
Stortingsmelding 23 Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei 
digital tid– innspill fra Kulturforbundet

Kulturforbundet er glade for at vi nå har fått en bibliotekmelding. Vi er fornøyd med at dette 
er et bevis på at bibliotek skal være en sentral institusjon i det norske samfunnet også i 
framtiden. 

Generelt
Meldingen inneholder mange gode tiltak og har fanget opp mange av utfordringene i 
bibliotekmiljøet. Vi er mer skeptisk til alt som ”skal vurderes”. Det kan virke som om vi har 
mange utredninger i vente.

Visjon?
Kulturforbundet hadde ønsket en tydeligere målsetting med meldinga og med bibliotekene. 
Bibliotekene skal videreutvikles som kunnskapsallmenning, møtested og kulturarena, med 
andre ord, fortsette i samme sporet bare med økt fokus på digitale tjenester. Meldingen 
beskriver flere ting som allerede er i gang. Samfunnet er i jevn endring, skolene og samfunnet 
bruker stadig mer digitale tjenester, finanskrisa vil gå over. Hva er det da som skal trekke folk 
til bibliotekene? Vi etterlyser en visjon: ”Norge skal ha det mest velfungerende bibliotekvesen 
i Norden” ”Norge skal være i forkant når det gjelder utvikling av digitale tjenester”. For 
eksempel. En visjon som kunne ført til et virkelig løft for framtidens moderne, norske 
bibliotek og løfte Norge som kunnskapsnasjon.

Kulturløftet
Innledningsvis plasseres bibliotekene ettertrykkelig inn som del av regjeringens Kulturløfte. 
Alle skal sikres tilgang til kunst og kulturopplevelser uavhengig av geografi, økonomiske og 
sosiale skiller. Bibliotekene har en viktig rolle i denne målsettingen ved å være en offentlig 
møteplass. Dette er veldig bra! Bibliotekene skal også bidra til å styrke demokratiet og 
ytringsfriheten. Samtidig ser vi i Tabell 4.4 i meldinga at de kommunale tilskuddene til 
bibliotek har økt betydelig mindre enn tilskuddene til en del andre kommunale kulturtilbud. 
Kulturforbundet mener derfor at en større andel av Kulturløftets 1 % av statsbudsjettet til 
kultur må øremerkes bibliotek.

Kunnskapsbedrifter
Bibliotekene er kunnskapsbedrifter. Dette forplikter! Publikum må kunne ha noen 
minimumsforventninger til et moderne bibliotek: Innbydende lokaler, interessant og aktuell 
mediebestand, oppdaterte PC-er til lån og personale med solid og bred kompetanse. Når 
bibliotekene skal utvikles som arena for digital kompetanse, noe vi mener er viktig, krever det 
at det er god standard på det tekniske utstyret, på lokalene og på ansatte kompetanse. Det må 
være en selvfølge at kravene til universell utforming følges. Kulturforbundet er fornøyd med 
beskrivelsen av det åpne, innbydende, fleksible biblioteket i kapittel 11.6! Vi mener det også 
må bli lettere å få finansiert rene bibliotekbygg uten at disse nødvendigvis må være i 
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kulturhus eller andre institusjoner. Midlene til investering i bibliotekbygg, kulturbygg hvor 
bibliotek inngår og modernisering av bibliotekene må økes betraktelig. 

I følge meldingen skal bibliotekene skal være alt for alle. I dette ser Kulturforbundet en stor 
utfordring i forhold til dagens ressurssituasjon, både når det gjelder personale, utstyr/inventar, 
lokaler og kompetanse. Spesielt med dagens store lokale forskjeller. Det vil være en 
umulighet å skape en god møteplass og kulturarena i et lite bibliotek med få åpningstimer i 
uken og en bibliotekar i mindre enn 100 % stilling. Kulturforbundet mener modellbibliotek er 
en god metode for å prøve ut hvordan bibliotekene i framtiden skal møte mange og varierte 
utfordringer. Utviklingen av biblioteket som møteplass, kunnskapsallmenning, kulturarena 
samt utvikling og drift av digitale tjenestetilbud vil kunne styrkes kraftig ved tilføring av 
FoU-midler. Et slikt program må utarbeides og tilføres betydelige midler. 

