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Høringsuttalelse - evaluering av ABM-utvikling 
 
Vox er et statlig fagorgan under Kunnskapsdepartementet som arbeider for økt deltakelse i 
samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået hos voksne. Vi legger særlig vekt på 
grunnleggende ferdigheter, realkompetanse og voksnes rett til opplæring. 
 
Etter å ha gjennomgått rapporten mener vi at det er ett område den ikke omtaler - nemlig 
området digitalisering av samfunnet og livslang læring. Vi mener at bibliotekene har en 
spesielt viktig rolle i denne sammenhengen, men de andre sektorene som ABM-utvikling 
arbeider mot blir også berørt av dette.  
 
Biblioteket har gode forutsetninger for å fungere som en læringsarena for grunnleggende 
digital kompetanse. Bibliotekene er tilgjengelige for alle i samfunnet og finnes over hele 
landet. Mange bibliotek har allerede lang erfaring med å være tilbyder av opplæring i digital 
kompetanse, se f. eks http://www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=3141 . Med fokus 
på bibliotekene som læringsarena kreves det at det finnes en overordnet aktør som kan 
formidle og forvalte resultatene av slike opplæringsprosjekter og som kan videreformidle 
erfaringene av disse. Vi mener ABM-utvikling har de beste forutsetninger for inneha en slik 
rolle.  Dette vil bidra til å styrke kvaliteten og skape en tydeligere bevissthet i samfunnet om 
biblioteket som en del av begrepet livslang læring.  
 
Museer, arkiver og bibliotek er inne i en rivende digitaliseringsprosess og ved å styrke 
befolkningens digitale kompetanse skaper de også et grunnlag for bruk av de tjenester som 
utvikles.  
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