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HØRING: RAMMEDOKUMENT OM KOMPETANSEUTVIKLING I BIBLIOTEK 
 
Forbundet har fått saken til uttalelse og oversender følgende innspill: 
Kommentarene refererer til avsnitt og sidetall i utkastet. 
 
1.4.1, s 6  + s.11,  s. 18 Fylkesbibliotekene. 
Noen fylkesbibliotek har fortsatt ansvar for fellesoppgaver som drift av bokbuss/bokbåt, 
innkjøp og utlån/utplassering av depoter av bøker, samlinger av CD, DVD, utvikling og 
drift av digitale tjenester, støttetjenester overfor skolebibliotek. 
Disse oppgavene kan det være fornuftig å videreføre inne for rammen av fylket eller et 
regionalt nivå, jmfr løsninger i UK og våre nordiske naboland. Dette ikke minst for å sikre 
hele befolkningen lik tilgang til et kompetent tjenestetilbud, tilgang til nasjonale og 
internasjonale nettverk for litteraturforsyning (fjernlån, tilbud og hjelpemidler).  
 
Innenfor rammene av en felles lov, må det være mulig å ha fylkesbibliotek 
/regionalbibliotek med noen forskjeller i oppgaver, drift og tjenester blant annet fordi 
geografiske forskjeller tilsier forskjellige løsninger. Det er stor forskjell på å drive 
likeverdig tilbud til folk i Hedmark/Rendalen, Akershus, Nordland og for eksempel Østfold 
og Vestfold. 
 
1.5.2, s.12 avs. 3.  
Den svenske undersøkelsen dreier seg vel om bibliotekeiere ikke biblioteklederne!? Jmfr 
note 10. 
 
1.5.5, s. 15 avs. 5-6 
Forslaget om førstebibliotekarprogrammet ser ut til å være et godt tiltak for 
utviklingsarbeid i hele sektoren. Det kan være interessant å knytte slik kompestanse til 
fylkes- eller regionbibliotek, ikke bare til de store fagbibliotekene, Deichmanske eller 
Nasjonalbiblioteket.(NB) 
 
Likedan er det sterkt ønskelig å få utdanningsprogram for bibliotektilsatte som ikke har 
bibliotekutdanning. Det gjelder både ansatte i folkebibliotek og for eksempel 

 
 



 
 

fagreferenter eller forskingsbibliotekarer slik at de får kunnskap om metoder, nettverk og 
bibliotekenes samfunnsmessige oppgaver.  
 
1.6.2, s.17 avs 3  
Forslaget fra Bibliotekreform 2014 om å utvikle bibliotekene gjennom 
konsolideringsprosess, bør gjennomgås igjen med henblikk på balansen 
nærhetsprinsippet (folks tilgang til tjenester lokalt) og tilgang til kvalitativt gode 
medietilbud og kompetent betjening. Konsolideringsprosessen i museumsvesenet har 
liten overføringsverdi når det gjelder bibliotek. (De færreste bruker museet daglig, mens 
daglig bruk av bibliotek ikke er uvanlig.) 
 
1.6.6, s.19-20 NB 
Beskrivelsen av NBs oppgaver første avsnitt er noe snever. NB har også kompetanse og 
oppgaver innen privatarkivfeltet, bevaring og formidling av pliktavlevert materiale, 
inkludert lyd og bilde, musikk, film, kringkasting, digitale dokumenter og tjenester. Mht 
musikk: NB er Norges største musikkbibliotek med både norsk og utenlandsk materiale. 
NB har opparbeidet kompetanse ikke bare i opphavsrett men også avtalerett innenfor 
kultur - og litteraturområdet og kan bistå andre. Bistand og rådgiving innen konservering 
og bevaring hører også med. 
 
Avslutningsvis vil vi understreke at : kompetanseutvikling slik det er lagt opp til i 
høringen, krever økonomisk innsats  godt ut over det mange kommuner legger inn i dag. 
Her kreves et felles løft fra lokalt, regional og statlig nivå. Pengemidler og tiltak må 
konkretiseres og tidfestes. 
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