
NOTAT  

Til: Stortingets familie- og kulturkomité
Fra: Norsk Bibliotekforening
Dato: 19. mai 2009

INNSPILL OG SYNSPUNKTER TIL ST. MELD. NR 23 (2008-2009):
”BIBLIOTEK – KUNNSKAPSALLMENNING, MØTESTAD OG KULTURARENA 
I EI DIGITAL TID”

Norsk Bibliotekforening (NBF) leverte et notat til Familie- og kulturkomiteen i forbindelse med 
høringsmøtet 12. mai 2009, og vil her komme med noen tilleggsbemerkninger.

Innledning - økonomi
Kulturdepartementet har understreket at det er gjennom statsbudsjettene de foreslåtte 
tiltakene vil få midler til gjennomføring. Det er helt klart en stor utålmodighet i hele 
biblioteksektoren for å komme i gang, og derfor er det viktig at det allerede på statsbudsjettet 
for 2010 blir lagt økonomisk grunnlag for denne reformen.

Den mest effektive løsningen på lokalt og regionalt plan er etter NBFs syn at kommuner som 
i tråd med departementets ideer får på plass forpliktende bibliotekplaner i samarbeid med 
andre kommuner eller andre aktører, får tilført stimuleringsmidler. Vi er overbevist om at den 
beste løsningen da vil være at det utløser midler til en stilling i hver av de samarbeidende 
kommunene i perioden 2010 – 2014, og at midlene deretter går inn i rammebevilgningene til 
kommunene. Lignende prinsipp ble benyttet i f.m. barnehagereformen og kulturskolene.

Kap 7 – Kunnskapsallmenning i ei digital tid
I nasjonal sammenheng er det viktigste:
- å sørge for at innbyggerne får gratis tilgang til digitale ressurser 
- å sørge for driftsmidler til nasjonale digitale bibliotektjenester

Nasjonale lisenser og konsortieavtaler
Både fag- og forskningsbibliotek og folkebibliotek ser seg nå nødt til – p.g.a. prisstigningen 
de siste årene - å redusere antall lisenser som gir tilgang til viktige digitale kilder. 
Stortingsmeldingen påpeker at det er urimelig at den enkelte institusjon skal forhandle via det 
strenge konkurransereglementet man har. Dette må derfor heves til et nasjonalt nivå. 
I dagens situasjon blir lisensavtaler inngått ved at man setter sammen konsortier, og 
institusjonene betaler enkeltvis. Dette fører til at de digitale ressursene bare blir tilgjengelige 
for institusjonene som er med i det enkelte konsortiet. Det er derfor behov for en tempoplan 
fra Regjeringen (KD) for å få bevilgninger til nasjonale avtaler som kan gi tilgang til disse 
digitale ressursene (tidsskriftartikler, bøker og forskningsresultater). 
Digitale bøker og tidsskrifter er momsbelagt og momsen utgjør i seg selv store beløp. Det er 
etter vårt syn på høy tid at moms på digitale bøker og digitale tidsskrifter fjernes.
Nasjonale lisenser må ses i sammenheng med arbeidet for tilgang til forskningsresultater i
åpne institusjonelle arkiv (”Open access”). Noe av årsaken til at norske forskere ikke
publiserer i åpne arkiv, er at det er vanskelig å registrere denne forskningen i dagens
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tellekantsystem. Dermed gir ikke registrering i åpne arkiv uttelling til forskningsinstitusjonene.

