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Generelt godt fornøyd
Fagforbundet sier seg fornøyd med at det er et ønske om:

o å utvikle robuste og omstillingsdyktige bibliotek som kan tilby alle innbyggere bedre 
bibliotektjenester.

o at bibliotekene også i framtida skal kunne hevde seg som aktuelle og relevante 
institusjoner.

o Å sette i verk tiltak som kan styrke og fremme bibliotekene som møteplasser og 
arenaer for kultur, lesing og læring. 

o Å se på bibliotekene som en viktig faktor for sosial utjevning. 
o Å ikke legge opp til reformer som tres over hodene på biblioteksektoren, men at det 

legges opp til at det enkelte bibliotek kan etablere nye prosjekter for å prøve ut nye 
modeller. 

o En viktig verdi er at bibliotekene skal spille en stor rolle i dagens samfunn og da må 
de utvikles for å møte framtidas krav som blant annet er:
• sikre fri tilgang til informasjon
• gi gratis tilgang til oppdatert IKT utstyr
• sikre møteplasser i lokalsamfunnet
• sikre nye moderne bibliotekbygg
• være en viktig faktor i utdanningssystemet
• formidle litterære og andre kulturuttrykk
• tilrettelegge bibliotektjenester for brukere med ulike funksjonshemninger i alle 

folkebibliotek
• være tilgjengelig for det flerkulturelle Norge
• stimulere til lesing for alle uansett leseferdigheter
• styrke og fornye kompetansen i biblioteksektoren
• utvikle tilgjengelighet geografisk/åpningstider/universell utforming
• utvikle modeller for samarbeid bibliotekene imellom

ABM-Utvikling og Nasjonalbiblioteket
o ABM- utvikling trengs og har en viktig funksjon som overbyggende organ som ser 

hele biblioteksektoren i Norge under ett. 
o Det bør ikke overføres flere av oppgavene  fra ABM- utvikling til Nasjonalbiblioteket. 

Nasjonalbiblioteket er et operativt bibliotek med sine definerte oppgaver.

Konsekvenser av at bibliotekene skal fungere i en digital tid.
o Biblioteksektoren må ha en infrastruktur som til enhver tid er på høyden med den 

teknologiske utviklingen.
o Det er behov for store årlige beløp for å kunne kjøpe tilgang til ulike nasjonale og 

internasjonale kunnskapskilder. Det er viktig med gode lisens- og konsortsieavtaler 
som gjelder for alle typer bibliotek. 

o Det må legges til rette for at kildene blir tilgjengelig for innbyggerne via bibliotekene. 
o Folkebibliotek bør ha et godt datatilbud med oppdatert IKT-utstyr tilgjengelig for 

publikum siden mange mennesker fortsatt ikke har slik tilgang hjemme eller ikke kan 
bruke det. 



En felles biblioteklov
o Hvis det ikke skal være en felles biblioteklov så må det diskuteres alternativene for det 

som er intensjonene ved en slik felles biblioteklov 

Fylkesbibliotekenes rolle
o Det er positivt at Bibliotekmeldingen fastslår at fylkesbibliotekene i framtida skal 

være regionale utviklingsaktør på bibliotekområdet. Men vi ser ikke behovet for å få 
vekk lovreguleringen av fylkesbibliotekene. 

o Det er viktig at fylkesbiblioteket/fylkeskommunen stimulerer til utvidet samarbeid 
mellom de ulike bibliotekene og kommunene. Dette må skje på frivillig basis og ut fra 
lokale vinklinger. 

o "Mere gulrøtter og mindre pisk." Det må være rammeoverføringer til 
fylkeskommunen: Fylkesbibliotekene kan ha rollen med å fordele midlene fra ABM-
utvikling og videre til de kommunene som setter i gang gode samarbeidsprosjekter.

Mobile bibliotektjenester
o Driftingen av mobile bibliotektjenester; bokbuss/bokbåt bør koordineres fra 

fylkesbiblioteket og finansieres ved hjelp av bidrag fra staten.

Folkebibliotek og skolebibliotek
o Det er bra at det blir gitt statlige midler til å stimulere til interkommunalt samarbeid 

om bibliotektjenestene og at det opprettholdes et kommunalt ansvar for folkebibliotek. 
o Skolebibliotekene er skolens fagbibliotek og er en viktig del av den læringsarena 

skolen utgjør. Skolebiblioteket kan gjøre læring lettere og mer lystbetont. I 
Statsbudsjettet 2009 ble det iverksatt program som skal prioritere leseferdigheter, 
kompetanseutvkling, samt styrking av informasjonskompetanse. 

