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Vi vil styrke lederne 
NY REDAKTØR  Dette nummeret av Bibliotekaren er det før-
ste med vår nye redaktør, Embret Rognerød. Vi ønsker Embret 
hjertelig velkommen tilbake til Bibliotekarforbundet etter at han 
de siste årene har jobbet i Foreningen Norden. Dette nummeret 
markerer også et historisk skif te i BF: Helt siden første nummer 
kom ut i 1993 har Bibliotekaren hatt samme redaktør, Erling 
Bergan. Arven etter Erling lover vi å ta godt vare på.  
 Bibliotekaren 3/2019 handler hovedsakelig om ledelse. Du 
finner stof f blant annet fra vår lederkonferanse, om vårt nylig 
lanserte mentorprogram, og om en fersk undersøkelse basert 
på biblioteksjefplakaten – som vi tidligere i år of fentligjorde i 
samarbeid med flere andre organisasjoner. 
 BFs målprogram har tre prioriterte områder: Lokale for-
handlinger, skolebibliotek og ledere. Sekretariatet og styret 
jobber parallelt med å innfri på alle tre områdene. En måte vi 
gjør dette på er å gi deg som BF-medlem verktøy du kan bruke 
når du argumenterer for viktigheten av bibliotek. 
 Våre politiske uttalelser «BF mener» er eksempler på dette. 
Den siste vi har utarbeidet handler om skolebibliotek. I uttalelsen 
viser vi til viktige politiske dokumenter, til opplæringsloven og 
hva vi mener er suksesskriterier for et godt skolebibliotek. Vi 
håper den kan være til nytte for alle skolebibliotekarer. 
 Denne høsten lanserer vi også vårt mentorprogram for ferske 
bibliotekledere. Vi erfarer dessverre at alt for få arbeidsgivere 
gir nok støtte til nye bibliotekledere. Målet med vår mentor-
ordning, hvor du i løpet av året har seks-åtte samtaler med en 
annen bibliotekleder, er å gjøre ledere tryggere i egen utøvelse 
av lederrollen og å gi hjelp til vanskelige saker.  Å være leder kan 
være en ensom jobb. BF ønsker å støtte deg som leder, slik at du 
kan føle deg trygg i rollen og at du kan utvikle deg på best mulig 
måte. 
 Noe av det morsomste jeg gjør som forbundsleder er å 
møte blivende bibliotekarer. I år har jeg møtt studenter både 
på OsloMet og på Universitetet i Tromsø. I år var vi også for 
første gang representert på Universitetet i Agder i forbindelse 
med skolebibliotekkonferansen i september. På hvert sted 
gjør jeg mitt ytterste for å trygge studentene på at de har tatt 
et godt studievalg. Bibliotekarer jobber med oppgaver som er 
grunnleggende viktig for samfunnet – oppgaver som handler 
om folkeopplysning, digital dannelse, formidling, folkehelse, 
stedsutvikling og andre viktige samfunnsområder.  
 2. september ble den nye nasjonale bibliotekstrategien 
lansert på FUBIAK, biblioteket i bydel Furuset i Oslo. Etter slike 
lanseringer blir det of te skuf fede reaksjoner blant bibliotekfolk. 
Vi ønsker mer penger, mer folk, mer ros, kort sagt mer av det 
meste. Jeg tror vi trenger å være noe mer realistiske i våre for-

ventninger til hva Kulturdepartementet kan bistå oss med. Det 
er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er folke-
bibliotekenes finansieringskilde og Kunnskapsdepartementet 
som finansierer UH-sektoren. 
 Strategien handler også i all hovedsak om Nasjonalbiblio-
teket og hvilke prioriteringer de skal ha i de nærmeste årene. 
NB er det virkemiddelet Kulturdepartementet har til å utøve 
nasjonal bibliotekpolitikk. Det som er en virkelig god nyhet, 
er at Kulturdepartementet denne gangen fikk med seg Kunn-
skapsdepartementet. Strategien har begge departementene 
som avsender. Statsråd for Kunnskapsdepartementet, Jan Tore 
Sanner, innrømmet da også at dette skjedde etter betydelig 
press fra Skei Grande.  Departementene opererer stort sett med 
vanntette skott mellom fagområdene, så dette er et viktig skritt 
i riktig retning for å se bibliotekfeltet i en større helhet. 
 Etter min mening var det et viktig signal at tre statsråder 
stilte opp på lanseringen av strategien. Det understreker hvor 
viktig regjeringen synes bibliotekene er. Minister for høyere 
utdanning, Iselin Nybø, mente bibliotekene ville få en enda 
viktigere rolle nå som Plan S settes ut i livet. Jan Tore Sanner la 
særlig vekt på digital dannelse og informasjonskompetanse. 
Trine Skei Grande la særlig vekt på folkeopplysning og dannelse 
og hvordan vi sikrer at bibliotekene fortsetter å være relevante 
samfunnsinstitusjoner. 
 For lederne i bibliotekfeltet er dette godt nytt når kampen 
om budsjettkronene står for døren. Politikerne gir oss gode 
argumenter for hvorfor bibliotek er viktig og hvorfor det er 
riktig å bruke midler på bibliotek i tider hvor mange opplever 
innsparinger. 

Foto: Erling Bergan
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Meråpent 
bibliotek
– mer aktuelt enn noen gang

bibsyst.no
e-post: firmapost@bibsyst.no

Nyhet! 
UTVID ÅPNINGSTIDEN 
MED DØGNBIBLIOTEKET
Bibliotek-Systemer har introdusert «døgnbiblioteket», et system hvor 
biblioteket kan være åpent selv om det er ubetjent. Døgnbiblioteket 
tilbyr selvbetjening og utvidede åpningstider for brukerne av biblioteket.

Systemet er et attraktivt supplement til eksisterende løsning som gir muligheter til lengre 
åpningstider, flere besøkende og bedre utnyttelse av bibliotekets fasiliteter. Et utvidet 
bibliotek tilbud oppleves svært positivt og tidsriktig av lånerne. Nasjonale og lokale lånekort 
gir adgang til tilbudet.

«Det åpne bibliotek», Larvik biblioteks avdeling i Stavern, har installert denne løsningen. De 
har åpent alle dager fra 06.00 til 22.00, til glede for sommergjester, studenter og befolkningen 
forøvrig som nå kan besøke biblioteket og låne bøker når det passer dem.

Les mer om løsningen på bibsyst.no

1

2

3 4

5

1 Sett inn ditt lånekort og tast pinkode
2 Systemet registrerer og tar bilde når du går inn
3 Finn bøkene du vil låne i hyllene
4 Gå til selvbetjeningsenhet for «lån», «levering» og «mine sider»
5 Bruk lånekortet og lån det du ønsker på selvbetjeningsenheten

Vi har levert løsningen til mange bibliotek siden 2013 
– og budskapet er fortsatt det samme.

1. Skann lånekort eller lånekort på mobil og tast 
pinkode.

2. Systemet registrerer og tar bilde når du går inn.

3. Finn bøkene, bladene eller filmene du vil låne 
i hyllene.

4. Gå til selvbetjeningsenhet og lån det du ønsker.

Tillitsvalgte utfordret Oslopolitikerne

Møtte blivende bibliotekarer

Slutter som redaktør 
Leverte høringssvar 

Besøkte nye Deichman med 
dansk søsterorganisasjon 

Omkamp i Bærum 

Blir det økt bemanning og bedre åpningstider på nye Deichman? BFs 
tillitsvalgte på Deichman inviterte Oslopartiene til debatt 29. august.  
I 2020 åpner Deichman i Bjørvika, og i sommer har debatten om den 
høye utleieandelen, som det rødgrønne byrådet har lagt opp til, gått 
for fullt i Dagsvavisen, med BFs hovedtillitsvalgt Frid Hamsun blant 
de kritiske røstene.

Under debatten 29. august snakket et samlet panel, der alle bysty-
repartiene deltok, med unntak av MDG og FrP, varmt både om det nye 
biblioteket og viktigheten av de lokale bibliotekfilialene.

De tillitsvalgte pekte imidlertid på flere paradokser ved Oslos 
biblioteksatsning: Antall ansatte på det nye hovedbiblioteket skal 
ligge på dagens nivå (det vil si 33 årsverk), mens besøket forventes å 
gå kraf tig opp (fra rundt 300.000 årlig til rundt to millioner). Politi-
kerne sa «ja til flere ansatte» og «ja til økte budsjetter» til Deichman. 
Så gjenstår det å se om ord blir til handling når budsjettet vedtas i 
desember.

I august startet tre nye kull på ferden mot verdens vakreste pro-
fesjon. Bibliotekarforbundet var i år på plass både i Oslo, Tromsø 
og Kristiansand og vervet nye studenter. På forhånd ba vi om 
forslag til hva vi burde spørre studentene om: «Husk å spørre om 
dei likar folk! Dei aller fleste studentane er glad i bøker, men å 
vere glad i å møte menneske er minst like viktig i bibliotekaryrket 
i dag,» skrev Ritha Helland.  «Fokusér på det du kan i framtidige 
stillingsannonser», rådet NBF-leder Mariann Schjeide.

«Bibliotekene spiller en betydelig rolle for befolkningens 
læring, fra barnehagealder til sen alderdom,» skriver Bibliote-
karforbundet i sitt høringssvar til regjeringens utredning om 
livslang læring. Les hele høringssvaret på bibforb.no! 

I september holdt Deichman-sjef Knut Skansen (bildet) omvisning 
med representanter fra BF og vår danske søsterorganisasjon (Bibliote-
karforbundet) på nye Deichman Bjørvika. Skansen oppmuntret blant 
annet BFs tillitsvalgte til å fremme sitt syn på det nye biblioteket frem 
mot åpningen av det nye biblioteket. Foto: Jannicke Røgler. 

I fjor ble Bærum kommunes forslag om å redusere bevilgningene 
til skolebibliotekene med 20 prosent i handlingsplanen 2019-2022 
møtt med sterk, lokal motstand. 

Leder av Bærum kommunes utvalg for barn og unge Anne Lene 
W. Hojem (H) gikk senere ut og fortalte at de skulle stoppe kuttene 
frem til de hadde utredet hva digitaliseringen i skolene ville si for 
skolebibliotekene. Men slaget om skolebibliotekene i Bærum – som 
har vært regnet som en foregangskommune  - er ikke vunnet.

Bibliotekarforbundets rådgiver Bente Ørberg og tillitsvalgt for 
skolebibliotekarene i Bærum, Brit Marit Hope, rykket derfor ut i 
Budstikka 20. august.

– Det kommunen gjorde var å skyve disse kuttene inn i fremtiden, 
til siste delen av handlingsprogrammet, og da presentere saken som 
vunnet, sier Ørberg til Budstikka. Senere fikk BF støtte fra Budstikka 
på lederplass – og arbeidet fortsetter inn mot høstens budsjett. 

1. september sluttet Erling Bergan som redaktør i BF etter å ha 
vært redaktør i Bibliotekarforbundet helt siden oppstarten i 1993. 
– I en generasjon har Erling Bergan vært en svært markant og 
tydelig stemme i bibliotekfeltet. Det enorme arbeidet som ligger 
bak oppstarten og utviklingen av BF til det organisasjonen er i 
dag er nesten ikke til å fatte, sier forbundsleder Jannicke Røgler.
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Flere blir gratis-
passasjerer 

Krever tiltak mot 
økende uro 

Mange «skroter»  
skolebibliotek

Ansatte blir stadig mer positive til fagbeve-
gelsen. Men færre vil melde seg inn. 

Det kommer fram i YS’ arbeidslivsba-
rometer, som ble presentert under Aren-
dalsuka i august. Paradoksalt nok sier flere at 
de er positive til fagbevegelsen, men mange 
velger å ikke melde seg inn fordi de tenker at 
de uansett får nyte fordelene av ordningene 
de fagorganiserte forhandler frem (rundt 40 
prosent av de ikke-organiserte svarer dette). 

– Hvis folk ute på arbeidsplassene får et 
stadig mer passivt forhold til det å organisere 
seg, er det et problem for hele den norske 
modellen, sier YS-leder Erik Kollerud til 
FriFagbevegelse.

Den sosiale uroen på svenske bibliotek har økt de siste to 
årene, ifølge vårt svenske søsterforbund DIK, som i septem-
ber presenterte en medlemsundersøkelse om arbeidsmiljø 
på bibliotekene. Med sosial uro mener man grupper eller 
individer som bryter mot bibliotekets regler eller krangler 
med andre bibliotekbrukere. 

DIK-leder Anna Troberg mener svenske bibliotek trenger 
mer ressurser for å få bukt med problemene. 

–  I tillegg må man styrke samfunnet rundt bibliotekene. 
Vi kan se at problemene øker i bibliotekene på de stedene 
der samfunnet har utviklet seg i feil retning, der det er van-
skelig for folk med rusproblemer å få hjelp, der man legger 
ned ungdomstilbudet og lignende, sier Troberg. 

