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1 I Evaluering av ABM-utvikling. Invitasjon til å avgi Kultur- og

høringsuttalelse Kirkedepartementet
2 S Evaluering av ABM-utvikling. Høring

Rådmannens forslag til

vedtak:

Meråker kommune har følgende merknader i forbindelse med den framlagte evalueringen av
ABM-utvikling:

• Meråker kommune støtter synspunktene om at dette forvaltningsorganet må sette større
fokus på bibliotekfeltet og bidra til at dette området moderniseres i takt med de
forskjellige behovene lokalt, regionalt og på landsplan. Dette gjelder særlig
formidlingsarbeidet hvor bibliotekene bør få anledning til å legge større vekt på
kunnskaps- og informasjonsformidling, og bidra til at kompetansekravene til ansatte i
bibliotekene endres i takt med utviklinga.

• Meråker kommune støtter "kravet" om større samhandling mellom de tre hovedaktørene
arkiv, bibliotek og museum.
Dette vil gi bedre ressursutnytting og bredere fagmiljø lokalt, regionalt og nasjonalt.

• Meråker kommune støtter "kravet" om at staten følger opp med flere utviklingsmidler -
og at mer av disse midlene kan kanaliseres til lokale og regionale utviklingstiltak.
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Behandling i Komite skole,  oppvekst og kultur -  20.08.2008

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak  i Komite skole,  oppvekst og kultur -  20.08.2008

Meråker kommune har følgende merknader i forbindelse med den framlagte evalueringen av
ABM-utvikling:

• Meråker kommune støtter synspunktene om at dette forvaltningsorganet må sette større
fokus på bibliotekfeltet og bidra til at dette området moderniseres i takt med de
forskjellige behovene lokalt, regionalt og på landsplan. Dette gjelder særlig
formidlingsarbeidet hvor bibliotekene bør få anledning til å legge større vekt på
kunnskaps- og informasjonsformidling, og bidra til at kompetansekravene til ansatte i
bibliotekene endres i takt med utviklinga.

• Meråker kommune støtter "kravet" om større samhandling mellom de tre hovedaktørene
arkiv, bibliotek og museum.
Dette vil gi bedre ressursutnytting og bredere fagmiljø lokalt, regionalt og nasjonalt.

• Meråker kommune støtter "kravet" om at staten følger opp med flere utviklingsmidler -
og at mer av disse midlene kan kanaliseres til lokale og regionale utviklingstiltak.
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Saksopplysninger

På oppdrag av Kultur- og Kirkedepartementet har DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT)
gjennomført en evaluering av ABM-utvikling - statens senter for arkiv, bibliotek og museum.

Denne rapporten er nå sendt ut på høring med høringsfrist 01.09.08.

Hovedkonklusjonene i rapporten er formulert slik:

• "Det er bred oppslutning blant brukere og samarbeidspartnere om at det er formålstjenlig
med et felles utviklingsorgan for abm-sektoren.

• Informantene samarbeider godt med ABM-utvikling og oppgavefordelingen er grei, mens
graden av tilfredshet med tjenestene varierer.

• ABM-utvikling synes imidlertid å bli målt vel så mye på hvor mye prosjektmidler de har
til fordeling som på egen innsats. Når midlene de har hatt til disposisjon er mindre enn
hva som er forespeilet, har de hatt et vanskelig utgangspunkt.

• Det innsatsområdet informantene gir best tilbakemelding på er virksomhetens arbeid med
formidling, og de er mer kritiske til hvordan virksomheten ivaretar rollen som
utviklingsaktør enn hvordan den utfører sine forvaltningsoppgaver.

• DIFI, på sin side, mener ABM-utvikling balanserer godt mellom forvaltningsoppgaver og
utviklingsarbeid, men peker på at forvaltningsarbeidet bør synliggjøres bedre. For å
komme videre med digitaliseringsarbeidet blir det vitalt å få aktørene til å samhandle.

• DIFI mener også at kartleggingen viser at virksomheten har gjort et godt stykke arbeid
med å gjennomføre de kulturpolitiske og sektorfaglige intensjonene som ble lagt til grunn
for etableringen.

• Etter DIFIs mening 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 foraktørene på bibliotekfeltet."

Vurdering

Det er våre erfaringer at det er størst behov for å sette mer fokus på bibliotekfeltet slik at dette
moderniseres i takt med den tekniske utviklinga innen informasjon og kommunikasjon. Det må
åpnes for forskjellige løsninger etter behovene lokalt, regionalt og nasjonalt. Det må legges større
vekt på kunnskaps- og informasjonsformidling, og samtidig må man se til at kompetansekravene
til ansatte i bibliotekene endres i takt med utviklinga.

Et bredt og godt samarbeid mellom arkivtjenester, bibliotek og museer vil gi bedre
ressursutnytting og skape et bredere fagmiljø lokalt, regionalt og nasjonalt. I mange kommuner
og fylkeskommuner sitter disse fagmiljøene for spredt, og man makter ikke å få fram den
kompetansen man har behov for i den enkelte enheten, og det er heller ikke midler tilstede for
dette.

Rammen for utviklingsmidler bør utvides, og mer av midlene bør kanaliseres til
utviklingsprosjekter lokalt og regionalt slik at man far fram løsninger som tjener brukernes reelle
behov. Disse behovene kan som kjent variere også innenfor denne sektoren.
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Konklusjon

Meråker kommune sender sine høringsmerknader slik de er utformet i dette saksframlegget.

Henrik Vinje
Rådmann

Egil Haugbjørg
sektorsj ef


