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Korsholms kommuns utlåtande till undervisnings- och kulturministeriets begäran om utlåtande
om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med färslag till lag
om allmänna bibliotek och lag om ändring av 2 $ i lagen om fTnansiering av undervisnings- och

kulturverksamhet

Utvecklingsbibliotekets (nu landskapsbiblioteket) uppgifter har omdefinierats på grund av den delvis

föråldrade landskapsbiblioteksverksamheten. De nya uppgiftema innebär omfattande utvecklings- och

utbildningsuppgifter inom verksamhetsområdet. En uppgift för landskapsbiblioteket har varit att samla,

förvara och digitalisera lokalsamlingen.

Utvecklingsbiblioteket ska i sin uppgift fortsätta detta långsiktiga arbete. I regeringens förslag nämns

ingenting om utvecklingsbibliotekets internationalism, men utöver det riksomfattande centralbiblioteket
bör också utvecklingsbiblioteken åläggas en skyldighet gällande internationell utveckling. I synnerhet i
gränsregioner är detta synnerligen viktigt. I själva lagtexten antas emellertid alla allmänna bibliotek också

ha internationella utvecklingsprojekt, vilka RFV har i uppgift att främja. Det skulle varabra om ärendet

också fanns i propositionen.

Vid ftjrdelningen av utvecklingsbibliotekens verksamhetsområden ska uppmärksamhet füstas vid de

geografiska förhållandena, det riksomfattande servicenätet, en likvärdig avgiftsfri service och de språkliga

rättigheterna enligt 122 S i grundlagen. Vid fördelningen av utvecklingsbibliotekens verksamhetsområden

ska absolut de bibliotek beaktas som redan har gedigen kännedom om språket och kulturen i sitt eget

verksamhetsområde och befintliga strukturer för samarbete.

Korsholms kommun förutsätter att innan utvecklingsbibliotekens slutliga antal och områden avgörs, bör

en i grundlagen förutsatt bedömning av de språkliga konsekvenserna göras i ärendet. Österbotten är det

enda området i Finland, där majoriteten har svenska som modersmål (49,8 %).

Korsholms kommun ftlrutsätter också att Vasa stadsbibliotek i fortsättningen är ett utvecklingsbibliotek,
eftersom det som en genuint tvåspråkig organisation och tack vare sin kännedom om områdets kultur bäst

kan betjäna behoven i sitt område. Verksamheten har utvecklats målmedvetet i samarbete med områdets

bibliotek sedan är 1968, då landskapsbiblioteksrättigheter erhölls. Vasa har den i ftirhållande till
invånarantalet mest omfattande högskoleutbildningen i Finland och invånarna har hög utbildning.
Stadsbibliotekets samarbete med universitetet och skolorna ar tatf och gagnar hela verksamhetsområdet.

Vasa är ett av Finlands tillväxtcentra och dess framgång baserar sig på starkt kunnande och innovativ
verksamhet.

Vidare anser Korsholms kommun att den ftimyade lagtexten är linjelös: å ena sidan fattas beslut om stora

ärenden och å andra sidan bestäms i lagen om ärenden som gäller användningsregler, såsom

reserveringsavgifter, låne- och användningsförbud och grundema ftir dessa. Låneforbudet har med tanke

på den praktiska verksamheten formulerats alltför strängt; det finns situationer, där funktionären bör
kunna låna utan aft göra sig skyldig till brott.
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Kommunen understöder avgiftsfri användning och slopande av reserveringsavgifterna och füreslår att

ärendet fastställs i forordning. Samtidigt föreslås också en övergångstid på grund av den forändrade

avgiftsstrukturen.

Korsholms kommun vill understryka att det i propositionen saknas gemensamma ärenden som påverkar

nationellt, såsom bibliotekens gemensamma kundregister och gemensamma användningsregler, nationellt
centraliserad katalogisering och beskrivning samt fungerande gränssnitt mellan systemen.

Kommunen foreslår även att kompetenskraven bibehålls i de biblioteksfackliga uppgifterna, så att
åtminstone 70 o/o av personalen som utfür dessa uppgifter ska ha utbildning inom branschen eller
tillräckligt lån arbetserfarenhet i branschen, vilken kan definieras av arbetsgivaren. Som kompetenskrav
ftir direktören föreslår vi högre högskoleexamen, studier i branschen och god förtrogenhet med

biblioteksbranschen. Slopande av behörighetsvillkor med hänvisning till kön bidrar till ojämlikhet.

Korsholm den23 september 2016
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