ABM-utvikling
For å løfte bibliotekene inn i framtida, er det nødvendig med store omstillinger. Det er da 
viktig at infrastrukturen sikres under denne omstillingsprosessen. Kulturforbundet mener at 
ABM-utvikling har en viktig rolle som ikke bør overtas av Nasjonalbiblioteket.
Fylkesbibliotekenes betydning og ABM-utviklings rolle som utviklingsaktør må beholdes og 
videreutvikles. 

Kompetanse
Kulturforbundet mener at kompetanseutvikling er svært viktig for et bibliotekvesen i rivende 
utvikling. Departementenes arbeid med planer for et kompetanseutviklingsprogram må 
realiseres og finne sin form i samråd med bibliotekfeltets organisasjoner. ABM-utvikling har 
utredet kompetansebehov i bibliotekene og programmet kan og bør settes i gang fra 2010. Vi 
ser også at for å møte fremtidige utfordringer, er det nødvendig med breddekompetanse og at 
det vil være nødvendig å ha flere yrkesgrupper inn i framtidens bibliotek. Vi mener dette også 
må gjenspeiles i kompetansekravene i bibliotekloven. Vi går definitivt inn for punkt 4 i 
meldingen der kompetansekravet omdefineres. Men det er viktig at det må stilles krav til 
bibliotekfaglig kompetanse i organisasjonen. Vi mener også at det er viktig å se på 
grunnutdanningen i dette lyset.

Nasjonale lisenser og digitalt utlån
Kulturforbundet mener tida er overmoden for å få gjort noe på dette feltet. Dersom hele 
befolkningen skal få et godt tilbud, forutsetter det at arbeidet med nasjonale lisenser må settes 
i gang snarest. Lisenser må forhandles som et nasjonalt gode, - fag- og folkebibliotekene 
trenger lik tilgang. 

At utlån skal være medieuavhengig bør også være en selvfølge. Bibliotekene bør ikke fremstå 
som sinker i denne sammenheng når omverdenen klarer å finne gode ordninger.

Flere stortingsmeldinger sier noe om e-borgere og om framtidas digitale tjenester. Det legges 
opp til at stadig mer skjer elektronisk. Også bøker og tidsskrifter produseres digitalt før de evt 
overføres til fysisk form i tidsskrift eller bok. Vi mener det er inkonsekvent at det ikke er 
innholdet men formidlingskanalen som avgjør om det skal momsbelegges. Om et manuskript 
offentliggjøres elektronisk eller i bok/tidsskrift, så er innholdet det samme. Men en 
formidlingskanal favoriseres framfor en annen. Ot.prp.nr 2 som det henvises til er fra 
2000-2001 og var laget i en annen tid før Internett og digitale medier ble en stor del av vår 
hverdag.
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Mobile og andre tjenester
Kulturforbundet mener at i et så mangfoldig land som Norge, er det viktig å legge til rette for 
at alle skal få tilgang til bibliotektjenester på forskjellige måter. Det er derfor viktig at tilbudet 
med mobile bibliotektjenester opprettholdes.

Bok-i-butikk som løsning på logistikkutfordringer og måte å styrke lånesamarbeidet på, 
mener vi er tvilsom. Kulturforbundet er derimot positiv til å prøve metoder for utlånspunkter 
der publikum ferdes, f. eks på jernbanestasjoner. Det bør alltid være mulig å låne en god bok!

Felles biblioteklov
Kulturforbundet ser svært positivt på at Kultur- og Kirkedepartementet og 
Kunnskapsdepartementet vil harmonisere lovverket for folkebibliotek og universitets- og 
høgskolebibliotek for å styrke samarbeidet. Nært samarbeid og helhetstenkning er nødvendig 
for å sikre alle lik tilgang til kultur- og kunnskapskilder. For å utvikle bibliotek som 
læringsarena er det også viktig med en ansvarsavklaring og godt samarbeid mellom 
departementene. 

