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Innledning 

 
Nasjonal eller statlig?  

I kulturmeldingen som ble lagt fram før jul slås følgende fast: «Dei nasjonale kulturpolitiske måla som 

blir presenterte i denne meldinga, skal i større grad vise at kulturpolitikken er ei nasjonal satsing der 

verkemiddel og tiltak på både statleg, fylkeskommunalt og kommunalt nivå inngår».  

En del av tiltakene vi foreslår i dette innspillet ligger ikke nødvendigvis til Nasjonalbiblioteket, men er 

mulige løsninger på nasjonale utfordringer på bibliotekfeltet. Nasjonalbiblioteket er i dag den eneste 

institusjonen som har tyngde og til dels mandat til å ivareta samspillet mellom de ulike aktørene på 

bibliotekfeltet (fag- og folkebibliotek, UH-bibliotekene, bibliotekutdanningene) og de ulike nivåene i 

offentlig sektor (stat, fylkeskommuner og kommuner).  Selv om den nasjonale bibliotekstrategien i 

første rekke er en strategi for Nasjonalbiblioteket og for de statlige virkemidlene på området, har 

mottagelsen av Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018 vist at bibliotekfeltet trenger og ønsker et 

retningsgivende dokument på nasjonalt nivå.  

Prioriteringer 

Vi mener at de viktigste tiltakene på nasjonalt nivå er å 

- Videreutvikle den nasjonale infrastrukturen på bibliotekfeltet 

- Avklare/tydeliggjøre eierskap og ansvar for skolebibliotekene 

- Styrke rammevilkårene for små bibliotek  
 

To suksessfaktorer for gode, kommunale bibliotektjenester er biblioteksjefene og 

biblioteksystemene.   

De kommunale biblioteksjefene er nøkkelpersoner for å utvikle gode folkebibliotek. Vi ser at 

biblioteksjefsrollen utfordres fra flere hold: i små og mellomstore kommuner er det utfordrende å få 

gode, kompetente søkere til biblioteksjefsstilingen. Det er en tendens at personal- og budsjettansvar 

fjernes fra stillingene, at biblioteksjefene får mindre myndighet og blir mindre synlige for den politisk 

og administrative ledelsen i kommunen. Biblioteksjefsstillingene er komplekse, med forventninger til 

arrangementsvirksomhet, formidling, prosjektledelse, eksterne samarbeidspartnere, evne til å «selge 

inn» biblioteket overfor politisk og administrativ ledelse i tillegg til den daglige driften av biblioteket. 

Mange biblioteksjefer sitter alene med ansvaret, og føler at de ikke strekker til.  

En av de viktigste oppgavene for Nasjonalbiblioteket og fylkesbibliotekene er å støtte disse 

biblioteksjefene, både ved å bygge opp en infrastruktur som frigjør tid og ressurser, og ved å gjøre 

det enklere for dem å tilegne seg den kompetansen de trenger.  

Biblioteksystemene håndterer all logistikk knyttet til bokinnkjøp, utlån, reserveringer, innlån fra 

andre bibliotek, låneregister og regninger. Biblioteksystemene har stor påvirkning på hvordan 

ressursene brukes i hverdagen og hvilke tjenester biblioteket kan tilby sine brukere. En 

velfungerende nasjonal infrastruktur kan gi innbyggere i små kommuner og skoleelever samme 

tilgang til digitalt innhold (e-bøker, aviser, tidsskrifter, oppdatert forskning), fjernlån og selvbetjente 

løsninger som brukere av storbybibliotekene har, men denne gevinsten kan bare realiseres dersom 

det enkelte bibliotek har et biblioteksystem som enkelt kan integreres mot nasjonale tjenester. 

Biblioteksystemene er sentrale for hvordan folk oppfatter biblioteket.  

  



Oppgavefordeling mellom NB, fylkesbibliotekene og kommunene 

Gjennom et tettere, mer strukturert samarbeid mellom nasjonalbiblioteket og fylkesbibliotekene vil 

vi kunne utvikle tjenestetilbudet i de kommunale folkebibliotekene på en effektiv og målrettet måte. 

For å få til dette, trenger vi en avklart oppgavefordeling og en rapporteringssløyfe som gjør det 

enklere å fange opp utviklingsbehov på bibliotekfeltet.  

