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HØRING - ARTOTEKORDNING I NORGE 
Generelle kommentarer: 
Drammen folkebibliotek/Buskerud fylkesbibliotek deltok i forsøksordningen  i midten av 1980 tallet. 
Ordningen omfattet grafikk av norske kunstnere. Ordningen var svært ressurskrevende både hva 
gjelder personalmessig og økonomisk. Ordningen ble nedlagt i  slutten av 1980 tallet. 
Folkebibliotekene er forpliktet av gratisprinsippet og må derfor basere seg på gratis utlån av 
materiale. Leie til publikum må eventuelt skje i regi av andre. 
 
Kommentarer til  organisasjonsmodeller: 

1. Sentral modell 
2. Lokal modell 
3. Lokal fysisk artotek med kunst fra sentrale samlinger 

 
Alle tre modellene vil få konsekvenser for et folkebibliotek. Alle modellene forutsetter internettportal 
og i tillegg må det forutsettes felles søkemotorer for denne ordningen.  
Siden modellene foreslår at den fysiske delen av artoteket skal legges til folkebibliotekene, vil dette 
medføre kostnader hva gjelder personal- og driftskostnader for øvrig. I tillegg vil dette være noe 
arealkrevende.  
 
Modell 1: Den minst ressurskrevende modellen er den sentrale modellen med sentralt artoteklager 
tilgjengelig gjennom internettportalen, hvor kunst bringes direkte hjem til låneren og hvor låneren 
betaler selv utgiftene som er forbundet med utlånet.  
Dersom folkebiblioteket skal være distributør mellom sentrallager og låner vil dette medføre noen 
kostnader og  areal,  samt logistikk. 
 
Modell 2: Den motsatte modellen hvor alt skal organiseres lokalt er den mest ressurskrevende 
modellen, og vil forutsette både lokalt engasjement og kunstkompetanse. Her må forutsetningen være 
et nært samarbeid med lokale kunstgallerier/museum. 
 
Modell 3: Modellen her legger opp til en mellomløsning, hvor lokale fysiske artotek suppleres med 
kunst fra sentrale samlinger. Denne modellen kan bli svært ressurskrevende og vil medføre høy 
kunstkompetanse. 
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Anbefaling: 
Drammen kommune anbefaler at man går inn for modell 1. En slik ordning må forankres sentralt, det 
må opparbeides gode samarbeidsrelasjoner med sentrale samlinger, hvor låneren bestiller kunst 
gjennom en internettportal og kostnadene i sin helhet dekkes sentralt. 
Drammen kommune vil anbefale at man i den sentrale modellen inngår et samarbeid med 
regionale/lokale museer/kunstsenter for distribusjon av kunst til den enkelte lånere.  
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