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MELDING OM VEDTAK: HØRING - ENDRINGER I LOV OM FOLKEBIBLIOTEK
Hovedutvalg for nærmiljø og kultur behandlet i møte 07.06.2012 sak 24/12. De underrettes
herved om at det er fattet følgende vedtak:

Randaberg kommune slutter seg i hovedsak til kulturdepartementets forslag til endringer av
folkebibliotekloven. Forslaget fanger godt opp de omstillinger som skjer i sektoren.
Randaberg kommune slutter seg til ønsket som har blitt fremmet fra flere aktører om en felles
biblioteklov for alle offentlige bibliotek. Arbeidet med å harmonisere regelverket for hele
sektoren, inkludert Nasjonalbibliotekets rolle, bør videreføres.
Kapittel I – Folkebibliotekenes formål og virksomhet
Det er positivt at bibliotekenes formålsparagraf har blitt gjort mer offensiv. Det understrekes
at folkebibliotekene skal drive aktiv formidling. I tillegg fremheves folkebibliotekets rolle
som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det bør i tillegg klargjøres at
formidling av digitale medier også er en folkebibliotekoppgave.
Kapittel II – Kommunale folkebibliotek
Lovforslaget slår fortsatt fast at alle kommuner skal ha et folkebibliotek, evt. i driftsfelleskap
med andre. Det er i så måte positivt at loven legger opp til stor grad av valgfrihet når det
gjelder måten å organisere folkebibliotekene på, og hvordan man samarbeider med andre
kommuner/bibliotek.
Når det gjelder kompetansekravet i § 5, går Randaberg kommune inn for alternativ 1. Dette
innebærer at alle kommuner skal ha en fagutdannet biblioteksjef. Dispensasjon bør kunne gis
til større kommuner som har folkebibliotek med bred bibliotekfaglig kompetanse.
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Kapittel III - Fylkesbibliotek
Det er viktig at ansvar for det regionale lånesamarbeidet er en skal-funksjon på
fylkeskommunalt nivå. Om § 9 forsvinner, vil disse oppgavene i stor grad overføres til de
store regionale folkebibliotekene, uten at ressurser tilføres.
Når det gjelder ansvar for oversikt og anskaffelse av lokalhistorisk materiale har også
fylkesbibliotekene en viktig rolle regionalt. Det kan bli store hull i den nasjonale
”hukommelsen”, dersom ingen tar dette ansvaret videre.
Kapittel IV – Statlige oppgaver
Det bør komme tydeligere frem hvilke oppgaver staten skal ha. Det bør være et statlig ansvar
å fremme fellesløsninger, som transportordning, fellesordninger for e-bøker, lisenser på
databaser og andre tekniske fellesløsninger.
De øvrige forslagene som er lagt frem i høringen bør vurderes i sammenheng med forslag til
ny lov for hele biblioteksektoren – alle typer bibliotek – som skal utredes i nær fremtid.
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