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Med bakgrunn i et stigende antall 
saker som omhandlet endringer av 
biblioteksjefers ansvarsområde og 
handlingsrom, utarbeidet vi i 
Bibliotekarforbundet i samarbeid 
med Norsk bibliotekforening, 
Kulturforbundet Delta og 
Fagforbundet en biblioteksjefplakat.

Utgangspunkt for anbefalingene er 
lov, forskrift og prop. 135 L (2012–
2013) om endringer i lov om 
folkebibliotek.



• Biblioteksjefen er den faglige og administrative leder for 
kommunens samlede folkebibliotekvirksomhet. Det omfatter 
budsjett-, økonomi- og personalansvar.

• Biblioteksjefstillingen er en tverrfaglig og tverrsektoriell 
stilling som favner sentrale områder som utdanning, livslang 
læring, kultur, folkehelse og stedsutvikling.

• Biblioteksjefen må ha en tydelig plassering i 
ledelsesstrukturen i organisasjonen.

• Biblioteksjefens ansvarsområder skal være klart definert 
og skriftliggjort.



Bibliotekets formålsparagraf:
§ 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.



• Biblioteksjefen har ansvaret for mediesamlingen i 
biblioteket. Den skal holde høy kvalitet, være allsidig og 
aktuell.

• Biblioteksjefen er ansvarlig for alle arrangementer i 
biblioteket.



Grunnloven § 100.
Ytringsfrihet bør finne sted.

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og 
budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i 
sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør 

være foreskrevet i lov.

Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. 
Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn 

gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.

Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det 
er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. 

Brevsensur kan ikke settes i verk utenfor anstalter.

Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge 
forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i 

denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner.

Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig 
samtale.



Ethvert inngrep i ytringsfriheten krever særskilt begrunnelse.

Lojalitetsplikten og taushetsplikt kan gi en slik begrunnelse.



• Biblioteksjefen skal ha ytringsfrihet innad og utad i saker 
som angår bibliotekets faglige virksomhet.

• Biblioteksjefen skal involveres og delta aktivt i alle 
prosesser som gjelder bibliotektjenesten.

• Biblioteksjefen har ansvar for å orientere politikerne om 
saker som angår biblioteket.



• Biblioteksjefen har som fagansvarlig hovedansvaret for 
utviklingen av bibliotektjenesten.

• Bibliotektjenesten skal inngå som del av kommunens 
planverk.




