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Uttalelse fra et utvalg store bibliotek

St. meld. nr. 23 (2008-2009) "Bibliotek. Kunnskapsalmenning, møtestad og 
kulturarena i ei digital tid" og  St. meld nr. 24 (2008-2009) "Nasjonal 
strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv".

17. april la Kultur- og kirkedepartementet frem St. meld. nr. 23 (2008-2009) ”Bibliotek. 
Kunnskapsalmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid” og samtidig ble St. meld nr. 24 
(2008-2009) "Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv" lagt frem. 
Meldingene er faglig sett tett knyttet sammen, med en stor forskjell: 
"bibliotekmeldingen" omfatter alle bibliotektyper og alle forvaltningsnivå, mens 
"digitaliseringsmeldingen" er avgrenset til å ta for seg statlige institusjoner eller statlig støttet 
virksomhet. 
Digitaliseringsmeldingens bibliotekomtale konsentrerer seg om Nasjonalbibliotekets 
virksomhet, og utover det er nevnt noen prosjekter som har fått digitaliseringsmidler fra 
ABM-utvikling. Dermed overser utredningen folkebibliotekenes og universitetsbibliotekenes 
store bidrag til omfattende og viktig digitalt innhold.  
Denne skjeve vinklingen understreker klart behovet for en solid statlig forvaltningsenhet som 
ABM-utvikling. Den fungerer i dag som et nøytralt organ for biblioteksektoren som helhet, 
med nødvendig oversikt til å se nasjonens ressurser i sammenheng, og samordne og stimulere 
de kompetente bibliotekmiljøene til innsats. 

Utredningen "Bibliotekreform 2014" la betydelig vekt på de ressurssterke store bibliotekenes 
rolle som igangsettere og utviklere for bibliotekvesenet.
St. meld. nr. 23 om bibliotek er opptatt av å styrke de små bibliotekene faglig ved hjelp av 
organisatoriske grep: å danne interkommunale bibliotekenheter i størrelse minst 10 årsverk. I 
dag oppfyller bare 31 kommuner et slikt kriterium. 
Vi ser dette som et nødvendig tiltak, og støtter forslaget.
Men vi tror ikke dette er nok til å løfte norske bibliotek opp i en ny divisjon. 
For de kommunale bibliotekene i Norge er underfinansiert sammenlignet med en rekke andre 
vestlige land, og spesielt de nordiske. Ettersom strøk med spredd bebyggelse også må ha et 
brukervennlig nett av betjeningssteder, vil ikke effekten av sammenkoblingen nødvendigvis gi 
alle de nye enhetene særlig mye rom for forsøk og utvikling. 
For å få til et løft for landets bibliotekvesen som helhet, trengs flere virkemidler, et av de 
viktige er å ta i bruk de store, operative bibliotekene som motorer. 

Forvaltningsnivåene
St. meld nr. 23 problematiserer at ansvaret for landets bibliotekvirksomhet er spredd på tre 
forvaltningsnivå, og i tillegg oppdelt innen ett og samme nivå. Det foreslås derfor at kravet 
om å ha "fylkesbibliotek" tas ut av gjeldende "Lov om folkebibliotek", og at fylkeskommunen 
ivaretar de regionale bibliotekoppgavene. Gjennom avtaler med fylkeskommunen vil staten 
fastsette oppgavene som skal løses. 
Staten bør også inngå avtaler med de store folkebibliotekene - operative enheter med bredt 
tjenestespekter - om supplerende tjenester, utvikling og utprøving. Klare resultatkrav og 
tilstrekkelig finansiering er gode virkemidler her.

På statlig nivå ønsker departementet å utrede overføring av flere oppgaver fra ABM-utvikling 
til Nasjonalbiblioteket. Det er definitivt ikke ønskelig at den nasjonale koordineringen og 
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utviklingen for hele biblioteksektoren skal overlates til en operativ driftsorganisasjon med et 
så spisset mandat som Nasjonalbiblioteket. Derimot ser vi det fornuftige i at 
Nasjonalbiblioteket overtar det fulle ansvar for å få til et tjenlig nasjonalt ”Biblioteksøk” fordi 
oppgaven er så tett koblet til Nasjonalbibliotekets egeninnsats, og den kan knapt la seg styre 
av utenforliggende organer.

Når det gjelder bibliotekforvaltning har mange land med godt resultat valgt andre modeller 
enn den norske. Innen Norden har vi gode eksempler i både Finland og Danmark - som begge 
hører med til verdens beste på bibliotekland. Der medvirker staten langt mer effektivt til å 
stimulere ønsket utvikling. Den danske modellen med en godt finansiert ”bibliotekstyrelse” 
for alle bibliotektyper, har gitt svært gode resultater. Der er det regionale ansvaret koblet til 
store, driftige folkebibliotek, og de har, gjennom avtaler og med statlig finansiering, løst 
betydelige forsøks- og utviklingsoppgaver, foruten å supplere og styrke de mindre enhetene i 
regionen. St. meld. nr. 23 om Bibliotek (s. 107, høyre spalte) peker på at en slik ordning er 
både ønskelig og ideell, men synes det er for vanskelig å omfordele midler og gjøre vesentlige 
endringer i forvaltningsstrukturen.
Det er sterkt å beklage at departementet her velger bort en klart virkningsfull ordning.