Minst hver tiende grunnskole mangler skolebibliotek, skriver tidsskrif tet 
Periskop, som dekker kunst og kultur for barn og unge. Den prisbelønte 
skolebibliotekaren på Gulskogen skole, Marit Gautneb, gir noen svært gode 
eksempler på hvorfor tilbudet bør styrkes. 

Tiendeklassingene ved skolen – som har satset på skolebibliotek –  er blant 
de beste i norsk i hele Buskerud.

– Mange av elevene møter nok aldri bøker hjemme. Så vi tror jo at arbeidet 
vårt gir ef fekt, sier Gautneb. 

Foto: Svensk biblioteksförening. 

Foto: Kjartan H
elleve, Periskop.
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Kommune skulle kutte kultur – måtte snu 

Lydhør journalist på 
søndagstur

Høsten byr dessverre of te på budsjettproblemer for folkebibliotek-
ansatte. Det er heller ikke alltid logikken bak planene er like enkel 
å få tak på. Et av årets mest selsomme eksempler kommer fra Lier 
i Buskerud: Til tross for overskudd i kommuneøkonomien vedtok 
nemlig kommunestyret å kutte én million i kultursektoren - uten 
å kutte i tilbudet. 

Forslaget møtte på mye motbør. Etter å ha jobbet med kutt-
planene i flere måneder konkluderte også administrasjonen med 
at det var svært lite å spare: – Vi må kunne konkludere med at det 
var særs mislykket, og lite gjennomtenkt, sier Høyres gruppeleder 
Søren Falch Zapf fe til Lierposten.

Bli med på  
Nordisk 
litteraturuke 

Gladnyhet til skole- 
bibliotekarer

På jakt etter ideer til arrangementer i 
høst? Tradisjonen tro arrangeres Nordisk 
litteraturuke i november. Årets tema er «Fest 
i Norden». Anbefalt litteratur og forslag til 
arrangementer ligger på nordisklitteratur.org!

Kulturrådet innfører en prøveordning der inn-
kjøpsordningene for skjønnlitteratur, sakprosa og 
tegneserier for barn og unge utvides til å omfatte 
nær 200 skolebibliotek over hele Norge.

– Barns tilgang til kunst og kultur påvirkes i enda 
større grad enn voksnes av bakgrunn og sosioøko-
nomiske forhold, sier Anne Oterholm, nestleder i 
Norsk kulturråd. – Rådet har et strategisk mål om 

å styrke barn og unges tilgang til kunst og kultur, og skolebibliotekene 
er en arena som potensielt møter alle barn i Norge. 

Søknadsfrist er 3. desember i år, og bibliotekene kan søke fra starten 
av november.

Sportsjournalisten i Sogn Avis Endre Romøren var misfornøyd med 
Sogndals innsats og sammenlignet opplevelsen av å se dem fra side-
linjen med stillheten på biblioteket om søndagene. Vi får tro at jour-
nalisten har fått med seg at det er lyd og liv på det lokale biblioteket 
alle de andre dagene i uka! 

Nordisk litteraturvecka  
Fest i Norden

Nordisk litteraturuge  
Fest i Norden

Nordisk litteraturuke  
Fest i Norden

Pohjoismainen kirjallisuus-
viikko 
Juhla Pohjolassa

Bárður Óskarsson

11-17/11 2019

Norræn bókmenntavika 
Norræn hátið

Norðurlendsk bókmentavika 
Hátíðarhald í Norðurlondum

Nunat Avannarliit atuagaataasa 
sapaatip-akunnerat 
Avannaani Fiisternerinnaavoq

Nordic Literature Week 
Nordic Celebration

Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal. Foto: Lier kommune.

Foto: Kulturrådet. 
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I september startet Troms fylkesbibliotek opp sitt nye lederprogram. 
Målet å styrke biblioteklederes lederkompetanse og rolleforståelse, 
skriver prosjektleder Marit Andersen Somby.

Satser på lederutvikling for 
bibliotekledere 

I «Regional bibliotekplan for Troms 2017-
2028» er behovet for lederkompetanse i 
folkebibliotekene understreket som grunn-
leggende for å kunne oppnå det overordnede 
målet om å tilby «(…) gode og likeverdige tje-
nester og tilstrekkelig nærhet til tjenestene 
for alle innbyggere i Troms». Dette behovet 
for fokus på bibliotekledelse var noe biblio-
teksjefene som deltok i planprosessen var 
veldig opptatt av. 

Derfor ble et av tiltakene under strategier 
for kompetanseutvikling å «utvikle og tilby et 
lederutviklingsprogram». Lederutviklings-
programmet er utviklet i tett dialog med 
biblioteklederne i Troms. De har i flere om-
ganger svart på problemstillinger og kom-
met med forventninger og kommentarer 
tilbake, både hva de har ønsket seg av faglige 
moduler, om organiseringen av studiet, om 
tilrettelegging og finansiering. 

Hele prosessen med skriving av kravspe-
sifikasjon, anbud og tilslutt avtaleinngåelse 
har tatt lang tid, men nå i høst er vi endelig 
i gang! 

Vi endte med å inngå avtale med Oslo-
Met og konsulentfirmaet Mind AS. Troms 
fylkesbibliotek og de to leverandørene har 
samarbeidet tett for å utvikle studiet og 
sikre en god og helhetlig koordinering og 
samkjøring, gjennomføring og oppfølging 
av studentene.  

OsloMet leverer fire fagmoduler, vi star-
ter opp nå i høst med modulen «Biblioteket 

i samfunnet» som fokuserer på bibliotekets 
rolle i samfunnet, bibliotekarprofesjonens 
samfunnsoppdrag og bibliotekleders rolle 
og oppgaver. I de tre neste modulene er 
lederrollen og styringsgrunnlaget, utvikling 
og samarbeid og ledelse i of fentlig sektor i 
fokus – alt med case fra biblioteksektoren 
som base for diskusjoner og kunnskaps-
deling. 

for bibliotekledere i Troms og Finnmark.  Til 
sammen er det 13 studenter som følger pro-
grammet, som skal gå fram til og med våren 
2021, 11 stk. fra Troms og to fra Finnmark. 

Lederut viklingsprogrammet skal gi 
lederne et helhetlig blikk for bibliotekvirk-
somheten og styrke dem i arbeidet med å 
gjøre bibliotektjenestene synlig som ressurs 
i kommunen. Studentene skal få bedre evne 
til å lede og utvikle biblioteket gjennom 
fokus på bibliotekenes samfunnsoppdrag, 
ledelse i of fentlig sektor og på hvilket hand-
lingsrom de har i det kommunale systemet. 
Bibliotekledere opplever of te at det er en 
utfordring å synliggjøre bibliotektjenesten 
i kommunen, både innad i kommuneadmi-
nistrasjonen og som lokalsamfunnsaktør. 
Det er også et ønske om å skape et sterkere 
faglig fellesskap gjennom lederutviklings-
programmet og å øke samhandlingen i og 
mellom kommunene, i regionene og i det nye 
fylket Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Studentene er en sammensatt gruppe, 
mens noen har lang fartstid som bibliotek-
ledere, andre har akkurat har begynt i sine 
lederstillinger. Dette gjør dem til en spen-
nende gruppe som kan dele på sine erfarin-
ger og støtte hverandre i de utfordringene 
de har. Vi så allerede nå under første samling 
at studentene deler villig og engasjerer seg 
i hverandres problemstillinger, blant annet 
hvordan utarbeide planverk, samarbeid og 
nettverksbygging, hvordan få bedre struk-
tur, kommunikasjon med nærmeste leder og 
bedre informasjonsflyt.  Dette tegner godt 
for den videre samhandlingen og utviklingen 
de skal igjennom. 

Vi har vært veldig opptatt av at dette skal 
være et opplegg som lar seg gjennomføre på 

Mind AS vil følge studentene gjennom 
hele studieløpet og støtte deres personlige 
lederutvikling, hele tiden sett i sammenheng 
med fagmodulene og studentenes arbeids-
hverdag for å forankre og implementere 
kunnskapen gjennom praktisk trening og 
øvelser. Mind sitt oppdrag i studiet er også å 
motivere til at studentene samhandler godt 
og at alle kommer seg igjennom studieforlø-
pet på en god måte. 

Det var en engasjert og motivert gruppe 
med bibliotekledere som i begynnelsen 
av september møttes for første gang som 
studenter på lederutviklingsprogrammet 

Marit Andersen Somby 

Dette skal være et opplegg 
som lar seg gjennomføre 
på toppen av alle andre 
oppgaver man har 
som bibliotekleder. 

tekst
Prosjektleder og 
koordinator Marit 
Andersen Somby

NYTT PROSJEKT I TROMS:
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toppen av alle andre oppgaver man har som 
bibliotekleder. Vi har derfor lagt opp til kun 
ett fysisk møte per semester, forelesninger 
som man kan se når man har tid til det og 
to webinar i løpet av semesteret. I tillegg 
kommer det individuelle arbeidet og sam-
taler som studentene har med sin veileder 
på Mind, to korte skrif tlige arbeidskrav og 
hjemmeeksamen over tre dager.

Hvis noen andre ønsker å sette i gang noe 
lignende, er det bare å ta kontakt, så deler vi 
gjerne på våre erfaringer. 

Les mer om lederutviklingsprogrammet:  
http://bibliotek.tromsfylke.no/kompetansehe-
ving/kompetanseheving/lederutvikling./ 

OPP S TART. Studenter samlet på første studie-
dag. Foto: Jamie Johnston. 

Marit Andersen Somby (t.v.) 
med lærer Jamie Johnston. 

 y Startet opp i september og pågår frem til 
våren 2021.

 y 11 studenter fra Troms og to fra Finnmark 
følger programmet.

 y OsloMet leverer fire fagmoduler, den første 
er «Biblioteket i samfunnet», som fokuserer 
på bibliotekets rolle i samfunnet, biblio-
tekarprofesjonens samfunnsoppdrag og 
bibliotekleders rolle og oppgaver. 

 y Konsulenter fra Mind AS følger studentene 
gjennom hele studieløpet.

OM  LEDER- 
PROGR AMME T

Tromsø bibliotek. 
Foto: Mark Ledingham
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POSTBIBLIOTEKSJEF. Etter at Posten flyttet 
inn i biblioteket, ble Kristin Lippestad 
i 2016 både biblioteksjef, kultursjef og 
postsjef i Hobøl kommune. Situasjonen 
der har endret seg siden den gang, men 
uklare ansvarsområder blant norske 
bibliotekleder er fortsatte en utfordring.  
Foto: Jo Straube («Det norske biblioteket»).
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Mange kommuner mangler planer for bibliotekene, og bare drøyt 
halvparten av biblioteksjefene føler seg sikre på sin plass i hierarkiet. 
Det viser svarene fra BFs undersøkelse blant norske bibliotekledere.  

Føler seg vingeklippet  
og usynliggjort 

FUNN FRA BIBLIOTEKLEDERUNDERSØKELSE 
BL ANT BIBLIOTEKLEDERE: 

«Jeg deler oppfatningen som mange biblio-
teksjefer har, jeg føler meg i aller høyeste 
grad vingeklippet. Derfor søker jeg andre 
jobber, som biblioteksjef i kommuner hvor 
man blir tatt mer på alvor»

Dette sterke sitatet, hentet fra en under-
søkelse BF og Fagforbundet sendte ut i 
vår, er dessverre ikke et unikt eksempel på 
situasjonen for norske biblioteksjefer. De 
ulike fagforbundene som organiserer bi-
bliotekansatte og Norsk Bibliotekforening 
(NBF) opplever jevnlig å få henvendelser som 
denne fra frustrerte biblioteksjefer som ikke 
føler seg verdsatt. De kan oppleve at de blir 
fratatt myndighet, eller at det er uklare gren-
ser for hvilket ansvar de har sammenlignet 
med sin nærmeste leder. 

Med dette som bakteppe bestemte NBF, 
Fagforbundet, Kulturforbundet og BF seg 
for å utarbeide en biblioteksjefplakat som 
klart definerer det ansvaret vi mener en 
bibliotekleder skal ha. Utgangspunktet vårt 

var bibliotekloven, forskrif t, forarbeider, 
veiledende etiske retningslinjer for biblio-
tekansatte og erfaringer fra bibliotekfeltet. 

Forskrif t om kvalifikasjonskrav for an-
satte i folkebibliotek § 2, sier følgende:

Biblioteksjefen er den faglige og administra-
tive leder for kommunens samlede folkebiblio-
tekvirksomhet.

Verken bibliotekloven eller forskrif t gir 
noen utdypende beskrivelser av hva som 
ligger i å være administrativ leder, men 
loven § 1 setter rammer for hva folkebiblio-
teket faglig sett skal være. I en uttalelse til 
NBF skriver Nasjonalbiblioteket at det er 
naturlig å se den administrative lederrol-

tekst
Jannicke Røgler
Forbundsleder
Bibliotekarforbundet

len i sammenheng med den faglige rollen 
i et folkebibliotek. Dette støtter opp under 
bibliotekledere som BF mener må bruke 
bibliotekloven aktivt for å støtte opp under 
eget ansvarsområde. 

