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Høringsuttalelse Bibliotekreform 2014:
Folkebibliotekene trenger et løft, og vi synes utredningen gir mange spennende forslag.
Den er svært ambisiøs – og vi trenger noen visjoner om hvordan bibliotekene kan og bør
utvikle seg. Mange folkebibliotek er små enheter med få ansatte. Dette gjør det vanskelig å
møte publikums forventninger og fremtidige utfordringer.
Satsingsområder:
Utredningen peker ut tre målområder: Innhold og tjenester, struktur og organisering, samt
kompetanse og forskning. Vi vil her bare kommentere noen få av tiltakene.
Målområde 1. Innhold og tjenester i Norgesbiblioteket:
Vi synes det er riktig og viktig at brukeren settes i sentrum. Lik tilgang til en kvalitetssikret
bibliotektjeneste gjennom samarbeid bibliotekene imellom og bedre utviklete digitale
bibliotek. For eksempel har mange bibliotek lokalhistoriske samlinger som inneholder mye
materiale som burde vært digitalisert og derved tilgjengelig for mange flere. Det er vanskelig
for små bibliotekenheter å klare dette uten koordinering og samarbeid med andre.
Litteraturformidling er en grunnleggende del av folkebibliotekenes virksomhet. Et program
for litteraturformidling, slik det foreslås i strategimål 1.5, ville vi imøtese med positiv
forventning.
Målområde 2. Struktur og organisering:
Konsoliderte bibliotek, strategimål 2.1:
Utredningen foreslår en reform av bibliotekstrukturen. Tankegangen er at større bibliotek gir
sterkere bibliotek som står bedre rustet til å gi bedre tjenester og til å utvikle flere nye
tjenester. Målet er at det allerede i løpet av 2008 skal settes i gang prosesser for å etablere
nye, konsoliderte bibliotek som omfatter bibliotek i flere kommuner. Konsoliderte bibliotek
skal bestå av minimum 6-8 årsverk.
Vår mening er at dette punktet trenger en mer grundig utredning. Vi vet for lite om hvordan
dette skal gjøres i praksis og hva de evt. negative konsekvensene vil være. Det vil gjelde svært
mange bibliotek og kommuner når det er satt et så høyt tall som 6-8 årsverk.
Mange bibliotek er allerede inne i en samarbeidsprosess. Det samarbeides om tjenester, om
utviklingsprosjekter, om kompetanse m.m.
Vennesla bibliotek er inne i et samarbeid med bibliotekene i Knutepunkt Sørlandetkommunene. Dette er 7 kommuner (Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen,
Søgne og Vennesla). Samarbeidet har holdt på i ca. 2 år. Felles utlånsreglement er vedtatt,
felles IT-løsninger er under arbeid. Samarbeidet er svært inspirerende, vi har lært mye og vil
fortsatt samarbeide i framtida.
Vi er mer usikre på nytten ved å slå disse bibliotekene sammen administrativt til en eller flere
større enheter. Hvert bibliotek er tilpasset sitt lokalmiljø, og vi er redd det enkelte særpreget
vil forsvinne med en sammenslåing. Vi er også i tvil om det er riktig for den enkelte
kommune å miste råderetten over eget bibliotek. Vi tror at det er viktig med lokalt eierskap til
det kommunale folkebiblioteket. Viljen til å satse på biblioteket kan forsvinne med en

administrasjon utenfor kommunen. Det kan også føre til at det lokale biblioteket mister
kontakten med resten av den kommunale administrasjonen i egen kommune.
Vi mener det bør være rom for ulike nivåer av konsolidering. Vi mener at variasjoner av
samarbeid bør kunne sees på som en form for konsolidering. Mange steder i landet vil lange
avstander gjøre det vanskelig å drive en bibliotekenhet effektivt.
Vi mener også det er en fare for at en sammenslåing kan føre til at de bibliotek som mister
administrasjonen, kan bli et slags b-lag.
Det fysiske bibliotek, strategimål 2.2:
Vi støtter disse tiltakene, fordi det er viktig at bibliotekene fremstår som attraktive
møteplasser i lokalmiljøet. Mange bibliotek sliter fortsatt med utilstrekkelige lokaler og det er
vanskelig for kommunene å finne midler for å bedre situasjonen.
Vi synes ikke at investeringsprogrammet skal være avhengig av etablering av konsoliderte
bibliotek.
Målområde 3 Kompetanse og forskning:
En bibliotektjeneste med god kvalitet, forutsetter at personalet innehar den nødvendige
kompetanse. Et kompetanseutviklingsprogram er et bra tiltak. I strategidokumentet står det at
dette primært skal være rettet mot de konsoliderte bibliotekene.
Vi synes at en kompetanseutvikling bør gjelde uavhengig av sammenslåing av bibliotek.
I denne forbindelse synes vi det er viktig om fylkesbibliotekene styrkes slik at de på en reell
måte kan bidra med rådgiving og kompetanseutvikling for folkebibliotekene.
Konklusjon:
Vi synes at Bibliotekreform 2014 har mange positive tiltak. Den er også ganske konkret på en
del områder. Noe bør gjøres i forhold til folkebibliotekene!
Når det gjelder konsolidering synes vi at utredningen er for bastant. Vi mener at dette punktet
bør utredes mer , og at man må være åpen for ulike samarbeidsløsninger.

