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Svar på høring om endring i lov om folkebibliotek 

Jeg viser til høringsbrev om endring i lov om folkebibliotek, sendt fra 
Kulturdepartementet den 8.3.2012, og takker for muligheten til forlenget svarfrist. 
Høringen ble behandlet i fylkestinget i Nord-Trøndelag 14.6.2012, som Ft.sak 44/12. 
 
Fylkestinget i Nord-Trøndelag gir følgende kommentarer til Kulturdepartementets 
forslag om endring i lov om folkebibliotek: 
 

1. Formålsparagrafen: Nord-Trøndelag fylkeskommune har ingen innvendinger til den nye 

formålsparagrafen. Vektleggingen av formidlingsaktivitet og biblioteket som «møteplass og 

arena for offentlig samtale og debatt» er nødvendig og fanger opp en pågående utvikling og 

villet forandring som allerede er underveis. Litteraturhus Nord-Trøndelag er et eksempel på 

denne utviklingen.  

 

2. Krav om fagutdannet biblioteksjef: Nord-Trøndelag fylkeskommune er enige i at 

kompetansekravet bør opprettholdes. Vi vil imidlertid anbefale at det fra statlig hold tilføres 

overgangsmidler for å stimulere til samarbeid mellom nabokommuner som trenger å 

rekruttere bibliotekarkompetanse eller trenger å samarbeide om å dele kompetanse.  

 

3. Krav om samarbeid mellom folke- og skolebibliotek: Nord-Trøndelag fylkeskommune mener 

det er bekymringsfullt når regjeringen foreslår å fjerne samarbeidskravet som virkemiddel 

uten en nærmere evaluering av hvordan det har virket, og uten å tilføre nye virkemidler for å 

løfte skolebibliotekene. 

 

4. Fylkesbiblioteket: Nord-Trøndelag fylkeskommune har ingen innvendinger til den nye 

organiseringen av fylkesbiblioteket, men er årvåkne i forhold til hvilke regionale tjenester 

kommunene i Nord-Trøndelag har behov for innenfor bibliotekområdet. 
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5. Sømløse bibliotek og allmennhetens tilgang til digitale ressurser: Nord-Trøndelag 

fylkeskommune mener det bør gjøres en dypere analyse av hvordan det sømløse 

biblioteksystemet fungerer når det gjelder lånesamarbeid om digitale ressurser, spesielt 

mellom fag-/forskningsbibliotek og folke-/skolebibliotek. Hensikten med en slik analyse er å 

kunne ta kunnskapsbaserte beslutninger for å sikre allmennhetens tilgang til digitale 

dokumenter (blant annet e-bøker) og ressurser fra fag- og forskningsbibliotek.  

 

6. Behov for styringsredskaper: Nord-Trøndelag fylkeskommune mener at bibliotekloven bør 

kreve at kommunene ikke bare har vedtekter for biblioteket (lovfestet), men også at 

biblioteket har en aktivitetsplan og en plan for samlingsutvikling. Vi anbefaler at 

departementet vurderer dette forslaget nærmere, og tar med bestemmelser i denne retning 

i den reviderte loven.  

 

7. Bibliotekstatistikk: Nord-Trøndelag fylkeskommune vil be om at departementet tar initiativ 

overfor Nasjonalbiblioteket for en bred gjennomgang av bibliotekstatistikken, hvor man 

særlig ser på muligheter for å bruke materialet i sammenlignende analyser.  

 

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Ragnhild Kvalø 
Fylkeskultursjef 
  
  
 
 
 
 
 
 
 


