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Yttrande över KB – ett nav i kunskapssamhället. Kungl.
Biblioteket – Sveriges nationalbibliotek. Verksamhet och
visioner. (SOU 2003:129)
Denna omfattande utredning har på ett förtjänstfullt sätt inventerat och reflekterat
över frågor som rör nationell informationsförsörjning i allmänhet och Kungl.
bibliotekets roll i synnerhet. Utredningen framför en rad förslag beträffande dessa
frågor, som Högskoleverket inte finner anledning att kommentera.
Högskoleverkets yttrande begränsas därför till principiella frågor som rör
högskolans verksamhet och Högskoleverkets uppgifter.
Bestämmelser om universitetens och högskolornas bibliotek finns i Bibliotekslagen
(1996:1596). Där föreskrivs det att det skall finnas ett bibliotek vid varje högskola.
Biblioteken skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid
respektive lärosäte svara för biblioteksservice vid lärosätet och i samverkan med
landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice.
Finansieringen av högskolebiblioteken sker numera genom avsättningar från
anslagen till grundutbildning och forskning/forskarutbildning. Det är med andra
ord det enskilda lärosätet som beslutar om omfattningen av
biblioteksverksamheten.
Högskoleverket menar att det utifrån denna bakgrund hade varit förtjänstfullt om
högskolebibliotekens organisatoriska ställning och ekonomiska förutsättningar
närmare hade analyserats i anslutning till de förslag som har betydelse för
universitetens och högskolornas bibliotek. Det är universitet och högskolor som
beslutar om omfattningen och finansieringen av sina respektive bibliotek. Därför
måste lärosätena ha tillräckligt inflytande över en nationellt samordnande
funktion, som inte får bli en extra instans mellan högskolans ledning och
biblioteket.
Högskoleverket är ansvarig myndighet för statistriken om högre utbildning.
Därför kan det förefalla egendomligt att en annan myndighet har ansvar för
statistik när det gäller universitetens och högskolornas bibliotek. Högskoleverket
kan dock acceptera denna ordning som delvis är en kvarleva från ett äldre system.
Verket är dock berett att samarbeta för att utveckla denna statistik så att
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bibliotekens verksamhet framstår som en del av den samlade verksamheten inom
universitet och högskolor.
I den pågående utvärderingen av utbildningar inom arkiv- och
biblioteksvetenskap, museologi och kulturvård analyserar Högskoleverket behovet
av utbildade inom denna sektor. Analysen kommer att publiceras under hösten
2004 och bör kunna utgöra ett viktigt bidrag till utredningens bedömningar.
Beslut att avge detta yttrande har fattats av universitetskanslern efter föredragning
av kanslichefen Lennart Ståhle.
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