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HØRINGSSVAR OM ENDRINGER I LOV OM FOLKEBIBLIOTEK  
 
Vi viser til høringsbrev av 8. mars 2012 fra Kulturdepartementet angående forslag om 

endringer i lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek. 

 

Lovendringen skal være en oppfølging av St. meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek. 

Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid. Vi mener forslaget i 

hovedsak er en god oppfølging av denne. 

 

Vi ønsker å kommentere følgende punkter: 

1. Formålsparagrafen 

Formålsparagrafen vil med de forslåtte endringene i på en god måte tydeliggjøre 

folkebibliotekenes funksjon og samfunnsoppdrag. Vi er svært positive til disse 

endringene  

 

2. Kompetansekrav biblioteksjef 

Det er her foreslått to alternative formuleringer hvor departementet konkluderer 

med at alternativ 1 er det beste. Vi mener det er svært viktig at kravet til 

fagutdannet biblioteksjef opprettholdes og støtter alternativ 1. 

 

3. Fylkesbiblioteket 

Bortfall av bestmmelsen om anskaffelse og oppbevaring av litteratur er forståelig, 

men det er da helt avgjørende at det kommer i stand en ordning som erstatter 

denne på en bedre måte enn at Depotbiblioteket styrkes. Vi anser ikke dette for å 

være tilstrekkelig. Departementet ønsker å fjerne pålegget om fylkesbibliotek som 

egen organisatorisk enhet. Det stilles imidlertid krav til hvilke bibliotekoppgaver 

fylkeskommunen skal ivareta. Vi støtter dette i og med at kravene til 

fylkeskommunen er tydelige og presise 

 

4. Lovteknisk endring. Samarbeid bibliotek – skole 

I følge forslaget fra Kulturdepartementet skal ikke samarbeid bibliotek - skole 

lenger være lovpålagt. Vi mener at et slik samarbeid er svært viktig, men er enig i 

at dette er en bestemmelse av frivillig karakter. Folkebiblioteket bør være en 

naturlig samarbeidspart for flere kommunale enheter, men dette bør det være opp 
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til den enkelte kommune å etablere. Vi støtter dermed forslaget om å fjerne denne 

paragrafen. 

 

 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Mona Myrland 
biblioteksjef 
Vestre Toten folkebibliotek 
 
 
 
 
 
 
 