I Rogaland tok vi utgangspunkt i en slik tenkt oppgavefordeling da vi våren 2019 lyste ut anbud på 

felles biblioteksystem for folke- og skolebibliotekene i fylket. Vi ber om et biblioteksystem som er 

sømløst integrert med nasjonalbibliotekets infrastruktur, nåværende og framtidig. Det endelige 

målet er at bibliotek i Norge skal kunne velge mellom ulike biblioteksystemer som alle er så godt 

integrert at de oppleves som en nasjonal tjeneste av sluttbrukerne i folke- skolebibliotek.  

Skissene nedenfor illustrerer en mulig oppgavefordeling og rapporteringssløyfe for henholdsvis 

biblioteksystem (med utgangspunkt i prosjektet felles biblioteksystem i Rogaland) og 

kompetanseheving. I begge tilfeller ser vi de kommunale bibliotekene den viktigste 

premissleverandøren.  

 

 

 



 

  



Infrastruktur 
 

Metadata/Biblioteksystem/katalog/autoritetsregister 
Mål 

- Redusere bibliotekenes arbeid med å produsere metadata 

- Legge grunnlaget for regionale og nasjonale samarbeid 

- Styrke kvaliteten i bibliotekenes kataloger 

Gevinster 

- Flere ressurser i bibliotekene til litteratur-, kultur- og kunnskapsformidling 

- Bedre nasjonale tjenester 

- Bedre gjenfinning 

 
Tiltak 

- Metadata fra «metadataleveransen» (ekstern tilbyder) kobles sammen med nasjonale 
autoriteter for personer og verk 

- Det settes krav til bibliotekene som skal benytte den nasjonale metadataleveransen (i form 
av systembegrensninger i forhold til å endre forhåndsdefinerte primærdata) 

- Det opprettes et nasjonalt ID-register på utgivelser 
- Det åpnes for tilgang til nasjonalbibliografien (norske poster som er eldre enn 1.1.2017 som 

leveres i metadataleveransen) 
- Det utvikles en løsning for å vaske bibliotekenes eksisterende metadata opp mot 

nasjonalbibliografien 

 

Nasjonalt lånekort 

Mål 

- At nasjonalt lånekort er inngangen til felles digitale tjenester og ressurser 

- At nasjonalt lånekort er enkelt å opprette for landets innbyggere 

- At nasjonalt lånekort er sikkert og oppdatert 

- At nasjonalt lånekort gir deg tilgang til alle landets biblioteker 
 

Gevinster 

- Enklere å selge inn tilbudet 

- Flere som oppretter nasjonalt lånekort 

- Mindre ressursbruk på bibliotekene knyttet til opprettelse av lånekort 

- Bedre kvalitet på låneregisteret 
 

Tiltak 

- En «stamme» av digitalt innhold som er tilgjengelig for alle med nasjonalt lånekort 

- Mulighet for å opprette nasjonale lånekort digitalt – også for egne barn 



- Autentisering gjennom ID-porten og kobling til oppdatert adresseinformasjon (og avgang) 

gjennom folkeregisteret 

- Nasjonal markedsføring av nasjonalt lånekort 
- Felles utlånsreglement for alle bibliotek (med mulighet for lokale punkter knyttet til f.eks. 

meråpent og gebyrer) 

 

 

Statistikk 
Mål 

- At den nasjonale statistikken føles nyttig for bibliotekene og kan brukes som et 

styringsdokument (statistikken bør si mer om de tingene som faktisk diskuteres på 

bibliotekene). 

- At den nasjonale statistikken er oppdatert 

- At den nasjonale bibliotekstatistikken har høyere kvalitet 
  

Gevinster 

- Kompetansedeling ved at andre bibliotek kan lære av «best practice» på de ulike områdene – 

gjøre mer av det som fungerer og mindre av det som har liten effekt 

- Bedre bibliotekstjenester 

- Oppdatert statistikk hele året 

- Større kvalitet basert på ferske tall – kortere avstand mellom innsamling og rapportering 

  

Tiltak 

- Automatisk statistikkrapportering fra biblioteksystemene – løpende 

- Automatisk statistikkrapportering fra databaseleverandørene – løpende 

- Automatisk statistikkrapportering fra Bokbasen (klikk/lisenser e-bøker) – løpende 

- Manuell statistikkrapportering fra bibliotekene – løpende 

- Stadige fornyelser av skjemaet for å holde seg oppdatert på hva bibliotekene driver med 

- Bedre presentasjon av innsamlet statistikk 

- Bedre detaljgrad i innsamlet statistikk: 

 

- Ikke bare spør om biblioteket har meråpent – spør hvor mye det brukes og hva folk gjør 

- Ikke bare spør om utlån og fornyelser – spør også om antall reserveringer,  

- Spør om bruk av wi-fi, søk i katalogen, antall følgere i sosiale medier, bruk av 

utlånsautomater, bruk av nasjonale lånekort, Podcast-produksjoner, bruk av filialer, 

strømming av arrangementer, bruk av nasjonal metadataleveranse, hvor stor del av 

samlingen som ikke har vært utlånt de siste fem årene, utlån av kulturfondeksemplarene osv. 
 