Det er viktig at gode ordninger som utvikling av sømløse kataloger mellom alle norske 
bibliotek og gode ordninger ikke blir overlatt til kommersielle aktører. Det er viktig at fag- og 
folkebibliotek sees i sammenheng her.

Biblioteksamarbeid
Kulturforbundet mener at biblioteksamarbeid og -samordning over kommunegrenser er 
positivt. Vi er fornøyd med at det ikke ble tvungen sammenslåing. Kommunene organiserer 
seg stadig mer i nettverk på tvers av kommunegrensene og en rekke interkommunale nettverk 
er skapt ved hjelp av IKT. Dette kan også forsøkes med en del bibliotekoppgaver. Det brukes 
betydelige ressurser på å lage lokale varianter for mange praktiske ordninger som f. eks 
låneregler. Det er riktig å sette fokus på gode bibliotektjenester og sterkere 
kompetansemiljøer. Kulturforbundet er enig i at det er behov for økt samarbeid og bedre 
samordning av bibliotekenes tjenester og rutiner: Serviceerklæringer, låneregler, 
fakturering/erstatning, innkjøp og klargjøring, samarbeid om IT-løsninger er noen eksempler. 
Hensikten med biblioteksamarbeid må være satsing, utvikling og fornying, ikke 
rasjonalisering. Det viktig at det legges til rette med tilstrekkelig lønns- og 
stimuleringsmidler. Godt samarbeid kan forenkle trivielle oppgaver og gi rom for bedre 
åpningstider og direkte publikumsrelaterte oppgaver.

Norgesbiblioteket
Et godt samarbeidende nettverk av bibliotek vil også gi publikum forståelse av at det er et 
Norgesbibliotek og ikke et fragmentert bibliotekvesen med mange lokale varianter. Ulempen 
med for mange lokale tilpasninger, er at helheten i bibliotekvesenet kan forsvinne. I 
Bibliotekreform 2014 ble begrepet Norgesbiblioteket lansert; et samarbeidende nettverk av 
alle typer bibliotek. Norgesbiblioteket omfatter alle offentlige bibliotek og alle medietyper, og 
det omfatter både konvensjonelle og nettbaserte tjenester. De enkelte bibliotek og 
bibliotektyper kan ha avgrensede målgrupper, men Norgesbiblioteket skal samlet sett tjene 
hele befolkningens ulike bibliotekbehov.

Begrepet Norgesbiblioteket beskrev bibliotek med et til en viss grad forutsigbart innhold. 
Kulturforbundet mener dette er viktig i møtet med publikum. De skal vite hva et moderne 
bibliotek kan tilby av tjenester uavhengig av hvilken kommune de befinner seg i.
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Markedsføring
Kulturforbundet ser at helhet i bibliotekvesenet også er viktig for å markedsføre bibliotekene. 
Markedsføring er foreløpig lite vektlagt i de fleste norske bibliotek, men vi tror dette er helt 
nødvendig for å få publikum til å bruke bibliotekene også i framtiden. Det er uinteressant hvor 
gode tjenester bibliotekene har, hvis de ikke er kjent i befolkningen og i de forskjellige 
målgruppene.

Veien videre
Det varsles en revisjon av bibliotekloven. Kulturforbundet ønsker noen presiseringer:
”Tilgang til” – er det nok? Vi mener det også må stå noe om kvalitet.
Kvalitet og helhet er viktig for å sikre gode og velfungerende bibliotektjenester i framtida.

Vi er opptatt av at bibliotektjenester også skal være gratis i framtiden. Gratisprinsippet er 
stadig under press. Bibliotekene skal være et lavterskeltilbud til alle uavhengig av alder-, yrke 
og etnisk bakgrunn. Kulturforbundet mener dette bare kan ivaretas ved at tjenestene fremdeles 
er gratis.
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