
INNSPILL TIL KULTURMELDINGEN FRA OSLOFJORDBIBLIOTEKENE 
Innspillsseminar arrangert av Norsk bibliotekforening 5. januar 2018. 
 
Innledning 

● Kort presentasjon av Oslofjordbibliotekene 
Oslofjordbibliotekene er en nettverksgruppe for de store og mellomstore 
folkebibliotekene rundt Oslofjorden, i alt 15 bibliotek fra Svenskegrensa i øst til 
Kristiansand i vest. 
 
Fellesnevneren for disse bibliotekene er at det dreier seg om byer eller regionsentra 
med mellom 20.000 – 120.000 innbyggere, i en landsdel preget av høy grad av 
næringsutvikling og vekst, en økende og stadig mer sammensatt befolkning, og med 
høy kulturell kapital. Oslofjordbibliotekene møter mye av de samme utfordringene, i 
form av et stadig mer urbanisert, flerkulturelt samfunn, som stiller høye krav til 
kunnskaps- og kulturinstitusjoner som bibliotek.  
 
Oslofjordbibliotekene utgjør en drivkraft for bibliotekutvikling i egen region. De senere 
årene har Oslofjordbibliotekene, enten som gruppe eller i samarbeidskonstellasjoner, 
stått for utviklingsprosjekt av både regional og nasjonal betydning. Eksempler på 
dette er prosjektet “Jakten på det unike”, der målet var å skaffe et bedre 
beslutningsgrunnlag for utvikling av framtidsrettede bibliotektjenester for mellomstore 
by/regionabibliotek. I Vestfold deltok fire av Oslofjordbibliotekene i prosjektet med å 
etablere seg som Litteraturhusbibliotek, og gjennom arrangementsstøtten fra 
Nasjonalbiblioteket utviklet Skien bibliotek sin gamle lesesal til et moderne 
arrangementsrom, et godt eksmepel til inspirasjon for andre bibliotek i regionen. 
 
Det er biblioteksjefene som utgjør deltakerne i nettverket. Målet med nettverket er 
erfaringsutveksling og samarbeid om felles oppgaver, men også å utvikle ideer til 
felles tiltak og prosjekt, og å gi relevante innspill til sentrale aktører i det norske 
biblioteklandskapet. 
 
 

● Den kulturelle grunnmuren må styrkes og videreutvikles 
 
Engerutvalget slo i 2013 fast at bibliotekene er en unik lokal kulturarena fordi de med 
sin lave tilgjengelighetsterskel er et samlingssted for bredde og dybde i de fleste 
kulturpolitiske betydninger. De er et værested for den som søker opplysning og 
informasjon, kunnskaps- og opplevelsesreservoarer for lesere, utforskere og 
debattanter, de er formidlingssted for forfattere, oversettere og i økende grad for 
andre kulturutøvere. Samtidig uttrykte denne NOU’en at bibliotekfeltet i hovedsak har 
to strategiske hovedutfordringer: for det første at folkebibliotekene er systematrisk 
underfinansiert, og nedprioritert. For det andre at bibliotekenes rolle utfordres i 
forhold til en tilpassing til og utvikling av ny digital infrastruktur for bibliotekvirksomhet. 
Utfordringen lå i det å være en kulturell og kompetansegivende møteplass og 
kunnskaps- og kulturformidler for hele befolkningen. 
Kulturutredningen 2014 (NOU: 2013:4) 

1 

https://www.regjeringen.no/contentassets/1e88e03c840742329b9c46e18159b49c/no/pdfs/nou201320130004000dddpdfs.pdf


 
Siden 2014 har det skjedd en positiv utvikling på bibliotekfeltet. Folkebibliotekene har 
fått et fornyet mandat som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt - en 
rolle som har ført til en framvekst av Litteraturhusbibliotek og et økt aktivitetsnivå. 
Denne utviklingen har blitt styrket gjennom muligheten til å søke arrangementsstøtte 
fra Nasjonalbiblioteket. Gjennom den nasjonale bibliotekstrategien har også 
Nasjonalbiblioteket fått et klart oppdrag om å styrke folkebibliotekene både gjennom 
utviklingstiltak og infrastrukturtiltak. 
 
Vi begynner nå å se resultatene av den nasjonale satsingen på folkebibliotek. Dette 
må det bygges videre på! 
 
 

● Språk, litteratur og bibliotek 
En av kjerneoppgavene til folkebibliotekene er å formidle litteratur og sørge for at alle 
får tilgang til leseopplevelser, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn, etnisitet, 
leseevne eller alder - folkebiblioteket er for alle. Men selv om folkebiblioteket 
tradisjonelt forbindes med bøker og lesing, må dette feltet likevel stadig utvikles i takt 
med endringer i samfunnet ellers.  
 
