
Utredning om e-bøker og utlån i folkebibliotek 

 

Kulturdepartementet ber med dette om tilbud på gjennomføring av en utredning utlån 

av e-bøker i folkebibliotek.  

 

Bakgrunn  

 

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.  

 

De fleste folkebibliotekene i Norge er i dag i gang med utlån av e-bøker. E-bokutlån i 

bibliotek gjennomføres i forskjellige prøveprosjekter: 

- Prøveordning for e-bøker i Norsk kulturråds innkjøpsordninger 

- Den norske Forleggerforenings prøveordning for salg og utlån av e-bøker  
 

I tillegg tilgjengeliggjør Nasjonalbiblioteket digital litteratur gjennom Bokhylla. 

 

Utredningsoppdraget 

 

På denne bakgrunn er det ønskelig at det gjennomføres en uavhengig faglig utredning 

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

modeller for kjøp og utlån. Utredningen må se på konsekvenser for brukeren, det 

kommersielle markedet og kommunale prioriteringer. 

 

Det må gjøres en kartlegging og vurdering av alternative innkjøps- og utlånsmodeller 

og eventuelle konsekvenser av disse, både for bibliotekenes samlingsoppbygging, 

budsjettprioriteringer og virkning på det kommersielle markedet. Utredningen skal 

konkludere med hensyn til modellenes formålseffektivitet, kostnadseffektivitet og 

samfunnsøkonomiske effektivitet. 

 

Det er behov for en oversikt over hvordan tilveksten av e-bøker til bibliotekene har 

vært, hvilke e-bøker som kjøpes inn og hvilke som lånes ut, herunder i hvilken grad 

bibliotekene låner ut digitale bøker som ikke lenger er opphavsrettslig vernet. Det er 

også behov for en analyse av resultatene, hvilke trender man kan se og hva som er 

eventuelle hindringer for en digital vekst. 

 

Nasjonalbiblioteket tilgjengeliggjør e-bøker av verk som er falt i det fri. Bruken av dette 

må undersøkes.  

 



Vi ber også om en oversikt over bruk og formidling både av materiale tilgjengeliggjort 

ved Open access og lisensiert digitalt materiale, i folkebibliotek. 

 

Det må gis en oversikt over de systematiske forskjellene mellom de utlånssystemene 

som brukes i dag, og en analyse av om forskjellene hindrer digital utvikling og 

brukervennlighet. 

 

Det skal også gjøres en vurdering av hvordan e-boktilbudet markedsføres og hvordan e-

bøker formidles. 

 

Det er utprøvd forskjellige modeller for utlån av e-bøker i Danmark og Sverige. Det skal 

gjøres en sammenlikning og vurdering av norske løsninger og løsninger i andre land og 

vises til resultater av evalueringer/erfaringer som er gjort. 

 

Rammer for oppdraget 

 

Utredningen skal ferdigstilles i form av skriftlig rapport senest innen utgangen av mars 

2015.  

 

Tilbudet på oppdraget skal omfatte samlet pris inkludert mva. innenfor en 

maksimalramme på kr. 470 000 eks. mva. I tillegg til budsjett skal tilbudet omfatte en 

prosjektplan som beskriver hvordan utredningen vil bli gjennomført med hensyn til 

metode og datagrunnlag. Utreder må ha kompetanse til å gjøre empiriske og teoretiske 

analyser av de aktuelle problemstillingene.  

 

Datagrunnlag 

 

Det forutsettes at oppdragstaker innhenter nødvendig faktainformasjon, relevante 

evalueringer/utredninger og vurderinger fra relevante aktører, blant andre 

Nasjonalbiblioteket, Norsk Bibliotekforening, Biblioteksentralen, Bokdatabasen, Norsk 

kulturråd, Den norske Forleggerforening, Universitets- og høgskolerådet, Cristin, samt 

andre kilder utreder finner relevante.  


