibliotektjenester med høg kvalitet. Bibliotekene spisser sine tjenester, satser ulikt, og 
samarbeider. Eksempler på dette kan være studiesenter (Lesja, Lom, Skjåk), Bok til alle-
bibliotek (Sel), litteraturformidling for barn (Lom), Forbrukerinfo (Dovre), Sel med 
samlokalisering med bergverkssenter og nasjonalparksenter(jfr tiltak under 1,5). Videre tar  
bibliotekene opp regionens satsingsområde ”Nasjonalparkriket”, og samarbeider så alle får 
”nasjonalparkbibliotek” som en del av samlingen. 
Et større, sentralt bibliotek i en region kan få rollen som knutepunktbibliotek (regionbibliotek, 
sentralbibliotek), og ivareta avtalte oppgaver. En slik oppgave kan være å utvikle en samling 
som dekker behov hos fjernstudenter og desentraliserte studenter. I denne regionen ligger det an 
til at Sel får en slik rolle, grunnet sentral geografisk plassering, største samlinga og videst 
åpningstid, som er alle dager unntatt søndager.   
  



Tiltak under 2.3: Etablere en transportordning for distribusjon av materiale mellom 
bibliotek i Norge 
En effektiv felles transportordning, med gode rutiner, må komme på plass og omfatte alle 
bibliotek. Det vil utnytte felles ressurser. Ordningen må være lønnsom i forhold til dagens 
portoutgifter, så det vil være ei vesentlig oppgave å forhandle fram akseptable priser. Men med 
dagens biltetthet og farefylte vegstrekninger ønsker vi ingen nyordning som medfører økt 
vegtransport. Vi går inn for at forhandlinger tas opp med Posten , evt. i samarbeid med jernbane 
slik at en heller utnytter det nett som eksisterer enn å generere mer biltrafikk. 
Det er bare få år siden bibliotek hadde en avtale med Posten som var gunstig prismessig; kan det 
oppnås igjen? 
Den siste tida har vi fått noe erfaring med innlån fra bibliotekene som har tatt i bruk en felles 
transportordning (bibliotekene i Hedmark). Det går for lang tid før pakkene når fram, når de skal 
til samlingspunkter på den måten. 
 
Tiltak under 2.3: Endre dagens biblioteklovgivning for å sikre samarbeidet i et nasjonalt 
biblioteknettverk 
Alle offentlige bibliotek skal delta i nettverket Norgesbiblioteket, og bidra med å yte fjernlån og 
ved kunnskapsdeling. 
Dette vil styrke tilbudet til desentraliserte studenter og fjernstudenter 
 
Målområde 3. KOMPETANSE OG FORSKNING 
 
Tiltak under 3.1: Etablere et kompetanseutviklingsprogram for å styrke Norgesbiblioteket 
og de konsoliderte bibliotekene. 
Det trengs økt kompetanse i bibliotekene, for brukernes stadig mer individuelle behov og krav, 
for nye roller som biblioteket får og for utviklingsoppgaver. Å lage og følge et 
kompetanseutviklingsprogram vil sikre kvalitet og gjennomføring. 
Vi mener at samarbeid om målrettet kompetanseutvikling kan bli nok en oppgave for biblioteka 
i en region. På ulike fagområder kan personalet styrke sin kompetanse, for så å bruke 
kunnskapen i bibliotekarbeid i regionen og dele kunnskapen med andre bibliotektilsatte. Evner, 
egenskaper og interesser trekkes fram, slik at de menneskelige ressursene utnyttes best mulig.  
 
3. Eventuelle andre kommentarer. 
Økonomi: 
Ved en eventuell gjennomføring av Bibliotekreform 2014 må norske kommuner selv styrke 
biblioteket med økonomiske ressurser. I sammenlikning med andre nordiske land bruker norske 
kommuner lite ressurser på bibliotek. Nasjonale midler kommer i tillegg og skal sikre en heving 
av kvaliteten, utvikling av tjenestene og heving av kompetansen som biblioteket disponerer. 
 
Bibliotek-datasystemer: 
Situasjonen med flere likestilte bibliotekdatasystemer i Norge gjør samhandling tungt og 
ressurskrevende, jfr. Drammensbiblioteket med samlokalisering og likevel to datasystemer. Det 
ville være ønskelig å få datasystemene til å samkjøre tettere, så en i enkelte tilfeller kunne slå 
sammen bibliotekbaser, eller få de til å operere sammen. Her i Sel har en for eksempel 
folkebibliotekets og videregående skoles bibliotekbaser (Bibliofil og Mikromarc) som burde 
kunne operere sammen. 
 
Kvalitetsreformer: 
En bør nå evaluere museumsreformen, og la erfaringer fra denne komme til nytte i 
bibliotekreformen.  
 
 



 
 

Administrasjonssjefens forslag til uttale: 
Driftsutvalget slutter seg til forslag til uttale, som oversendes som Sel kommune sin uttale om 
Biblitotekreformen 2014.  
 
 

Behandling i Driftsutvalget - 30.04.2007:  
Adm.sjefens forslag enstemmig vedtatt 
 

Vedtak i Driftsutvalget - 30.04.2007: 
Driftsutvalget slutter seg til forslag til uttale, som oversendes som Sel kommune sin uttale om 
Biblitotekreformen 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


