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Uttalelse fra Valdresbiblioteka

Valdresbiblioteka viser til mottatt høringsbrev datert 05.01.07 angående Bibliotekreform
2014, frist 1. april 2007.

Departementet definerer de tre viktigste elementene i den foreslåtte bibliotekreformen slik:

"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: på nettet, i forskningen og undervisningen, og
på det lokale biblioteket."

En reform er nødvendig for å møte framtidige muligheter og utfordringer for biblioteka.
Hovedutfordringa er å gå fra et tradisjonelt, samlingsorientert bibliotek med fokus på interne
systemer til reell brukerfokusering, et sterkere biblioteknettverk og felles digitale bibliotek.

Gjennom prosjektet "Det sømløse bibliotek Oppland" har Valdresbiblioteka siden 2003 bygd
en modell for samarbeid og nettverk, helt i tråd med tenkningen i Bibliotekreform 2014. Den
regionale samarbeidsmodellen formaliseres nå i regionale bibliotekplaner i alle regionene i
fylket. Disse skal til politisk behandling våren 2007.

Utredningen skisserer fire hjørnesteiner i framtidas bibliotek:
• tilgang til fysisk og digitalt materiale
• nettbasert tilgang til bibliotekkataloger, hjemmesider, portaler, informasjonstjenester

og dokumenter i fulltekst
• profesjonell støtte til informasjonssøking og læring - i biblioteket og på nettet
• inspirerende møteplass for informasjonshenting, lesing, læring og opplevelse



Norgesbiblioteket  er betegnelsen på det samarbeidende biblioteknettverket som skal bli
sterkere gjennom realisering av de stategier og tiltak som foreslås i utredningen. Det omfatter
alle typer bibliotek og alle medietyper.

Målområde 1. Innhold og tjenester
Viktige innsatsområder:

• Utvikle og tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester.
• Biblioteket som læringsarena - særlig viktig i distriktsnorge.
• Biblioteka skal være attraktive møteplasser i lokalsamfunnet, og arenaer for

kunnskaps-, kultur og litteraturformidling
• Stimulere barns og unges leselyst og interesse for litteratur og kunnskapsinnhenting.

Forslagene stØttes fullt og helt.

Målområde 2. Struktur og organisering
Bibliotekreformen innebærer en konsolideringsprosess der målet er å gi innbyggerne bedre
bibliotektjenester og biblioteka større utviklingsmuligheter. Et konsolidert bibliotek skal ha
minimum 6-8 årsverk.
SjØl om intensjonen er god, mener vi at modellen Valdresbiblioteka har bygd, med tett
samarbeid, transportordning, funksjondeling og spesialisering både på kompetanse og
samlingsoppbygging, er en bedre veg å gå.
En felles administrator for samarbeidende bibliotek i en region, ser vi imidlertid positivt på.
Andre viktige tiltak som vi stØtter:

• Skolebibliotekutvikling
• Investeringsprogram for biblioteklokaler
• Trådløst nettverk i alle bibliotek

Målområde 3.  Kompetanse og forskning
Utredningen legger opp til et ambisiøst innsatsprogram for statlige bevilgninger.
At dette fØlges opp er avgjørende for vellykka gjennomføring av reformen.

Konklusjon
Bortsett  fra forslaget  om konsolidering ,  ser vi positivt på Bibliotekreform 2014.
Den er et godt og nødvendig redskap for  å sette morgendagens bibliotek i stand til å fylle
sitt samfunnsansvar.

Fagernes, 19.03.2007
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