VAK TE OPPMERK SOMHE T
Biblioteksjefplakaten fikk oppmerksom-
het da den ble of fentliggjort i mars. Det 
kom også hyggelige tilbakemeldinger fra 
biblioteksjefer at dette var noe de trengte i 
egen arbeidshverdag.  I BF erfarte vi at flere 
biblioteksjefer tok med seg plakaten til 
nærmeste leder, diskuterte innholdet og fikk 
på den måten en ramme for å diskutere og 
avklare ansvarsområdet til biblioteksjefen. 

Lederen av BFs fylkeslag i Møre og Roms-
dal, Claus Hansen, tok det hele et skritt 
lenger: Han lagde en spørreundersøkelse i 
eget fylke basert på plakaten, hvor den en-
kelte bibliotekleder svarte på i hvilken grad 
egen arbeidsgiver oppfylte kriteriene fra 
biblioteksjefplakaten. Claus delte undersø-
kelsen med meg og ut ifra det kom ideen om 
å gjøre det til en nasjonal undersøkelse med 
Fagforbundet og BF som avsendere.

RE SULTATER
Budsjett- personal og økonomiansvar
85% av respondentene oppgir at de har Jannicke Røgler 

«Ved kommune- 
sammenslåingene er 
det viktig å være aktiv 
slik at biblioteket 
blir godt synlig i den 
nye kommunen. »
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budsjettansvar, mens 73% har personalan-
svar og 87,4% oppgir å ha økonomiansvar. 
Hva som ligger inn under budsjett- og 
personalansvar ble ikke nærmere definert i 
undersøkelsen. Det kan ha vært en kilde til 
feiltolkning og kan ha medført at så mange 
har oppgitt å ha det totale ansvaret for 
økonomien. Et par kommentarer fra under-
søkelsen kan tyde på det: 

 «Har ikke formelt økonomi- og personal-
ansvar for biblioteket og de ansatte der, men i 
praksis har jeg det likevel»

«Jeg har ansvar for å holde meg innenfor bud-
sjett når jeg kjøper inn uten å ha formelt ansvar 
for økonomi og budsjett»

Samtidig kunne de som var deltakere på BFs 
lederkonferanse kjenne seg godt igjen i det 
høye antallet som svarte at de hadde det 
totale økonomiansvaret, og da særlig de som 
kom fra mindre kommuner. 

MANGE MANGLER BIBLIOTEKPLANER
Tidligere undersøkelser, blant annet i Bus-
kerud, har vist at folkebibliotekene i mindre 
grad har vært omfattet av kommunens plan-
verk enn andre kommunale virksomheter.

Nasjonale, regionale og lokale bibliotek-
planer eller strategier har ingen veldig lang 
tradisjon i Norge. Fylkesbibliotekene i Hor-

daland og Oppland var begge tidlig ute med 
å utvikle regionale bibliotekplaner for en 
felles utvikling av bibliotektjenesten. Planer 
og strategier tvinger deg til å prioritere og 
gir en tydelig retning i utviklingsarbeidet. 

Selv om mange bibliotek etter hvert har 
blitt del av en regional bibliotekplan eller 
strategi, svarer under halvparten at de er 
en del av kommunens planverk. Dette er 
tankevekkende. Som del av planverket er 
det mye lettere å få vist fram hva biblioteket 
kan bidra med og hvordan man understøtter 
livslang læring, informasjonskompetanse, 
kulturelle aktiviteter, folkehelse m.m.  

Det er plan- og bygningsloven som be-

stemmer hvilke planer den enkelte kommune 
har. Alle kommuner skal ha en planstrategi, 
et politisk vedtatt dokument som beskriver 
planhierarkiet i detalj. Det er ikke alle kom-
muner som har en egen delplan for kultur, 
men der de finnes er det desto viktigere at 
biblioteket er godt ivaretatt. Særlig ved kom-
munesammenslåingene er det viktig å være 
aktiv slik at biblioteket blir godt synlig i den 
nye sammenslåtte kommunen. En av kom-
mentarene synliggjør dette poenget: 

«Når det gjelder involvering i planprosesser, så 
forsøker biblioteksjefen å koble seg inn der det er 
relevant og formålstjenlig. Det er et langt lerret å 
bleke fordi flere kommunedelplaner per i dag ikke 
har en klar kobling til verken kultursektoren eller 
til bibliotek. Noen ganger gjøres dette som et fel-
les initiativ fra kulturetaten. Det skal utarbeides 
en samfunnsplan fra høsten av som ledd i kom-
munesammenslåingen. En ny kommunedelplan 
for kultur skal på plass fra høsten 2020.»  

F Å R  N Y E  O P P G A V E R  U T E N  Å  B L I 
KOMPENSERT
Bare 55 % av respondentene svarte ja på at 
biblioteksjefens ansvarsområder er klart de-
finert og skriftliggjort. BF opplever stadig å få 
saker fra bibliotekledere som mangler et klart 
mandat for sin myndighetsutøvelse. Det som 
finnes skrif tlig, er heller ikke detaljert nok 

SIG NAL SAK : Anne Kristin 
Undlien måtte ta en viktig 
prinsipiell avgjørelse da SIAN 
ønsket å bruke biblioteket til 
foredragsvirksomhet i 2016. 
Faksimile: Fædrelandsvennen. 

P O LITISK : Biblioteksjef i Ringerike kommune, 
Marianne Tollefsen Bakken, var en av biblioteklederne 
som deltok på BFs lederkonferanse i september. Her 
vektla hun betydningen av å være synlig politisk. Foto: 
Erling Bergan. 

BF, Norsk bibliotekforening, 
Fagforbundet og Delta gikk tidligere i år 
sammen om en plakat med  anbefalinger 
for biblioteksjefenes ansvarsområde. 
Bakgrunnen var at organisasjonene  
opplever et stigende antall saker som 
handler om endringer av biblioteksjefers 
ansvarsområde og handlingsrom.
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eller det har aldri blitt oppdatert og tilpasset 
dagens oppgaver. Dette kan skape grobunn 
for konflikt mot nærmeste leder. Dersom 
du ikke vet hvor langt ditt ansvar rekker, blir 
det svært vanskelig å utøve den nødvendige 
myndighet over egne ansatte og økonomi.

Vi i BF opplever at biblioteksjefer stadig 
of tere får nye oppgaver lagt til seg, of te uten 
å bli kompensert i tilstrekkelig grad, og uten 
å få nye ressurser til bibliotektjenesten for å 
påta seg nye ansvarsområder. Det er heller 
ikke uvanlig at biblioteklederen ikke blir 
tilstrekkelig avlønnet for å påta seg nye opp-
gaver. Dette er et vel så stort problem som 
å bli fratatt oppgaver. En av respondentene 
sier det slik: 

«Undersøkelsen tar ikke høyde for at noen 
biblioteksjefer gjør langt mer enn det som stil-
lingen innebærer. Dette gjelder spesielt bibliotek 
hvor folke- og skolebibliotek er slått sammen 
og hvor biblioteksjef er eneste ansatte. Dette 
gjelder ganske mange kommuner. Tror dette er 
et like stort problem som at man mister områder. 
Kommunenes sparetiltak gir biblioteksjefen 
flere og flere ansvarsområder uten at dette blir 
kompensert med tid» 

Vi ser dette ved kommunesammenslåinger 
og vi opplever det i kommuner som skal spare 
penger. Alle kan ha forståelse for at arbeids-
giver må kutte kostnader når inntektene og 
oppgavene ikke henger sammen. Samtidig 
pålegger staten kommunene nye oppgaver 
uten at disse nødvendigvis fullfinansieres, 
og dette gir stort press på eksisterende 
tjenester.

har opplevd å bli tatt delvis med i prosesser, 
men ikke 100% og ikke så mye som ønsket». 
«Har stort handlingsrom og frihet i min stilling».
«Jeg har delvis blitt invitert til planleggingen av 
det nye biblioteket og delvis har jeg måtte invitere 
meg selv til planleggingsmøtene». «Mye er i grå-
sonen når det gjelder ansvar og innflytelse. Det 
må kjempes for innad i kommunen. Biblioteksje-
fen bør derfor være tydelig, utadvendt og aktiv for 
at biblioteket skal få innflytelse. Biblioteksjefen 
må operere på tvers av organisasjonen og starte 
opp samarbeid...»   

Den siste kommentaren understreker nett-
opp viktigheten av å være aktiv i egen kom-
muneadministrasjon. 

Kontakt med bibliotekeier og politikerne 
gjør biblioteksjefene mer synlige, men bare 
41 % sier de har ansvaret for å orientere 
politikerne om saker som angår biblioteket. 
Det er ulikt fra kommune til kommune hvor-

ANERK JENNEL SE O G INVOLVERING
Under halvparten av respondentene svarer 
ja på at bibliotekets potensiale er anerkjent 
og utnyttet i egen kommune. Dette gir grunn 
til uro. Samtidig er dette et av punktene som 
klarest peker tilbake på biblioteksjefens 
egen vilje og evne til å engasjere seg. Det er 
i stor grad biblioteksjefen som må målbære 
viktigheten av biblioteket. 

Påvirkningsarbeid er kanskje noe biblio-
teksjefer til vanlig ikke snakker så mye om, 
men en stor del av jobben går ut på nettopp 
dette. Anerkjennelse av bibliotekets poten-
sial hører tett sammen med i hvilken grad 
biblioteksjefene blir involvert og får delta 
aktivt i alle prosesser som gjelder bibliotek-
tjenesten. 73% svarer ja på at de involveres. 
Typiske kommentarer på dette spørsmålet 
er: «Her har jeg skrevet «Vet ikke», fordi jeg 

«Kommunenes 
sparetiltak gir 
biblioteksjefen flere 
og flere oppgaver 
uten at dette blir 
kompensert med tid.»

– IK K E UNNVIK KONF LIK TE R . – Ta tak i 
konfliktene med en gang. De forsvinner ikke av seg selv. 
Det sa tidligere direktør ved Universitetsbiblioteket 
på Universitet i Oslo, Randi Rønningen, under BFs 
lederkonferanse 2019. Foto: Erling Bergan. 

BIBLIOTE K U TE N PL AN? Bibliotek 
uten plan? Mange kommuner nevner lite eller 
ingenting om bibliotekene i planverkene sine. 
Bibliotekplanen for Kristiansand er fra 2013 og 
nødvending rullering har vært utsatt i påvente 
av ny kommune. Foto: Kristiansand kommune. 
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dan kontakten med politikerne foregår. Det 
gjenspeiles også i noen av kommentarene: 

«Utfordrende å være plassert i en kulturav-
deling der det er kultursjefen som viderefører alle 
saker til politikerne fra hver seksjon».

«Biblioteket har mer samarbeid med andre 
bibliotek, enn i egen organisasjon. Jeg opplever 
lite eller ingen kommunikasjon mellom bibliote-
ket - kulturleder - administrasjon og politikere». 

«Stor grad av delegering, og politisk struktur 
uten komiteer/hovedutvalg, gjør at biblioteksje-
fen ikke har kontaktpunkt med politikerne».

«Arbeider for at biblioteket skal vera repre-
sentert med orienteringssaker på politiske møte 
i nye kommunen!»

Nå i etterkant av kommune- og fylkestings-
valget er det en gylden anledning for biblio-
teksjefene å få vist fram egen virksomhet 
overfor politikerne. 

Y TRINGSFRIHE T
Plakatens punkt om ytringsfrihet er hentet 
fra veiledende etiske retningslinjer for 

 y Sendt ut til alle biblioteksjefer i BF 
og i Fagforbundet. 

 y Informert om på Biblioteknorge-
lista.

 y 145 respondenter
 y Undersøkelsen baserer seg direkte 

på biblioteksjefplakaten.

OM UNDERSØKELSEN

51,4 % 
Svarer nei på at biblioteket inngår som del 
av kommunens planverk

55,6 % 
Svarer ja på om de har en tydelig plass i 
lederstrukturen i kommunen

41 %
Sier de har ansvaret for kontakt med 
politikerne

bibliotekansatte, som lyder som følger: Bi-
blioteksjefen skal ha ytringsfrihet innad og 
utad i saker som angår bibliotekets faglige 
virksomhet. 66 % svarer at de opplever at de 
har ytringsfrihet. Samtidig pekes det på at 
dette kan være utfordrende når man samti-
dig må være lojal mot lovlig fattede vedtak: 
«"Ytringsfrihet" vanskelig å besvare med ja eller 
nei. Viktige avveininger her. Som biblioteksjef 
har man også ansvar på arbeidsgiversiden i en 
kommune, og har plikt til å være lojal mot fat-
tede vedtak». I slike saker må man huske på 
at man etter forskrif ten til bibliotekloven er 
den faglige og administrative leder for kom-
munens samlede folkebibliotekvirksomhet. 
Som faglig leder er det din rett og plikt til å 
komme med faglige argumenter i saker som 
angår bibliotekvirksomheten. 

