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– Et politisk spørsmål
Rådmannen i Selje kommune, Rei-
dar Sandviknes, bekrefter at fler-
tallet i kommunestyret vedtok å 
kutte i bibliotekbudsjettet med 
72 prosent. 

– Dette handler om politiske ar-
gumenter. Kommunen har dår-
lig økonomi, og for å få budsjettet 
til å gå i hop ble det vedtatt kutt 
blant annet til biblioteket. Men 
dette er ikke et permanent ved-

tak for godt, så det kan endre seg 
til neste år.

– Forstår du at Bibliotekfore-
ningen er bekymret og kaller 
Selje bibliotek som et skrekk-
eksempel?

– Jeg har forstått at det fra flere 
hold er uttrykt bekymring, men 
jeg må forholde meg til det politis-
ke vedtaket som er gjort pr. i dag, 
sier Sandviknes. 

Tønsbergs kommunaldirektør 
Pål Thalmann synes det er synd at 
det kuttes i budsjettet til bibliote-
ket, men påpeker at det er mange 
områder i kommunen som ram-
mes av budsjettkutt.

– Tønsberg har et underskudd 
på 100 000 millioner kroner. Der-
for må et kuttes på mange felt. 
Selvfølgelig er det synd at det også 
rammer biblioteket, sier han. 

– Jeg kjenner ingen lokalpoliti-
kere som kutter i bibliotekbud-
sjetter eller andre områder med 
lett hjertet, fastslår Trude Andre-
sen i KS, direktør for forskning, 
innovasjon og digitalisering.

– Når det er sagt er ikke kutt all-
tid ensbetydende med dårligere 
tilbud. I mange tilfeller kan det 
føre til effektivisering og innova-
sjon, sier hun.

Fakta

Balsfjord bibliotek reduseres 
fra 100 til 50 prosent. Har 
nest lavest mediebudsjett i 
landet.
 X Nord-Trøndelag: 
Biblioteksjefens stilling på 
Overhalla bibliotek fore-
slås å kuttes fra 100 til 70 
prosent. Vil føre til kortere 
åpningstid og dårligere 
tilbud.
 X Østfold: 
Halden kommune kuttet 
i fjor mediebudsjettet til 
biblioteket med nesten 75 
prosent, og det er lagt opp 
til lignende kutt i 2013. Det 
vil da ikke være noe igjen å 
drive bibliotek for.
 X Aust-Agder: 
Arendal bibliotek har fått 
sitt mediebudsjett redusert i 
perioden 2008 til 2012 med 
60 prosent. I 2013 kuttes 
budsjettet med 2 prosent.
 X Oslo: 
I budsjettforslaget for biblio-
tekene i Oslo foreslås det et 
kutt på 5,8 millioner kroner. 
 X Hedmark: 
Forslag om innsparing på 1,5 
millioner kroner fra 2014 
for Hamar bibliotek. Fører til 
reduserte rammer til drift.
 X Oppland: 
Nord-Aurdal kommune har 
foreslått kutt i bibliotekbud-
sjettet på 300 000 kroner.  

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er et av mange bibliotek i landet som er offer for store budsjettkutt, som vil føre til et dårligere bibliotektilbud. Ett av dagens tilbud på biblioteket er 
Bok i uken, der bibliotekarene anbefaler bøker. Foto: Eldrid oFtEstad

Taler. Hva skal Kon-Tiki-regissørene 
si hvis de vinner Oscar? De kan i 
hvert fall unngå de verste tabbene 
ved å lese artikkelen på ap.no/kultur.

Mistet søsteren. Emilia Polbratek 
skrev i fjor et Si ;D-innlegg om sin 
kreftsyke søster. Nå har hun  
skrevet bok. Les på ap.no/kultur.

inviterer til fordrag i foajeen i Vilhelm Bjerknes’ hus, Blindern, Universitetet i Oslo
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Scientific Knowledge as Cultural Icon for Modernity, and
as Public Authority for a Technoscientific Age:

Contradiction-in-Terms?
Brian Wynne utforsker sammenhengen mellom vitenskap, ekspertise, regulatorisk politikk, markeder, utøvere
og lekfolk. Hvordan oppstår kontroverser blant forskere, og hvordan involveres andre grupper i større offentlige
diskusjoner? Hvordan håndteres spørsmål om risiko og risikorelaterte problemstillinger vitenskapelig og politisk?

Wynne er professor i vitenskapsteori ved Lancaster University. Han er aktuell med boken “Barcoding Nature: Shifting
Cultures of Taxonomy in an Age of Biodiversity Loss”.
Forelesningen er åpen for alle og foregår på engelsk.

Arrangementet inngår i prosjektet Science debate, som er et samarbeid mellom Realfagsbiblioteket og Fritt Ord.

Brian Wynne


