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Høringsuttalelse fra Nasjonalbiblioteket- endringer i offentleglova -

viderebruk av offentlig informasjon og gjennomføring av EUs endringsdirektiv 

til viderebruksdirektivet (2013/37 /EU). 

Vi viser til høringsbrev av 13. l 0.2014 om ovennevnte sak. 

Nasjonalbiblioteket har følgende kommentarer til forslaget: 

l. Om forslaget til nytt tredje ledd i offentleglova § 30 

Nasjonalbiblioteket merker seg forslaget til offentleglova § 30 tredje ledd, som handler om på 
hvilken måte organet skal gi innsyn. Nasjonalbiblioteket leser bestemmelsen slik at den også 
setter rammer for hvordan et dokument skal gjøres tilgjengelig der hoveddokumentet består 
av metadata alene. 

Nasjonalbiblioteket går ut fra at de metadata som Nasjonalbiblioteket skaper er omfattet av 
offentleglovas regler om innsyn, og dermed også prinsippet om viderebruk. Metadata som 
Nasjonalbiblioteket skaper gjøres allerede i dag fritt tilgjengelig i maskinlesbare formater. 

2. Om utvidelsen av direktivets virkeområde mht. abm-institusjoner 
Nasjonalbiblioteket er enig i at abm-institusjoner også i dag er omfattet av gjeldende 
offentleglova § 2, og at lovendring ikke er nødvendig for å presisere dette. Vi viser i den 
forbindelse til departementets drøftelse av direktivets artikkel 6 fjerde ledd, høringsnotatets 
side 21. 

Når det gjelder innsyn i samlingsdokumenter vil Nasjonalbiblioteket trekke frem at 
offentleglova § 4 tredje ledd bokstav a) avgrenser offentleglovas virkeområde slik at disse 
ikke er omfattet. På tross av at det å gi allmennheten adgang til samlingene er et av abm
insitusjonenes viktigste formål, handler ikke dette om innsynsrett etter offentleglova. 

Nasjonalbiblioteket ser i den forbindelse en mulig uoverensstemmelse mellom direktivet 
artikkel 3 og reglene i offentleglova. l artikkel 3 annet ledd heter det at medlemsstatene skal 
sikre at alle abm-institusjoners dokumenter, der institusjonen har tilstrekkelige rettigheter, skal 
gjøres tilgjengelig for viderebruk. Nasjonalbiblioteket antar at direktivets artikkel 3 omfatter 
mer enn bare saksdokumenter for organet. 
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Vår ref 2014/440 

Ut fra dagens regulering i offentleglova er det etter Nasjonalbibliotekets oppfatning vanskelig 
å tenke seg en forpliktelse til å gjøre samlingsdokumenter tilgjengelige for viderebruk, i alle fall 
så lenge viderebruksprinsippet er knyttet til hvilke dokumenter som er underlagt 
allmennhetens innsynsrett. 

Vi vil uansett presisere at det følger av Nasjonalbibliotekets oppdrag og strategi å gjøre 
kulturarven tilgjengelig for allmennheten. 
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