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HØRING – FORSLAG OM ENDRING AV LOV OM FOLKEBIBLIOTEK 
 
Norsk Bibliotekforening (NBF) er en partipolitisk uavhengig landssammenslutning som har til 
formål å fremme utviklingen av alle typer bibliotek. Foreningen er åpen for alle interesserte 
og har ca 3.200 medlemmer, hvorav ca 2.000 er personlige medlemmer.  

Norsk Bibliotekforening (NBF) ønsker å fremme følgende synspunkter i forbindelse med det 
utsendte høringsnotatet om forslag om endring av lov om folkebibliotek.  

Innledning 
Norsk Bibliotekforening mener at det er nødvendig med en biblioteklov som ivaretar de 
grunnleggende sidene ved folkebibliotekdriften. Etter NBFs syn er det viktig at det finnes 
lovhjemmel for at det skal finnes bibliotek i alle kommuner, for gratisprinsippet og for at det 
skal stilles krav om fagutdanning til biblioteksjef. Etter vårt syn ivaretar dagens lovtekst dette. 
Det er etter også naturlig at bibliotekloven regulerer forholdet mellom bibliotekansvar på ulike 
forvaltningsnivåer.   

Den foreslåtte endringen i biblioteklovens § 13 er et resultat av vedtak i forbindelse med 
Prop. 125 S (2009 – 2010), om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010, 
der det ble besluttet at ABM-utviklings bibliotekfunksjoner i hovedsak skal overføres til 
Nasjonalbiblioteket. 

Generelt 
NBF har tidligere uttalt seg om realitetene i saken som er nedleggingen/flyttingen av ABM-U. 
NBF har vært kritisk til dette. NBF har vært opptatt av at det skal være felles statlige 
bibliotekmyndigheter for hele bibliotekfeltet.  I og med at bibliotekseksjonen i ABM-U deles 
mellom Kunnskapsdepartementet og Nasjonalbiblioteket blir dette miljøet splittet opp. NBF 
tar imidlertid dette til etterretning.  

Norsk Bibliotekforening har registrer at departementet i sitt høringsnotat skriver følgende: 



”Det vil være Nasjonalbiblioteket som vil få ansvaret med å følge opp brorparten av 
tiltakene i bibliotekmeldingen. Viktige oppgaver vil være utviklingen av et felles 
biblioteksøk og en tjeneste med brukerinitiert fjernlån. Nasjonalbiblioteket vil også ha 
et overordnet og koordinerende ansvar for uh-sektoren og være en naturlig 
samarbeidspartner for bibliotek i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren 
og i helsesektoren.”  

Når departementet her viser til ”viktige oppgaver” vil det fra vår side være riktig å påpeke at 
NBF har klare forventninger til hva som skal prioriteres som oppfølging av 
bibliotekmeldingen. Etter vårt syn er det nå følgende fire tiltak fra Stortingsmelding nr.23 
(2008-2009) som nå må prioriteres. 

Kompetanseutviklingsprogram: Kompetanseutvikling er avgjørende for at bibliotekene skal 
kunne møte framtidas utfordringer.   

Modellbibliotek: Det må satses på bibliotek som utvikler gode nye tilbud.  En satsing på 
modellbibliotek vil bidra til å utvikle bedre bibliotek.  

Biblioteksamarbeid: Gode samarbeidsformer styrker og utvikler bibliotek over hele landet. 

Nye bibliotekbygg: Nye bibliotekbygg betyr revitalisering og fornyelse ikke bare av det 
enkelte bibliotek men av hele lokalsamfunnet.  

Gjennom å satse på disse tiltakene, vil bibliotekmeldingen kunne bety et etterlengtet løft for 
hele biblioteksektoren.  

Om endringsforslaget 
Norsk Bibliotekforening støtter den foreslåtte endringen i Lov av 20. desember 1985 nr. 108 
om folkebibliotek § 13: 
Kapittel IV. Statlige oppgaver 
§ 13. Statlige bibliotekoppgaver 
Departementet, eller den departementet bestemmer, ivaretar statlige bibliotekoppgaver etter 
denne lov. 
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