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Vedr. Høring – forslag om endring av lov om folkebibliotek 
 
Norsk fagbibliotekforening (NFF) merker seg at paragraf 13 i ”Lov av 20. desember 1985 nr. 
105 om folkebibliotek” foreslås endret. 
 
Den gjeldende § 13 lyder slik:  
Kapittel IV. Statlige oppgaver.  
§ 13. ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum  
 
Forslaget til ny § 13 lyder slik:  
Kapittel IV. Statlige oppgaver  
§ 13. Statlige bibliotekoppgaver  
Departementet, eller den departementet bestemmer, ivaretar statlige bibliotekoppgaver etter 
denne lov. 
 
I høringsbrevet forklares to forhold som vil berøre Norsk fagbibliotekforenings virksomhet. 
Det gjelder: 
 

• Oppgaver knyttet til Norsk vitenskapsindeks (NVI), blant annet knyttet til konsortier 
og lisenser under Kunnskapsdepartementet 
 

• Det står i brevet: ”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.” 
 

Norsk fagbibliotekforening har arbeidet med disse problemstillingene lenge. Vi vil peke på 
”Bibliotekreform 2014” og stortingsmeldingene 23, 24 og 30 (2008-2009). Både 
Bibliotekmeldingen, Digitaliseringsmeldingen og Forskningsmeldingen har presentert viktig 
materiale for fagbibliotekene, som Stortinget har brakt videre med sine vedtak.  
 
Stortingets Innst. S 354 (2008-2009) har dette avsnittet: 

” Komiteen legger til grunn at departementet vil komme til Stortinget med en egen sak om 
hvordan universitets- og høyskolebibliotekene kan utvikles videre på en best mulig måte, 
og at man sikrer ressurstilgangen for disse bibliotekene i tråd med nye og endrede 
oppgaver og forutsetninger.” 
 

Avsnittet er hentet fra ”2.3.8 Nærmere om andre tema, Universitets- og høyskolebibliotek”. 
 



Norsk fagbibliotekforening ser at Stortinget ber departementet komme med denne egne saken, 
og regner med Nasjonalbiblioteket vil merke seg den kommende meldingen i utformingen av 
oppgavene knyttet til bibliotek i helsesektoren, og i universitets-, høgskole- og 
instituttbibliotekene. 
 
Norsk fagbibliotekforening vil gjerne samarbeide med Kulturdepartementet, 
Kunnskapsdepartementet og Nasjonalbiblioteket dersom paragraf 13 i Lov om folkebibliotek 
blir vedtatt endret. 
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