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MØTEREFERAT 
 

 
Tilstede: Se vedlagt deltakerliste. 

 
Emne:  Møte i Nasjonalbibliotekets strategiske råd 
 
Dato:  8. mars 2016 
 
Til:  Medlemmer i strategisk råd 

 

 
1. Status for Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018 
Nasjonalbiblioteket (NB) orienterte om status for tiltakene i bibliotekstrategien.  
 
Det skal være etablert fri tilgang til bibliografiske data i riktig kvalitet for alle bibliotek. Se punkt 3 
nedenfor. 
 
Biblioteksøk skal utvikles til en nasjonal tjeneste med funksjonalitet for både bibliotek og låner. 
Nasjonalbiblioteket planlegger å inngå en avtale med en ekstern leverandør i løpet av mars. 
Avtalen vil legge til rette for muligheten til å spille inn nye behov. Rådet ønsker at det ses på 
forskjellige lånealternativer for brukerne og statistikkrapportering. Bibliotekene vil bli involvert 
i spørsmålet om hvilke låneveier som etableres. Nasjonalbiblioteket understreket at systemet 
ikke vil være statisk. 
 
Rådet ønsker at depotbiblioteket styrkes som part i systemet, men noen opplever for lang 
ventetid på bøker fra depotbiblioteket. NB ønsker tilbakemeldinger på leveringstid fra 
depotbiblioteket og at erfaringene dokumenteres. Rådet minner også om at musikk, film og 
dataspill ikke er tilgjengelig fra depotbiblioteket. 
 
Depotbibliotekets automatlager 2 er nå åpnet. NB venter på avklaring om evt. økt 
magasinkapasitet, enten i fjellhall eller gjennom automatlager 3. Hvis det ikke blir økt kapasitet, 
må NB vurdere nærmere hva dagens magasiner skal brukes til. 
 
Ny modell for bruk av tippemidler til utviklingsaktiviteter i bibliotek er implementert. Modellen 
har aktivisert flere bibliotek enn før. Rådet opplever at søknads- og rapporteringsprosedyrene 
er tilfredsstillende. 
 
Bibliotekfaglig stoff vil snart tas ut av nb.no og over på bibliotekutvikling.no. Nb.no skal etter 
planen relanseres i oktober og være inngang til det digitale innhold for sluttbrukere. 
 
Forhandlinger og anbefaling av modell for e-bokutlån omtales under punkt 2. 
 
2. E-boksamtaler 
Nasjonalbiblioteket har siden høsten 2015 ført samtaler med Den norske forleggerforening for 
å komme fram til en anbefalt modell for utlån av e-bøker i folkebibliotek og orienterte om hva 
en har kommet fram til. Før modellen presenteres må innholdet også behandles av Kulturrådet 
og styret i forleggerforeningen. 

http://www.nb.no/
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NB ønsker å presentere modellen over påske og vil legge vekt på å forklare og kommentere 
modellen når den presenteres. 
 
3. Metadata 
Nasjonalbiblioteket vil i løpet av mars ha valgt en leverandør av metadata til norske bibliotek.  
Tilbudet til bibliotekene er avgrenset til data for den norske bokproduksjonen. Det skal leveres 
både til fag- og folkebibliotek. NB skal se på muligheter for leveranse av metadata for 
utenlandske bøker når systemet er etablert. 

 
NB har iverksatt et 3-årig internt prosjekt om automatisk metadatafangst. Planen er at 
resultatet av dette etter strategiperioden skal erstatte avtalen som inngås med ekstern 
leverandør. NB noterer seg at det er behov for å se på metadata for andre medier, som film og 
musikk. 
 
4. Tildeling prosjektmidler 2016 
Nasjonalbiblioteket lyste ut prosjektmidler til bibliotekene med frist 19. februar.  
 
Det ble orientert om noen av dilemmaene med søknader om 27 mill. kr. og 8 mill. å tildele. NB 
vil kreve egenfinansiering, se på antall prosjekter ved den enkelte institusjon og bruke intern 
kunnskap om bibliotekene. 
 
Noen av søknadene går langt inn på skolens område. Rådet er opptatt av at 
skolebibliotekutvikling forankres i skolen og ikke i folkebibliotek. Utviklingsmidlene kan 
brukes til samarbeid og tilbud til skolebarn men ikke til å utvikle skolebiblioteket. Mulighet for 
gjenbruk for andre er viktig. Gjennom Den kulturelle skolesekken kan bibliotekene søke om 
midler til å få skoleelevene inn i biblioteket. 
  
Nasjonalbiblioteket oppfordret til å se på muligheter for et prosjekt i UH-bibliotekene knyttet 
til overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning. NB vil på ny prøve å få utløst 
prosjektmidler fra Kunnskapsdepartementet. 
 
Rådet mente at støtte til konferanser må ha samme forutsetning som prosjektstøtte, dvs. 
nyskaping. Rådet ønsker ikke at utviklingsmidlene brukes til gjentakende konferanser, heller 
ikke gjennom en flat støtte i størrelsesorden 50 000 kr. 
 
Nasjonalbiblioteket presiserte at det fortsatt kan være rom for flerårige prosjekter. 
 
5. Eventuelt 
Rådet anbefalte at NB styrker informasjonen om Avistjenesten. NB vil se på hvordan 
bibliotekene kan aktiviseres og forbedre informasjonen om betingelsene for tjenesten. Rådet  
bifaller at tippemidler brukes på infrastruktur knyttet til aviser og tidsskrifter, men vil gjerne tas 
med på råd om dette. 
 
NB orienterte om arbeidet med nye forskrifter til pliktavleveringsloven, der det legges opp til 
at folkebibliotek kan gi tilgang til pliktavlevert materiale for forsknings- og 
dokumentasjonsformål. 
 
Arne Gundersen 
19.4.2016 
 
Vedlegg: Deltakerliste 


