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Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) viser til oversendelse av 6.7.2009 fra
Kultur- og kirkedepartementet (KKD) om ovennevnte.

Kort om MERKUR- ro rammet o om MERKUR-Bok
KRD har siden 1997 hatt ansvar for MERKUR-programmet. Dette er et merkantilt
kompetanseprogram for dagligvarebutikker i distriktsområder. Bakgrunnen for at det i
sin tid ble etablert var en distriktspolitisk målsetting om å støtte opp om gode
tjenestetilbud i distriktsområder og sikre befolkningen grunnleggende tjenestetilbud.
MERKUR-programmet har fungert meget godt. Om lag 600 dagligvarebutikker har
vært eller er med i MERKUR-programmet. For butikkene som deltar består opplegget
av om lag 50 prosent undervising/kursing. Resten er prosessarbeid i forhold til
forbedringer i egen bedrift og arbeid med tilleggsfunksjoner og
lokalsamfunnsengasjement. Butikkene som deltar får hjelp og støtte fra MERKUR-
programmets landsdekkende konsulentkorps.

Saksbehandler:
Baard Krag

Erfaringene fra det ordinære MERKUR-programmet er nå videreført innenfor
bokhandlerbransjen. Det ble satt i gang som et to-årig prøveprosjekt i 2007 og er senere
videreført i 2009. Bokhandlere i distriktsområder får tilbud om kurs og konsulenthjelp,
spesielt tilrettelagt for de utfordringene som bokhandelsvirksomheter står overfor. Det
er gjennomført to regionale kurs/utviklingsprosjekter, på Sør- og Vestlandet, og i
Innlandet. Tilbakemeldingen fra deltakerne har vært god, og flere av bokhandlerne kan
vise til en positiv utvikling når det gjelder driftsresultat for sin virksomhet.
Utviklingsprosjektene har blitt utviklet i en dialog med bokhandlerbransjen for å kunne
være mest mulig relevant for målgruppen.



KRDs konkrete inns iii til selve evaluerin sra orten
Som det framgår av evalueringsrapporten fra Telemarksforskning er det for tidlig å se
klare tendenser når det gjelder utviklingen for de mer marginale bokhandlerne i
mindre lokalsamfunn som en konsekvens av at de så å si har mistet alt skoleboksalg
over disk. Men Telemarksforskning ser grunn til "bekymring for framtidig lønnsomhet
i en del mindre bokutsalg" og ser "ikke bort fra at det vil kunne komme en avskalling av
mindre og mer marginale bokhandler de kommende årene [s 2151."

Det er derfor KRDs oppfatning at utviklingen når det gjelder skoleboksalg og generell
lønnsomhetsutvikling i bokhandlerbransjen bør følges med årvåkenhet med tanke på
situasjonen for distriktsbokhandlere. Som det blir poengtert i rapporten fra
Telemarksforskning er det en sentral politisk målsetting at det skal være en god
tilgang på bøker og kultur i alle deler av landet. Det er grunn til å tro at det er
distriktsbokhandlers livsvilkår som vil få det vanskeligst med de konsekvensene som
bokavtalen innebærer, noe som igjen får følger for tilbudet og kundene. KRD vil derfor
tilrå at ansvarlige myndigheter følger utviklingen over lengre tid enn det som er gjort
fram til nå, både fordi Bokavtalen ikke har vært virksom lenge nok og fordi det er andre
forhold i bokbransjen som er i endring.

Det har vært en stor politisk interesse for MERKUR-programmet den siste tiden. I
forbindelse med at den siste stortingsmeldingen om distrikts- og regionalpolitikken ble
behandlet i Stortinget våren 2009, ble det klarlagt at MERKUR-programmet skal styrkes
og videreutvikles. I den forbindelse har både bokhandlere og bensinforhandlere blitt
nevnt som særlig viktige tjenestetilbud som er under press i distriktsområder. På denne
bakgrunn er KRD interessert i å gå i en dialog med KKD om det videre samarbeidet om
bokhandlere i distriktsområder. Et slikt samarbeid kan både omhandle MERKUR-Bok
som sådan og en vurdering av utfordringer og trusler som distriktsbokhandlere står
overfor og hvilke tiltak som kan være egnet til å styrke mindre bokhandlere i
distriktsområder.
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