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BIBLIOTEKREFORM 2014 - HØRINGSBREV 
 
 
Vedlagte dokumenter 
Høringsnotat fra Det kongelige kultur- og kirkedepartement datert 05012007 
 
Ikke vedlagte dokumenter: 
Bibliotekreform 2014, Del i: Strategier og tiltak 
 
Hjemmel for behandling: 
Egenkonpetanse, jfr. delegasjonsreglementets kap. 3.4, pkt. 6 
 
Saksopplysninger: 
Bibliotekreform 2014 er ute på høring med høringsfrist 1. mai (utsatt fra 1. april). 
Reformens hovedsatsninger er samlet innen tre målområder: 
1. Bibliotekenes innhold og tjenester 
2. Bibliotekenes struktur og organisering 
3. Kompetanse og forskning 
 
Bibliotekenes innhold og tjenester 
Det er to hovedsatsinger innen dette området 
1. Utvikling og tilbud av digitalt innhold og nettbaserte tjenester. Mye av  satsingen på dette området 

vil skje nasjonalt, gjennom felles nasjonale bibliotektjenester. 
2. Satsingen skal styrke og fremme bibliotekene som ressurser for læring og kultur- og 

litteraturformidling, samt være et middel til integrasjon og kulturelt mangfold. Dette skal blant 
annet skje gjennom økt styrking av Kulturfondordningen og Den Kulturelle Skolesekken. 

 
Bibliotekenes struktur og organisering 
Hovedsatsingen her er å gjennomføre en reform av bibliotekstrukturen. Målet med denne reformen er å 
gi brukerne bedre bibliotektjenester, gjennom sterkere bibliotek og kompetansemiljøer. For å oppnå 
dekning av alle kompetanseområder, må det dessuten være minimum 6-8 årsverk i det enkelte 
bibliotek. Dette oppnås gjennom konsolidering (samordning) av flere bibliotek innen et geografisk 
område, under en felles biblioteksjef med ansvar for bibliotekets samlede virksomhet. 
Strukturreformen skal dessuten følges opp med et program for å videreutvikle det fysiske biblioteket, 
der målet er at bibliotekene skal være attraktive møteplasser i lokalsamfunn og utdanningsmiljø og det 
poengteres at det bør vanligvis finnes minst én bibliotekavdeling i hver av kommunene som inngår i 
det nye konsoliderte bibliotek. 
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Kompetanse og forskning 
Hovedsatsingen innen dette feltet vil være å styrke og fornye kompetansen i biblioteksektoren. 
Bibliotekforskning vil gi ny kunnskap til feltet, og bibliotekene skal ha bred og oppdatert kompetanse 
for å gi bedre tjenester. Det skal oppnås blant annet gjennom nettverksgrupper og 
hospiteringsprogram, samt økt fokus på utdanning. 
 
 
Vurdering: 
Bibliotekreform 2014 er et spennende dokument med klare ambisjoner om en styrking og 
modernisering av bibliotektjenestene. Mange små biblioteker er og vil være - også framtidig - for små 
til å kunne dekke alle kompetanseområder som en ser for seg vil bli etterspurt av framtidas brukere. 
Reformens hovedvirkemiddel er å løse dette organisatorisk og kompetansemessig. Organisatorisk 
gjennom å bygge opp enheter med minimum 6-8 årsverk i hvert distrikt under en felles biblioteksjef, 
og kompetansemessig gjennom satsning på nettverksbygging, hospitering og utdanning.  
 
Snåsa kommune har blant annet gjennom tilknytning til  Namdalsbibliotekene hatt fokus på tilsvarende 
problemstillinger over tid. Snåsa bibliotek er allerede tilgjengelig på nett, blant annet gjennom satsing 
på prosjekt Namdalsbibliotekene, og er derfor godt på vei mot reformens mål om nettbaserte tjenester. 
 
Snåsa kommune er  positiv til samarbeid, men noe skeptisk til at det kun skal være én mulig 
samarbeidsform for å oppnå dette. En er videre usikker på om felles biblioteksjef er rett vei å gå når 
det er så store avstander mellom kommunene som f.eks i Indre Namdal som Snåsa hører til. Andre 
samarbeidsformer, som for eksempel Namdalsbibliotekene med en felles koordinator, burde være en 
grei løsning som kan utvikles videre i den nye modellen. 
 
Reformen vil også ha innvirkning på skolebibliotek, universitetsbibliotek og andre fagbibliotek, og 
skal finansieres gjennom nasjonal innsats, samt en satsning fra bibliotekenes eiere. Det gjøres 
oppmerksom på at ”den nasjonale innsatsen må ikke redusere eiernes innsats” (s. 32). Det er uklart 
hvor mye den enkelte kommune plikter å bidra med i årene som kommer, men den totale nasjonale 
økonomiske innsatsen de neste årene vil innen 2011 være på 416 millioner kroner årlig. 
Det bør derfor klarlegges hvor mye det enkelte biblioteks eiere må bidra med av ekstra midler for å 
gjennomføre reformen. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/ vedtak: 
Sakens vurderinger oversendes departementet som Snåsa kommunes høringsuttalelse 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.04.2007 sak 82/07 
Behandling: 
Ingen andre forslag ble framsatt. 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak: 
Sakens vurderinger oversendes departementet som Snåsa kommunes høringsuttalelse 
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