Ressursdeling og fjernlån
Ifølge Lov om folkebibliotek (§1) kan alle som bor i landet fritt låne medier og bruke 
bibliotektjenester overalt i Norge. Stortingsmeldingen (Kap.8) utdyper hvordan dette nå 
legges til rette med felles nasjonale lånekort, og felles søk i bibliotekbaser. Folk flest har i alle 
år oppfattet fri bruk av bibliotekressurser over geografiske og forvaltningsmessige grenser 
som en klar rettighet, som de stadig benytter seg av, på ulike måter. 
De større bibliotekene blir nettoytere av fjernlån til innbyggere i andre kommuner. Det gjelder 
mest nyere litteratur, også utenlandsk, innen et bredt spekter av emner og sjangrer. Noen blir 
særlig store nettoytere, her kan nevnes folkebibliotekene i Oslo og Bergen som er nettoytere 
(utsendt antall fjernlån minus eget innlån) i størrelsesorden 14.000 til 16.000 per år. 
Statens satser stort på ressursdeling og fjernlån, men midlene går til Nasjonalbibliotekets 
depotbibliotek, som har avlevert materiale, stort sett eldre, med lavt brukspotensiale.  
Det føles derfor urimelig at St. medl. 23 foreslår å fjerne det særskilte statstilskuddet til 
Fjernlånsentralen ved Deichmanske bibliotek i Oslo, uten at det erstattes av en ordning der de 
store nettoyterne av fjernlån blir kompensert for arbeid og utlegg.

Nasjonale lisenser
Det bra at bibliotekmeldingen er opptatt av å få til gode løsninger for nasjonale lisenser. Ikke 
minst for fagbibliotekene trengs raskt gode løsninger på dette området. I dag er det ingen 
andre enn ABM-utvikling som har opparbeidet forhandlerkompetanse vis a vis de utenlandske 
tilbyderne, og derfor er det ABM-utvikling som må styrkes slik at de kan løse denne 
oppgaven best mulig.

Spesielle bibliotektjenester
Vi er glade for at stortingsmeldingen foreslår en ytterligere styrking av det ”Flerspråklige 
bibliotek” Tjenesten er faglig krevende, og selv om de største folkebibliotekene (Kristiansand, 
Stavanger, Bergen og Trondheim) har bygd opp slike spesialtjenester, så er ”Det flerspråklige 
bibliotek” i Oslo den motoren som trengs for å få til et godt tjenestetilbud i hele landet. 
Vi er også tilfredse med at fengselsbibliotektjenesten fortsatt vil bli styrket, for den er fortsatt 
ikke fullfinansiert alle de stedene der den er etablert.

Kompetanseutvikling og forskning
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Det er bra at St. meld. nr. 23 følger opp ”Bibliotekreform 2014” mht. behov for 
kompetanseutvikling. 
Her kan de store bibliotekene bidra, gjerne gjennom forpliktende avtaler, til å styrke 
regionenes mindre folkebibliotek og skoler. Bred digital kompetanse, mye mediekunnskap, 
mer variert brukererfaring og større fagmiljø for lesestimulering og litteraturformidling, finnes 
i store bibliotek, som også kan ha personale med variert utdanningsbakgrunn. 
Hospiteringsordninger ved store bibliotek er ressurskrevende, men kan gi mye god læring. 

Å etablere et forskningsprogram der ABM-området inngår, er av langsiktig betydning for 
praksisfeltet. Forskningsmiljøet ønsker samarbeid med det operative bibliotekmiljøet for å 
gjennomføre studier. Flere store bibliotek har god erfaring fra fellesprosjekter og brede 
undersøkelser som gir ny viten til feltet, og vi ser derfor den store verdien i at forskning og 
praksis kan gå hånd i hånd

I fremtidens bibliotek- og digitaliseringspolitikk må de store bibliotekene spille en sentral 
rolle. Skal Norge lykkes med å gi befolkningen et bibliotektilbud på høyde med andre vestlige 
land, må de store, operative bibliotekenes være motorer i en utvikling der styrket økonomi, 
fine biblioteklokaler, god organisering og mer kompetanse gir bibliotekene et virkelig løft. 
Forpliktende avtaler med tilstrekkelig finansiering og klare resultatkrav vil være en god start.

Deichmanske bibliotek v/ biblioteksjef Liv Sæteren og avdelingsleder Kirsten Leth Nielsen
Bærum v/ biblioteksjef Torny Kjekstad
Bergen v/ biblioteksjef Trine Kolderup Flaten
Stavanger v/ bibliotek- og kulturhussjef Marit Egaas
Trondheim v/ Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen
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