Så og si alle biblioteksjefene svarer ja på 
at de har ansvaret for alle arrangementer 
i biblioteket. Biblioteket forvalter ytrings-
friheten som en uavhengig aktør, der ulike 
synspunkter skal slippe til. Det er et stort 
og viktig ansvar. Biblioteksjef i Kristiansand 
Anne-Kristin Undlien påpekte nettopp dette 
på BFs lederkonferanse. Biblioteksjefene 
har en redaktørrolle at uten at man har 
noen egen redaktørplakat. Med en form 
for redaktørplakat ville man fått tydeligere 
fram at det må være armlengdes avstand til 
politisk ledelse. Undlien kom med forslag om 
å revidere ordlyden slik at dette budskapet 
kommer tydeligere fram: Biblioteksjefen har 
en uavhengig redaktørrolle når det gjelder 
alle arrangementer på biblioteket.

En vesentlig oppgave for sektoren frem-
over blir å hjelpe biblioteksjefene med å 
sette folkebibliotekene enda høyere på dags-
orden. For mange biblioteksjefer er bibliotek 
et upolitisk område, ifølge undersøkelsen 

Fem kommuner blir snart til én i Indre Østfold. 
Her er involverte bibliotekledere samlet foran 
fantasyveggen på Askim bibliotek i vår. Fra venstre: 
Prosjektmedarbeider Elin Westgård Hansen, Østfold 
Bibliotekutvikling (ØB), Anne Berit Brandvold, 
leder for ØB og prosjektleder, prosjektmedarbeider 
Mona Ekelund, ØB, Kristin Lippestad, biblioteksjef 
i Hobøl, Leikny Wiersholm Egeland, biblioteksjef i 
Askim, Britt Langøien, biblioteksjef i Marker, Therese 
Engan, biblioteksjef i Trøgstad. Foto: Anders Ericson, 
Trøndelag fylkesbibliotek. 

sier bare to av fem sier at de har ansvaret 
for kontakt med politikerne. At man skal 
være lojal og ikke kan uttale seg i mange 
tilfeller er helt naturlig, og bibliotekledere 
har selvsagt en annen rolle i slike saker enn 
tillitsvalgte. Samtidig er bibliotekene avhen-
gige av å skape politisk debatt om planer og 
prioriteringer, og det er helt avgjørende at 
biblioteksjefen kjenner til politikerne som 
avgjør og omvendt.   

«Et vesentlig 
oppgave for sektoren 
fremover blir å hjelpe 
biblioteksjefene med å 
sette folkebibliotekene 
høyere på 
dagsorden. »
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Hvor du er plassert kan ha stor betydning for den videre lønnsutviklingen din. Derfor er det viktig at du 
plasseres riktig fra begynnelsen av. Her er noen råd om kapittelinnplassering for bibliotekledere. 

tekst
Hege B. Johnsen, 
rådgiver

Hva er riktig kapittel- 
 innplassering for biblioteksjefer?

Frem til tarif frevisjonen i 2014 lå Bibliotek-
sjef som rapporteringsbenevnelse i stillings-
kode 8451 Leder. Det gjør den ikke lenger, og 
det kan være uklart hvilke koder som skal 
benyttes for biblioteksjefen. Sekretariatet 
får mange henvendelser om innplasseringer, 
både i forbindelse med ansettelser, men 
også i forbindelse med endringer og lokale 
forhandlinger. Enten initiativet til endring 
kommer fra arbeidsgiver, eller fra biblio-

teksjefen selv, kan det være greit å vite hva 
BF anbefaler.

Arbeidstakere i KS innplasseres i ett av 
tre kapitler iht. tarif favtalen. Grovt skissert 
finner vi de øverste lederstillingene i kapit-
tel 3. Grunnstillinger ligger i kapittel 4, og 
spesialstillinger hører inn under kapittel 
5. Det finnes lederkoder i alle tre kapitler, 
men lønnsdannelsen er ulik. I kapittel 3 og 5 
fastsettes lønna lokalt, mens i kapittel 4 be-
stemmes lønna sentralt. Plassering vil derfor 
ha betydning for lønnsutvikling over tid, og 
det er viktig at man plasseres riktig fra start!

BF organiserer per i dag omkring 150 
medlemmer ansatt som biblioteksjef i en 
kommune. 

Biblioteksjefen skal være den faglige og 
Hege B. Johnsen

«BF mener at 
bibliotekledere skal 
plasseres i lederkoder, 
og det skal være en 
viss lønnsmessig 
avstand mellom leder 
og de medarbeiderne 
som ledes.»
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INNPL A SSERING AV BIBLIOTEK SJEFER BL ANT BF S MEDLEMMER PER 20.09.2019:

På våre hjemmesider bibforb.
no har vi laget en egen tema-
side om lokale forhandlinger. 
Under menypunktet «Of te 
stilte spørsmål» finner du 
svar på en rekke spørsmål.

HVOR K AN JEG 
LESE MER? 

administrative leder for kommunens samlede 
folkebibliotekvirksomhet jf. lov om folkebi-
bliotek. BF mener derfor at bibliotekledere 
skal plasseres i lederkoder, og det skal være en 
viss lønnsmessig avstand mellom leder og de 
medarbeidere som ledes. Videre skal lønnen 
som minimum sammenliknes med ledere på 
samme forvaltningsmessige nivå. 

BF ser tilfeller hvor biblioteksjefer fra-
tas formelt ansvar og hvor det etableres 
et ekstra forvaltningsnivå med formelt 
budsjett, økonomi- og personalansvar. 
I praksis utfører biblioteksjefen fortsatt 
ledelsesoppgaver med et stort innslag av 
økonomi- og personalansvar. BF anbefaler 
detaljerte stillingsbeskrivelser for å avklare 
ansvarsforholdet mellom biblioteksjef og 
overordnet leder. 

Særlig i små kommuner, hvor bibliotek-
sjefen har få eller ingen ansatte, kan arbeids-
giver av og til hevde at biblioteksjefen kun 
er en fagansvarlig, og ingen reell leder. Hun 
skal derfor ikke ha en lederkode. BF mener 
at en biblioteksjefstilling er en lederstilling 
selv om den er underlagt en kultursjef. 
Dette gjelder også for små kommuner med 
få årsverk.

I tillegg til et generelt råd om at lederko-
der benyttes, må den enkelte kommunes 
organisasjonskart også legges til grunn for 
vurdering av riktig kapittel.

ENDRING AV STILLINGSKODER
I mange tilfeller ønsker enten arbeidstaker 
eller arbeidsgiver å endre kode og kapit-
telinnplassering av ulike årsaker. BF mener 
at endring av stillingskoder ligger utenfor 
arbeidsgivers styringsrett, og at det må 
foreligge et samtykke fra den ansatte for å 

K APIT TE L ANTALL PE R S ONE R ANBE FALTE S TILLINGSKODE R

3 57 9451 / 9454

5 70 8451

4 2 2 7451 / 7453

gjøre endringer. 
Arbeidsavtalen fastsetter rammene for 

arbeidsforholdet, og kan i utgangspunktet 
ikke endres ensidig av arbeidsgiver. BF 
mener derfor at et forslag om endring av 
stillingskode er å regne som en endringsopp-
sigelse. Dette gjelder også i de tilfeller hvor 
endringer foreslås på bakgrunn av endring i 
organisasjonskartet. Grunnlaget for endring 
må altså være saklig, og kravene til prosess 
må følges.

Ved endring av stillingskoder må det 
alltid foretas en konkret vurdering i det 
enkelte tilfelle. Ta kontakt med rådgiver i 
sekretariatet for en nærmere vurdering av 
ditt forhold.
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SK Y LD F ORD E LIN G : De danske Herning-bibliotekene bruker sitater aktivt i 
bibliotekrommene. Foto: Buskerud fylkesbibliotek.
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Hjelp – vi skal slås sammen!

Kommune- og regionreformene vil ha mange 
konsekvenser. En av dem er at også BFs lokale 
strukturer vil endres mange steder. Vi får 
stadig spørsmål fra tillitsvalgte om hva sam-
menslåing vil innebære for dem, og hvordan 
de skal forholde seg bl.a. når det gjelder valg 
av nye tillitsvalgte.  

I denne sammenhengen er det viktig å 
huske at prinsippene er de samme som før. 
Utgangspunktet er BFs vedtekter, som sier 
følgende om arbeidsplassorganisering:

«§ 13.1: På arbeidsplasser med kun ett 
medlem, er vedkommende fra BFs side å 
regne som tillitsvalgt. På arbeidsplasser med 
2 eller flere medlemmer velges tillitsvalgt 
og varatillitsvalgt for ett år av gangen. Valg-
møtet avholdes innen utgangen av februar. 
Melding om valget sendes forbundsstyret 
og fylkesstyret.

§ 13.2: På arbeidsplasser med 10 eller flere 

1. januar skal 119 kommuner slås sammen til 47 nye kommuner, og 13 fylker slås sammen 
til 6 nye regioner. I 60 av disse kommunene og alle 13 fylkene jobber det BF-medlemmer. 
Mer enn 400 av BFs medlemmer berøres, og får ny arbeidsgiver fra nyttår. 

tekst og foto 
Petter Bruce,  
kontorleder

medlemmer velges årlig et klubbstyre med 
minst tre medlemmer, med tillitsvalgt som 
leder av klubbstyret. Valgmøtet avholdes 
innen utgangen av februar. Melding om val-
get sendes forbundsstyret og fylkesstyret.

§ 13.3: Med arbeidsplass menes det 
partene forstår som forhandlingsområde. 
I tvilstilfelle avgjør fylkesstyret hva som 
menes med arbeidsplass.»

Vi må også se hen til hovedavtalen i KS, 
som sier følgende:

"§ 2-2 Tillitsvalgt
Arbeidstaker tilsatt i kommunen/fyl-

keskommunen og som er valgt/utpekt av 
medlemmene i sin arbeidstakerorganisa-
sjon til å ivareta de oppgaver som fremgår 
av denne avtalen.

§ 2-3 Hovedtillitsvalgt
Tillitsvalgt som er valgt/utpekt av med-

lemmene i sin arbeidstakerorganisasjon for 
å koordinere og bistå de tillitsvalgte i deres 
arbeid overfor kommunen/ fylkeskommu-
nen, jf. HA del B § 3-3 d)."

I praksis løses det slik: 
• Nåværende tillitsvalgte i de eksisterende 

enhetene fungerer fram til sammen-
slåing formelt finner sted, dvs. t.o.m. 
31.12.2019. Dette for å sikre legitim 
representasjon overfor de eksisterende 
arbeidsgiverne og ivaretakelse av med-
lemmene i lønnsforhandlinger og ved 
andre behov.

• Ny felles tillitsvalgt for sammenslått 
enhet kan og bør velges i perioden fra 
nå og fram til nyttår. Vedkommende kan 
representere de involverte enhetene i 
sammenslåingsprosessen, men formell 
funksjonsperiode er fra 1.1.2020.

• Valg av felles tillitsvalgt skal skje på en 
slik måte at alle medlemmer i de aktu-
elle enhetene har full og lik mulighet 
til å delta. 

• Valg av felles tillitsvalgt som foretas 
før 31.12 erstatter valg innen utgangen 
av februar 2020, som BFs vedtekter 
foreskriver.

• Medlemmene i de sammenslåtte enhe-
tene tilhører automatisk samme felles BF-
forening i det øyeblikk sammenslåingen 
er gjennomført, siden de da har samme 
arbeidsplass (ut fra definisjonen i § 13.3).

• Dersom sammenslåingen fører til at det 

TIPS OM KOMMUNESAMMENSL ÅING:  
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er ti eller flere medlemmer ved den nye 
enheten, skal det velges klubbstyre med 
minst tre medlemmer, jfr. vedtektenes 
§ 13.2.

• Dersom sammenslåingen medfører at 
den nye enheten har flere arbeidsste-
der (filialer el.l.), kan hvert sted med to 
eller flere medlemmer velge tillitsvalgt 
(plasstillitsvalgt). I så fall skal det også 
velges hovedtillitsvalgt i henhold til 
hovedavtalens § 2-3. Dette kan være en 
av de plasstillitsvalgte, eller et annet 
medlem. Der det er aktuelt med klubb 
(10 eller flere medlemmer), vil det kunne 
være hensiktsmessig at de plasstillits-
valgte utgjør eller sitter i klubbstyret.

Det er ikke nødvendigvis slik at samme løs-
ning passer alle steder – det er stor forskjell 
på sammenslåingene Trondheim/Klæbu og 
Østfold/Akershus/Buskerud. Det er derfor 
viktig at man diskuterer seg fram til lokale 
strukturer som passer i egen kontekst, men 
BFs vedtekter og hovedavtalen i KS må 
naturligvis alltid legges til grunn. Ta gjerne 
kontakt med sekretariatet om du har kon-
krete spørsmål. 

PÅD RIVE RE N: Tidligere kommunal- og 
moderniseringsminister Jan Tore Sanner 
satte i gang regjeringens kommune- og 
regjeringsreform. I 2020 blir reformen en 
realitet – også for mange av BFs medlemmer. 
Foto: Marte Garmann/Regjeringen. 

