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Vi viser til Høringsbrev fra Kultur- og kirkedepartementet av 05.01.2007 der KD spesielt ber om at
høringsinstansene kommentere forslagene om en endret biblioteklov, et norsk digitalt bibliotek og
konsolidering innen folkebiblioteksektoren. Vi viser til høringsuttalelsen fra Universitets- og
høgskolerådet (UHR) av 26.april 2007. AHO slutter seg til uttalelsene fra UHR, men ønsker i tillegg å
understreke enkelte forhold som er spesielt viktige for en liten og spesialisert institusjon.

Målområde 1 Innhold og tjenester. Tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester.

Tiltak- Gi tilgang til sentrale kunnskapskilder gjennom lisenser og andre vederlagsordninger

Her vil AHO peke på de spesielle utfordringene små og smale fagmiljøer møter for å skaffe tilgang
til digitale vitenkilder. Spesielt er tilbydernes pakke- og prisstruktur til hinder for at små institusjoner
kan få tilgang til aktuelle vitenkilder uten å måtte betale for store mengder informasjon utenfor
kjerneområdene. AHO er glad for at Bibliotekreform 2014 omtaler dette, bl.a. ved å påpeke at "det
er behov for å kunne kjøpe lisenser på tvers av institusjoner for at også små fagmiljøer skal få
tilgang til forskningsbasert litteratur" (del 1, s. 16).

ABMu gjør en stor og viktig innsats gjennom sitt konsortiumsarbeid. Det er nødvendig at dette
arbeidet styrkes slik at man kan finne modeller som også kan ivareta små og fagspesifikke miljøer.

Målområde 2 Struktur og organisering. 2.3. Utvikle et brukerorientert og samarbeidende
Norgesbibliotek

Tiltak- Endre dagens biblioteklovgivning for å sikre samarbeidet i et nasjonalt biblioteknettverk

AHO viser her til UHRs påpekning av at det frivillige biblioteksamarbeidet fungerer bra og at
lovgivning neppe er mest hensiktmessig for å styrke samarbeidet. I tillegg vil vi påpeke at lovpålegg
om tjenesteyting utover primærvirksomheten vil kunne føre til stor belastning for små biblioteker
med spesialiserte og etterspurte samlinger og begrensede ressurser dersom det ikke inngår
økonomiske kompensasjoner for merytelsene.

AHO Maridalsveien 29 Sentralbord: +47 22 99 70 00

Bibliotek  Pb 6768 St. Olavs plass, N-0130 Oslo Dir. telefon: +47 22 99 70 30

www.aho.no Telefax: +47 22 99 71 90

Org.nr. 971 526 378 sidsel.moum@adm.aho.no



Slik tiltaket er beskrevet vil en lov bare bidra til pålegg om tjenesteyting i offentlige bibliotek  som
eksisterer.  En lov er dermed ingen stimulans for institusjoner som i dag ikke har bibliotektilbud, til å
utvikle eller aktivt sikre bibliotektjenester, for eksempel gjennom samarbeidsavtaler eller kjøp av
tjenester. Flere fagbibliotek har blitt nedlagt i de senere årene, og mange organisasjoner, bl.a.
tilbydere av utdanning, har ikke bibliotektilbud. AHO savner en kobling av diskusjonen om
bibliotektjenester til fagmiljøer som ikke selv har bibliotek (utredningens del II, s. 85-86) med
forslaget om lovgivning. Målet er å legge til rette for styrking og oppbygging slik at flere fagmiljøer
blir en del av det nasjonale biblioteknettverket
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