Folkebibliotek og skolebibliotek i samarbeid.
o Dersom satsningen på bedre skolebibliotektjenester skal lykkes bør tilgjengeligheten 

styrkes ved blant annet å utvide åpningstidene og å tilføre større ressurser.
o Det er bra at det etableres sterkere og mer samarbeid mellom skolebibliotek og 

folkebibliotek. Dette vil kunne gi skoler et bedre bibliotektilbud og vil også kunne 
utnytte samlingene på en bedre måte. 

o Folkebibliotek kan f.eks. drive skolebibliotekene i kommunens grunnskoler. Dette vil 
kunne gi flere fagutdannede bibliotekarer inn i små kommuner da de kan jobbe både 
på skolebibliotek og folkebibliotek. 

o Bokinnkjøp kan samordnes og felles biblioteksystem, gir tilgang til lån mellom ulike 
bibliotek. Flere steder har man allerede gode transportordninger. Samarbeid kan skape 
gode og relevante kombinasjoner mellom for eksempel voksenopplæring, 
morsmålsopplæring og Ny i Norge opplæring i tettere samarbeid med 
folkebibliotekene.

Pasientbibliotekene
o Det er uheldig å overføre ansvaret for pasientbibliotekene til helsesektoren. Vi har sett 

at nedskjæringer i helsesektoren fort kan ramme denne type tjeneste som er marginale 
i forhold til liv og helse. Så lenge sykehusene styres som foretak er vi bekymret for at 
pasientbibliotekene vil være svært utsatt.



o Vi ser at koblingen i forhold til rehabilitering og annen informasjon er nærliggende, 
men mener det da heller bør satses på en modell hvor folkebibliotekene overtar ansvar 
for samlingene i sin helhet og at pengene kanaliseres via KKD.

Et nasjonalt leseår
o Det er positivt at det legges opp til et nasjonalt Leseår 2010 - 2014 som er retta mot 

barn, unge og voksne. At dette legges opp som et program som skal gå over flere år 
gjør dette til en stor satsing hvor skolebibliotek og folkebibliotek i samarbeid vil være 
sentrale arenaer for formidling av ulike typer litteratur.

Kompetansekrav og kompetanseutvikling
o Gode bibliotektjenester er avhengig av relevant kompetanse for de som jobber der. 
o Målet med kompetanseheving i biblioteksektoren er å gi brukeren bedre og mer 

profesjonelle tjenester.
o Skal de bibliotekansatte få mulighet for etter- og videreutdanning må det ikke bare 

bestå av permisjon til utdanning, men også med mulighet for deltidsstudier, nettbasert 
læring og kursing med penger til vikar. Alle typer ansatte får lik mulighet til 
kompetanseheving, f.eks. at det gies mulighet for voksne til å ta fagbrev i Kontor- og 
administrasjonsfaget, samtidig som det etableres lærlingplasser.

o Vesentlig at også små folkebibliotek framstår som profesjonelle i den nye digitale 
hverdagen. Økt satsning på utdanning og forskning er viktig dersom bibliotekene skal 
utvikle seg i takt med samfunnet for øvrig. Utdanningsinstitusjoner som gir 
utdanningstilbud innenfor biblioteksektoren bør ha mulighet for forskning på området 
da forskning er viktig for videreutvikling av bibliotek og bibliotektjenester.

o Relevant kompetanse bør utvikles i samråd med både bibliotekansattes organisasjoner 
og relevante utdanningsinstitusjoner. Biblioteksektoren er avhengig av at 
finansieringen til både utviklingsarbeid og gjennomføringen sikres gjennom årlige 
bevilgninger over statsbudsjettet.

Bibliotek som møteplass
o Vi er glad for den sterke anerkjennelsen av bibliotek som viktig møteplass for alle 

mennesker. 
o Det er viktig å styrke folkebibliotekenes mulighet til å gi flere typer kurs- eller 

kulturtilbud i biblioteket eller i samarbeid med andre kulturaktører. 
o Bibliotek kan være en viktig arena i språk- og integreringspolitikken overfor 

flyktninger og innvandrere. Bibliotek brukes mye av disse gruppene i dag, og det bør 
legges til rette for flere brukergrupper som i samrøre med disse gruppene i biblioteket 
ville kunne gi en økt samhørighet og en større forståelse for hverandre. 

o Bibliotektilbudet skal fortsatt være gratis, ha lav terskel! Alle er velkomne!
o Det viktig med statstilskudd til nye bibliotekbygg /lokaler for å få til gode og moderne 

lokaler.  Det bør legges inn et bidrag spesielt med tanke på universell utforming da 
dette er viktig i offentlige bygg som biblioteket er. 


