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Nasjonalbiblioteket
Tildelingsbrev 2021

Følgende mål er lagt til grunn for bevilgningene til Nasjonalbiblioteket i 2021: 

• Nasjonalbiblioteket skal sikre og bevare pliktavlevert materiale og andre 

samlinger, og arbeide for økt bruk av og interesse for samlingen. 

• Nasjonalbiblioteket skal bidra til at biblioteksektoren styrkes som formidler 

av litteratur, kunnskap og kulturarv, og legge til rette for at 

folkebibliotekene blir aktuelle og uavhengige møteplasser og arenaer for 

offentlig samtale og debatt. 

• Nasjonalbiblioteket skal digitalisere dokumentbasert kulturarv fra norske 

arkiv, bibliotek og museer, og bidra til at kulturarven blir tilgjengelig for det 

norske folk. 



Nasjonalbiblioteket 
Sekretariat for bibliotekutvikling

Sekretariatet har oppgaver tilknyttet oppfølging av 

Nasjonal bibliotekstrategi, årlig utlysning av 

prosjektmidler og saksbehandling i den forbindelse, 

innsamling av bibliotekstatistikken, informasjonsarbeid 

om Nasjonalbibliotekets tjenester, forvaltning av Lov 

om folkebibliotek og drift av bibliotekutvikling.no



Nasjonal bibliotekpolitikk - bakgrunn



Nasjonal bibliotekpolitikk - bakgrunn



Bibliotekloven
Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven)

Kapittel I. Folkebibliotekenes formål og virksomhet.

§ 1.Målsetting

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen 

kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier 

gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og 

debatt.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, 

allsidighet og aktualitet.

Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.



Bibliotekloven
Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven)

Kapittel II. Kommunale folkebibliotek.

§ 4.Generelt

Til formål nevnt i kapittel I skal alle kommuner ha et folkebibliotek.

Folkebiblioteket kan drives av kommunen alene, eller i helt eller delvis driftsfellesskap 

med annen kommune, fylkeskommunen eller statlig institusjon.

Kommunen fastsetter reglement for folkebiblioteket.



Bibliotekloven
Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven)

Hva ligger i lovens bestemmelse?

- Høringsnotat 
- https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer-i-lov-om-folkebibliot/id675015/

- Proposisjon
- https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-135-l-20122013/id724286/?ch=4

- Komitebehandling
- https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2012-

2013/inns-201213-467/2/

- Stortingsbehandling
- https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2012-

2013/130617/19



Innkjøpsordningen for litteratur

Norsk kulturråd administrerer åtte innkjøpsordninger for 
litteratur. Formålet med innkjøpsordningene er å styrke 
norsk språk og litteratur ved å legge til rette for bredde, 
mangfold og kvalitet i litteratur på norsk og god 
tilgjengelighet for alle. 

Til sammen brukte Kulturrådet 187 millioner kroner på 
litteraturordningene i 2020 hvorav 129 millioner gikk til 
innkjøp av bøker som ble distribuert til bibliotek.



Kommunenes bibliotek

356 kommuner i Norge

1 843 årsverk i 

folkebibliotekene

140 867 830 kroner til 

medier fra 

kommunenes egne 

budsjetter



Økonomi - driftsutgifter
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Folkebibliotekstatistikk - 2019

• Antall besøk 25,85 millioner besøk i 2019

• Det totale antall deltakere på arrangementer i 

bibliotekene var på 1,7 millioner

• Førstegangslån fysiske medier var 14,9 millioner

Lørenskog bibliotek. Foto: Kathleen McIntyre



Tildelingsbrev 2021

Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 gjelder for et samlet bibliotekfelt og 

legger vekt på at bibliotekene skal styrkes som en del av grunnstammen i 

demokratiet. Folkebibliotek, skolebibliotek og fag- og forskningsbibliotek 

skal i strategiperioden utvikle seg som relevante og viktige institusjoner 

for å bidra til folkeopplysning og dannelse i befolkningen. Det legges fram 

konkrete tiltak langs tre hovedlinjer som sammen vil bidra til å oppnå 

målet: 1) aktiv formidling, 2) samarbeid og utvikling og 3) infrastruktur. 

Nasjonalbiblioteket har et hovedansvar for oppfølging av bibliotekstrategien. 



