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Møtet startet med et foredrag av nasjonalbibliotekaren om Nasjonalbiblioteket (NB) sin 
oppfølging av bibliotekstrategien. Foredraget, som normalt ville ha blitt holdt under 
Biblioteklederkonferansen, ble strømmet på nettet for eksterne tilhørere. Møtet fortsatte med 
en kort presentasjonsrunde. Enkelte av medlemmene i rådet hadde meldt forfall til møtet pga. 
korona-situasjonen. 
 
Tilstanden i bibliotekene 
Medlemmene i rådet orienterte kort om hvordan de har opplevd situasjonen i bibliotekene de 
siste månedene. 
 
Mange har lært mye om digital formidling, at både de tekniske sidene og det å samle og 
formidle digitalt innhold er krevende. Det ble også pekt på utfordringer knyttet til kompetanse 
og kunnskap i folkebibliotekene om hva som er digitalt tilgjengelig. Den samme utfordringen 
gjelder befolkningen generelt. 
 
Flere av bibliotekene har opplevd at det har åpnet seg nye handlingsrom internt i kommunene 
og får henvendelser om innhold, kompetanse og arbeidsoppgaver. Slike utfordringer må møtes 
kontinuerlig, og det må stilles krav fra bibliotekene, underbygget med dokumentasjon. 
Bibliotekene bør bruke bærekraftmålene, som nå er sentrale i all kommunal planlegging. 
 
Det var enighet om at rådet bør komme tilbake til en grundigere diskusjon om digitale 
ressurser og hvilke krav de stiller til bibliotekpersonalet. 
 
Utlysning av samarbeids- og utviklingsmidler 2021 
NB orienterte om den planlagte utlysningen av samarbeids- og utviklingsmidler for 2021. 
Midlene vil bli lyst ut ved nyttår med søknadsfrist i februar. Rådets rolle er å gi innspill til 
prioriteringer. Det hadde kommet et skriftlig innspill fra et rådsmedlem på forhånd. 
Søknadsbehandlingen foregår i NB. 
 
Spørsmålet ble reist om midlene bør brukes på felles, større løsninger heller enn å spres på  
flere prosjekter slik at vi når de viktige målene på bibliotekfeltet. Det ble påpekt at mange av 
prosjektene ikke kan resirkuleres. Det ble vist til Deichmans nye teknologiske plattform, som 
mange bibliotek viser interesse for. Den har åpen kildekode, men Deichman har ikke mulighet 
til å følge opp mot andre bibliotek eller drifte plattformen for andre. 
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Flere var enige i at målrettede løsninger kan være lettere å få til med å samle ressursene. 
Samtidig ble det understreket at utviklingsmidlene har betydning lokalt, og flere ønsker å ta del 
i dem. Midlene gir fleksibilitet og frihet til å drive innovasjon, prøving og feiling, og det kan 
oppstå gode ideer lokalt. De bør ikke innrettes slik at deler av landet utelukkes. F.eks. er 
Innlandet fylke uten storbyer. 
 
Enkelte understreket at biblioteket tenker utvikling men prioriterer heller å orientere seg i hva 
andre har gjort enn å bruke ressurser på prosjektsøknader. Noen opplever forventning både fra 
kommuneledelse og bibliotekfeltet om å søke. Kravet om samarbeid oppleves av enkelte som 
hemmende. Det kan være vanskelig å finne interesserte samarbeidspartnere, og 
forvaltningsskiller kan være utfordrende. Samarbeid med andre instanser kan på den annen side 
åpne nye muligheter for biblioteket. For UH-bibliotekene er samarbeid med bibliotek i 
videregående skole viktig. Det ble understreket at den kommende utlysningen må se på 
samarbeid som et virkemiddel og ikke som et mål i seg selv.  
 
Det ble oppsummert med at diskusjonen og prosjektfrustrasjon viser noe av ulikhetene på 
bibliotekfeltet. NB vil forsøke å gjøre prosessen rundt utviklingsmidlene så enkel som mulig og 
minnet om at nasjonale tiltak er NBs ansvar og at ønsket om samarbeid med 
kunnskapssektoren ble fremmet av bibliotekene i strategiprosessen. Det kan vurderes å spisse 
midlene og tenke nytt rundt samarbeid, f.eks. gjennom pilotprosjekter, men ikke før ved  
utlysningen av midler for 2022. 
  
Utviklingen av Nasjonalt lånekort, veien videre 
På bakgrunn av et arbeidsmøte med utvalgte aktører og innspill om GDPR arbeides det nå 
med en plan for videreutvikling av nasjonalt lånekort. 
 
I forrige strategiperiode overtok NB ansvaret for lånekortet, men det ble ikke videreutviklet. 
Det legges nå opp til et klarere skille mellom to elementer, nasjonalt låneregister og selve kortet 
med tjenester. Systemleverandørene mener at dette er mulig. 
 
Kortet vil være digitalt, og for enkelte grupper vil dette være en barriere, men det er viktig å 
huske at det finnes tilgjengelige alternativer til nasjonalt lånekort. 
    
Det ble påpekt at mindre bibliotek trolig vil trenge hjelp til å skrive avtaler med NB om bruk 
av det nasjonale registeret og at det burde bli mulig å logge seg på med Feide. 
 
NB orienterte også kort om den pågående testingen av kortet og vil formidle noen erfaringer til 
strategisk råd. 
 
Søknadene om aktiv formidling 
NB orienterte kort om mottatte søknader og videre prosess1.  
 
Bibliotekutvikling.no – nye løsninger og noe av veien videre. 
NB orienterte kort om arbeid med bibliotekutvikling.no og videre planer. Den siste tiden har 
statistikkløsning vært prioritert. For statistikk prioriteres nå tilrettelegging for å hente data fra 
biblioteksystem, løsning for presentasjon av data og løsning for måling av digital bruk og 
arrangementer. Nettsiden skal suppleres med historiske data med tanke på tidsserier. Det er 
satt opp en portal for kurs og læring, og det arbeides nå med løsninger for søknadsportal og 
prosjektbank. Dagens forum virker ikke etter hensikten. NB ønsker å legge til rette for faglig 

                                                 
1 https://bibliotekutvikling.no/2020/10/15/mottatte-soknader-om-midler-til-aktiv-formidling/ 
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diskusjon, erfaringsutveksling og kunnskapsdeling mellom bibliotekansatte. Hvordan dette kan 
gjøres og andre mulige funksjoner vil bli tema på et senere møte. 
 
Avslutningsvis ble notat om metadata omtalt i forrige møtereferat etterspurt. Det ble uttrykt 
ønske om korte skriftlige saksnotater og gjerne problemstillinger til møtene for å legge til rette 
for de større diskusjonerne, som lånekort og metadatabrønn. Statusrapporten som sendes ut 
kan med fordel vise oppdateringer siden forrige versjon. 
 
Det ble bestemt å legge neste møte til Mo i Rana med overnatting. Det må tas forbehold om 
utviklingen i korona-situasjonen. Det kan evt. legges til rette for digital deltakelse via lyd. 
 
Arne Gundersen 
28.10.2020 
 
Vedlegg: Deltakerliste 


