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BF inviterer til 

Tillitsvalgtkonferansen 2018
Fra Danmark kommer bibliotekforsker Carl Gustav Johannsen og doktorgradsstipendiat 
Lisa Engström. Fra Norge kommer ferske erfaringer fra meråpne bibliotek, som er tema for 
BFs tillitsvalgtkonferanse i Bergen i november. Nå er det åpnet for påmelding.

meråpent. Tema for årets konferanse er meråpne bi-
bliotek. Bibliotekarforbundet satser bredt på meråpent 
denne høsten. Bibliotekarforbundet har tidligere påpekt 
behovet for mer kunnskap og forskning om konsekven-
sene av ubetjente åpningstider og denne høsten satser 
vi bredt på en rekke ulike tiltak.

15. og 16. november har Bibliotekarforbundet gleden 
av å invitere våre tillitsvalgte til tillitsvalgtkonferansen 
hvor du får muligheten til å gå i dybden på ulike aspek-
ter ved det meråpne bibliotek. Konferansen er lagt til 
Bergen, Grand Hotel Terminus.

TO FOR SKERE
BF har samlet et utvalg spennende foredragsholdere 

som vil belyse meråpent fra ulike vinkler. Bibliotekfor-
sker Carl Gustav Johannsen ved Københavns Univer-
sitet har forsket på og skrevet om meråpne bibliotek 
helt siden 2011. I hans nyeste bok fra 2017, «Staf f-less 
Libraries: Innovative Staf f Design» beskriver han ut-
fordringene og fordelene med ubetjente åpningstider. 
Han tar også for seg erfaringer fra ulike land og drøf ter 
beste praksis.

Vi har også vært så heldig å få doktorgradsstipendiat 
Lisa Engström også ved Københavns Universitet til å 
holde et innlegg om sin forskning på ubetjente bibliotek. 
Hennes forskning går blant annet ut på å undersøke 
publikums opplevelser av å bruke biblioteket i ubetjente 
åpningstider.

I en artikkel i danske Perspektiv oppfordrer hun alle 
bibliotekarer til å ta en debatt om bibliotekets grunnleg-
gende verdier før man innfører vaktordninger og uteluk-
kelse av enkelte brukergrupper dersom man opplever uro 
og hærverk på biblioteket..

Du vil også få høre erfaringene fra utvalgte bibliotek i 
Norge, både små og store. I tillegg vil vi presentere resul-
tatene av en spørreundersøkelse om erfaringene ansatte 
har med meråpent bibliotek.

PRO GR A M O G PÅ MELDING
Detaljert program vil bli presentert i midten av sep-

tember.
Meld deg på konferansen på BFs nettsider (bibforb.no) 

innen 25. oktober!
Konferansen foregår over to dager, og den retter seg 

utelukkende mot tillitsvalgte i organisasjonen. I likhet med 
alle BFs kurs og konferanser er det gratis å delta. 

foredr agsholder: 
Bibliotekforsker Carl 
Gustav Johannsen. 
(Foto: Københavns 
Universitet)

foredr agsholder: Doktorgrads-
stipendiat Lisa Engström. (Foto: 
Københavns Universitet)
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Så langt er det så å si kun de positive erfaringene vi hører fra meråpne 
bibliotek. Og selvfølgelig er det positivt for publikum å få tilgang til et 
lokale fullt av medier og arbeidsplasser. Men for BF er det viktig å se 
på hvilke konsekvenser det selvbetjente biblioteket får for arbeids-
oppgaver, arbeidsmiljø og forholdet til publikum, skriver BF leder 
Jannicke Røgler.

Meråpent er et 
problematisk begrep

meråpent. Bibliotekarforbundet setter 
søkelyset på selvbetjente bibliotek denne 
høsten. Med en rekke ulike aktiviteter 
forsøker vi å belyse meråpent fra ulike 
perspektiver: Dette nummeret av Bibliote-
karen har tema meråpent, forbundsstyret 
har utformet BFs politikk om meråpent og 
vi gjennomfører en spørreundersøkelse 
om meråpent. I november arrangerer vi 
også tillitsvalgtkonferansen med tema 
meråpent. 

Siden det første biblioteket ble etablert 
i Stavern høsten 2013, har løsningen med 
selvbetjening spredt seg til en rekke hoved-
bibliotek og filialer i folkebiblioteksektoren 
rundt omkring i Norge. 

SK ANDINAVISK FENOMEN
Det er interessant at så langt ser det ut 

som ubemannede bibliotek først og fremst 
er noe bibliotekene i Danmark, Sverige 
og Norge har vært opptatt av å etablere. 

Utenfor Skandinavia finner jeg eksempler 
på meråpent kun i Singapore og Taiwan. I 
Danmark var det de første årene som of test 
økonomiske årsaker som gjorde at “åbne 
biblioteker” fikk så stor tilslutning. De kom 
som et forsøk på å stanse nedleggelsene av 
bibliotek som fulgte i kjølevannet av den 
store strukturreformen i Danmark i 2007. I 
Norge og Sverige har begrunnelsen i hoved-
sak handlet om å utnytte bibliotekrommet 
større deler av døgnet og gi publikum økt 
tilgang og bedre service. 

Så langt er det så å si kun de positive 
erfaringene vi hører fra meråpne bibliotek. 
Selvfølgelig er det positivt for publikum 
å få tilgang til et lokale fullt av medier og 
arbeidsplasser. Å kunne hente en bok jeg 
har ventet lenge på eller sitte og jobbe 
uforstyrret på biblioteket når det passer 
meg, oppleves som svært god service. 
Den tilliten vi har til hverandre i Norge og 
som gjør at vi kan gjøre biblioteklokalet 
tilgjengelig for publikum, oppleves også 
som svært positivt.

MER KUNNSK AP
På bibliotekmøtet i Sandefjord denne 

våren arrangerte jeg et seminar om merå-

STAFF-LESS BESKRIVER BEDRE HVA DET DREIER SEG OM

tekst
Forbundsleder
Bibliotekarforbundet

jannicke røgler
BF-leder

Vi må ikke risikere at vi 
med selvbetjente biblio-
tek kutter ut formidle-
ren, bibliotekaren som 
veileder i kultur- og 
kunnskapsuniverset. 
Dersom resultatet blir at 
bibliotekarfaglighetens 
verdi og nødvendighet 
nedprioriteres, da kan 
prisen for meråpent vise 
seg høy for bibliotekene. 

pent hvor Drammensbiblioteket, Kongs-
berg bibliotek og Sarpsborg bibliotek 
presenterte sine erfaringer med meråpent. 
Erfaringene fra seminaret var at mange, 
både bibliotekledere og ansatte ønsket seg 
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mer kunnskap om meråpent og de konse-
kvensene det får å innføre selvbetjente 
åpningstider.  

Selve begrepet meråpent opplever 
jeg som problematisk. Det er i hvert fall 
viktig at når vi snakker om meråpent med 
personer utenfor bibliotekfeltet, at vi for-
klarer hva som ligger i begrepet. Begrepet 
meråpent har vi fått fra svenskenes meröp-
pet. Danskene bruker åbne biblioteker.  
Det engelske begrepet er staf f-less og er 
etter mitt syn en bedre beskrivelse av hva 
dette faktisk handler om. Språk er makt 
og hvilke ord vi bruker om det selvbetjente 
har betydning. Du får ikke samme service 
og tjenester i den selvbetjente tiden, som 
i den betjente tiden.    

MER ÅPENT O G MER ARBEID
For BF er det viktig å se på hvilke kon-

sekvenser det selvbetjente biblioteket 
får for arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og 
forholdet til publikum. Når de som bruker 
biblioteket ikke har ansatte de kan spørre 
om hjelp, hvilke følger får det på sikt? Ska-
per meråpent merarbeid eller frigjøres det 
tid som kan brukes til andre ting som f. eks 
aktiv formidling og veiledning. Et annet 

spørsmål vi har stilt oss er om det skjer 
endringer i måten bibliotekaren definerer 
sin yrkesrolle på når det blir meråpent.

Det finnes foreløpig lite forskning om 
selvbetjente bibliotek selv om det altså 
har eksistert i mer enn 10 år. Det jeg finner 
publisert er i hovedsak ulike rapporter, 
fagartikler, presentasjoner fra konferanser 
og studentoppgaver. I 2012 kom det en 
dansk rapport skrevet av Carl Gustav Jo-
hannsen som oppsummerte de foreløpige 
erfaringene med meråpent. Rapporten 
kom også med konkrete forslag til hvordan 
man bør tenke rundt f. eks innredning og 
merking i biblioteket for at publikum skal 
føle seg trygge og at de faktisk finner fram 
på hyllene. 

ØK T UTL ÅN O G ØK T BRUK
En svensk bacheloroppgave fra 2015 av 

Tina Å. Billing forsøkte å finne svar på hvilke 
endringer meråpent innebærer for de an-
satte. Intervjuene med et utvalg ansatte 
i meråpne bibliotek viste at innføringen 
av selvbetjente åpningstider påvirket bi-
bliotekarenes arbeidsinnhold når det gjaldt 
oppgaver, egne oppfatninger og holdninger 
og forholdet til brukerne. Samtlige biblio-

tekarer erfarte at både utlånet og bruken 
av mediene økte. Dette resulterte igjen i 
økt håndtering av mediene, bokoppstil-
ling, rydding og mer renhold. Samtlige 
informanter opplevde at relasjonen til 
publikum endret seg etter innføring av 
meråpent. Hun påviste endringer både i 
antallet relasjoner med brukerne så vel 
som at intensiteten i disse relasjonene også 
endret seg. 

Billing viste også at selv om meråpent 
innebærer at man gir fra seg makt over 
bibliotekrommet til publikum, så var 
holdningen fra de ansatte i all hovedsak 
positiv. Hun undersøkte også om innfø-
ringen av meråpent ga noen endringer i 
yrkesidentiteten, men det var vanskeligere 
å identifisere. Disse endringene ser heller ut 
til å bli utløst av den generelle utviklingen 
i samfunnet heller enn ved endringer på 
lokalt nivå.  

BIBLIOTEK AREN SOM VEILEDER
Bibliotekarer flest er opptatt av ef fektiv 

ressursutnyttelse og at penger brukt på 
bibliotek skal gi mest mulig rasjonell drif t 
og tjenester tilbake til bibliotekeier og 
brukerne. Det er selvfølgelig viktig, men 
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vi må ikke risikere at vi med selvbetjente 
bibliotek kutter ut formidleren, biblio-
tekaren som veileder i kultur- og kunn-
skapsuniverset. Dersom resultatet blir at 
bibliotekarfaglighetens verdi og nødven-
dighet nedprioriteres, da kan prisen for 
meråpent vise seg høy for bibliotekene. 

SP ØRREUNDER SØKEL SE FR A BF
Forbundsstyret har drøf tet konsekven-

sene av selvbetjente bibliotek. Resultatet 
har blitt et eget notat «Bibliotekarfor-
bundet mener om meråpent». For BF er 
det viktig å utvide perspektivene rundt 
det meråpne og undersøke både hvilke 
negative og positive konsekvenser dette 
har for oss som jobber i bibliotek, for bi-

bliotekeiere og publikum.  
BF sender denne høsten ut en spør-

reundersøkelse om meråpent. Vi håper 
dere tar dere tid til å svare på undersø-
kelsen. BF kjenner ikke til at det tidligere 
har vært foretatt noen kartlegging av 
bibliotekansattes syn på meråpent i 
Norge. Resultatene vil bli presentert på 
tillitsvalgtkonferansen i Bergen 15. og 16. 
november. 