Nasjonal bibliotekstrategi 2015 -2018
- Statens oppgaver og ansvar for utvikling av folkebibliotekene

1. Nasjonalbibliotekets rolle som utvikler

2. Bibliotekutvikling med prosjekt- og 

utviklingsmidler

3. Digitalt innhold m.m.

4. Felles infrastruktur



Nasjonal bibliotekstrategi 2020 – 2023
- Rom for demokrati og dannelse



2 departement og 3 statsråder

… og en nasjonalbibliotekar



Nasjonal bibliotekstrategi 2020 – 2023
- Rom for demokrati og dannelse

Gjennom denne strategien vil regjeringen bidra til å 
utvikle bibliotekene som synlige institusjoner i 
kommuner, skoler og læringsinstitusjoner. 

Det er et mål at bibliotekene skal nå nye brukere med 
litteratur og lesing , legge til rette 
for kunnskapsformidling og at bibliotekenes 
digitale samlinger skal økes. Regjeringen vil 
gjennom strategiske grep bidra til at bibliotekene 
og bibliotekarene skal nå frem til flere, også de 
som ikke selv oppsøker biblioteklokalet.



Nasjonal bibliotekstrategi 2020 - 2023

For strategiperioden 2020–2023 er målet å videreutvikle 

bibliotekene som relevante og viktige 

kunnskapsinstitusjoner som skal bidra til 

folkeopplysning og dannelse for befolkningen. 

Regjeringen legger frem konkrete tiltak langs tre 

hovedlinjer som sammen skal bidra til å oppnå målet: 

1. Formidling 

2. Samarbeid og utvikling 

3. Infrastruktur 



Nasjonal bibliotekstrategi 2020 - 2023

1. Formidling – seks tiltak

For å styrke bibliotekenes formidling av mangfoldet i 

bibliotekenes samlinger og kvalitetssikrede kilder, vil 

Nasjonalbiblioteket lyse ut en andel av prosjekt- og 

utviklingsmidlene til formidlingsprosjekter. Det er i første 

rekke folke- og fylkesbibliotekene som kan søke på

disse midlene.



Nasjonal bibliotekstrategi 2020 - 2023

2. Samarbeid og utvikling – seks tiltak

Nasjonalbiblioteket lyse ut midler for å styrke samarbeid 

mellom bibliotekene og til nyskapende 

utviklingsprosjekter. Dette vil bidra til å åpne samlingene 

og til bedre ressursutnyttelse mellom de forskjellige 

bibliotektypene. 



Nasjonal bibliotekstrategi 2020 - 2023

3. Infrastruktur - tretten tiltak

Nasjonalbibliotekets ansvar for fellestjenester, som del av 

den nasjonale infrastrukturen, styrkes ytterligere. Målet er 

å frigjøre ressurser i bibliotekene slik at disse kan brukes 

til publikumsrettet arbeid. 



Nasjonal bibliotekstrategi 2020 - 2024

Bibliotekstrategien er forlenget til 2024.

Nasjonalbiblioteket vil årlig for årene 2021 til og med 

2024 lyse ut midler til aktiv formidling og til samarbeid 

og utvikling. 
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Målsetting nådd med utviklingsprosjekter og 

utvikling av bibliotek som arena
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Dataspill har blitt tilgjengeliggjort i bibliotekene gjennom
innkjøpsordningen for dataspill

Ny modell for innkjøp av e-bøker har ført til økt tilgang på e-bøker i
bibliotek

Bibliotekenes veiledningstilbud for grunnleggende digital kompetanse har
blitt styrket gjennom programmet Digidel

Nasjonalbibliotekets arbeid med felles infrastruktur og depotbiblioteket
frigjør ressurser i bibliotekene

I strategiperioden har bibliotekene blitt styrket som arena for
hverdagsintegrering

Nasjonalbiblioteket har styrket sin funksjon som kompetanse- og
ressurssenter for bibliotekene

Nasjonalbiblioteket har gjennom strategiperioden sørget for økt tilgang
på digitalt innhold i bibliotekene

Bibliotekstrategien har bidratt til å utvikle bibliotekene som debatt- og
litteraturhus

Bibliotekstrategien har ført til at Nasjonalbiblioteket har blitt mer aktive i
utviklingsarbeid, gjennom å koordinere, initiere og igangsette

utviklingsprosjekter i bibliotekene

Vi ber deg ta stilling til hvor enig eller uenig du er i følgende påstander: 

N=234



Kontaktinformmasjon

Nettsted:

bibliotekutvikling.no

E-post:

Sekretariat for 

bibliotekutvikling

sbu@nb.no

Takk for meg!


