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Bibliotekaren blir 
nettavis!
Papir rula i 1993, da BF ble 
stiftet. Nå informeres, fortel-
ler og debatterer folk  på 
mange plattformer. Dette tar 
BF konsekvensen av. Biblio-
tekaren nettavis i 2018. 

  6

Landsmøtet 
- fra start til mål

64 delegater trosset stormen 
"Ylva" og fikk alle sakene 
behandlet på BFs landsmøte. 
Noen i full stillhet, noen med et 
virvar av klistrelapper, og noen 
med godt landsmøtehåndverk. 

  8

"I sofaen"
Bokbad med Gine Cornelia 
Pedersen i regi av biblioteket på 
Oslo by steinerskole 19. oktober 
2017, slik Judith Sunde og Anna 
Stabel, elever på medialinjen ved 
Oslo by steinerskole, så det.
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Lederen har ordet
Jeg er stolt av å være bibliotekar. 

Når noen utenfor fagfeltet anerkjenner 
viktigheten av bibliotekarer og bibliotek, 
kjenner jeg positive og sterke følelser 
hver gang. Nå sist på landsmøtet hvor 
Ragnhild Lied, leder av Unio understreket 
viktigheten av bibliotekarenes samfunns-
oppdrag og den viktige jobben hver en-
kelt av oss bidrar med i vårt daglige virke. 
Den varme mottakelsen gjør at vi kan føle 
oss velkommen i Unio etter nyttår. Det 
solide forarbeidet som har vært gjort av 
avgått leder Margunn Haugland, tidligere 
styre og sekretariat, vil være til stor hjelp 
når det nye styret skal i gang med sitt 
arbeid innenfor Unio over nyttår.  

Krav og bidrag
Det er ikke bare Ragnhild Lied som 

snakker varmt om bibliotekarer og biblio-
tekenes betydning. På Virak, konferansen 
for universitets- og høgskolebibliotek i 
juni 2017 deltok rektorene for Universitet 

i Oslo, BI og Høgskolen i Oslo og Akers-
hus i en paneldebatt om bibliotekenes 
oppdrag.  Rektor på UiO, Ole Petter Ot-
tersen mente at det som kjennetegner 
dagens bibliotekarer og biblioteker er 
at vi er aktive forvaltere av kunnskap. 
Bibliotekene kan bidra til å skape en fel-
les virkelighet i et samfunn som i økende 
grad preges av mistillit både til fakta og 
forskning. Ottersen mente vi kan bidra 
ved å etablere åpne debattarenaer, 
formidle forskning til samfunnet, og ved 
å skape respekt for allmenne prinsip-
per for kildehåndtering og kildekritikk. 
Rektor på BI, Inge Jan Henjesand har 
gjennom sitt arbeid bidratt til at både BI 
og UIO har endret synet på bibliotek, fra 
en administrativ kostnad til å være en 
integrert del av den faglige styringslinjen. 
Både Ottersen og Henjesand er gode 
eksempler på personer utenfor sektoren 
som både krever noe av oss og som 
ser hvor vi som bibliotekarer kan bidra i 

samfunnsutviklingen.   
Jeg har samme erfaring fra to regje-

ringsoppnevnte prosjekter som skal bidra 
til å øke innbyggernes digitale kompe-
tanse, Digidel og Digihjelpen. Økt digital 
kompetanse er helt sentralt i regjeringens 
mål om digitalisering og digitalt førstevalg 
i offentlig forvaltning. Bibliotekene blir 
sett på som sentrale virkemidler i dette 
arbeidet. Kommunal- og moderniserings-
departementet og KS har stor innsikt i det 
viktige arbeidet bibliotekarene gjør for å 
gi de med for liten kunnskap tilgang til 
offentlige tjenester på nett. 

Ved bordet der beslutninger tas
Som bibliotekarer vet vi veldig godt at 

vi ofte må “mase” vår vei inn i rommene 
hvor beslutninger tas. Ingenting kommer 
av seg selv. Bibliotekledere som Bente 
Andreassen, Dagmar Langeggen, Lei-
kny Haga Indergaard og Liv Sæteren er 
eksempler på ledere som aldri har gitt 
opp å kjempe for at bibliotekene skal få 
sitte ved bordet når viktige beslutninger 
tas. Disse fire er eksempler på ledere 
som har klart å legitimere biblioteket 
i globaliseringens og opplevelsesøko-
nomiens tidsalder. Ledere som har vist 
vei i egen profesjonell yrkesutøvelse er 
gode eksempler for alle i sektoren. De 
viser også hvor viktig det er for oss som 
er vel etablerte i profesjonen å ta godt 
imot alle nyutdannede bibliotekarer. Vi 
som har jobbet i mange år må vise vei 
for våre nyutdannede kolleger og selv 
våge å la oss utfordre av nye ideer og 
ny kunnskap. 

Mer synlig for arbeidsgivere, 
politikere og folk flest.

Å posisjonere bibliotekene og vise 
frem den profesjonelle bibliotekaren er 

Å posisjonere bibliotekene og vise frem den 
profesjonelle bibliotekaren er en viktig oppgave for 
Bibliotekarforbundet. Riktignok er vi en yrkesgruppe 
som samfunnet generelt er positive til. Men dette 
kommer ikke alltid til uttrykk når stillinger skal lyses 
ut, når planer skal godkjennes, når budsjetter skal 
vedtas eller når det skal forhandles lønn. Den profe-
sjonelle bibliotekaren må bli mer synlig for arbeids-
givere, politikere og folk flest. ”

”
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Jannicke Røgler
Forbundsleder

en viktig oppgave for Bibliotekarforbun-
det. Riktignok er vi en yrkesgruppe som 
samfunnet generelt er positive til. Men 
dette kommer ikke alltid til uttrykk når 
stillinger skal lyses ut, når planer skal 
godkjennes, når budsjetter skal vedtas 
eller når det skal forhandles lønn. Den 
profesjonelle bibliotekaren må bli mer 
synlig for arbeidsgivere, politikere og 
folk flest. Den profesjonelle bibliotekaren 
fortjener gode rammebetingelser og en 
lønn som fortjent. BF er godt egnet til å 
jobbe for dette. 

En rekke viktige saker
Bibliotekarforbundets nye styre har fått 

mandat til å jobbe med en rekke viktige 
saker de neste tre årene. Et av områdene 
er en egen mentorordning for ledere 
og motivasjonsprogram for fremtidige 
ledere. Landsmøtet bestemte også at 
kriteriene for medlemskap skal utredes. 
Prosessen med en eventuell utvidelse 
av medlemskapskriteriene må forankres 
godt i hele organisasjonen. Dette er 
ingen enkel sak med mange argumenter 
som peker både for og imot en utvidelse.

Tusen takk for tilliten som er vist meg. 
Jeg skal gjøre mitt beste for å vise meg 
tilliten verdig og at bibliotekarer flest fort-
setter å oppleve at Bibliotekarforbundet 
er det naturlige valget av fagforbund.

 

Skandinavisk BF-møte i Stockholm

Samme høst som bibliotekstrategiens 
omverdensanalyse og den kvart biblio-
tekmilliarden hadde gjort oss misunnelige 
på Sverige, var representanter for Biblio-
tekarforbundet i Danmark DIK-förbundet i 
Sverige og vi i norske BF samlet i Stock-
holm for å dele og diskutere aktuelle felles 
problemstillinger. Svært nyttig! 

Tekst & foto: 
Erling Bergan

For eksempel: - Er dere fornøyd med den 
svenske regjeringens satsing på skolebi-
bliotek? - Ja, men det er også litt deprime-
rende. - ???? - Vi har ingen arbeidsløshet 
blant bibliotekarerm nesten tvert om. Det 
finnes ingen ledige bibliotekarer til å fylle 
opp satsinga i skolebibliotekene. 

Og fra danskene: - Vi har et utviklings-
prosjekt gående i dansk BF, om hva slags 
faglig organisasjon vi skal være om ti år. 
Det er færre søkere og færre uteksami-
nerte fra bibliotekarutdanningen ved IVA. 

Det er ikke så entydig lenger hvordan man 
er bibliotekar. Så er det digitalisering  og 
andre samfunnsmessige faktorer. Vi er i 
denne prosessen nå. 

Ikke akkurat irrelevant før debatten om 
medlemskriterier på vårt eget landsmøte. 

Norge bidro med orientering om arbeids- 
miljøundersøkelsen, erfaringer med endringer  
i biblioteklova og vår nye kommunikasjons-
strategi. Kieth Lau Andersen, Hege Bergravf 
Johnsen, Veronicha Angell Bergli og Erling 
Bergan representerte norske BF. 
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Hege presenterer vårens kurs!
- Vi legger stor vekt på kurs og opplæring i BF, sier Hege Bergravf Johnsen. Hun er kurs-
ansvarlig i BFs sekretariat og har nå vårens program klart. - Tillitsvalgte og medlemmer skal 
føle seg trygge og kompetente i rollene de har, enten det er som lokal tillitsvalgt eller i orga-
nisasjonsverv i BF, understreker hun.

Det har nettopp vært landsmøte i 
BF, med valg av ny leder og nytt styre. 
Derfor står forbundsstyreseminar på 
programmet som noe av det første på 
nyåret. Her skal styremedlemmer, va-
ramedlemmer og sekretariatet utveksle 
informasjon, samsnakkes og legge 
planer. Dette er berammet til 10. – 11. 
januar 2018 i nærheten av Oslo.

Videregående kurs for tillitsvalgte
Men bare noen uker seinere kommer 

det første kurset, og det er attpåtil en 
nyvinning: Videregående kurs for til-
litsvalgte. Det går av stabelen 29. – 30. 
januar 2018 på Gardermoen.

– Målgruppe er tillitsvalgte med 
gjennomført grunnkurs og tillitsvalg-
terfaring, fra alle tariffområder, fortel-
ler kursansvarlig Hege Johnsen, og 
legger til:

– Kurset bygger på grunnkurset og 
går i dybden av problemstillinger som 
er aktuelle for tillitsvalgte. Eksempler 
kan være arbeidstid, vaktplanlegging, 
medbestemmelse, representasjon i 
utvalg og konflikthåndtering. Kurset skal 
ha en blanding av teori og gruppearbeid 
og gi gode muligheter til å utveksle 
erfaringer og bygge nettverk.

Grunnkurs for tillitsvalgte 
og medlemmer

Rett over påske kommer grunnkurs 
for tillitsvalgte og medlemmer. Mål-
gruppe er nye tillitsvalgte og de som 
ønsker påfyll, fra alle tariffområder.

– Kurset skal gi en grunnleggende 
oversikt over oppgaver, rettigheter og 
plikter, lov- og avtaleverk og medbe-
stemmelse. Samt innføring i BF som 
organisasjon, sier Hege. Grunnkurset 
holdes i Sandvika i Bærum 5. – 6. april 
2018.

Styreseminar for fylkeslag
For ledere og medlemmer i fylkeslags-

styrene avholdes det årlige styreseminaret 
for fylkeslag (fylkesstyrekurs). Dette går 
av stabelen 7. – 8. mai 2018 på Lillestrøm, 
bare noen måneder etter at fylkeslagene 
har hatt sine årsmøter.

– Her blir det felles opplæring i orga-
nisasjonen BF og rollen til fylkeslagene, 
men også erfaringsutveksling med fokus 
på mulige arbeidsoppgaver og aktiviteter i 
laget og tillitsvalgtarbeidet, sier Hege. Hun 
poengterer at seminaret/kurset skal være 
relevant og interessant for både nye og 
erfarne i fylkeslagenes styrer.

Forhandlingskurs
Vårsesongen avsluttes med forhandlings-

kurs 24. – 25. mai (NB! foreløpig dato) på 
Gardermoen. Målgruppe er tillitsvalgte og 
andre som skal forhandle, på alle tariff-
områder.

– Kurset skal gi en grunnleggende 
innføring i forhandlingssystemet og lønns-

systemet. Det er et praktisk orientert kurs 
med vekt på oppgaver og rollespill, under-
streker Hege.

Jobbsøkerkurs
I tillegg blir det i løpet av våren arrangert 

jobbsøkerkurs for studentmedlemmer. 
Nærmere informasjon om dette kommer 
på nyåret.

Kursene er allerede åpne 
for påmelding

– Dette er altså kurstilbudet vårt for 
kommende halvår. Vi håper dette treffer 
behovet til mange medlemmer. Sjekk ka-
lenderen din og gå til påmeldingsskjemaet 
på BFs nettsider. Vi har allerede åpnet for 
påmelding. Alle kursene våre er gratis for 
BF-medlemmer. Det betyr at vi dekker alle 
utgifter til reise og opphold for kursdelta-
kerne. Dersom du er tillitsvalgt, har du også 
rett til lønnet permisjon, sier kursansvarlig 
Hege Bergravf Johnsen. 

Tekst & foto: 
Erling Bergan

Hege Bergravf Johnsen er rådgiver og kursansvarlig i BF-sekretariatet. 
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Tidsskriftet du holder i hånda startet opp da BF ble stiftet for 24 år siden. Da var det en 
selvfølge å kommunisere på papir. Nå informeres, forteller og debatterer folk  på mange 
plattformer. Dette tar BF konsekvensen av. I løpet av første halvår 2018 blir Bibliotekaren 
nettavis, med jevnlige oppdateringer og med økt satsing på nyhetsbrev. Bibliotekaren på papir 
fortsetter, nå med fire temanummer i året.

Bibliotekaren blir nettavis!
Nå endrer BF kommunikasjonsstrategi:

Tekst: 
Erling Bergan

Det var en selvfølge at vi skulle ha et 
papirtidsskrift da Bibliotekarforbundet ble 
stiftet i 1993. Alle organisasjoner med 
respekt for seg selv hadde det, og de 
fleste har det fremdeles. Å få Bibliotekaren 
i postkassa bekrefter medlemskapet ditt 
og bringer relevant stoff videre.  

Men våre vaner med lesing, informa-
sjonshenting og debatt har forandret seg 
mye på 24 år. Vi oppsøker nettet, vi gjør 
det mange ganger om dagen og vi gjør 
det på mobilen. Har vi motforestillinger 
eller ros, sender vi det ut på SoMe umid-
delbart. Dette er trenden. Det gjelder for 
nasjonale medier, lokalsamfunn, bransjer, 
interesseområder og yrkesgrupper. 

Nett og papir
I denne miksen av plattformer må 

papirtidsskrift innta en annen rolle enn 
i 1993. Vi velger å styrke betydningen 
av Bibliotekaren på papir ved å lage 
tydelige temanummer fire ganger i året. 
På den måten vil det bli klarere for med-
lemmene hva bladet kan brukes til: Å få 

bredere kjennskap til nye tema fire ganger 
i året. Det tror vi gir større nytteverdi i 
hverdagen.

En viktig satsing blir Bibliotekaren på 
nett, noe vi ikke har hatt før. Artikkelstoffet 
på dagens BF-nettsider skal få en bredere 
dekning og bli mer aktuelt. Det skal tydelig 
presenteres som nettavis under redaktør-
plakaten. Dette blir en arena hvor bibliote-
karer kan holde seg oppdatert på faglige 
og politiske aktualiteter av betydning for 
arbeidet, og arbeids- og lønnsmessige 

forhold som gjelder BFs medlemmer og 
deres kollegaer. Dette skal ikke være for-
bundsledelsens megafon, men en foretruk-
ken kilde til bred oppdatering, kunnskap 
og refleksjon for bibliotekarer. Et ambisiøst 
mål, men såpass må Bibliotekarforbundet 
satse.

Nettavis, nettmagasin, nett-tidsskrift? 
Kjært barn mange navn. Vi velger beteg-
nelsen nettavis, for å gjøre det tydelig at 
vi ikke vil samle opp stoff til utgaver, men 
publisere kontinuerlig. 

