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Høringssvar – endringer i Lov om folkebibliotek 

Vi viser til høringsbrev fra kulturdepartementet av 8. mars 2012 og oversender våre merknader, 
men gjør oppmerksom på at saken ikke er behandlet politisk og at eventuelle endringer som 
måtte komme i forbindelse med den politiske behandlingen, vil bli ettersendt. Vi har følgende 
merknader til høringsforslaget: 

Formålsparagrafen: 
En modernisering av bibliotekenes formålsparagraf er betimelig. En ny formålsparagraf bør 
uttrykke en mer aktiv bibliotekvirksomhet enn dagens paragraf gjør - bibliotekets rolle som 
både fysisk og digital møteplass og formidler av kunnskap og opplevelser, hører naturlig med i 
en ny formålsparagraf. En teknologinøytral formålsparagraf er også en endring som vi slutter oss 
til. 

Fylkesbibliotek: 
Som kommunalt folkebibliotek har vi stort utbytte av å ha et godt fungerende fylkesbibliotek i 
ryggen i mange sammenhenger. Vi nyter godt av kompetansen som finnes i det regionale leddet 
og er glade for at fylkesbiblioteket er forankret i en daglig bibliotekvirksomhet som sørger for at 
bibliotekkompetansen alltid er oppdatert hos våre veiledere. Vi setter også stor pris på å ha et 
regionalt nivå som tilbyr kurs og kompetansebygging med lav terskel for deltakelse og som 
sørger for å holde nettverket mellom bibliotekansatte i fylket ved like.  

Lovtekniske endringer: 
Det er synd om kravet til samarbeid mellom folke- og skolebibliotek fjernes fra loven. Nettopp 
denne lovbestemmelsen har gjort det enkelt for oss, og sikkert mange med oss, å komme inn i 
et formalisert samarbeid med skoleledelsen i kommunen om utvikling av skolebibliotekene. 
Skolebibliotekene i grunnskolen er fortsatt i en slik forfatning i Norge at det er behov alle 
muligheter som fins for å få til en styrking av dette bibliotekslaget.  
 
Mvh 
Anne Foss 
biblioteksjef 
Øvre Eiker kommune 
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