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MØTEREFERAT 
 

 
Tilstede: Se vedlagt deltakerliste. 

 
Emne:  Møte i Nasjonalbibliotekets strategiske råd 
 
Dato:  24. mai 2017 
 
Til:  Medlemmer i strategisk råd 

 

 
1. Arenasatsing 
Det var sendt ut et bakgrunnsnotat i forkant av møtet. Nasjonalbiblioteket (NB) orienterte 
kort om innholdet og ba om råd når det gjelder utlysning og tildeling av arenamidler for 2018. 
 
Rådet mener at arenamidlene overordnet sett fungerer etter hensikten. 
 
Rådet ønsket ikke at utlysningen knyttes til avgrensede temaer, men at den godt kan oppfordre 
til fornyelse i aktivitets-/arrangementstilbudet. Tilbud til barn, til nyankomne flyktninger, 
digital læringsarena og arrangementer som kan fremme utlån ble nevnt som eksempler. 
 
Det ble foreslått å åpne for støtte til produksjoner i form av arrangementskonsepter som andre 
kan ta i bruk, og som kan innebære samarbeid mellom små og store bibliotek, og perspektivet 
bør i så fall være utover strategiperioden.  
 
Rådet mente at arrangementsvolum ikke lenger bør være et hovedmål, og at det kan stilles 
større krav til mål og planer. Bibliotekene kan utfordres til å skaffe finansiering fra eksterne 
samarbeidspartnere. 
 
Rådet ba NB vurdere flere søknadsfrister for arenamidlene for å gjøre arrangementene mer 
aktuelle. Rådet ønsker også at NB vurderer om søknads- og rapporteringsprosess kan forenkles 
ytterligere.  
 
NB slo fast at innhold vil bli prioritert høyere enn fysisk tilrettelegging i resten av 
strategiperioden og vil vurdere rådets innspill i forkant av neste utlysning av arenamidler. 
 
2. Metadata 
NB har gjennomført en undersøkelse av bruken av gratis metadata som bibliotekene får fra 
Bokbasen gjennom NB. Resultatene av undersøkelsen var sendt ut i forkant av møtet. 
 
Undersøkelsen viser at 30 prosent av bibliotekene bruker dataene fra NB. NB vurderer denne 
andelen som så lav at det må stilles spørsmål om veien videre etter strategiperioden. Tjenesten 
koster ca. 4 mill. årlig, og NB bruker i tillegg interne ressurser på å opprettholde tjenesten. 
 
Rådet minnet om at de enkelte bibliotek ofte vil agere ut fra gammel vane og hva som er mest 
lettvint lokalt, og mente at dette er viktige forklaringer på hvorfor mange fortsetter å bruke 
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alternative data. Tilbakemeldingene fra rådet var at NB må arbeide videre med forenkling, 
informasjon og datakvalitet og gi satsingen mer tid. 
 
Rådet mente at NB bør være tydeligere i budskapet sitt om forventninger til bibliotekene og at 
de aktuelle informasjonskanalene bør vurderes. 
 
Det ble også understreket at strategisk råd bør hjelpe til med å få dette punktet i strategien  
gjennomført som planlagt. 
 
Rådet ønsker at NB holder fast ved planene om å se på metadata for utenlandsk litteratur. UH-
bibliotekene ønsker å bli trukket inn i denne prosessen. 
 
3. Biblioteksøk 
Nasjonalbiblioteket orienterte om at Biblioteksøk nå er klart til bruk og ønsket råd mht. 
lansering. Oslo har nylig gitt beskjed om at de tidligst kan delta fra 1.1.2018. 
 
Rådet anbefalte at Biblioteksøk ble åpnet for brukere i fylkene som er utpekt som testfylker. 
Materiale som er tilgjengelig i Biblioteksøk vil ikke være avgrenset til disse fylkene. 
 
NB presiserte at fagbibliotek også leverer data til Biblioteksøk. Det ble anbefalt at UH-
bibliotekene varsles før Biblioteksøk åpnes for brukere, og at det legges til rette for 
rapportering av erfaringer fra bibliotekene. Det bør jevnlig offentliggjøres statistikk fra 
Biblioteksøk. 
 
Det er lagt til rette i Biblioteksøk for at spesielle deler av samlingen kan skjermes for fjernlån. 
NB vil etter hvert se på fjernlånssystemet i lys av erfaringer fra Biblioteksøk. 
 
4. Nasjonalt låneregister/lånekort 
NB har overtatt ansvaret for nasjonalt lånekort fra systemleverandørene, og på neste rådsmøte 
vil det bli lagt fram et saksdokument om videreutvikling. 
 
Storbybibliotekene pekte på sammenhengen mellom dette og deres anbudsprosess for nytt 
biblioteksystem, og at det haster med enkelte avklaringer. Det ble også påpekt at den nye 
personvernforordningen i EU vil virke inn. 
 
5. Det flerspråklige bibliotek (DFB) 
Det ble gitt en kort orientering om status når det gjelder videreføring av tjenester fra DFB etter 
at DFB ble del av NB. I juni blir det igjen mulig å bestille bokpakker fra DFB. 
 
6. Andre saker 
E-bøker: Aktuelle aktører arbeider med å få implementert løsninger fra 1.1.2018 iht. 
anbefalingene fra NB og Forleggerforeningen. 
 
Betaversjonen av NB.no: Det ble gitt en kort demonstrasjon. NB ønsker at tjenesten testes. 
Tilgangen til pliktavlevert materiale på bibliotekene vil også bli gjennom denne tjenesten.  
 
Katalogiseringsregler: Høsten 2018 skal det skiftes katalogiseringsregler, og det vil bli en sak 
om dette på rådsmøtet til høsten. 
 
Lydbøker: Tilbudet til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek er åpent for alle med lese- og 
skrivevansker, og det er startet en prosess for å gjøre dette bedre tilgjengelig i 
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folkebibliotekene. NB har signalisert at det er uholdbart at lydbøker gjøres utilgjengelig for 
bibliotekene fordi formatet endres, og NB er innstilt på å følge opp et evt. oppdrag om å 
innlede samtaler om dette med representanter for rettighetshaverne. 
 
Digitale tjenester: Det er ikke aktuelt for NB å overta drift av diktregisteret eller andre 
eksisterende digitale tjenester, men NB planlegger et arbeidsmøte til høsten om oppfølging av 
strategiens tiltakspunkt om en digital møteplass og ressursbank for utvikling og deling av 
digitale tjenester. 
 
Arne Gundersen 
8. juni 2017 
 
 
Vedlegg: Deltakerliste 