 En arena hvor bibliotekarer kan holde seg opp-
datert på faglige og politiske aktualiteter av betydning 
for arbeidet, og arbeids- og lønnsmessige forhold 
som gjelder BFs medlemmer og deres kollegaer. 
Dette skal ikke være forbundsledelsens megafon, 
men en foretrukken kilde til bred oppdatering, kunn-
skap og refleksjon for bibliotekarer. 

”

”

Tidsskrift for Bibliotekarforbundet  

Nr 5 - Mai - 2012

Bibliotekaren

- Vi skal ikke produsere 
  gryteklare bibliotekarer

Bibliotekaren
Tidsskrift for Bibliotekarforbundet  
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Konfliktfylt 
arbeidstid på
Deichmanske 

bibliotek

Bibliotekaren
Tidsskrift for Bibliotekarforbundet  

20
15 2 

Tilgang til forskningsinformasjon 
utenfor de store institusjonene?

Skrekkblandet fryd å skulle
innfri store forventninger

Fra skranken 
til kateteret

Bibliotekaren
Nr 9 - September - 2014

Tidsskrift for Bibliotekarforbundet  

Storkommuner gir nye
sjefer og flere kollegaer

En alexandriner 
på Bislet

Foreslår samisk
barnebokpolitikk

Det blir lederskifte i 
Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren
Nr 5 - Mai - 2014

Tidsskrift for Bibliotekarforbundet  

Ønsker lyd og liv på biblioteket!
Musikkbibliotekarer i strømmingens tidsalder:

Professor for 
den daglige 
informasjon

Gøteborg 
satser på 

barn

Wikipe-
dianeren

Bibliotekaren
Nr 10 - Oktober - 2013

Tidsskrift for Bibliotekarforbundet  

Bibliotekloven, kompetansen og barna 
Den nye bibliotekloven har fått en egen litteraturhusparagraf. Folkebiblioteket skal «være en 
møteplass og en uavhengig arena for offentlig samtale og debatt». Doktorgradsstipendiat 
Åse Kristine Tveit ser på konsekvensene denne paragrafen har for barnebibliotek. 

Fra AACR2 til RDAFakta om Finland Morsmålsdagen

Bibliotekaren
Nr 12 - Desember - 2013

Tidsskrift for Bibliotekarforbundet  

                            Liv Sæteren om statlig 
finansiering  av lånesamarbeid:

- Til alle som bor i landet?
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Er lesersørvis

svaret?

Tar Røe Isaksen

oss for gitt?

Et løft for spill 

i bibliotek?
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Faglig og sosialt 

med Alexandria

på Bislet

Bibliotekaren
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Skolebibliotek

Bibliotekledelse

Brukeropplæring

Ny i BF-ledelsen

Medlemskriterier

Utstillingsprosjekt

Bibliotekaren
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Hvor går vi med 

kompetansen vår?

Biblioteket som en Wikipedia  

- og Wikipedia som et bibliotek?

Penger, statistikk 

og bibliotekbruk 

i  Oppland

To dårlige tapere?

Bibliotekaren
Nr 1 - Januar - 2014

Tidsskrift for Bibliotekarforbundet  

Fra opplyst 

rådm
anns-

velde 

til opplyst 

dem
okrati

Jaså, du er 

tillitsvalgt?

Fristilling og 

lisensiering av 

verk ved ABM
-

institusjoner 

Stortings-

forhandlingar 

1814-2001 

på nett

Tidsskrift for Bibliotekarforbundet  
Nr 4 - April - 2012

Bibliotekaren

BF-prosjekt med helsefagbibliotek i Gaza

- Det er vrøvl 

  å snakke 

  om krise

Sammen med nettavisa vil vi ha en økt sat-
sing på nyhetsbrev. Som direkte kommunika-
sjonskanal kan denne lettere endre frekvens 
og omfang enn et papirtidsskrift kan. 

Sosiale medier vil være det naturlige 
stedet å trigge interessen og føre debatt 
om enkeltartikler i nettavisa. Facebook er 
ingen ideell arena, men som alternativ for 
meningsutveksling har det pr i dag den 
laveste terskelen for deltakelse. Men dette 
kan endre seg. 

Medlemsundersøkelse 
og prisutvikling

BF gjennomførte medlemsundersøkelser 
i 2015 og 2017. På spørsmål om viktighe-
ten av BFs ulike kommunikasjonskanaler 
svarte 75 % av medlemmene i 2017 at 
papirtidsskriftet var viktig eller svært viktig 
for dem. Dette var en nedgang fra 80 % 
i 2015. Tilsvarende tall for BFs nettsider 
viste en oppgang fra 63 % i 2015 til 73 
% i år. Betydningen av nyhetsbrev hadde 
en enda tydeligere stigning, fra 48 % i 
2015 til 61 % i år. Utviklingstrekkene er 
ikke til å ta feil av. 

Kostnadene med publisering på papir og 
på nett er ganske forskjellig. Innholdspro-
duksjon har kostnader uansett plattform, 
men teknisk produksjon og distribusjon 
har ganske ulik prislapp. Selv om selve 
trykkeutgiftene for papirtidsskriftet lenge 
har holdt seg på samme nivå, har porto-
utgiftene med utsending av Bibliotekaren 
steget med rundt 70 % de siste fem 
årene. Dette er ikke avgjørende, men et 
medvirkende moment når vi nå endrer 
kommunikasjonsstrategi. 

En nødvendig hjørnestein
I storsamfunnet er maktfordelingsprin-

sippet sentralt. Lovgivende, utøvende og 
dømmende myndigheter er tydelige og 
atskilte. Og så har vi i tillegg "den fjerde 
statsmakt", den uoffisielle betegnelsen på 
den frie pressen, som samfunnsovervåkere 
og vaktbikkjer, de som kan få fram andre 
perspektiver, fakta og meninger enn myn-
dighetenes egne. 

I organisasjonslivet er det også behov 
for maktfordeling, der et kritisk blikk må 
være en av hjørnesteinene. For BF har 
dette fram til nå vært Bibliotekaren på 
papir. Det er åpenbart at denne rolla i vår 
tid vanskelig kan fylles uten å gå på nett. 
BFs organisasjonssider er en viktig og mye 
brukt ressurs som skal utvikles videre. 
Men en nettavis under redaktørplakaten 
vil utgjøre en ny og viktig hjørnestein for 
BF i årene som kommer. 

Godt forankret
Endringene som nå kommer utover i 

2018 har vært drøftet i flere runder i BFs 
ledelse og sekretariat. Forbundsstyrets 
vedtok hovedtrekkene i den nye strate-
gien i sitt møte 12. oktober 2017. Nå blir 
det opp til den nye forbundslederen og 
forbundsstyret å justere kursen når det 
trengs. 

Og det blir opp til medlemmene å 
bruke Bibliotekaren på nett, på papir, 
som nyhetsbrev og i sosiale medier for 
alt det er verdt. Følg med utover vinteren 
og våren! 
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Landsmøtet i BF ble arrangert på Gardemoen 23. og 24. november. Det vil trolig bli husket 
for værguder som gjorde det strevsomt for mange delegater å komme fram, for uendrete 
medlemskriterier etter gode diskusjoner og for en ganske uortodoks seanse om målprogram-
met. Men kanskje også for forsøket på å avklare om om kulepunkter eller nummererte punkter 
er best i et målprogram. Her er hele beretningen om landsmøtet, slik jeg så og hørte det. 

Stormfull start, gule lapper 
og noen gode diskusjoner

Fortellingen om BF-landsmøtet 2017 - fra begynnelse til slutt:

Hvert tredje år er det landsmøte i Bibliotekarforbundet. 
Det skrives formell protokoll fra selve møtet, og den leg-
ges åpent tilgjengelig på BFs nettsider. Her er historien 
om BF-landsmøtet 2017, men med et annet blikk.

Tekst & foto: 
Erling Bergan

Det lovet ikke godt. Forbundsstyret 
hadde hatt sitt siste forberedende sty-
remøte onsdag 22. november. Dagen 
etter skulle BF samle 64 delegater 
og 20 gjester fra hele landet på Gar-
dermoen. Landsmøtet i Bibliotekarfor-
bundet var planlagt i månedsvis. Men 
kvelden før åpninga varslet NRK: "Uvær 
i nesten hele landet". Widerøe hadde 
allerede kansellert 9 flyvninger. Flere 
hundre flypassasjerer måtte overnatte 

på Gardermoen. Det var forsinkelser og 
trøbbel fra Kjevik i sør til Hammerfest 
i nord. 

Alle kom fram – etter hvert
Torsdag morgen startet med ekstra-

sendinger på tv. Ikke om medlemskri-
terier i Bibliotekarforbundet, men om 
ekstremværet som herjet. Utover for-
middagen viste det seg likevel at det var 
bibliotekvenner plassert i mange flytårn 
og cockpiter. Delegater og gjester kom 
fram, og bare noen få mistet de første 
timene av landsmøtet. 

Formiddagen før landsmøtestart tors-

dag 23. november kl 13 bød imidlertid 
på flere utfordringer. Grunnet forfall 
måtte det foreslåtte møtelederparet 
settes sammen på nytt. Superveteran 
Randi Rønningen var foreslått og på 
plass. BF-sekretariatets rådgiver Hege 
Bergravf Johnsen tok på kort varsel 
utfordringa med å være hennes mak-
ker, noe som viste seg å være et svært 
godt valg.

Dermed kunne landsmøtet settes i 
gang. Margunn Haugland – fremdeles 
forbundsleder et drøyt døgn til – ønsket 
velkommen. Delegater, møtereglement 
og øvrig konstituering ble godkjent. 59  
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Siv Jørstad (Akershus BF), Vegard Gundersen og Jon Esteban Furøy (begge Hedmark/
Oppland BF) i pausesamtale, en viktig del av det som foregår under landsmøtet. 



Bibliotekaren  10/201710   

av 64 delegater var til stede ved møtets 
begynnelse, og landsmøtet godkjente at 
de resterende kunne tiltre etter hvert som 
de la forsinkelsene bak seg. 

Endret regi kom 
bardus på delegatene

Møtelederne overtok og Hege Johnsen 
orienterte om forbundsstyrets plan for 
avvikling av landsmøtet. Først om begrun-
nelsen for at det går over to dager:

- Hovedårsaken er et ønske om bedre 
tid til å diskutere og behandle forbundets 
arbeid videre, og det vil i hovedsak si 
målprogrammet. Man har ønsket å gi alle 
landsmøtedeltakerne bedre mulighet til 
å delta i utformingen av målprogrammet 
og dermed skape større engasjement og 
styrke eierskapet til dette viktige styrings-
dokumentet.

Og så refererte hun til hvordan dette 
skulle gjøres: 

- Rent praktisk vil behandlingen av 
målprogrammet foregå i to deler. Den 
første delen kommer nå i ettermiddag i 
form av en workshop, under ledelse av 
en ekstern fasilitator. Landsmøtet vil for-
melt heves og deltakerne vil gå i grupper 
for å arbeide med målprogrammet. Etter 
gruppearbeidet settes landsmøtet igjen. 
Gruppene, ved forskjellige delegater, kan 
legge fram konkrete endringsforslag til 
målprogrammet. Disse overlates så til 
redaksjonskomiteen, som får i oppgave 
å samordne forslagene så langt som det 
er mulig. Den andre delen av behandlin-
gen kommer fredag formiddag, da den 
formelle behandlinga skal foregå. Redak-
sjonskomiteen legger da fram sitt forslag, 
og det åpnes for debatt og mulighet til 
igjen å legge fram alternative forslag før 
man går til votering, sa hun. 

Etter at forbundsstyrets møteplan var 
redegjort for på denne måten, spurte 
møtelederne om noen hadde innsigelser 
mot denne måten å behandle målprogram-
met på. 

Landsmøtet var knapt begynt, og de-
legatene skulle allerede – uten forvarsel 
– ta stilling til en helt ny arbeidsmåte for 
dette landsmøtet. Delegater fortalte meg 
etterpå at dette kom bardus på dem, at de 
var forberedt på en ordinær behandling 
av målprogrammet. 

Men med usikkerhet om hva dette 
egentlig innebar, med en bestilt "fasi-
litator" klar på gangen og timeplanen 
åpenbart lagt, kom det naturlig nok ingen 
"innsigelser mot denne måten å avvikle 

landsmøtet på".
Det er naturlig at det nye forbundsstyret 

drøfter grundig denne framgangsmåten 
før neste landsmøte skal planlegges.

Rekkefølgen
Godkjenning av dagsorden pleier å 

være en ren formalitet. Ikke så denne 
gangen. Cathrine Undhjem (Akershus 
BF) pekte på forslagene fra Oslo og Hor-
daland om endring av medlemskriteriene 
i vedtektene, og hvordan slike endringer 
ville kunne få betydning for hvordan mål-
programmet burde se ut. 

- Det er noe uforløst i dagsorden. Vi 
kan risikere å vedta et målprogram som 
er sterkt fundert i at BF er et profesjons-
forbund. Vi kan hvis ett av forslagene fra 
Oslo eller Hordaland går gjennom, sitte 
med et målprogram som blir noe feil i 
forhold til det vi da vedtar i vedtektene, 
sa Cathrine Undhjem. 

Derfor foreslo hun å endre rekkefølgen 
på sakene som skulle behandles: Ved-
tektsendringer før målprogram. Morten 
Olsen Haugen (Trøndelag BF) støttet 
dette, og møtelederne kunne slå fast at 
dette var et samlet landsmøte enige om.

Dermed hadde vi sett den første 
trefningen om medlemskriteriene. Men 
hovedslaget om en eventuell bredere 
inngangsport til BF-medlemskap skulle 
komme på landsmøtets andre dag.

Fortiden ingen vil problematisere
De første tre sakene på landsmøtet 

dreier seg om hva som har skjedd i de 
tre årene siden forrige landsmøte. Dette 
skjer gjennom forbundsstyrets beretning, 
forbundsstyrets regnskap og kontrollkomi-
teens beretning. 

Margunn Haugland trakk fram noen 
hovedpunkter i beretninga som gjaldt 
fram til 22. september i år. Overgangen fra 
YS til Unio ble selvfølgelig viet oppmerk-
somhet, det ble også satsinga på kurs 
og opplæring, bibliotekpolitiske saker og 
lønnsoppgjørene. 

Deretter leste hun opp tilleggsberet-
ninga som gjaldt for de siste to månedene 
fram til selve landsmøtet. Denne er gjen-
gitt i eget oppslag her i bladet.

Etter dette åpnet møtelederne for 
innlegg, merknader eller spørsmål. Ingen 
hender i været. Delegatene satt mu-
sestille. Var det for tidlig på dagen? Var 
tanker og snakketøy ikke helt mobilisert 
ennå? Eller var alle såre fornøyd med den 
siste treårsperioden? Kanskje delegatene 

egentlig ikke hadde lest beretninga? Eller 
kan det ha gått av moten å trekke lærdom-
mer av historia? 

Uansett: Gjort er gjort, og spist er spist. 
Og beretninga ble enstemmig tatt til et-
terretning. Uten merknader. 

Begrunnet underskudd i regnskapet
Monica Skybakmoen fra forbundsstyret 

la fram regnskapet. Hun gjorde oppmerk-
som på at regnskapet, etter at det var 
sendt ut, hadde noen mindre feil på inn-
tektssida. Dette var retta opp i de endelige 
landsmøtepapirene som var framlagt for 
delegatene rett før landsmøtet. 

