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HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM FOLKEBIBLIOTEK - 
HØRINGSNOTAT 
 
Gjøvik kommune har mottatt høringsnotatet ”Forslag til endringer i lov om 
folkebibliotek” fra Kulturdepartementet 8. mars 2012, og har følgende kommentarer. 
 
Harmonisering av bestemmelser for folkebibliotek og UH-bibliotek 

Vi er enige med departementet i at samarbeidet mellom UH-sektoren og 
folkebibliotekene kan fungere godt uten at det er nødvendig å regulere dette i lov. 
Men det må være et nasjonalt anliggende å sørge for at folkebibliotek-brukere får 
tilgang til digitalisert materiale innkjøpt av UH-bibliotekene. Dette vil kreve nasjonale 
lisensavtaler. 
 
Justeringer i formålsparagrafen 
Departementets forslag til justering av formålsparagrafen er en god beskrivelse og 
regulering av folkebibliotekenes funksjon og samfunnsoppdrag. En styrking av 
folkebibliotekenes ansvar for ”aktiv formidling” og ”…være en møteplass for offentlig 
samtale og debatt” støtter opp under den utviklingen og retningen man ser mange 
folkebibliotek beveger seg mot. Det støtter også opp under tanken om at 
folkebibliotekene er landets litteraturhus. 
 
Organisering og drift av bibliotektjenester 
Det er viktig at alle kommuner fortsatt skal være pålagt å ha folkebibliotek, med 
mulighet for å organisere sine bibliotektjenester på ulike måter. Det er uproblematisk 
at lovhjemling av veiledende retningslinjer faller bort. 
 
Kompetansekravet i folkebibliotekloven § 5 

Gjøvik bibliotek støtter departementets anbefaling om å beholde kompetansekravet i 
folkebibliotekloven, men fjerne dispensasjon der kommunen ikke får kvalifisert 
fagutdannet søker. Interkommunalt samarbeid er en bedre løsning enn dagens 
dispensasjonsmulighet. Kompetent ledelse av folkebibliotek er avgjørende for å følge 
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opp målene i bibliotekmeldinga, og for å bidra til å gi befolkningen et til en hver tid 
godt, relevant og helhetlig bibliotektilbud.  
 
Fylkesbibliotek – folkebibliotekloven kap. III 
Bortfall av bestemmelsen om anskaffelse og oppbevaring av litteratur for 
fylkesbiblioteket er forståelig, da ressursene og aktivitetene skal dreie mer mot rollen 
som regional utviklingsaktør. I sum brukes det langt færre midler på litteratur i 
fylkesbibliotekene enn for noen år tilbake. Folkebibliotekene er ikke tildelt tilsvarende 
midler til innkjøp. Vi tror at graden av tilgjengelighet til litteraturen i fylkene vil være 
avgjørende for formidlingsarbeidet som blir understreket under endringsforslaget i § 
1. Litteratur lagret i depotbiblioteket i Mo i Rana er ikke god formidling, selv om det er 
lett tilgjengelig ved etterspørsel. 
 
Dersom det innføres restriksjoner for fjernlån ved større bibliotek, slik vi har sett 
eksempler på allerede, vil det uthule begrepet om ”Det sømløse bibliotek”. Det bør 
derfor være en forpliktende deltakelse i lånesamarbeidet fra fylkene og fra statlig 
nivå. Utover transportordninger bør dette gjelde midler til innkjøp av litteratur, og 
nasjonale lisensavtaler for digitalt materiale. Det vil si at kostnadene for arbeidet med 
å skape leselyst og leseglede bør fordeles på alle tre nivåer. 
 
Lovtekniske endringer 

Departementets forslag om å fjerne det lovpålagte samarbeidet mellom folkebibliotek 
og grunnskole støttes. Så lenge dette ikke er et lovpålagt samarbeid fra skolens 
side, tror vi mer på andre samarbeidsløsninger innenfor kommunen. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tone Nyseter 
biblioteksjef 
 
 
 