REFER ANSER: 
 y Billing, Tina Å. (2015) Meröppet = mer-

arbete? Om bibliotekariers förändrade 
arbetsinnehåll, kompetenskrav och 
yrkesroll på det meröppna biblioteket. 
Borås. http://hb.diva-portal.org/smash/

get/diva2:840310/FULLTEXT01.pdf
 y Johannsen, Carl G. (2012) Åbne biblio-

teker – et kortlægningsprojekt. Det 
Informationsvidenskabelige Akademi. 
https://slks.dk/fileadmin/publikatio-
ner/rapporter_oevrige/AAbne_biblio-
teker._Rapport.pdf  



Forbundsstyret har ansatt Bente Ørberg som ny rådgiver i Bibliotekarforbundets 
sekretariat. Bente kommer fra stillingen som forhandlingssjef i fagforeninga Junit. 
Hun begynte i BF 20. august.

Bente Ørberg er ansatt 
som rådgiver i BF

bf-sekretariatet. Bente Ørberg har både utdanning og arbeids-
erfaring som gir god bakgrunn for jobben i BF. I seks år var hun 
fagforeningsleder for funksjonærene i SAS. Hun kommer nå fra 
stillingen som forhandlingssjef i fagforeninga Junit, tidligere Luf t-
fartens Funksjonærforening (LFF), en fagforening som organiserer 
arbeidstakere innen fly- og servicenæringen. Bente Ørberg har lang 
erfaring med forhandlinger. Med 20 års fartstid i SAS har hun også 
solid erfaring innen kundebehandling. I fjor tok hun mastergrad i 
«Executive Master of Management» ved Handelshøyskolen BI, med 
spesialisering innen arbeidsrett.

STERK BAKGRUNN
– Vi er svært glade for at Bente Ørberg har takket ja til å begynne 

hos oss, sier BF-leder Jannicke Røgler, som ser bakgrunnen hennes 
som både sterk og spennende.

– Vi har i mange år sett hvilke tøf fe tak det har vært for ansatte 
og tillitsvalgte i luf tfarten og reiselivsbransjen. Erfaringene Bente 
har med seg fra dette arbeidet vil være nyttig for BF. Kompetansen 
i arbeidsrett fra mastergraden er også viktig for BFs håndtering av 
medlemssaker, fremhever Røgler.

Stillingen som rådgiver ble ledig etter at Kieth Lau Andersen sluttet 
i sin stilling før sommeren. BFs sekretariat vil framover ha to rådgivere: 
Hege Bergravf Johnsen og Bente Ørberg. 

med bakgrunn fr a junit: Bente Ørberg begynte som rådgiver i 
Bibliotekarforbundets sekretariat 20. august. (Foto: Privat)
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Stavern startet for fem år siden. Så begynte snøballen å rulle. Meråpent-
reformen kan kanskje sammenlignes med da Haakon Nyhuus ga publi-
kum direkte tilgang til bokhyllene på Deichman for  120 år siden. Eller bør 
vi være skeptiske mot noe som kan true relasjonen mellom bibliotekar 
og publikum? Nå kommer erfaringene, på godt og vondt

Det skjer nå. Men ikke over alt.

meråpent.  Selvbetjeningsautomater med 
personale til stede har vi hatt en stund. 
Men det er et betydelig skritt videre å 
åpne for bruk-biblioteket-på-egen-hånd. 
Det krever tilstrekkelig tillit både til sys-
temene og til befolkningen. Nå ser det 
ut til at begge deler får tommel opp fra 
stadig flere.

Men noen bibliotek deler bygning og 
inngangsdører med andre virksomheter, 
noe som kan gjøre meråpent vanskelig. 
Noen prioriterer fellesskapet og møtet 
med personale så høyt at de velger bort 
selvbetjening uten mennesker til stede. 
Noen pålegges av politikerne å få til merå-
pent bibliotek, mens andre må overbevise 
politikerne om at dette er bra. 

BRINGE ERFARINGER TIL TORGS
Og så er det viktige interesser å ivareta 

for de ansatte. Blir arbeidsplassen og ar-
beidsoppgavene endret på en dårlig elller 
god måte ved overgang til meråpent? Er 
selvbetjening og personalløse kveldsbi-
bliotek en trussel mot bibliotekarprofe-
sjonen? Er det dårlig utnytting av knappe 
ressurser når vektere kommer på jobb når 
bibliotekarene går hjem?

Dette er spørsmål som fortjener disku-
sjon i tida framover. Vi bør holde fast ved 
at det som er bra for bibliotekbrukerne 
også må være bra for bibliotekarene. Men 

det vil til syvende og sist vise seg om dette 
stemmer i praksis. Nå er det etter hvert 
så mange som innfører meråpent, eller 
jobber med saken, at det er mange erfa-
ringer som bør bringes inn i diskusjonen 
om meråpent. 

GODE ERFARINGER 
O G E T BEGRUNNE T NEI

Derfor har BF fokus på meråpent i 
høst. Og derfor bringer Bibliotekaren og 
BFs nettsider mange ulike dykk ned i den 
meråpne bibliotekvirkeligheten. I dette 
nummeret blir du kjent med hvordan 
Ringerike bibliotek fikk opp besøkstal-
lene med meråpne bibliotek. Du kan lese 
om Arendal biblioteks erfaring med at 
meråpent gir biblioteket masse goodwill i 
lokalsamfunnet. Du kan tref fe en brukers 
erfaringer på Majorstua bibliotek i Oslo. Og 
du får høre om tilliten som ligger til grunn 
for det døgnåpne høgskolebiblioteket i 

BF HAR FOKUS PÅ MERÅPENT

tekst
Erling Bergan
Redaktør

Førde. Men du kan også komme tett på 
en velbegrunnet avvisning av meråpent i 
Lødingen.

F LERE ARTIKLER PÅ 
BF S NE T TSIDER

I tida framover vil vi på BFs nettsider 
komme med flere artikler fra den meråpne 
virkeligheten. Vi besøker en meråpen 
Deichman-filial på østkanten i Oslo, et 
folkebibliotek uten meråpent i Valdres og 
et bybibliotek nordpå hvor det går mot 
meråpent en gang i nærmeste framtid. 
Og vi kikker nærmere på hva statstikken 
forteller oss om den meråpne utviklingen 
i folkebibliotekene. 

Både disse nye artiklene og de som er i 
dette bladet vil bli delt på facebook, hvor 
erfaringene kan deles og diskuteres. 

de døgner på sørum: My Ragnhild Malfang 
er biblioteksjef i Sørum, Norges uoffisielle 
norgesmester i meråpent. Snart kommer 
det en artikkel om deres erfaringer på BFs 
nettsider. (Foto: Erling Bergan)
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BF 
mener:

Selvbetjening har lenge vært en del av bibliotekenes 
tilbud. Både fag- og folkebibliotek har lenge tilbudt selv-
betjente digitale løsninger med tilgang hele døgnet. Det 
nye de siste årene er at det også er åpnet opp for tilgang 
til bibliotekrommet utenfor ordinære åpningstider. 

Meråpent bibliotek eller selvbetjent bibliotek er en 
tjeneste fra bibliotekene som gir lånerne utvidet tilgang 
til bibliotekets lokaler og mediesamlinger, utenom ordi-
nære åpningstider. Tilgangen til lokalene oppnås normalt 
ved å oppgradere bibliotekkortet til adgangskort.

Meråpent startet i Danmark med «åbne biblioteker» 
i 2004, men ble først utbredt i Danmark etter 2010. Sve-
rige fikk sitt første «meröppna» bibliotek i 2009, mens 
vi i Norge fikk vårt første meråpne bibliotek i Stavern i 
Larvik kommune høsten 2013. 

Begrunnelsen for å innføre selvbetjent bibliotek har 
vært ulik i de tre landene. I Danmark var innføringen 
særlig økonomisk motivert for å forhindre nedleggelser 
av bibliotek i etterkant av den store kommunesammen-
slåingen i 2007. I Norge og Sverige har vi hatt et annet 
utgangspunkt hvor det har vært viktigst å utnytte res-
sursene på en best mulig måte. Ved å øke åpningstidene 
øker man tilgangen til bibliotekrommet og samlingene 
for publikum. 

Bibliotekarforbundet er positive til meråpent biblio-
tektilbud. Vi ser det som et fornuf tig tiltak i arbeidet med 
å sikre bibliotekene som relevante institusjoner.  

Bibliotekarforbundet er opptatt av å bidra til kunn-
skap om meråpent bibliotektilbud.  Vi ser også behovet 
for å sette meråpent inn i en større kontekst. BF ønsker 
at både bibliotekeiere og ansatte skal være bevisst ulike 
prinsipielle forhold rundt meråpent. Sentrale problem-
stillinger er: 

 y Hva skjer med biblioteket som stedet for 
demokrati og dannelse dersom de bemannede 
åpningstidene reduseres og det i stedet for biblio-
tekansatte er vakter på biblioteket om kvelden? 

 y Hva skjer med publikum på biblioteket når over-
våkningen utvides i lokalet. Gir det noen uheldige 

konsekvenser for brukerne når kontrollen over 
bibliotekrommet økes? 

 y Hva skjer med det demokratiske målet om å stå til 
rådighet for alle grupper, dersom noen grupper ikke 
får tilgang i den selvbetjente tiden? 

Meråpent bibliotek

Bibliotekarforbundet mener både bibliotekeier, 
publikum og ansatte må være klar over at det får noen 
konsekvenser når man innfører selvbetjente åpningstider. 
De ulike interessentene kan ha ulike behov og ulikt syn 
på meråpent selv om alle i utgangspunktet er positive til 
tilbudet. Under lister vi opp en rekke punkter vi mener det 
er viktig å tenke på:

BIBLIOTEKEIER
 y Medbestemmelse er avgjørende for å sikre gode 

prosesser rundt innføring av meråpent. 
 y Et meråpent tilbud er ikke gratis, innføring av merå-

pent vil alltid ha budsjettmessige konsekvenser. 
 y BF anbefaler at det alltid gjennomføres en risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) før man innfører 
meråpent. 

 y Meråpent og automatisering av bibliotektjenester 
gir nye muligheter i bibliotekene. Det bidrar til å fri-
gjøre personalressurser som eksempelvis kan brukes 
til mer veiledning, flere arrangement og utstillinger 
samt igangsetting av helt nye tiltak. 

 y Et selvbetjent bibliotektilbud vil aldri kunne erstatte 
betjente åpningstider med profesjonell veiledning 
og service.

 y BF mener at det alltid er bedre med ansatte enn med 
innleid vaktpersonell. Bibliotek som bruker penger 
på vakter, bør heller vurdere andre løsninger som 
å øke bemanningen og utvide åpningstidene på 
kveldstid.  

 y Hvert bibliotek er unikt. Da må også eventuelle pro-
blemer i ubetjent åpningstid løses gjennom lokale 
tilpasninger.  
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 y Det må aldri være automatikk i at kommunesam-
menslåing betyr nedleggelse av bibliotek. Kom-
munesammenslåing gjør at behovet for lokale 
møteplasser øker. Meråpne bibliotek vil være svært 
velegnet til dette formålet med muligheter for 
møter og arrangement på kveldstid. 

PUBLIKUM 
 y Publikum har ikke tilgang til veiledning eller hjelp 

av bibliotekarer i meråpen åpningstid. Har du behov 
for hjelp og veiledning må du besøke biblioteket i 
bemannet åpningstid.

 y Publikum må sikres tilstrekkelig opplæring i bibliote-
kets digitale løsninger. 

 y Meråpent er et begrep det er behov for å forklare 
nærmere for de som ikke kjenner innholdet i begre-
pet. På engelsk brukes ordet «staf f less» som er en 
bedre beskrivelse av tilbudet. Bibliotekarforbundet 
anbefaler å benytte begrepene selvbetjent eller 
ubetjent åpningstid overfor publikum. 

 y Publikum har rett til å føle seg trygge på biblioteket 
uansett om det er bemannet eller ikke. 

 y Publikum må være oppmerksom på at bibliotekrom-
met er kameraovervåket. 

 y Biblioteket skal ikke  være kameraovervåket når det 
er betjening tilstede.  