Den aktive og målrettede litteraturformidlingen må styrkes, og fremdeles utgjøre en 
viktig del av tjenestetilbudet i folkebibliotekene. Nasjonalbibliotekets 
arenautviklingsmidler vil fortsatt være et viktig virkemiddel for å stimulere til dette, og 
må videreføres med økt fokus spesielt på nye former for litteraturformidling. Særlig 
viktig er det å synliggjøre den litteraturen som ikke formidles av andre, og skape 
nysgjerrighet og interesse for hele bredden og mangfoldet i litteraturfeltet. 
 
Innkjøpsordningen vil fortsatt være et viktig virkemiddel for å sikre at 
folkebibliotekene kan formidle og gi tilgang til ny, norsk litteratur. Når nye formater 
entrer arenaen, må de sidestilles i større grad enn tilfellet er i dag. Når dagens 
utlånsmodell for ebøker er problematisk, blir det spesielt viktig at innkjøpsordningen 
også omfatter ebøker. Det må vurderes om flere av de trykte eksemplarene kan 
gjøres om til eboklisenser. 
 
For å styrke folkebibliotekenes mulighet for å kunne tilby både ebøker og elydbøker i 
framtida, bør det vurderes om bibliotekvederlaget kan kompensere for utlån av både 
trykt og digitalt materiale. 
 
 

● Arena for livslang læring 
Norges framtid skal sikres gjennom å styrke landet som kunnskapsnasjon, og 
folkebibliotekene er et viktig virkemiddel. Kunnskapsdimensjonen er en viktig del av 
kulturfeltet, på samme måte som begrepene læring og kultur er tett knyttet sammen. 
 
Når vi i framtida i større grad enn før må skape våre egne arbeidsplasser, og kravet 
til omstilling øker behovet for både endret og helt ny kompetanse, vil folkebibliotekets 
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betydning som et læringsverksted øke. Dette vil kreve en ny omdreining i utviklingen 
av folkebibliotekene. Biblioteket som møteplass får en ny dimensjon, preget av både 
formell og uformell læring, og av biblioteket som verksted. Nettopp når kunnskaps- 
og informasjonsmengden er større og mer uoversiktlig enn noensinne, vil 
folkebibliotekenes veiledere og bibliotekarer ha en rolle i å hjelpe innbyggerne med å 
finne fram i informasjonsstrømmen. Det dreier seg om digital kompetanse i vid 
forstand. Skal bibliotekene utvikles videre på dette feltet, forutsetter det en tettere 
koordinering av innsatsen fra Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet og 
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. 
 
Kulturmeldingen bør sikre at samtlige folkebibliotek tilbyr informasjonskompetanse og 
fremmer digitale ferdigheter i befolkningen. 
 
Aller viktigst vil imidlertid tilgang til digitalt innhold og utviklingen av digitale 
tjenestetilbud være. Behovet er stort for nasjonale lisensordninger som sikrer tilgang 
til digitale ressurser for alle som bor i landet. I lys av den utviklingen vi ser på 
mediefronten nå, der det snakkes om fake news og ekkokamre, vil folkebibliotekene 
få en fornyet rolle i forhold til det å gi fri og uhindret tilgang til gode, kvalitetssikrede 
kunnskapsressurser. Endringene som er gjort i både Åndsverksloven med forskrift, 
og Pliktavleveringsloven, gir tilgang til etterhvert store mengder av det digitale 
ressursene som oppbevares av Nasjonalbiblioteket, i folkebibliotekenes lokaler. Dette 
er viktige ressurser som må både gjøres kjent og formidles, gjerne gjennom utvikling 
av nye tjenestetilbud i regi av folkebibliotekene selv. 
 
 

● Biblioteket som integreringsarena og arena for sosial utjevning 
Biblioteket er et lavterskeltilbud som når alle, uansett alder, økonomi og sosial 
tilhørighet. Det er et av de få kulturtilbudene som er gratis – gratis å besøke, gratis å 
låne, det er gratis å oppholde seg på biblioteket, og de aller fleste arrangementer og 
tjenestetilbud er også gratis. Biblioteket er populært – det oppleves som en attraktiv 
møteplass i lokalsamfunnet. Derfor bidrar biblioteket også til å bygge ned sosiale 
skillelinjer, det motvirker sosial segregering, nettopp fordi det ikke oppfattes som et 
spesialtilbud for marginaliserte grupper, men er et fellesgode. 
 
