
 

Notat Bibliotek24 – KDD 

Bibliotek24 henter sin inspirasjon fra Danmarks tiårige-praksis om å sentralisere arbeidet med det digitale 
bibliotektilbudet gjennom Det Digitale Folkebibliotek, og har på få måneder redusert kostnadene ved 
bibliotekene i Norge med over 4 millioner kroner + stillingsressurser. 

Forenkling (færre ansatte realiserer mer) 
For bibliotekene: Gjennom å sentralisere drift og anskaffelser av det digitale medietilbudet, har biblioteksektoren 

et enklere avtaleverk å forholde seg til. Dette gir tryggere ansatte som kjenner også denne delen av medietilbudet 

bedre.  

For innbyggerne: Når alle avtaler er like, er det enklere å bygge sømløse tjenester på toppen. Dette øker 

tilgjengeligheten av bibliotektjenestene. 

Besparelser (samdrift gir mer for mindre) 
For bibliotekene: Gjennom felles forhandlinger og innkjøp, får leverandørene en mindre administrativt krevende og 

mer strømlinjeformet vei inn til bibliotekene. Dette gir til gjengjeld bedre vilkår og priser for bibliotekene. Gjennom 

Bibliotek24 får folkebibliotek og offentlige vgs-bibliotek flere tjenester for færre kroner. Gjennom samdrift 

reduserer man drastisk antall personer som vedlikeholder avtaler, forhandler, ajourfører statistikk, jobber med 

tilgangsstyring og markedsfører. 

For innbyggerne: Innbyggere får flere tjenester levert fra bibliotekene for færre skattekroner. Demokratiet styrkes 

dessuten ved at innbyggere kan få de samme tjenestene uavhengig av hvor i landet de bor.  

Tillit til 1. linje-tjenesten (gjennom åpenhet og like forutsetninger som gir trygge ansatte)  

For bibliotekene: Gjennom like avtaler, åpenhet og transparens bidrar Bibliotek24 til et bedre samarbeid i sektoren 

for hva som tilbys digitalt. Dette styrker bibliotekansattes stolthet og kunnskap om denne delen av medietilbudet.  

For innbyggerne: Felles markedsføring og et godt medietilbud på de formater som til enhver tid er naturlige for 

innbyggere å benytte, bidrar til å holde bibliotekene relevante og pålitelige.  

Digital tilgang (gir økt tilgjengelighet) 
For bibliotekene: Digital tilgang gir en helt annen måte å drifte et medietilbud på. Digitale medier følger ikke den 

tradisjonelle produksjonsløypa til de tradisjonelle mediesamlingene. De kan heller ikke deles gjennom etablerte 

fjernlånsordninger, dette må nedfelles i avtalene med leverandørene.  

For innbyggerne: I takt med at den fysiske mediesamlingen til dels skiftes ut med digitale medier, øker 

tilgjengeligheten til bibliotekenes medietilbud.  

«Bibliotekene låner ikke bare lenger ut, men gir tilgang.  

Bibliotekene kuraterer ikke lenger bare samlinger, men avtaler.» 