ANSAT TE
 y Personalet er en avgjørende faktor for verdien av 

biblioteket. Verdien av et bibliotek består i stor 
grad av personalets kompetanser innen blant 
annet veiledning, litteratur- og informasjonssøk-
ning. Uten bibliotekpersonale er biblioteket kun en 
materialsamling. 

 y Ansatte sikrer gjennom sitt arbeid med samlings-
utvikling, tilrettelegging av bibliotekrommet, 
utstillinger og andre formidlingstiltak at biblio-
tektilbudet holder høy kvalitet i den selvbetjente 
åpningstiden.  

 y Meråpent gir mer arbeid for personalet med ryd-
ding av medier, inventar og søppel. Dette må løses 
på en måte som ikke på en uforholdsmessig måte 
går ut over andre viktige oppgaver. 

Vedtatt av forbundsstyret  i Bibliotekarforbundet 
august 2018

uten personale: – Verdien av et bibliotek består i stor grad av personalets kompetanser innen blant annet veiledning, 
litteratur- og informasjonssøkning. Uten bibliotekpersonale er biblioteket kun en materialsamling, sier forbundssty-
ret i BF i denne uttalelsen om meråpne bibliotek. Her fra den meråpne Deichman-avdelinga på Majorstua kl 22.15 en 
junidag i år. (Foto: Erling Bergan)



BIBLIOTEKAREN  3/201810   

MER ÅPENT

- Meråpent har vært en liten investering som har gitt en betydelig 
bedre bibliotektjeneste for publikum. Men vi skulle gjerne hatt flere 
ansatte og mer midler til innkjøp og arrangementer for å kunne gi et 
enda bedre tilbud, sier biblioteksjefen på Ringerike. 

Snudde besøkstallene
med selvbetjening

meråpent.  Ringerike bibliotek startet med 
meråpent på hovedbiblioteket i Hønefoss 
i februar 2017. Avdelinga på Sokna startet i 
januar i år. På Nes i Ådal har bibliotekavde-
linga fremdeles tradisjonell ordning med 
kun betjent åpningstid. 

Hvordan startet dette? 
Vi må fem år tilbake i tid. I budsjettpro-

sessen høsten 2013 var bibliotekfilialene 
i Ringerike nedleggingstruet. En kjent 
situasjon i mange kommuner.

- I lokalavisen kom det leserinnlegg 
fra biblioteksjefen i nabokommunen om 
gode erfaringer med selvbetjening på 
filial der, forteller biblioteksjef Marianne 
Tollefsen Bakken. Hun hadde selv erfaring 
fra meråpent som bibliotekar ved Nesod-
den bibliotek. 

ALTERNATIVE DRIF TSFORMER
I budsjettvedtaket i kommunestyret i 
desember 2013 ble filialene spart. Men 
politikerne ønsket en utredning om «al-

ternative drif tsformer». 
Dette var startskuddet for utredningen 

«Meråpne bibliotek på Ringerike = mer 
bibliotek for pengene», som biblioteksjef 
Marianne Tollefsen Bakken leverte fra seg 
i mai 2014.

- I denne utredningen fikk politikerne 
presentert utfordringer og muligheter 
med hensyn til meråpent, med utgangs-
punkt i eksempler fra andre bibliotek, 
forteller Bakken. 

I budsjettprosessen høsten 2014 lå det 
i Rådmannens forslag investeringer på 
hovedbiblioteket og en filial: 

«Som oppfølging av utredningen «Mer-
åpne bibliotek» foreslås det å bruke 1 mil-
lion kroner til installering av blant annet 
alarmporter og dørlåssystemer, slik at 
låntakere kan benytte bibliotekene også 
utenom ordinær åpningstid.» 

Dette ble vedtatt av politikerne.

HVEM TOK INITIATIVE T?
I diskusjonene om meråpent er det of te 
spørsmål om det vokser fram som spare-
tiltak initiert av politikere eller som tje-
nesteutvidelse initiert av biblioteksjefen. 
Da vi spurte Marianne Tollefsen Bakken 
om nettopp dette, fikk vi altså presentert 

forhistorien som skissert her. Kanskje 
Ringerike er ett av mange eksempler på at 
drivkraf ten for å satse på meråpent kom-
mer fra flere kanter samtidig?

I utredningen «Meråpne bibliotek på 
Ringerike» skriver biblioteksjefen blant 
annet: 

MERÅPENT GA RINGERIKE BIBLIOTEK ET LØF T

marianne tollefsen bakken
Biblioteksjef i Ringerike kommune

Meråpent har vært en 
liten investering som 
har gitt en betydelig 
bedre bibliotektjeneste 
for publikum. Men vi 
skulle gjerne hatt flere 
ansatte og mer midler 
til innkjøp og arrange-
menter for å kunne gi 
et enda bedre tilbud

tekst
Erling Bergan
Redaktør
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bet jent: Fire bibliotekarer på jobb 
før kveldens ubetjente åpningstid på 
Ringerike bibliotek. Fra venstre Bente 
Bråten, Christian Schach, Sigrid Nord-
gulen, Benedicte Charlotte Sydsæter-
Knudsen. (Foto: Erling Bergan)

«Nye tall fra Statistisk sentralbyrå 
viser at folkebibliotekenes popularitet 
sakte, men sikkert er på vei nedover. Fra 
2012 til i fjor var nedgangen større enn på 
lenge både med hensyn til bokutlån og 
besøkstall.» 

Og: «Tendensen til synkende utlåns- og 
besøkstall som følge av store kutt i biblio-
tekbudsjettet over flere år er gjeldende 
for Ringerike.»

Men hun skriver også: «Publikum øn-
sker større åpningstid og høyere kvalitet 
på tjenestene samtidig som det har vært 
kutt i lønnsbudsjettene.» 

Og: «Det oppstår da et forventningsgap 
mellom folks ønsker/behov og bibliotekets 
ressurser.»

FRIG JØRE 
PER SONALRE SSUR SER
Biblioteksjef Marianne Tollefsen Bakken 
tar med den nye bibliotekloven i reson-
nementet sitt, når hun avslutter avsnittet 
«Bakgrunn» slik: 

«Ny biblioteklov trådte i kraf t 1.1.2014. 
For å kunne oppfylle nye momenter i bi-
blioteklovens § 1 om aktiv formidling og 
at bibliotekene skal være en uavhengig 
møteplass og arena for of fentlig samtale 
og debatt er det nødvendig å frigjøre per-
sonalressurser fra rutineoppgaver som 

kan bli ivaretatt av lånerne selv.
Det finnes mange gode eksempler på 

bibliotek i Norge og Danmark som har 
hatt suksess med innføring av selvbetje-
ning og meråpne bibliotek for å kunne gi 
et bedre bibliotektilbud til innbyggerne. 
Resultatene viser økt bruk og økte ut-
lånstall.»

Her beskriver hun altså flere kref ter 
som virker inn på planlegging av folkebi-
bliotek, og at frigjøring av personalressur-
ser gjennom selvbetjening og meråpent 
er en bevisst strategi.  

FORNØYDE BRUKERE
Nå har det gått litt mer en halvannet år 
siden de startet med meråpent på hoved-
biblioteket i Hønefoss. Vi lurer på om de har 
positive erfaringer med ordningen?

- Vi får tilbakemeldinger fra fornøyde 
brukere som gleder seg over økt åpningstid 
og muligheten for adgang til biblioteket og 
samlingen på kvelder og i helgene. Vi har 
økt besøkstall for 2017.

- Noen negative erfaringer med me-
råpent?

- Svært få. Vi har hatt noen utfordringer 
med dørlåsesystemet slik at brukere har 
hatt vansker med å komme seg ut. I tillegg 
har vi hatt utfordringer med «snikere» - dvs. 
personer som sniker seg inn når meråpent-

brukere låser seg inn.
- Har personalets arbeidsoppgaver 

endret seg?
- Ja, men i mindre grad. Vi har nye rutiner 

i forhold til overgang mellom betjent og 
ubetjent tid, og opplæring av brukere før 
avtaleinngåelse. I tillegg har vi nye syste-
mer med hensyn til adgangskontroll.

NE STEN INGEN HENDEL SER
- Har det vært tjuveri, hærverk eller andre 
alvorlige hendelser i den meråpne tida?

- Nesten ingen hendelser. Vi har hatt ett 
tilfelle av hærverk på møbler for en stund 
siden, men det er usikkert om hendelsen 
skjedde i ubetjent eller betjent tid. Vi har 
trukket tilbake tilgangen for en bruker på 
grunn av ulovlig aktivitet i meråpen tid. 

Marianne forteller at det ikke er aktuelt å 
utvide eller redusere tida med meråpent nå. 

- Meråpent har vært en liten investering 
som har gitt en betydelig bedre bibliotek-
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tjeneste for publikum. Men vi skulle gjerne 
hatt flere ansatte og mer midler til innkjøp 
og arrangementer for å kunne gi et enda 
bedre tilbud, sier biblioteksjefen på Rin-
gerike. 

RUTINER VED «STENGE TID»
Fire bibliotekarer er på jobb når jeg besøker 
hovedbiblioteket på Hønefoss en ettermid-
dag i august. Arbeidsdagen for biblioteka-
rene går mot slutten. Når klokka nærmer seg 
halv fire går bibliotekar Sigrid Nordgulen 
rundt og orienterer om muligheten for å 
registrere seg som meråpent-bruker, til de 
som ikke allerede har gjort det. Meldinger 
kommer over høyttalerne om at biblioteket 
snart blir ubetjent, og at lånekortet kan 
oppgraderes med rett til fortsatt å være 
inne.Ved selvbetjeningsautomatene hjelper 
bibliotekar Benedicte Charlotte Sydsæter-
Knudsen en ny låner hvordan han kan bruke 
disse selv. 

Bibliotekarene jeg snakker med sier at 
det er lite endring av arbeidsoppgaver for 
dem etter at meråpent ble innført. Det 
dreier seg i hovedsak om informasjons-
runden ved stengetid. Og på morgenen ser 
det stort sett greit ut etter en kveld hvor 
brukerne har rådd grunnen på egen hånd. 
Meråpent går i det hele tatt veldig bra, slik 

sentr alt: Hovedbiblioteket i Rin-
gerike ligger i Sentrumskvartalet i 
Hønefoss, blant annet med butikker, 
kino og Ringerikes Blad som naboer. 
(Foto: Erling Bergan)

hjemmekontor: Fint med rause 
åpningstider og selvbetjening for 
hun som skriver på en doktor-
grad. (Foto: Erling Bergan)
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bibliotekaren på gulvet ser det.
Det er kanskje femten-tjue mennesker i 

lokalet når personalet tar siste runde. Etter 
at de har gått hjem ser jeg ti-femten brukere 
i forskjellige hjørner av lokalet. Stemningen 
er stille og rolig. 

PR AT, LE SING, STUDIER
To ungdommer sitter og prater sammen 
i barneavdelingen. De bor et stykke unna 
Hønefoss sentrum og synes biblioteket er 
et fint og rolig sted å være på ettermid-
dagen. 

Ved et lite bord midt i biblioteket bøyer 
Simon Yowhanes seg over skolebøker og 
egne notater. Han forteller gjerne om 
utfordringene en tamil har med å lære seg 
norsk. Men det går framover. Simon går på 
norskkurs og trenger et sted å konsentrere 
seg når han gjør skolearbeid. Biblioteket 
på Hønefoss fungerer godt for ham, også 
fordi han kan være der etter halv fire på 
ettermiddagen.

