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Uttalelse vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: 

Godt bibliotektilbud i hele Oslo 
I 2017 skal Oslos nye hovedbibliotek stå klart. Det gleder vi oss til.  

Samtidig er det varslet en bibliotekmelding for Oslo som blant annet skal ta for 
seg den videre utviklingen av Deichmanske sine filialer. Der er det mye å ta tak 
i. Oslo SV mener at meldingen må ta til orde for en styrking og videreutvikling 
av de allerede eksisterende filialene. 

I årene som kommer, vil Oslo vokse. Det er derfor nødvendig å bygge ut 
bibliotektjenester og filialer i nye bydeler og i områder som får stor 
befolkningsvekst. Dette må tas med i planlegging av nye store 
boligutbyggingsprosjekt på samme måte som man legger til rette for annen 
infrastruktur. 

Bibliotek fyller en svært viktig nærfunksjon. De sikrer tilgang på litteratur, 
informasjon og kunnskap til alle. I følge flere brukerundersøkelser er 
bibliotekene den offentlige tjenesten folk er mest fornøyd med. I en tid der vi blir 
stadig mer opptatt av de positive effektene av å lese, må vi også sørge for at 
litteraturen er tilgjengelig for alle, der de bor.  

Det skal være enkelt å besøke biblioteket. Filialene i Oslo har hatt mange års 
sultefôring. Nå trengs en satsing på bibliotekene slik at vi får åpne og egnede 
biblioteklokaler der folk bor og ferdes. Innbyggerne har behov for åpne bibliotek, 
oppdaterte ressurser og et kompetent personale som kan bruke tid på å formidle 
og styrke de grunnleggende verdiene.  

Bibliotekarens viktigste rolle er ikke å sitte bak skranken, men å snakke med 
besøkende i biblioteket, og veilede i skogen av litteratur og informasjon. Når de 
automatiske utlånsautomater nå kommer for fullt gir det bibliotekarene frihet til 
å ikke sitte bak skranke, men i stedet snakke enda mer med publikum, både i og 
utenfor biblioteket. Det arbeidet bibliotekarene gjør som formidlere er avgjørende 
for om vi får en lesende befolkning. Spesielt er de viktige i de lag av befolkningen 
som ikke vokser opp med hyllemetre med bøker. Fornyingen av bibliotekene må 
sikre at bibliotekaren blir i biblioteket, og bedre formidling i biblioteket. 

For å få opp besøkstallet i bibliotekene, er det avgjørende at de har en god og 
oppdatert mediesamling. Det krever at filialene får styrket sitt innkjøpsbudsjett, 
og at bibliotekarene har tid til å utvikle samlingen. Dersom tilbudet ved det 
lokale biblioteket ikke er oppdatert og brukeren ikke blir tatt godt i mot av en 
profesjonell bibliotekar frykter vi at brukeren forsvinner framfor å dra til 
hovedbibliotek. 

Bare de to siste årene er bibliotekfilialene blitt kuttet med om lag 9. millioner av 
det borgerlige byrådet i Oslo, dette fører til at filialer er nedleggingstruet, 
åpningstider blir redusert, stillinger blir stående i vakanser og filialene har ikke 
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mulighet for å ta inn så mange skoleklasser og barnehager på besøk som 
tidligere. SV foreslo i sitt alternative budsjett 2014 å styrke filialene med 20 
millioner kroner. SV forventer at den lenge varslede bibliotekmeldingen vil ha 
klare mål og virkemidler for hvordan filialene kan styrkes. 


