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BIBLIOTEKREFORM 2014

Rådmannens  forslag til vedtak:

1. Bibliotekreform 2014 er framtidsrettet, offensiv og nødvendig
2. Stjørdal kommune forventer at statlig finansiering sikrer gjennomføringen av reformens
ulike tiltak
3. En konsolidering av bibliotekene må vurderes lokalt slik at de beste løsninger etableres
4. En transportordning er nødvendig for effektiv utnyttelse av bibliotekenes samlinger
5. En ny biblioteklov for alle typer bibliotek, også bibliotek i grunnskole og videregående
skole, må vedtas
6. Stjørdal kommune mener at en av de mest sentrale virkemidler for å få bibliotekreformen
til å lykkes, så må kompetanse til ansatte i alle bibliotek styrkes. Man må, spesielt i
grunnskole og videregående skole, sikre at det bli avsatt tilstrekkelig med personalressurser

Behandling/vedtak i Komite oppvekst og kultur den
17.04.2007 sak 33/07

Ola M. Teigen (Frp) foreslo:

Nytt Punkt 7.
En ny biblioteklov må ivareta både folkeopplysningsansvaret og ansvaret for tilgang til
litteratur og forskning, slik at befolkningen som helhet sikres tilgang til slik offentlig
kunnskap.

Rådmannens forslag til vedtak enst. vedtatt.
Teigens forslag enst. vedtatt.



Vedtak:
1. Bibliotekreform 2014 er framtidsrettet,  offensiv og nødvendig
2. Stjørdal kommune forventer at statlig finansiering sikrer gjennomføringen av
reformens ulike tiltak
3. En konsolidering av bibliotekene må vurderes lokalt slik at de beste løsninger
etableres
4. En transportordning er nødvendig for effektiv utnyttelse av bibliotekenes samlinger
5. En ny biblioteklov  for alle typer bibliotek, også bibliotek i grunnskole og
videregående skole, må vedtas
6. Stjørdal kommune mener at en av de mest sentrale virkemidler for å få
bibliotekreformen  til å lykkes,  så må kompetanse til ansatte i alle bibliotek styrkes. Man
må, spesielt i grunnskole og videregående skole,  sikre at det bli avsatt tilstrekkelig med
personalressurser
7. En ny biblioteklov må ivareta både folkeopplysningsansvaret og ansvaret for tilgang
til litteratur og forskning,  slik at befolkningen som helhet sikres tilgang til slik offentlig
kunnskap.

Vedlegg til formannskap,  komiteer,  nemnder:

Høringsbrev - " Bibliotekreform 2014"

Andre  saksdokumenter (ikke  vedlagt):

Hele utredningen kan lastes ned fra følgende web-adresser:
htt ://www.abm-utviklin .no/ABM-skrift/2006/dell web. df
htt ://www.abm-utviklin .no/ABM-skrift/2006/de12 web. df

Saksopplysninger:

12004 ga Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet ABM-utvikling
oppdraget å lage en bibliotekutredning. Utredningen har tittel Bibliotekrefom 2014 og har
forlenget høringsfrist til 01.05.2007. Bibliotekreformen beskriver utviklingstiltak overfor alle
typer offentlige bibliotek i Norge; Folkebibliotek, Universitets- og høgskolebibliotek,
bibliotek i grunnskolen og den videregående skole.

Bibliotekreform er delt i to dokumenter;
Dell: Strategier og tiltak (44 s.)
De12: Norgesbiblioteket - nettverk for kunnskap og kultur (264 s.

I høringsbrevet er gjengitt bibliotekreformens tre viktigste elementer:

1. Felles nasjonale digitale tjenester:
Ved å utvikle og tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester er målet å skape et digitalt
bibliotek som gir alle enkel tilgang til kunnskap og kultur. Dette krever samarbeid mellom
bibliotekene og nasjonal koordinering og finansiering.



