
, saksnr.2010/47-40

Meråker kommune Arkiv: C60

Arkivsaksnr: 2010/47-39

Saksbehandler: AnneMarken

Saksframlegg

Utval Utval ssak Møtedato

Høring- endringi lov om folkebibliotek

Rådmannensforslagtil

Vedtak:

MeråkerkommunestøtterKulturdepartementetsforslagom endringi lov 20. desember1985nr.
108om folkebibliotek.

Behandlingi Komiteskole,oppvekstog kultur- 18.04.2012:

Rådmannensforslagenstemmigvedtatt.

Vedtaki Komiteskole,oppvekstog kultur- 18.04.2012:

MeråkerkommunestøtterKulturdepartementetsforslagom endringi lov 20.desember1985nr.
108om folkebibliotek.

Side2 av 2



, saksnr. 2010/47-40

Saksopplysninger

Kulturdepartementet har sendt ut et høringsforslag som i hovedsak er basert på oppfølging av
Stortingsmelding nr. 23 (Bibliotek, kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital
tid) som ble lagt fram i 2009. Imeldingen ble det vist til at det er behov for utvikling i
biblioteksektoren mot mer robuste o omstillin sd kti e bibliotek som kan tilby alle innbyggerne
bedre bibliotektjenester. Det ble varslet at Kulturdepartementet ville vurdere endringer i
folkebiblioteldoven for å legge til rette for en slik utvikling.

Følgende punkter behandles i høringsnotatet:

- Harmonisering av lovbestemmelser for folkebibliotek og UH-bibliotek
Justeringer iformålsparagrafen
Organisering og drift av bibliotektjenester

- Kompetansekravet ifolkebibliotekloven § 5
Fylkesbibliotek —folkebibliotekloven kap. III
Lovtekniske endringer

Stortinget behandlet bibliotekmeldingen ijuni 2009, jf Innst. S. nr. 320 (2008-2009). Flertallet ga sin
tilslutning til departementets forslag. Regjeringens bibliotekpolitikk er nedfelt i bibliotekmeldingen.
Forslagene til lovendringer som presenteres i dette høringsnotatet skal bidra til å legge til rette for
gjennomføring av politikken som er lagt frem i bibliotekmeldingen.

Departementet mener det er viktig at lovteksten er gjenkjennelig. Det har delfor vært et poeng å
gjøre så små endringer som mulig i lovteksten. Samtidig foreslår departementet i dette notatet en
gjennomgående lovteknisk oppdatering av loven, slik at alle bestemmelser avfrivillig karakter
foreslås fiernet.

Vurdering

Meråker har et kombinasjonsbibliotek, og har i lengre tid følt at lov om folkebibliotek
ikke var tilstrekkelig egnet for vår type drift. Det er viktig å kunne samordne ressurser ute
i mindre lokalsamfunn for å oppnå effektiv drift og dermed et kvalitativt godt tilbud til
innbyggerne.
Når det gjelder oppdatering av formålsparagrafen, er det på tide å ta konsekvensen av at
samfunnet har endret seg betraktelig siden loven ble vedtatt for 27 år siden. Det er flott at
gratisprinsippet videreføres for å sikre alle tilgang. Samtidig lovfestes funksjonen for
biblioteket som møteplass og kunnskapsformidler.
Kommunene får nå sjøl utarbeide reglement for bibliotekdriften, og kan fritt vurdere
alternative samarbeidsformer. Fokus blir hvordan skape et optimalt tjenestetilbud til
irmbyggerne innen kommunens rammer? Dette har vi allerede gjennomført i Meråker.
Kompetansekravet til biblioteksjef opprettholdes, og dispansasjons-muligheten fjernes.
Det anmodes om interkommunalt samarbeid framfor å ansette biblioteksjefer uten
godkjenning. Dette er for så vidt greit forutsatt at bibliotekutdanningen bedres med tanke
på økonomi, administrasjon og markedsføring.
Fylkesbibliotekene blir ikke lenger lovpålagt. Der hvor de fortsatt finnes skal de fokusere
på utvikling og veiledning til folkebibliotekene, og sørge for forbedringer av
transportordninger og lånesamarbeid. Forslaget er framtidsrettet og bra.
Når det gjelder lovtekniske endringer, fiernes de paragrafer som omhandler frivillighet og
ikke lovpålagte tjenester. Dette er helt kurant.
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Det er greit å oppsummere med at denne lovendringen er tilpasset bibliotek-Norge i 2012. Jeg vil
anta at i løpet av få år vil den teknologiske og digitale utviklingen påvirke samfunnet i såpass stor
grad, at det må til flere lovendringer og dermed ytterligere høringer til for bibliotekdriften.

Konklusjon
Meråker kommune bør godkjenne høringsutkastet som det foreligger.
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