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Nasjonalbiblioteket

Vi har 580 ansatte i Oslo og Mo i Rana, 

og et budsjett på 680 millioner kroner.

Mo i Rana

- Sikringsmagasin

- Digitalisering

- Depotbibliotek

Oslo

- Publikumsrettet virksomhet

- Forskning

- Bibliotekutvikling



Nasjonalbiblioteket – tildelingsbrev

• 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

-Kulturarv

-Forskning

-Formidling

-Bibliotekutvikling



Sammenhengen

Skeivt kulturår

•Samlingen

•Forskningen

•Formidlingen



Nasjonal bibliotekpolitikk - bakgrunn



Nasjonal bibliotekpolitikk - bakgrunn



Biblioteklov

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.



Biblioteklov

§ 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.



Nasjonal bibliotekstrategi 2015 - 2018

Regjeringens mål med bibliotekpolitikken er slått fast i 

Kulturbudsjettet for 20151: Staten skal bidra til at 

biblioteksektoren styrkes som aktiv formidler av kunnskap 

og kulturarv, og legge til rette for at folkebibliotekene blir 

aktuelle og uavhengige møteplasser og arenaer for 

offentlig samtale og debatt. 

-Nasjonalbibliotekets rolle som utvikler

-Bibliotekutvikling med prosjekt- og 

utviklingsmidler

-Digitalt innhold m.m.

-Felles infrastruktur



Nasjonal bibliotekstrategi 2015 - 2018

Evalueringen som ble gjennomført i etterkant viste:

- Økt besøk

- Økt utlån

- Økt antall arrangement

- Økt andel av befolkningen som bruker 

folkebibliotekene. 





Nasjonal bibliotekstrategi 2020 – 2023
- Rom for demokrati og dannelse



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. 



Nasjonalbibliotekets tildelingsbrev

• Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 gjelder for 

et samlet bibliotekfelt og legger vekt på 

at bibliotekene skal styrkes som en del av 

grunnstammen i demokratiet. Nasjonalbiblioteket har 

et hovedansvar for oppfølging av bibiliotekstrategien. 

Kulturdepartementet vil i løpet av 2022 legge opp til at 

bibliotekstrategien revideres og oppdateres i henhold til

nåværende regjerings politiske plattform. 

Nasjonalbiblioteket vil bli involvert i dette arbeidet.



Lokalt – sentralt?



Lokalt - sentralt

Det er kommunene som eier folke- og skolebibliotekene, mens 
de fleste fag- og forskningsbibliotekene eies av 
universitetene og høyskolene. Hovedtyngden av 
utviklingsarbeidet må drives frem av bibliotekeierne selv, 
men staten skal legge til rette for godt samarbeid i et 
nasjonalt biblioteksystem, gode rammevilkår og rom for 
utprøving av nye tjenester og modeller for drift. 

Rom for demokrati og dannelse Nasjonal bibliotekstrategi 2020 -2023 s. 7



Takk for meg!