Om de relativt store underskuddene alle 
tre år i landsmøteperioden, sa hun:

- BF har hatt en uforholdsmessig stor 
egenkapital, med tanke på at inntektene 
til forbundet i stor grad er finansiert av 
medlemskontingenten. Det har derfor 
vært budsjettert og driftet i minus i hele 
perioden, mens vi har fokusert på å øke 
kompetansen til medlemmene, blant annet 
med tillitsvalgtkonferanse og lederkonfe-
ranse, samt mer til markedsføring. Dette 
har vært en villet satsing på medlemmene 
våre. Og selv om den samlede egenkapita-
len, dvs egenkapital og fondsavsetninger, 
er redusert med drøyt én million kroner, 
så var det ved utgangen av 2016 fortsatt 
mer enn 6 millioner kroner.

Dette forklarte det store avviket mellom 
budsjett og regnskap på posten "Kurs" i 
både 2015 og 2016. Et overforbruk på 
mellom 400.000 og 500.000 på kurs-
virksomheten hvert av disse årene krevde 
en forklaring, og det fikk altså landsmøtet. 

Om egenkapitalen er "uforholdsmessig 
stor" kunne imidlertid fortjene utdyping, 
eller spørsmål fra salen. Men ingen av 
delene kom. Dermed må dette bli en ut-
fordring for de nye forbundsstyret. Med 
en reduksjon av egenkapitalen på rundt en 
halv million årlig i siste landsmøteperiode, 
må minimumsnivået for BFs egenkapital 
vurderes nøye. Og neste landsmøte bør 
bli bedre kjent med disse vurderingene. 

Om BFs bruk av penger på juridisk hjelp, 
sa Skybakmoen:

- Ellers kan man lese ut av regnskapstal-
lene at det er vanskelig å spå om advokat-
honorarer. Man vet aldri hvilke saker som 
dukker opp i løpet av året og som krever 
advokat, samtidig som advokatutgifter 
ikke er noe som en kan spare på når det 
er behov for det. 

Dette kunne virke som en blankofull-
makt til å bruke advokat, uten at "behov" 
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var nærmere definert. Men den siste 
landsmøteperioden, bortsett fra 2015, 
har hatt mer kontroll på disse utgiftene 
enn mange tidligere år. Dette er vanskelig 
å budsjettere. Men med de store tallene 
på denne posten, kunne kanskje "når det 
er behov" defineres nærmere på neste 
landsmøte. 

Etter at Monica Skybakmoens innled-
ning, viste møteleder til revisorberetnin-
gene, og åpnet for spørsmål, merknader 
og debatt. Ingen delegater meldte seg. 
Kan det være at man føler seg utilstrekke-
lig i møte med regnskapstall, at man ikke 
tør å dumme seg ut på talerstolen ved å 
vise at man ikke kan forstår regnskapstall 
på den riktige måten? 

BFs regnskap 2014-2016 ble i hvert fall 
enstemmig tatt til etterretning.  

Kontrollkomiteens blikk
Ola Eiksund, som komitéens leder, leste 

kontrollkomitéens rapport. Kunne det 
ligge noen hunder begravet der? Noe for 
delegatene å kommentere?

Ja, der våknet landsmøtet til liv. Morten 
Olsen Haugen (Trøndelag BF) påpekte at 
det ikke stemmer når rapporten hevder 
at organisasjonsutvalget "fortsatte sitt 
arbeid" fra landsmøteperioden før, siden 
dette var to ulike utvalg. Ok, ingen kios-
kvelter av et innlegg, men likevel. Isen var 
brutt. Delegatene hadde begynt å røre 
på seg. Liv Idun Alstad (Nordland BF) 
lurte på hvordan det gikk med ytringsfri-
hetsutvalget, om de kunne følge med på 
deres arbeid. Margunn Haugland svarte 
at utvalget var nedlagt.  

Andre avsnitt i kontrollkomiteens rap-
port, som kanskje både kunne vært lagt 
merke til av delegatene, forble ukom-
mentert. 

Den usynlige hånd
Og dermed hadde BFs høyeste organ 

gjennomført sin vurdering av BFs tre siste 
år: Bibliotekpolitikk, lønnsoppgjør, synlig-
het, opplæring, BFs finanser, arbeidsgi-
verrolla overfor sekretariatets ansatte, 
verving, kommunikasjon, og mye mer. På 
en knapp time. Det kan virke problema-
tisk for en såpass stor organisasjon å ha 
såpass kjapp og unison evaluering av tre 
års virksomhet. 

Men landsmøtets "usynlige hånd" ligger 
over alle dokumentene som forbundssty-
ret la fram for landsmøtet. Når de forbe-
reder beretning og regnskap jobber de i 
flere runder med utkast og endringer, med 

Registrering av delegater: Uværet "Ylva" forsinket ankomsten for noen. 

Første gang på BF-landsmøte? Hege Johnsen ga info til de som ønsket det, før landsmøtet startet.

BF Forsikring hadde egen stand på landsmøtet. Det ga trygghet for de som hadde spørsmål. 
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tanke på eventuelle uklarheter. Om man 
ser på landsmøtedokumentene på denne 
måten, kan man si at de til en viss grad 
er "behandlet" av landsmøtet også lenge 
før landsmøtedelegatene møtte opp på 
Gardermoen 23. november. 

Et hvert forbundsstyre fortjener ros 
for innsatsen. Det er mange som er 
takknemlige for at andre tar bryet med å 
lede organisasjonen. På den annen side 
har forbundsstyret i løpet av tre år fore-
tatt en rekke valg, eller unnlatt å ta valg, 
som medlemmene må ha vært kritiske til. 
Når delegatene ikke gir uttrykk for dette 
under diskusjon om beretning, regnskap 
og kontrollkomiteens rapport, betyr det 
at landsmøtet som arena for evaluering 
ikke fungerer godt nok. Dette er også 
noe for det nye forbundsstyret å ta med i 
forberedelsene til neste landsmøte.

Sceneskifte
Etter den første timen kom det varslede 

sceneskiftet. Landsmøtet ble midlertidig 
hevet. Vi flyttet bord og stoler rundt slik at 
deltakerne kunne sitte i ti grupper. 

Inn kommer den eksterne "fasilitatoren" 
og "prosesspiloten" Trude Falck Bjånes, for 
å lede sitt eget opplegg med landsmøte-
deltakerne i tre timer. Det vil si resten av 
første dag.

Hun ville sette stemningen med en 
del ting hun hadde på hjertet: Grunnbe-
hov hos alle er å bli hørt og sett. Alltid 
allright om noen kan by litt på deg selv. 
Brainstorm og ideer. Ingen innspill er feil 
eller dumme. Og dette med respekt er 
viktig. Se med nye øyne. Vi er alle unike 
og fantastiske. 

Når dette var brakt på det rene, startet 
hun det hun kaller "Innsjekk": 

- På gruppebordene deres ligger det 
et stort ark og en bunke post-it-lapper i 
forskjellige farger. Så tar dere hver deres 
lapp, setter navnet nederst på lappen og 
skriver hva ditt bidrag til gruppebordet 
skal være, en ting du virkelig vil bidra 
med for at gruppa får en kjempebra start.  

Litt usikre samtaler rundt bordene. Det 
skrives på lapper.

- Nå leser dere etter tur opp navnet 
deres og hva bidrag ditt er, og setter den 
fargete lappen på det store arket.

Samtaler og latter rundt bordene. Fem 
minutter med "innsjekk". Så tar fasilitatoren 
ordet igjen:

- Det første vi gjør i pauser er å ta opp 
mobiler og se ned. Vi glemmer den gode 
praten. Jeg kommer inn på arbeidsplasser 

for folk har jobbet sammen lenge, og så 
kjenner de ikke hverandre. Da jeg jobbet 
med tv-aksjonen for mange år siden, sa 
vi til hverandre: Ingen er bare den du ser. 
Alle mennesker har et grunnleggende 
behov for å se og bli sett. Det er allright 
når vi sitter her i dag og diskuterer, å se litt 
på hverandre. Det skjer noe når vi ser på 
hverandre, spør hverandre, er nysgjerrige 
på hverandre. Da lyser det opp et senter i 
hjernen… Vi kan like hverandre på sosiale 
kanaler, men det er ingenting som slår en 
god klem… 

Temperaturmåler
Her var det på tide for denne redaktø-

ren å trekke seg litt tilbake. Som ansatt 
i BF var jeg egentlig fritatt for denne 
seansen. Men som redaktør burde jeg jo 
følge litt med. Jeg kikket innom i løpet av 
de neste timene, og gruppene fikk etter 
hvert gå løs på forbundsstyrets forslag til 
målprogram. De ble invitert til å diskutere 
"hva målprogrammet betyr for oss". 

Underveis så jeg fire plansjer satt opp 
på veggen i møterommet. De viste bilde 
av et stort termometer, med overskriften 
til hvert av de fire hovedgruppene i BFs 
målprogram ved siden av. 

Fasilitatoren tar ordet: 
- Dere har alle lest gjennom målpro-

grammet, med de fire delmålene. På 
bordet ligger det en rød prikk til hver av 
dere. Jeg har lyst til at dere setter den på 
det hovedmålet du mest identifiserer deg 
med, det du kjenner at du brenner for. 
Dette er en uformell temperaturmåling. 

Delegater og gjester tok sine røde 
prikker med seg bort til veggen og 
klistret 45 av dem på delmål A "Sikre 
bruk av bibliotekarenes kompetanse i 
samfunnet". De klistret 10 av dem på 
delmål B "Sikre et godt arbeidsliv for 
bibliotekarer". De klistret 14 prikker på 
delmål C "Sikre at medlemmenes lønn 
avspeiler deres utdanning, kompetanse, 
erfaring og ansvar". Og de klistret ingen 
røde prikker på delmål D "Utvikling av BF 
som organisasjon".

Jeg rusler ut av rommet igjen, og fun-
derer på om det jeg har vært vitne til 
utvikler BF som organisasjon… 

Skred av forslag
Etter hvert ble deltakerne invitert til å 

komme med konkrete endringsforslag 
til forbundsstyrets forslag til nytt mål-
program. 

Dette førte til et skred av forslag. Fak-

tisk 34 i alt. Noen lignet på hverandre 
og kunne med fordel slås sammen. Noen 
var reelle endringer, noen var helt nye 
punkter. Men de fleste innebar svært lite 
nytt, det var egentlig mest spørsmål om 
hvordan man burde ordlegge seg. 

Av de 34 forslagene kan vi grovt sett 
regne at 2/3 i hovedsak dreidde seg om 
ordlyd. Av de resterende var det kanskje 
halvparten som ville innebære endrete 
prioriteringer for forbundsstyret i kom-
mende treårsperiode. 

Det er klart positivt at delegatene frem-
mer endringsforslag til målprogrammet. 
På landsmøtet i 2014 kom det ingen 
slike endringsforslag, noe som må ses 
som et svakhetstegn ved måten lands-
møteopptakten og selve landsmøtet 
gjennomføres på. 

Men 34 forslag som resultat av grup-
pediskusjoner på selve landsmøtedagen 
kan ses som et overslag den andre veien. 
Når landsmøtet avsluttes første dag, har 
delegatene ingen oversikt over alt dette. 
Store og små målprogram-endringer 
snubler over hverandre i et virvar, og lite 
betydningsfulle detaljer blir blåst unød-
vendig opp.

For å takle dette ble redaksjonsko-
mitéen bedt om å sette seg sammen 
på slutten av første landsmøtedag. De 
skulle vurdere alle 34 forslag og prøve 
å sy sammen et helhetlig forslag til den 
formelle behandlingen av målprogrammet 
dagen etter. Det gjorde de, og resultatet 
ble presentert for landsmøtedelegatene 
morgenen etter. Mer om det om litt.

Til slutt ba fasilitatoren alle deltakerne 
om å skrive et ord på hver sin gule post-
it lapp. Var det hva de ville at BF skulle 
identifiseres som? Var det hvordan bi-
bliotekarer burde være? Var det hva de 
syntes om fasilitatoren? Delegater jeg 
snakket med etterpå hadde vært usikre. 
Men de skrev nå ned ord på lappene sine. 
Og de gjorde som de fikk beskjed om: 
Gikk i ring fram mot veggen hvor de sa 
høyt hva som sto på lappen sin og festet 
den på veggen: Synlig! Tydelig! Vesentlig! 
Berikende! Fasilitatoren kvitterte med  et 
høyt "takk" hver gang. Det virket på en 
måte litt høystemt, nesten som et religiøst 
rituale. På den annen side litt pinlig, som 
et deja vu av kleine seminar på 80-tallet. 

Bare et fåtall gule post-it lapper satt 
fast på tekstilveggen i møtelokalet. De 
fleste falt ned. Kanskje like greit. Eller 
skulle de kanskje brukes videre i utvikling 
av BFs målprogram?  
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Kahoot!
En trivelig landsmøtemiddag ble av-

sluttet med en uhøytidelig Kahoot-kviss, 
kjørt på storskjerm og leda av Margunn 
Haugland på hennes siste kveld som 
forbundsleder. Hva er gjennomsnittslønna 
til BF-medlemmene? Ikke enkelt. Hvilket 
land var det første Trump besøkte? Noe 
greiere. Vi var i hvert fall mange som fikk 
jekka ned selvbildet etter hvert som vi 
svarte feil. 

Vedtak på løpende bånd
Landsmøtets andre dag startet på 

samme måte som dagen før. Fire saker 
ble vedtatt enstemmig, uten et eneste 
innlegg fra salen. 

Først ut var kontingenten for de neste 
tre åra. Irene Eikefjord la fram forbunds-
styrets forslag, der prosentsatsen på 1,32 
% ble beholdt mens makssatsen ble hevet 
fra 600 til 660 kroner pr måned, og mi-
nimumssatsen ble senket fra 200 til 100 
kroner pr måned. Alt med virkningsdato 
fra 1. januar 2018. 

Så ble godtgjøringa til forbundsstyre-
medlemmene lagt fram av Monica Roos. 
Forslaget om å beholde denne på samme 
nivå ble vedtatt.

Deretter la Randi Egge Svendsen fram 
forslaget om at konfliktfondets størrelse 
fortsatt skal utgjøre 0,5 % av samlet 
brutto lønnsmasse for BFs yrkesaktive 
medlemmer. Også dette ble vedtatt.

Og så la Veronicha Bergli fram forslag 
til ny veiledning for valgkomiteen, også 
denne enstemmig vedtatt uten merk-
nader.

Endelig debatt om medlemskriterier
Så var omsider tiden kommet til be-

handling av vedtektsendringer. Og det vil 
egentlig si medlemskriteriene i paragraf 
2.1, den store snakkisen på forhånd.

Men først måtte forbundsstyrets en-
dringsforslag i fire andre paragrafer tas 
opp til votering. Anne Husøy presenterte 
forslagene, ingen tegnet seg til innlegg 
og alle disse endringene ble enstemmig 
vedtatt. 

Sondre Molteberg Dalen, leder i Oslo 
BF, fikk så ordet for å opplyse om at Oslo 
BF og Hordaland BF hadde samordnet og 
justert sine forslag, slik at de fremmet et 
felles forslag til ny §2.1:

"Medlemskap i Bibliotekarforbundet er 
åpent for personer med bachelor- eller 
mastergrad med minst 60 studiepoeng 
bibliotekfag i eller utenfor graden (eller 

I pausene ble delegatene minnet om at de kan vippse støtte til BFs bibliotekprosjekt i Gaza.

Temperaturmåler på hva? Rød prikk på kapittelet i målprogrammet du identifiserer deg mest med.

På veien mot et bedre målprogram? Gule og rosa lapper med positive enkeltord.  
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tilsvarende eldre/utenlandsk utdanning), 
og for personer med minimum bachel-
orgrad som jobber med bibliotekfaglige 
arbeidsoppgaver."

Dette forslaget var trolig i stand til å 
samle ganske bred støtte i landsmøte-
salen. Samtaler med mange delegater 
kvelden før kan tyde på det. Men mange, 
kanskje enda flere, var usikre og ville høre 
debatten før de bestemte seg. De åpen-
bare motstanderne av endringsforslaget 
var kanskje i mindretall, før debatten 
begynte. 

