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Sør-Odal kommunes høringsuttalelse:

GENERELLE KOMMENTARER

Utredningen er et viktig dokument og inneholder bra og fornuftige tanker for framtidig 
bibliotekutvikling. Mange av tiltakene er nødvendige og viktige – noe er allerede påbegynt, 
slik at en del av endringene kan sees på som en videreutvikling av eksisterende system. 

For å nå og videreføre målene som er satt i utredningen, må nødvendigheten av økte ressurser 
understrekes. Kommunene er helt avhengig av økte økonomiske overføringer for å kunne 
utvikle seg til ledende kunnskapssentre i den målestokk utredningen skisserer.

Sør-Odal kommune slutter seg til konklusjonen om nødvendigheten av en bibliotekreform hva 
gjelder innhold, tjenester og kompetanseutvikling. Når det gjelder den organisatoriske 
reformen, er betenkelighetene større. Målet må være å utvikle gode bibliotek uavhengig av 
hvordan bibliotekene er organisert. 

Sør-Odal kommune vil også uttrykke undring over at folkebibliotekene ikke er representert i 
referansegruppa overhodet. 

KOMMENTARER TIL DE ENKELTE FORSLAGENE

MÅLOMRÅDE 1 – INNHOLD OG TJENESTER I NORGESBIBLIOTEKET

Alle tiltak under dette målområdet støttes. Særlig viktig er utviklingen av digitale tjenester i 
bibliotekene. I tillegg til en markant nasjonal satsning, er det viktig å legge til rette for lokalt 
samarbeid mellom ulike kulturinstitusjoner (bibliotek, museer, arkiv, interesseorganisasjoner) 
for å ivareta bredde i det digitale tilbudet. Når i tillegg biblioteknettverket utvikles etter 
utredningens forutsetninger, vil man være et langt skritt nærmere begrepet Norgesbiblioteket.

MÅLOMRÅDE 2 – STRUKTUR OG ORGANISERING

”TILTAK: ETABLERE STERKERE OG MER KOMPETENTE FOLKEBIBLIOTEK GJENNOM EN 
KONSOLIDERINGSPROSESS SOM OMFATTER BIBLIOTEKENE I FLERE KOMMUNER”

Sør-Odal kommune anbefaler ikke at folkebibliotekene i småkommuner konsolideres til en 
større enhet slik utredningen foreslår. 

Det er ikke folkebiblioteksektoren som har størst behov for mer forpliktende samarbeid i 
nettverket Norgesbiblioteket – men et samarbeid som er mer formalisert og forpliktende enn i 
dag, vil være en bedre løsning enn en sammenslåing. Sør-Odal kommune ser ikke helt 
hvordan samling av ressurser til en konsolidert enhet kommer den enkelte bruker til gode, jfr 
Brukerfokus (Utredningen del 1, kap. 4 s. 16). Sør-Odal kommune mener også det er viktig at 
fagkompetanse finnes på den enkelte avdeling, ikke bare i en sentral konsolidert enhet.

Sør-Odal kommune ser at man har skjelt til Museumsreformen i arbeidet med Bibliotekreform 
2014. Museumssektoren og biblioteksektoren er tradisjonelt grunnleggende ulike i struktur og 
organisering. For museenes del ser vi helt klart fordelen med etablering av formaliserte 
nettverk og samling av fragmenterte ressurser i ulike kommuner. Bibliotek har alltid vært 
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gode på nettverk. Bibliotekene har allerede en etablert og gjenkjennelig struktur. Dette kan det 
med fordel bygges videre på – uten at konsolidering er eneste vei til målet.

Bibliotekene finansieres i sin helhet av kommunene i dag, og da er det viktig at bibliotekene 
også styres av kommunene. Bibliotekets plass i lokalsamfunnet er viktig, og dette forholdet er 
for lite ivaretatt i utredningen. Ikke alle små folkebibliotek (med mindre enn 5 årsverk, og 
som må konsolideres med bibliotek i andre kommuner (Utredningen del 1, kap 5 s. 27)) er 
dårlig fungerende bibliotek med dårlig tjenestetilbud. 

”TILTAK: IVERKSETTE ET PROGRAM FOR SKOLEBIBLIOTEKUTVIKLING”

Det er viktig at det også fra nasjonalt hold settes fokus på skolebibliotek. Det må settes av 
ressurser og midler både til personale og til innkjøp av media. For at folkebibliotekene skal ha 
mulighet til å samarbeide med grunnskolen bør det opprettes koordinatorstillinger som både 
kan være bindeleddet mellom skolebibliotek og folkebibliotek og for å bringe 
skolebibliotekene opp på et akseptabelt bibliotekfaglig nivå.

”TILTAK: ENDRE DAGENS LOVGIVNING FOR Å SIKRE SAMARBEIDET I ET NASJONALT 
BIBLIOTEKNETTVERK”

Sør-Odal kommune mener bibliotekloven bør endres slik at alle offentlige bibliotek forplikter 
seg til å delta i det nasjonale biblioteknettverket. Bare slik kan begrepet Norgesbiblioteket 
realiseres. Men det er viktig at krav om fagkompetanse i de ulike bibliotekavdelinger ivaretas.