Noen sitter fordypet i hver sin bok. 
Andre leser på bibliotekets pc-er. Ved 
utlånsautomaten holder en voksen dame 
på med noen transaksjoner. Hun fortel-
ler at biblioteket på Hønefoss er som et 
hjemmekontor for henne. Hun skriver på 
en doktorgrad i medisin og setter pris på 

tallenes tale: Stigende andel av 
bibliotekets besøkende kommer 
i ubetjent åpningstid. 36,4 % i 2. 
kvartal 2018. (Statistikk fra Ringe-
rike bibliotek)

snart 15.30: Bibliotekar Sigrid 
Nordgulen orienterer om mulig-
heten il å bli meråpent-bruker. 
(Foto: Erling Bergan) 

Ringerike bibliotek
Hovedbiblioteket på Hønefoss

Antall 
besøk 

Andel av 
totalt 
besøk

Antall 
besøk 

Andel av 
totalt 
besøk

Ubetjent åpningstid:
Mandag til fredag før 11.00 2 483      12,5 % 2 888      12,5 %
Mandag og fredag etter 15.30 1 642      8,2 % 2 630      11,4 %
Tirsdag, onsdag og torsdag etter 18.30 1 830      9,2 % 2 049      8,9 %
Lørdag før 10.00 78           0,4 % 70           0,3 %
Lørdag etter 1400 190         1,0 % 292         1,3 %
Søndag 268         1,3 % 461         2,0 %

Sum besøk i ubetjent åpningstid 6 491      32,6 % 8 390      36,4 %

Besøk i betjent åpningstid:
Mandag og fredag 11.00-15.30 3 512      17,6 % 4 243      18,4 %
Tirsdag til torsdag 11.00-18.30 8 290      41,6 % 8 677      37,6 %
Lørdag 10.00-14.00 1 643      8,2 % 1 764      7,6 %

Sum besøk i betjent åpningstid 13 445    67,4 % 14 684    63,6 %

Sum besøk totalt 19 936    100,0 % 23 074    100,0 %

2. kvartal 2017 2. kvartal 2018
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muligheten til å glemme åpningstidene 
når han vil bruke biblioteket. 

GODE BE SØK STALL
Statistikken over besøk ved hovedbibliote-
ket i Hønefoss viser at publikum har respon-
dert svært positivt på det meråpne tilbudet. 
Allerede i 2. kvartal 2017, altså bare noen 
måneder etter at tilbudet var lansert, ut-
gjorde besøk i ubetjent åpningstid 32,6 pro-
sent av det totale besøkstallet i biblioteket. 
I juni 2017 var til og med flere besøkende i 
ubetjent enn i betjent åpningstid.

Sammenligner vi med tilsvarende 
periode i år, altså 2. kvartal 2018, utgjør 
besøkene i ubetjent åpningstid nå 36,4 
prosent av det totale besøket. Og også i år 
var det flere besøk i ubetjent enn i betjent 
åpningstid i juni. 

Besøkstallene øker i både betjent og ube-
tjent åpningstid ved biblioteket i Hønefoss. 
Men økningen i ubetjent åpningstid er altså  
størst, både i prosentandel og i absolutte tall.

EN AV FIRE
Tabellen viser at en av fire besøkende 

til biblioteket i Hønefoss kommer etter at 
personalet har gått hjem på ettermidda-
gen/kvelden. Dette kan selvfølgelig tolkes 
i flere retninger. Det kan være tegn på et 



flere behov: Noen sitter fordypet i 
hver sin bok. Andre leser på biblio-
tekets pc-er. Meråpent brukes på 
mange måter. (Foto: Erling Bergan) å l ære norsk: Simon Yowhanes 

går på norskkurs og trenger et 
sted å gjøre skolearbeid.  (Foto: 
Erling Bergan)
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tilbud som dekker et behov, men det kan 
også være et tegn på at personalet burde 
utvides og dekke en større del av åpnings-
tiden som publikum etterspør. Spørsmål er 
hvor stor etterspørselen etter veiledning er 
blant de som oppsøker biblioteket etter at 
personalet har gått hjem. De jeg observerte 
og snakket med under mitt korte meråpne 
bibliotekbesøk på Hønefoss i august 2018 
så i hvert fall ut til å være fornøyd med 
leseplasser og selvbetjening.  

fornøyd sjef: - Meråpent har vært 
en liten investering som har gitt en 
betydelig bedre bibliotektjeneste for 
publikum, sier Marianne Tollefsen 
Bakken. (Foto: Erling Bergan)

storebror: Han ser deg hvis du 
viser "uakseptabel eller ulovlig 
aktivitet i selvbetjent åpningstid". 
(Foto: Erling Bergan) 

 y Kommunen har 30.000 inn-
byggere, og er i vekst.

 y Biblioteket har 8,1 årsverk 
fordelt på 12 ansatte. (2017) 

 y Biblioteksjef siden 2013 er 
Marianne Tollefsen Bakken

 y Avdelinger i Hønefoss, Sokna, 
Nes i Ådal og Ringerike 
fengsel.

 y Hovedbiblioteket ble  
meråpent i februar 2017.

 y Meråpentid: 09-21 alle dager
 y Se også: ringerikebibliotek.no

RINGERIKE BIBLIOTEK
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I Lødingen er det veldig få møteplasser igjen der vi snakker med 
hverandre. Man kan jo gå rundt her i Lødingen og ikke tref fe på folk. 
Mange er ensomme her, sier biblioteksjefen i Lødingen. Han vil for-
klare hvorfor han ikke hopper på meråpent-bølgen, hvorfor han vi,l 
ha et sosialt bibliotek.

- Jeg vil snakke med brukerne, 
jeg vil ha dem her sammen!

meråpent.  Håkon Pettersen står i døra og 
tar imot meg med solid nordlandsk hjer-
telighet. Han er biblioteksjef i Lødingen, 
en liten kommune i krysningspunktet 
mellom Lofoten, Vesterålen og Ofoten. 
Her er det verken høgskole eller caf fe 
latte-barer. Men de har sjømatfestival 
og trekkspillklubb. Og så har de folkebi-
blioteket. 

FINE LOK ALER
Vi trer inn i et stort bibliotekrom. En 

tidligere gymsal og noen tilsluttende rom 
gir lødingsværingene et raust tilbud. Men 
Håkon er bekymret. 

- Snart skal det bygges en helt ny 1-10 
skole her i Lødingen, og da er det snakk om 
å rive hele bygget som biblioteket er i nå. 
Da kan vi risikere at biblioteket får et mye 
mindre lokale. Men jeg håper jeg får lov til 
å være her lengst mulig. Så fine lokaler som 
dette får jeg aldri igjen.

HAR IKKE LYST PÅ DE T!
I jakten på hvordan  konseptet «merå-

pent» tas imot i de ulike delene av dagens 

bibliotekvirkelighet har jeg oppsøkt 
Håkon Pettersen i hans storstue. Han 
var på forhånd varslet om hva jeg ville 
spørre om.

- Jeg har tenkt mye på dette med merå-
pent bibliotek, etter at du spurte om det. Og 
svaret mitt er: Jeg har ikke lyst på det! 

Dette må kalles klar og modig tale, tenkte 
jeg. Men jeg spurte om han kunne utdype. 
Han forteller at Lødingen er en fraflyttings-
kommune. 

- Da jeg vokste opp her var det 3000 
innbyggere, nå er det 2000. Vi har mista 
statlige arbeidsplasser i militæret og Te-
leverket. Jeg spurte meg selv: Hva er dette 
biblioteket, og hva er meråpent bibliotek? I 
Lødingen er det veldig få møteplasser igjen 
der vi snakker med hverandre. Man kan jo 
gå rundt her i Lødingen og ikke tref fe på 
folk. Mange er ensomme her, sier Håkon, 
som bakteppe for å forstå hvilket samfunn 
biblioteket betjener.

KONTAK TEN MED HVER ANDRE 
- Vi er ikke avantgardistisk på teknologi. 

Det er hele tiden kutt i budsjettet. Vi har gått 
fra 100 % til 50 % stilling som biblioteksjef 
her. Det er kutt i midler til innkjøp. Så vi er 
ikke i forkant når det gjelder midler. Dette 
er situasjonen i Lødingen. Nå kan ikke jeg 
gjøre noe med fremskrittet. Men det gjør 

ikke noe om vi har disse møteplassene som 
det tradisjonelle biblioteket er. Der vi har 
kontakt med hverandre. I biblioteket her 
får alle voksne som kommer en kopp kaf fe. 
Her sitter folk fra 20 år til 90 år og snakker 
sammen. Og så kommer ungene fra skolen 
når de er ferdige der. Da har du folk fra 5 år 

LØDINGEN TRENGER IKKE SELVBET JENING

håkon pettersen
Biblioteksjef i Lødingen kommune

Meråpent ville kanskje  
medført at flere tok 
seg tid og dro alene 
på biblioteket. Og det 
er sikkert ok. Men på 
en så liten plass som 
Lødingen, så er det 
jo fint at flere møtes 
på biblioteket. Jeg vil 
ikke ha selvbetjening, 
de må komme til meg 
å slå av en prat. 

tekst
Erling Bergan
Redaktør
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velkommen inn: Biblioteksjef Håkon Pettersen 
vil ha folk inn på biblioteket. Men det er viktig 
at det fungerer sosialt. Selvbetjening vil han ikke 
ha.(Foto: Erling Bergan)
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god pl ass: Det er ingen mangel på kvadratmetre 
og det er høyt under taket på Lødingen bibliotek 
i dag. Men biblioteksjef Håkon Pettersen frykter 
hva som kan komme.(Foto: Erling Bergan)
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til 90 år i samme bygg samtidig. Det fungerer 
kjempebra. Det har du ingen andre plasser 
i Lødingen. 

BR ÅKEDAG
Håkon får tilbakemeldinger fra de eldre 

om at de synes det er godt med dette 
tilbudet. 

- Noen eldre syntes det ble en del bråk 
fra barna. Så da innførte jeg en egen 
barnedag på tirsdagene. En bråkedag. 
Da kunne jeg være mer streng med dem 
på mandag og onsdag, sier Håkon med 
glimt i øyet. 

- Men kunne ikke meråpent bare fun-
gert som et tillegg til det sosiale aspektet 
ved dagens tilbud?

- Meråpent ville kanskje medført at 
flere tok seg tid og dro alene på biblio-
teket. Og det er sikkert ok. Men på en så 
liten plass som Lødingen, så er det jo fint 
at flere møtes på biblioteket. Jeg vil ikke ha 
selvbetjening, de må komme til meg å slå 
av en prat. Hva skulle jeg gjort her ellers? 
Jeg vil påstå at jeg har verdens beste jobb. 
Det er bare trivelige mennesker som kom-
mer innom her og snakker sammen. Det 
er jo fint med de store nye bibliotekene. 
Men her har jeg tid til hver bruker som 
kommer. Det er jo det som gjør min jobb 
så fantastisk. 

TR ADISJONELT BIBLIOTEK
Kaf fekoppen jeg selvfølgelig fikk straks 

jeg kom inn er drukket opp og Håkon 
vil vise meg rundt. Et herlig tradisjonelt 
bibliotek, i beste mening. Så langt fra 
vår tids Aat Vos-hype som det er mulig å 
komme. Her er det furupanel på veggene, 
høyt under taket, et monumentalt maleri 
av nordnorsk kystlandskap på den ene 
veggen, velkjente hyller, klassisk skranke, 
utstilte barnetegninger og papirutgaven 
av Store Norske Leksikon på hedersplass. 
Og en sittegruppe som ønsker deg velkom-
men med en gang man trer inn i lokalet. 
Skulle jeg flytte til Lødingen hadde jeg 
garantert blitt daglig bibliotekbruker. Ja, 
bortsett fra at de holder åpent bare tre 
dager i uka. 

- Og alle kjenner åpningstidene til 
biblioteket?

- Ja, de har vært sånn i alle år. Men 
jeg vurderer å endre åpningstidene med 
kveldsåpent en dag i uka. 

