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Høringsuttalelse til rapporten ”En kunnskapsbasert kulturpolitikk” 
  
Norsk Bibliotekforening (NBF) er en partipolitisk uavhengig landssammenslutning 
som har til formål å fremme utviklingen av alle typer bibliotek. Foreningen er åpen for 
bibliotekfolk, forfattere, politikere og alle interesserte og har ca 3.100 medlemmer, 
hvorav ca 2.000 er personlige medlemmer. 
 
 
Høringsutkast til rapporten “En kunnskapsbasert kulturpolitikk” 

Kulturdepartementet oppnevnte i august 2011 et eksternt FoU-utvalg som skulle gi 
råd om hvordan forskning og utvikling kan fungere som grunnlag for og virkemiddel i 
politikkutforming og forvaltning. NBF deler utvalgets syn på at kultursektoren er 
avhengig av et solid kunnskapstilfang som grunnlag for politiske og faglige 
beslutninger.  
 
Bibliotekenes samfunnsrolle 
Biblioteksektoren er en viktig del av norsk kultursektor, og folkebibliotekene 
representerer den mest benyttede kulturinstusjonen i Norge. Rapporten 
“Kunstkonsum i storbyene” (Agderforskning, 2012) viser at lavinntektsgrupper bruker 
bibliotek hyppigere enn høyinntektsgrupper. Den viser også at flere i gruppen 
innvandrere utenfra EU/EØS enn i befolkningen for øvrig bruker folkebibliotekene. 
Resultatene viser interessante aspekter ved bruk av dette kulturtilbudet, og kan peke 
mot bibliotekenes rolle som utjevnende faktor i samfunnet. Rapporten “En 
kunnskapsbasert kulturpolitikk” peker på forskningsbehov innenfor “Demokrati og 
ytringsfrihet i kulturfeltet”. I forlengelsen av dette vil NBF peke på at bibliotekene er 
sentrale i et demokratisk samfunn hvor informasjons- og ytringsfriheten står sterkt, og 
at det derfor er naturlig å se på biblioteksektoren i dette perspektivet.  
 
Bibliotekforskning 

Utredningen nevner bibliotekforskningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus blant 
flere forskningmiljøer, men går ikke i dybden eller analyserer fremtidige behov eller 
strategier for feltet. Utredningen nevner konkret Kulturrådets satsing for å 
videreutvikle forskningsinnsatsen ved museer og arkiv, som oppsto som et 
samarbeid mellom Kulturrådet og tidligere ABM-utvikling. Videreutvikling og videre 
satsing på forskingsinnsats på bibliotek (B-en fra ABM-utvikling) er ikke med i 
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rapporten. NBF savner i utredningen en analyse av behovet for en kunnskapsbasert 
kulturpolitikk for biblioteksektoren.  
 
Fremtidige forskningsbehov 
Utvalget trekker frem temaer for fremtidige forskningsbehov, og Kulturdepartementet 
ber i høringsrunden om at kunnskapsbehov belyses grundigere. Utvalget trekker 
spesielt frem at utfordringer knyttet til kulturelt mangfold og digitalisering av 
samfunnet har store konsekvenser for de forskningsfelt den kulturpolitiske 
forskningen må ta fatt i. NBF vil bemerke at disse utfordringer i svært stor grad er 
relevante for biblioteksektoren, og vi er derfor overrasket over at bibliotekene som en 
viktig del av norsk kultursektor er gitt en liten rolle i utredningen. NBF mener at det 
fremover vil være forskningsbehov knyttet til biblioteksektoren. 
 
Forskningsformidling 
I rapporten blir det også trukket frem at forskningssektorens evne til å levere og 
formidle den kunnskap samfunnet etterspør er avgjørende. Universitet- og 
høyskolebibliotekenes tjenester skal gi støtte og merverdi til den forskning, 
formidling, undervisning og læring som foregår. Bibliotekene tilbyr gode 
arbeidssteder for studentene i tråd med dagens vekt på fleksible arbeids- og 
læringsformer.  
 
Konklusjon 
NBF støtter utvalgets forslag om å styrke den kulturpolitiske forskningen. En fremtidig 
kunnskapsbasert kulturpolitikk må også eksplisitt fokusere på biblioteksektoren. Det 
er viktig å følge opp og utvikle kompetansen som er bygd opp på feltet innenfor 
bibliotekforskningen på HiOA og andre relevante forskningsinstitusjoner. NBF mener 
det er nødvendig med en særskilt forskningssatsning, enten i form av et eget 
forskningsprogram eller som en del av et annet program. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Bibliotekforening 
 
 
Ingeborg Rygh Hjorthen (sign.)   Hege Newth Nouri (sign.) 
Leder       Generalsekretær 
 


