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Innledning og presentasjon
Møtet begynte med en kort presentasjonsrunde.
Ny bibliotekstrategi
Nasjonalbibliotekets direktør orienterte om hovedinnholdet i den nye bibliotekstrategien og
presiserte at Nasjonalbibliotekets oppmerksomhet nå er rettet mot realisering av strategien i
samarbeid med det øvrige bibliotekfeltet. Nasjonalbiblioteket vurderer at de viktigste temaene i
strategien er digitalt innhold, infrastruktur og aktivitet i bibliotekene.
Digitalt innhold
Nasjonalbibliotekets mål er at mer digitalt innhold skal bli tilgjengelig via folkebibliotekene.
Når det gjelder videreutvikling av e-bokutlån, gir strategien Nasjonalbiblioteket et
forhandlingsrom i dialogen med forlagene. Det vil ikke foreligge noe resultat av denne dialogen
før 2016.
Infrastruktur
Nasjonalbibliotekets mål er å levere gratis metadata fra 2016. Leveransen vil omfatte dataene
som bibliotek betaler for i dag, i første rekke data for norsk materiale, men et utsnitt av
metadata for engelsk materiale vil kunne komme senere.
Biblioteksøk planlegges operativt i løpet av 2016. Nasjonalbiblioteket arbeider med en
anbudsinnbydelse som omfatter deduplisering av data og utvikling av en brukertjeneste.
Tjenesten skal omfatte brukerinitiert fjernlån. Det vil bli lagt vekt på etablere effektive
låneveier i samråd med fylkesbibliotekene. Nasjonalbiblioteket vil gi fylkesbibliotekene beskjed
om bibliotekene bør prioritere levering av data til Biblioteksøk nå eller avvente en ny løsning.
Videreutvikling av autoritetsregistre og tjenestene fra depotbiblioteket er også viktige elementer
i strategien.
For å få midler til infrastrukturprosjekter må bibliotekene søke om utviklingsmidler.
Delemarkedet som omtales i strategien planlegges klart i 2016/2017.
Aktiviteter
Nasjonalbiblioteket redegjorde for tredelingen av utviklingsmidlene som er omtalt i strategien.

For midler til arrangementer vil det være krav om egenandel for å sikre lokal forankring av
biblioteket som arrangementssted. Av samme grunn vil kravet til egenandel trolig stige i
strategiperioden. Det skal være rom for å prøve ut alle typer arrangementer i bibliotekene
gjennom arenautviklingsmidlene. Derimot vil midlene ikke kunne brukes til seminarer og
intern kompetanseheving.
Nasjonalbiblioteket oppfordrer fylkesbibliotekene til å bistå folkebibliotekene i å søke om
arenautviklingsmidler, f.eks. ved å lage en mal eller ved å søke sammen med dem dersom det er
hensiktsmessig. Fylkesbibliotekene vil også kunne søke alene. Kommuner og fylkeskommuner
skal kun levere én, samlet søknad hver om arenautviklingsmidler.
Nasjonalbiblioteket vil gjøre søknadsprosessen og rapporteringen så enkel som mulig. Kravet
om at søknader må ta utgangspunkt i en lokal utviklingsplan har bakgrunn i målet om varig
lokal forankring av bibliotek som arrangementssted, men vil ikke bli strengt håndhevet.
Rapporteringen vil kunne begrenses til gjennomførte arrangementer, antall deltakere, effekt og
regnskap.
Nasjonalbiblioteket planlegger å opprette et strategiråd for å drøfte oppfølgingen av strategien
med bibliotekfeltet. Nasjonalbiblioteket vil invitere ulike typer bibliotek til å oppnevne
medlemmer til rådet, som vil erstatte Nasjonalbibliotekets rådgivende utvalg.
Utover dette vil Nasjonalbiblioteket fortsatt ha egne regelmessige møter med
fylkesbiblioteksjefkollegiet, storbybibliotekene, UHR-B og NBF.
Nasjonalbiblioteket presiserte at flere områder som ikke omfattes av strategien fortsatt vil gis
stor oppmerksomhet. F.eks. gjelder dette samarbeidet med UH-bibliotekene. Det ble også
presisert at mobile enheter kan dekkes av arenautviklingsmidlene.
Arbeidet med å styrke bibliotekene som møteplass og arena – Nasjonalbibliotekets
arbeid og samarbeidet med fylkene
Monica Helvig presenterte seg selv som ny medarbeider i Nasjonalbiblioteket som skal bidra til
å styrke bibliotekenes kompetanse på program og arrangementer.
I 2015 vil hun prioritere å besøke bibliotek med sikte på å samle informasjon om status og
utfordringer, for deretter å lage en plan for 2016. Tiltak kan f.eks. omfatte samtaler, verktøy,
foredrag, kurs og generell rådgiving, avhengig av utfordringene lokalt og regionalt.
Fylkesbibliotekene ser fram til samarbeid med Nasjonalbiblioteket på dette feltet. Det ble bl.a.
pekt på utfordringer og muligheter knyttet til publikumsutvikling, evalueringer, samarbeid med
andre fagmiljøer og kunnskapsformidling.
Fylkesbibliotekene ønsker å bli holdt godt orientert slik at samarbeidet kan bli effektivt.
Nytt forslag til rapportering av statistikk – oppfølging
Erlend Ra har vært leder av gruppen som har arbeidet med revisjon av
folkebibliotekstatistikken og orienterte om gruppens arbeid. Gruppen har forholdt seg til to
hovedoppdrag: revisjon av statistikkskjemaet og styrket publisering av data.
De viktigste problemstillingene i gruppens arbeid har vært knyttet til registrering av data for
kombinasjonsbibliotek, arrangementer og aktiviteter, e-medier og for bruk av nettjenester. For
nettjenester er det nedsatt et eget delprosjekt.
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Det jobbes også med å legge til rette for import av data fra biblioteksystemene.
Rapporten fra arbeidsgruppen er under ferdigstilling og vil bli overlevert Nasjonalbiblioteket.
Det legges opp til et årlig møte mellom Nasjonalbiblioteket og representanter fra bibliotekene
om datarapportering.
Nasjonalbiblioteket vil prioritere arbeidet med statistikk om virksomheten i bibliotekene og
med analyse og har nettopp ansatt en ny medarbeider som skal jobbe med statistikk.
Nasjonalbiblioteket vil følge opp fylkesbibliotekstatistikken.
Orienteringer og øvrig diskusjon
Det ble orientert om kommende søknadsfrister. Søknadsfrist for arenautviklingsmidler for
2015-2016 er 1. oktober. Prosjekt- og utviklingsmidler for 2016 vil bli lyst ut ca. 1. februar
2016. Ansvarlige for flerårige prosjekter vil få direkte beskjed om når de skal levere
statusrapport som utløser utbetaling for nytt år.
Biblioteklederkonferansen er 21.-22. oktober. Fylkesbiblioteksjefene ble oppfordret til å melde
seg på.
Lyrikkturneen som er gjennomført i samarbeid med Norsk kulturråd og Den norske
forfatterforening avsluttes etter samlinger i Hedmark/Oppland og Møre og Romsdal i høst.
Totalt 15 fylker er besøkt.
Nasjonalbiblioteket orienterte om det 2-årige programmet Digidel 2017, som er omtalt i
bibliotekstrategien. Fylkesbibliotekene ble oppfordret til å engasjere seg i programmet og bidra
til aktivitet i sitt fylke. Fylkesbibliotekene vil bli invitert av Nasjonalbiblioteket til å oppnevne
kontaktpersoner som kan holde seg orientert om det som skjer nasjonalt.
Vedlegg: Deltakerliste
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