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Høring - forslag til lov om omsetning av bøker (boklov) 

http://www.regjeringen.no/pages/38216060/Hoeringsnotat_boklov_01022013.pdf 

 
Kulturforbundet er en yrkesorganisasjon i Delta/YS. Vi organiserer bredt innenfor kultur og 

bibliotek. Vi har vurdert Kulturdepartementets høringsnotat Lov om omsetning av bøker (boklov).  

 

Generelt: 

Kulturforbundet støtter lovens intensjon som er beskrevet i 4.2 om å sikre bredde, mangfold og 

kvalitet i norsk litteratur, samt god tilgjengelighet over hele landet. 

Høringsnotatet viser til en kartlegging av litteraturpolitiske virkemidler i 15 andre europeiske land. 

8 land har innført boklov, 7 land har fripris. Vi er spørrende til om en boklov er det beste 

virkemidlet for å oppnå formålet. Dette fordi en boklov kan bidra til å sementere dagens 

forretningsmodell i et marked som er i rivende utvikling.  

 

I høringsnotatet er fokus på bokhandlere som viktige for aktiv formidling av litteratur. 

Kulturforbundet mener det her må legges mer vekt på den sentrale rollen bibliotekene har. Det er 

lovfestet at det skal være bibliotek i alle kommuner. Vi mener bibliotekene er viktigere for å sikre 

bred tilgang til litteratur enn en boklov. Bibliotekene tilhører ikke forlagenes verdikjede og står 

fritt til å eksponere alle typer litteratur, populær, smal, ny og eldre, uavhengig av forlagenes valg.  

 
§2 Lovens virkeområde 

Gitt at det blir en boklov, mener vi at den også må omfatte e-bøker og berikede bøker.  Vi leser 

stadig mer digitalt. Og e-bøker på andre språk er bare noen tastetrykk unna. Ved å begrense 

tilgangen til norske e-bøker og berikede bøker, gir vi ikke norsk litteratur best mulig utgangspunkt. 

Kulturforbundet mener at e-bøker og berikede bøker må være underlagt samme momsregler som 

papirbøker og at dette vil være viktigere enn en boklov for å sikre tilgjengelighet og bredde. 

 

§ 10 Vilkår for forhandlinger 

Bibliotekene gjør en stor innsats som formidler av et mangfold av bøker. Kulturforbundet mener 

det er viktig at det fortsatt gis rabatt til bibliotek dersom en boklov erstatter dagens bokavtale. 

Denne rabatten må gjelde uansett hvilken form bøkene kommer i. Dermed vil bibliotekene sikres 

fortsatt litterær bredde og aktualitet for det lesende publikum. Og bidra til å oppfylle lovens 

intensjon. 
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