E T BE VISST VALG
Han innrømmer å ha lurt på om det er 

latskap som ligger bak motstanden mot 
selvbetjeningsløsninger og meråpent. 
Men nei, han vedkjenner seg at dette er 
et bevisst valg: 

- Jeg vil ha denne kontakten med bru-
kerne mine. Jeg tror ikke det er behov for 
meråpent her i Lødingen. Jeg vil at folk 
kan møtes i biblioteket, at folk snakker 
med meg og jeg får snakke med brukerne 
mine. Jeg vil at de kommer innom og er 
her samtidig. Men jeg har for så vidt litt 
meråpent ved at jeg reiser hjem til eldre 
med bøker. De som ikke kommer seg til 
biblioteket kan ringe meg, så kommer jeg. 

- Det er ingen studenter som vil sitte 
her på kvelden?

- Vi har ikke studenter, vet du. Av og til 
ringer elever og sier at nettet deres er nede. 
Da har de fått nøkkel og låst seg inn selv 
på biblioteket. Her i Lødingen stoler vi på 
hverandre. Det er tillitsbasert. Så har de 
fått sitte her og lese til eksamen til elleve 
om kvelden. 

- En slags personlig meråpent?
- Ja, det kan du si. En annen har fått låne 

biblioteket som øvingssted for tubaen sin. 
Lødingen er en fin plass, med mye tillit. 

SOSIONOMBIBLIOTEK AREN
Håkon Pettersen er opptatt av men-

nesker og god på skape relasjoner. Den 

attesten gir han gjerne seg selv. 
- Jeg kaller meg sosionombibliotekar, 

sier han med et bredt glis. Og han har 
faktisk rett. For han har først utdanning 
som sosionom og f lere års arbeidser-
faring fra barnevernet. Senere tok han 
bibliotekarutdanning gjennom doku-
mentasjonsvitenskap i Tromsø. Nå er han 
Lødingens biblioteksjef med hjerte for 
biblioteket som sosial møteplass. Han har 
valgt bort meråpent, med en forståelig 
begrunnelse. 

tr adisjonelt: Arbeidsplassen til biblio-
teksjef Håkon Pettersen er verken hi-
tech eller stylet. For ham er det sosiale 
viktigst. (Foto: Erling Bergan)

 y Lødingen kommune ligger 
sørøst på Hinnøya og har 
2.134 innbyggere.

 y Biblioteket har 0,5 årsverk  
fordelt på 1 ansatt.  

 y Håkon Pettersen er  
biblioteksjef.

 y Hovedbibliotek i Lødingen og 
filial i Vestbygd.

 y Hovedbiblioteket holder 
åpent mandag 14.00-18.00, 
tirsdag 13-15.30 (barnedag) 
og onsdag 12.00-16.00

 y Meråpent står ikke på  
agendaen

 y Se også:  
lodingen.kommune.no

LØDINGEN BIBLIOTEK
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- Det er fan-bloody-tastic! Alle lovpriser tilbudet. Og meråpent er billig i 
forhold til hva det gir, sier en entusiastisk biblioteksjef Ola Eiksund ved 
Arendal bibliotek. Og tillitsvalgt Kirsti Husby stemmer i: - Meråpent 
gir biblioteket veldig mye goodwill, uten særlig ekstraarbeid for oss!

- Billig i forhold til hva det gir

meråpent. Arendal bibliotek ligger rett ved 
torvet i byen. Mer sentral og tilgjengelig 
plassering kan man knapt få? 

Vel, sommerturister til Arendal regner 
vel Pollen som byens sentrum. Der hvor 
småbåtene legger til og serveringsstedene 
ligger som perler på en snor. Men sannheten 
er at sjøen gikk helt til torvet, et par kvartaler 
innenfor, helt til midten av attenhundretal-
let. Dagens torv ble den gang kalt Pollen. Så 
fylte de igjen kanalene og torvet fikk seile 
sin egen sjø. 

Men selv om torvet mangler utelivet, skal 
man være både vrien og dårlig til beins for å 
mene at Arendal bibliotek ikke ligger svært 
tilgjengelig for byens befolkning. 

NOEN INVE STERINGER
Helt inntil for et par år siden gjaldt imidlertid 
tilgjengeligheten bare så lenge de ansatte 
var på jobb. Men i november 2016 startet 
Arendal bibliotek med meråpent. 

Vi spør biblioteksjef Ola Eiksund om 

hvem som tok initiativet?
- Det er en lang historie. Men vi hadde 

allerede gitt  tilgang til noen få brukere, på 
deres  initiativ. Så kom jo dette med merå-
pent sterkt også i Norge noen år før vi åpnet 
for tjenesten. Vi ventet litt, for å få dette 
inn som del av en større endringsprosess. 
Vi måtte gjøre noen investeringer og kunne 
ikke gjort dette innenfor ordinære rammer. 

LITE EK STR A JOBB
- Hvilke erfaringer har dere gjort•dere etter 
snart to år med meråpent? 

- Mange positive tilbakemeldinger, fra 
både brukere og politikere. Alle lovpriser 
tilbudet. Det er lite ekstra jobb for oss i 
forhold til det opplevde kvalitetstilbudet 
for brukeren.

- Noen negative erfaringer med merå-
pent?

- Nei. Vi hadde en hendelse som gjorde at 
tok en ekstra runde i forhold til personlovgiv-
ning og tilpasset praksis etter dette

- Har det vært tjuveri, hærverk eller andre 
alvorlige hendelser i den meråpne tida?

- Nei, så langt har det ikke vært episoder 
å snakke om.

- Er det aktuelt å utvide eller redusere tida 
med meråpent?

- Nei, men man skal aldri si aldri i tider 
med vanskelig økonomi. Vi vil prioritere 
denne ordningen, sier Ola Eiksund. Og leg-
ger til: 

- Det fungerer fan-bloody-tastic! Merå-
pent er billig i forhold til hva det gir. Stadig 
flere har hørt om tilbudet, også lag og foren-
inger, sier en engasjert biblioteksjef. 

SER ÅPENT UT FOR ALLE
Hvordan ser så meråpent ut fra de ansattes 
side? Vi tok en prat med Kirsti Husby, BFs 
tillitsvalgte på Arendal bibliotek.

- Kort fortalt så synes jeg det går veldig 
fint. Jeg var litt skeptisk da vi skulle begynne. 
Jeg tenkte at det kunne bli problemer med 
ting som skjedde når ungdom var på frifot i 
biblioteket, med hærverk og sånt. Men det 
har ikke vært noe problem. Vi har kanskje 
hatt ett tilfelle, sier Kirsti. 

Men det er en annen ting som hun også 
var skeptisk til i starten:

- Vi kommer jo på jobb kl 8 og skal be-
gynne den betjente åpningstiden kl 10. Vi 
var engstelige for at folk som kommer inn i 
biblioteket fra kl 7 om morgenen, ville kaste 
seg over oss om morgenen, og at vi måtte si 
nei, selv om vi var der. Men det har gått greit. 
De fleste har forståelse for det. Det som kan 

tekst
Erling Bergan
Redaktør

I  ARENDAL HAR DE HATT MERÅPENT I SNART TO ÅR
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være vanskelig om morgenen, er at folk ser 
gjennom bibliotekets inngangsdører at det 
er folk der inne. Da regner de med at det er 
åpent for alle, selv om de ikke har underskre-
vet avtale og fått meråpent adgangskort 
selv. Noen kommer seg inn sammen med 
folk som har kort, og noen med kort har ikke 
helt skjønt dette og slipper andre inn. Det har 
vært noen tilfeller der vi har måttet sjekke 
kameraopptakene etterpå.

- Er dette eneste grunnen dere har hatt til 
å sjekke hva kamera har fanget opp?

- Nei, vi har hatt et par tilfelle der noen 
har sagt at det har vært bråk på kvelden, og 
da har vi en gang sjekket opptakene etterpå 
for å se om vi kunne kjenne igjen personene 
og få snakket med dem. Vi sjekker ikke ka-
meraopptakene som rutine, bare når det er 
mistanke om noe. 

KRØKKE TE STENGERUTINER
- Har arbeidsoppgavene endret seg for 

bibliotekarene?
- Det er noen små detaljer når vi stenger, 

det er noen litt mer krøkkete stengerutiner. 
Vi har et svært lokale, og da må alle som har 
meråpen tilgang forlate plassene de sitter 
på, gå ned og vente ved inngangsdørene til vi 
har låst døra, før de kan logge seg inn. Dette 

gjør vi for å ha oversikt over hvem som er i 
bygget når det er uten personale. En del gid-
der ikke dette, så vi må gå mange runder for 
å få dem ned og ut før de kan gå inn igjen. For 
oss hadde det vært lettere å ha en skanner vi 
kunne gått rundt med og registrert meråpne 
lånere mens de satt der de satt. Det hadde 
vært lettere for dem også, å slippe å gå fra 
pc-ene og bøken sine.

- Har arbeidstiden for bibliotekarene 
endret seg etter at dere fikk meråpent?

- Nei. 

MYE GO ODWILL
- Hvordan vil du oppsummere de to første 

årene med meråpent i Arendal bibliotek?
- Summa summarum gir meråpent 

veldig mye goodwill! Det skaper ikke noe 
ekstra arbeid for oss. Det er kanskje noe 
annet for renholderne, men vi har ikke fått 
signaler om at det er uholdbart for dem. Vi 
bibliotekarer synes meråpent er positivt.  Og 
det er mange brukere som synes dette er et 
kjempeflott tiltak. Folk får hakeslepp når de 
hører at dette går an. Så det gir et bra bilde 
av biblioteket. 

goodwill: Kirsti Husby er BF-tillits-
valgt ved Arendal bibliotek. Hun er 
svært positiv til at arbeidsplassen 
hennes har utvidet åpningstida med 
selvbetjening. Bak til venstre står bi-
blioteksjef Ola Eiksund. (Foto: Erling 
Bergan)

 y Kommunen har 45.000 inn-
byggere.

 y Biblioteket har 16,2 årsverk 
fordelt på 18 ansatte. (2017) 

 y Kirsti Husby er BF -tillitsvalgt
 y Ola Eiksund biblioteksjef
 y Kommunen har kun hovedbi-

bliotek, ingen filialer
 y Hovedbiblioteket ble  

meråpent i ovember 2016.
 y Meråpentid: 07-22 alle dager 

hele året
 y Se også: arendalbibliotek.no

ARENDAL BIBLIOTEK
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Beste vestkant i Oslo. Stor bibliotekavdeling. Sein junikveld. Det er 
kanskje mellom ti og tjue personer her denne kvelden. Vekteren van-
drer rundt i lokalet. Noen bruker data, noen leser, noen skriver. Flere 
er innom kaf feautomaten, som er det eneste tilbudet som koster noe 
på den meråpne bibliotekavdelinga på Majorstua.

Stille kveld på Majorstua

meråpent.  I løpet av tida jeg er her går 
vekteren flere runder i lokalet. Det ser ikke 
ut som han har stort annet å gjøre utover 
disse rundene enn å hjelpe folk med å bruke 
kaf feautomaten.

Jeg spør om det pleier å være så rolig, og 
det bekref ter han. Denne vekteren har ikke 
opplevd trøbbel på sine vakter på Majorstua 
avdeling. 

FORNØYD M A STER STUDENT
Jeg kommer i prat med Žegarac Bojan, 

som gjerne forteller om sine opplevelser 
med meråpent bibliotek. 

- Jeg bruker biblioteket her når det passer 
sånn. Jeg bor ved Sognsvann, så dette er det 
nærmeste biblioteket for meg. Jeg kommer 
of te hit på kveldstid.  

Žegarac er kroat, men har bodd i Norge 
i fire år. Han tar en master i logistikk og 
transport ved Høgskolen i Molde, og har 
en bachelor i samme fag fra sitt hjemland. 

- Det er hyggelig og trygt å komme hit. 
Her er det en rolig og fin stemning. Det er 
ryddig og pent. En vakt passer på folk. Man 
kan lese aviser og bruke gratis internett, og 
man kan bruke bibliotekets datamaskiner 

hvis man har behov for det. Alt i alt er dette 
et fint tilbud. 

