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BETÆNKNING 

Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 

Vedrørende 
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2014 om biblioteksvæsenet 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af: 

Inatsisartutmedlem, Næstformand Per Berthelsen, Siumut 

Inatsisartutmedlem, suppleant Karl-Kristian Kruse, Siumut 

Inatsisartutmedlem, suppleant Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit 

Inatsisartutmedlem, Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit 

Inatsisartutmedlem, Randi Broberg, Partii Inuit 

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har efter førstebehandlingen under for
års samlingen 2014 den 1. april gennemgået forslaget. 

Forslagets indhold. 

F orslaget er en opdatering af den gældende bibliotekslovgivning, der er fra 1979 og ikke læn

gere tidssvarende, f.eks. med hensyn til de elektroniske medier. 

Udover den almindelige opdatering afloven, er der tre ændringer i forslaget til ny lov om 

biblioteketsvæsenet, som skal fremhæves. 

Den første er, at det indskrives direkte i loven, at pligtafleveringen også omfatter cd-rommer, 

cd' er, dvd' er, videoer og andre ikke trykte udgivelser. I forlængelse heraf skal nævnes, at der 

kommer en ny myndighedsbestemmelse ind, således at afleveringspligten kan udvides til at 

omfatte radio- og tv-programmer og internetsider. Ligeledes gives der hjemmel til at fastsætte 

sanktioner for manglende efterlevelse af pligtafleveringsreglen. 

Den anden ændring drejer sig om bibliotekernes forpligtelse til at udlåne lydbøger og stille 

internetadgang til rådighed for borgerne, hvilket tidligere ikke er fremgået af lovgivningen. 

Den tredje ændring er, at bibliotekschefen, der forestår den daglige ledelse af Nunatta Atua

gaateqarfia, skal være uddannet bibliotekar eller have en anden relevant faglig uddannelse. 

Ligeledes fremgår det, at lederen af et hovedbibliotek skal have relevant faglig baggrund. 
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Den grundlæggende værdi om frit og gratis udlån videreføres uændret i forslaget til ny lov

givning om biblioteksvæsenet. 

Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut 

Generelt blev forslaget til ny lov om biblioteksvæsenet positivt modtaget i salen, hvor alle 

partier gav udtrykt for, at biblioteksvæsenet er en vigtig kulturbærende institution, hvorfor der 

var tilfredshed med, at der sker en opdatering af loven, så den er tidssvarende. 

Flere ordførere fremhævede det positive i, at der sker en formalisering af en eksisterende 

praksis fra bibliotekernes side - nemlig at det indskrives i loven, at bibliotekerne er forpligtet 

til at indkøbe og udlåne lydbøger, ikke mindst af hensyn til ordblinde og svagtseende. 

Ligeledes udtrykte flere ordførere ønske om, at Naalakkersuisut fremadrettet vil arbejde for, 

at langt flere grønlandske bøger udkommer som lydbog og meget gerne indtalt på de forskel

lige grønlandske dialekter. Sidstnævnte vil dels sikre, at dialekterne bevares for eftertiden, og 

dels, at kendskabet til dialekterne udbredes. 

Endelig blev der udtrykt ønske om, at arbejdes for, at biblioteket i de mindre byer og bygder 

på sigt :far sin egen bygning, fremfor som nu at være placeret i skolebygningen. Det vil være 

en stor fordel for lånere i de mindre byer og bygder, da bibliotekets åbningstider så ikke vil 

være afhængige af skolens åbningstider. 

Orienterings besøg 

Som led i udvalgets behandling af forslaget takkede udvalget ja til en indbydelse fra Nunatta 

Atuagaateqarfia, som gerne ville orientere udvalget om status på bøger og lydbøger. 

Udvalget blev orienteret om selve forslaget til loven - som der er tilfredshed med, og som 

Nunatta Atuagaateqarfia havde været involveret i udarbejdelsen og om arbejdet med at skaffe 

flere tilgængelige lydbøger på grønlandsk for både børn og voksne. Det blev påpeget, at der 

med hensyn til f.eks. gamle fortællinger fra KNRs lydarkiv kan være spørgsmål om copyright, 

hvorfor det ikke er ligetil at få dem overført til digitale medier, så de kan udlånes. 

Udvalgets behandling af forslaget 

Udvalget bemærker, at forslaget ved dets førstebehandling blev positivt modtaget af de politi

ske ordførere. Udvalget finder, at der med forslaget vil ske en opdatering af den gældende 

lovgivning for biblioteksvæsnet og ikke mindst, at forslaget vil sikre, at lovgivningen følger 

med den teknologiske udvikling på området. 
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Udvalget har efter henvisningen gennemgået forslaget og ønsker i den forbindelse at fremsæt

te nogle generelle betragtninger omkring bibliotekerne og deres betydning som videns- og 

kulturinstitution. 

Lydbøger til ordblinde og blinde eller svagtseende - her vil et enigt udvalg gerne opfordre 

Nunatta Atuagaateqarfia og de kommunale biblioteker til i deres indkøbspolitik at vægte om

rådet. Endelig vil et enigt udvalg opfordre Naalakkersuisut til gennem sin politiske priorite

ring at arbejde for, at der kommer langt flere lydbøger på grønlandsk, både som indtaling af 

ældre og nyere litteratur, men ligeledes også med hensyn til gamle sagn, fortællinger, og ra

dioudsendelser fra KNR. Samt at Naalakkersuisut skal arbejde for at sikre klare rammer for 

arbejdet med dette, dvs. at ansvarsfordelingen med hensyn til overholdelse af copyright

lovgivningen ved indtaling af ældre værker og med hensyn til digitalisering af gamle radio

udsendelser fra KNR overholdes. 

Særligt med hensyn til de kommunale biblioteker er det udvalgets holdning, at der på sigt og 

ud fra de økonomiske muligheder bør arbejdes for, at bibliotekerne placeres i selvstændige 

bygninger, således at de bliver hele byens/bygdens bibliotek og ikke blot en del af den kom

munale skole. 

Forslagets økonomiske konsekvenser 

De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets almin

delige bemærkninger. Det er her anført, at forslaget tilsigter at sikre en række tilpasninger i 

forhold til den gældende lovgivning, som dermed afstemmes med virkeligheden på biblio

teksområdet. Udvalget tager dette til efterretning 

Høringsvar 

Lovforslaget har været i høring hos relevante høringsparter, og høringsperioden har været fra 

den 11. december 2013 til den 6. januar 2014. Udvalget skal igen opfordre til, at Naalakkersui

sut ved fremtidige høringer tager hensyn til højtider og ferieperioder, således at høringsperioden i 

disse tilfælde forlænges. 

Indstilling: 

På baggrund af bemærkningerne i forslaget og ved førstebehandlingen indstiller et enigt ud

valg forslaget til vedtagelse. 

Med disse bemærkninger overdrager udvalget forslaget til andenbehandling. 
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VrJIML~ 
Karl-Kristian Kruse 

Harald Bianco 
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