
RAMMER FOR ARBEIDET MED NASJONAL BIBLIOTEKSTRATEGI 

 

Mandat: 

 

Det skal utarbeides en nasjonal strategi knyttet til statens ansvar og oppgaver for 

utvikling av fremtidsrettede folkebibliotek. Målet er gode bibliotektjenester for 

befolkningen. Det skal defineres hva som skal være statlige oppgaver knyttet til digitale 

tjenester på folkebibliotekområdet. Strategien skal drøfte og ta stilling til hva som bør 

inngå i en nasjonal infrastruktur på bibliotekfeltet. Tiltak for å bidra til utviklingen av 

folkebibliotekene som relevante og aktuelle møteplasser og kultur- og debattarenaer 

skal være en del av strategien. Strategien retter seg mot en samlet folkebiblioteksektor, 

men det skal ikke gis særskilte vurderinger av de enkelte forvaltningsnivåene eller av 

spesielle bibliotektjenester som for eksempel fengselsbibliotek, samiske 

bibliotektjenester eller bibliotektjenester til minoritetsspråklige. Konkrete forslag fra 

Kulturutredningsutvalget og relevante aktører skal drøftes og tas stilling til.  

 

Grunnlag: 

 

- Statlige bibliotekoppgaver er i lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek  § 9 

spesifisert som ”bibliotekformål som ikke naturlig hører inn under den enkeltes 

kommunes ansvarsområde, eller som er av særlig betydning for opprettholdelse av 

et nasjonalt biblioteksystem”. 

- Frem til nå har bibliotekpolitikken vært forankret i St. meld. nr. 23 (2008-2009) 

Bibliotek, som ble lagt frem i 2009. Til grunn for meldingen lå utredningen 

Bibliotekreform 2014.  

- NOU 2013:4 Kulturutredningen gir en vurdering av bibliotekfeltet og foreslår en 

rekke tiltak for å løfte folkebibliotekene. 

- Sundvolden-plattformen: ”Regjeringen vil forberede bibliotekene på en digital 

hverdag på en måte som ikke undergraver næringsdrivendes muligheter til å leve av 

kultur. Regjeringen vil sikre gratis utlån av litteratur”. 

- Arbeidet med bibliotekstrategi bygger på innspillene fra Nasjonalbiblioteket om 

bibliotekutvikling og fra NB i samarbeid med Kulturrådet om e-bokutlån i bibliotek, 

samt innspill fra aktører i forbindelse med innspillsmøte om bibliotek 5. mai 2014. 

 

Prosess: 

 

Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter fra KUD og Nasjonalbiblioteket, 

som skal utforme forslag til bibliotekstrategi. Det oppnevnes også en bredt sammensatt 

referansegruppe, bestående av ressurspersoner/aktører fra sektoren. 

Referansegruppen skal gi råd og innspill til arbeidsgruppen underveis i prosessen. 

Referansegruppen skal også ha et brukerperspektiv. Arbeidsgruppen kan forholde seg 

direkte til enkeltmedlemmer og det er ikke et mål om å komme frem til en konsensus 

om bibliotekstrategi i referansegruppen. Dialog med referansegruppen skal sikre en 

godt forankret bibliotekstrategi og involvering av aktører i biblioteksektoren. 

 



Referansegruppe: 

Norsk kulturråd 

Norsk Bibliotekforening 

Bibliotekarforbundet  

Fylkesbiblioteksjefskollegiet  

Bibliotekarutdanningen/HiOA  

Storbybibliotekene  

Leser søker Bok  

UHR-B 

Systemleverandørgruppen 

KS 

Utdanningsdirektoratet 

Forfatterforeningen  

Forleggerforeningen  

 

Bestillingsutredninger: 

 

- Evaluering av NBs utviklings- og prosjektmidler  

- Brukerundersøkelse 

- Utredning av bibliotekutlån av e-bøker i Norge, Sverige og Danmark, knyttet til 

forskjellige modeller for utlån. Konsekvenser for brukeren, det kommersielle 

markedet og kommunale prioriteringer. En overordnet utredning som ser 

innkjøpsordningenes prøveordning, Forleggerforeningens prøveordning og 

Bokhylla i sammenheng. 

 

Innhold i bibliotekstrategien: 

 

Målet er å legge frem et dokument som inneholder drøftinger av konkrete innspill både 

fra NB, NKR, aktører og fra Kulturutredningen, samt tiltaksplan. 

 

Strategien vil ta utgangspunkt i hovedutfordringen for bibliotekene, nemlig den digitale 

utviklingen. Utfordringen møtes langs to hovedspor, for det første utvikling av gode 

digitale tjenester og for det andre utviklingen av folkebibliotekene som møteplass og 

kultur- og debattarena.  

 