VANER FR A MOLDE
Som student i Molde var han blitt vant 

med å bruke høgskolens bibliotektilbud når 
som helst på døgnet. 

- Vi jobber mye om kvelden og natta 
med å forberede oss til eksamen. Alle med 
studentkort kan låse seg inn når biblioteket 
er ubetjent. 

Žegarac bruker også Deichman-biblio-
teket på Stovner, helt på den andre siden 
av byen. Han jobber for tiden i nærheten 
av Stovner senter og kan dra på biblioteket 
etter jobb. Uavhengig av åpningstider. 
Merker han noen forskjeller mellom biblio-
tekene på Majorstua og Stovner?

- Biblioteket på Stovner ser kanskje mer 
ut som en botanisk hage. På Stovner er det 
flere familiefolk om kvelden, og barn som 
holder på med dataspill. Det er det ikke så 
mye av her på Majorstua. Og så har folk 
på østkanten mer temperament, her på 
Majorstua er det litt roligere, sier denne 
bibliotekbrukeren.

EK SA MENSPERIODER
Pleier det å være folk her på biblioteket 

på Majorstua enn de 10-20 som er her nå? 
- Ja, spesielt i eksamensperioden, da 

er det mange studenter som sitter her og 
leser. Mange har gruppearbeid her også. 

Nå har nok de fleste studentene reist hjem 
for sommeren.

Savner du personale når du er her om 
kvelden?

- Det spørs hva jeg skal gjøre her. Når 
jeg bare skal lese eller drive med egne ting, 
så trenger jeg ikke personale. Men for dem 
som har behov for å få anbefalinger eller en 
samtale med en bibliotekar som kjenner 
tilbudene her, så er det nyttig. 

- Låner du bøker når du er her på kvelden?
- Nei, jeg pleier å lese mine egne ting. Jeg 

låner ikke så mye. 

ALDRI OPPLE VD PROBLEMER
Žegarac reiser tilbake til Molde når han 

er ferdig med studiet, og håper å få jobb der. 
Han har litt balkansk aksent, men snakker 
godt norsk til å ha vært vær i fire år. Når jeg 
sier dette, svarer han med et smil:

- Det mener ikke arbeidsgiveren min.
Žegarac har i likhet med vekteren 

aldri opplevd problemer når han er her på 
kveldstid. 

- Men tiden går fort når jeg er her om 
kvelden. Flere ganger har vakten kommet 
rundt og minnet meg om at de stenger om 
ti minutter. 

Deichman-avdelingene som har merå-
pent gir tilgang hver dag fra kl 07.00 til kl 
23.00, alle dager hele året gjennom. 

FÅ UTFORDRINGER FOR VEKTERNE

tekst
Erling Bergan
Redaktør
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stengetid: For Žegarac er det en ut-
fordring å passe klokka når bibliote-
ket stenger klokka elleve om kvelden. 
(Foto: Erling Bergan)

ny t tig: Žegarac Bojan bruker biblio-
tekavdelinga på Majorstua i Oslo.   
Han er masterstudent i logistikk og 
transport. (Foto: Erling Bergan)

rolig: Denne kvelden er det få men-
nesker i biblioteket og vekteren har 
en grei jobb. (Foto: Erling Bergan)
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I hvilken grad har fag- og forskningsbibliotek åpnet sine bibliotek 
også utenfor de ansattes arbeidstid? Spørsmålet er vanskelig å svare 
på. Det gis tilgang til tjenestene og lokalene på så mange ulike måter. 
Men mye tyder i hvert fall på at studenter og ansatte ved universitet 
og høgskoler møter åpen dør oftere enn tidligere, også uten personale 
til stede.

Er fag- og forsknings-
bibliotekene meråpne?

meråpent.  Nasjonalbibliotekets statistikk 
om fag- og forskningsbibliotek forteller 
noe om åpningstider. Men ettersom antall 
institusjoner som er med i statistikken 
varierer fra år til år, er det vanskelig sam-
menligne for eksempel summen eller 
gjennomsnittet av åpningstider i fag- og 
forskningsbibliotek over tid. 

Hvis vi derimot skiller ut bibliotekene 
ved universitet og høgskoler, blir det mer 
meningsfylt. 

For disse bibliotekene er det i hovedsak 
gitt hvilken befolkning de skal betjene, 
det er studenter og ansatte. Endringer i 
disse tallene er små fra ett år til neste, og 
endringer i antall bibliotekenheter eller 
tjenestesteder for UH-bibliotekene er 
også ganske liten. 

F USJONENE SPILLER INN
Vi har sammenlignet 2017 med 2016, 

for å se om den delen av tilgangen til 
bibliotektjenester som åpningstidene 
forteller noe om, har endret seg. 

I 2017 har 159 institusjoner levert 
statistikk om sine fag- og forskningsbi-
bliotek. Av disse var 37 UH-institusjoner. 
Disse UH-bibliotekene hadde i fjor 98 % 
av det totale antallet besøkende i fag- og 
forskningsbibliotek. 

Antall betjeningssteder – som må for-
stås som antall enkeltbibliotek – for UH-
bibliotekene var 135 i 2017, en nedgang fra 
140 året før. Samtidig var det en nedgang 
i antall UH-institusjoner som leverte sta-
tistikk: fra 46 til 37. Årsaken til det siste var 
en rekke fusjoner høgskoler imellom, og 
mellom høgskoler og universitet.

DEN MER ÅPNE DELEN 
ØKER ME ST

Når vi sammenligner tall fra 2016 til 
2017 er det derfor mange forbehold som 

må tas. Tallene for «Åpningstider i normal 
uke – hovedbiblioteket» kan likevel gi en 
pekepinn om utviklingen, når de sam-
menlignes med tallene for «Åpningstider 
hovedbiblioteket - av dette med perso-
nale». Dif feransen må kunne tolkes som 
en slags meråpentid. 

For UH-bibliotekene har den gjen-
nomsnittlige ukentlige åpningstiden ved 
hovedbibliotekene gått fra 67 uketimer i 
2016 til 77 uketimer i 2017. Den delen av 
denne åpningstiden som har vært med 
personale til stede, har gått fra 46 uke-
timer i 2016 til 48 uketimer i 2017. Med 
andre ord har den «meråpne» delen av 
åpningstiden økt fra 21 uketimer i 2016, 
til 29 uketimer i 2017 ved universitets- og 
høgskolebibliotekene.   Det er den mer-
åpne tida som øker mest.

ØK T TILG JENGELIGHE T
Hvis vi også ser på «Antall åpningsda-

ger i hovedbiblioteket» for hele året, så 
har gjennomsnittet her gått fra 268 dager 

VI SJEKKER BOTT OG SMÅTT BL ANT UH-BIBLIOTEKENE

tekst
Erling Bergan
Redaktør
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i 2016 til 288 dager i 2017. 
Selv med forbeholdene nevnt over må 

det kunne sies at statistikken forteller at 
brukerne har fått økt tilgjengelighet til 
hovedbibliotekene i UH-sektoren, ho-
vedsakelig gjennom meråpne løsninger.

DE FIRE STORE 
ØKER ME ST

Vi har sjekket de fire største universi-
tetene våre, i Bergen, Oslo, Trondheim og 
Tromsø – også kalt BOTT. Disse fire hadde 
ingen endringer i åpningstider fra 2016 til 
2017 for sine hovedbibliotek. Så mye som 
40 % av det totale besøkstallet i norske 
UH-bibliotek var i BOTT-institusjonene, i 
følge statistikken. 

Besøkstallene i fag- og forskningsbi-
bliotekene samlet økte med 4 % fra 2016 
til 2017. For UH-bibliotekene var den 
prosentvise økningen den samme. Men 
her betød BOTT-bibliotekene mye, med 
sin økning i besøkstallet på 7 %.

Selv om statistikken indikerer mer 

åpne og tilgjengelige UH-bibliotek, kan 
nedgangen i antall betjeningssteder være 
tegn på det motsatte. Men det vil måtte 
ses i forhold til avstandene på de ulike 
campus. 

mer åpent: Statistikken forteller at 
ubetjent åpningstid øker mest ved UH-
bibliotekene. Her fra Georg Sverdrups 
hus, hovedbiblioteket ved UB i Oslo. De 
holder åpent med betjening 76 uketi-
mer, 6 dager i uka. (Foto: Erling Bergan)

DØGNÅPNE  FAG- O G  FOR SKNINGSBIBLIOTEK :
159 institusjoner har levert bibliotekstatistikk for 2017. Av disse oppgir 10 at deres 
hovedbibliotek har 168 "åpningstider i normal uke" - altså døgnåpent:

 y Universitetsbiblioteket i Stavanger
 y Høgskulen på Vestlandet
 y Sjøkrigsskolen Biblioteket
 y Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Biblioteket
 y Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus Medisinsk bibliotek
 y Modum Bad Biblioteket
 y Norsk Utenrikspolitisk Institutt Biblioteket
 y Riksrevisjonen. Biblioteket
 y Sykehuset Østfold HF. Fagbiblioteket
 y Vestre Viken HF, Bibliotektjenesten 
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Idyllisk plassert ved elva Anga i Førde ligger Campus Førde, ett av fem 
studiesteder i Høgskulen på Vestlandet. Her tar 700 sjukepleie- og 
ingeniørstudenter utdanningene sine. For disse, og for de ansatte, er 
høgskolebiblioteket sentralt plassert like innenfor hovedinngangen. 

Døgnåpent høgskolebibliotek 
i Førde

meråpent. Vi møter June Audsdotter 
Stafsnes, som er faglig leder for bibliote-
ket. I tillegg til henne er det en hel og en 
halv stilling til ved biblioteket.

Aller først må vi få vklart det viktigste, 
det som er grunnen til at vi kommer på 
besøk:

- Her er det døgnåpent?
- Ja, døra inn til biblioteket står åpen 

når vi går fra jobb. Den står alltid åpen. 
Det er der vi har alarmen, som minner 
studenter og ansatte om å registrere lånet 
før de tar med seg bøker ut. Dørene inn til 
hele bygningen er åpen for alle mellom 
7.45 og 15.45. Utenom denne tida må du 
ha nøkkelkort, og det har alle studenter 
og ansatte. Da kan de fritt bruke kantina 
og biblioteket her, forteller June. 

F UNGERER BR A
June begynte i jobben som faglig leder 

ved Høgskulebiblioteket i Førde i fjor 
sommer. Hun mener de begynte med 
døgnåpent bibliotek et par år før hun kom. 

- Hvilke erfaringer har dere med denne 
ordninga?

- Det fungerer bra. Det er overraskende 
få bøker som forsvinner. Vi har ikke ka-
meraovervåking. Men det er vektere som 
kommer og sjekker at ting er som de skal. 

- Har dere opplevd bråk eller hærverk 
på kveldstid eller om natta?

June går bort og åpner kontordøra si for 
å vise meg en liten skade ved låsen.

- En gang før jeg begynte her var det 
et innbrudd på kontoret her. De brøt seg 
inn og stjal noen verdisaker. Men i løpet 
av det siste året har det ikke vært noen 
problemer.

- Ingen studenter som bråker eller har 
nachspiel her?

- Nei. Ikke som vi vet om i hvert fall, 
ler June. 

- Det er som regel ryddig og fint her når 
vi kommer på jobb om morgenen.

STOLER PÅ STUDENTENE
- Er det noen rutiner som er annerle-

des for dere på grunn av at biblioteket er 
døgnåpent?

- Nei, egentlig ikke. Det eneste er at 
triller for eksempel ventehylla inn på 
bakrommet før vi går for dagen. Så har vi 
kontroll på at det er de rette studentene 

som får de rette bøkene. Da vi hadde 
mobile telefoner her, så låste vi også dem 
på bakrommet. Nå har vi stasjonære tele-
foner og slipper det. Ellers er det ikke noe 
spesielt vi må gjøre. Vi stoler ganske mye 
på studentene våre. De gjør nesten aldri 
noen fortred. 