Arrangerte lederkonferanse  
i september
Over 30 bibliotekledere deltok i september på Bibliotekarforbundets le-
derkonferanse på Gardermoen. BF presenterte sin nye mentorordning, og 
i forkant av konferansen fikk deltagerne i år sjansen til å sende inn aktuelle 
spørsmål til advokat Kristine Fremstad Moen. Tre erfarne bibliotekledere 
fortalte om sine ledererfaringer – i tillegg bidro flere eksterne foredragshol-
dere, deriblant arbeidslivsforsker Bitten Nordrik og retorikkekspert Vibeke 
Holtskog. Lederkonferansen har vært avholdt annethvert år siden 2015.

Bitten NordrikVibeke Holtskog
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Teori eller praksis? 

Tidligere i vår lanserte vår hovedorganisa-
sjon Unio sin nye praksispolitikk, etter at 
en egen arbeidsgruppe, der blant andre 
BF bidro, hadde sett nærmere på de ulike 
praksisordningene i Unios profesjonsutdan-
ninger. Gruppa kom fram til 10 punkter. Et 
av dem er et mer forpliktende samarbeid 
mellom praksisarbeidsplass og utdanning.

Praksisperioder er i dag svært viktige for 
å få et grunnleggende innblikk i yrkesutøvel-
sen for bibliotekarer. Men på grunn av lite 
ressurser må bibliotekarutdanningene i dag 
i stor grad støtte seg på arbeidsgiveres god-
vilje. Spørsmålet er derfor: Hvor realistisk er 
det å få til et mer forpliktende samarbeid på 
bibliotekfeltet?

«K JELLERPR AK SIS»
– Alle parter føler seg underfinansiert. Som 
student har vi ingen veileder underveis, og 
det foregår lite opplæring før man gjen-
nomfører praksisen. Mange føler seg rett og 
slett sluppet ut på dypt vann, fordi det ikke 
gis noen retningslinjer fra studiet hverken 
til arbeidsplassen eller studenten, sier BF-
varastyremedlem Elisabeth Reinertsen, 

Unios nye praksispolitikk tar til orde for forpliktende avtaler mellom utdanning 
og praksis. Kan bibliotekarutdanningene plukke opp hansken?

tekst 
Embret Rognerød 

som representerte BF i Unios arbeidsgruppe.
Reinertsen var selv i praksis som bibliote-

karstudent på Oslomet for tre år siden. Hen-
nes oppfatning er at det er stor forskjell på 
hvordan praksisen blir gjennomført. Hun 
mener det er viktig at praksisen blir mer 
forutsigbar enn hva tilfellet er i dag.

– De som er ute i praksis bør i større grad 
oppleve de samme tingene. Å sitte en hel 
praksis i en kjeller og katalogisere, er ikke 
nødvendigvis så lærerikt for den videre 
yrkeskarrieren din når du skal jobbe med 
formidling. Du må få gjøre de oppgavene du 
skal gjøre i yrket. Og for å få til det bør vi ha 
noen læringsmål inn, sier Reinertsen.

Samspillet mellom utdanning, student og 
er avgjørende, mener Reinertsen, som også 
tar til orde for at studentenes praksisperiode 
i større grad blir vurdert i form av karakterer 
når OsloMet nå lager et nytt løp for bibliote-
karutdanningen.

– Jeg håper det blir lagt opp annerledes og 
at det blir 10 ukers praksis med mer testing. 
I dag er vurderingen av praksisen lite rettet 
mot hvordan eleven har prestert. Du skriver 
rapport etterpå og vurderes på rapporten. 
Det er lite motiverende, sier hun.

Reinertsen mener også at utdanningen 
kan lage en enkel guide til bibliotekene, med 
en slags liste over ønsker og krav, som kan 
gjøre det enklere for bibliotekene å ta imot 

praksisstudenter.
– Man bør også snakke med dem som har 

gode praksisopplegg, og sørge for å dele på 
den kunnskapen de besitter. Det finnes ikke 
noe system for dette per nå. Bibliotekene 
mottar kun et kort spørreskjema, som heller 
ikke evaluerer selve praksisopplegget.

ØNSKER BEDRE RE TNINGSLINJER
– Jeg tror det er kjempeviktig at bibliotekar-
studentene kommer ut i bibliotekene, og at 
alle parter får ordentlig utbytte av praksisen. 
Men jeg tror vi trenger bedre retningslinjer 
enn i dag, sier Anett Kolstad, biblioteksjef i 
Skedsmo kommune.

Hun støtter altså Reinertsen i at bedre 
evaluering vil kunne gjøre praksisen mer 
verdifull.

– Vi har vært heldige med studentene 
våre, men vi kunne tenke oss en bedre evalu-
ering. Studentene er ikke alltid forberedt på 
hva som venter dem, og vi har nesten ingen 
dialog med utdanningen. Mer vurdering fra 
studiets side og erfaringsutveksling med 
praksisstedet kan være en konstruktiv hjelp 
for studenten. Men hvis studentene skal be-
dømmes, må det være et tettere samarbeid 
med utdanningen enn i dag, sier Kolstad.

L AGER EGNE PL ANER
Fra 2008 til 2016, da Kolstad tilhørte Høg-

NY PRAKSISPOLITIKK UTFORDRER BIBLIOTEK ARUTDANNINGENE:
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skolen i Oslo og Akershus, jobbet hun med 
et treårig utviklingsprosjekt sammen med 
sykepleierutdanningen. Her laget bibliote-
ket praksisopplegg i nært samarbeid med 
fagveiledere på sykepleierutdanningen og 
ansatte i praksisfeltet, og praksisen omfattet 
studenter fra sykepleierutdanningen.

– Vi prøvde ut kombinasjonen av veiled-
ning fra bibliotekar, fagveiledere i utdannin-
gen og ansatte i praksisfeltet. På den måten 
fikk studentene flere veiledere som kunne 
hjelpe og støtte. Studentene fikk velge en 
problemstilling i praksisoppgaven som de så 
som interessant å finne ut av og som kunne 
være nyttig for praksisfeltet. Deretter fikk 
de ansvar for å presentere resultater fra 
oppgaven for de ansatte.

Det ble en vinn-vinn-situasjon for både 
studenter og praksisfelt:

– Vi veiledere lærte også mye og kunne vi-
dereutvikle veiledningsoppleggene så de ble 
praksisnære, sier Kolstad, som nå prøver å 
videreføre deler av dette på folkebiblioteket.  
– Vi ønsker å jobbe mer kunnskapsbasert, 
men vi har ikke ressursene til å samarbeide 
med fagveileder på samme måte her.

E T LEDD I REKRUT TERINGEN
Samtidig mener Kolstad at det er viktig å 
legge vekt på at biblioteket får noe igjen for 
å ta imot praksisstudenter. Praksisstuden-

ter bør for eksempel sees på som et ledd i 
rekrutteringsarbeidet i biblioteksektoren, 
påpeker hun.

– De som har gjort en bra innsats under 
praksisen hos oss blir of te ringevikarer 
etterpå. Og om vi ikke kan tilby dem jobb, 
kan vi gi dem en erfaring som hjelper de ut 
i arbeidsmarkedet. Det synes jeg også at vi 
bør forplikte oss til.

Selv om bibliotekarstudentenes praksis 
er svært mangelfullt finansiert, er det like-
vel ting bibliotekfeltet kan gjøre uten store 
kostnader, påpekte forbundsleder Jannicke 
Røgler tidligere i år: «Vi kan i større grad 
diskutere formålet med praksis og hvilket læ-
ringsutbytte vi ønsker at praksisstudentene 
skal ha. Vi kan også dele våre praksisopplegg 
til inspirasjon og nytte,» skrev Røgler i Biblio-
tekaren 2/19.

Å ha praksisstudenter krever litt ressur-
ser, men det er ikke veldig arbeidskrevende, 
mener Kolstad. Derimot synes hun det er 
viktig å få planlagt praksisoppleggene, noe 
hun og biblioteket i dag må gjøre for egen 
maskin.

– Vi legger opp en plan for hele praksispe-
rioden, og sørger blant annet for at de fleste 
ansatte blir involvert i opplæringen. Men jeg 
tror vi kunne ha trengt et forum sammen 
med andre som tar imot praksisstudenter, 
kanskje både fysisk og digitalt. Det fantes en 

Høye ambis joner: «En god praksis ekspo-
nerer studentene for alle sider ved yrket – også 
de utfordrende – og hjelper studentene til å 
stå rustet til den virkelighet de skal ut i etter 
endt studieløp», skriver BFs hovedorganisasjon 
Unio i sin nye praksispolitikk. Her er Unio-leder 
Ragnhild Lied ønsker å få fram betydning av 
praksis. Foto: Unio.



Bibliotekarutdanningen i Oslo sender 
studenter ut i praksis både det første og 
andre året i studiene. Men utdanningen 
opplever at det kan være vanskelig å 
fremskaf fe nok praksisplasser. Proble-
met er størst for førsteårsstudentene, 
siden det da er både bachelor- og års-
studium studenter som trenger plass 
ute i bibliotekene. I tillegg er det flere 
bibliotek som kun har kapasitet til å ta 
inn studenter for en av periodene.

PRAKSIS PÅ BIBLIOTE-
K ARUTDANNINGEN I 
OSLO
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Mangler veiledning: 
Bibliotekarutdanningen 
ved OsloMet skal legge om 
bachelorutdanningen, men kan 
ikke love mer midler til praksis.  
Foto: OsloMet.  

samling for praksisveiledere tidligere. Sånne 
nettverk tror jeg veldig på, sier hun.

SER BEHOVE T FOR STERKERE SA M-
ARBEID
Instituttleder ved Institutt for arkiv-, biblio-
tek- og informasjonsfag ved OsloMet, Tor 
Arne Dahl, ser behovet for et mer forplik-
tende samarbeid rundt studentenes praksis, 
slik Unio tar til orde for.

– Vi har en ambisjon om å få til forvent-
ningsavtaler med praksisstedene, men dette 
har vi ikke kommet i gang med. Det er ikke 
realistisk at vi vil ha midler til å betale vei-
ledere hos praksisinstitusjonene, sier Dahl.

Ifølge ham kommer OsloMet etter omleg-
gingen av bibliotekarutdanningen til å ha en 
ordinær praksisperiode i andre semester. I 
tillegg kommer utdanningen til å ha innslag 
av andre «praksisliknende» ordninger senere 
i bachelorløpet.

– I første omgang kommer vi til å jobbe 
med å utvikle praksisemnet i andre semes-
ter, som vi har kalt «Bibliotekarenes roller: 
Praksis». Dette emnet har et omfang på 10 
studiepoeng, og er knyttet til pensumstof f 
om profesjonsteori. Lengden på praksis-
perioden er ikke bestemt, men vi kommer 
til å lande slike detaljer i løpet av høsten, 
sier Dahl.

– ANDRE ÅR SS T UDE NTE NE  E R  ME R 
SELVGÅENDE
Kolstad opplever at det er stor forskjell på 
kunnskapsnivået til praksisstudentene når 
i første år og andre år av utdanningen, og 
mener at en eventuell ny praksisperiode bør 
legges til det andre året.

 y Praksis skal være valgt som lærings-
form fordi det er relevant for 
studiets innretning og studentenes 
sluttkompetanse.

 y Det må utarbeides gjensidig 
forpliktende samarbeidsavtaler 
mellom utdanningsinstitusjon og 
praksisfelt.

 y Samspill mellom lærested og 
praksisfelt må forankres på egnet 
ledernivå, og avtalene må evalueres 
jevnlig på hvordan de følges opp og 
praktiseres.

 y Praksis krever skikkelig finansier-
ing. Det er viktig at ressursene føl-
ger oppdraget, slik at de blir brukt 
der de er tiltenkt.

 y For de helse- og sosialfaglige 
utdanningene må kommunehelset-
jenesten få tilsvarende lovkrav og 
rammebetingelser som spesialist-

helsetjenesten, for å sikre omfang 
og kvalitet i veiledet praksis.

 y Økonomi og finansiering i tilknyt-
ning til praksis må synliggjøres i 
samarbeidsavtalene mellom utdan-
ningsinstitusjon og praksisfelt.

 y Tilleggsutgif ter for studentene som 
følger av praksis, må dekkes gjen-
nom stipendordninger.

 y Praksisstudier skal foregå i auten-
tiske yrkessituasjoner under veiled-
ning av personer med relevant 
yrkesutdanning og yrkespraksis.

 y Det må være et krav at praksisvei-
ledere skal ha formell veilednings-
kompetanse.

 y Godt og systematisk samarbeid 
om studentenes praksis vil være et 
viktig bidrag til å styrke kontakten 
mellom de høyere utdanningsinsti-
tusjonene og arbeidslivet.

UNIOS 10 PUNKTER FOR GODE  
PRAKSISSTUDIER

– Andreårsstudentene er mye mer selv-
gående. Det er viktig for oss at de har en 
undersøkende tilnærming. Vi jobber mye 
med kunnskapsbasert praksis, vi stiller oss 
spørsmål om hvorfor vi gjør som vi gjør?

«Hva kan du lære som praksisstudent? 

