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Deres ref: 16/2320

Vår ref: Sak. nr. 16/13640 - 2

Saksbeh. Karianne Albrigtsen Aam Tlf.

Svar - Høring - ny forskrift om avleveringsplikt for allment

tilgjengelige dokument og endringer i forskrift til åndverksloven

Fylkesbiblioteket Hedmark slutter seg til Forslag til endringer i forskrift om
avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument ogforskrift om opphavsrett til
åndsverk. Vi ønsker spesielt å kommentere digitale brukstillatelser for pliktavlevert

materiale i folkebibliotek.
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Et likeverdig bibliotektilbud for Norges befolkning, uavhengig av hvilken type bibliotek

brukeren henvender seg til, er et viktig prinsipp. Lov om folkebibliotek pålegger

folkebibliotekene å være en del av det nasjonale nettverket. Nasjonalbiblioteket har en

sentral rolle for at landets innbyggere skal kunne ha gode bibliotektilbud uansett hvor de

bor og hvilke bibliotek de bruker. Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018 inneholder både
strategier og tiltak som viser at folkebibliotekene brukes aktivt i den nasjonale

kulturpolitikken. I følge strategien skal Nasjonalbiblioteket sørge for økt tilgang til digitale

innholdsressurser i bibliotekene.

Forskriften legger opp til at det utenom tilgang til digitale dokumenter i

Nasjonalbibliotekets lokaler, skal gis brukstillatelse til 6 samtidige brukere til forsknings-

og dokumentasjonsformål. To samtidige brukere kan, etter elektronisk godkjenning, få

tilgang i lokalene til folkebibliotek, Stortingsbiblioteket, Sametingets bibliotek og andre

offentlige bibliotek. En slik tilgang er et steg på veien til likeverdig og demokratisk tilgang
til kunnskap og informasjon for bibliotekenes brukere. Det kan vurderes om man kan

benytte ubrukte brukstillatelser i UH-sektoren i folkebibliotekene.

Fylkesdirektøren
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Med vennlig hilsen

Randi Langøigjelten

fylkessjef Karianne Albrigtsen Aam

Kultur, bibliotek og kompetanse fylkesbiblioteksjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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