Nå lå det et viktig krav over denne 
saken: Vedtektene krever 2/3 flertall 
for å gjøre endringer i vedtektene. 43 
delegater måtte altså støtte forslaget fra 
Hordaland+Oslo for å få det vedtatt. 

Er saken moden nok? 
Cathrine Undhjem (Akershus BF) åpnet 

debatten, og påpekte innledningsvis at 
dette var en vanskelig prinsipiell beslut-
ning for BF å ta. Hun hadde inntrykk 
av at forslaget mest var framsatt for å 
øke medlemstallet, og lurte på om det 
egentlig er så stort behov for det. Med-
lemsundersøkelsen tidligere i år viste at 
viktigste innmeldingsgrunn er at BF er 
et profesjonsforbund. BF fungerer godt 
nettopp fordi vi er et profesjonsforbund, 
fordi vi opprettholder yrkesstoltheten til 
bibliotekarene, sa Undhjem. Hun la til at 
med kravet om 60 studiepoeng bibliotek-
fag er det plass til mange, samtidig som 
vi forankrer BF i bibliotekfaget. Hun lurte 
på om vi burde la skiftet av hovedorga-
nisasjon sette seg litt før vi eventuelt tar 
en slik endring, hun lurte på om vi kan 
miste like mange medlemmer som vi får 
nye, hun lurte på om vi hadde kapasitet 
til å forhandle for nye medlemmer med 
mange ulike utdanningsbakgrunner. Kort 
sagt: Hun ville gjerne ha et bredere tilfang 
av argumenter. 

Morten Olsen Haugen (Trøndelag BF) 
var medlem av BFs organisasjonsutvalg 
inntil for tre-fire år siden. - Da kjempet 
jeg for å åpne medlemskapet for flere. 
Jeg er fremdeles for dette, men ikke like 
brennende, sa han. Han påpekte at saken 
hadde stått seg bedre om vi hadde hatt 
en løpende diskusjon i tre år, fått modnet 
momentene og prøvd argumentene over 
tid, i stedet for å få dette rett før et lands-
møte. - Vi må se på hva en bibliotekar 
er, på utdanningene i Oslo, Tromsø og 
Agder. De har ikke nødvendigvis felles 
kjerne. Bibliotekarkompetanse er heller 

en kjede av kompetanser enn en kjerne 
av kompetanser, sa Haugen. 

Ritha Helland (Hordaland BF) påpekte 
at økning av medlemstallet ikke var hoved-
grunnen til forslaget. Poenget var å ta 
vekk et kunstig skille innad i biblioteket. 
I Hordaland BF hadde de ikke fått noen 
meldinger om utmelding eller motbør, 
etter at de vedtok sitt forslag på fylkesla-
gets medlemsmøte tidligere i høst. - Når vi 
får en nyansatt med annen utdanning, som 
vil melde seg inn i BF, som brenner for å 
jobbe i bibliotek, så er svaret fra BF: Du er 
ikke velkommen, du er ikke god nok fordi 
du ikke har den rette fagkompetansen. Vi 
vil åpne for alle disse, sa Helland. 

Claus Hansen (Møre og Romsdal BF) 
var tilbøyelig til å være enig med Oslo-
forslaget. - Men det er mine medlemmer 
ikke. Hvis BF åpner opp, er det andre 
organisasjoner de like gjerne kan være 
medlem av. Det kan bli usikkerhet om BF 
er fagforbund eller bibliotekfaglig interes-
seorganisasjon, sa han. 

Veronicha Bergli (nestleder) sa at dette 
ikke var noen lett sak for henne, at hun så 
mange argumenter på begge sider. Hun 
var opptatt av rekrutteringen, og at vi er 
en sterk fagorganisasjon. - Så er det dette 
med profesjon. Audunson hevder at vi er 
en løst sammensatt profesjon, at vi har 
noen kjernekompetanser i bunnen, men 
kan litt om alt. Det har vært berikende 
for meg å jobbe med folk med mange 
ulike utdanninger. De brenner for bibliotek 
uansett hvilken utdanning de har i bunn. 
De føler seg som bibliotekarer og kan ha 
lyst på BF-medlemskap. Men hva skjer 
om vi rokker båten nå? Jeg tenker også 
på utdanningene, og ser at for eksempel 
utdanningen i København er under press. 
Dette er delt for meg, men jeg heller mot 
å støtte en åpning av medlemskapet, sa 
hun. Og la til at hun var glad hun ikke 
hadde stemmerett. 

Astrid Sømhovd (Troms BF) påpekte at 
denne saken er større enn bare å være en 
vedtektsendring. 

Jannicke Røgler (Buskerud BF og på-
troppende forbundsleder) sa seg enig 
med Sømhovd. - Dette er komplekst. 
Klarer vi nå å se langt nok frem? Ser vi 
konsekvensene godt nok til å gjøre dette 
valget nå? Kan en eventuell vedtektsend-
ring reverseres?, spurte hun  

Utsettelse og utredning
Det var tid for lunsjpause. I en vanske-

lig sak som dette, kan det være gunstig. 

Noen får tenkt seg om snakket sammen, 
skrevet ned forslag. Det skjedde også 
denne gang. For etter pausen tok Siv 
Jørstad (Akershus BF) ordet.

- Dette er en utrolig vanskelig sak. Vi 
trenger et mer faktabasert grunnlag for 
en så stor avgjørelse. Debatten blir mye 
følelser, kan spore litt av og bli for lite 
presis. Det kan være vanskelig å ta stil-
ling, sa hun, og etterlyste en klargjøring 
av hva som kan regnes som bibliotekfag-
lige oppgaver.

Siv Jørstad fremmet derfor følgende 
forslag: 

"Akershus foreslår at saken om endring 
av vedtektene 2.1 utsettes til landsmø-
tet i 2020. I løpet av denne perioden 
ønsker vi at forbundsstyret gis mandat 
til å utrede saken. Dette bør gjøres 
gjennom en konsekvensanalyse og en 
ny medlemsundersøkelse som kan gi et 
bedre beslutningsgrunnlag til landsmøtet 
2020. I tillegg skal saken debatteres i alle 
fylkeslag. Sekretariatet og forbundsstyret 
skal bistå i denne saken."

Ettersom dette var et utsettelses-
forslag, tok møtelederne dette opp til 
votering først. Opptellingen viste stort 
flertall for Jørstads forslag, med 11 stem-
mer mot. 

Og dermed var saken ferdig behandlet 
av landsmøtet. Ingen vil noensinne kunne 
vite hvor mange delegater som ville ha 
støttet forslaget fra Oslo og Hordaland 
ved en eventuell avstemning om dette. 

Men resultatet av denne saken var nok 
godt i tråd med den tvilende stemningen 
som lå i landsmøtesalen. Siv Jørstad for-
tjener ros for godt landsmøtehåndverk i 
denne saken. 

Unio-lederen hilste landsmøtet
BF har som kjent skiftet hovedorga-

nisasjon, og fra årsskiftet er vi formelt 
et fullverdig Unio-medlem. Derfor var 
det naturlig at Unio-leder Ragnhild Lied 
hilste landsmøtet vårt. På grunn av andre 
oppgaver hadde hun imidlertid ikke tid før 
på landsmøtets andre dag, midt mellom 
medlemskriteriene og målprogrammet. 

- Det var utrolig spennende å komme 
midt i denne diskusjonen. Dette er 
gjenkjennbart fra debatten også i andre 
Unio-forbund. Men jeg skal ikke blande 
meg inn, sa Lied innledningsvis. 

Hun hilste profesjonen som BF repre-
senterer med Neil Gaiman-sitatet: "Goo-
gle can bring back a hundred thousand 
answers. A librarian can bring you back 
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the right one." 
- Dette er brukt så mange ganger at det 

lett kan virke som en klisjé. Men i så fall 
er det en rett og viktig klisjé. Det er en 
klisjé som understreker bibliotekarenes 
viktige rolle som kunnskapsarbeidere, 
som kulturarbeidere, og ikke minst en 
yrkesgruppe som både har en samfunns-
rolle å spille og også retter seg mot grup-
per og enkeltindivider. En yrkesgruppe 
som har fått en viktigere og viktigere 
oppgave i samfunnet. I det stadig mer 
overskrif tsprega flimmer-samfunnet 
trengs det noen som nettopp både kan 
oppmuntre og rettlede. For å si det helt 
enkelt: Noen som kan vise vei, sa Unio-
lederen, og fortsatte: 

- Og dere viser vei, også fordi dere 
representerer den gode balansen mellom 
tradisjon på den ene siden og fornying 
på den andre siden. Den boklige tekst-
tradisjonen, papir og penn, må suppleres 
med nye medium, med nye virkemiddel. 
Og det vil jeg påstå at dere har klart til 
fulle. Jeg vil påstå at bibliotekene er an-
nerledes enn før, men de er ikke mindre 
viktige av den grunn, heller tvert imot. Og 
nå snakker jeg som en som ser dette fra 
utsiden. Og derfor vil det være en stor 
glede for meg som Unio-leder å bli stadig 
mer kjent med Bibliotekarforbundet, sa 
Ragnhild Lied, og la til:  

- På samme måte som det er en stor 
glede og ære at dere valgte å bli medlem 
i Unio. På den måten er dere også med 
på å utvide og forsterke Unio som ho-
vedorganisasjon. På denne måten kan vi 
i fellesskap spille en enda viktigere sam-
funnsrolle. I fellesskap kan vi få fram hvor 
viktige bibliotekene er, hvor viktige de blir, 
og at dere som fagfolk spiller en uhyre 
viktig rolle i kunnskapssamfunnet. Og er 
det noe som står Unio-hjertet nær, så er 
det kunnskapssamfunnet. Og da snakker 
jeg om det utvida kunnskapsbegrepet. 

Unio-leder Ragnhild Lied gikk så over 
til å snakke om en annen viktig oppgave 
som Unio står overfor nå, nemlig pen-
sjon. - Offentlig tjenestepensjon blir en 
kampsak denne vinteren og våren. Og 
jeg har lyst til å si til dere allerede nå: 
Det blir en krevende sak.

Målprogrammet igjen
Med vedtekstendringene ryddet av 

veien, kunne målprogrammet tas opp 
igjen. Denne gang til realitetsbehandling. 
Redaksjonskomiteen hadde sydd sammen 
et samlet forslag der mange av enkeltfor-

Siv Jørstad (tv) og Cathrine Undhjem argumenterte godt for å utsette endringer i medlemskriteriene.

Unio-leder Ragnhild Lied hilste landsmøtet med sterk støtte til bibliotekarers betydning i samfunnet.

Avtroppende Margunn Haugland og påtroppende Jannicke Røgler med favnen full av blomster. 
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slagene fra gruppearbeidet dagen før var 
innarbeidd. Men ikke alle. Det samlede 
forslaget ble utdelt til delegatene. 

En rekke endringer bør kunne regnes 
som av marginal betydning. At målpro-
grammet nå vil at BF skal arbeide for 
å sikre rammene for et "godt og trygt" 
arbeidsmiljø, ikke bare et "godt" arbeids-
miljø, er et talende eksempel. 

Men noen endringer var mer tydelige: 
BF skal arbeide for livsfasetiltak, ikke bare 
seniortiltak. BF skal arbeide for et statlig 
finansiert kompetanseløft for bibliotekarer. 
BF skal utarbeide en lønnsstrategi for alle 
tariffområder. BF skal ha "tettere oppføl-
ging av studentmedlemmer i overgangen 
til arbeidslivet". BF skal "utarbeide en 
kommunikasjonsstrategi". 

Og så var det en del endringer mellom 
disse ytterpunktene. Men til tross for de 
mange endringene, la ivrige gruppedelta-
kere fra dagen før merke til at deres for-
slag fra dagen før ikke var tatt med videre. 

Dette førte nestleder Veronicha Bergli til 
talerstolen, med spørsmål om ikke alle de 
34 enkeltforslagene fra gruppearbeidet 
burde gjøres kjent for landsmøtet. Dette 

førte til ny runde med kopiering og utde-
ling av ark med 34 enkeltforslag. 

Siv Jørstad (Akershus BF) gikk på ta-
lerstolen for å fremme ett av forslagene 
redaksjonskomiteen hadde utelatt: At BF 
skal arbeide for å få utarbeidet "nasjonale 
retningslinjer for skolebibliotek i grunn-
skole og videregående skole". 

Så fulgte en bisarr debatt: Burde mål-
programmets punkter settes opp som 
nummererte punkter eller som kulepunk-
ter? Flere oppfattet dette tydeligvis som 
et viktig tema og tegnet seg til saken. 
Landsmøtesalen hadde åpenbart blitt 
stuevarm. Unio-leder Ragnhild Lied var 
fremdeles til stede. Hun fikk se fem minut-
ter med bortkasta organisasjonskultur. Til 
slutt grep møteleder Randi Rønningen inn, 
og forslo at avgjørelsen om nummererte 
punkter eller kulepunkter ble delegert til 
det nye forbundsstyret. Og takk for det, 
tenkte nok mange. 

Så fulgte avstemningen over redak-
sjonskomitéens forslag, med full støtte 
fra salen. Jørstads forslag ble vedtatt mot 
3 stemmer.

Når denne artikkelen skrives er lands-

møteprotokollen ikke klar. Med så mye 
fram og tilbake under behandlinga av mål-
programmet, henviser vi til BFs nettsider 
for autoritativ versjon av "Bibliotekarfor-
bundets målprogram 2018-2020". 

Budsjett som foreslått
Nestleder Veronicha Angell Bergli la 

fram forbundsstyrets forslag til budsjett 
for de neste tre årene. I saksframlegget 
delegatene hadde fått, var budsjettet satt 
opp som aktivitetsbudsjett, det vil si på 
en litt annen måte enn de tidligere bud-
sjettoppsettene. Den medfølgende tek-
sten dreidde seg da også kun om denne 
overgangen fra "NRS 8  - God regnskaps-
skikk for små foretak" til "NRS(F) – God 
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner". 

Men Bergli redegjorde muntlig for at 
budsjettet var satt opp omtrent i balanse 
for perioden under ett. På inntektssida var 
de allerede vedtatte kontingentendringene 
lagt til grunn. Og det var ikke budsjettert 
med vekst i medlemstallet. 

Med disse premissene på plass, var 
det ingen som tegnet seg til innlegg og 
budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Nyvalgt BF-leder Jannicke Røgler har sterk faglig bakgrunn og er godt kjent i bibliotekmiljøet. Her i samtale med delegater under landsmøtet.
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Valg ved akklamasjon
Tradisjonen tro kom valgene som 

siste sak på landsmøtet. Valgkomitéens 
leder Susanne Baumgärtel presenterte 
alle kandidatene til forbundsstyret og 
kontrollkomitéen. Spesielt den foreslåtte 
nye forbundslederen fikk sin omfattende 
CV lagt fram. 

Det er sjelden noen kommer med en-
dringsforslag til valgkomitéens innstilling. 
Det skjedde i 1997 da man rokkerte på 
noen plasser på grunn av endret antall 
styremedlemmer, det skjedde i 2005 da 
et forslag om å skifte et styremedlem ble 
vedtatt, og det skjedde på forrige lands-
møte i 2014 da et varamedlem ble skiftet 
ut etter forslag fra en av delegatene. 