  



Dokumentasjon av systemkrav og integrasjoner 
Mål 

- Gjøre det enklere for bibliotek å utarbeide kravspesifikasjoner til innkjøp av biblioteksystem 

og annen bibliotekspesifikk programvare 

- Gjøre det enklere for biblioteksystemleverandører å besvare anbud 

- Gjøre det enklere for bibliotek, biblioteksystemleverandører og eksterne utviklere å 

planlegge og utvikle nye tjenesteleveranser 
 

Gevinster 

- Bedre oversikt for biblioteker, systemleverandører og andre utviklergrupper 

- Enklere for eksterne leverandører å utvikle eller selge inn idéer til nye tjenester basert på 

gjeldene nasjonal infrastruktur 
 

Tiltak 

- Egen nettside med oppdatert teknisk dokumentasjon av alle integrasjoner knyttet til 

Nasjonalbibliotekets leveranser 

- Egen oversikt på systemkrav knyttet til bruk av nasjonal infrastruktur 
 

 

 

  



Digitalt innhold 

Tilgang til digitalt innhold ved bibliotek 
Mål 

- Bedre tilgang til ulike formater og medietyper 

- Enklere lisensstyring for norske e-bøker (systemleverandørene) 

- Enklere administrasjon av innkjøp av e-bøker i bibliotekene 
 

Gevinster 

- Bibliotekenes tilbud oppleves relevant og oppdatert 

- Enklere å markedsføre tilbudet sentralt 

- Publikum kan lese e-bøker på sine dedikerte e-boklesere. 

- Økt bruk av tilbudet 

- Stordriftsfordeler i form av mindre administrasjon og lavere kostnader knyttet til innkjøp av 

digitale tjenester 

Tiltak 

- E-lydbøker i bibliotekene 

- Bibliotekene får tilby e-bøker som kan leses på dedikerte ebok-lesere 

- Utover fellessamlingen (se Felleskjøp av digitale ressurser) må bibliotekene fritt bestemme 

innholdet i sine digitale samlinger (uavhengig av språk og forlag) 

- Forenkle dagens modell som gjør det vanskelig for dagens tilbydere av tekniske løsninger 
 

Felleskjøp av digitale ressurser  
Mål 

- Større likhet i hva bibliotekene tilbyr 
 

Gevinster 

- Enklere å markedsføre tilbudet nasjonalt 

- Økt bruk av tilbudet 

Tiltak 

- Det opprettes en felles nasjonal grunnsamling som er tilgjengelig for alle bibliotek 

(Kulturfondeksemplarer, Digitale avistjenester(?), norsk musikk(?), e-bøker og e-lydbøker 

etter dansk modell – Danskernes Digitale Bibliotek 

- Utredning av en nasjonal minstestandard for digitale ressurser på bibliotek. Hva slags 

kunnskap trenger norske borgere tilgang til framover, og hva skal tilbys gjennom 

folkebibliotekene? Er det for råflott å gi bred tilgang til dyre informasjonstjenester? Er det 

unødvendig? Skal akademiske baser overlates til fag- og forskningsbibliotekene?  En nasjonal 

standard bør utarbeides i tett samarbeid med UH-sektoren og andre fagbibliotek.  
 

 



Nasjonalbibliotekets materiale 
Mål 

- Tjenesten oppleves relevant og enkel å bruke 

- Tjenesten er synlig i bibliotekenes fysiske lokaler 

- Tjenesten er synlig i bibliotekenes web-kataloger 

- Enklere pålogging for utvidet tilgang i det fysiske biblioteket for publikum 

- Bedre lesbarhet på mobile enheter  
 

Gevinster 

- Mindre behov for fjernlån 

- Økt bruk av tilbudet 

 
Tiltak 

- Bedre markedsføring av tilbudet 

- API som gir biblioteksystemene informasjon om faktisk tilgang slik at vi umiddelbart kan se 

om en bok er digitalt tilgjengelig eller ikke 

- Enklere tilgangskontroll på bibliotekene (ip-basert eller autogenererte engangspassord på 

bibliotekene) 

- App som gir deg bedre grensesnitt på mobile enheter og støtter lesing i fullskjerm-modus 
 

