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Evaluering av ABM-utvikling - høringssuttalelse 
 
Vi viser til høringsbrev av 02.07.2008.  
 
Utdanningsdirektoratet har ingen kommentarer til rapportens hovedkonklusjon.  
 
 
Direktoratet ønsker likevel å knytte noen kommentarer til ABM-utvikling som samarbeidspartner 
på områder som angår utdanningssektoren: 
 
Det er viktig for Utdanningsdirektoratet å ha ABM-utvikling som samarbeidspartner for 
samordning og drøfting av saker som nå blir ivaretatt av denne institusjonen. Det gjelder 
utdanningssektorens tilgang til og informasjon om digitale tjenester fra ABM-sektoren og 
tilrettlegging av slike tjenester for elevene. Det er i dag samarbeid mellom ABM-utvikling og 
Utdanningsdirektoratet gjennom prosjektet SANU (samordning av nasjonale nettsteder i 
utdanningen), i Læringsressurprosjektet (regi Utdanningsdirektoratet) og i saker som angår 
skolebibliotek, litteraturformidling og samarbeid skole- og folkebibliotek.  
 
Skolebibliotekstatistikken utformes og innhentes nå av ABM-utvikling. Informanter etterlyser en 
samordning av statistikkrapporteringen med rapportering de må levere til KD og ønsker bedre 
kvalitetssikring. Problematikken omkring denne statistikken ble grundig drøftet i rapporten 
Skolebibliotekstatistikk: Utvikling og kvalitetsforbedring fra Statens bibliotektilsyn i 2003 til KKD 
der det bl a anbefales et fast samarbeid mellom ABM-utvikling og utdanningsmyndighetene om 
innhold og samordning mellom skolebibliotekstatistikk og skolestatistikk. Som rette 
samarbeidspartner for ABM-utvikling i denne saken mener Utdanningsdirektoratet det er behov 
for å etablere samarbeidet og komme i gang med dette arbeidet så snart som mulig. 
 
Utdanningsdirektoratet samarbeider med ABM-utvikling fra sak til sak på forskjellige områder 
uten at det er opprettet noe fast samarbeidsforum. Direktoratet er derfor ikke på listen over 
formelle samarbeidspartnere som har halvårlige møter med ABM-utvikling.  Dette gjør det 
vanskelig å ha oversikt over de mange samarbeidsflater som det vil være nyttig å samarbeide 
om. Vi mener det vil være hensiktmessig å etablere en ordning med halvårlige møter mellom 
Utdanningsdirektoratet og ABM-utvikling. I tillegg til digitale tjenester og skolebibliotek vil 
museum være et aktuelt saksområde i et slikt samarbeid. 
 
Utdanningsdirektoratet er representert i Sekretariatet for den kulturelle skolesekken. 
Utdanningsdirektoratet støtter forslaget i st.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skolesekk for 
fremtiden der det anbefales at sekretariatet flyttes til KKD. Dette vil sikre sekretariatet en mer 
overordnet rolle og kan føre til tydeligere samarbeid og arbeidsdeling mellom kultur- og 
utdanningssektoren. 
 
Utdanningsdirektoratet er bekymret for den mangelfulle interaksjon mellom Nasjonalbiblioteket 
og ABM-utvikling på det digitale området. Dette kan være en ulempe bl a for de digitale 
tjenestene som er viktige for utdanningssektoren. Utdanningsdirektoratet mener det haster med 
å få en klar rollefordeling mellom de to institusjonene.  
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Med vennlig hilsen  
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