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HØRING - ENDRING I LOV OM FOLKEBIBLIOTEK

Ørland kultursenter KF driver Ørland folkebibliotek som en integrert del av Kultursenteret, i
henhold til oppdrag og bestilling fra våre eiere Ørland kommune. Dette høringssvaret har
vært behandlet administrativt i Ørland Kultursenter.

Vi er positive til endringen i biblioteklovens formålsparagraf. Endringene som foreslås
bekrefter en utvikling som er i gang i vårt bibliotek og i andre folkebibliotek vi kjenner. Vi
mener at bibliotekenes mandat blir både bredere og tydeligere ved at det nå foreslås at
biblioteket skal være en «møteplass og arena for offentlig debatt».

Folkebibliotekene skal reflektere samfunnet og utvikle seg i takt med kommunens befolkning
og generelle mål for samfunnsutvikling. I dag er det lovfestet at kommunen skal vedta
vedtekter for folkebiblioteket. Etter vår mening vil det være en styrke for bibliotekene og for
det kommunale eierskapet til tjenesten hvis dette kravet om vedtekter suppleres med krav om
at kommunest e så bør vedta aktivitets lan og plan for samlingsutvikling.

Vi er enige i at kravet om fagutdannet bibliotçef bør opprettholdes.

Samarbeidet mellom folke- og skolebibliotek har vært en viktig oppgave for
folkebibliotekene. Etter vår mening har det også vært avgjørende for utvikling av
skolebibliotekene og lesekampanjer i skolen. Vi mener at det er uheldig i å ta bort lovkravet
om s arbeid mellom folke- o skolebibliotek. Regjeringen har få virkemidler til disposisjon
for å løfte skolebibliotekene. Vi mener derfor at det er bekymringsfullt når regjeringen fjerner
ett virkemiddel uten en nærmere evaluering av hvordan det har virket, og uten å tilføre nye
virkemidler i satsingen på skolebibliotekene. Vi vil derfor anbefale en ny og bredere
vurdering av dette punktet.
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