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Bibliotekarforbundet (BF) er glad for den omfattende dokumentasjonen som ligger i
Kulturutredningen. Vi registrerer at utredningen viser hvordan bibliotekene har vært systematisk
nedprioritert. I følge KOSTRA-statistikken som utredningen refererer til økte kommunenes totale
netto driftsutgifter til kulturformål med 299 kroner per innbygger fra 2001 til 2010. Bevilgningene til
bibliotekene falt i samme periode med 35 kroner per innbygger. Det er viktig at det nå er
uomtvistelig slått fast at folkebibliotekene blir sulteforet, at faktum er etablert, og således kan danne
grunnlag for å snu utviklingen.
BF deler Engerutvalgets uro over at bibliotekene som en essensiell del av det kulturelle grunnfjellet i
Norge, sakker akterut i kampen om ressursene. Vi slutter helhjertet opp om politikk som kan bidra til
å snu denne trenden, og vil særlig peke på økning av utviklingsmidler og prosjektmidler som tiltak for
å bedre økonomien i biblioteksektoren. Kulturutredningen 2014 antyder at de statlige
utviklingsmidlene til folkebibliotekene, som Nasjonalbiblioteket forvalter, bør økes. Dette er et
forslag vi støtter. Vi mener også at man i tillegg til de frie prosjektmidlene, må ha midler forbeholdt
overordnede nasjonale prosjekter, og at man kan etablere regionale prosjektmidler. Det vil også
være et verdifullt tilskudd til mange folkebibliotek om man etablerte egne oppstartmidler til
igangsetting av et nytt eller videreutviklet bibliotektilbud.
Bibliotekenes ressurstilgang handler i første rekke om økonomiske rammebetingelser, men ikke kun
om dette. For å styrke bibliotekene er det viktig å sørge for en sterk fagkompetanse i sektoren. I
denne sammenhengen vil vi vise til betydningen av at den nye loven om folkebibliotek inneholder
fortsatt krav om fagutdannet biblioteksjef i kommunene. Dette er et viktig grep for å sikre god
fagkompetanse, og arbeidet med modernisering av forskriftene må fastholde dette.
Kulturutredningen peker på den nye lovens utvidede formålsparagraf som et grunnlag for at
utviklingsmidlene til sektoren bør økes. Dette slutter vi også opp om.
Enger-utvalget mener at KUD må ta større ansvar for å bidra til utvikling av tekniske løsninger –
inkludert forhandlinger om rettigheter. Dette henspiller direkte på det nye mediebildet i og med ebøkenes inntog. Bibliotekarforbundet støtter Kulturutredningen på dette punktet.
Deltakelse, ytringsmangfold og digital framtid bør være bærende elementer i kulturpolitikken i Norge
i årene fremover. Bibliotekene spiller allerede i dag en essensiell rolle i lokalsamfunnene når det
gjelder deltakelse, ytringsmangfold og tilgang til digitale tjenester, og må sikres tilstrekkelig med
ressurser til å kunne fortsette å gjøre så i framtiden.
Med vennlig hilsen
BIBLIOTEKARFORBUNDET
Monica Deildok
forbundsleder
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