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Svar - Høring - Endring i lov om folkebibliotek 
 
Kulturdepartementet har i brev av 13.03.2012  sendt ut et høringsforslag med forslag til endring 

av Lov av 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek (folkebibliotekloven). Dette er i 

hovedsak basert på oppfølging av Kulturdepartementet St.meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek. 
Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid (bibliotekmeldingen). I 
meldingen ble det vist til at det er behov for utvikling i biblioteksektoren mot mer robuste og 
omstillingsdyktige bibliotek som kan tilby alle innbyggerne bedre bibliotektjenester. Det ble 
varslet at Kulturdepartementet ville vurdere endringer i folkebibliotekloven for å legge til rette 
for en slik utvikling. 
 
Endringsforslaget er i hovedsak i tråd med denne meldinga, der Regjeringens 
bibliotekpolitikk er nedfelt. 
 
Lenvik folkebibliotek har følgende kommentarer: 

 
1. Harmonisering av lovbestemmelser for folkebibliotek og UH-bibliotek 

Lenvik folkebibliotek er ikke enig i at det ikke er nødvendig å gjøre endringer med hensyn til 
harmonisering av regelverkene for folkebiblioteksektoren og UH-sektoren. Det faktum at UH-
sektoren bruker stadig større deler av sine mediebudsjetter til lisensavtaler og digitale medier 
reiser opphavsrettslige problemstillinger, både når det gjelder fjernlån og når det gjelder tilgang 
for alle til landets felles bibliotekressurser. Lenvik folkebibliotek har, i likhet med mange andre 
folkebibliotek, erfaring med at fagbibliotekenes digitale ressurser er lite tilgjengelige for 
folkebibliotekene. Dette er, som også Troms fylkesting tidligere har påpekt, ei demokratisk 
utfordring og ei utfordring for kompetansesamfunnet. 
 
Lenvik folkebibliotek skal om et år inn i en Kunnskapspark, der biblioteket skal ha et nært 
samarbeid med Universitetsbiblioteket i Tromsø og Studiesenteret Finnsnes. Dette innebærer at 
folkebiblioteket også får en universitetsbibliotekfunksjon. Biblioteket skal bl.a. yte tjenester til 
desentraliserte studenter, tilknyttet Universitetet i Tromsø og andre universiteter og høgskoler. 
Disse har krav på samme tjenester her som ved sitt campus. 
 
 

2. Justeringer i formålsparagrafen 
Her er vi enige i Departementets vurdering og forslag. Dette er i tråd med mål, visjoner og tanker 
som tas opp i Bibliotekplan for Troms 2011 – 2014. Denne planen er et viktig og godt 
arbeidsredskap for folkebibliotekene i Troms. Ved å understreke bibliotekenes 
møteplassfunksjon og formidlingsansvar ansvarliggjøres bibliotekene som arenaer for en åpen 
og opplyst offentlig samtale, jfr. Norges lover § 100.   
 



 

3. Organisering og drift av bibliotektjenester 
Lenvik kommune deltar i prosjektet Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren i Midt-Troms. 
Bakgrunn for prosjektet er små ressurser og varierende kompetanse lokalt i de små 
kommunene. Vi prøver ut en ny modell for samarbeid i biblioteksektoren på tvers av 
kommunegrensene. En slik modell åpnes det enda mer for i høringsnotatet. Det er viktig at et 
slikt samarbeid må være forpliktende og politisk forankret. Når forholdene er små og sårbare, er 
det rimelig at kommunene selv kan bestemme hvordan de best kan organisere sine 
bibliotektjenester. Fleksible løsninger kan sikre god utnyttelse av små ressurser og 
kompetanseutveksling.  
 
 

4. Kompetansekravet i Folkebibliotekloven §5 
Lenvik folkebibliotek mener at det er viktig med god bibliotekkompetanse på ledernivå i 
kommunene. Det er viktig bl.a. for å kunne drive og være pådriver for ulike typer utviklingsarbeid 
innen biblioteksektoren. I tillegg er personalets samla kompetanse svært viktig for å kunne tilby 
gode, kvalitetsmessige og forsvarlige bibliotektjenester. For å være omstillingsdyktig og robust, 
vil det være en fordel med variert og sammensatt kompetanse i personalet. 

 
 

5. Fylkesbiblioteket 
Lenvik folkebibliotek mener det er viktig at fylkeskommunen har en rolle som regional 
utviklingsaktør også for bibliotekfeltet. Vi , og vår region, har erfart at dette kan bidra til å 
styrke folkebibliotekene og stimulere til samarbeid på tvers av kommunegrenser og 
utvikle tjenester til beste for alle innbyggerne.  Det betyr også at det er viktig med 
bibliotekkompetanse i fylkeskommunen.  Lenvik folkebibliotek har over år hatt god nytte 
av fylkesbiblioteket som rådgiver og av å kunne delta i ulike utviklings- og 
kompetansetiltak.   
 
 

6. Lovtekniske endringer 
I mange kommuner er det slik at det kun er folkebiblioteket som innehar den 
bibliotekfaglige kompetansen. Da vil det være naturlig at folkebiblioteket har faglig 
veilednings- og koordineringsansvar for skolebibliotek og tilbud til barnehager. Det er 
betenkelig å endre lovhjemmelen om organisert samarbeid mellom skole- og 
folkebibliotek. Da bør det i tilfelle bli krav om funksjonsstilling som skolebibliotekar på 
skolene. 
 

 

 
Annie Heitmann 
Biblioteksjef 
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