2. Norgesbiblioteket - nettverket av bibliotek i Norge:
Det foreslås en reform av bibliotekstrukturen. Befolkningen i små kommuner har behov for
samme omfang og kvalitet på bibliotektjenester som de som bor i store byer. Målet er å gi et
gjennomgående bedre bibliotektilbud gjennom sterkere bibliotek og kompetansemiljøer, som
er i stand til å utvikle flere og bedre tjenester. Styrkingen vil skje gjennom samarbeid og
samordninger til sterkere enheter med bredere tjenestetilbud.

3. Kompetanseutvikling for ansatte:
Formålet er å styrke og fornye kompetansen i biblioteksektoren. Bibliotekene skal ha en bred
og oppdatert kompetanse for å yte bedre tjenester. Bibliotekforskning skal gi ny kunnskap.
Dessuten skal det fysiske biblioteket videreutvikles som et sted for læring, kulturformidling
og som et sted for integrering og kulturelt mangfold. Bibliotekene skal i større grad være et
unikt og synlig tilbud overalt der brukerne er: pånettet, i forskningen og undervisningen, og
på det lokale biblioteket.

Bibliotekreform 2014 legger opp til en kraftig og langsiktig satsing på fornying av norske
bibliotek. Den tar utgangspunkt i bibliotekenes enestående posisjon som samfunnets
kunnskapsallmenning, og verdigrunnlaget som omfatter tilgang for alle til informasjons- og
kunnskapskilder, ytringsfrihet, kulturelt mangfold, kulturens egenverdi.

Det pekes innledningsvis på tre samfunnsmessige utviklingstrender som er betydningsfulle for
bibliotekene: Informasjon som kan digitaliseres, blir digitalisert; Betydningen av kunnskap og
behovet for fornyelse av kunnskap øker; Norge blir i økende grad et flerkulturelt samfunn.

Bibliotekreform 2014 innebærer en satsing med betydelige endringer innen  de fleste deler av
bibliotekvirksomheten, både folke-, skole-, fag- og forskningsbibliotek. Målet med satsingen
er:

• Biblioteksektoren i 2014 skal bestå av et samhandlende nettverk av sterke og
kompetente bibliotek.

• Bibliotekene skal tilby gode, relevante og oppdaterte tjenester og tilføre brukerne
kunnskap, kompetanse og kulturopplevelser.

Endringene gjelder både bibliotekenes tjenesteinnhold og formidlingsmåte, kompetanse og
forskning, organisering og økonomi. Det er et spesielt fokus på digitale ressurser og
nettbaserte tjenester, samtidig framheves bibliotekets rolle som læringsarena og flerkulturell
møteplass.

Vurdering

Generelt
Denne utredningen har bibliotekmiljøet ventet på. Det er gledelig at man i utredningen forslår
tiltak for alle typer offentlige bibliotek i Norge, og dermed setter brukeren av
bibliotektjenestene i sentrum.
Arbeidet med bibliotekreformen har hatt en høy grad av involvering fra fagmiljøet. 12005 ble
det bla. arrangert en biliotekspolitisk konferanse med bibliotekreformen som tema på Rica
Hell, der biblioteksjefen deltok.
Det er et voldsomt løft for biblioteksektoren det legges opp til gjennom reformen, noe som er
helt i tråd med de langsiktige strategier for bibliotekene i Stjørdal som framkommer i den
kommende kulturplan og sentrumsplan.



Selvfølgelig vil dette måtte medføre at staten, sammen med kommunene, prioriterer bibliotek
i sine budsj etter.

Felles digitale tjenester
Bibliotek har bestandig ligget i forkant når det gjelder å utnytte digitale tjenester. I dag
nærmer vi oss målet om at alle innbyggere i landet skal sikres tilgang til digitale tjenester som
internett. Bibliotekene er et utmerket middel til å spre disse tjenestene. Dessverre så er også
utviklingen slik at flere publikasjoner/tjenester blir avgiftsbelagt økende grad noe som
forhindrer fri tilgang til informasjon.
Ved at det inngås nasjonale avtaler på bibliotekenes vegne om tilgang til alle typer digitale
tjenester vil demokratiske prinsipper sikres.

