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Kulturdepartementet

Høringsuttalelse - Endringer i lov om folkebibliotek

Fylkestinget i Nordland behandlet i sitt møte 11.06.2012 høringsutkastet til endringer i lov om
folkebibliotek. Det vises til utsatt høringsfrist, godkjent av departementet 27. mars 2012.
Fylkestinget gjorde følgende vedtak:
1. Nordland fylkesting understreker viktigheten av et velfungerende lånesamarbeid mellom
kultursektoren og utdanningssektoren. Det er viktig at Kunnskapsdepartementet og
Kulturdepartementet finner gode løsninger for viderelån av digitale bøker, tidsskrifter,
fagartikler og andre elektroniske medier kjøpt inn av universitets- og høgskolesektoren.
2. Justeringene i formålsparagrafen imøteses av Nordland fylkesting. Det er positivt med en
forsterking av den aktive formidlerrollen, samt en vektlegging av at bibliotekene må tilby
nye tjenester og medier uavhengig av teknologi. Samtidig vil presiseringen av bibliotekene
som fysiske møteplasser styrke bibliotekenes rolle som viktige samfunnsaktører.
3. Nordland fylkesting støtter alternativ 2 til §5 i loven, der en fjerner lovkravet til
bibliotekfaglig kompetanse i folkebibliotekene, men fastsetter funksjonskrav i forskriften.
4. Det er positivt at fylkeskommunene ses på som en viktig utviklingsaktør innen bibliotek- og
kulturfeltet. Nordland fylkesting støtter videre forslagene om å endre loven, slik at
fylkeskommunene i større grad kan definere de regionale bibliotekoppgavene, og finne en
hensiktsmessig måte å organisere disse på. Fylkestinget er enig i at det ikke bør være et krav
om et eget fylkesbibliotek eller fylkeskommunalt fjernlån.
5. Nordland fylkesting aksepterer at det kreves bibliotekfaglig kompetanse i fylkeskommunen.
Fylkestinget mener imidlertid at et lovfestet krav om at denne kompetansen skal ligge på
ledernivå vil være en detaljregulering som hindrer fylkeskommunene i selv å organisere sin
virksomhet på en hensiktsmessig måte.
6. Nordland fylkesting understreker at skolebibliotekene spiller en viktig rolle, og det er
spesielt viktig med en ytterligere satsing på grunnskolebibliotekene.
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