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HØRINGSUTTALELSE - NY LOV OM OPPHAVSRETT TIL ÅNDSVERK M.V.
Bibliotektjenesten ved Høgskolen i Hedmark (HiHm) vil begrense sin uttalelse til den delen
av lovforslaget som mest direkte berører vårt arbeid. Det er i denne sammenheng § 16, § 16a,
Eksemplarfremstilling og tilgjengliggjøring av verk i bibliotek § 16
HiHm imøteser departementets forslag om å utvide § 16 til å omfatte rett til å fremstille
eksemplar også i andre format enn originaleksemplaret, herunder ved å digitalisere verk i
samlingene.
Den teknologiske utviklingen gir bibliotekene en unik sjanse til å tilgjengeliggjøre og
formidle sine samlinger på en effektiv og rask måte (e-post).
Høgskoler og Universiteter går sammen om å lage spennende studieprogrammer for å trekke
til seg nye studenter som flyter mellom undervisningsinstitusjonene og over landegrensene. I
denne hverdagen er det viktig for biblioteket å kunne legge til rette sine samlinger og tjenester
med den nyeste tilgjengelige teknologi, for å nå ut til alle type brukere.
HiHm håper departementet tar hensyn til dette når nærmere rammer og vilkår for
eksemplarfremstilling i annet format enn originaleksemplaret fastsettes i forskrift.
§ 16 åpner i dag for et kontrollert fjernlån (en konkret bestilling av et verk til en bruker av
biblioteket) slik at fremstilt eksemplar på visse vilkår kan stilles til rådighet i annen institusjon
som omfattes av paragrafen. HiHm synes departementet bør utvide denne bestemmelsen til
også å gjelde eksemplarfremstilling i andre format enn originaleksemplaret (tenker da på
digitaliserte dokumenter). Dette fordi bibliotekene trenger en billigere og raskere
forsendelsesmåte for å kunne effektivisere seg sine tjenester bedre.
I dag nyttiggjør vi oss tjenester fra SUBITO når det gjelder artikler fra tidsskrifter som vi ikke
har selv. At det er billigere og raskere for HiHm å hente artikler fra Tyskland etc. enn fra
Universitetsbibliotekene i Norge er et paradoks.
§ 16 annet ledd åpner for at HiHm kan tilgjengeliggjøre verk i sin samling til f.eks
fjernstudentene som ikke har tilhold på campus. Via terminaler på studentenes studiested kan
bibliotektjenesten digitalisere og lette tilgjengligheten til deler av samlingen som studenten
ikke har hatt før. Denne bestemmelsen hjelper HiHm i ivareta fjernstudentene på en bedre
måte enn det vi kan greie i dag.
Avtalelisens for bruk av verk i bibliotek - § 16a
HiHm er glad for at departementet åpner opp for muligheter for digital levering ved nærmere
avtalelisens og ikke begrenser denne hjemmelen i forhold til type verk.
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