
Oversikt over innspill til arbeidet med nasjonal bibliotekstrategi

1. Felles infrastruktur

Innspill fra Kulturutredningen:

 Staten bør bidra til utvikling av tekniske løsninger for hele bibliotekfeltet, samt 
gjennomføre nødvendige forhandlinger og rettighetsavklaringer. NB bør ha en 
koordinerende rolle, i samarbeid med KS og andre aktører på feltet.

Innspill fra andre:
 NB bør produsere katalogdata og stille dem fritt tilgjengelig for alle bibliotek
 Tekniske løsninger bør baseres på et fritt programvarefellesskap, der hvert bibliotek 

ikke trenger å bruke ressurser på utvikling av tjenester noen andre allerede har 
utviklet.

 NB må få tydelig oppdrag for felles infrastruktur: 
o felles metadata
o bokanbefalinger 
o bok-cover 
o API-er for digitalt innhold 
o rettighetsmoduler for digitalt innhold
o felles biblioteksøk 
o logistikkløsninger

 Noen større bibliotek kan overta ansvaret for utvalgte nasjonale tjenester, ikke bare 
utvikling, men også drift.

 Satsing på nasjonale, digitale formidlingsarenaer knyttet til innholdet i 
folkebibliotekenes samlinger, plattformnøytralt.

 Fylkesbibliotekene har etablert regionale samsøk mellom alle bibliotek, med mulighet 
for brukerne å bestille materiale selv.

 Staten bør ha ansvar som koordinator.

2. Digitale bibliotektjenester til befolkningen

Innspill fra NB og NB/NKR:
 Ytterligere utvikling av digitale tjenester fra NB til bruk i alle bibliotek, basert på NBs

digitaliseringsprogram som innebærer systematisk digitalisering av alt materiale som 
har vært publisert i Norge. Samt en ambisjon om avlevering til NB av det digitale 
utgangspunktet for framtidige publikasjoner —dvs, det som er født digitalt

 Øremerke utviklingsmidler til utvikling av nye tjenester og lokale applikasjoner basert 
på NBs digitale tilbud

 Sette av midler til kjøp av rettigheter for bruk i bibliotek
 Sette av midler til å kjøpe rettigheter til digitalt innhold til enkelttiltak (jf. Bokhylla-

avtalen) Herunder videreutvikling av avtaler som allerede er inngått (Ji avtaler med 
NRK)

 Jobbe med rettigheter til bruk av materiale, bl.a. gjennom pliktavleveringsloven og
åndsverkloven

 Utprøving av alternative utlånsmodeller: Det bør avklares om det skal forhandles 

lokalt, regionalt eller nasjonalt om alternative modeller for e-bokutlån når 

prøveperioden for Forleggerforeningens anbefalte modell er over.



 Bruk av prosjekt- og utviklingsmidler for å stimulere til e-bokutlån: Deler av prosjekt-

og utviklingsmidlene kan øremerkes til å stimulere til økt e-bokutlån. Prosjektene kan 

for eksempel dreie seg om formidlingstiltak, kompetanseheving eller 

biblioteksamarbeid om e-bøker. Det er også mulig å øremerke midler for å sette 

bibliotek i stand til å etablere e-bokutlån.

 Utvikling av digitale formidlingstjenester: Det bør ses på hvordan 

litteraturformidlingstjenester på nettet kan brukes til å profilere og formidle e-bøker. 

Det må være et mål å sikre gode koblinger mellom lokale digitale tjenester, f.eks. 

forfatternettsteder, og nasjonale tjenester, som Bokhylla.no. Det bør ses på hvordan 

statlige finansierte prosjekter som Bokanbefalinger, kan videreutvikles.

 Digitalisering av bøker som har falt i det fri: Det er mulig å produsere flere e-bøker fra 

Nasjonalbibliotekets digitale bibliotek som tillegg til bøker bibliotekene kjøper inn. 

Dette forutsetter en avklaring om hva som skal være skjæringspunktet mellom innhold 

i Bokhylla.no og e-bøker som «ferskvare». Dette vil både være et litteraturpolitisk 

spørsmål og et spørsmål for forhandlinger mellom Nasjonalbiblioteket og 

rettighetshaverne.

 Nasjonalbiblioteket må finne løsninger for hvordan e-bøker skal håndteres innenfor 

institusjonens infrastruktur, spesielt NBs digitale bibliotek, Biblioteksøk og 

Depotbiblioteket, med sikte på gode nasjonale fellesløsninger. Det bør vurderes 

hvilken rolle NBs databaser skal spille innenfor en statlig e-bokpolitikk. De strategiske 

mulighetene vil avhenge av gjeldende lovverk, avtaler og teknologi.

 I forbindelse med evalueringen av Kulturrådets prøveprosjekt med e-bøker bør det 

gjøres en vurdering av hvordan Kulturrådets innkjøpsordninger kan tilpasses e-bøker.

 Det bør tas initiativ til en utredning som ser litteraturstøtteordningene og statens 

litteraturpolitikk under ett og drøfter modeller for e-bokutlån i en slik sammenheng.

Innspill fra andre:
 Staten må sikre tilgang til flere e-bøker, flere e-bøker i innkjøpsordningene.
 Evaluering av to prøveordninger for utlån av e-bøker i bibliotek og Bokhylla, samt 

internasjonale erfaringer. 
 Evaluere de offentlige litteraturstøtteordningene og vurdere hvor mye av lesingen som 

finansieres av det offentlige og eventuelt alternative finansieringsmodeller.
 NB bør ha en sentral rolle med å skaffe bibliotekene tilgang til digitalt innhold. 

