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EVALUERING AV ABM-UTVIKLING.  DIFI rapport 2008:9.

HØRINGSUTTALELSE FRA FYLKESBIBLIOTEKSJEFKOLLEGIET.

Fylkesbiblioteksjefkollegiet vil i hovedsak uttykke tilfredshet med evalueringsrapporten, og si
oss enige i hovedkonklusjonen om at det er formålstjenlig med et felles utviklingsorgan for
ABM-sektoren.

Vi stiller oss imidlertid spørrende til om kartleggingsgrunnlaget for analysen har vært godt
nok, idet utvalget av informanter i hovedsak har begrenset seg til statlige organer eller sentrale
institusjoner. Den nettbaserte undersøkelsen mener vi var for generell til å kunne gi tydelige
signaler. Analysen kunne nok, sett fra folkebiblioteksektoren, ha vært grundigere basert med
en mer direkte kontakt med representanter for folke- og fylkesbibliotek.

Rapporten peker på at det er "kanskje den viktigste funksjonen for ABM-utvikling å være en
nasjonal og nøytral aktør som, i kraft av dette, kan bidra til å samle aktørene innenfor hver
enkelt sektor. Dette blir en forutsetning for å lykkes med en samordning på tvers.
Utfordringen her er størst for aktørene på bibliotekfeltet."
Fylkesbiblioteksjefkollegiets uttalelse til rapporten tar i stor grad utgangspunkt i dette, med
Bibliotekutredningens visjon om Norgesbiblioteket som bakteppe og med den kommende
stortingsmeldingen om bibliotek i tankene. Vi er også opptatt av fylkesbibliotekenes rolle i
henhold til gjeldende lov og reglement, der vi anbefaler å styrke det regionale leddets rolle
som utviklingsaktør og bedre kontakten mellom ABM-utvikling og det regionale
biblioteknivået.

Vi har valgt å knytte våre kommentarer til punktene med anbefalinger i rapportens kap. 13.2:

ABM-utvikling bør som en nasjonal og nøytral aktør fortsette arbeidet med å forene
aktørene innefor hver sektor
Synspunktet støttes. En forutsetning for oppbyggingen av Norgesbiblioteket, med et sømløst
tilbud til bibliotekbrukerne, er at hele biblioteksektoren arbeider sammen som en sektor.

Forslag til nytt punkt:
ABM-utvikling bør som en nasjonal og nøytral aktør styrke samarbeidet med det
regionale biblioteknivået
Vi mener dette punktet bør inn, fordi dette er en forutsetning for å fremme
bibliotekutviklingen på kommunalt nivå. Fylkesbibliotekene har nær kontakt med
bibliotekene i sitt fylke. Tydelige nasjonale satsinger, der fylkesbibliotekene har en tydelig
rolle i gjennomføringen av satsingene, mener vi vil fremme bibliotekutvikling som kan nå ut
selv til de minste folkebibliotekene. Det bør også avklares hvilken rolle fylkesbibliotekene
kan spille overfor universitets- og høgskolebibliotekene. Rundt om i landet finnes en rekke
utviklingsprosjekter som omfatter alle bibliotektyper i en region, knyttet til sømløshet,
kompetanseheving og profilering av bibliotektjenester. I gjeldende føringer har vi ingen
veiledning for vår rolle her, og vi forventer at dette utredes i videre prosess mot ny
biblioteklov.

ABM-utvikling bør løpende sikre en formålstjenlig balanse mellom
forvaltningsoppgaver og utviklingsarbeid
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Synspunktet støttes. I biblioteksektoren har vi lang erfaring med at forvaltningsoppgaver
ivaretas av statlig organ. Det stilles krav og forventninger til ABM-utvikling om å foreta
utvikling og nytenking også her. Et eksempel er bibliotekstatistikken, som sektoren ønsker
skal være raskt ferdig, ha tall som kan brukes som grunnlag for utvikling, osv. Et annet
eksempel er arbeidet med opphavsrett. Det er stor forståelse i biblioteksektoren for at en rekke
forvaltningsoppgaver er svært viktige. Likevel er samtidig de største forventningene og
kravene knyttet til rollen som utviklingsaktør. Sektoren ønsker at de nasjonale satsingene skal
være tydelige, og at disse skal kommuniseres gjennom kontakt med bibliotekene. For
eksempel ønsker fylkesbiblioteksjefkollegiet kontaktmøter for dialog.

