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Viser til komiteens ønske om skriftlige innspill i forbindelse med behandlingen av meldingen. 
St. meld. Nr. 23 (2008-2009). Bibliotek. Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei 
digital tid. 

Deichmanske bibliotek stiller seg positiv til mange av konklusjonene i meldingen, men ser 
også saksområder der vi mener andre løsninger enn de som er forslått kan være 
formålstjenelige.  Vi vil påpeke at vi som den største aktøren innen norsk folkebibliotek vil 
kunne spille en vesentlig rolle i oppfølgingen av meldingen. 

Bibliotektjenester til innsatte

Oslo har flere store fengselsenheter med mange innsatte. Vi synes derfor at det er positivt at 
den nasjonale satsingen på bibliotektjenester for innsatte skal videreføres. Vi vil dog påpeke 
at mye gjenstår for å kunne yte en fullverdig tjeneste som dekker innsattes behov selv der 
tjenesten er etablert i dag. 

Bibliotek i helseinstitusjoner

Det er med beklagelse vi registrer at ansvaret for drift og finansiering for bibliotektjenester til 
pasienter er foreslått overført til helsevesenet. Det foreslås at det etableres et innsatsprogram 
for å utvikle gode, hensiktmessige bibliotektjenester til pasienter, pårørende og ansatte etter 
mønster fra Lærings- og mestringssenteret på Ullevål sykehus. Erfaringer herfra viser 
imidlertid at bibliotekdelen nedprioriteres til fordel for lovpålagt kursvirksomhet. En slik 
løsning som er skissert vil derfor forutsette øremerket midler til bibliotekdriften hvis ikke 
denne skal bli skadelidende. For øvrig vil vi trekke frem pasientbiblioteket på Rikshospitalet 
driftet av Deichmanske biblioteket som en god modell for drift av pasientbibliotek. 
Biblioteket fremstår som en liten kulturell perle, sentralt lokalisert på sykehuset. Et levende 
bibliotek med høye besøks- og utlånstall, lang åpningstid og høyt aktivitetsnivå.  

Lånesamarbeid

Det er med bekymring vi registrer at statstilskuddet til Fjernlånssentralen ved Deichmanske 
bibliotek er foreslått fjernet og at tjenesten delvis kan erstattes av Nasjonalbibliotekets 
depotbibliotek. Depotbibliotekets samlinger består i stor grad av eldre materiell som ikke 
lenger er aktuell for de fleste bibliotek.  Som Norges største folkebibliotek har Deichmanske 
bibliotek spesialsamlinger som kun finnes på Deichmanske bibliotek og som dekker 
bibliotekenes behov for f. eks. eldre spesiallitteratur, nyere aktuell skjønlitteratur og nye 
faglitteratur som befinner seg i grensesnittet mellom tilbudet fra fagbibliotekene og 
folkebibliotekene. Denne virksomhet er svært ressurskrevende både personalmessig og i 
forhold til transport. Fjernlånet ut av Oslo utgjør hele 83 % av bibliotekets fjernlån. 
Tilsvarende tall for resten av landet er 13 %.  Samtidig låner Deichmanske bibliotek svært lite 
inn fra resten av landet. Fra vårt ståsted er det urimelig at Deichmanske bibliotek 
hovedsakelig skal være bidragsyter uten at dette blir kompensert. 



Nasjonalt lånekort er nå i bruk i store deler av landet og lånerinitiert utlån på full fart inn i 
daglig drift. Lånernes krav til rask levering av aktuelle medier har stor innvirkning på vår 
fjernlånsvirksomhet. Som stort operativt bibliotek med stor brukerflate og god kunnskap om 
brukernes behov er Deichmanske biblioteks samling en allsidig og attraktiv samling som 
etterspørres over hele landet. Vi merker derfor at presset på våre samlinger øker. Dette ser vi 
allerede konturene av. Netto fjernlån (vårt utlån til andre bibliotek fratrukket vårt innlån) øker, 
og denne tendensen vil etter all sannsynlighet forsette. Vi ser det derfor som helt nødvendig 
med en statlig finansiering på dette området.

Forskrift om lånesamarbeid

Som storbybibliotek og som vesentlig bidragsyter til det nasjonale fjernlånet er det ønskelig at 
Deichmanske bibliotek trekkes inn som premissleverandør og samarbeidspartner ved 
utarbeidelsen av nye felles retningslinjer for lånesamarbeid og en eventuell forskrift.

Det flerspråklige bibliotek (DFB)

Oslo er den byen i Norge med størst innvandrertetthet. Vi ser det derfor som svært positivt at 
DFBs virksomhet vektlegges og styrkes. Vi vil påpeke at dette også er et sterkt ønske fra 
storbybibliotekene som ser nødvendigheten av DFBs arbeid som et supplement til egne 
tjenester på området. Vi vil påpeke at DFB gjerne påtar seg nye oppgaver som foreslått i 
meldingen.  Som eksempel ville et nærmere samarbeid med Senja-bibliotekene som i dag har 
flere fastboende innvandrere samt et stort asylmottak kunne utvikles til et såkalt 
modellsamarbeid. Vi forutsetter at dette vil medføre en styrking av ressurser til avdelingen. Vi 
bifaller den foreslåtte løsningen for russisk bibliotektjeneste der ansvaret fortsatt skal ligge 
hos DFB. For å få best mulig kompetansedeling, foreslår vi en videreutvikling av det 
samarbeid som eksisterte mellom DFB og Finnmark fylkesbibliotek under prosjektperioden 
for Norsk-russisk bibliotek- og informasjonstjeneste i grenseland (NORU)

Digitalisering og digitale tjenester i folkebibliotekene

Som landets største folkebibliotek vil vi alltid være i forkant i forhold til digitale tjenester 
både innholdsmessing, som bidragsytere, og i forhold til kompetanse. Fra vårt ståsted er det 
viktig at nasjonale digitale tjenester finansieres nasjonalt. ”Biblioteksvar” er et eksempel på 
en slik tjeneste. Vi vil kunne bidra med innspill og være en naturlig samarbeidspartner i 
arbeidet med å utrede ulike modeller for organisering og finansiering av digitale tjenester i 
folkebibliotek. Vi stiller i tillegg vår kompetanse til disposisjon ved en etablering av et råd 
sammensatt av aktører på abm-feltet. 

Kompetanseutvikling

Som storbybibliotek i landets største kommune har vi utviklet bred og allsidig faglig 
kompetanse på alle bibliotekrelaterte områder. Vi anser oss derfor som en sentral aktør i 
arbeidet med kompetanseutvikling innen feltet og vil kunne spille en sentral rolle i et 
fremtidig kompetanseutviklingsprogram.

Nasjonal samordning av abm-feltet og det nasjonale biblioteknettverket
Det er ikke ønskelig sett fra vårt ståsted at nasjonal utvikling og støtte til utviklingsarbeid 
overlates til en operativ driftsorganisasjon med et spisset mandat som Nasjonalbiblioteket. Vi 
finner det derfor betenkelig at meldingen legger hovedvekten på Nasjonalbiblioteket som 



hovedaktør og legger opp til å overføre oppgaver fra ABM-utvikling. Det vil også i fremtiden 
være et stort behov for ABM-utvikling som et nøytralt statlig forvaltnings- og utviklingsorgan 
som kan koordinere og stimulere innsatsen på nasjonalt plan for biblioteksektoren som helhet. 
Vi ser for øvrig ABM-utvikling som en aktiv deltaker som pådriver og initiativtaker i det 
nasjonale biblioteknettverk; ikke bare som koordinator og samordner av nettverket.
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