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Revidering av Nasjonal bibliotekstrategi - oppdragsbrev 

I Prop. 1 S (2022-2023) for Kultur- og likestillingsdepartementet omtales Nasjonalbibliotekets 

rolle som statens utviklingsorgan for biblioteksektoren. Videre står det at regjeringen vil 

prioritere prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotekfeltet når overskuddet av spillemidler skal 

fordeles i 2023, og at departementet vil revidere den nasjonale bibliotekstrategien.  

 

Bakgrunn 

Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 – Rom for demokrati og dannelse ble lagt fram av KUD 

og KD i fellesskap i 2019, og er regjeringens bibliotekpolitikk. Strategiens mål er å 

videreutvikle bibliotekene som relevante og viktige kunnskapsinstitusjoner som skal bidra til 

folkeopplysning og dannelse for befolkningen. Bibliotekstrategien følges opp av 

Nasjonalbiblioteket og Utdanningsdirektoratet. For Nasjonalbiblioteket er perioden for 

oppfølging av strategien forlenget ut 2024 som følge av pandemien.   

 

Oppdrag 

Departementet gir med dette Nasjonalbiblioteket i oppdrag å revidere bibliotekstrategien. 

Revisjonen innebærer at Nasjonalbiblioteket går gjennom eksisterende tiltak for å eventuelt 

oppdatere disse. Nasjonalbiblioteket skal også utarbeide nye tiltak til strategien. Hensikten 

med de nye tiltakene er å gjøre litteraturen mer tilgjengelig for folk i hele landet. De nye 

tiltakene vil komme i tillegg til tiltak som allerede ligger i bibliotekstrategien i dag. Tiltakene 

skal gjelde ut 2024. Nasjonalbiblioteket skal drøfte revisjonen med sitt strategiske råd. 

 

De nye tiltakene vil eies av Kultur- og likestillingsdepartementet og følges opp av 

Nasjonalbiblioteket. Det legges ikke opp til at Kunnskapsdepartementet vil foreta tilsvarende 

revidering av sin del av bibliotekstrategien.   
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Side 2 
 

 

Økonomi 

Nasjonalbiblioteket forvalter årlige utviklings- og prosjektmidler til bibliotekfeltet, og midlene 

går til oppfølging av bibliotekstrategien. I 2022 utgjør midlene 49,7 mill. kroner, og ut over 

dette er det varslet en økning på 5 mill. kroner til leselysttiltak og litteraturformidling i 

bibliotek. Nasjonalbiblioteket kan legge dette til grunn for arbeidet med revideringen. Endelig 

fordeling av spilleoverskuddet til kulturformål i 2023 vil bli fastsatt av Kongen i statsråd etter 

at generalforsamlingen i Norsk Tipping AS er avholdt og regnskapet for 2022 er godkjent. 

 

Tidsperspektiv 

Departementet ber Nasjonalbiblioteket utarbeide en revidert bibliotekstrategi innen 19. april 

2023. Departementet tar sikte på å legge fram revidert bibliotekstrategi samtidig som 

overskuddet av spillemidler fordeles i mai 2023.   
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