I Forskningsmeldingen varsler Regjeringen økte midler til utvikling av forskningsinfrastruktur. 
Det heter videre i at man vil vurdere tiltak for å øke tilgjengeligheten til forskningsresultater, 
og at ”Regjeringen vil komme tilbake til forslag om konkretisering og iverksetting av de tiltak 
som har budsjettmessige konsekvenser, i forbindelse med de årlige budsjettforslagene.” 
NBF vil derfor understreke at Bibliotekmeldingen og Forskningsmeldingen må sees i 
sammenheng når det gjelder målet om åpen tilgang til forskningsresultater 

Siden arbeidet med digitalisering er et område hvor bruk av metadata og standarder er viktig 
for kvalitet og gjenfinning i store digitale samlinger, støtter vi forslaget i Stortingsmeldingen 
om at det opprettes et eget koordineringsråd for hele abm-feltet. For å ta i bruk og utvikle 
sammenfallende standarder, støtter vi også forslaget om at det samarbeides nært med 
Standardiseringsrådet. Fordi arbeidet med digitalisering angår flere bibliotek enn 
Nasjonalbiblioteket, er det viktig at rådet også får medlemmer fra andre bibliotek med 
kompetanse og erfaring på området.

”Den digitale framtiden er nå!”
NBF vil sterkt understreke at digitalisering er noe langt mer enn å digitalisere dokumenter og 
bøker. Vi vil derfor oppfordre Stortinget til å be Regjeringen, v/ ABM-utvikling snarest å 
sluttføre prosjekter og komme over i drift av tjenester knyttet til:

- digitale bibliotektjenester (som f.eks. Biblioteksvar og Ønskebok)
- tilrettelegging for digitalt utlån (av e-bøker, musikk, lydbøker, dataspill, film)
- lisensiering for digitalt innhold
- ”bibliotek.no” må etableres og settes i drift i 2010, med brukerinitiert fjernlån og en 

hensiktsmessig transportordning
- utvikling av nye felles (nasjonale) tjenester slik som ”litteratursiden.no”
- formidlingsprogram for innkjøpsordningene

En konsekvens av den digitale nåtiden, er at alle innkjøpsordningene (under Kulturrådet) må 
gjøres medieuavhengige, slik det er foreslått for innkjøpsordningen for musikk.

Kap 8 - Ressursdeling og fjernlån
En transportordning må følge tjenesten ”biblioteksøk” som nå er under utvikling (og som må 
resultere i bibliotek.no etter mønster av bibliotek.dk). Mobil bibliotektjeneste er en god måte å 
få bibliotektjenester ut til grisgrendte strøk. En moderne bokbuss kan bidra som 
transportordning i Norgesbiblioteket, utvikle infrastrukturen og få brakt mye litteratur, film og 
musikk ut til folk. Med en slik tjeneste følger kompetent personale, digitale tjenester og en 
arena for kultur- og kunnskapsformidling. 

Det er etter vårt syn viktig å få gjort utvetydig klart, eventuelt gjennom en forskrift til 
bibliotekloven, at alle offentlige bibliotek har plikt til å yte fjernlån.

Kap 9 - Organisering og drift av bibliotektjenester lokalt og regionalt
Som påpekt i vårt tidligere notat, så støtter NBF de hovedgrepene som Regjeringen foreslår 
på dette området.
Vi vil peke på tre forhold angående samarbeidsforhold og samarbeidseffekter:
- Ved lansering av modellbibliotek må det tas hensyn til hva som er realistisk oppnåelig også
   for bibliotek i små kommuner.
- Det må også settes inn stimuleringsmidler til større bibliotek som påtar seg å fungere som
   ”motor” for de mindre, og påtar seg erfarings- og kompetansedeling.
- Tilførsel av stimuleringsmidler forutsetter dokumentasjon av langsiktige planer for 
samarbeid mellom - og utvikling av - de deltakende bibliotekene.
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Kompetanseutvikling
Fag- og forskningsbibliotekene står overfor store utfordringer når det gjelder å utvikle riktig 
kompetanse innenfor digitalisering, nye metoder for kunnskapsorganisering av store 
datamengder, formidling og pedagogikk samt utvikling av nye nettbaserte tjenester. 
KKD og KDs arbeid med et kompetanseutviklingsprogram for hele sektoren må realiseres. 
ABM-utvikling har utredet kompetansebehovet i bibliotekene, og programmet bør settes i 
verk allerede fra 2010. Det er viktig at midlene for å realisere programmet tilføres de allerede 
eksisterende utdanningsmiljøene innenfor bibliotek- og informasjonsområdet. 

