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Høring om utredningsrapport om Norsk Kulturråd 
  

Nasjonalbiblioteket (NB) viser til brev fra Kulturdepartementet brev 02.06.2014 om høring på 
rapporten ”Gjennomgang av Norsk kulturråd”.  

 

For Nasjonalbiblioteket vil det være naturlig å kommentere det som kan kalles «gråsoner» 

mellom Nasjonalbibliotekets og Kulturrådets ansvarsområder. Dette gjelder først og fremst 
forvaltningsoppgaver/tilskuddsordninger som ble fordelt mellom de to institusjonene etter at 

ABM-utvikling ble lagt ned, og til oppgaver knyttet til litteratur- og litteraturformidling. 

 
I Nasjonalbibliotekets innspill til utredningsarbeidet den 14.03.14, slo vi fast at etter avviklingen av 

ABM-utvikling ble Nasjonalbiblioteket tillagt oppgaver av forvaltningsmessig art som faller utenom 

oppgaven som nasjonalt bibliotekutviklingsorgan. I gjennomgangen som nå foreligger foreslås det 
som tiltak nr. 10 og 11 at denne typen oppgaver som den gang ble lagt til Kulturrådet blir overført til 

Kulturdepartementet. I den forbindelse mener Nasjonalbiblioteket at det vil være naturlig å se på deler 

av 80-posten som i dag forvaltes av NB. 

 
Nasjonalbiblioteket registrer at arbeidsgruppen ikke går nærmere inn på Kulturrådets støtte til ulike 

former for litteraturformidling som ligger i grenseflaten mot NBs prosjekt- og utviklingsmidler for 

formidling i bibliotekene. Nasjonalbiblioteket bevilger i dag midler til formidlingsprosjekt ute i 
bibliotekene, Kulturrådet har ansvar for formidling av litteratur som blir kjøpt inn gjennom 

innkjøpsordningene. Nasjonalbiblioteket og Kulturrådet samarbeider om ulike formidlingstiltak bl.a. 

om formidling av norsk samtidslyrikk. Nasjonalbiblioteket at arbeidsfordelingen i utgangspunktet 
fungerer godt slik det er i dag. Økt digitalisering og bruk av e-bøker vil føre til endring av både 

distribusjon og formidling av litteratur. Dette vil etter NBs oppfatning på nytt reise spørsmål om 

hvilken rollefordeling det skal værer på litteraturområdet.   

 
Nasjonalbiblioteket registrer at arbeidsgruppen foreslår å gjøre 77-posten til museene om til søkbare 

utviklingsmidler, dette er i tråd med hvordan tilsvarende post forvaltes på bibliotekområdet.  

 
Nasjonalbiblioteket har merket seg at arbeidsgruppen peker på at kulturinstitusjonens 

digitaliseringsarbeid må koordineres. NB ønsker et økt samarbeid på dette området, men ser ikke 

behov for en egen koordinering utover det som ligger i den enkeltes institusjons mandat og 

prioritering. 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Roger Jøsevold 

  

 

 

 

Konst. Nasjonalbibliotekar   

  Svein Arne Tinnesand 

  Avdelingsdirektør 
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