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Bibliotekreform 2014 - høringsuttalelse

På vegne av Skedsmo kommune har Skedsmo formannskap i sitt møte den 14. mars 2007
vedtatt følgende uttalelse:

Generelle kommentarer til høringen
Bibliotekreform 2014 kommer på et gunstig tidspunkt. Biblioteksektoren er inne i en stor
endring. Det finnes stadig et stort gap mellom hva man ønsker å utrette i sektoren og hva man
har mulighet for innenfor de rammer og begrensninger man har. Denne utredingen har også
vært etterspurt i kjølvannet av diskusjoner rundt kommunesammenslåing, effektivisering av
tjenester og utviklingen av digitale tjenester.

Kommentarer til de enkelte forslagene
Del 1
Staten må stille til disposisjon større ressurser hvis Norgesbiblioteket og den utvikling som
utredningen skisserer skal bli mulig. Prosjektmidlene må være ledsaget av enkle søkerutiner
og rask behandling. Skedsmo kommune ønsker mer fokus på det tverrfaglige miljøet for å
bidra til utvikling av nye bibliotektjenester, og ønsker å innføre tverrfaglighet som en viktig
del av arbeidsmetodene. Biblioteket som møtested og det personlige engasjementet må
videreutvikles og følges opp, og det må være rom for å utføre basisoppgavene også når nye
tjenester kommer inn. De nasjonale digitale tjenestene vil være av stor betydning for å kunne
heve sektoren slik utredningen skisserer. Disse tjenestene må derfor prioriteres i det videre
arbeidet.

Del 2
Skedsmo kommune ser positivt på mulighetene for konsolidering av bibliotek, da det vil

kunne oppnås en mer rasjonell drift, spesialisering, utnyttelse av de samlede ressursene i
samlinger, digitale tjenester, lokaler, litteraturformidling og kompetanse. Det regionale
bibliotek må være pådriver i regionale samarbeidsordninger for å gi regionens innbyggere
effektive bibliotektjenester. Kommunes oppgave må være å delta aktivt i det regionale og
nasjonale nettverket og samtidig ta ansvar for det lokale bibliotektilbud. Det gis muligheter
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for å starte opp arbeidet innenfor nåværende biblioteklov, men det bør arbeides for endring i
bibliotekloven der man i større grad ivaretar brukernes behov. Forslag til endring i
opplæringsloven bør spesifiseres noe, og komme med konkrete tiltak for å heve
skolebibliotekene og deres status i skolesystemet.
Fylkesbibliotekets rolle i Akershus må avklares. Samlingene må åpnes for publikum.

Del 3
Skedsmo kommune er enige i at kompetanseheving er nødvendig, men ønsker at det skal
tilbys et mer variert utdanningstilbud enn i dag. Skedsmo kommune mener også at man i
større grad kan se på sammensettingen av andre profesjoner for å dekke støttefunksjoner der
det er påkrevd. Særlig i forhold til nye digitale løsninger vil det være aktuelt å se på andre
ansatte med en annen kompetanse for å dekke behovene. Kompetente, engasjerte og
nytenkende ansatte vil være et kriterium for å få gjennomført "Bibliotekreform 2014"

Med hilsen


