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Høring - Endringer i lov om folkebibliotek

Viser til høringsbrev av 8. mars 2012 vedrørende endringer i lov om folkebibliotek, 
og har følgende merknader:

§ 1 Endring i formålsparagrafen:
Det er positivt at det i §1 er tatt inn at bibliotekene skal være en møteplass og en 
arena for offentlig samtale og debatt. Begrepet “aktiv formidling” erstatter “å stille 
bøker og annet egnet materiale til disposisjon”. Dette er forpliktende og støtter opp 
under at bibliotekene i stadig større grad blir en arena for forfattermøter og annet 
formidlingsarbeid, og er en styrking av formidlingsansvaret som folkebibliotek har. 
I tillegg gir endringen en lovfesting av at bibliotek skal være en nøytral arena som 
skal brukes til offentlig debatt og samtale. 

§ 5 Kravet om fagutdannet biblioteksjef:
Kravet om at alle kommuner fortsatt skal ha fagutdannet biblioteksjef støttes, og det 
er ingen grunn til at dispensasjonsadgangen skal beholdes. Det at den fjernes, 
bidrar til at små kommuner må skaffe fagutdannet kompetanse, eller sikre at kravet 
oppfylles gjennom samarbeid med nabokommuner. De kommunene som allerede 
har en ordning som fungerer burde kunne fortsette med den ordningen de har, men 
ved ledig stilling må det jobbes med å få en fagutdannet biblioteksjef på plass.

§ 6 Samarbeidet med skolene:
Paragraf §6 Samarbeid med skoler er foreslått fjernet. Det argumenteres med at 
lovparagrafen ikke har noen betydning da det bare er folkebiblioteket som er 
pålagt å samarbeide. Gode skolebibliotek er av avgjørende betydning for 
leseferdigheter og læring, og vi er av den oppfatning at folkebibliotekene kan og 
bør være en pådriver i skolebibliotekutviklingen. Vi ønsker at denne lovhjemmelen 
beholdes. Erfaring tilser at alt som ikke er lovpålagt fjernes i økonomiske 
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nedgangstider i kommunene. Det er også vanskelig å argumentere for økte 
ressurser til aktiviteter som ikke er nevnt i lover.

Fylkesbibliotekenes rolle:
Fylkesbibliotekene har gjennom flere år nå vært i endring og har dreid sin aktivitet 
og sine ressurser mot rollen som regional utviklingsaktør. Deres tidligere ansvar i 
forhold til samlingsutvikling og fjernlånsansvarlig i fylkene har blitt helt fjernet, og 
de fleste fylkesbibliotek jobber nå med kompetanse, prosjekt og utvikling. Totalt i 
landet brukes derfor nå langt færre midler på litteratur/medier i fylkene, enn for 
noen år tilbake. Folkebibliotekene er ikke tildelt tilsvarende midler til innkjøp, selv 
om fylkesbibliotekets eksisterende samlinger er overført til folkebibliotek. 

Store folkebibliotek opplever stor fjernlånsetterspørsel etter titler i sine samlinger. 
En kjenner til at det ved noen bibliotek innføres restriksjoner på fjernlån, det kan 
være på nye titler, spesielle typer medier eller bøker som har mange lånere på 
venteliste. 
Dette kan på sikt uthule idéen og praksisen i “det sømløse biblioteket”. 
I §1 en lovteksten står det riktignok at “folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt 
biblioteksystem”, men vi er bekymret for at det kommunale selvstyret i denne 
sammenhengen kan føre til at pressede kommuner vil prioritere egne lånere framfor 
lånerinitierte Norgeslån eller lån fra andre bibliotek. Det snakkes om ytere og 
nytere, men i enden av fjernlånet sitter det en innbygger i Norge som ønsker tilgang 
til et dokument.

Nasjonalt nivå:
Om det nasjonale nivået sier §9 at de statlige oppgavene omfatter formål som er av 
særlig betydning for opprettholdelse av et nasjonalt biblioteksystem. For å sikre et 
velfungerende sømløst bibliotek framover bør det presiseres at nasjonalbibliotekets 
samling må bygges ut slik at den totale mengde eksemplarer på landsbasis ikke går 
dramatisk ned, jamfør avsnittet over. 

Ved henvendelse i saken, ta kontakt med saksbehandler Lillan Westli på 
tlf. 62 96 80 13  eller på e-post: lillan@sor-odal.kommune.no

Med hilsen

Lillan Westli
Biblioteksjef


