Høringsuttalelse ny folkebiblioteklov

3. Justeringer i formålsparagrafen
NBF Nord -Norge slutter seg til forslaget om at formålsparagrafen også reflekterer
bibliotekenes formidlingsansvar og møteplassfunksjon. Formidlingsansvar er en
kvalitetssikring av bibliotektilbudet. Forslaget anerkjenner dessuten biblioteket som et
lavterskeltilbud og møteplass i et lokalsamfunn.
4. Organisering og drift av bibliotektjenester
NBF Nord-Norge ønsker å beholde henvisningen til veiledende retningslinjer som
departementet gir for bibliotekdriften, og at disse retningslinjene revideres. Vi mener at
veiledende normer sikrer at alle innbyggere skal ha tilgang til et likeverdig bibliotektilbud.
I en ideel kommunevirkelighet er det ressurser nok til å ivareta alle tilbud til befolkningen
på en forsvarlig måte. Men slik er det ikke, økonomi og øvrige ressurser varierer fra
kommune til kommune, fra budsjettår til budsjettår - og med skiftende politisk
maktbalanse. Erfaringene våre viser at kultursektoren ofte er salderingspost i dårlige
økonomiske tider, og i noen kommuner har de økonomiske rammene for bibliotekdriften
blitt redusert i en slik grad at de bibliotekansatte ikke har mulighet til å yte
bibliotektjenester på et forsvarlig minstenivå.
5. Kompetansekravet i folkebibliotekloven paragraf 5
NBF Nord-Norge støtter forslaget om å fjerne dispensasjonsordning for fagutdannet
biblioteksjef. Det bør komme klart fram av lovlyden at hensikten med å fjerne adgangen
til dispensasjon fra fagutdannet biblioteksjef er å skjerpe de berørte kommuners
bibliotekfaglige kompetanse, vil vi støtte forslaget om å fjerne adgang til dispensasjon. Vi
mener kommunene må gjøre stillingen mest mulig attraktiv, slik at man får fagutdannet
personale.
Grunnen til at mange kommuner sliter med å ansette fagutdannet bibliotekar kan sees i
sammenheng med at det er få som vil søke på stillinger som ikke innebærer 100%
tilsetting.
6. Fylkesbibliotek - Folkebibliotekloven kap. III
Vi mener at hvert fylke må ha sitt eget fylkesbibliotek for å ivareta utviklings- og
veiledningsfunksjonen overfor bibliotektjenestene i den enkelte kommune. Store
geografiske avstander, som dem vi har i nord, bør ikke bli ennå lengre ved at
fylkesbibliotek slås sammen. Kjennskap til kultur og tradisjoner i fylket er også viktig for å
ivareta veiledningsfunksjonen på en god måte.
NBF Nord-Norge ser behovet for å ha et fylkesbibliotek som kan bistå folkebibliotek og
bibliotek i videregående skoler med fjernlånsvirksomhet, prosjekter og bibliotekfaglig
veiledning. Vi er ikke enige i at de endringer som er foreslått kommer til å tjene
bibliotekene positivt, da mye kompetanse vil forsvinne ved fjerning av fylkesbiblioteket.
En eventuell fjerning av fjernlånsvirsomheten i fylket forutsetter at også små
folkebibliotek med lite personalressurser er i stand til å overta fylkesbibliotekets

fjernlånsvirksomhet eller at Depotbiblioteket må overta fylkesbibliotekenes
fjernlånsfunksjon. På denne bakgrunn er vi imot at pålegget om å ha eget fylkesbibliotek
bortfaller.

7. Lovtekniske endringer
NBF Nord-Norge er imot at bestemmelsen om at det skal være et organisert samarbeid
mellom folkebiblioteket og de kommunale skolebibliotekene fjernes. Folkebiblioteket kan
stille sin bibliotekfaglige kompetanse til rådighet for grunnskolen, og på den måten sikre
kvaliteten på skolebiblioteket. Organisert samarbeide kan bidra til effektiv
ressursutnyttelse i form av samarbeide om litteraturvalg mellom skole- og folkebibliotek,
samarbeide om arrangement, kompetansesikring (kurs/møter med bibliotekarer og
skolebibliotekansatte), samarbeide om DKS og Barnebokforum. Vi mener det er viktig at
denne form for ressursutnyttelse er sikret i Bibliotekloven, og man kan heller jobbe for å
sikre samarbeidet også ved at det nevnes i Opplæringsloven.Tilbudet avhenger av
skolens størrelse, ressurser og faglig kompetanse. Derfor kan en mobil bibliotektjeneste
være et supplement og styrking av skolebiblioteket.

