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Vedtak

Sør-Trøndelag fylkeskommune er i hovedsak positiv til intensjonene i "Bibliotekreform 2014" og avgir følgende
uttalelse:

Målområde 1: Norgesbiblioteket -  innhold og tjenester:

1.2 Tilby  digitalt innhold og nettbaserte tjenester

Sør-Trøndelag fylkeskommune støtter en etablering av digitale nasjonale fellestjenester gjennom en rask
iverksetting av programmet Norsk digitalt bibliotek. Et felles nasjonalt søkegrensesnitt mot alle bibliotek vil gi
innbyggerne i Norge et betydelig bedre og et mer tidsriktig bibliotektilbud. Det vil samtidig gi mulighet for nye
brukertilpassede og brukerdrevne tjenester. Det er samtidig viktig å understreke at et felles nasjonalt søkegrensesnitt
bør favne både bibliotekenes digitale samlinger og katalogdata.

Forslaget om å gi tilgang til sentrale kunnskapskilder gjennom lisenser og andre vederlagsordninger støttes.
Gjennom et slikt tiltak vil alle norske bibliotek få tilgang til ordbøker, leksika, aviser og tidsskrifter i digital form.
Dette er noe som spesielt små bibliotek ikke har mulighet til å ordne selv og er et tiltak som bør gjennomføres
snarest mulig.

1.2 Etablere et program for digitalisering av materiale i arkiv,  bibliotek og museer

Sør-Trøndelag fylkeskommune mener dette er et viktig tiltak for å kunne tilby materiale av stor interesse for større
deler av befolkningen på en bedre og mer tidsriktig måte. Digitaliseringen bør baseres på nasjonale standarder og
åpne format. Det bør etableres og utvikles regionale kompetansemiljøer som har et særskilt ansvar for utvelgelse av
materialet som skal digitaliseres og gjennomføring av digitaliseringen. Et kompetansemiljø som både har den
tekniske og faglige kompetansen. Dette vil kreve investeringer i kompetanse og utstyr både regionalt og nasjonalt.

1.5 Videreutvikle kultur-og litteraturformidlingen i bibliotekene

Sør-Trøndelag fylkeskommune er enig i at det er behov for nasjonale midler til produksjonsstøtte og
litteraturformidling til barn og unge i Den kulturelle skolesekken. De lokale bibliotek kan være gode
samarbeidspartnere og arenaer for litteraturprogram i Den kulturelle skolesekken.

ABM-utvikling og Norsk lokalhistorisk institutt skal sammen utvikle en handlingsplan

med sikte på en mer koordinert og strategisk satsing på lokalhistorie nasjonalt og lokalt i abm-institusjonene. Sør-
Trøndelag fylkeskommune støtter dette forslaget.

Målområde 2: Norgesbiblioteket-  struktur og organisering

2.1 Styrke  og utvikle de organisatoriske enhetene i Norgesbiblioteket

Sør-Trøndelag fylkeskommune ser behov for tiltak for å styrke og konsolidere de små bibliotekene. Det er viktig at
prosessene baseres på vilje til forpliktende samarbeid, men det må være åpent for ulike samarbeidsmodeller valgt
utifra lokale forhold og vurderinger. Statlige stimuleringsmidler som kanaliseres gjennom fylkeskommunene, vil
kunne sikre gode konsolideringsprosesser.

2.2 Videreutvikle  det fysiske biblioteket

Sør-Trøndelag fylkeskommune støtter forslaget om etablering av et statlig investeringsprogram for nye
bibliotekbygg, fornyelse av biblioteklokaler og bokbusser. Det er viktig at også investeringstilskudd til bokbusser
knyttes opp mot investeringsprogram for biblioteklokaler og forvaltes regionalt.

2.3 Utvikle et brukerorientert og samarbeidende Norgesbibliotek

Sør-Trøndelag fylkeskommune er positiv til forslaget om å etablere en landsomfattende transportordning for
distribusjon av materiale mellom bibliotek i Norge.

Sør-Trøndelag fylkeskommune er enig i at bibliotekloven endres slik at alle offentlige bibliotek pålegges å delta i
biblioteknettverket gjennom å yte fjernlån og dele kunnskap.

Målområde 3: Norgesbiblioteket  -  kompetanse og forskning

Sør-Trøndelag fylkeskommune støtter at det opprettes et kompetanseutviklingsprogram for bibliotekansatte. Selv
om programmet primært skal rettes mot de konsoliderte bibliotekene, må en også ha en strategi for de kommuner og
institusjoner som av ulike årsaker ikke konsoliderer seg. Dette for at brukere i også disse kommunene skal være
sikret høy bibliotekfaglig kompetanse. Fylkesbibliotekene vil spille en viktig rolle i gjennomføring av programmet.

Fylkesbibliotekene i reformen

Sør-Trøndelag fylkeskommune er enig i at fylkesbibliotekenes viktigste oppgaver ligger innenfor utvikling og
koordinering og at driftsoppgaver som f.eks fjernlån kan overføres til andre bibliotek. Når det gjelder bokbuss, er det



en tjeneste med et så vidt nedslagsfelt at den også i fremtiden bør kunne forankres på regionalt nivå hvis man finner
det formålstjenlig.