- Hva sier studentene om at biblioteket 
er døgnåpent?

- De kommenterer det ikke direkte. 
Men de bruker biblioteket veldig mye 
til å sitte og jobbe, logge seg på nettet 
og skrive ut. De låner bøker selv når det 
passer dem. Det pleier å være mange 
her når vi går for dagen. De er her på 
ettermiddag og om kvelden. Vi har 
grupperom også her på biblioteket, og 
vi ser at de også har vært brukt etter at vi 
har gått fra jobb. Alt dette forteller nok 
at studentene synes det er bra at vi har 
døgnåpent. Så dette fungerer godt både 
for oss og brukerne.

NY T TE VERDIEN ER LE T T Å SE
Bortsett fra alarmen ved inngangsdøra 

og selvbetjeningsautomat for lån er det 
ingen spesielle investeringer som har vært 
nødvendig for å få døgnåpent høgskolebi-
bliotek opp og stå i Førde. Og disse tingene 
hadde trolig kommet uansett.

tekst
Erling Bergan
Redaktør
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MER ÅPENT

Biblioteket har dessverre ingen fast 
telling av hvor mange som er innom 
biblioteket hver dag, eller hvordan besø-
kene fordeler seg i løpet av døgnet. Men 
nytteverdien mener June det er lett å se 
ved antall studenter som er der, både på 
dagtid og om kvelden.

- Hva med de ansatte?
- De bruker det nok mindre på kvelds-

tid. Noen forteller at de har vært innom 
på lørdager for å hente bøker de trengte. 

HELLER HER ENN PÅ HYBELEN
Ute i biblioteket møter vi fire sjukeplei-

estudenter som jobber sammen i gruppe. 
Alle fortalte at de of te bruker biblioteket 
på kveldstid. 

- Hva bruker dere biblioteket til om 
kvelden?

- Vi sitter som nå, jobber sammen i 
gruppe. Det er spesielt når vi har større 
oppgaver som skal leveres inn. Da låner 
vi også bøker vi trenger, som vi ikke al-
lerede har kjøpt. Så er det mer sosialt, vi 
jobber bedre her enn hjemme på hybelen, 
fortalte studentene. 

En annen student jeg snakket med 
jeg kunne bare bruke biblioteket på for-
middagstid, på grunn av dagpendling til 
studiestedet. 

NOEN GANGER ER ALT OPP TAT T
En ingeniørstudent på tredje studieår 

sier også at han of te er på biblioteket på 
kvelden. 

- Noen ganger må vi også ta natta til 
bruk når eksamensperioden nærmer seg. 
Det har vært mye blod, svette og tårer her 
inne, sier han med et smil. Han forteller 
at det of te er fullt, både i biblioteklokalet 
og i grupperommene. Spesielt etter at 
sjukepleiestudentene har kommet tilbake 
fra praksisperiodene sine og skal skrive 
rapporter. Da er det greit å kunne bruke 
biblioteket 24/7, sier ingeniørstudenten.  

NØKKELKORT O G STUDENT VAK TER
Høgskulen på Vestlandet har nettopp fu-

sjonert formelt, og organisering av en sam-
ordnet bibliotektjeneste er ikke helt på plass 
ennå. Per i dag er høgskolebiblioteket i Førde 
det eneste av de fem bibliotekene (Bergen, 
Førde, Haugesund, Sogndal og Stord) som 
har døgnåpent. Tre av bibliotekene holder 
kveldsåpent med studentassistenter. Men 
Stord gir tilgang med nøkkelkort, som Førde, 
men kun mellom kl 7 og 23. 

HVA MED NE T TENE?
Nært og tillitsbasert, det er nok noe av 

suksessoppskrif ten til det døgnåpne høg-

skolebiblioteket i Førde. Og det er jo flott 
å skilte med 24/7-bibliotek. Det er mange 
som synes kveldene er like aktuelle for 
studiearbeid som for- og ettermiddagene. 
Men nettene? Er det egentlig viktig å holde 
åpent om natta også?

- Vet du om noen bruker biblioteket om 
natta?

- Jeg vil anta at vi har noen natteravner 
blant studentene våre, kanskje spesielt i 
tida før eksamen, avslutter June. 

Selv tok jeg en kikk inn gjennom vin-
duene til biblioteket en lørdagskveld ved 
23-tida. Ingen nattlige studenter å se der 
inne, men så var det heller ikke eksamenstid 
ennå. 

24/7: Vi stoler ganske mye på studen-
tene våre. De gjør nesten aldri noen 
fortred, sier faglig leder for det døg-
nåpne høgskulebiblioteket i Førde. 
(Foto: Erling Bergan)
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Det var en gang noen glade fortellere som møttes i Svealand til en uke 
med sagn, eventyr, skrøner og alvor. Mange av dem kjente hverandre 
fra før, for Nordisk Fortellerseminar hadde de vært med på i en årrekke. 
Gjensynsgleden var stor, og de som var der for første gang ble fort tatt 
inn i varmen - i dobbel forstand. 

Eventyrlig i Kungälv 

hur kjenns det?  Det var søndag ettermid-
dag, og vi pakket vi oss inn i småhusene 
på folkehøgskolen. Etter middag var det 
fortellerkveld, og historie fulgte på histo-
rie: Fortellingen om en spurv med avklip-
pet tunge, om en gutt som ønsket seg en 
stjerne, om elvepikene i skogen og en ellevill 
fortelling om en «ballettdansøs» som aldri 
hadde danset ballet. Men da den danske 
standupkomikeren Gravers Graversen slo 
til med sin egenproduserte fortelling om 
pensjonisttilværelse og snømåking, ble det 
for alvor liv i forsamlingen. 

L APPER I EN STR ÅHAT T
Den første fortellerkvelden ble avholdt 

innendørs, de fire neste fant sted under 
den store, skyggefulle eika utenfor skolen. 
På en rød stol, i en stråhatt, lå lappene med 
navnene på de som ønsket å fortelle. Og 
fortellingene kom som perler på en snor, 
mens mørket falt på og glassene ble tømt. 

På dagtid hadde vi undervisning. Læ-
rerne på seminaret var Pernille Stockfleth 
med temaet: «Ind i fortællingen», Ingvild 
Handagard med «Rösten – stemmen - som 
åpner fortellingen», Maria Arnadottir med 
«Berättelsen bakom orden» og Sara Aram-
bula: «In i historiefabriken».

FOKUS PÅ ÉN O G ÉN
Selv deltok jeg på Marias undervisning. 

Det var en morsom, krevende, lærerik, 
emosjonell og, ikke minst svett opplevelse! 
Vi var 13 personer i hennes gruppe. På tid-
ligere fortellerseminarer har jeg vært vant 
til å jobbe i par eller i smågrupper. Mye har 
også foregått i ringen, som et samspill mel-
lom alle deltagerne i gruppa. Denne gang 
var det annerledes, med fokus på en og en 
deltager. Punktlig kl. 9.00, etter frokost og 
morgensamlingen, var Maria klar. Ikke et 
minutt skulle gå til spille, og vi måtte knipe 
inn på lunsjpause og utvide ettermid-
dagsøkta for å gi hver enkelt den tiden hun 
syntes vi burde få. 

STEMMEN, TEMP O, HENDENE
Maria er skuespiller, regissør og fortel-

ler. Hun er dyktig og profesjonell, men 

NORDISK FORTELLERSEMINAR

tekst
Heidi Berg Kjuus
Nestleder
 Horten bibliotek

også varm og omsorgsfull. En perfekt 
veileder for oss som med bankende hjerte 
kom fram på fortellerstolen en etter 
en, mens de andre 12 satt i en halvsirkel 
rundt. Der skulle vi fortelle 10 minutter av 
en historie vi ønsket å jobbe med. Etterpå 
fikk vi tilbakemelding fra Maria: Stem-
men vår, tempo, hva gjør vi med hendene, 

maria arnadottir
Skuespiller, regissør og forteller

En forteller er en diri-
gent som lager bilder i 
hodene på tilhørerne. 
Og man kan se det i 
øynene deres om du 
lykkes. Fortellingen 
skal leve! Vær ærlig mot 
deg selv, vær person-
lig men ikke privat.
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betoning. 
Deretter fortalte vi historien igjen, 

med Marias korreksjoner. Før vi tok fatt, la 
Maria hendene på skuldrene eller armene 
våre og spurte : ”Hur kjenns det?” Og om 
vi var anspente før vi startet, kjente vi oss 
alltid lettere når vi hadde prestert. 

Etter to dager var det en ny runde, 
denne gang med regikorreksjon. ”Husk 
retningene du har valgt å bruke! Visualiser 
årstiden, lek med setningene, husk å lande 
etter punktum!” Og vi landet, tok det hele 
om igjen, og kjente at historien ble stram-
met opp og forbedret. 

BILDER I HODENE 
Og Maria instruerte oss: ” En forteller 

er en dirigent som lager bilder i hodene 
på tilhørerne. Og man kan se det i øynene 
deres om du lykkes. Fortellingen skal leve! 
Vær ærlig mot deg selv, vær personlig men 
ikke privat.”

Det er forunderlig hvor fort man blir 
kjent med hverandre i en slik setting. 
Man kommer så nær hverandre og åpner 
seg lett. Og dupeditter var det lite av. Jeg 
så én PC og én Ipad i løpet av hele uka, og 
mobilene var kun framme av og til. Her 
var det nærværet og øyenkontakten som 
sto i sentrum. 

TRE MINUT TER ER LENGE
Og apropos øyenkontakt: Vi hadde 

en liten øvelse som var slik: Sitt sammen 
to og to. Se hverandre inn i øynene i tre 
minutter. Kjenn etter hvordan det føles 
i kroppen. Bytt deretter partner og gjør 
det samme en gang til. For meg var dette 
var en uvant og noe rar opplevelse. Tre mi-
nutter er lenge når man sitter slik og bare 
ser. Gang nummer to gikk bedre. Andre i 
gruppa syntes det var en god opplevelse. 
Men uansett: Nært var det.

Midt i uka hadde vi en rundreise i 
Kungälv, med buss. Med oss hadde vi 
en lokal guide og forteller som kunne 
sitt stof f. Hans hode var fullt av sagn og 
eventyr, og han ga oss hele 12 sagn (av de 
200 han hadde i hodet) på vår historiske 
rundreise i borger og kirker. Vi lærte at 
byen ble grunnlagt i 1612, som erstatning 
for 1100-tallsbyen Kungahelle. Og at en av 
stedets stoltheter er Göteborg kex – som 
heter det den gjør, til tross for at den ligger 
i Kungälv.

LIVE T ER E T BANANTRE
De som melder seg på til Nordisk fortel-

lerseminar er svært forskjellige både når 
det gjelder faglig bakgrunn og erfaring 
med muntlig fortelling. Det er lærere, 

skuespillere, bibliotekarer, advokater, 
kunstnere og astronomer. Det er de som 
mest har fortalt for barna på sengekanten, 
og kanskje har tatt et helgekurs, og det er 
profesjonelle fortellere. Men alle har noe å 
gi hverandre, og noe å lære. Spesielt synes 
jeg det er stas når Benedicte Hambro og 
Hilde Eskild er med. De har samlet en 
rekke historier og gitt ut i bokform, samt 
skrevet mye om fortellerøvelser og teknik-
ker. Deres bok «Livet er som et banantre» 
har jeg flere eksemplar av, i fall jeg skulle 
miste ett…

FORTELLINGEN I SENTRUM
På hjemmesiden til Nordiska folk-

högskolan står det om Fortellerseminaret:
«Hele tiden er det fortellingen som står 

i sentrum. Hver kveld samles vi til sosialt 
samvær med fortelleropplevelser. Her får 
du høre profesjonelle og helt ferske for-

tellere. Du får le og gråte, smile og grøsse 
og får med deg hjem mange nye historier 
og mye inspirasjon. Og ikke minst kan du 
risikere å få mange nye, gode venner!»

