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Bibliotekloven § 4 

Vi viser til henvendelse av 30. november i år, vedrørende tolkning av lov av 20. 

desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek (folkebibliotekloven) § 4. 

 

Spørsmålet er om folkebibliotekloven tillater at kommunen kan legge ned sitt 

folkebibliotek og i stedet kjøpe bibliotektjenester fra nabokommunen. 

 

Folkebibliotekloven § 4  første og annet ledd lyder: 

"Til formål nevnt i kapittel I skal alle kommuner ha et folkebibliotek. 

 

Folkebiblioteket kan drives av kommunen alene, eller i helt eller delvis 

driftsfellesskap med annen kommune, fylkeskommunen eller statlig institusjon." 

 

Det er på det rene at alle kommuner skal ha et folkebibliotek og at bibliotektjenester er 

et kommunalt ansvar. Den enkelte kommune står imidlertid fritt til å organisere sine 

bibliotektjenester på den måten den selv finner mest hensiktsmessig. Dette er 

understreket ved siste lovendring i Prop. 135 L (2012-2013) Endringer i lov om 

folkebibliotek. 

 

I 2003 ble et forslag om å fjerne kravet til et bibliotek i hver kommune og erstatte det 

med et krav om at hver kommune skulle være ansvarlig for de lokale 

folkebibliotektjenestene, sendt på høring. Dette forslaget møtte sterk motbør og frykt 
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for rasering av biblioteknettverket. I forarbeidene til lovforslaget (Ot.prp. nr. 82 (2002-

2003)) valgte departementet å ikke følge opp dette forslaget, men åpne for at det det 

kunne gjøres unntak fra kravet, som ledd i forsøksvirksomhet. Ti år senere hadde ikke 

departementet mottatt en eneste søknad om unntak fra kravet om å ha et fysisk 

bibliotek i kommunen og i 2013 ble denne muligheten fjernet fra loven, jf. Prop. 135 L 

(2012-2013). 

 

Landets kommuner varierer veldig, både i størrelse, innbyggertall og geografi. Dette 

tilsier at det kan være forskjellige organisatoriske modeller som gir de beste tjenestene 

til innbyggerne. I St. meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek ble det oppfordret til økt 

samarbeid mellom bibliotek og økt samordning og samdrift av bibliotektjenester lokalt 

og regionalt. Gjeldende bestemmelse legger godt til rette for alternative 

samarbeidsformer, både med andre kommuner, fylkeskommuner og statlige 

institusjoner. Kommunen kan likevel ikke organisere seg bort fra at det er et 

kommunalt ansvar å sørge for at kommunenes innbyggere får et godt bibliotektilbud, 

som oppfyller de grunnleggende krav som oppstilles i loven, og at det skal finnes et 

fysisk bibliotek i hver kommune. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Heidi Karlsen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Nina Børge-Ask 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur. 
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