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Ny nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023
Bakgrunn
Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har saman utarbeidd «Rom for
demokrati og dannelse – Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023». Strategien seier
noko om mål, innhald og organisering av verkemidlar, og er ei vidareføring av
Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018.
Hovudmålet med den nye strategien er å vidareutvikle biblioteka som relevante og
viktige institusjonar i framtida, som skal bidra til folkeopplysing og danning for
befolkninga. Biblioteka skal nå nye brukarar med litteratur og lesing, legge til rette
for kunnskapsformidling og biblioteka sine digitale samlingar skal aukast. Gjennom
strategiske grep ønsker regjeringa å nå fram til fleire, inkludert dei som ikkje sjølv
oppsøker biblioteklokalet.
Bibliotekstrategien er bygd opp i seks deler:
Del 1 og 2 beskriv kvifor det er utarbeidd en ny bibliotekstrategi. Delane seier noko
om måla for strategien og konkrete tiltak langs tre hovudlinjer som saman skal
bidra til å oppnå måla:
1. Formidling
2. Samarbeid og utvikling
3. Infrastruktur
Del 3 omtalar biblioteklandskapet og ulike bibliotektypar, også skulebibliotek. Med
bakgrunn i lov om folkebibliotek beskrivast organisering, finansiering og kva
oppgåver biblioteka har i ulike sektorar.
Del 4 beskriv 6 konkrete tiltak som Nasjonalbiblioteket skal bidra med for å nå måla
innanfor formidling. Formidling skal vektleggast for å nå nye bibliotekbrukarar, få
fleire til å lese og auke utlånet. Det skal byggast erfaringar, kompetanse og testast
ut nye metodar, som på sikt kan inngå i biblioteka si daglige drift. Biblioteka skal
tilby tenestene sine utanfor bibliotekrommet, og tiltak som tek biblioteket og
samlingane ut av bibliotekrommet til nye grupper vil vere prioritert.
I del 5 blir neste hovudlinje «Samarbeid og utvikling» beskrive. Her omtalast 6
konkrete tiltak. Målet er ein tettare samhandling mellom dei forskjellige
bibliotektypane, samt mellom bibliotek og andre aktørar i samfunnet. Eit auka
samarbeid gir grunnlag for å betre utnytte ressursar på tvers av institusjonar.
Utviklingsprosjekt skal innehalde nyheitsverdi, framtidsperspektiv, praktisk bruk og
bredde.

Del 6 beskriv 13 tiltak for infrastruktur. Stadig fleire bibliotektenester blir
uavhengige av biblioteklokalet, og målet med god infrastruktur er at biblioteka sine
samla ressursar både fysisk og digitalt skal bli betre tilgjengeleg for befolkninga.
Strategien seier at biblioteka bør stå fram som berekraftige organisasjonar. Dei er i
skjeringspunktet mellom kultur, utdanning og livslang læring, folkehelse og sosialt
arbeid, noko som gir eit godt utgangspunkt for å arbeide med berekraftsmåla.
Biblioteka er tufta på ideen om folkeopplysing og delingsøkonomi, og kan gjennom
ulike arrangement og tenester bidra til at innbyggjarane kan leve liva sine på ein
berekraftig måte og kunne bidra til at samfunnsutviklinga er berekraftig.
Vurdering
Ei undersøking i 2018 viste at 54 prosent av befolkninga i Norge hadde besøkt
biblioteket i løpet av det siste året. Dette talet er det høgaste nokon gong, men på
same tid er det nesten halve befolkninga som ikkje nyttar seg av tilbodet. Endra
forventningar set nye krav til biblioteka si rolle som utviklingsaktør. Biblioteka må
vere relevante, representere befolkninga og ha tilbod som er tilpassa behovet.
Hausten 2017 vedtok fylkestinget Fagplan bibliotek 2017-220, i sak T-51/17. Slik
fylkeskommunedirektøren ser det tek Nasjonal bibliotekstrategi opp fleire punkt
som fylkeskommunen allereie har arbeida med for å sette i verk fagplanen.
Litteratur og formidling er eit av satsingsområda i Fagplan bibliotek, og det har vore
lagt til rette for kreativitet, nytenking og utvikling på området. Fylkeskommunen
har fremja skrivelyst gjennom poesiprosjektet «Håp» for unge innvandrarar
(KF-3/18), og leselyst med litteraturformidling i barnehagar for 4- og 5 åringar
(KF-33/19). Gjennom det 3-årige prosjektet «Litterære pusterom – Shared reading
for større livskvalitet» som starta hausten 2019, når fylkeskommunen breitt ut med
litteraturformidling til vaksne. Prosjektet er eit samarbeid med Trøndelag
fylkeskommune.
I vår fagplan for bibliotekutvikling er det ei prioritert satsing å legge til rette for
tverrfaglige samarbeid om utviklingsprosjekt. Fylkeskommunen har mellom anna
gitt økonomisk støtte til prosjektet «Skaporama» i nye Ålesund (KF-50/18), og leia
det nasjonale prosjektet «Biblioteket – ein trygg møteplass?». I 2019 vart det lyst
ut midlar til publikumsutvikling øyremerka folkebiblioteka, desse blir tildelt i løpet
av første kvartal 2020. Fylkeskommunen sin rolle er å vere pådrivar for
bibliotekutvikling i Møre og Romsdal. Det vil til dømes seie å vere pådrivar for at
biblioteka utviklar nye tilbod i dialog med brukarane og eksterne, og støtte
biblioteka sitt arbeid for å vere ein attraktiv samarbeidspartner. For å få til dette er
det nødvendig med utstrakt samarbeid over kommunegrenser og på tvers av
institusjonar for å kunne tilby gode brukaropplevingar og aktivitet i biblioteka. Ei
rolle fylkeskommunen har.
Ny nasjonal bibliotekstrategi legg vekt på fylkeskommunen sin rolle når det gjeld
kompetanseheving i biblioteka. Nasjonalbiblioteket og fylkesbiblioteka samarbeider
om fagleg utvikling og kompetansedeling. I Fagplan bibliotek er det ei prioritering å
legge til rette for kompetansehevande kurs og samlingar. Fylkeskommunen
gjennomførte i 2019 mellom anna eit leiarutviklingsprogram for biblioteksjefar i
fylket (RS-1/19). I tillegg arrangerer vi årleg fleire møteplassar, mellom anna
Biblioteksjefmøte og Bibliotekdagane.

