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Høring - endring i lov om folkebibliotek

Det vises til høringsbrev av 8.mars 2012 vedrørende endringer i lov om folkebibliotek.
Nedre Eiker kommune har følgende kommentarer til forslaget:

Forslaget til ny formålsparagraf gir en god og oppdatert formulering av folkebibliotekenes
samfunnsoppdrag. Det er positivt at aktiv formidling vektlegges og at folkebibliotekene skal
være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det siste følger på en god måte
opp formuleringene i grunnlovens §100, siste ledd der det heter "Det paaligger Statens
Myndigheter at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale"

Når det gjelder kompetansekravet i §5, gis tilslutning til alternativ 1. God bibliotekfaglig
kompetanse og ledelse er viktig for utviklingen av folkebibliotekene.

Forslaget legger opp til betydelige endringer når det gjelder fylkesbibliotekenes rolle i
biblioteknettverket. Lovforslaget støttes når det gjelder behovet for et regionalt ledd som skal
ha som oppgave å ivareta utviklingsoppgaver og bidra til kompetanseheving. Nedre Eiker
kommunes oppfatning er at dette best ivaretas ved at fylkesbibliotekene fortsatt beholdes som
egen institusjon, slik det er formulert i gjeldende biblioteklov.

Nedre Eiker kommune mener det er grunn til bekymring over mulige følger av at
fylkesbibliotekene ikke lenger skal ha et ansvar for lånesamarbeidet i eget fylke, men at dette
kun er noe som det kan opprettes avtaler om. Nedre Eiker bibliotek bruker fortsatt
fylkesbibliotekets samlinger mye når det gjelder innlån av materiale. De har i sine samlinger
spesiallitteratur som gir bredde og dybde i utvalget som vi ellers ikke kunne tilby våre
brukere. Gjeldende lov på dette punkt bør videreføres, og det er ønskelig at
fylkesbibliotekene fortsatt skal ha et klart definert ansvar for lånesamarbeid og
litteraturforsyning regionalt og i det nasjonale nettverket. Dette er etter vår mening ingen
hindring for at fylkesbibliotekene fortsatt vil ha nødvendig handlefrihet i forhold til de ulike
behov i fylkene.

Det er Nedre Eiker kommunes oppfatning at lovforslaget kan bety en svekkelse av
fylkesbibliotekenes rolle og mandat. Dersom lovforslaget blir fulgt opp på dette punktet, vil
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Nasjonalbiblioteket som det nasjonale ledd stå overfor betydelige utfordringer når det gjelder
forankring av bibliotekutvikling og som en viktig aktør når det gjelder litteratur- og
medieforsyning.
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