Håndtering av prosjektmidler er naturlig nok omtalt under avsnittet om forvaltningsoppgaver.
Sektorens forventninger til prosjektmidlene er knyttet til utviklingsoppgaver.
Fylkesbiblioteksjefkollegiet er ikke enig i at kritikken mot ABM-utvikling i hovedsak knytter
seg til størrelsen på prosjektmidlene. Vi har ved flere anledninger pekt på prosessen rundt
tilskuddsbehandling, og det er (bl.a. i diskusjonen rundt siste års tildelingsrunde) påpekt at
nasjonale satsinger må kunne gjenkjennes i prioriteringene som gjøres ved tildeling av
prosjektmidler.

ABM-utvikling bør sette de nødvendige ressurser inn for å forene ulike holdninger til
hva et digitalt abm og ABM-søk bør være
Fylkesbiblioteksjefkollegiet mener at valget om å satse på et digitalt ABM, og med dette
prioritere ned det igangsatte prosjektet Norsk digitalt bibliotek (NDB) var et feil valg.
Biblioteksektoren har i mange år ligget langt foran museer og arkiv når det gjelder digitale
løsninger. Dette har kommet som naturlige og nødvendige redskaper i våre
publikumstjenester. Her er det selvsagt rom for forbedringer, og et framtidig nasjonalt samsøk
vil bli hilst med glede. Likevel var en samlet, kvalitetssikret inngang til elektroniske ressurser
et sterkere ønske fra bibliotekene, og vi beklager at arbeidet med dette er "lagt dødt". Vi setter
imidlertid pris på ABM-utviklings arbeid med konsortieavtaler, og mener dette fremdeles bør
ligge som en oppgave her. Å skaffe folkebibliotekene bedre tilgang til fagbaser, og å øke
bevisstheten for å ta disse i bruk i publikumsarbeidet, styrker sømløsheten og
folkebibliotekenes profil.

ABM-utvikling bør arbeide for å bedre relasjonen til Nasjonalbiblioteket
Synspunktet støttes.

ABM-utvikling bør synliggjøre arbeidet med forvaltningsoppgaver bedre
Synspunktet støttes, ut fra momenter som er nevnt tidligere ang. for eksempel statistikk,
opphavsrett, konsortieavtaler m.v.

ABM-utvikling bør ta i bruk formålstjenlige rapporteringsverktøy som for eksempel et
tidsregistreringssystem
Fylkesbiblioteksjefkollegiet har ingen synspunkter på dette, idet vi anser det for et internt
anliggende i ABM-utvikling.

ABM-utvikling bor utarbeide strategiske kompetanseutviklingsplaner for å sikre
virksomheten riktig og nødvendig kompetanse
Synspunktet støttes. Dette er viktig både ut fra målet om å ha en mest mulig slagkraftig
virksomhet, men også ut fra målet om å kunne ha tillit i alle sektorer og fagmiljøer, og å
kunne forene aktørene innen sektorene.
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ABM-utvikling bor utvikle tettere samarbeid med universitet og høgskolesektoren og
deres bibliotek og museer
Synspunktet støttes. Som nevnt tidligere: En forutsetning for oppbyggingen av
Norgesbiblioteket, med et sømløst tilbud til bibliotekbrukerne, er at hele biblioteksektoren
arbeider sammen som en sektor.

ABM-utvikling  bor utvikle arbeidsprosesser som bedre involverer KD og MD i arbeidet
med å gi innspill til budsjettproposisjonen og tildelingsbrev
Synspunktet støttes. Det er knyttet store forventninger til bevilgninger knyttet til
Bibliotekutredningen mv. Rapporten peker på at langt de største bevilgningene hittil har gått
til museumssektoren, nå er det biblioteksektoren sin tur. Det er viktig med prosesser som
involverer både de aktuelle departementene og ABM-utvikling, og at sistnevnte bygger sine
innspill på en forbedret kontakt med bibliotekmiljøet.

ABM-utvikling bør styrke sin rolle som rådgiver overfor departement og politisk ledelse
Synspunktet støttes. En viktig forutsetning for å kunne gi råd til overordnede organ, er at
kontakten med brukerne er god. Fylkesbiblioteksj efene peker spesielt på fylkesbibliotekenes
oppgave som rådgivere overfor kommunene, og den kjennskapen vi har til
bibliotekvirksomheten på grunnplanet.

Fylkesbiblioteksjefkollegiet vil avslutningsvis håpe at behandlingen av evalueringsrapporten
vil føre til en styrking av ABM-utviklings rolle i henhold til målsettingen med opprettelse av
dette organet, i arbeidet med gjennomføring av kulturpolitiske og sektorfaglige målsettinger.
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