Denne gangen forelå det ingen alter-
native forslag til valgkomitéens innstilling. 
På den ene siden er dette bra, siden 
valgkomitéen hadde funnet fram til gode 
kandidater. På den annen side er dette 
problematisk, med den makten som 
denne tradisjonen legger i hendene på en 
valgkomité. En slik tradisjon er ikke unik 
for BF, dette er vanlig i organisasjonslivet 
i Norge. Og i organisasjoner inntil en viss 

størrelse er dette både praktisk og gan-
ske betryggende. Men BF bør vurdere om 
valgutfallet i for stor grad er lagt i hendene 
på en komité, om terskelen for å lansere 
alternativer er for høy og om kandidatene 
i for liten grad må vise fram sine stand-
punkter og foretrukne prioriteringer forut 
for valget. 

En slik gjennomgang av valgmåten i BF 
burde gjøres nettopp nå, når valgkomitéen 
har gjort en så god jobb, det nyvalgte 
forbundsstyret har stor tillit og det er et 
hav av tid fram til gjenvalg/nyvalg blir et 
tema igjen. Dette bør håndteres som et 
prinsipielt spørsmål. Sideblikk til valgord-
ningen med uravstemning i danske BF kan 
være på sin plass. Og i samme slengen 
kan et blikk til valgordningen i vårt svenske 
søsterforbund DIK være naturlig. De av-
holdt sitt siste ledervalg som en tredagers 
elektronisk kongress på nettet!

Vaktskifte
Margunn Haugland hadde tidligere i år 

signalisert at hun ikke tok gjenvalg som 
forbundsleder. Valgkomitéen foreslo Jan-
nicke Røgler som ny forbundsleder, noe 

landsmøtet sluttet seg til ved akklamasjon. 
Det samme gjaldt alle øvrige valg. Hvem 
som nå sitter i de ulike verv finner du på 
BFs nettsider.

Margunn Haugland ble behørig takket 
av for sin innsats som forbundsleder i tre 
år. Hun går nå tilbake til jobben som sko-
lebibliotek ved Skien videregående skole. 
Styremedlemmer og varamedlemmer som 
ikke tok gjenvalg ble også takket av. 

Og da Jannicke Røgler ble kallet opp 
på scenen for å få blomster som ny for-
bundsleder, viste hun en imponerende 
nøkternhet da hun fikk mikrofonen: 

- Det eneste jeg vil si nå er: Tusen takk 
for tilliten dere viser meg. Og så skal dere 
få høre mer fra meg etter hvert. 

På vei ut av landsmøtehotellet kunne vi 
slå fast at sprengkulda hadde gått over 
til tøvær på Gardemoen. Stormen "Ylva" 
hadde gitt seg vest og nord i landet. 
Delegatene kunne komme seg hjem. Og 
BF kan sette i gang arbeidet med en ny 
treårsperiode, ned nye folk i ledelsen og 
et knippe vedtak i bagasjen. 

Nyvalgt forbundsstyre i sitt første møte umiddelbart etter landsmøtet. Mange nye fjes som sikkert vil gjøre seg kjent blant medlemmene i tida framover.
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Politikk

Forslaget til statsbudsjett 2018
Da statsbudsjettet for 2018 ble lagt fram 
12. oktober ble det klart at det var et tamt 
kulturbudsjett, selv om det var enkelte 
lyspunkter for biblioteksektoren. Regje-
ringa foreslår å øke tilskuddsordninga for 
lesestimuleringstiltak, gjennom prosjektet 
Språkløyper, til nær 20 mill. kroner, og 
åpner for at skole- og folkebibliotekene 
også kan søke om tilskudd til å styrke i 
deres arbeid med lesestimulering. Det er 
også et lyspunkt at det blir mulighet for 
folkebibliotekene å kunne søke Digidel-
midler. 
I etterkant av det fremlagte statsbudsjettet 
har BF deltatt i 2 høringer på Stortinget 
om statsbudsjettet. BF deltok på hørin-
gene til utdannings- og forskningskomi-
téen og til familie- og kulturkomitéen.

I høringa i utdannings- og forskingsko-
mitéen vektla BF barn og unges lese- og 
skriveferdigheter, samt skolebibliotekenes 
rolle i grunnopplæringa. BF var positive 
til at tilskuddsordningen som er etablert 
gjennom Språkløyper utvides. Men at ord-
ningen bør økes til 30 millioner for å sikre 
at lesestimuleringstiltakene når flest mu-
lige, nå når ordningen utvides til at også 
skole- og folkebibliotek kan søke tilskudd. 

I tillegg mente BF at skolebibliotekene må 
gis egne stimuleringsmidler, gjerne etter 
modell fra Sverige, slik at bemanningen i 
skolebibliotekene styrkes. Dette vil øke 
skolebibliotekenes muligheter til å støtte 
elevenes læring, stimulere leselyst og 
fremme språkutvikling. BF foreslo at det 
øremerkes 30 mill. kroner til slike stimu-
leringsmidler. 

I høringa i familie- og kulturkomitéen 
vektla BF ressursmangelen i folkebiblio-

Forbundsstyrets beretning for perioden 
23. september – 22. november 2017 
I Bibliotekaren 8/2017 sto forbundsstyrets beretning for siste landsmøteperiode, men bare 
fram til 22. september. Her er tilleggsberetninga for de siste to månedene av perioden. Den 
ble presentert for BF-landsmøtet 23. november i år.

tekene og viktigheten av prosjektmidler 
som tildeles av Nasjonalbiblioteket. BF 
påpekte at det er beklagelig at det i 2017 
var en nedgang på nesten 6 % i prosjekt- 
og utviklingsmidlene på bibliotekfeltet. 
Dette samtidig som det var en økning i 
spilleoverskuddet på 4,6%.  BF mente at 
prosjekt- og utviklingsmidlene til biblio-
tekfeltet må ha en vesentlig økning, ikke 
en nedgang. 

BF uttrykte bekymring for tilgangen til di-
gitale medier også i høringa. Og ba om at 
Nasjonalbiblioteket gis et ansvar for å sikre 
tilgang til litteratur uavhengig av medium. 

I begge høringene trakk BF også fram at 
BF mener effektiviseringskuttet i statlig 
sektor må reverseres. Ytterligere kutt vil 
ikke føre til effektivisering, men ramme 
kvaliteten på tjenesten og utvikling av 
biblioteksektoren.

Lønn og tariff

Denne perioden har i stor grad vært 
preget av de lokale forhandlingene både 
i kommunesektoren og i statlig sektor. 
Våre tillitsvalgte har gjort en solid innsats 
på vegne av medlemmene. Foreløpige tall 
viser gode resultater for våre medlemmer. 
For fylkeslagene og BFs sekretariat har 
det vært travle tider med råd og veiled-
ning overfor de tillitsvalgte i forhandlings-
situasjoner, og forhandlinger der det har 
vært nødvendig. 

Organisasjon

Kurs og opplæring
BF kurs- og opplæringstilbud har de siste 
årene bestått av 3 faste kurs. Forbunds-
styret har vedtatt at fra 2018 utvides det 
faste kurstilbudet med et videregående 

kurs for tillitsvalgte for å styrke grunn-
opplæringen av tillitsvalgte. Kurset skal 
bygge på grunnkurset og gå i dybden av 
problemstillinger som er aktuelle for til-
litsvalgte. Eksempler kan være arbeidstid, 
vaktplanlegging, medbestemmelse, repre-
sentasjon i utvalg og konflikthåndtering. 
Kurset skal ha en blanding av teori og 
gruppearbeid og gi gode muligheter til 
å utveksle erfaringer og bygge nettverk.

25. og 26. september arrangerte Biblio-
tekarforbundet samling for biblioteksjefer 
og ledere med personalansvar. Målet med 
samlingen var å gi ledere faglig påfyll, 
ny kunnskap og mulighet for utveksling 
av erfaringer. Det var 32 deltakere og 
responsen var meget positiv. Av tilbake-
meldingene å dømme opplevde de fleste 
samlingen som nyttig og lærerik, og 
relevant for sin arbeidshverdag.

I perioden har Unio arrangert verneom-
budskonferanse som BF-medlemmer 
som er verneombud har hatt mulighet til 
å delta på.

Skandinavisk samarbeid
BF har deltatt på skandinavisk møte 6. 
og 7 november. Hovedfokus var arbeids-
miljø og trusler og vold i biblioteket samt 
bibliotekarkompetanse og organisasjo-
nenes arbeid med bibliotekstrategi og 
biblioteklovgiving.

Kommunikasjon og publisering
Forbundsstyret har i perioden vedtatt å 
satse på en endret utgivelsespolitikk for 
Bibliotekaren. I løpet av første halvår 2018 
vil Bibliotekaren etableres som en nettavis 
med jevnlig oppdateringer, i tillegg til at 
Bibliotekaren på papir vil komme med fire 
temanummer pr år. 



Bibliofil i ny drakt – utvikles med 
nytt brukergrensesnitt tilpasset 
alle typer skjermer for smarttele-
fon, nettbrett og vanlige arbeids-
stasjoner.

Bibliotek-Systemer As  |  Postboks 2093  |  3255 Larvik
Tlf: 33 11 68 00  |  firmapost@bibsyst.no  |  www.bibsyst.no

Bibliofil er
med overalt

Bibliofil har alltid vært ledende i utviklingen 
av nye løsninger for bibliotekene i Norge. 
Dette har vi fått til bl.a. fordi vi har kreative 
kunder som utfordrer oss, kunder som stadig 
er på jakt etter løsninger som kan forenkle 
arbeidshverdagen.  Vi lager løsninger som 
sparer tid og ressurser og gjør bibliotekene i 
stand til å gi bedre service til lånerne.

Ta med deg Bibliofil rundt i biblioteket, på 
bussen eller i et foreningsbesøk!

2018 byr på spenstige nye løsninger i 
Bibliofil.
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“I sofaen” 
Bokbad med Gine Cornelia Pedersen i regi av biblioteket på Oslo by steinerskole 
19. oktober 2017.

Tekst: Judith Sunde og Anna Stabel, 
 elever på medialinjen ved Oslo 
 by steinerskole
Foto:  Anna Stabel

Det begynner å roe seg blant publikum 
i salen, høyttaleren spraker litt i det for-
fatteren trekker pusten dypt inn, for så 
å slippe den lydløst ut. Hun sitter i en 
burgunderrød sofa av fløyel, plassert på 
skolens konsert- og teaterscene. Skolens 
bibliotekar Siri A. Oftestad Aronsen, sitter 
i en lenestol ved siden av, mellom dem 
står et lite bord med en kaffekopp og et 
vannglass. Siri presenterer Gine Cornelia 
Pedersen som forfatter og skuespiller, 
kjent fra serien Unge lovende, hvor hun 
spiller Nenne, en av hovedkarakterene. 

Gine er kommet for å snakke om boken 
sin Kjærlighetshistorie eller Utenom og 

hjem eller Et epos, som ble utgitt i 2015.
Hun presenterer raskt bokens to karak-

terer, Peer Pedro og Solveig. Så leser hun 
to sider med tekst, en sett fra Solveigs 
perspektiv, den andre fra Peer Pedro sitt. 
Vi merker at hun i starten ikke er helt kom-
fortabel i sofaen overfor oss, og vrir litt 
på seg i fløyelstoffet, men hun fortsetter 
likevel mens publikum hører oppmerksomt 
etter. Historien minner mye om “Peer 
Gynt”, som flere i tredje videregående har 
lest i norskfaget, men det er ikke helt den 
samme historien. 

Egne og andres livserfaringer
Siri vinkler samtalen tilbake på Unge 

lovende og spør nysgjerrig om det finnes 
likhetstrekk mellom Gine og Nenne. Gine 
svarer at skaperen av serien har brukt 
egne og andres livserfaringer og gitt dem 
til karaktererene, “For eksempel er min 

opplevelse med Teaterhøgskolen gitt til 
karakteren Alex”, sier Gine. Hun nevner 
at hun nå drives mer mot å skrive bøker 
enn å være skuespiller. “Jeg har skrevet 
dagbok hele livet, og likte norskfaget da 
vi skrev noveller. Dikt derimot, det likte 
jeg ikke, ikke før nå, hvor jeg har funnet 
min egen stemme”.

Da vi fikk høre at Gine skulle komme 
for å snakke om boken sin, ble vi ekstra 
spente. Det er alltid stas å få storbesøk på 
skolen, og særlig noen vi har fulgt med på 
fra før av. Vi har sett begge sesongene av 
Unge lovende og føler at vi nesten kjenner 
karakteren Nenne.

Fra S til Solveig
Gine forteller at hun startet å skrive 

på en bok som handlet om en som het 
Solveig. “Eller lenge het karakteren bare 
S”, forteller hun. Da hun midt i prosessen 
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leste Peer Gynt som hun hadde kjøpt på 
et antikvariat, skjønte hun hvem hun hadde 
skrevet om. Det var Solveigs perspektiv. 
Solveig i boken til Gine er ikke den samme 
Solveig som Ibsen skriver om. “Flere 
mener sikkert at jeg har spyttet på Henrik 
Ibsens grav. Jaja, men jeg tenkte det var 
et kult sammentreff og slo det likeså godt 
sammen.”

Gine fortsetter å lese og blir så ivrig 
at hun leser lenger enn Siri forventet. “ 
Oi, var det her jeg skulle stoppe? Ble litt 
ivrig, jeg” sier hun smilende og tar en 
slurk av kaffekoppen som står på bordet 
ved siden av.  

Litterær lek
Etter enda et utdrag til fra boken lener 

hun seg tilbake i sofaen og titter raskt på 
klokken. Til venstre for seg har hun sine to 
bøker stående, den ene heter Null, den er 
hvit med en kvinne, hengende opp ned på 
forsiden. Den andre, Kjærlighetshistorie 
eller Utenom og hjem eller et epos har et 
glinsende omslag som reflekteres i det 
skarpe lyset fra taket. 

Gine sier at å skrive skal være en lit-
terær lek, “Det er kjedelig å skrive uten å 
leke!”. Hovedsakelig hadde hun totalt syv 
titler klare til den nyeste boken sin. Hun 
klarte ikke å velge, og boken fikk tilslutt 
tre av dem. I ettertid så hun det samme 
tilfelle i boken “Stjernens time” av Clarice 
Lispector som totalt hadde elleve titler, 
“Jeg var ikke den eneste som hadde tenkt 
på å ha flere titler, da besvimte jeg nes-
ten, det var ikke bare meg. Det var veldig 
inspirerende!”.

Trenger mer magi
Da timen nærmer seg slutt kommer 

spørsmålet fra salen “Snakker Solveig 
dialekt?”. Da forteller Gine at kanskje den 
eneste parallellen til henne selv og Solveig 
er at hun på lik linje med Solveig, bodde i 
Telemark og flyttet fra bygdelivet, til Oslo. 

“Solveig drar alltid med seg et sopelim, 
hvorfor det?” spør Siri. Da smiler Gine, 
“Det er jo fordi hun er en heks! Det er 
jo lov å tolke det selv, men jeg har alltid 
tenkt på henne som en heks. Dere må jo 
tro jeg er helt gæren, men vi trenger mer 
magi”, sier hun engasjert og vifter med 
den glinsende boka. Salen ler og applau-
derer med et smil. “Kanskje vi bare skal 
avslutte nå?” spør Gine mens applausen 
runger fra publikum. 
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Karen Birgitte Borud får Pådriverprisen!

Det er Norsk Bibliotekforening som 
tildeler Pådriverprisen. Den ble første 
gang delt ut i 2013 i forbindelse med 
NBFs 100 års jubileum.

Karen Birgitte Borud er en ekte ild-
sjel. Hun brenner for en rekke saker, 
og er godt kjent i lokalmiljøet. I fjor 
arrangerte hun en fantasyfestival. 
Hun holdt innføringskurs i fantasy for 
voksne, og hadde en imponerende 
rekke forfattere på besøk. Hun har 
også bidratt sterkt til Verdals im-
ponerende deltakelse i Sommerles-
kampanjen, der hele 60 % av barna 
i aldersgruppen deltok, heter det i en 
pressemelding fra NBF.