Kap 10 – Nasjonal samordning av bibliotekfeltet
NBF er tilfreds med departementets klare syn på at det er et sterkt behov for et overordnet  
nasjonalt styringsansvar på vesentlige områder innenfor bibliotekfeltet. Stortingsmeldinga tar 
fatt i, og fremmer forslag på en rekke slike områder; bl.a. formidling, digitalisering, 
kompetanseutvikling og tjenesteutvikling.

Drift av nasjonale bibliotektjenester
NBF mener at det er behov for en langt raskere prosess fra prosjekt- og initieringsfasen til at 
vellykkede prosjekter kommer over i en driftsfase. Det må komme i stand klare rutiner for 
slike prosesser. NBF mener at ABM-utvikling må få tilført midler for å sette prosjekter ut til 
bibliotek som kan stå for drift av nasjonale tjenester enten det er Nasjonalbiblioteket eller 
andre bibliotek (fylkesbibliotek, folkebibliotek eller høgskolebibliotek) som får driftsansvaret.
I Danmark er det Styrelsen for bibliotek og medier som lyser ut prosjekter og deler ut 
prosjektmidler. De har også ansvar for å sette vellykkede prosjekter i drift ved å tildele 
driftsansvar for felles nasjonale tjenester til bibliotekene. Tjenestene blir evaluert etter en tids 
drift. Dette fungerer som en meget god ordning. Det må dessuten legges langt større vekt på 
presentasjon og markedsføring av nye felles (nasjonale) bibliotektjenester. Midler til dette må 
inngå i prosjekter og i driftsbudsjetter. 

NBF støtter tanken om å styrke samordningen av det digitaliseringsarbeidet som skjer i 
biblioteksektoren. I biblioteksammenheng har mye av fokuset naturlig nok vært rettet mot 
Nasjonalbibliotekets digitaliseringsprosjekter. Oppmerksomheten må også rettes mot hva 
hele biblioteksektoren som sådan, inkludert folke- og fylkesbibliotek samt universitets- og 
høgskolebibliotekene, kan tilby av digitalisert materiale og digitale tjenester, og ikke minst 
hva disse ønsker å prioritere for digitalisering.
Ved å bringe inn flere aktører får man også flere impulser og bredere kompetanse på 
presentasjonsform, tilgjengelighet og brukergrensesnitt for det digitaliserte materialet. 
Formidling av de digitale tjenestene og innholdet må få høyere prioritet.

Regjeringens bibliotekmelding inneholdt til vår overraskelse ingen oppfølging av ABM-
utviklings (Bibliotekreform 2014) ide om Norgesbiblioteket. Norgesbiblioteket ble lansert som 
et felles begrep for samhandlende norske bibliotek som fyller visse kvalitetskrav. Ideen ble 
godt mottatt av en samlet biblioteksektor, fordi den pekte både mot et felles mål og ga 
anbefalinger om nødvendige grep for å nå målene. Det forundrer oss at dette ikke er fulgt 
opp i meldingen.

FoU på bibliotekfeltet
Det er viktig at forskning drives både i bibliotekene og om bibliotekene. De store 
universitetene og noen høgskolebibliotek har i dag ansatt vitenskapelig personale som også 
skal drive forskning i bibliotekene, men p.g.a. ressursmangel blir ikke dette arbeidet godt nok 
ivaretatt. FoU-arbeid i bibliotekene er viktig og det må derfor tilføres mer ressurser til fag- og 
forskningsbibliotekene og andre forskningsmiljøer. Vi merker oss at departementet ser 
positivt på å etablere et eget FoU-program på hele abm-feltet, og at dette skal vurderes i 
samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Vi vil påpeke at utviklingen av bibliotekene som 
læringsarenaer, samt bruk og utvikling av digitale tjenester for studenter og ansatte, er viktig 
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å få dokumentert og evaluert ved tilføring av FoU-midler gjennom forskningsprogram på 
informasjons-, dokumentasjons- og bibliotekområdet.

