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Svar på høring – evaluering av ABM-utvikling 

Delta viser til  DIFIs evaluering av ABM-utvikling – statens senter for arkiv, bibliotek og 
museum. Vi slutter oss til hovedkonklusjonene i rapporten og vil derfor bare framheve 
noen punkter som vi mener bør vektlegges ekstra. 
 

• ABM-utvikling er et viktig organ for norsk bibliotekvesen og må gis gode 
rammevilkår. 

 
• Delta vil spesielt påpeke det uholdbare i at budsjettmidlene 
     til ABM ikke har økt i samme utstrekning som de politiske signaler om  
     økte bevilgninger det ble lagt opp til i ABM-meldingen. Det er viktig at 
     dette rettes opp! 
 
• Den viktigste funksjonen for ABM-utvikling er å være en nasjonal og nøytral aktør 

som kan samle aktørene innenfor hver enkelt sektor. Dette er en forutsetning for å 
lykkes med en samordning på tvers av arkiv-, bibliotek- og museumssektoren.  

 
• ABM må arbeide mer med å tydeliggjøre og ivareta de sektorspesifikke oppgavene. 

 
• ABMs virksomhetsvisjon og verdigrunnlag er godt formulert.  Det ivaretar både de 

tradisjonelle oppgavene samtidig som her også er fokus på digitale tjenester og 
nytenking. 

 
• ABM har en stor utfordring med å ivareta rollen som både forvaltningsorgan og 

utviklingsaktør. De synes å være spesielt gode på formidlingsprosjekter. De kan bli 
bedre på å synliggjøre det de gjør i forhold til utviklingsprosjekter. Generelt må de 
bli bedre til å synliggjøre hva de gjør.  

 
• ABM må ha mer fokus på forskning. 
 
• ABM må også satse mer på å synliggjøre ABM-institusjonene og deres roller i 

samfunnet.  
 

• De viktigste satsingsområdene må være på det digitale området. Både innen 
bibliotek og museum ligger det mange framtidsrettede muligheter i digital 
formidling.  Det er raskt, lett tilgjengelig og brukervennlig for de fleste. Det vil også 
være store miljømessige gevinster ved digital formidling og nedlasting av musikk, 
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bøker med mer. Det vil redusere de store mengdene plast og papiravfall som 
produseres i norske bibliotek i dag. 

 
• ABM må bidra til at sektoren kommer videre i forhold til 

opphavsrettsproblematikken. Det er viktig å få til gode løsninger for utvikling av 
spesielt biblioteksektoren, ikke minst med tanke på digitalt utlån. 

 
• Vi ser det også som ønskelig at ABM styrker rollen med å samordne 

bibliotekoppgaver som pr i dag sorterer under flere departementer i kunnskaps- og 
kulturdepartementet.  

 
• ABM må følge opp punktene i Bibliotekreform 2014: 
- Utvikle og drifte felles nasjonale digitale tjenester. Norgesbiblioteket  
- Forhandle fram økonomisk fordelaktige konsortieavtaler 
- Kompetanseutviklingsprogram for ansatte.  

 
Delta vil gjøre oppmerksom på at vår høringsuttalelse er koordinert med Kulturforbundet 
og at vi leverer likelydende uttalelser. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Delta 
 
 
Gunn Olander (sign) 
forbundsleder 
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