For å følgje opp satsingsområda i Nasjonal bibliotekstrategi og Fagplan bibliotek, og
støtte opp under auka aktivitet og brukarmedverking i biblioteka, ønsker
fylkeskommunedirektøren å prioritere områda under:
Nasjonalbiblioteket vil lyse ut midlar til aktiv formidling, slik at biblioteka kan skape
gode tiltak som bidreg til å styrke biblioteka som formidlarar. Dette er i trå med
fylkestinget sitt vedtak i sak T-90/19, og prioriteringar innanfor området bibliotek
og litteraturformidling. Til dømes å prøve ut fleire nye former for litteraturformidling
og tilby kompetansehevande kurs på området for tilsette i biblioteka.
Fylkeskommunedirektøren tilrår at fylkeskommunen framover vil støtte tiltak som
utviklar metodar for digital formidling og tiltak som vil prøve ut og/eller utvikle ny
framtidsretta formidlingsmetodar. Biblioteka kan til dømes få ei sentral rolle for
formidling og spreiing av norske dataspel i åra som kjem, slik det også blir omtalt i
sak KNF-2/19 Ny dataspelstrategi 2020-2023.
Nasjonal bibliotekstrategi har som mål å fremme større samhandling mellom
institusjonar. Nasjonalbiblioteket vil lyse ut prosjekt- og utviklingsmidlar for å
utvikle nye tilbod, samt stimulere til nye samarbeidsmåtar, auka samarbeid og nye
samarbeidsformer mellom bibliotektypar. Offentlege tilskotsmidlar er under press
og påverkar drift og utvikling av biblioteka, og statlege forventningar til auka del av
eigenfinansiering kan vere utfordrande for biblioteka. Fylkeskommunedirektøren
meiner det blir viktig å prioritere nytenking og utviklingstiltak i åra framover, og vi
må i noko større grad bruke fagressursar på å støtte opp om biblioteka, slik at dei
kan gjere seg meir nytte av eksterne prosjektmidlar mellom anna frå
Nasjonalbiblioteket.
Fylkeskommunen skal i følgje biblioteklova ivareta regionale bibliotekoppgåver og
vere ein regional utviklingsaktør som arbeider med kompetanseutvikling,
samordning og utviklingstiltak. Nasjonal bibliotekstrategi legg vekt på at
fylkeskommunen må ha eit spesielt auge til dei små biblioteka i dette arbeidet.
Fylkeskommunedirektøren er samd i oppmodinga, og legg til grunn at vi gjennom
vår rolle kan balansere det å leggje til rette for nettverksbygging og møteplassar
som fremjar samarbeid mellom bibliotek og andre aktørar og ønsker styrke
samarbeidet og dialogen med biblioteka.
Strategien viser at Nasjonalbiblioteket skal levere fellestenester som avlastar
biblioteka slik at dei får meir tid til publikumsretta arbeid. Fylkeskommunen legg i
dag til rette for ulike fellesløysingar, til dømes e-bøker og transportordning.
Fylkeskommunedirektøren ser det som viktig at vi som er ein strategisk planleggar
i samspel med stat og kommunar, fremmer Møre og Romsdal sine interesser i det
nasjonale nettverket.

Forslag til vedtak:
1. Kultur-, næring- og folkehelseutvalet tek «Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023
– Rom for demokrati og dannelse» til orientering.
2.

Kultur-, næring- og folkehelseutvalet ber fylkeskommunedirektøren om å kome
tilbake med ei satsing for å auke aktivitet og brukarmedverking i biblioteka i
framlegg til Økonomiplan 2021-2024.
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