Formidling av digitalt innhold 
Mål 

- At det digitale innholdet gjøres kjent 
 

Gevinster 

- Økt bruk av tilbudet 
 

Tiltak 

- Felles nasjonal markedsføring (knyttet til Felleskjøp av digitale ressurser) 

- Digital markedsføring (kjøpe annonseplasser i sosiale medier og søkemotorer) 

- Felles nettsideløsning med felles produksjon av innhold 

- Nasjonal arrangementskalender for bibliotek (der bibliotekene kan trekke ut egne 

arrangement og integrere i egne nettsider) 

- En nasjonal kanal for bibliotekenes egenproduserte digitale innhold, som streaming, 

podcaster, videosnutter 
 

 

  



Aktiv formidling 
 

Formidling av digitalt materiale 
Mål 

- Lik og fri tilgang til kunnskap og informasjon 

- En kunnskapsrik og informert allmenhet 
 

Gevinster 

- Bedre utnyttelse av offentlig finansierte digitale tilganger 

- Økt kunnskap i befolkningen om digitale kilder til kunnskap og informasjon 

- Økt bruk av digitale kilder til kunnskap og informasjon 
- Bibliotekenes tilbud oppleves relevant og oppdatert 

 
Tiltak 

- Nasjonale kampanjer for å markedsføre felles digitale ressurser (e-bøker, 

nasjonalbibliotekets digitale samlinger, open access) 

- Samkjørt opplæring av bibliotekansatte i kommunene, for eksempel i form av e-læringskurs 

- Krav til kommuner som vil tilby nasjonale fellesressurser i sine bibliotek, for eksempel om å 

sende bibliotekansatte på opplæring og kjøre nasjonale markedsføringskampanjer lokalt 

- Drift av felles nettsideløsning for bibliotekene (for eksempel webløft) 

 
 

Møteplass 
Mål 

- Bibliotekene skal være inkluderende og mye brukte møteplasser i lokalsamfunnene 

- Bibliotekene skal ivareta lokalt særpreg og være tilpasset lokale forhold. 

 
Gevinster 

- Integrering 

- Sosial kapital 

- Medborgerskap 

 
Tiltak 

- Arenamidlene videreføres og styrkes 

- Krav til kommunene om brukermedvirkning (samskaping) i utforming av bibliotekene som 

lokale møteplasser som en forutsetning for å få prosjektmidler 

- Nasjonal markedsføring av biblioteket som møteplass 

- Felles produksjoner / turneer (forfatterbesøk, debatter) 

 
 

 



Barn og unge 
 

Skolebibliotek 

Mål 

- Alle barn i Norge skal ha tilgang til litteratur og informasjon i en form som vekker 

nysgjerrighet og stimulerer den intellektuelle utviklingen. 

 
Gevinster 

- Bedre leseferdigheter 
- Bedre informasjonskompetanse 
- Utjevning, likere muligheter 
- Demokratisk deltagelse 

 

Tiltak 

- Plassere det overordna ansvaret for skolebibliotek i grunnskolen hos 
Kunnskapsdepartementet, med ansvar for å etablere standarder og kompetansekrav. 

- Flytte rapportering på skolebibliotek fra NB til Udir, og integrere skolebibliotek med 
skoleledernes øvrige rapportering. 

- Etablere kompetansekrav for skolebibliotekarer i grunnskolen.  
- Etablere en nasjonale standard/retningslinjer for skolebibliotek. 
- Formalisert samarbeid mellom skole og folkebibliotek, for eksempel i form av felles 

biblioteksystem, felle innkjøp av bøker, faste nettverksmøter.  
- Bibliotektilbud til barn og unge som et tema i den kommende delmeldingen om kulturtilbud 

til barn og unge 

  



Kompetanse 

Biblioteksjefene 
Mål 

- Kompetente, velfungerende og tilfredse biblioteksjefer i alle landets kommuner 

 
Gevinster 

- Mer effektiv tidsbruk i lokale bibliotek 

- Bedre tjenester til publikum 

- Mer arrangement og formidling 
 

 

Tiltak 

- Mulighet for å fullføre bibliotekutdanning som fjernstudent 

- Desentraliserte kurs og konferanser, for eksempel ved å sette opp det samme seminaret 

flere steder eller ved å samordne streaming til regionale møteplasser i samarbeid med 

fylkesbibliotekene.  

- E-læringskurs eller desentralisert opplæring i bruk av nasjonal infrastruktur og digitale 

innholdsressurser.  

- Nasjonale eller regionale utviklingsprosjekter som mindre bibliotek kan «henge seg på» 

 

 

 

 

 

 

 


