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Høring - endringer i lov om folkebibliotek
Det vises til høringsnotat om forslag til endringer i lov om folkebibliotek.
Harmonisering av lovbestemmelser for folkebibliotek og UH-bibliotek
Det stilles i notatet spørsmål ved om det er behov for en felles lov for folkebibliotek og UHbibliotek. Departementet konkluderer med at samarbeidet fungerer godt uten at det må
reguleres i lov.
Vi ser ikke behov for en felles lov. Det ville imidlertid vært en fordel om saken hadde blitt
grundigere utredet for å gi et bedre beslutningsgrunnlag. Det er viktig at også UH-bibliotek
stiller sine ressurser til rådighet for alle interesserte brukere, ut fra prinsippet om at samlinger
som er offentlig finansiert skal komme offentligheten til gode. I Østfold har vi god erfaring
med et tett samarbeid mellom folkebibliotekene, fylkesbiblioteket og høgskolens
bibliotekavdelinger, blant annet for at våre egne studenter skal få god service der de velger å
henvende seg. Målet må være gode bibliotektjenester til de som trenger det, uten barrierer
knyttet til bibliotekenes eierforhold.
Det er i tillegg behov for nasjonale lisenser til elektronisk materiale, slik at flest mulig kan få
tilgang til informasjon som er tilgjengelig i forskjellige typer informasjonsdatabaser.
Kompetansekravet i folkebibliotekloven § 5
Vi er enig i at man må kreve fagutdannet biblioteksjef i alle kommuner. I de tilfeller hvor man
ikke klarer å rekruttere fagutdannet bibliotekar, må man pålegges interkommunalt samarbeid.
Vi er enige i at dispensasjonsordningen er foreldet og bør fjernes.
Folkebibliotek med bred bibliotekfaglig kompetanse i personalgruppen må allikevel kunne
ansette bibliotekledere som ikke har bibliotekarutdanning.
Fylkesbibliotek
Fylkesbiblioteket er en viktig utviklingsaktør, og bør bidra til strategisk biblioteksatsing i en
region sammen med blant andre høgskolebibliotek. Vi har behov for et regionalt nivå for
folkebibliotekene, og vi har sett veldig gode resultater av fylkesbibliotekets satsing i vårt eget
fylke. Høgskolen i Østfold har vært med i den regionale bibliotekutviklingen, og dette har
vært til stor nytte for våre studenter.

Annet
Høringsnotatet drøfter også bibliotekenes formidlingsansvar og deres funksjon som
møtested, samt veiledende retningslinjer fra departementet. Høgskolen i Østfold støtter
forslagene og har ingen spesielle kommentarer utover dette.
Med hilsen
Else Helene Norheim
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