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Svar på horing - Lov om folkebibliotek

Som bakgrunn for lovendringen angis at ansvaret for bibliotekområdet overføres fra ABM
utvikling til Nasjonalbiblioteket.

Med forslag til følgende lovendring i § 13 “Departementet, eller den departementet bestemmer,
ivaretar statlige bibliotekoppgaver etter denne lov” ønsker departementet likevel å være
fleksible når det gjelder hvem som skal ivareta statlige bibliotekoppgaver i framtiden.

Sør-Trøndelag fylkeskommune stØtter forslaget til endring i Lov om folkebibliotek, og vil angi
følgende kommentarer:

Det anses som positivt at departementet mener at det også i framtiden vil være nødvendig å se
hele arkiv-, bibliotek- og museumsfeltet i sammenheng, og at økt samarbeid mellom sektorene
er en grunnleggende forutsetning for alle institusjonenes arbeid.

I departementets forslag understrekes det at arbeidet med konsortie- og lisensavtaler ikke skal
være med over til Nasjonalbiblioteket.

Folkebibliotekene har i alle år lånt fritt fra universitets- og høgskolebibliotekenes fysiske
samlinger. Når stadig mer materiale nå digitaliseres og i prinsippet er lettere tilgjengelig enn
noen gang, har ikke folkebibliotekene lenger adgang til materialet. Det er betydelig svakhet —

også i forhold til demokrati - at folk som ikke er tilknyttet høgskoler eller universiteter ikke
lenger kan låne faglitteratur fordi det kreves passord for å lese materialet. I tillegg står
folkebibliotekene i fare for å miste mye av sin tidligere funksjon som fjemlånsformidler av
faglitteratur.

Vi understreker betydningen og viktigheten av å ivareta alles behov for tilgang til kunnskap, og
styrke folkebibliotekenes rolle som informasjonsformidler når lisenser og konsortieavtaler
forhandles.

Videre haster det med å få felles biblioteksØk og brukerinitiert fjemlån på plass.

St.meld. nr 23 (2008-2009) Bibliotek. Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturaren i ei
digital tid - legger vekt på at nasjonale målsettinger skal forankres regionalt og lokalt.
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Sør-Trøndelag fylkeskommune
Fylkesrådmannen

Tett samarbeid og god dialog mellom Nasjonalbiblioteket og fylkeskommunene er en av
forutsetningene for å utvikle robuste og omstillingsdyktige bibliotek, og for å skape utvikling
på bibliotekområdet.

Denne uttalelsen avgis med forbehold om endelig politisk behandling i Sør-Trøndelag
fylkeskommune.

Med hilèn

Hildegunn Hestnes
Fylkesdirektør for kultur og kommunikasjon Fylkesbiblioteksjef
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