Aktiv integrering kan i biblioteksammenheng bestå av å gi hjelp til å forstå norsk 
kultur og navigere i det norske samfunnet. Tilrettelegging både av innhold og 
tjenestetilbud er en forutsetning for å oppnå dette, og igjen vil biblioteket som 
læringsarena ha en stor betydning. Også her møtes kunnskap og kultur. Samtidig vil 
biblioteket som uavhengig arena for offentlig samtale og debatt bidra til en offentlig 
diskurs som kan styrke forståelsen nettopp for det kulturelle mangfoldet, og bidra til 
ytringsfrihet og gode demokratiske prosesser. 
 
Biblioteket er også et viktig virkemiddel i arbeidet med å bekjempe barnefattigdom. 
Gjennom å gi enkel og uhindret tilgang til kulturelle opplevelser, og ved å være en 
lavterskel møteplass i lokalsamfunnet bidrar folkebiblioteket til at alle barn har 
mulighet til meningsfylte aktiviteter både alene og sammen med foreldre og venner. 
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Dette krever tilgjengelighet, både til biblioteklokalene, innholdet, tjenestene, og ikke 
minst den formidlingskompetansen som bibliotekpersonalet innehar. I denne 
sammenheng er det viktig å merke seg at selvbetjente bibliotek med sin 
aldersgrenser for adgang kun er et tilbud kun til de voksne. Aktiviteter for barn krever 
ressurser og aktiv innsats. Retten til eget morsmål er særlig viktig i forhold til barns 
utvikling, læring og ivaretakelse av egen kultur. Det flerspråklige bibliotek må derfor 
fortsatt være en solid støttespiller for folkebibliotekene i Norge. 
 
 

Strategier for en nasjonal bibliotekpolitikk 
 

● Bygg videre på den innsatsen som allerede er gjort 
 
De to utfordringene som ble løftet fram i Kulturutredningen 2014 er fremdeles de 
viktigste utfordringene for folkebibliotekene, men vi er på rett vei. Nettopp derfor er 
det viktig å bygge videre på de posiitve satsingene vi har sett de siste tre-fire årene. 
 
Folkebibliotekenes omdømme i lokalsamfunnet er styrket gjennom satsingen på 
biblioteket som møteplass og debattarena. Når innbyggerne opplever biblioteket som 
relevant og viktig, blir biblioteket viktig også for lokalpolitikerne. 
 
Det betyr at en nasjonal satsing har en positiv effekt på flere plan. Spesielt viktig er 
det at man på nasjonalt hold fortsatt styrker utviklngen av bibliotekene som 
møteplass gjennom en økning av de midlene Nasjonalbibliotekets lyser ut til 
arenautvikling. Føringene for midlene må fortsatt legge vekt på nye former for 
litteraturformidling, og å styrke biblioteket som arena for opplevelse og for offentlig 
samtale og debatt. I samspill med de to øvrige departementene bør også 
tjenestetilbudet knyttet til biblioteket som læringsarena styrkes, men ikke begrenses 
kun til digital kompetanse. 
 
Den andre utfordringen er fremdeles knyttet til folkebibliotekenes mulighet til 
tilpassing til og utvikling av ny digital infrastruktur for bibliotekvirksomheten. Også på 
dette feltet kreves det en nasjonal innsats, fordi dette ikke kan løses av det enkelte 
bibliotek eller den enkelte bibliotekeier alene. 
 
Et eksempel på dette er den positive utviklingen i at Nasjonalbiblioteket tilbyr gratis 
katalogdata til bibliotekene. Dette må styrkes videre, slik at Nasjonalbiblioteket også 
bør tilby katalogdata til folkebibliotekene for alt aktuelt materiale uten vederlag og 
tilpasset bibliotekenes behov for hurtig registrering. 
 
 
 

● Vi trenger en ny nasjonal bibliotekstrategi. 
Føringene i bibliotekloven må fremdeles legges til grunn for en ytterligere 
videreutvikling av folkebibliotekene. Det er viktig at den positive utviklingen vi nå ser, 
ikke stopper opp, men at det bygges videre på det som er gjort fram til nå. 
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Nasjonalbibliotekets rolle som nasjonalt utviklingsorgan må videreutvikles og styrkes. 
For å styrke gjennomføringsevnen til Nasjonalbiblioteket, er det en forutsetning at 
Departementet sørger for tilstrekkelige virkemidler, først og fremst i form av 
utviklingsmidler, men også gjennom å gi et klart og tydelig mandat i en ny, oppdatert 
nasjonal bibliotekstrategi. Spesielt viktig vil det være å få gjennomført ytterligere 
infrastrukturtiltak, og å sørge for at folkebibliotekene får mulighet for å gi innbyggerne 
tilgang til mer digitalt innhold. 
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