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Høringsuttalelse til rapporten En kunnskapsbasert kulturpolitikk 
 
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er Norges ledende leverandør av tilrettelagt 
litteratur, og yter bibliotektjenester til mennesker med synshemming, dysleksi eller andre 
handikap som medfører vansker med å lese trykt tekst. NLB produserer og låner ut 
folkebibliotekrelevant litteratur i punktskrift og som lydbøker. Lyd- og punktskriftsamlingen 
inneholder et bredt utvalg skjønnlitteratur og sakprosa for barn, ungdom og voksne. I tillegg 
produserer NLB tilrettelagt studielitteratur for studenter ved universiteter, høgskoler og 
fagskoler. 
 
NLB er positive til at det planlegges et langsiktig forskningsprogram som kan danne 
grunnlag for politikkutviklingen innen Kulturdepartementets ansvarsområder.  
I rapporten vises det til at hovedoppgaven for Kulturdepartementet er å utforme virkemidler 
slik at politiske mål og endrede kulturpolitiske rammebetingelser kan håndteres på best 
mulig måte. Kulturløftet I og II har gitt økte bevilgninger til kulturformål. I tillegg til å 
vektlegge tiltak som bidrar til økt kvalitet på kulturfeltet, skal det iverksettes tiltak for å 
utjevne den store forskjellen i kulturbruken. Det skal legges vekt på tiltak som bidrar til å 
bygge ned barrierer for deltakelse. 
 
Melding til Stortinget 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking gir klare mål for 
Regjeringens kulturpolitikk. Ein inkluderende kultursektor er ein sektor der alle har like 
moglegheiter til deltaking og til å utvikle sine skapande ressursar, uavhengig av faktorar 
som sosioøkonomisk-, kulturell- eller religiøs bakgrunn eller funksjonsevne. 
 
Til tross for at rapporten peker på mål for Regjeringens kulturpolitikk, herunder tiltak for å 
bygge ned barrierer for deltakelse, er ikke forskning for å fremme funksjonshemmedes 
deltakelse i kultur- og samfunnsliv tatt med blant fremtidige forskningsområder som særlig 
viktige for utvikling av kultursektoren. 
 
Utvikling av en mer kunnskapsbasert kulturpolitikk må bygge på forskning på aktuelle tiltak 
for å redusere barrierer og fremme funksjonshemmedes tilgang til kunst- og 
kulturopplevelser.  
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For mennesker med synshemminger, lesevansker eller andre funksjonshemminger som 
gjør det vanskelig å lese trykt tekst, er et godt tilbud av tilrettelagt litteratur avgjørende for 
reell mulighet til kulturopplevelser og samfunnsmessig deltakelse på linje med andre.  
NLB mener det er behov for å styrke kunnskapen om hvordan virkemidlene i kulturpolitikken 
kan tilpasses slik at disse på best mulig måte ivaretar hensynet til funksjonshemmedes 
behov. Et tema her er å vurdere relevante tiltak for å sikre at digitaliseringen av samfunnet 
bidrar til økt tilgang til litteratur. For NLBs del har vi kunnet utnytte teknologiutviklingen til å 
gi vesentlige forbedringer i tilbudet til vår målgruppe. Dersom vi får forlag, mediehus og 
andre med på en tilsvarende utvikling, vil effekten kunne bli mye større. Hva er det som 
hemmer og fremmer at vi går i en slik retning? Hva kan være aktuelle tiltak for å sikre at en 
større andel av litteraturen er tilgjengelig uten at institusjoner som NLB må bruke ressurser 
på tilrettelegging? 
 
Norge vil i løpet av 2013 ratifisere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Dette innebærer blant annet en plikt for staten til å bekjempe 

diskriminering og jobbe for et mer tilgjengelig samfunn.  Forskning på tiltak for å nå målet 
om en inkluderende kultursektor, er et godt bidrag til økt innsats for likeverd, deltakelse og 
selvbestemmelse for personer med nedsatt funksjonsevne. 
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