Rettighetsklarering gjennom pliktavleveringslov og åndsverklov. Nasjonale lisenser 
må vurderes og Open access intensiveres.

 Nasjonale avtaler må ligge til grunn for en e-boksatsing (Danmark). Nasjonale lisenser 
for annet digitalt innhold. 

 Nasjonalt innkjøpskonsortium for lisensierte digitale ressurser. Statlige midler må 
sikre alle lik tilgang. 

 Flere fylkesbibliotek organiserer e-bokutlån i regionen.
 Forfatterne og redaktør må få betalt for arbeidet. Avtalene bør være ulike. 

Beslutningene bør tas lokalt.
 Folkebibliotekene bør ha tilgang til uh-bibliotekenes digitale materiale.

3. Bibliotek som møteplass



Innspill fra NB:
 Øremerke utviklingsmidler til prosjekter som gir effekt for den utviklingen 

formålsparagrafen i Bibliotekloven sier. 
 Støtte tilrettelegging av arealer for arrangement, til ombygging eller til utstyr (teknisk 

utstyr, kjøkken ms.) der det ligger til rette for det
 Øremerke midler til bibliotekarealer som debatt- og arrangementsarenaer i statens

støtteordning til kulturbygg. Endring av retningslinjene for fylkenes tilskudd til 
kulturhus. Støtteordninger for å bygge om, legge til rette for å gjøre bibliotekene til 
møtesteder og arena for debatt

 Øremerke midler til arrangementsstøtte ved å sette av en årlig sum, særlig for 
samarbeid mellom evt. flere bibliotek, institusjoner og kommuner

 Oppfordre bibliotek til å søke både privat og offentlig støtte til arrangementer
 Krav til kommunal/lokal egenandel for støtte som gir riktig retning

Innspill fra andre:
 Mange fylkesbibliotek lager forfatter- og foredragsturneer, og flere har 

litteraturhusprosjekter.

4. Strukturelle endringer

Innspill fra NB:
 Øremerke utviklingsmidler til interkommunalt samarbeid på bibliotekfeltet, jfr også

bibliotekloven og muligheten til dispensasjon
 Øremerke utviklingsmidler for å utvikle god sammenheng mellom digitale tilbud og 

det fysiske biblioteket
 Støtte til mobile bibliotektjenester (bokbuss, bokbåt)
 Vurdere en nasjonal analyse potensialet for utvikling av bibliotek i skjæringspunktet 

mellom det digitale og fysiske biblioteket

5. Kompetanseutvikling

Innspill NB:
 Vurdere grunnutdanningen, etter- og videreutdanningstilbudet når det gjelder 

bibliotekfaglig kompetanse
 Vurdere muligheten for å søke støtte til å delta i eksisterende lederutviklingsprogram.
 Øremerkede utviklingsmidler til kompetanseutviklingstiltak knyttet til fastsatte 

innsatsområder for eksempel som en del av å utvikle bibliotekene som møteplass og 
arena for debatt.

Innspill fra andre
 Bibliotekarutdanningen må endres i tråd med at bibliotekarrollen endres (digital 

kompetanse og litteraturformidling).
 Målrettet bruk av økonomiske virkemidler til kompetanseutvikling. Spisskompetanse i 

hver region, særlig rollen som Litteraturhusbibliotek.
 Folkebibliotekene stimulere til livslang læring, lekselesing, voksenopplæring etc.

6. Tilskudd til utviklingsprosjekter

Innspill fra NB:



 Øremerke utviklingsmidler til forskjellige innsatsområder

Innspill fra Kulturutredningen:
 Bør vurderes om fylkesbibliotekene kan få en utvidet rolle i forvaltningen av 

utviklingsmidler til folkebibliotekene.

Innspill:
 Utlysning for definerte prosjekter.
 Utviklingsprosjekter må inneholde planer for videre drift.
 Staten bør også kunne bidra til drift av felles bibliotektjenester.
 Utviklingsmidler til profilering og markedsføring av bibliotekenes innhold og tjenester 

rettet mot kommunens ledere.
 En del av prosjektmidlene bør fordeles fra fylket.
 Ønsker store nasjonale prosjekter.
 Utviklingsmidler til profilering og markedsføring av bibliotektjenestene mot 

kommunens ledelse

7. Annet

Innspill fra NB:
 Ta opp med Kunnskapsdepartementet finansiering av utviklingsmidler
 Foreta en gjennomgang og vurdering av ansvar og samordning i virkemiddelapparatet

Innspill fra Kulturutredningen:

 Øremerking av midler til folkebibliotekene i en avgrenset periode.
 Rydde i uklar rolle- og ansvarsfordeling mellom de offentlige nivåene. Vurdere å 

flytte ansvaret for skolebibliotek til KUD.
 Behov for strategisk bibliotekutvikling.

Innspill fra andre:
 Statlig bidrag til større bibliotek gjennom støtteordningen for nasjonale kulturbygg
 Endre retningslinjene for desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg, fremheve 

bibliotek, også leie. (Merkn: Bibliotek allerede spesifisert, både til nybygg, 
ombygging og modernisering, men ikke drift).

 Modellbibliotek til inspirasjon. 
 Ber om forskrift som pålegger lånesamarbeid, også for e-bøker.
 Prosjekt for god leseevne rettet mot barnehage (Lesefrø).
 Bibliotekvederlaget må utvikles for e-bokmarkedet.