Karen Birgitte Borud, eller Bi-
blioteKAREN som hun kaller seg selv, 
fremmer leselyst hos barn. Hun har 
fagkunnskap og evner å få med seg 
barna når hun fremfører teater eller 
leser høyt. Hun byr på seg selv – for 
eksempel med alveører – og møter 
barna på deres nivå. BiblioteKAREN 
reiser rundt med bokbussen til skoler 
og barnehager. Her kommer enga-
sjementet til syne: Hun tok faktisk 
lastebillappen for selv å kunne kjøre!

Årets jury har bestått av Odd Let-
nes, Bok og Bibliotek; Toril Åbotnes 
Iversen, Oppdal folkebibliotek; Bjarte 
Bakken, Foreningen !les og leder 
Anna Kathinka Dalland Evans, Uni-
versitetet i Oslo.

Juryen ser at Karen Birgitte Borud 
er en spennende ny stemme, og 
håper Pådriverprisen vil være til 
inspirasjon for henne. Den kan gi 
henne muligheten til å nå bredere ut 
i bibliotekmiljøet. Pådriverprisen betyr 
at hun får dekket reise og opphold på 
Det 76. norske bibliotekmøte, hvor 
hun skal holde Pådriverforedraget for 
opptil 500 deltakere. 

Pådriverprisen 2018 går til Karen Birgitte Borud, barne- og ungdomsbibliotekar på Verdal bi-
bliotek. Prisen tildeles "innovative ildsjeler som leder bibliotekfeltet videre".

Tekst: Erling Bergan

Vinner av Pådriverprisen 2018 er Karen Bir-
gitte Borud, barne- og ungdomsbibliotekar på 
Verdal bibliotek. (Foto: Merete Haseth)
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Desinformasjon, både i nyhetsmedier og sosiale medier, utgjør et demokratisk problem. Dette 
ble tematisert i årets Holbergdebatt, avholdt i Universitetsaulaen i Bergen en ettermiddag tidlig 
i desember. Holbergdebatten bygger på verdier som opplysning, demokrati og ytringsfrihet, og 
tittelen i år var "Propaganda, fakta og falske nyheter". Debatten ble arrangert av Holbergprisen i 
samarbeid med Fritt ord og Norsk PEN, avdeling Vestlandet. 

Problematisk offentlighet

Tekst: 
Aud Gjersdal, frilansjournalist

Offentlighet i endring
Jonathan Heawood, tidligere jour-

nalist, grunnlegger og direktør ved 
pressereguleringsorganet IMPRESS, 
fokuserte på problemer vi kan se i den 
nye offentlige sfære som vokser frem. 
Han innledet med å vise til hvordan vi 
i små samfunn med kjente personer 
kan fatte gode beslutninger, fordi vi 
kjenner kilden til informasjonen vi er 
avhengig av, og vet om informasjonen 
er troverdig. Men vi bor i store globale 
samfunn, og vi trenger fortsatt å kom-
munisere, også i den offentlige sfære. 
Denne sfæren er nå i forandring.

- Den gamle offentlige sfære er truf-
fet av en serie eksplosjoner: Internett, 
mobiltelefon-teknologi, søkemotorer og 
sosiale medier, sier han, og peker på at 
Google og Facebook er de mektigste 
aktørene her, og som forandrer måten 
offentligheten fungerer på.

- Vi må nå begynne å snakke om hva 
som skjer, og hva vi som borgere vil 
gjøre med det, understreker Heawood, 
og peker på fem viktige utfordringer for 
den offentlige sfære som nå utvikler seg:

1. Skjulte gatekeepere
Den nye offentlighet har problemer 

med gatekeepere. Forleggere, produ-
senter, eiere og redaktører kontrollerte 
tilgangen til den gamle offentlighet. 
Den nye offentligheten som er åpen for 
alle, har fortsatt gatekeepere, men de 
er skjulte.

- De nye gatekeeperne er algoritmer. 
Det er hemmelige beregninger som 
bestemmer hvilket innhold som viser 
seg i newsfeeden og i søkeresultater, 
sier han. Algoritmene hindrer oss ikke i 
å entre offentligheten, men bestemmer 
hva vi ser når vi er der. De kan sende 
våre uttrykk helt nederst i søkeresultatet 
eller newsfeeden. 

- Men hvis vi betaler gatekeeperne 
nok, eller lærer hvordan en kan manipu-
lere algoritmene, så kan vi få publikum til 
det vi vil de skal se, enten det er virke-
lige nyheter, falske nyheter, reklame eller 
propaganda. Så gatekeeperne er ikke 
borte, de har bare gått under jorden, sier 
Heawood. En annen utfordring ligger i 
journalistikken. 

2. Journalistikken
Før var aviser og kringkastere for en 

stor del finansiert av reklame. Kanskje 
brakte dette mediene for nær markedets 
interesse. Men det finnes en konflikt 

mellom på den ene siden eiere og 
annonsører som skal selge produkter, 
tjenester og ideer, og journalister som 
vil si sannheten. Eierne har makten til å 
vinne denne konflikten, og sannheten 
må vike for disses politiske eller kom-
mersielle agenda. Derfor ble det etablert 
normer for journalistikken. Normene gir 
journalistene en plikt til sannferdighet. 
Journalistikken, dens organisasjoner 
og et mangfold av medier bidrar til at 
publikum blir presentert for alternative 
perspektiver. Derfor spiller den også en 
viktig rolle i samfunnet. 

- Hvis reklamemodellen forsvinner 
som en følge av de nye mediene, og 
de profesjonelle standardene forsvin-
ner samtidig, da mister vi noe veldig 
verdifullt, sier han, og peker på neste 
problem, nemlig propaganda.

3. Propaganda
I den gamle offentligheten kunne vi 

skjelne mellom nyheter, reklame og 
propaganda. 

- De ulike former for informasjon ble 
presentert på ulike måter, forskjellige 
steder, og i ulike kontekster, og vi kunne 
skjelne mellom dem, sier han. Nå er det 
få indikatorer som distingverer mellom 

Vi trenger en privat 
sfære som komplemen-
terer den offentlige sfære. 
Vi trenger et sted å gå når 
vi vil tenke og uttrykke 
oss uten frykt for å bli 
observert og bli et mål 
som følge av det.

”

”
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reklame, nyheter og propaganda og 
disse formene for kommunikasjon be-
handles som om de hadde samme verdi. 

- De gamle distinksjonene mellom 
ulike former for innhold hjalp oss å na-
vigere og var et kart i medielandskapet. 
Vi har nå mistet det kartet, og det er lett 
å gå seg vill, og bli forvirret, sier Hea-
wood. Neste problem er personvern.

4. Personvern
Den nye offentlige sfære har proble-

mer med personvern. Heawood peker 
på at vi ofte tror at vi opptrer privat 
når vi søker etter informasjon, ser på 
vevsteder, sender epost, og bestiller 
bøker. I realiteten deler vi sannsynligvis 
høyst privat informasjon med mektige 
selskaper, som igjen kan dele data med 
annonsører eller regjeringer.

- Vi trenger en privat sfære som 
komplementerer den offentlige sfære. 
Vi trenger et sted å gå når vi vil tenke 
og uttrykke oss uten frykt for å bli ob-
servert og bli et mål som følge av det, 
sier han, og viser til George Orwell sin 
bok "1984", som viser at Orwell også 
var en forkjemper for personvern. Her 
var det mest skremmende i boken at 
personene aldri kunne være i det private 
rom, for de hadde ikke noe gjemmested 
for Storebror.

- Og siden de aldri kunne være privat, 
kunne de aldri virkelig utrykke seg, sier 
Heawood, og peker på den siste utfor-
dringen i den nye offentlighet: Kynisme.

5. Kynisme
- Den nye offentlighet er i stor grad 

definert av en kynisk holdning til 
informasjon, sier han, og viser til at 
skeptisisme er noe annet enn kynisme. 
Skeptikere stiller spørsmål og lytter til 
svarene de får. Kynikeren derimot, vet 
svaret, og at de ikke kan stole på noen, 
ingen institusjon, politiker eller forsker: 
Ingen.

- Dette er en kynisk holdning som ikke 
er til noens fordel, og gjør oss sårbare 
for å bli manipulert. De som ikke stoler 
på noen svømmer i en sjø av halvsann-
heter, løgner og konspirasjonsteorier, 
og dette gjør det vanskelig for oss å 
handle kollektivt, for dette er avhengig 
av felles informasjon og felles sannheter, 
sier han, og peker på at en kultur av 
kynikere er en kultur av passivitet, der 
de mektige ikke blir utfordret.

En bedre offentlighet
Det er nå identifisert fem viktige pro-

blemer i den nye offentlighet. 
- Der finnes mennesker som trives i 

disse uregulerte og kaotiske omgivel-
sene: Terrorister, propagandister, skrup-
pelløse annonsører og leverandører 
av falske nyheter, sier Heawood. Han 
påpeker at også den gamle offentlighet 
var preget av mektige krefter, men siden 
vi så det, kunne makten balanseres ved 
hjelp av kulturelle normer, profesjonelle 
standarder, reguleringer og offentlig 
støtte.

- Disse inngrepene forsøkte å skape 
en offentlig sfære der vi som borgere og 
konsumenter var i stand til å fatte gode 
beslutninger basert på god informa-
sjon, sier han. Men aktørene i den nye 
offentlighet fremstiller seg som bare å 
være en plattform for at vanlige folk kan 

dele informasjon, og motsetter seg re-
gulering. Nye medier er dermed sårbare 
for mektige interesser, og det er vanlige 
folk som betaler prisen. Heawood ser to 
muligheter: Enten kan en sitte og vente 
på at det blir bedre, men da må en an-
takelig vente lenge. Et bedre alternativ 
er å ta ansvar for å løse problemene.

- Vi må ta ansvar for den nye offent-
lige sfære. Vi har verktøyene, og må 
lære å bruke dem og ikke la dem bruke 
oss. Hvis vi gjør dette rett, så kan vi 
begrense dem, og den offentlige sfære, 
slik at fremtidige generasjoner kan fatte 
gode beslutninger basert på god infor-
masjon og konstruktiv debatt, avslutter 
Heawood. 

Jonathan Heawood, tidligere journalist, grunnlegger og direktør ved pressereguleringsorganet 
IMPRESS, var innleder under årets Holbergdebatt i Bergen. (Foto: Aud Gjersdal)
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Et nytt bibliotek 
vel verdt å besøke

Ulstein Arena endelig åpnet

Stenar Ivan Narve Lakså
Forlaget Flyt, 2017 

Boka kan bestilles fra mririda@
yahoo.no eller fra en hvilken som 
helst bokhandel på nett. 

Veil. pris 269,– 
(Porto kommer i tillegg)

Thaidame, 48 år,
og andre fortellinger

Din støtte til Norwac/BF-prosjektet 
Gaza Health Sciences Library:

#126863

- Dette blir eitt av dei flot-
taste biblioteka i Norge. Eg er 
utruleg stolt. Det er stas at det 
blir satsa slik på bibliotek i Ul-
stein, sa biblioteksjef Mona Iren 
Auganæs til Sunnmørsposten 
28. november. 

Lørdag 2. desember var det 
offisiell åpning av det nye biblio-
teket sentralt i Ulsteinvik. Med 
8500 innbyggere i kommunen, 
850 elever ved sentrumssko-
lene i Ulstein, svømmehall og 
idrettshall i samme bygget, så 
har biblioteket et godt utgangs-
punkt. Og inne i biblioteket er 
innredninga gjort av bibliote-
karkitekten Aat Vos, han med 
Tøyen-filialene. Det er en liten 
scene og amfi til bokbading. Det 
er plassbygde reoler, "kuber" å 
sitte i, myke sofaer. Her er det 
tenkt "tredje rom", tidens biblio-
tekbegrep. Og samtidig er det plass til 20.000 bøker. 

- Det er knyttet store forventninger til biblioteket, som nå blir 
flaggskipet i Møre og Romsdal, sa fylkesbiblioteksjef Annette Elin 
Koch under åpninga. 

Mona Iren Auganæs kan nok forvente noen kollega-besøk i 
løpet av 2018. 

Tekst: Erling Bergan
Foto: Annette Elin Koch

Biblioteksjef Mona Iren Auganæs 
under åpninga av det nye biblio-
teket i Ulsteivik.

Innredninga er gjort av den nederlandske arkitekten Aat Vos.
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Skolelydbøker er blitt gratis og digitale
Elever med lese- og skrivevansker får nå enklere tilgang til skolelydbøker. Et samarbeid mellom Stat-
ped og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) gir elevene et mer helhetlig offentlig lydboktilbud. 

Statped og NLB har fra høsten 2017 
inngått et samarbeid om en felles løsning 
for utlån og distribusjon av lydbøker. I 
praksis vil det si at elever som strever med 
å lese nå kan låne alle bøkene på ett sted.   

Alle lydbøkene i én app
Skolebøker og skjønnlitteratur kan nå 

lastes ned i appen Lydhør på nettbrett 
eller mobil. Før bestilte skolene bøkene 
på CD og betalte en sum for hver bok. Fra 
og med dette skoleåret er det blitt gratis 
å låne skolelydbøker.

Leser med ørene
– Jeg lærer raskere når jeg kan lytte 

samtidig som jeg leser, sier Markus (14) 
ved Fjellsrud ungdomsskole. Markus har 
dysleksi og bruker aktivt lyd som støtte i 
skolearbeidet. I tillegg hører han mye på 
skjønnlitterære lydbøker.

Spesialpedagog Stine Lerdahl ved 
Fjellsrud ungdomsskole synes det er en 
stor fordel at alle lydbøkene er samlet 
på ett sted. Hun har mye erfaring med 
at lydbøker er et viktig verktøy for elever 
som strever med lesing.  

– Når bokstavene stokker seg, er det 
både enklere og raskere å lese med ørene 
samtidig som en ser teksten, sier hun. 

Lydbøker for hele livsløpet
Statped har skolebøker på lyd fra 1.-13. 

klasse. NLB tilbyr gratis utlån av lydbøker 
for barn, ungdom og voksne. I tillegg låner 
NLB ut pensum på lyd for studenter. 

Hvem kan låne
Alle som har vansker med å lese trykt 

tekst og vanlige bøker på grunn av funk-
sjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde 
seg inn i NLB.

Årsaker kan for eksempel være:

• dysleksi og andre lesevansker
• svekket syn som ikke lar seg korrigere 

med briller
• ADHD
• fysisk funksjonsnedsettelse som gjør 

det vanskelig å lese en bok (for eksem-
pel CP, ME og Parkinson)

• kogni t ive ut fordr inger og/e l le r 
språkvansker på grunn av sykdom 
eller skade

Mer info:
• Statped.no/skolelydbok – få full over-

sikt over skolebøker, utlån og bruk.
• Nlb.no – finn informasjon om NLB sitt 

tilbud, innmelding og inspirasjon til 
lesestoff. 

Markus har dysleksi og bruker lang tid på å lese en tekst, men med boka på øret lærer han mye raskere. (Foto: NLB) 
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Bibliotekfolk som bruker Mikromarc fikk førstehånds kjennskap til 3D-modellering og 3D-printing 
da den årlige konferansen "Treffpunkt Mikromarc" startet i går. Nils Grønningsæter fra 3Dviz lot 
deltakerne prøve seg.

3D-print på vei inn i bibliotekene

Tekst & foto: 
Egil Smalberget, redaktør i 3DPnorge

3D-printing er på full fart inn som en 
tjeneste til almenheten, i såkalte ”maker-
spaces” og på lik linje med å låne bøker 
eller film på biblioteket. Derfor var det 
naturlig at 3D-printing sto på dagsorde-
nen under Treffpunkt Mikromarc, årlig 
samlingssted for landets bibliotekmedar-
beidere i regi av Bibliotekenes IT-senter 
(Bibits).