Kap 11 – Biblioteket som møtestad, lærings- og kulturarena
NBF vil fremheve at biblioteket er en arena hvor alle brukere bør få tilbud om å øke sin 
digitale kompetanse. Dette gjelder så vel brukere av skole- og folkebibliotek, som studenter 
på universitets- og høgskolebibliotek. Biblioteket er et offentlig lavterskeltilbud, og fremstår 
for brukerne som ”demokrati i praksis”. Bibliotekene kan gi alle innbyggere tilgang til 
oppdatert IKT-utstyr og kyndig veiledning. På dette området er det nødvendig med et 
interdepartementalt samarbeid (bl.a. FAD), og med Kulturdepartementet som initiativtaker.

Når det gjelder bibliotekenes innsats i Den kulturelle skolesekken vil NBF understreke at det 
fortsatt må være slik at fylkeskommunene skal ha en viktig rolle som profesjonell 
litteraturformidler og tilby produksjoner på linje med andre kunstarter i Den kulturelle 
skolesekken.

Kap 12 – Flerkulturelle bibliotektjenester
NBF vil oppfordre Stortinget til å be Regjeringen styrke bibliotekene som aktør i arbeidet for 
inkludering, integrering og kulturelt mangfold. Også her må Kulturdepartementet invitere til et 
interdepartementalt samarbeid.

Det flerspråklige bibliotek er en god modell for statlig nytte av og bidrag til bibliotekene. 
Gjennom denne tjenesten kan alle landets bibliotek yte bedre tjenester til sine brukere. NBF 
foreslår at biblioteket får i oppdrag å medvirke til prosjekt- og nettverksarbeid, og å være 
medarrangør av relevante kurs og konferanser.

NBF mener at det nasjonale ansvaret for russisk litteratur bør flyttes til Sør-Varanger 
kommune, slik Finnmark fylkeskommune foreslår i sin søknad om støtte til å utvikle en 
nasjonal norsk-russisk bibliotek- og informasjonstjeneste ved Sør-Varanger bibliotek. Dette 
særlig sett i lys av at tjenesten som tilbys fra Kirkenes er mer omfattende enn kun 
depottjeneste, og at en slik lokalisering dermed vil få en større nærhet til Russland. 
Departementet bør gi støtte til tjenesten selv om også Det flerspråklige bibliotek har russiske 
samlinger. 
  
Kap 13 – Spesielle bibliotektjenester
Bibliotektjenester til langtransportsjåfører er av nyere dato. En kartlegging som allerede er 
gjennomført viste behov for 8 – 10 slike bibliotek, og et prosjekt er i gang. For å få til 
permanent drift av en slik tjeneste, kan den etter vårt syn drives etter samme modell som 
fengselsbibliotekene. Dette kan på sikt bidra som modellbibliotek for utvikling av flere typer 
arbeidsplassbibliotek.

Evaluering 
Bibliotekmeldingen har et tidsperspektiv på fem år og i 2014 bør det foretas en evaluering av 
innsatsen knyttet til meldingen. Relevante faktorer å måle kan være: 
hvorvidt innbyggerne mener de har fått bedre bibliotektjenester; bedre åpningstider (lengre 
og mer hensiktsmessige); utviklingen av besøkstallene; bruksfrekvensen for de ulike 
tjenestene; utviklingen av bibliotekenheter; og om det er opprettet nye typer bibliotek. 
De tiltakene som er tilført stimuleringsmidler må evalueres spesielt, og det må vurderes 
hvordan man skal videreføre de satsningene som blir resultat av bibliotekreformen.

Med vennlig hilsen
Norsk Bibliotekforening

Anne Hustad (sign.) Tore Kr. Andersen
leder gen.sekr.
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