Hva kan vi gjøre bedre? Og hva kan utvikle 
oss?» Dette er tre av de andre spørsmålene 
Kolstad mener det er viktig å stille seg. 

– For oss er det viktig at de som kommer 
hit kan være kritisk ref lekterende på en 
positiv og konstruktiv måte.
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Stipend for BF-medlemmer

Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til stipend for student-
medlemmer i BF. 

Stipendet skal brukes til deltakelse på konferanser og seminar innen biblioteksektoren.

Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipendmidler tildeles fortløpende etter 
vurdering. Søknader skal inneholde oversikt over alle kostnader, egenandeler og andre bidrag. 

Studentstipend tildeles normalt kun til konferanser/seminarer i inneværende semester.

Forbundsstyret skal ha kortfattet rapport om hvilket utbytte man hadde av deltakelsen.

Stipend til studentmedlemmer

Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til stipend. 

Stipendet skal bidra til faglig utvikling for BFs medlemmer og kan gjelde etter- og videre-
utdanning, kurs, aktiv deltakelse på arrangement, studieturer, studieopphold, hospitering, 
prosjekt, m.m.

Det er kun medlemmer av BF som kan søke stipend. Medlemmer i statssektoren oppfordres 
spesielt til å søke. 

Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipendmidler tildeles fortløpende 
etter vurdering. Søknader skal inneholde oversikt over alle kostnader, egenandeler og andre 
bidrag.

Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en kortfattet rapport om hva som er gjort 
og hvordan midlene er brukt. Skriving av artikkel til Bibliotekaren/Del din kunnskap kan være 
en del av gjenytelsen for tildelt stipend.

Send din søknad til bf@bibforb.no  

Har du spørsmål – ring BFs sekretariat: 48 02 09 00.  
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Lanserer egen mentor- 
ordning for bibliotekledere

– Den nye ordningen vil kunne være et godt 
tilbud både til deg som er fersk som leder 
og til de mer erfarne biblioteklederne, sier 
programansvarlig og BF-styremedlem Linda 
Rasten. 

Er du fersk i lederrollen? Driver du et 
bibliotek på egenhånd? Eller er du en biblio-
tekleder med noen års erfaring, som ønsker 
å bidra til å heve andres kompetanse?

Da kan du melde deg på vår nye men-
torordning, som vi starter opp i høst. Alle 
bibliotekledere kan delta på programmet, 
uavhengig av om du er medlem i BF eller ikke.

Ordningen henter inspirasjon fra Difi og 
fra det danske Bibliotekarforbundet, som 
har svært gode erfaringer med sin mentor-
ordning. Både mentorer og adepter har fått 
stort utbytte.

Funn fra evalueringen av den danske ord-
ningen viser at:

• 80 % av mentorene er helt eller overvei-
ende enige i at de har utviklet sin kompe-
tanse.

I høst starter BF en ny mentorordning som er åpen for alle ledere i biblioteksektoren. – Et godt tilbud både 
for ferske og mer erfarne ledere, sier programansvarlig Linda Rasten.  

• Omlag 90 % av adeptene er helt eller 
overveiende enige i, at de har utviklet 
seg som ledere og at de har fått hjelp til 
å håndtere konkrete utfordringer.

– En mentorordning har lenge vært et-
terspurt av BFs medlemmer. Vi har mange 
ledere blant våre medlemmer, og tror at 
den nye ordningen vil kunne være en god 
støtte både for deg som er relativt ny som 
leder og for deg som jobber alene. I tillegg 
viser erfaringene fra Danmark at også 
erfarne biblioteklederne kan få mye ut av 
mentorprogrammet, sier programansvarlig 
Linda Rasten, som til daglig er biblioteksjef i 
Vestby kommune.

DE T TE ER ORDNINGEN
BF legger til rette for samtaler mellom to 
ledere på ulikt trinn i yrkeskarrieren. Som 
«uerfaren» leder vil du altså møte en mer 
erfaren mentor på jevnlig basis det neste 
året – og vice versa.

– Vi håper at mentorprogrammet vil 
styrke relasjonene på tvers av bibliotek, gi 
rom for erfarings- og kompetansedeling, 
og være et positivt bidrag til utviklingen av 
bibliotekfeltet, sier forbundsleder Jannicke 
Røgler, som påpeker at det i dag er store 
ulikheter med tanke på hvor mye opplæring 
og støtte som gis til bibliotekledere. – Det 

er også mange bibliotekarer som går rett ut 
i lederstillinger, og som har stort behov for 
veiledning og støtte.

SLIK FOREGÅR PRO GR A MME T
BF markerte starten på mentorprogrammet 
på sin lederkonferanse 23.-24. september 
2019. 

Den første uken i november gir vi beskjed 
om hvem som skal samarbeide med hveran-
dre. Vi legger til rette for at bibliotekledere 
selv skal kunne velge mentor, og ønsker 
derfor at du i forkant setter opp hvilke tre 
mentorer du ønsker deg.

Programansvarlig:  BF-styremedlem 
og biblioteksjef i Vestby kommune Linda 
Rasten vil bistå adepter og mentorer utover 
høsten. Foto: Embret Rognerød. 

tekst 
Embret Rognerød 

BF MED NYTT TILBUD:  
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Forbundsleder Jannicke Røgler

«Vi håper at 
mentorprogrammet 
vil styrke relasjonene 
på tvers av bibliotek.»  

BFs nye mentorprogram følger Difis maler – og 
henter inspirasjon fra Danmark der BFs søster-
organisasjon Bibliotekarforbundet har hatt stor 
suksess med mentorordning for ledere.   
Foto: Colourbox

Vi planlegger å avslutte programmet 
med en samling for ledere og mentorer 
høsten 2020. 

SLIK G JENNOMFØRE S SA MTALENE
I løpet av det neste året vil dere gjennomføre 
6-8 samtaler. BFs programkoordinator, Linda 
Rasten, vil sammen med sekretariatet bistå 
mentorer og bibliotekledere med den første 
kontakten.

Vi anbefaler å legge opp samtalene etter 
Difis veiledende maler (som du finner på BFs 
nettsider). Varighet på samtalene bør være 
på ca. en time.

Dersom dere ikke har mulighet til å 
møtes, anbefaler vi nettmøter eller even-
tuelt telefonmøter. Som deltager forplikter 
du deg til å sette av tid til gjennomføring av 
samtaler.

Les mer på bibforb.no!

Foto: Kristin Strøm
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Løfter skole- 
bibliotekarenes  
viktige rolle i skolen 

Bibliotekarforbundet (BF) har en særlig sat-
sing på skolebibliotek i målprogrammet. BF 
ser skolebibliotekaren som en uunnværlig 
ressurs for å sikre skolebibliotektjenester 
av høy kvalitet. 

Per i dag er det ikke lovfestet noen kom-
petansekrav til skolebibliotekarene. Det 
stilles heller ikke krav til areal, åpningstid 
og tilgjengelighet eller innhold i tjenestetil-
budet som f. eks digitale tilganger. BF krever 
nytt lovverk der det stilles krav for å sikre 
kvalitet og et likeverdig tilbud for alle elever 
og lærere i hele Norge. 

Nesten hvert femte BF-medlem arbeider i 
skolebibliotek. Flere saker vi har jobbet med 
de siste årene har vist at skolebibliotekene 
og bibliotekarene er under press. I Bærum, 
som har vært en foregangskommune på 
skolebibliotek i grunnskolen, har kommunen 
lagt opp til en plan som innebærer et kutt på 
20 prosent over en periode på fire år. Mye av 
forklaringen ligger i stramme økonomiske 
rammer. Samtidig ser vi at digitalisering 
brukes som et argument for at skolebiblio-
tekaren er mindre viktig.

BF – POLITISK UTTALELSE FRA FORBUNDSSTYRET  
I  BIBLIOTEK ARFORBUNDET  

Skolebibliotekaren er en uunnværlig ressurs for å sikre skolebiblio-
tektjenester av høy kvalitet i en tid der kildekritikk trengs mer enn 
noensinne. Bibliotekarforbunet krever et nytt lovverk der det stilles 
krav som kan sikre kvalitet og et likeverdig tilbud i hele Norge.

Men med en samfunnsutvikling som 
stiller større krav til kildekritikk og kunn-
skap om troverdig informasjon på nett, er 
skolebibliotekarene snarere enda viktigere 
enn før. «Spredningen av falske nyheter, ha-
tefulle ytringer og konspirasjonsteorier får 
den gode og viktige of fentlige samtalen til å 
forvitre – og kan spre frykt og i verste fall føre 
til voldshandlinger. Demokratiets beste vak-
sine mot dette er å sikre barn og unge tidlig 
kunnskap til å skille mellom løgn og fakta», 
skriver kunnskaps- og integreringsminister 
Jan Tore Sanner i en kronikk i Af tenposten 
19. august. Med sin spisskompetanse innen 
kildekritikk er skolebibliotekaren den viktig-
ste ressursen skolene har når vi skal styrke 
barnas digitale dømmekraf t.

Skolebibliotekarenes viktigste oppgaver 
er nettopp å fremme elevenes læring, lese-
lyst og digitale ferdigheter, herunder kilde-
kunnskap og kildekritikk. Skolebibliotekaren 
vedlikeholder og drif ter et bibliotek som skal 
understøtte den pedagogiske virksomheten 
ved skolen og gi tilgang til kunnskapsuni-
verset og kulturopplevelser, og ikke minst 

være en møteplass. På denne måten bidrar 
skolebibliotekene til ferdighetsutvikling, 
sosial utjevning og personlig vekst.

Internasjonalt har IFLA/UNESCOS utar-
beidet et skolebibliotekmanifest som sier 
følgende:

Skolebiblioteket formidler informasjon og 
tanker som er avgjørende for å kunne fungere i 
dagens informasjons- og kunnskapsbaserte sam-
funn. Skolebiblioteket gir elevene de ferdigheter 
som er nødvendig for livslang læring og utvikling 
av fantasien, og gjør dem i stand til å ta sitt ansvar 
som medborgere. 

I Norge er skolebibliotekene forankret i Opp-
læringslovens § 9-2:  

Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek. 
Departementet kan gi nærmare forskrif ter.

Gjeldende forskrif t utdyper at skolen skal 
ha tilgang til skolebibliotek i skoletida, og 
at skolebiblioteket skal være særskilt tilret-
telagt for skolen.

Med hovedmålene i I NOU-en Fremtidens 
skole , som er fagovergripende kompetanser 
og dybdelæring, er det lett å se bibliotekets 
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BF – POLITISK UTTALELSE FRA FORBUNDSSTYRET  
I  BIBLIOTEK ARFORBUNDET  

Foto: Kristin Strøm
Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet har 
skolebibliotek som en av tre prioriterte områder i 
målprogrammet for 2017-2020 . Fra venstre: Miriam 
Bakkeli, Kathrin Kvilstad, Anne Husøy, Veronicha 
Angell Bergli, Jannicke Røgler, Glenn Karlsen 
Bjerkenes og Aleksander Kristung.
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«De senere års poli-
tiske dokumenter og 
komitebehandlinger 
forplikter og gir håp 
om en ny lov med et 
bedre forankret krav 
til skolebibliotek.»

naturlige plass. NOU 2015: 8 Fremtidens 
skole beskriver hvordan skolen skal lære 
elevene kritisk tenkning i et komplekst infor-
masjonslandskap. Her vises det blant annet 
til viktigheten av kildekritikk og kildekunn-
skap som en integrert del av undervisningen. 

I behandlingen av Stortingsmelding 28 
(2015-2016), Fag – Fordypning – Forståelse — En 
fornyelse av Kunnskapsløf tet, uttaler Stortings-
komiteen at skolebiblioteket er en lærings-
arena med formidling av litteratur og digitale 
ressurser. Komiteen mener skolebibliotekene 
skal benyttes systematisk som en integrert 
del av opplæringsvirksomheten, i tillegg skal 
bibliotekene styrke sin pedagogiske rolle. 
Ifølge innstillingen fremmer et godt skolebi-
bliotek personlig vekst og jevner ut sosiale, 
kulturelle og digitale forskjeller. Politikerne 
befestet her bibliotekenes betydning. 

Opplæringslovutvalget er i ferd med å 
revidere Opplæringslova. BF har både på 
egen hånd og gjennom Aksjon skolebiblio-
tek kommet med innspill. Vi har blant annet 
fremmet forslag til ny lovtekst og forskrif t 
om skolebibliotek. De senere års politiske 
dokumenter og komitebehandlinger for-
plikter og gir håp om en ny lov med et bedre 
forankret krav til skolebibliotek som gir alle 
et likeverdig og godt tilbud. 

I Kunnskapsdepartementets nye kjer-
neelementer for norskfaget fra 2018 er det 
spesifikt søkelys på blant annet kritisk tilnær-
ming til tekst, skrif tlig tekstskaping og språket 
som system og mulighet. For å oppfylle disse 
kjerneelementene er det en forutsetning at 

elevene får tilgang til ny og relevant litteratur 
med stor bredde.