3DPnorge snek seg med på gårsda-
gens 3D-print-workshop under Treff-
punkt Mikromarc på Hotel Expo på 
Snarøya, der de hadde hentet inn Nils 
Grønningsæter fra 3DViz til å veilede 
gjennom 3D-modellering og printing. 
Grønningsæter er erfaren kursholder 
innenfor 3D-printing og har også en 
halvtidsstilling i Oslo kommune, plan 
og bygningsetaten, i forbindelse med 
print og vedlikehold av 3D-modellen av 
Oslo by.

Fikk lage egne gjenstander
Med deltagernes medbragte laptops 

og fem 3D-printere fra 3DViz på plass, 
var utgangspunktet godt for at samtlige 
deltagere kunne få printet minst én gjen-
stand under workshopen. Nøkkelringer, 
figurer og andre gjenstander i ulike farger 
ble laget lag på lag i 3D-printet materiale, 
etter at kursholderen også hadde satt 
søkelys på planlegging av printingen.

– Skal man printe en hund, kan det 
være fornuftig å snu den på hodet eller 
dele den i to deler, fordi beina ikke har 
særlig kontaktflate for feste, og for å 
unngå overheng, informerte han.

Flere bibliotek har allerede et tilbud om 
3D-printing til sine brukere, og opplever 
stor og økende interesse for dette. For 
de fleste deltagerne under workshopen 
var det første gangen de printet model-
ler de selv hadde laget, og entusiasmen 
var stor da printerne startet opp og 
gjenstandene ble mer og mer synlige 
på printplaten.

Forventer tilgang
– En smart ting med 3D-printing er å 

dele det som henger fysisk sammen i én 
print, fortalte Nils Grønningsæter, som 
også hadde med seg en del eksempler 
til arrangementet. Under Treffpunkt Micro-
marc holdt han både et plenumsforedrag 
om 3D-printing og en fullsatt workshop 
for spesielt interesserte. Den store inter-

Deltakerne fikk trening i både 3D-modellering og 3D-printing. (Foto: Egil Smalberget)

Deltakere på «Treffpunkt Mikromarc» i full sving med 3D-printing. (Foto: Egil Smalberget)

essen tyder på at vi trolig kan forvente 
tilgang på 3D-print i bibliotekene etter 
hvert. Og hva gjør man så mens printe-
ren på biblioteket jobber? Leser en bok, 
selvsagt! Eller bruker andre av et moderne 
biblioteks mange tjenester. 

[Artikkelen var først publisert på 3dp-
norge.no]
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Som del av budsjettforliket har H, FrP, V og KrF blitt enige om å anmode regjeringen å vurdere 
en ordning med kompetansetilskudd for å stimulere til ansettelse av flere skolebibliotekarer, etter 
modell fra Sverige.

Skolebibliotek i budsjettforliket

Tekst & foto:  
Erling Bergan

BFs nestleder Veronicha Bergli orien-
terte om dette på postlista biblioteknorge 
23. november:

"31. oktober deltok forbundsleder 
Margunn Haugland og jeg i høring i 
Utdannings- og forskningskomitéen om 
statsbudsjettet for 2018 på vegne av 
Bibliotekarforbundet.

Hovedfokuset vårt i høringa var på sko-
lebibliotekarer og skolebibliotek.

Vi ba blant annet om at tilskuddsordnin-
gen som er etablert gjennom Språkløyper 
utvides med ytterligere 30 millioner, og 
at det skal settes av en egen pott for å 
øke bemanningen ved skolebibliotek etter 
modell fra Sverige.

I går kom gladmeldingen om at Høyre, 
Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig 
Folkeparti er enige om dette anmodnings-
forslaget:

«Stortinget ber regjeringen vurdere en 
ordning med kompetansetilskudd for å 
stimulere til ansettelse av flere skolebiblio-
tekarer, etter modell fra Sverige.»

Selv om det ikke følger øremerka midler 
med anmodningsforslaget er dette likevel 
en seier til Bibliotekarforbundet og alle 
andre gode krefter som har talt skolebi-
bliotek og skolebibliotekarers sak. Dette 
viser at det nytter å jobbe politisk og at 
Stortingets høringer en viktig arena for å 
bli hørt.» 
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Det Informationsvidenskabelige Akademi skifter navn til "Institut for Informationsstudier" fra 
1. desember. - Navnet skal signalisere, at vi er et bredere studium enn informasjonsvitenskap 
og fjerne forvirringen ved at vi ikke heter institutt som andre fag på Københavns Universitet, 
sier instituttleder Jens-Erik Mai om navneskiftet.

Tekst:  Erling Bergan

Heretter klekkes danske bibliotekarer 
ut fra «Institut for Informationsstudier»

1. desember 2017 skiftet Det Informationsvidenskabelige 
Akademi (IVA) navn til Institut for Informationsstudier, melder 
det danske Bibliotekarforbundets magasin Perspektiv. Instituttet 
får forkortelsen INF.

– Det nye navnet vil gjøre det enklere å kommunisere til om-
verden om hva vi gjør, sier instituttleder Jens-Erik Mai.

Han angir to vesentlige årsaker til at IVA nå skifter navn, sju år 
etter at Danmarks Biblioteksskole ble til Det Informationsviden-
skabelige Akademi i 2010.

– En av årsakene er at det administrativt skaper en del forvir-
ring å være del av et universitet, men hete «akademi» på dansk 
og «school» på engelsk. Rent praktisk avspeiler det nye navn vår 
status på universitetet som et institutt på linje med andre fag.

Men den vesentligste årsak er ifølge instituttlederen at det nye 
navnet signaliserer et fag som rommer mer enn informasjons-

vitenskap.
– Informasjonsvitenskap forholder seg til hvordan systemer 

designes og håndteres, mens informasjonsstudier også inklude-
rer sosiale og kulturelle vinkler på teknologien og institusjonene. 
Begrepsforskjellen er ikke så stor på dansk, men på engelsk 
er skillet mellom «information science» og «information studies» 
markant. Så IVAs nye navn følger en global trend, hvor Library 
and Information Science på mange universitet er blitt en integrert 
del av Information Studies, sier Mai.

Han understreker at navneendringen ikke får betydning for 
utdanningens innhold.

– I virkeligheten avspeiler navnet bare den bredden i utdan-
ningen, som IVA hele tiden har hatt. Men samtidig er vi i gang 
med å revidere vår bachelorutdanning for studentene som be-
gynner i september 2018. Utdanningen vil inneholde de samme 
elementene som i dag, men satt sammen på en ny måte, så man 
blant annet tidligere i studieløpet får mulighet til å spesialisere 
seg innen enten kultur eller informasjon. 
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Har du fått endret lønna di i det siste? 
Har du fått ny lønn etter lokale forhand-
linger? Eller har du kanskje også skiftet 
arbeidsgiver, eller fått ny epostadresse?

Meld inn ny lønn!

Alt dette vil vi gjerne at BF-medlemmer gjør på nettet. 
Gå inn på BFs nettsider www.bibforb.no og velg ”Oppdater 
medlemsinformasjon” under ”Medlemskap” i menyen. Da får 
du  opp et skjema å fylle ut. Velger du yrkesstatus ”Yrkes-
aktiv” og deretter hvilken sektor du er i, får du anledning til 
å fylle inn årslønn, eller lønnstrinn. 

Er du tillitsvalgt, er det fint om du ber BF-medlemmene på 
din arbeidsplass om å gjøre det samme. Opplysningene vi 
har om deg, brukes på en rekke områder: Til lønnsstatistikk 
som tillitsvalgte kan bruke når de forbereder forhandlinger. Til 
adresselister for utsending av Bibliotekaren og Nyhetsbrev. 

Takk for hjelpen! 

Godtgjøring for forhand-
ling på "feil" arbeidsplass

Har du som BF-medlem forhandlet for Bibliotekarfor-
bundet på en annen arbeidsplass enn din egen? Da kan 
du ha krav på godtgjøring fra BF! 

Send inn protokollen til bf@bibforb.no og vi vil foreta 
utbetaling. Har du spørsmål, tar du kontakt med BFs 
sekretariat. 

NB deler ut 14 millionar 
til folkebiblioteka
Nasjonalbiblioteket tildeler 14 millionar kro-
ner til arenautvikling i norske folkebibliotek i 
2018. Til saman 142 ulike tiltak frå alle delar 
av landet har fått stønad.

– Gjennom Nasjonal bibliotekstrategi vil vi satse på å utvikle 
folkebiblioteka som møteplassar, kulturinstitusjonar og arenaer for 
samtale og debatt, læring og demokrati. Det er imponerande å sjå 
alt ein har fått til av arenautvikling i folkebibliotek over heile landet. 
Vi ser allereie fantastiske resultat i form av rekordbesøk og eit 
høgt aktivitetsnivå, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Dette er tredje gongen sidan den nasjonale bibliotekstrategien 
blei innførd, at det løyvast arenamiddel til biblioteka. No byrjar 
ein å sjå verknadane av tilskota.

– Vi opplever ei tydeleg nivåheving når det gjeld arrangement 
i biblioteka, med ein sterk auke i mengda arrangement og meir 
profesjonelt utforma arrangementsseriar. Dette ser vi som eit 
teikn på at biblioteka utviklar seg i tråd med målet i biblio-
tekstrategien, seier avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand ved 
Nasjonalbiblioteket.

Sidan 2014 har Nasjonalbiblioteket tildelt over 70 millionar 
kroner til utvikling av folkebiblioteka. Meir enn to tredelar av 
kommunane i landet – til saman 335 – har motteke middel i løpet 
av desse åra. Den siste tildelinga er fordelt på 142 mottakarar.

I februar 2018 blir det nye tildelingar, då til utviklingsprosjekt 
i biblioteka.

Ei oversikt over kommunar som har fått tildelt stønad finn du 
på bibliotekutvikling.no. Dei tildelte midla er finansiert av speleo-
verskotet frå Norsk Tipping.

Tildelingsbrev for desse midla vil sendast ut i løpet av januar. 
Etter at Regjeringa har fordelt overskotet frå Norsk Tipping AS, 
vil utbetaling finna stad innan 1. september. 

– Vi opplever ei tydeleg nivåheving når det gjeld arrangement i biblioteka, 
seier kulturminister Linda Hofstad Helleland, i samband med tildeling av nye 
14 millionar til arenautvikling. (Foto: Foto: Martin B. Andersson)
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EFTA-domstolen slår fast:

Pålagt reisetid er arbeidstid

Utgangspunktet for EFTA-domstolen 
var en sak der en norsk politimann, som 
til vanlig hadde sitt arbeid på Gaular 
lensmannskontor i Sogn og Fjordane, i 
flere tilfeller ble sendt på oppdrag andre 
steder i området. I slike tilfelle ble reise-
tida hans ikke godkjent som arbeidstid. 
EFTA-domstolen har nå sett nærmere på 
denne saken.

Det var i fjor at norske Høyesterett ba 
EFTA-domstolen om å ta stilling til om 
tiden på reise mellom hjemstedet og 
oppmøtested ved spesielle utryknings-
oppdrag utenfor det vanlige arbeids-
stedet, var å regne som arbeidstid eller 
ikke. Høyesterett ville ha hjelp til å tolke 
EØS-lovgivningen på feltet.

Enten arbeid eller fritid
EFTA-domstolen presiserer innled-

ningsvis at det enten er snakk om 

arbeidstid eller fritid – det finnes ingen 
mellomting.

For at noe skal være arbeidstid må:

• Arbeidstakeren utføre sine arbeids-
oppgaver eller plikter.

• Stå til arbeidsgivers disposisjon.
• Være i eller på arbeid.

EFTA-domstolen mente at vilkårene 
var oppfylt for de aktuelle reisene i 
saken og at reisetiden var å regne som 
arbeidstid.

Det er grunn til å merke seg at EFTA-
dommen slår fast at «intensiteten i ar-
beidet som arbeidstakeren utfører ikke 
er relevant for begrepet «arbeidstid»». 
Hvor avslappende eller anstrengende 
reisen er, har altså ingen betydning. 
Så lenge reisen er nødvendig for å 
utføre oppdraget, er den ansatte per 
definisjon i arbeid. Det har heller ikke 
noen betydning hvor ofte den ansatte 
sendes ut på oppdrag utenfor sitt van-
lige arbeidssted.

Kan få konsekvenser
EFTA-domstolen legger til grunn at 

reise er en arbeidsoppgave og at tiden 
som går med derfor må klassifiseres som 
arbeidstid. Uttalelsen kan få konsekven-
ser for hvordan norske arbeidsgivere skal 
beregne daglig og ukentlig arbeidstid for 
sine ansatte.

– Vi er veldig glad for at EFTA i sin 
rådgivende uttalelse deler vårt syn på 
skillet mellom arbeidstid og arbeidsfri, 
sier forhandlingssjef i Politiets Fellesfor-
bund, Roar Fosse.

Nå har denne avklaringen blitt sendt 
fra EFTA-domstolen til den norske Høy-
esterett, der denne saken skal behandles 
videre.

– EFTA sin rådgivende uttalelse er 
både grundig og godt begrunnet, og vi 
er veldig glad for at de deler Politiets 
Fellesforbund sitt syn på saken, og ser 
frem til å få den behandlet av Høyesterett, 
sier leder i Politiets Fellesforbund, Sigve 
Bolstad. 

Hva defineres som arbeidstid når arbeidstaker må møte opp utenfor sitt vanlige arbeidssted? 
EFTA-domstolen har nå klargjort at slik reisetid er å regne som arbeidstid.

Tekst: 
Erling Bergan

Om en reise er avslappende eller anstrengende spiller ingen rolle. Når reisen er nødvendig for å utføre et pålagt arbeidsoppdrag, er den ansatte per 
definisjon i arbeid, slår EFTA-domstolen fast. (Foto: Knud Nielsen)
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Jan-Egil Jan-Egil Holter-Wilhelmsen er ut-
dannet bibliotekar fra Høgskolen i 
Oslo i 2008. Han har i mange år 

jobbet ved  Horten bibliotek. I Bibliotekaren reflekterer han over  
hendelser og fenomener på eget bibliotek, med blikket rettet 
også utover på de store spørsmålene.

I 2013 ble en frivillig organisasjon 
dannet av Simen Sommerfeldt og Torgeir 
Waterhouse, nemlig “Lær kidsa koding”. 
Som de så fint skriver på sin hjemmeside 
er de en “frivillig bevegelse som arbeider 
for at barn og unge skal lære å forstå 
og beherske sin egen rolle i det digitale 
samfunnet”. Men hvorfor skal jeg bruke en 
side i et blad for bibliotekarer til å nevne 
en frivillig gruppe som ønsker å lære bort 
programmering?

Det er faktisk flere grunner til det, men 
jeg skal starte med det som ligger meg 
nærmest. Nemlig at vi endelig har kommet 
i gang med Kodeklubb i Horten, og den 
ligger hos oss på biblioteket! “Lær kidsa 
koding” er et løst organisert nettverk av 
frivillige klubber, privatpersoner, skoler 
m.m., og hvem som organiserer det er 
forskjellig fra sted til sted. Noen steder er 
det privatpersoner som drar det i gang i et 
lokale de har fått tilgang til, andre steder 
er det grupper med spesiell interesse i IKT 
som starter det osv. Hos oss i Horten er 
vi så heldige at vi har fått til et samarbeid 
med Vestfold Digitale Ungdom som tar 
seg av å opplæringsbiten, mens vi ordner 
lokale og internett.

