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BIBLIOTEKREFORM  2014 - HØRINGSUTTALELSE

Det gis følgende kommentarer til utredningen:

1. Generelle  kommentarer

"Bibliotekreform 2014" er et viktig dokument som setter BibliotekNorge på kartet. Den bør følges opp med en
Stortingsmelding og grundig politisk behandling slik at økonomiske midler også kan bevilges til å følge opp alle de
gode intensjonene og planene.

2. Kommentarer til de enkelte orsla ene

Målområde  1: 1.1-1. 3 Digitale Yenester

Her er det veldig positivt at brukeren settes i sentrum, og alle de foreslåtte tiltakene virker fornuftige og framtidsrettede.
Det bør imidlertid fortløpende vurderes om en felles ABM-portal er det mest hensiktsmessige verktøyet, eller om våre
brukere er best tjent med en egen biblioteksportal skreddersydd for området.
Interaktiv kommunikasjon, felles søke- og bestillingsmuligheter og sentral avklaring av rettighetsproblematikk er
essentielt. Arbeidet som er startet via Norsk digitalt bibliotek på disse områdene må følges opp.

1.4 -1.7 Videreutvikle og styrke  biblioteket

Alle de foreslåtte mål og tiltak her er positive - og det vil knytte seg særlige forventninger til et eget program for
litteraturformidling og for tiltak rettet mot innvandrere.
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Målområde 2: Norgesbiblioteket

2.1- Styrke  og utvikle de organisatoriske enhetene i Norgesbiblioteket

Intensjonen i utredningen, nemlig å etablere sterkere og mer kompetente folkebibliotek for å sikre lik bibliotektjeneste
til alle, er selvsagt viktig og riktig, men om en konsolidering er veien å gå, er mer usikkert. Frivillig samarbeid på tvers
av kommune- og etatsgrenser virker mer fornuftig, og for mange kommuner er det den nære kontakten med brukerne
som er det viktigste elementet å ta vare på. Kommunens eierforhold, lokalt selvstyre og mulighet for påvirkning må
vektlegges  -  ikke minst hvis en omstrukturering også skal utløse økte lokale midler.
På nåværende tidspunkt virker det ufornuftig å forhaste seg - la heller noen utvalgte kommuner/regioner prøve ut
forskjellige løsninger slik at en er sikker på at en oppnår den ønskede effekten av omleggingen.
Alle berørte parter må til enhver tid tas med på råd og være med under planleggingen - uansett hvilken variant som
velges.

2.3 - Endre  dagens biblioteklovgivning

Hvis det er nødvendig for å oppnå det samlede nettverket Norgesbiblioteket, at bibliotekloven endres slik at  alle
offentlige bibliotek  pålegges å  delta, bør loven endres på berørte punkter.

2.1-2.4

Bortsett fra punktet om konsolidering, er alle forslagene til tiltak i målområde 2 høyst relevante og bør iverksettes så
fort som mulig.

Målområde 3 - Kompetanse og forskning

Kompetanseutvikling er uhyre viktig - og et kompetanseutviklingsprogram  bør ikke  knyttes kun til en eventuell
konsolideringsprosess ,  men være rettet mot et samlet norsk bibliotekvesen.
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