Dette mener BF er viktige suksesskriterier 
for skolebibliotek:
• Skolebibliotekaren må være fagutdan-

net. Bibliotekaren er ansvarlig for å holde 
seg faglig oppdatert og til å delta i faglige 
nettverk. 

• Biblioteket må være bemannet og åpent 
gjennom hele skoledagen.

• Skolebibliotekaren må ha en tydelig plas-
sering i ledelsen ved skolen, for å sikre 
samarbeid mellom skolebibliotekar, pe-
dagogisk personale, IKT og ledelse.

• Skolebibliotekaren skal involveres og 
delta aktivt i alle prosesser hvor biblio-
teket er berørt eller hvor det er naturlig 
at bibliotekaren kan bidra. 

• Skolebibliotekarens hovedfokus er å 
legge til rette for elevenes læring.

• Skolebiblioteket må være del av et plan-
verk på kommune- og/eller fylkesnivå. 
Nasjonale krav er en forutsetning for et 
likeverdig og godt tilbud til alle i hele 
landet.

• Skolebibliotekaren har det daglige ansva-
ret for drif t og utvikling av skolebibliote-
ket. Som den faglige lederen for skolens 
bibliotek bør skolebibliotekaren ha 
økonomi- og personalansvar i biblioteket. 

• Skolebibliotekaren har ansvaret for 
mediesamlingen og samlingsutviklingen 
i biblioteket. Samlingen skal holde høy 
kvalitet, være allsidig og aktuell. Inn-
holdet og tilbudet i skolebiblioteket skal 
understøtte skolens virksomhet og være 
tilpasset elevmassens behov. 

• Enhver skolebibliotekar har ytringsfrihet 
innad og utad i saker som angår bibliote-
kets faglige virksomhet.

• Skolebibliotekaren skal samarbeide med 
lærerne om bruk av biblioteket både i 
arbeidet med å styrke elevenes grunnleg-
gende ferdigheter og i kjerneelementene: 
folkehelse og livsmestring, demokrati og 
medborgerskap og bærekraf tig utvikling.

Vedtatt av forbundsstyret i Bibliotekarfor-
bundet
Juni 2019

Foto: Kristin Storrusten, N
orsk bibliotekforening.  
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 y Folkebibliotekloven. (1985). Lov om folkebibliotek. (LOV-
1985-12-20-108). 

 y Hentet fra https://lovdata.no/lov/1985-12-20-108

 y IFLA/UNESCO. (2016). Skolebibliotekmanifest. Hentet fra 
https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-
centers/publications/school-library-manifesto-no.pdf

 y Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. (2016). Innstil-
ling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Fag 
– Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløf tet. 
(Innst. 19 S (2016–2017)). Hentet fra https://www.stortin-
get.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillin-
ger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-019s/?all=true

 y Kunnskapsdepartementet. (2016).  Fag – Fordypning – 
Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløf tet. (Meld. St. 28 
(2015–2016)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/
dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

 y Norsk Bibliotekforening. (2007). Veiledende etiske ret-
ningslinjer for bibliotekansatte. Hentet fra https://norskbi-
bliotekforening.no/etikk/ 

 y NOU 2015: 8. (2015). Fremtidens skole: Fornyelse av fag 
og kompetanser. Hentet fra https://www.regjeringen.no/
contentassets/da148fec8c4a4ab88daa8b677a700292/no/
pdfs/nou201520150008000dddpdfs.pdf

 y Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den 
vidaregåande opplæringa. (LOV-1998-07-17-61). Hentet fra 
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61

 y Opplæringslova. (2006). Forskrif t til opplæringslova. 
(FOR-2006-06-23-724). Hentet fra https://lovdata.no/for-
skrif t/2006-06-23-724

 y Opplæringslovutvalget. (2017). Opplæringslovutvalgets 
mandat. Hentet fra  https://www.opplaringslovutvalget.
no/ 

 y Sanner, Jan Tore (2019). Kronikk i Af tenposten 19. august 
2019: Skolen er en viktig arena i arbeidet mot falske nyheter 
og konspirasjoner.  https://www.af tenposten.no/meninger/
debatt/i/Qo3yQA/Skolen-er-en-viktig-arena-i-arbeidet-
mot-falske-nyheter-og-konspirasjoner--Jan-Tore-Sanner

KILDER:

Skolebibliotekar på Gulskogen skole, Marit Gautneb, uttalte seg i høst i tidsskriftet 
Periskop om skolebibliotekets betydning: – Mange av elevene møter nok aldri bøker 
hjemme. Så vi tror at arbeidet vårt har en effekt, sa Gautneb. Foto: Erling Bergan.
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Hva betyr regjeringens nye visjoner for ansatte i bibliotek-Norge? – Det er svært gledelig at den nye bi-
bliotekstrategien ser hele sektoren vår under ett. Men vi savner en strategi for kompetanseutvikling for 
bibliotekarer, sier forbundsleder Jannicke Røgler.

– Endelig en strategi for 
hele feltet

NASJONAL BIBLIOTEKSTRATEGI 2020-2023 L ANSERT I SEPTEMBER:

Da kulturminister Trine Skei Grande inviterte 
til lansering av den nye nasjonale biblio-
tekstrategien ved Deichman på Furuset 2. 
september, hadde hun med seg både nasjo-
nalbibliotekar Aslak Sira Myhre, kunnskaps- 
og integreringsminister Jan Tore Sanner og 
minister for høyere utdanning Iselin Nybø.

Aldri tidligere har sektoren opplevd at tre 
statsråder presenterer en bibliotekstrategi. 
Det er et godt tegn at flere departementer 
nå ser og anerkjenner bibliotekene, mener 
forbundsleder Jannicke Røgler.

– Det er flott at strategien er så tydelig på 
at folkebibliotek, skolebibliotek og univer-
sitets- og høyskolebibliotek skal sees i sam-
menheng. Sektoren bindes sammen av en 
rekke grunnleggende elementer hvor læring 
og formidling er aller viktigst, sier Røgler.

– Målet for strategien er også noe alle bi-
bliotekansatte lett kan slutte seg til: Å videre-
utvikle bibliotekene som relevante og viktige 
institusjoner i fremtiden, som skal bidra til fol-
keopplysning og dannelse for befolkningen. 
Dette er mål å bli stolt av, som understreker 
bibliotekenes viktige samfunnsrolle.

FØLGER INGEN MIDLER
Nasjonal bibliotek strategi 2020 –2023 
omhandler statens ansvar og oppgaver for 
utvikling av en fremtidsrettet biblioteksek-

tor. Strategien binder altså ikke Kommu-
naldepartementet å pålegge kommunene 
til å bevilge mer til bibliotekene. Det er 
imidlertid en grunnleggende utfordring for 
bibliotekene at midlene til personale og drif t 
sjelden økes. Mens befolkningen og besøket 
øker, står antall ansatte på bibliotekene på 
stedet hvil.

Det var likevel et gledelig høyt ambisjons-
nivå på bibliotekenes vegne under lanserin-
gen: Trine Skei Grande var særlig opptatt av 
lesing, dannelse og deltagelse i demokratiet. 
Hun påpekte også at digitaliseringen er en 
demokratiseringsprosess.

Jan Tore Sanner var opptatt av bibliote-
ket som en ramme for opplæringen, digital 
deltakelse og vektla skolebibliotekenes rolle 

for tidlig innsats med tanke på å styrke kritisk 
tenkning og digital dømmekraf t. Iselin Nybø 
mente at Plan S vil gjøre universitets- og høy-
skolebibliotekene enda viktigere. Kunnskap 
er makt, og ved hjelp av Plan S tvinges det 
fram avtaler om gratis tilgang til forskning, 
påpekte Nybø, som også mente dette er  
svært viktig for det Nybø omtalte som «det 
globale sør», som i dag har lite midler for å 
få tilgang til forskning.

EN SEIER FOR SKOLEBIBLIOTEKENE
Ifølge Jannicke Røgler kan BF, og alle andre 
som har jobbet målrettet gjennom mange år 
for å sette søkelyset på hvor dårlig tilstanden 
i skolebibliotekene våre er, også innkassere 
en seier med strategien.

tekst 
Embret Rognerød 

Foto: U
tdanningsdirektoratet.
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Strategien sier følgende om tilstanden 
i skolen: «Ser en på endring over tid blant 
grunnskoler, finner vi at andelen lærere 
med videreutdanning i skolebibliotek-
kunnskap har falt fra 15 til 8 prosent fra 
2009 til 2018. I videregående opplæring har 
andelen av fagutdannede bibliotekarer falt 
fra omtrent halvparten i 2009 og 2013 til i 
underkant av en femdel i 2018.»

– Dette er en dramatisk utvikling, som 
mange av våre medlemmer kjenner på krop-
pen. Det er derfor et svært viktig signal når 
Utdanningsdirektorats ordning med å lyse 
ut tilskudd til skolebibliotek utvides med to 
år; fra 2021 til 2023.  Utdanningsdirektora-
tets tilskuddsordning for skolebibliotek går 
til personalressurser eller kompetanseutvik-
ling for å legge til rette for lesestimulering. 
Det er uvanlig med tilskuddsordninger som 
spesifikt kan benyttes på personalressurser. 
Desto viktigere at kommunene benytter seg 
av dette tilbudet.

K O M P E TA N S E U T V I K L I N G  F O R  B I -
BLIOTEK ANSAT TE UTEBLIR
Jannicke Røgler påpeker også tre klare man-
gler i strategien: Hun mener blant annet at 
det fortsatt er mye å hente på kompetanse-
utvikling for bibliotekansatte.

BF har ved flere anledninger foreslått et 
kompetanseløf t, at Nasjonalbiblioteket, 
sammen med de nye regionene, vurde-

rer hvilke kompetanseområder som skal 
prioriteres, og at det etableres kompetan-
seutviklingsprogram for bibliotekansatte 
i samarbeid med utdanningene innenfor 
bibliotek- og informasjonsvitenskap. Staten 
har dessverre ikke funnet rom for dette. 
Imidlertid løf tes viktigheten av kompe-
tanseutvikling fram. Her vil blant annet 
bibliotekutvikling.no spille en viktig rolle. 
Og prioriteringen av nettkurs, hvor fylkes-
bibliotekene er sentrale leverandører er en 
god måte for alle å tilegne seg ny kunnskap 
på, påpeker Røgler.

– Strategien kommer også med konkret 
støtte til skolebibliotekarer i deres behov for 
kompetanseutvikling. BF erfarer at en del 
skolebibliotekarer har problemer med å få 
deltatt på kurs og annen kompetanseutvik-
ling. Strategien er tydelig på at skoleeier har 
ansvar for skolebibliotekarens kompetanse-
utvikling på linje med alle andre som jobber 
i skolen, sier Røgler.

Hun mener også at mangfold burde ha 
stått høyere på agendaen.

– Strategien har få tiltak for minoritets-
språklige. Det flerspråklige bibliotekets (DFB) 
tjenester utvides riktignok med noen nye: 
veileder for bibliotek som ønsker å arrangere 
språkkafeer. DFB skal også tilby e-bøker og 
e-lydbøker på noen språk. Men for en så viktig 
brukergruppe for folkebibliotekene burde 
strategien vært mer of fensiv, sier Røgler.

BIBLIOTEK ANALYSE, STATISTIKK OG 
ME TODEUT VIKLING

Det står også lite i strategien om biblio-
tekanalyse, statistikk og metodeutvikling, 
betoner Røgler.

– NB har tildelt mye penger til mange 
viktige prosjekter de siste årene innenfor 
blant annet samskaping og brukeradferd, 
hvor metodeutvikling er en sentral del. Ulike 
metoder for bibliotekanalyse må deles med 
hele bibliotekfeltet og tas i bruk på en mer 
systematisk måte enn det gjøres i dag.  Det er 
også et stort behov for nettrafikkstatistikk. 
For eksempel har det enkelte bibliotek ingen 
oversikt over bruken av Filmbib. For å måle 
ef fekten av markedsføringstiltak og til å 
videreutvikle tjenester, må bibliotekene ha 
tilgang på brukerdata, sier Røgler.

I  HOVE D R O LLE NE : – Bibliotekarene er 
hovedrolleinnehaveren i ethvert bibliotek, som 
tilrettelegger, som formidler av allmenndanning 
og som eksperter på informasjonsinnhenting, sa 
kulturminister Trine Skei Grande til Bibliotekaren 
da den nye bibliotekstrategien ble lansert. Her med 
ministerkollegene Iselin Nybø og Jan Tore Sanner 
og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre (f.v.). 
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– Bibliotekenes unike rolle for fremtiden ligger i å hjelpe oss å tolke og finne frem til kunnskap, sa Silvija 
Seres, teknolog og bedrif tsrådgiver, med en doktorgrad i logaritmeoptimalisering, i VIRAK-foredraget 
«Digital fremtid».

Smart fremtid krever 
nytenkning

– Det er den menneskelige lokale, kulturelle 
tolkningen av kunnskap som vi aldri må gi 
opp. Bibliotekenes unike rolle for fremtiden 
ligger i å hjelpe oss å tolke og finne frem 
til kunnskap. Det er det bare mennesker 
som kan gjøre for mennesker. Kunnskap og 
læring er en aktiv sosial aktivitet, innleder 
Seres.

