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Midler til arenautvikling 2017 
Veiledning til utlysning med søknadsfrist 3. oktober 2016. 
 
1. Innledning 

Folkebibliotekene er møteplasser som fortsatt skal videreutvikles som kulturinstitusjoner og 
arenaer for debatt, læring og demokrati. For å oppnå dette er det behov for fysiske lokaler 
som egner seg. Mange bibliotek trenger midler til mindre ombyggingstiltak og utstyr for å 
tilrettelegge lokalene for ny aktivitet. Det er også behov for innhold i form av økt antall 
arrangementer og aktiviteter. Målet er å skape et stort antall arrangementer og gjennom 
dette gjøre det mulig for bibliotekene å utvikle både profil og kvalitet på arrangementene 
samt egen kompetanse. 

 
2. Retningslinjer for tildeling av arenautviklingsmidler 

Det inviteres med dette til søknader om utviklingsmidler innenfor to områder: 

 tilskudd til lokal tilrettelegging av bibliotekrommet 

 tilskudd til aktiviteter i bibliotek 
 

Nasjonalbiblioteket vil vektlegge søknader der søker har en lokal utviklingsplan, dvs. en idé 
om hvordan bibliotekrommet kan tilrettelegges og fylles med aktivitet i et lengre perspektiv 
og gjerne i samarbeid med andre aktører, framfor søknader om enkeltstående arrangementer 
og aktiviteter. For tilskudd til arrangementer vil det være krav til egenandel for å sikre lokal 
forankring av biblioteket som møteplass, aktivitets- og arrangementssted.  
 
Hver kommune/fylkeskommune skal kun levere én søknad. Søknaden kan dekke begge 
områdene nevnt ovenfor eller bare ett av dem. 
 
Tilskudd til lokal tilrettelegging av bibliotekrommet 
Tilskuddet skal brukes til å tilrettelegge eksisterende lokaler. Tiltak som vil kunne støttes kan 
for eksempel være:  

 investering i utstyr til å kunne gjennomføre arrangementer og aktiviteter 

 mindre bygningsmessig tilrettelegging, herunder prosjektering og iverksetting 

 samarbeid med eksterne aktører om å etablere felles scener eller arenaer for debatt, 
samtale eller møteplass 

Det gis ikke tilskudd til ordinært vedlikehold. 
 
Det stilles ikke krav til egenandel ved søknad om midler til tilrettelegging av lokaler. 
 
Tilskudd til aktiviteter i bibliotek 
Tilskuddets formål er å stimulere til aktiviteter i folkebibliotek. Tiltak som vil kunne støttes 
kan for eksempel være: 

 debattmøter, foredrag og samtaler 

 kultur- og litteraturformidlingsaktiviteter 

 verksteder og læringsaktiviteter 

 arrangementsserier 
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Det oppfordres spesielt om søknader til aktiviteter som utvikler folkebibliotekene som 
møteplasser for hverdagsintegrering. Dette kan for eksempel være språkkafeer, opplæring i 
nettbruk og offentlige tjenester eller leksehjelp i samarbeid med frivillige. 
 
For kommuner som ikke mottok tilskudd til aktiviteter for 2015-2016 stilles krav om 20 
prosent egenfinansiering for å få tilskudd til aktiviteter. For kommuner som mottok tilskudd 
til aktiviteter for 2015-2016 vil det normalt bli stilt krav om rundt 40 prosent 
egenfinansiering for å få tilskudd til aktiviteter. Egenfinansieringen kan komme fra andre 
eksterne aktører. 
 
Hvem kan søke? 
Ordningen er forbeholdt folkebibliotek i kommuner som driver i samsvar med Lov om 
folkebibliotek.  
 
Kommuner som ikke søkte om arenautviklingsmidler for 2015-2016 vil bli prioritert. 
 
Fylkesbibliotek kan søke om midler til aktiviteter i folkebibliotek som koordineres av 
fylkesbiblioteket, forutsatt at søknaden knyttes til lokale planer for utvikling, jf. innledning 
under punkt 2. 
 
Hva støttes ikke? 
Følgende formål dekkes normalt ikke av arenautviklingsmidlene: 

 større ombygginger av biblioteket. Bibliotek med større ombyggingsplaner bør 
kontakte fylkeskommunen med tanke på den desentrale støtteordningen for 
kulturbygg 

 kursdeltakelse eller arrangementer beregnet på bibliotekansatte 

 mat- og drikkeservering 

 medieinnkjøp 

 bok- eller medieproduksjon 

 utvikling av nettsted 

 innkjøp av nettbrett eller lignende til publikumsbruk 

 driftstilskudd til festivaler og lignende 

 klassebesøk og andre formål som ikke er åpne arrangementer og som kan regnes 
som del av ordinær drift 

 ansettelser og utvidelser av stillinger knyttet til prosjektene 
 
Søknads- og tildelingsbeløp 
Nasjonalbiblioteket kan bevilge tilskudd som er mindre enn søknadsbeløpet. 

Ved fastsetting av tildelingsbeløp vil kommunens innbyggertall bli vektlagt. 

Ved fastsetting av tildelingsbeløp vil det også bli tatt i betraktning om kommunen mottok 
midler til tilrettelegging av bibliotekrommet eller til aktiviteter for 2015-2016. 

Det vil også bli tatt i betraktning om kommunen inngår i fellessøknader fra flere kommuner 
eller fylkesbibliotek. 

 
 
 
 



3 
 

Søknadsprosess og tidsfrister 
Elektronisk søknadsskjema på Nasjonalbibliotekets nettsted skal benyttes. Krav til 
utforming av søknaden framgår av søknadsskjemaet med tilhørende hjelpetekster. 
 

Søknadsfrist er mandag 3. oktober 2016 kl. 16.00. 
 
For sent mottatte søknader vil ikke komme i betraktning. 

Søknadene vil bli behandlet av Nasjonalbiblioteket. Endelig tildeling av midler vil vanligvis 
bli offentliggjort innen desember.  

3. Betingelser for arenautviklingsmidler 

Leder for biblioteket er ansvarlig for søknaden og gjennomføring av tiltaket. 

Mottakere av arenautviklingsmidler vil få tilsendt et tildelingsbrev. 

Generelle betingelser 
Tiltaket skal gjennomføres i tråd med innholdet i søknaden. I henhold til § 10.2 i Stortingets 
bevilgningsreglement skal Nasjonalbiblioteket ha adgang til å kontrollere at midlene er 
anvendt etter forutsetningene. 

Det kan bli stilt spesielle betingelser til enkelttiltak utover dette. 

Kunnskapsoverføring 
Ved presentasjoner og øvrig profilering skal det opplyses at tiltak støttes av 
Nasjonalbiblioteket. Standarder og kunnskap som kommer ut av tiltak skal stilles til rådighet 
for andre institusjoner. 

Rapportering 
Tilskuddsmottakere skal så snart som mulig, og senest tre måneder etter at tiltaket er 
avsluttet, sende rapport til Nasjonalbiblioteket om at tiltaket er gjennomført. Retningslinjer 
for rapportering spesifiseres nærmere i tildelingsbrevet. 


