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BiBliotek
Eldrid OftEstad
 
– Det er en skremmende 
utvikling. Tallene viser tyde-
lig nedgang over mange år, 
sier Ingeborg Rygh Hjorthen, 
leder i Norsk bibliotekfore-
ning.

Foreningen har kartlagt bibliote-
kenes medieinnkjøp fra 1994 til 
2011. 

De har gått ned fra 41,8 til 28,5 
kroner (i 2012-tall). Siden 1995 
er det lagt ned 335 biblioteker. 

Utlånet for voksne har også 
sunket, fra 2,96 bøker pr. vok-
sen i 2003 til 2,24 pr. voksen i 
2011.
– Det går selvsagt bra med noen 
biblioteker, men det totale bildet 
er skremmende. I noen kommu-
ner er ikke biblioteket åpent mer 
enn noen timer tre ganger i uken. 
Kutt i innkjøpsbudsjettene går di-
rekte ut over bibliotekenes inn-
hold. Tilbudet uthules, i ytterste 
konsekvens legges bibliotekene 
ned, sier Rygh Hjorthen.

Ikke oppsøkende
I Tønsberg har kommunestyret 
vedtatt at bibliotekbudsjettet for 
2012 og 2013 kuttes med 2,2 mil-
lioner kroner. Det fører blant an-
net til at bibliotekets oppsøken-
de virksomhet Boken kommer til 
funksjonshemmede, eldre og ufø-
re, legges ned.

– De 17 som er med i ordningen, 
må få tak i bøker på annet vis, sier 
bibliotekar Signe Abrahamsen 
som har hatt ansvaret for ordnin-
gen siden 1986.

– Det er leit at det legges ned. Jeg 
har vært med siden 2010 og det 
har vært helt topp, påpeker Ingrid 
Helene Larsen idet hun tar imot 
en eske med lydbøker fra Abra-
hamsen.

Budsjettkuttet fører også til at 
fire årsverk fjernes. Det vil si seks 
personer.

– Vi dekker det med naturlig av-
gang. Men det er klart at dette går 
ut over tilbudet, sier Tone Moseid, 
biblioteksjef for Tønsberg og Nøt-
terøy bibliotek.

Flere skrekkeksempler
Bibliotekforeningslederen trek-
ker frem Selje bibliotek i Sogn og 
Fjordane som et annet skrekkek-
sempel. Kommunen har vedtatt 
at bibliotekbudsjettet reduseres 
med 72 prosent.

– Jeg ser en fare for at det lovpå-
lagte bibliotektilbudet blir ståen-
de igjen som et tomt skall uten 
innhold, sier hun.

Biblioteksjefen i Selje kommu-

ne, Eli Eide Årevik, bekrefter at 
kommunen har vedtatt store kutt 
i bibliotekbudsjettet.

– Jeg sitter igjen med et budsjett 
på 193 000 kroner. Stillingen min 
reduseres fra 100 til 40 prosent. 
Jeg får ikke mulighet til å kjøpe 
inn nye bøker. Det blir kortere åp-
ningstider. To filialer er truet av 
nedleggelse, sier hun.

Venter på ny biblioteklov 
Forslag til ny biblioteklov var på 
høring i fjor sommer, og det ven-
tes at ny lov kommer i løpet av 
våren. Hjorthen mener at det nye 
forslaget indirekte forsterker må-
let om å ha et godt bibliotektilbud 
over alt i landet. 

– Det er vanskelig å si om enkelte 
kommuner bryter lover med sine 
store budsjettkutt, men det er i 
hvert fall et brudd på lovens in-
tensjon. Jeg skjønner at det også 
må gå ut over bibliotekene. Men 
et redusert bibliotektilbud går ut 
over de svakeste brukerne.

Et lys i tunnelen er at utlån av 
barnebøker øker. 

– Dette viser at mange benytter 
seg av tilbudet og er et uttrykk for 
at det trengs flere bøker. Det hand-
ler om  politisk vilje, og om forstå-
else for hva et godt utbygd biblio-
tek kan bety i et lokalsamfunn, sier 
Hjorthen.

Hun trekker frem Drammen 
som et godt eksempel på en kom-
mune som satser. Men det var i 
fjor. Da mottok Drammen biblio-
tek en million kroner i støtte fra 
Drammen kommune til kjøp av 
fagbøker. I år blir det ikke så po-
sitivt.

– Hele det kommunale kulturfel-
tet skal spare 2,4 millioner kroner i 

2013 og reduseres med en 100 pro-
sentstilling. Dette rammer også bi-
blioteket, som dessuten må i 2013 
drives med redusert bemanning 
og redusert driftsramme, sier bi-
blioteksjef Monica Nyhus.
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De kommunale bibliotekbudsjettene er 
preget av store kutt som fører til færre 
ansatte og dårligere tilbud. 

Kraftige  
kutt for  
bibliotekene

fakta

Norske bibliotek
XX Alle norske kommuner er pålagt 
å ha et folkebibliotek. 
XX Det er 744 norske folkebibliotek. 
XX I tillegg kommer cirka 300 fag- 
og forskningsbibliotek.
XX I vår kommer det et nytt forslag 
til biblioteklov.  

Ingrid Helene Larsen blir skuffet når bibliotekar Signe Abrahamsen forteller henne at Tønsberg og Nøtterøy 
biblioteks oppsøkende virksomhet legges ned til sommeren på grunn av budsjettkutt. – Det er godt tilbud for 
meg som er dårlig til bens, sier hun. Foto: ElDriD oFtEstaD 
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Verstingkommunene
XX Sogn og Fjordane: 
Selje kommune har vedtatt å 
redusere bibliotekbudsjettet 
med 72 prosent, fra 693 000 
til 193 000. Fører til minimal 
åpningstid, nedlegging av fi-
lial og omtrent null i innkjøp.
XX Finnmark: 
Sør-Varanger bibliotek 
sparte i fjor 300 000 kroner 
ved å redusere en 50 
prosent stilling. Skal spare 
ytterligere i 2013. Medfører 
kortere åpningstid, avvikling 
av bokbusstjenester, nedleg-
ging av filialer.
XX Buskerud: 
Drammen bibliotek mottok 
1 million kroner ekstra i 
fjor til innkjøp av faglitte-
ratur, men hele kulturfeltet 
i kommunen skal spare 2,4 
millioner kroner, noe som vil 
ramme biblioteket. Må drive 
med redusert bemanning og 
redusert driftsramme.
XX Vestfold: 
Tønsberg og Nøtterøy biblio-
tek skal spare 2,2 millioner 
kroner. Biblioteket mister 
fire årsverk og ordningen 
med oppsøkende virksom-
het fjernes.
XX Møre og Romsdal: 
Spjelkavik bibliotek foreslås 
å avvikles fra mars 2013.
XX Troms: 
Biblioteksjefstillingen ved 


