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EVALUERING AV ABM-UTVIKLING  -  HØRINGSUTTALELSE FRA
AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Kultursjefen i Aust-Agder slutter seg i hovedsak til den beskrivelse og de
hovedkonklusjoner som gis av DIFI i forbindelse med evalueringen av ABM-utvikling,
med vekt på at det er formålstjenlig med et felles utviklingsorgan for ABM-sektoren.

Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om undersøkelsens utvalg av informanter har
vært bredt nok, og om funnene ville vært mer differensierte ved utvalg av informanter
også fra de regionale og lokale institusjonene.

I ABM-utviklings mandat legges det stor vekt på oppgaven med å være et strategisk
utviklingsorgan og på den samhandling som må utvikles og være til stede mellom
aktørene innen ABM-sektoren. Videreføring av dette arbeidet må styrkes. Det er i
utviklingsoppgavene ABM-utvikling kan være nyskapende og bidra til en
videreutvikling av alle delene av ABM-sektoren.

DIFI tilrår at ABM-utvikling løpende bør sikre en formålstjenlig balanse mellom
forvaltningsoppgaver og utviklingsarbeid, og at forvaltningsoppgavene bør
synliggjøres. Synspunktet støttes. En rekke forvaltningoppgaver er av stor betydning
for arbeidet innen ABM-sektoren, som eksempel kan nevnes statistikkoppgaver og
spørsmål knyttet til opphavsrett. Kultursjefen vil likevel understreke at hovedvekten
bør legges på utviklingsoppgaver.

Evalueringsrapporten sier lite om samhandlingen mellom statlig og regionalt nivå.
Aust-Agder fylkeskommune vil peke på betydningen av et godt samarbeid med det
regionale nivået for å sikre utvikling i alle deler av landet.

Spesielt innenfor biblioteksektoren, der det regionale nivået i henhold til
Bibliotekloven samarbeider med alle kommuner i hvert fylke, er det viktig at
oppgavene og virkemidlene blir tydeliggjort i tråd med føringer i Bibliotekreform 2014.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 37017300 e-postmottak:  postmottak@aa-f.kommune.no
Serviceboks 606 Ragnvald Blakstadsvei 1 Telefax: 37017303 Organisasjonsnr.: 943 039 046
4809 Arendal Bank: 6318.05.49015 Hjemmeside:  www.aa-f.kommune.no



Side 2 av 2

Med hilsen

Per Norstrøm (sign) Randi Nilsen
fylkeskultursjef fylkesbiblioteksjef


