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Biblioteket tar den lokale debatten  
 

 

Vedlegg: 
 

Sammendrag: 

I forbindelse med endring av biblioteklov fra 01.01.14 og kravet i §1 om at biblioteket skal 

være arena for debatt vil vi fortelle våre politikere om dette lovkravet og hvilke muligheter det 

gir. 

Samtidig er det viktig at politikerne forstår hvilken viktig og uavhengig rolle biblioteket har i 

denne sammenhengen. Biblioteksjefen er beslutningsmessig over Rådmannen i denne 

sammenhengen. Bibliotekloven befester biblioteket som debattarena.  

 

Saksopplysninger: 

Med den endrede bibliotekloven LOV-2013-06-21-95 fra 01.01.2014 skal ikke bibliotekene 

bare tilgjengelig gjøre og formidle informasjon og litteratur. De skal også ta initiativ, 

organisere og kanskje være debattledere for, i verste fall, betente lokale saker, så vel som i 

engasjerende og positive saker. 

Dette står i lovteksten  

«§ 1.Målsetting 

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 

virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til 

disposisjon for alle som bor i landet. 

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. 

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og 

aktualitet. 

Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. 

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem».  

Våler folkebibliotek har deltatt på 2 kurssamlinger for å lære mer om hvordan vi kan møte 

dette lovkravet. Fylkesbibliotekene i Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag har sammen sendt 

søknad til Nasjonalbiblioteket og fått 600 000 til et prosjekt som handler om biblioteket som 

debattarena.  

 

https://lovdata.no/lov/2013-06-21-95
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Prosjektet består kort fortalt av et debattkurs med 2 samlinger og 1 praktisk øvelse. Øvelsen 

går ut på å arrangere debatt i sitt bibliotek. 

Slik er prosjektet gjennomført 

 Todagerssamling med spennende foredragsholdere på Hamar 6. - 7. januar 2015. 

Hovedtema for denne samlingen er bibliotekets redaktørrolle og rollen som debattleder og 

samtalepart. 

 Arbeid på egenhånd: Jobbe med tema og finne debattanter for en konkret debatt i eget 

bibliotek 

 Samling med teori og workshop i to dager i Trondheim 10. – 11. februar 2015. Hovedtema 

for denne samlingen er biblioteket som debattarrangør. Dag to vil være en workshopdag 

hvor det i samarbeid med veileder arbeides med eget debattarrangement. 

 Gjennomføring av debatt i eget bibliotek i løpet av våren 2015. 

 Evaluering av prosjektet. 

Bibliotekloven befester biblioteket som debattarena.  

Våler folkebibliotek skal nå i løpet av våren gjennomføre sin første debatt. Det betyr at vi 

denne gangen vil hente inn debattleder som i samarbeid med biblioteket setter sammen 

debattpanelet. 

Temaene for debatt setter biblioteksjefen.  

Alternative handlemåte: 

Ingen 

Vurderinger:  

Vi ønsker å informere våre politikere om den nye loven og hva den betyr for Våler og Våler 

folkebiblioteks rolle i å være den uavhengige arenaen for all type debatt.  

Det er ikke et spørsmål om hva vi vil, men hva vi må.  

 

 

Forslag til vedtak: 

Tas til orientering.  

 

Kommentert [CH1]:  


