(Vedtatt av Norsk kulturråd 4.10.2019)

Retningslinjer for Forsøksordning med distribusjon av kulturfondbøker til skolebibliotek

Del 1 – Retningslinjer for søknad
§ 1 – Om ordningen / formål for ordningen
Innkjøp til skolebibliotek er en treårig forsøksordning (2020-2022) med det formålet å gi barn og
unge tilgang til et større utvalg av nye norske bøker gjennom skolebiblioteket enn de har i dag.
Ordningen sørger for innkjøp og distribusjon av kulturfondbøker til skolebibliotek i grunnskolen.
Gjennom ordningen vil titler for barn og unge på Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur,
Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa og Innkjøpsordningen for nye norske tegneserier bli
distribuert.
Forsøksordningen vil bidra med kunnskap om hva økt tilgang til litteratur i skolebiblioteket betyr for
unges lesing. Gjennom ordningen vil man også bidra til kartlegging av hvilke skolebibliotek som har
ressurser til å ta imot og formidle litteratur for barn og unge gjennom innkjøp og distribusjon i regi av
Norsk kulturråd. Prosjektet skal også sørge for en oversikt over hvilke skolebibliotek som allerede får
videredistribuert innkjøpte titler fra folkebibliotek gjennom ordinære innkjøpsordninger for barn og
unge.
§ 2 – Hvem kan søke
Skolebibliotek i grunnskolen (1. til 10. trinn) som har bibliotek i skolens lokaler og som har et budsjett
for skolebiblioteket som sikrer en personalressurs.
§ 3 – Hva kan det søkes om?
Det kan søkes om å delta i forsøksordningen og dermed motta bøker som er tilpasset målgruppen
barn og unge (1.-10. trinn). Titlene som distribueres til skolebibliotekene gjennom forsøksordningen
er:
- påmeldt Innkjøpsordningen for skjønnlitteratur i kategori 1 eller kvalitetsvurdert og innkjøpt
på Innkjøpsordingen for skjønnlitteratur i kategori 2
- kvalitetsvurdert og innkjøpt på Innkjøpsordingen for ny norsk sakprosa for barn og unge
- kvalitetsvurdert og innkjøpt på Innkjøpsordningen for nye norske tegneserier
Skolebibliotekene som inkluderes i ordningen forplikter seg til å motta og formidle alle bøkene som
inngår i forsøksordningen i de tre årene forsøksordningen varer, samt overholde oppbevaringsplikten
som gjelder for innkjøpsordningene.
Titlene distribueres direkte til de skolebibliotekene som inkluderes i forsøksordningen, og kommer
utenom den ordinære distribusjonen av bøker på innkjøpsordingene.
§ 4 – Vurdering av søknaden
Søknaden skal inneholde dokumentasjon på at søker har bibliotek i skolens lokaler og har et budsjett
for skolebiblioteket som sikrer en personalressurs. Den skal også inneholde en kort, overordnet plan
for formidling av bøkene som inngår i forsøksordningen, samt en begrunnelse for hvorfor skolen og
skolebiblioteket ønsker å delta i forsøksprosjektet. Hvis skolen allerede får videredistribuert bøker fra
Kulturrådets innkjøpsordninger for barn og unge fra et folkebibliotek, skal dette oppgis i søknaden.
Alle disse punktene vil inngå i Kulturrådets vurdering.

I den samlede vurderingen av søknadene vil geografisk spredning blant tilskuddsmottakerne og
variasjon i størrelsen på skolebibliotekene bli tatt hensyn til.
§ 5 – Krav til søknaden
Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen. Søknaden
må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet.
Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil
bli avvist.
§ 6 – Utmåling av tilskudd / beregning av tilskudd
Søkere på denne ordningen vil ikke motta tilskudd ut over bøkene som distribueres til
skolebibliotekene.
Utbetaling til forlag og forfatter, og tilbakebetaling ved eventuell underkjenning av titler, vil følge
samme retningslinjer som Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur.

Del 2 – Vilkår for tilskuddsmottaker ved tildeling
§ 7 – Bortfall av tildeling
Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten.
Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.
Kulturrådet kan holde tilbake bøker dersom det avdekkes at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette
opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.
Vesentlige endringer i ressurssituasjon, lokaler eller formidlingsplan, eller andre forhold som påvirker
deltakelsen i prøveordningen, må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.
§ 8 – Rapportering
Skolebibliotekene skal rapportere årlig gjennom et eget rapporteringsskjema fra Kulturrådet.
§ 9 – Evaluering
I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt
dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.

