Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelig bildeprogrammer:

Plikter i forbindelse med visning og utlån av filmer i bibliotekene
En ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. ble vedtatt av Stortinget
15. desember 2014. Loven vil sannsynligvis tre i kraft 1. juli 2015. Med loven følger det plikter som
bibliotekene må følge ved utlån og visning av filmer. Under følger en oversikt disse pliktene.

Aldersgrenser - og plikt til å informere publikum om disse
Filmer og programmer som lånes ut eller vises i bibliotekene skal ha en aldersgrense. Aldersgrensene
settes av bildeprogramdistributør, det vil si den som har rettighetene til å tilgjengeliggjøre filmene
eller programmene på det norske markedet. Etter at loven trer i kraft vil følgende aldersgrenser
gjelde:







Tillatt for alle
6 år
9 år
12 år
15 år
18 år

Bibliotekene plikter å følge disse aldersgrensene i forbindelse med utlån av filmer på «fysiske» kopier
som DVD og Blu-Ray, for filmer som lånes ut via digitale løsninger og for filmer som vises til publikum
i bibliotekene.
Hvis bibliotekene tilbyr visning av film i sine lokaler, må bibliotekene sørge for at publikum får vite
om aldersgrensen før de gis adgang til visningen. Aldersgrensen skal være godt synlig for publikum i
informasjon og omtale av filmen.
For filmer og programmer som lånes ut via bibliotekene skal aldersgrensen komme tydelig fram på
forsiden av DVD/Blu-Ray-omslaget. Aldersgrensen bør også fremgå i omtalen av filmen ved
elektronisk utlån.

Unntak fra aldersklassifisering
En del programtyper er unntatt fra klassifiseringsplikten. Disse trenger ikke gis en aldersgrense, og er
også unntatt informasjons- og kontrollplikten. Dette gjelder filmer og programmer som i all hovedsak
inneholder:
•
•
•
•
•
•

Nyhets- og aktualitetsstoff
Undervisnings- og forskningsstoff
Informasjonsstoff om ideell, politisk eller religiøs virksomhet
Musikkstoff
Idrettsstoff
Hobby-, instruksjons- og fritidsstoff

Plikt til å utforme rutiner for og å gjennomføre alderskontroll
Biblioteker plikter å utforme rutiner for og å gjennomføre alderskontroll ved utlån og eventuelt
visning av filmer og programmer.
Bibliotekene har ikke lov til å låne ut filmer med en høyere aldersgrense enn det lånerens alder
tilsier. Dette betyr for eksempel at man må være 15 år eller eldre for å få lov til å låne en film med
15-årsgrense, og man kan ikke låne ut en film med 12-årsgrense til et barn på 10 år osv.
Ved visning av filmer i bibliotekene må også aldersgrensen følges. Samtidig åpner «ledsagerregelen» i
loven opp for at barn og unge kan gis adgang til visninger med ett trinn høyere aldersgrense enn
barnets alder, hvis de er ledsaget av voksne:






6 år (tillatt for alle barn sammen med voksne)
9 år (barn ned til 6 år sammen med voksne)
12 år (barn ned til 9 år sammen med voksne)
15 år (unge ned til 12 år sammen med voksne)
18 år (absolutt aldersgrense. Ingen personer under 18 år har adgang)

Med voksen menes foresatt eller annen myndig person i foresattes sted.
Medietilsynet kan be biblioteker om å dokumentere hvordan aldersgrensene overholdes ved visning
og utlån av film.

Spørsmål?
Du finner nærmere informasjon om loven på Medietilsynets nettsider: www.medietilsynet.no
Du kan også ta kontakt med Medietilsynet på e-post: beskyttelsesloven@medietilsynet.no
Telefon 69 30 12 00