– Hvordan hindrer dere økende ulikheter 
som i fremtiden kommer til å være basert 
på forskjeller i kunnskap? Hvordan sprer 
dere kunnskap for å minske polarisering? 
fortsetter hun og viser til boken The Age of 
Surveillance Capitalism av Shoshana Zubof f, 
som handler om hvordan store dataselska-
per innhenter og bruker adferdsdata fra våre 
digitale og etter hvert også fysiske liv. 

På basis av dette anbefaler de oss for ek-
sempel tjenester og lesestof f, og på lang sikt 
er det de som sitter på data, som kommer til 
å tjene mest på dette.

– Teknologene er de nye forretningsher-
rene i verden, sier hun, og peker på at vi går 
fra en industriell til digital kapitalisme, der 
den nye råvaren er data.

– Vinneren tar alt og vinneren er den som 
har de beste datasettene, understreker Seres. 

NY TENKNING NØDVENDIG
Hun peker på at Kina satser sterkt og fo-
kusert på de nye datakref tene, og omtales 
som det nye Saudi-Arabia av data. De ligger 
langt fremme i den teknologiske utviklin-

VIRAK-KONFERANSEN 2019: 

tekst og foto
Aud Gjersdal, 
frilansjournalist

gen, mens vi undervurderer både deres nye 
selskaper som Alibaba og WeChat, og deres 
kollektive vilje til å bruke digitalisering som 
et strategisk samfunnsverktøy.

– De er avanserte i både datainnsamling, 
algoritmisk modellering, og anvendelser av 
data-drevne teknikker i medisin, genetikk, 
logistisk, finans og politikk. Dette er data-
løsninger som testes i stor skala og videre-
utvikles i praksis for hundrevis av millioner 
av mennesker, og vi må forstå at algoritmer 
ikke kjenner landegrenser og nasjonalpoli-
tikk. Derfor må vi lage våre egne løsninger 
som passer for oss og våre verdier. Hvis vi 
ikke skjønner at dette er de nye kref tene, 
så blir vi sittende på sidelinjen mens andre 

bestemmer premissene for det samfunnet vi 
beveger oss mot, sier hun, og understreker 
at vi er for passive.

– Vi sier at vi blir digitalisert. Vi blir ikke 
digitalisert, det er noe vi gjør. Et aktivt 
valg krever retning. Vi må bestemme hva 
digitaliseringen betyr for oss, sier hun og 
anbefaler at vi må se muligheter og trusler, 
finne ut hva og hvor vi vil og så jobbe med det 
fortest mulig. Samtidig blir det i fremtiden 

et underskudd på kunnskap. Hver enkelt må 
selv skaf fe den nødvendige kunnskap, og 
skape om egen jobb ut fra raske endringer.

– Jobben deres er å spre kunnskap på 
en ef fektiv måte, og da må dere tenke nytt 
og bruke nye verktøy, sier hun, og forteller 
videre at regnekraf ten øker og IBM sin Deep 
Blue vant over verdensmester Garri Kasparov 
i sjakk. Senere vant Watson over to verdens-
mestre i Jeopardy, et spill som krever god 
språkforståelse. Googles DeepMind, som 
er et kunstig intelligens system basert på 
dyplæring og nevrale nett, lærte på kort tid 
Atarispillet Pong, og gjorde trekk som men-
nesker vanligvis ikke kommer på.

– Maskiner klarer å kjenne igjen mønstre 
som er usynlige for oss mennesker, sier hun. 
Samme system ble senere brukt til å spille 
Go, det kanskje mest avanserte brettspil-
let i verden. For to år siden vant den over 
Kinas beste spiller. Kanskje dette fikk Kinas 
ledelse til å innse betydningen av denne nye 
teknologien, for landet satser nå på mas-
seentreprenørskap og –innovasjon. På ett 
år har Kina opprettet over 6200 inkubatorer 
for start-ups. 

– På to år har de samlet så mye data, og 
kommet langt med kunstig intelligens at 
jeg tror vi undervurderer dem, sier hun og 
peker på at universitetene i Kina har danket 
ut universitetene i USA ved å ha flere publi-
kasjoner og flere toppartikler på to år.

DEMOKR ATISK UNDER SKUDD
Microsof t og Apple er ikke IT-selskaper i 
dag, men altmuligselskaper som går inn i 
alle bransjer og verdikjeder, inklusiv å bygge 
smarte byer. 

– Hvem bestemmer om fem år? På basis 

Silvija Seres

«Vi sier at vi blir 
digitalisert. Vi blir 
ikke digitalisert, 
det er noe vi gjør.»
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av hva skal vi optimalisere byen vår? Jo, på 
basis av egen forretningsmodell og det de 
kan tjene mest penger på. Hvis vi baserer oss 
på svar fra dataene og algoritmene deres, så 
blir vi i realiteten regulert av disse, sier Seres, 
og peker på at en må segmentere et marked 
for å kunne tjene penger på det. 

– Det blir et samfunn der en sorterer på 
en måte vi ikke har sett før. For de må tjene 
mest mulig penger for sine aksjonærer ellers 
blir de byttet ut, sier hun, og understreker at 
det er viktig at ikke disse selskapene blir de 
eneste som skjønner den politiske og økono-
miske konsekvens av å ha full informasjon 
om verden. 

– Da må vi passe på de dataene vi har og 
gjøre det vi kan for å være aktive i fremtiden 
på basis av dataene, sier hun og peker på 
at kapitalen disse selskapene har er data 
som de har utvunnet fra norsk sokkel for å 
kunne tilby smarte byer og smarte hjem. 
Mens oljeselskapene betaler 80% skatt for 
å utvinne naturressursen olje, så betaler 
disse ingenting. 

– Vi burde ha en ny politisk forståelse for 
algoritmer og lage et regelverk som gjør at 
dataene som skapes av oss, som er vårt arbeid, 
og suges ut gjennom vår kontakt med alle 
digitale flater, kan komme oss og vårt felle-
skap til gode, og burde forvaltes av de som 

er demokratisk valgt, sier hun. Teknologene i 
Silicon Valley er ikke de beste til å forvalte vår 
fremtid, selv om de mener det selv.

– Det må vi ikke la dem gjøre, for dette er 
et demokratisk underskudd som vi er nødt til 
å fikse nå, sier hun.

FREMTIDSSTR ATEGIER 
IT-revolusjonen skjedde for 50 år siden. Chip-
penes regnekraf t har i disse årene doblet sin 
ef fektivitet for hvert halvannet år. 

– Smarttelefonene er en plattform for be-
regninger, og ikke bare for kommunikasjon, 
sier hun, og forteller videre at disse sammen 
med sensorer i biler, klokker, og hjem vil få 
det nye samfunnet til å fungere. Norge har 
vært gode på prosessteknologi i oljebran-
sjen, der en utviklet eksporterbar teknologi. 

– Tjenesteindustrien er også en prosess-
industri, sier hun og påpeker at vi har verdens 
beste of fentlige datasett innenfor medisin. 
Vi må lære, og prøve ut den nye teknologien, 
blant annet kunstig intelligens. 

– Det viktige spørsmålet med all den nye 
teknologien er hva vi ønsker med den, og det 
er tre parallelle strategiske spor: teknologi 
er verktøy for å ef fektivisere, skape nye 
posisjoner og til å ta et aktivt ansvar for det 
nye samfunnet vi lever i, sier hun. Dette gir 
tre spørsmål som må stilles: Hvordan kan 
teknologien brukes til å ef fektivisere? Hva 
er behovet for nye tjenester? Til slutt må en 

oppdatere sitt samfunnsansvar etterhvert 
som samfunnet endrer seg. 

– Hvis gamle of fentlige tjenester mister 
relevans, så mister de snart også of fentlig 
finansiering, sier hun og peker på hvordan 
Facebook øker trafikk ved å øke relevans 
der brukerne får mer av det de selv og andre 
har likt før.

– Vi blir dyttet dypere og dypere inn i ek-
kokammeret, fordi vi får mer av det vi har likt 
før. Veldig behagelig, men det er ikke bra for 
folkeopplysning, sier hun, og anbefaler at vi 
lærer oss de nye teknologene fort, ikke venter 
på penger eller regulering, for å kunne være i 
stand til å demokratisere kunnskap.

– Hva vil vi med kunnskapsspredning i det 
samfunn vi lever i? Vi må finne ut hvordan vi 
demokratiserer kunnskap for den fremtid vi 
løper inn i, på en aktiv måte, avslutter Seres.

« ÅPE N F RE MTID - M ULIG HE TE R F OR 
BIBLIOTE K E NE »: Det var tittelen på årets 
VIRAK-konferanse i Stavanger. Konferansen retter 
seg mot universitets- og høgskolebibliotek og 
avholdes annen hvert år. Foto: Virakkonferansen. 

- Vinneren tar alt og vinneren er den som har 
de beste datasettene, sa Silvilja Seres under 
Virak-konferansen 2019.  
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Rammes du av sykdom eller ulykke som fører til at du faller utenfor arbeidslivet før du har startet yrkeskar-
rieren, risikerer du å havne i et økonomisk uføre. Manglende opptjening av pensjonspoeng gir lav uføretrygd, 
og store basisinvesteringer som bolig og bil må gjøres med et spinkelt budsjettgrunnlag.

UNG OG UFØR?

Slik unngår du 
økonomisk trøbbel

Du kan ikke forsikre dine barn mot ulykker 
og sykdom. Men du kan forsikre dem mot 
den vanskelige økonomiske situasjonen 
som kan oppstå i slike tilfeller.

MEDISINSK INVALIDITE T
Vår barneforsikring dekker medisinsk in-
validitet som følge av sykdom eller ulykke, 
opptil 2 millioner i de alvorligste tilfellene av 
medisinsk invaliditet. Da har du en buf fer til 
å håndtere etableringskostnader som vok-
sen, selv om du kan ha begrenset yrkesvalg 
eller ingen muligheter til å komme i arbeid.

ALVORLIGE TIL STANDER
Bibliotekarforbundets barneforsikring har 
dekning for flere alvorlige sykdommer. Bar-
net kan få erstatning på kr 300 000 dersom 
det f.eks. konstateres MS, kref t, leddgikt 
eller cystisk fibrose. Totalt omfattes 10 alvor-
lige sykdommer av forsikringen. Se vilkårene 
til barneforsikringen på være nettsider, så får 
du alle detaljene om dekningen.

ERSTATNING VED ARBEIDSUFØRHET
Forsikringen dekker også kr 750 000 hvis 
forsikrede rammes av sykdom eller ulyk-
kesskade som medfører arbeidsuførhet 
på minst 50 %. Retten til uføreerstatning 
inntref fer når uførheten har vart i minst 2 år 
og er vurdert til å være varig. Erstatning for 

arbeidsuførhet kan først komme til utbeta-
ling etter fylte 18 år.  

DAGPENGER
Foreldrene har rett til dagpenger ved lang-
varig sykehusopphold for barnet og ved 
langvarig sykdom (når det er medisinsk 
nødvendig at barnet har tilsyn av forelder). 
Ved innleggelse eller langvarig sykdom 
lenger enn 9 dager gir forsikringen rett til 
erstatning fra første dag på kr 450 per dag i 
inntil 365 dager.

tekst
Roar Hagen, 
BF Forsikring
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Her ser du noen av de viktigste dekningene på barneforsikringen:

Barnets alder ved star t 3 Md. - 18 År

Forsikringens varighet 3 Md. – 26 År

Medisinsk invaliditet ved ulykke Inntil kr 2 000 000

Medisinsk invaliditet ved sykdom Inntil kr 2 000 000

Behandlingsutgif ter ved ulykke Inntil kr 100 000

Erstatning ved dødsfall Kr 80 000

Dagpenger ved sykehusopphold Kr 450 per dag i inntil 365 dager

Merutgif ter til nødvendig pleie og tilsyn Inntil kr 130 000 per år i 5 år

Ombyggingsstønad Inntil kr 200 000

Økonomisk tr ygghet ved alvorlige tilstander Kr 300 000

Erstatning ved arbeidsuførhet Kr 750 000

For medlemmer i Bibliotekarforbundet koster forsikringen kun kr 1 762 per år. Påmeldings-
skjema finner du på www.bibforb.no/forsikring. Her kan du også lese om Bibliotekarforbun-
dets øvrige medlemsforsikringer. Vi minner om at medlemsforsikringene gir store besparelser, 
sammenlignet med å kjøpe forsikringer direkte fra forsikringsselskapet.
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Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Hva spør egentlig arbeidsgivere etter når de etterspør 
«relevant høyere utdanning» i bibliotekene i 2019? 
Og hva legger vi i «bibliotekfaglig kompetanse»? Vi drøf ter 
framtidens profesjonsidentitet på BFs tillitsvalgt - 
konferanse på Hamar 14.-15. november.  

Meld deg på 
Bibliotekarforbundets 
tillitsvalgtkonferanse!  

TILLITSVALGTKONFERANSEN 2019

Se 
programmet 

og meld deg på 
på Bibforb.no!
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