2. Norgesbiblioteket  -  nettverket av bibliotek i Norge:
Det foreslås en ny biblioteklov som skal omfatte alle typer offentlige bibliotek i Norge. Dette
er en av forutsetningene for at bibliotekene i Norge skal oppleves av brukerne som en type
tjeneste med en uendelighet av muligheter. Det må allikevel sikres ordninger og avtaleverk
som gjør at ikke enkelte bibliotek blir ytere uten å få kompensert dette.
Som et tiltak i denne forbindelse forslås det en statlig transportordning mellom de ulike typer
bibliotek. Dette finnes det flere eksempler på i dag, og Stjørdal bibliotek deltar i et regionalt
prosjekt med 8 sørtrønderske kommuner om felles transportordning. Denne ordningen er
forlenget i et år ut 2007, men vi vurderer allerede nå å utvide denne i aksen Stjørdal-Namsos-
Det foreslås også en konsolidering (sammenslåing) av folkebibliotek i kommunene for å sikre
et minimum på 6-8 årsverk. Stjørdal bibliotek har i dag 7 årsverk. Dette forslaget vil
nødvendigvis være kontroversielt, men kan fungere dersom det tas lokale hensyn, og man
innfører tiltak som sikrer alle deler av befolkningen et bibliotekstilbud.

3. Kompetanseutvikling for ansatte:
Dersom vi i Norge skal ha suksess når det gjelder innføring av digitale tjenester for alle og
etableringen av Norgesbiblioteket må de ansattes kompetanse heves betydelig. Detter med
følgende begrunnelse:

1. Biblioteket skal ha et høyt servicenivå, og det forutsetter at de ansatte er kjent med alle
sider av virksomheten, også nye digitale tjenester
2. Dersom Norgesbiblioteket skal fungere må de ulike fagmiljøer innenfor bibliotekene
kjenne hverandres fagområder og kompetansefelt inngående

I Stjørdal kommune er vi også opptatt av biblioteket i grunnskole og den videregående skolen.
Ikke bare må de ansatte her sikres kompetanseutvikling, vel så viktig er at det blir avsatt nok
personalressurser til betjening av biblioteket.



Behandling i Komite oppvekst og kultur den 17.04.2007

Ola M. Teigen (Frp) foreslo:

Nytt Punkt 7.
En ny biblioteklov må ivareta både folkeopplysningsansvaret og ansvaret for tilgang til
litteratur og forskning, slik at befolkningen som helhet sikres tilgang til slik offentlig
kunnskap.

Rådmannens forslag til vedtak enst. vedtatt.
Teigens forslag enst. vedtatt.

Vedtak:
1. Bibliotekreform 2014 er framtidsrettet,  offensiv og nødvendig
2. Stjørdal  kommune forventer at statlig finansiering sikrer gjennomføringen av
reformens  ulike tiltak
3. En konsolidering av bibliotekene må vurderes lokalt slik at de beste løsninger
etableres
4. En transportordning er nødvendig for effektiv utnyttelse av bibliotekenes samlinger
5. En ny biblioteklov for alle typer bibliotek, også bibliotek  i grunnskole og
videregående skole,  må vedtas
6. Stjørdal  kommune mener at en av de mest sentrale virkemidler for å få
bibliotekreformen til å lykkes, så må kompetanse til ansatte i alle bibliotek styrkes. Man
må, spesielt i grunnskole og videregående skole, sikre at det bli avsatt tilstrekkelig med
personalressurser
7. En ny biblioteklov må ivareta  både folkeopplysningsansvaret og ansvaret for tilgang
til litteratur  og forskning,  slik at befolkningen som helhet sikres tilgang  til slik offentlig
kunnskap.