Jeg har hatt lyst til å starte en kodeklubb 
i Horten nesten siden jeg hørte om LKK 
første gang. Selv kan jeg ikke program-
mere, kanskje det er derfor jeg har hatt 

så lyst til å starte en? Slik at jeg også kan 
lære litt etterhvert. At koding er en nyttig 
ting å kunne tror jeg nok de aller fleste 
kan være enige om, det å hjelpe unge til 
å bevege seg fra å være passive tekno-
logiforbrukere til å bli kritiske brukere vil 
bare bli viktigere i årene som kommer. 
Nå er det slik at flertallet ikke kan koding 
eller vet hvordan teknologien man bruker 
fungerer, men det bør ikke være slik og 
bibliotek bør være et naturlig sted hvor 
denne viktige kunnskapen deles. Det bør 
være helt logisk at når noen ønsker å 
opprette en kodeklubb så er biblioteket 
en selvsagt partner!

En annen grunn til at bibliotek rundt 
om i landet bør tenke veldig hardt på å 
starte opp kodeklubber, eller i hvert fall 
legge til rette for dem i sine lokaler, er at 
det å starte opp en frivillig organisasjon 
er vanskelig. Hvis bibliotekene hjelper til, 
og det er mange områder man kan hjelpe 
til på, så gjør man det uhyre mye enklere 
å sette i gang. Det trenger ikke en gang 
være kodere blant bibliotekarene, tro meg. 
Men det å skaffe et lokale, det å hjelpe til 
med å søke etter midler til utstyr, ordne 
stikkontakter, hjelpe til med markedsføring 
og nettverksbygging, alt det er uhyre nyt-
tig i seg selv! 

Det siste punktet jeg vil nevne er at det 
fortsatt er slik at det er flere menn enn 

kvinner som jobber med koding. Koding 
og arbeid med teknologi generelt blir 
stereotypisk sett på som mannsarbeid, 
noe som er totalt idiotisk. Som de fleste 
stereotypier altså. Hos oss har det vært 
like mange jenter som gutter som har 
møtt opp, og en av jentene fortalte meg 
følgende: “Jeg trodde koding var en gut-
teting, men siden det var på biblioteket så 
måtte det jo være for alle.” Biblioteket er 
et sted alle føler seg velkomne, det skal i 
hvert fall være det. Og det er noe vi bør 
bruke! Vi bør legge til rette for at alle skal 
kunne lære, og vi bør hjelpe til med å 
knuse stereotypier! Se til Gjøvik og hva 
Popkult-avdelingen der fikk til med Girl 
Tech Fest, det var 80 jenter innom der. 
Så det er ikke bare i Oslo man kan ha den 
typen arrangementer! Håpet er at man om 
noen år ikke trenger å ha slike spesifikke 
arrangementer, men enn så lenge er det 
nødvendig. Og vi bør være det logiske 
stedet å kontakte.

Nå gleder jeg meg til jeg hører første 
gründer si om sitt nyutviklede program/
app/system: “Jeg vil takke kodeklubben 
og det lokale biblioteket for at de ga meg 
muligheten til å lære dette!”. 

Forresten, Scratch er et gratis program-
meringsverktøy beregnet på barn, man 
kan finne det på https://scratch.mit.edu/ 
og jeg anbefaler alle å ta en titt. 

Vi begynner fra Scratch
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Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til 
stipend for studentmedlemmer 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.

Søknad sendes til bf@bibforb.no

Har du spørsmål, ring BFs sekretariat: 48 02 09 00.

Stipend til studentmedlemmer

Ny fleksitidsavtale for statsansatte
Unio, YS Stat, Akademikerne og LO Stat har blitt enig med Kommunal- og moderniseringsde-
partementet (KMD) om ny fleksitidsavtale. Den nye avtalen trer i kraft 1. januar neste år.

Tekst: Erling Bergan

Endringene i fleksiavtalen er at ytre 
kjernetid er blitt utvidet med 1 time i hver 
ende, fra 0700 til 0600 og fra 2000 til 
2100. I tillegg er antall timer som kan over-
føres fra en avregningsperiode til neste 
utvidet med 5 timer fra 45 til 50 timer.

Videre er det i avtalen tatt inn en pre-
sisering at det senest fire måneder før 
avregningsperiodens utløp skal planleg-
ges hvordan opparbeidete plusstimer skal 
kunne avspaseres.

Partene er videre enige om at fleksi-
tidsavtalen ikke skal øke den samlede 
ordinære arbeidstiden.

– Dette er en god avtale. Vi har utvidet 
med en time i hver ende av arbeidsdagen. 
Det vet vi mange medlemmer setter pris 
på av ulike årsaker. Noen liker å starte tid-
lig, blant annet for å slippe morgenrushet. 
Mens andre synes det kan være greit å 
sitte litt lengre om kvelden, sier forhand-

lingsleder i Unio Stat, Petter Aaslestad.
– Det som er viktig for oss er at vi 

samtidig har fått inn bedre rutiner for 
planlegging av uttak av plusstimer og vi 
har fått presiseringer som sier at avtalen 
ikke betyr at man skal gå utover grensene 

for et ordinært antall timer i et årsverk. 
Og til sist har vi økt antall timer som kan 
overføres til neste avregningsperiode fra 
45 til 50, sier han videre.

Avtalen har en prøveperiode på 1,5 år, 
og skal evalueres. 

Petter Aaslestad er leder i Unio Stat. (Foto: Terje Heiestad)



CAFÉCAFÉ

Vi skaper fremtidens biblioteksystem
Les mer på www.axiell.no

QURIA® 

Quria® er den første skybaserte digitale plattformen 

for bibliotektjenester, utviklet for å ta folkebiblioteket 

inn i fremtiden. Quria® er enkel i bruk, gjør de dagli-

ge arbeidsrutinene mer effektive og reduserer antall 

systemer de ansatte må ha tilgang til. Med Quria® har 

man full oversikt over hva som skjer på biblioteket, noe 

som gir et bedre servicetilbud til de besøkende. 

– UTVIKLET FOR ET MODERNE BIBLIOTEK
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FORSIKRING

Nå kan du ta kontakt med 
ditt eget forsikringskontor!

Se mer på BFs nettsider:
bibforb.no/forsikring



Barn på flukt trenger 
din hjelp NÅ

Send FLUKT til 2454 og gi kr 200,- 

Send FADDER til 2454 og gi 250,- pr. måned
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Bidrag til Flyktninghjelpen kommer frem.
Under 10% av våre midler går til administrasjon. Resten kommer flyktningene til gode gjennom 
direkte hjelp. Flyktninghjelpen har rundt 180 ansatte i Oslo og over 4 000 ansatte totalt, de fleste 
lokalt ansatte som driver prosjektene i felt. Les mer på fadder.flyktninghjelpen.no
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De flykter for 
livet over 
Middelhavet
SEND SMS FLUKT 
TIL 2272 (200 kr)

Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til 
stipend. 

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

Det er kun medlemmer av BF som kan søke stipend. Medlemmer i stats-
sektoren 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.

Søknad sendes til bf@bibforb.no

Stipend for BF-medlemmer
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Finnmark
Jorunn Irene Johansen
Loppa folkebibliotek
Telefon:    91 59 65 70
E-post:     finnmark@bibforb.no

Troms
Astrid Johanna Sømhovd
Universitetsbiblioteket i Tromsø
Telefon:   93 46 46 50
Epost:      troms@bibforb.no

Nordland
Cecilie Odding
Narvik videregående skole
Telefon:    90 09 53 58
E-post:     nordland@bibforb.no

Trøndelag
Morten Olsen Haugen
Fylkesbiblioteket i Nord-Trøndelag
Telefon:    41 51 76 33
Epost:      trondelag@bibforb.no

Møre og Romsdal
Claus Christian Hansen
Sunndal folkebibliotek
Telefon: 94 19 49 63
E-post:  moreogromsdal@bibforb.no

Sogn og Fjordane
Anja Angelskår Mjelde
Sogn og Fjordane fylkesbibliotek
Telefon:   99 25 73 56
Epost:     sognogfjordane@bibforb.no

Forbundsleder: Jannicke Røgler
Kontorleder:  Petter Bruce
Rådgiver:  Hege Bergravf Johnsen
Rådgiver:  Kieth Lau Andersen
Redaktør:  Erling Bergan

Hordaland
Ritha Helland
Bergen offentlige bibliotek
Telefon:    41 58 11 74 
E-post:     hordaland@bibforb.no

Rogaland
Linda Johnsen
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Telefon: 94 13 62 77
Epost:       rogaland@bibforb.no

Agder
Sigrid Nesland
Åmli bibliotek
Telefon: 95 73 51 50
E-post:  agder@bibforb.no

Telemark
Kari Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon:    93 21 58 41
E-post:     telemark@bibforb.no

Vestfold
Susanne Birgitte Bolstad
Larvik bibliotek
Telefon:  95 12 28 66
E-post:  vestfold@bibforb.no

Buskerud
Jannicke Røgler
Buskerud fylkesbibliotek
Telefon:   99 01 42 88
E-post:    buskerud@bibforb.no

Leder  
Jannicke Røgler
Mobil:     99 01 42 88
E-post:     jannicke.rogler@bibforb.no

Nestleder
Veronicha Angell Bergli, Finnmark fylkesbibliotek
Mobil: 97 61 68 88
Epost: veronicha.angell.bergli@ffk.no

Hedmark og Oppland
Vegard Gundersen
Lillehammer bibliotek
Telefon:   97 75 02 68
Epost:      hedmarkogoppland@bibforb.no

Østfold
Vegard Krog Petersen
Sarpsborg bibliotek
Telefon:    95 88 88 42
E-post:     ostfold@bibforb.no

Akershus
Helene Nyen
Asker bibliotek
Telefon:    99 01 15 32
E-post:     akershus@bibforb.no

Oslo
Sondre Molteberg Dalen
Høgskolen i Oslo og Akershus
Telefon:    94 48 90 38
E-post:     oslo@bibforb.no

Bibliotekarforbundet
Sekretariatet

Fylkeslag

Styremedlemmer
Anne Husøy, Fræna folkebibliotek
Kathrin Luneborg Kvilstad, Jåttå videregeånde skole
Glenn Karlsen Bjerkenes, Universitetsbiblioteket i Oslo
Miriam Bakkeli, Folkehelseinstituttet
Aleksander Kristung, Asker bibliotek

Varamedlemmer
Linda Rasten, Vestby bibliotek 
Sigrid Nesland, Åmli bibliotek
Kjersti Gulli Lunde, Sandefjord bibliotek
Sophie Essmat, Høgskolen i Oslo og Akershus
Elisabeth Reinertsen, 
    Student v/Høgskolen i Oslo og Akershus

Forbundsstyret

Postadresse:  Bibliotekarforbundet
  Postboks 431 Sentrum, 
  0103 Oslo

Besøksadresse: Øvre Vollgt 11,
  Oslo

  
Telefon:  48 02 09 00
E-post:  bf@bibforb.no
Nettside:  www.bibforb.no
Facebook:  /Bibliotekarene
Twitter:  @Bibliotekarene

Du melder deg inn i Bibliotekarforbundet på våre nettsider www.bibforb.no. 
Ferdig utdannede bibliotekarer må sende dokumentasjon på bibliotekar-
utdanning som vedlegg. 
Trenger du hjelp? Ta kontakt med Petter Bruce i BFs sekretariat: 
tlf 48 02 09 00 eller bf@bibforb.no. 

Innmelding og endring av medlemsopplysninger :   www.bibforb.no



"Et bibliotek bør være lett tilgjengelig for 
alle. Håpet er at biblioteket i framtidens 
kommune kan flyttes til første etasje i 
kommunehuset, kombineres med et ser-
vicetorg og en hyggelig kafékrok"

Ordfører Petter Schou (H) i svarbrev 
til Spydeberg-Bibliotekets Ven-
ner, gjengitt i Smaalenenes Avis 
30.11.2017, der de ber om at bi-
blioteket flyttes fra tredje etasje og 
ned på bakkeplan. I følge avisa lover 
ordføreren å følge opp saken i tiden 
framover. 

Meråpne bibliotek etableres stadig flere 
steder. Og bra er det. Våre brukere har 
vent seg til svært rause åpningstider eller 
døgnåpent for mange andre tjenester. For 
å holde oss attraktive og tilgjengelige, er 
meråpne selvbetjeningsløsninger et viktig 
redskap i bibliotekenes verktøyskrin.

Men det er ikke farefritt å starte merå-
pent. Politikere som jakter på muligheter 
til budsjettkutt, og det skjer hver høst, kan 
misforstå konseptet. Men meråpent driver 
seg ikke selv, og det er en tjenesteutvidelse, 
ikke et sparetiltak. 

Meråpent slik vi snakker om det nå, kan 
spores tilbake til Danmark for ti-femten år 
siden. Da kom kommunereformen, med 
påfølgende press på filialnedlegging. Antall 
meråpne bibliotek økte spesielt i 2010-
2011, og nå tilbyr rundt 90 % av de danske 
kommunene meråpne bibliotek. 

I Norge var Stavern først på banen i 
2014, og etter det har antall vokst sterkt 
her i landet. Vegårshei, Spydeberg, Tjøme, 
Majorstua, Lambertseter. 

I rapporten "Åbne biblioteker – et kort-
lægningsprojekt" i 2012, har Carl Gustav 
Johannsen (lektor emeritus ved IVA i Kø-
benhavn) stilt spørsmål til de 81 meråpne 
bibliotekene som var registrert i Danmark 
i 2011. I innledningen skriver han at "kon-
ceptet er nødvendiggjort af en kombination 
af politiske sparekrav og folkelige krav om 
bevarelse og udvikling af det lokale bibliotek 
som være- og mødested." Undersøkelsen 
hans viste at "i mere end en tredjedel af 
tilfældene er det åbne bibliotek etableret i 
forbindelse med besparelser på biblioteks-
budgettet og ofte som et lokalpolitisk krav."

Rapporten "Meröppna bibliotek – en verk-
samhetsform för alla?" fra Lund universitet i 
2015, skriver om forskjellene i framveksten 
av meråpne bibliotek mellom Sverige og 
Danmark: "I Danmark uppstod de meröppna 
verksamheterna av besparingsskäl medan 
de i Sverige snarare kan ses som ett sätt 
att möta användarnas behov." 

Ligner den norske utviklingen mest på 

Mer åpent og mindre budsjett?
Sverige eller Danmark? Det er vanskelig å 
si, kanskje litt begge deler?

Rapporten fra Lund forteller også at 
"antalet forskningsstudier av meröppet 
som verksamhetsform är förhållandevis få". 
Så her har fagfolka på bibliotek- og infor-
masjonsvitenskap i Oslo og Tromsø noe å 
sette tennene i.

Men tidligere i år kom boka Carl Gustav 
Johannsen med boka «Staff-less Libraries : 
Innovative Staff Design». Dette er interes-
sant lesing. Om Norge står det imidlertid 
bare dette: "Because there apparently are 
no Norwegian open library reports, their 
experiences are here represented by an 
account from Spydeberg where the open 
library model was introduced in 2014."

Men han henviser også til den finske  
"Undersökning om meröppet på de all-
männa biblioteken i Finland" fra 2015. 
Av 61 biblioteksjefer, oppga 57 utvidede 
åpningstider som formålet med å tilby som 
tilbød meråpenhet, 56 bedre tjenester, 54 
økt bruk av tilbudet, og kun 19 at hensikten 
var å spare penger. Og av de 61 var det 
9 som oppga at antall årsverk i biblioteket 
var gått ned, eller andre kutt i tjenestene, 
etter innføring av meråpent. Rapporten 
trekker konklusjonen at "savings were not 
experienced as a primary purpose of the 
open library development by Finnish library 
directors in 2015".

Vi trenger mer forskning rundt meråpne 
bibliotek. Vi trenger også å styrke våre 
fortellinger om at dette er en økonomisk 
lønnsom tjenesteutvidelse, ikke bare lønn-
somt. 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan

Sitatet