Og det er slik det er. Enten vi er på 
Island, i Norge, Sverige, Danmark eller, 
Finland. Seminaret er alltid i uke 30, og 
det ledes av engasjerte, frivillige ildsjeler. 
I 2019 er det Finland som er vertsland. 

Og snipp, snapp, snute, så er eventyrene 
om elvepiker og ballerinaer, om spurver og 
stjerner ute!

LE S MER:
 y http://nordiska.fhsk.se/kurser/nor-

disk-fortellerseminar/

profesjonell og dyk tig:. Maria Arna-
dottir veiledet deltakerne på Nordisk 
Fortellerseminar: "Visualiser årstiden, 
lek med setningene, husk å lande etter 
punktum!”. (Foto: Heidi Berg Kjuus)
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– Vi har andre problemer i dag enn på kortkatalogens tid. Dataene 
vi bruker i dag er designet for kortkatalogen, sa Karen Coyle under 
årets KORG-dager på Bislet. Hun langet ut mot IFLAs bruk av FRBR i 
sin Library Reference Model fra 2017: - Disse ideene er tyve år gamle 
og basert på teknologien til relasjonsdatabaser, som er på vei ut.

Fremtidens katalog 
må være brukerorientert

kunnskapsorganisering. Bibliotek-
katalogen er fortsatt ikke god nok. Karen 
Coyle er en amerikansk bibliotekar med 
ekspertise og lang erfaring innenfor bi-
bliotekutvikling. Hun har tidligere deltatt 
i flere komiteer for standardisering, og er 
nå opptatt av mulighetene semantisk web 
gir oss. Tittel på foredraget var "Cataloging 
and the future catalog".

FORTIDENS K ATALO G
– Kortkatalogen var en revolusjon i tekno-
logien, særlig da kortene ble standardisert. 
Det var en katalog av innførsler, ikke av 
bøker, sier Coyle. En katalog bygger på 
ideen om samlokalisering av kor t ut 

fra ordningsord som forfatter, tittel og 
emne, og dette gav kontekst til brukeren, 
som kunne bla frem og tilbake. På den 
tiden gikk tempoet i publisering opp, og 
bibliotekene fikk flere bøker. Biblioteka-
rene hadde lenge ønsket å samarbeide 
om katalogisering, og rundt 1902 begynte 
Library of Congress (LC) å produsere kort 
som andre bibliotek kunne kjøpe. I 1960 
utviklet LC oppmerkingsspråket MAc-
hine Readable Cataloging (MARC) for å 

muliggjøre trykking av katalogkort på en 
standard måte. 

– En prøvde ikke å gjøre noe nytt, 
men det samme fortere, sier Coyle. 
Senere g jorde Ohio College Librar y 
Center (OCLC) det mulig å skreddersy 
kortene til lokale behov før de ble tryk-
ket. Dette økte etterspørselen og antall 
MARC-poster ble tidoblet over en fem-års 
periode. Hver slik post genererte minst 
6-8 innførsler.

KORG-DAGENE 2018

tekst
Aud Gjersdal
Frilansjournalist

nye tider for k atalogen: Tidligere var knapphet et 
problem, mens overflod nå er vårt viktigste problem. 
Et søk i katalogen gir altfor mange treff, sa Karen 
Coyle under KORG-dagene. (Foto: Aud Gjersdal)
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karen coyle
Bibliotekar

Det er på tide å lage et 
manifest over hva vi 
bør gjøre, og begynne 
å se på fremtiden. Vi 
må innse at overflod er 
hovedproblemet vårt. 
Brukeren er interessert i 
innhold, som er plassert 
i en kontekst, og ikke 
en inventarliste som er 
det biblioteket nå tilbyr. 
Vi har et problem, og vi 
må gjøre noe med det,

– Katalogen fylte hele rom og spiste 
opp store deler av bibliotekrommet. Den 
vokste og vokste, sier hun, og peker på 
at kortene fortsatt måtte støpes ned i 
katalogen, og var kanskje ikke på plass 
før flere måneder etter at boken var på 
hyllen. Å lage katalogen rent fysisk ble et 
problem, og MARC-poster ble brukt på 
en ny måte.

– Først gjenskapte vi bokkatalogen på 
plast, som mikrofiche, sier hun. Dette var 
imidlertid ingen varig løsning. Internett 
kom, og med den online-katalogen. 

tiske, sier hun, og peker på at disse ikke 
gir et dekkende bilde av hva brukeren 
må gjøre for å finne informasjon. I til-
legg sier de ikke noe utover det Charles 
Cutter allerede skrev i sine regler fra 
1875. Av dokumentets 142 sider hand-
ler bare en halv side om definering av 
brukeroppgavene, og definisjonene er 
altfor abstrakte.

– Brukeren blir oversett i FRBR. Det er 
ikke brukerorientert. FRBR og LRM kan 
ikke løse våre problemer, sier hun.

BEHOV FOR NY T T M ANIFE ST
– Vi har andre problemer i dag enn på 
kortkatalogens tid. Dataene vi bruker i dag 
er designet for kortkatalogen, sier Coyle. 
Tidligere, fortsetter hun, var knapphet et 
problem, mens overflod nå er vårt viktigste 
problem. Et søk i katalogen gir altfor mange 
tref f. For å hjelpe brukeren, må vi beskrive 
innholdet bedre, og det finnes eksterne 
kilder som kan brukes. Vi må beskrive res-
sursenes kvalitet, viktighet og egnethet 
for brukeren, og ikke lenger behandle alle 
publikasjoner likt. Ny teknologi løser ikke 
dataproblemet vårt. De data vi bruker i dag 
tjener ikke brukeren.

– Vi trenger data og teknologi som pas-
ser til målene vi har for dagens katalog. Men 
vi trenger nye mål. Vi trenger mål som er 
brukerorientert, understreker hun, og peker 
på at selv om vi er bundet av tradisjoner, 
så blir det ikke derfor rett. Samtidig peker 
Coyle på at det er katalogisatorene som 
skal lage katalogen, og disse må bringes 
sammen med teknisk personell.

– Det er på tide å lage et manifest over 
hva vi bør gjøre, og begynne å se på frem-
tiden, sier hun. 

PROBLEME T ER OVERF LOD
– Vi må innse at overflod er hovedpro-
blemet vår t, sier Coyle. Brukeren er 
interessert i innhold, som er plassert i en 

 – Vi hadde aldri sett en online katalog 
før – de eksisterte ikke. Vi hadde en da-
tamaskin og databaseprogram, sier hun. 
Dette gav en katalog bestående av MARC-
poster med indekser som pekte på dem, og 
som en kunne søke i med nøkkelord. Dette 
gav et skif te fra innførsler til bibliografiske 
poster, der konteksten ikke lenger er synlig 
for brukeren. 

FRBR OG LRM ER IKKE FREMTIDEN
Etter de internasjonale katalogiserings-
prinsippene fra 1961 kom "Functional 
Requirements for Bibliographic Records" 
(FRBR).

– FRBR er ikke vår fremtid, understre-
ker Coyle, og peker på at IFLA sin Library 
Reference Model (LRM) fra 2017 bygger 
på FRBR. Disse ideene er tyve år gamle, 
og basert på teknologien til relasjonsda-
tabaser, som er på vei ut. I IFLA-rapporten 
er der tre diagram. Der er i teksten utsagn 
som strider mot diagrammene, og noen av 
dem inneholder feil. Coyle påpeker videre 
at rapporten inneholder motstridende 
ideer om hva FRBR egentlig er, og dermed 
er den umulig å forstå.

– Det som virkelig irriterer meg er 
hvordan brukeren er behandlet. Det 
skulle handle om brukeren og de be-
rømte oppgavene deres. Disse er pate-

så kom internet t: Fra kort via mikrofiche 
til Telnet-terminal. Karen Coyle 2018.

kontekst, og ikke en inventarliste som er 
det biblioteket nå tilbyr.

– Vi har et problem, og vi må gjøre noe 
med det, sier hun, og gjentar samtidig 
behovet for et nytt manifest, der vi får ned 
våre ideer om hva vi bør gjøre for å tjene 
våre brukere.

LIT TER ATUR
 y Coyle, K. (2016). FRBR before and 

af ter. Chicago: ALA.  
http://kcoyle.net/beforeAndAf ter/
index.html

 y IFLA (2009). Functional Requirements 
for Bibliographic Records. Haag: IFLA 
http://www.ifla.org/publications/
functional-requirements-for-biblio-
graphic-records  

Karen Coyle er en ame-
rikansk bibliotekar med 
lang erfaring i utvikling 
av datasystem for biblio-
tek, tilknyttet University 
of California. Hun er 
opptatt av virkningene 
digital informasjon har 
på bibliotekenes sosiale 
rolle. I 1997 kom boka 
"Coyle's Guide to the 
Information Highway". 
(Foto: Privat)
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Ideen om Linked data brer om seg og tas i praktisk bruk av biblio-
tekene. Lars G. Svensson, fra det tyske nasjonalbiblioteket, er en av 
pionerene innenfor Linked data i bibliotek. I sin forelesning så han på 
hvordan denne teknologien kan gjøre bibliotekkatalogen og utveks-
ling av data mellom kataloger bedre.

Bibliotekkatalogen som 
linked data 

SILOER I BIBLIOTEK SEK TOREN
– Hvor mye interoperabilitet1 i produk-
sjon og utveksling av metadata trenger 
vi, spør Svensson. For å svare på det 
spørsmålet må vi først vite hvem vi skal 
utveksle data med. 

Neste spørsmål blir om vi i det hele tatt 
bør utveksle data i form av MARC-poster 
som flyttes frem og tilbake mellom biblio-
teksystem.

– Er det dette vi ønsker å gjøre, eller 
vil vi gjøre noe annet, spør han videre, 
og peker på ideen om å åpne siloer for å 
utveksle data slik at andre kan gjenbruke 
og ha nytte av dem.

– Hvilke siloer vil vi åpne, spør han 
videre, og peker på at nasjonalbibliote-
kene i 

Tyskland, Frankrike og Norge har bi-

bliografiske data i siloer, det samme har 
OCLC. Samtidig, så har vi mange meta-
dataformat, og ikke alle er interoperable, 
slik at data også på denne måten lukkes 
inn i siloer. UNIMARC og MARC 21 er ikke 
helt interoperable. 

– Til og med i MARC 21 er det ulike 
måter å gjøre det samme på, sier han, og 

peker på at det er identifisert minst seks 
ulike versjoner av MARC 21.

KONVERGERING TIL 
LINKED DATA
Utveksling av metadata mellom bibliotek 
kan betraktes fra to synsvinkler. Først har vi 
en distribusjonsmodell, der en katalogiserer 

KORG-DAGENE 2018

tekst
Aud Gjersdal
Frilansjournalist

interoper abilitet:Kallimakos katalogi-
serte for biblioteket i Alexandria. I dag pro-
duserer vi metadata for World Wide Web, sa 
Lars G. Svensson.  (Foto: Aud Gjersdal)
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lokalt på katalogkort, senere MARC poster, for eget bibliotek, for der-
etter å distribuere til andre bibliotek. Den andre betraktningsmåten 
handler om hvordan vi beskriver ressurser. Her får hver publikasjon 
en ensartet beskrivelse, der alle metadata er samlet på en plass 
tilsvarende et katalogkort. Så begynner en å produsere digitale 
autoritetsfiler av geografiske navn, personnavn, emneord, som kan 
gjenbrukes. Så har vi elektroniske system som gjør at data kan lenkes 
sammen lokalt ved det enkelte bibliotek.

andre hypotesen er at jo høyere oppe i grafen en term er, jo viktigere 
er den for of fentlige samtale.

– Verk er den viktigste informasjon vi har i bibliotek, i hvert 
fall når vi ser på dem som noder i større nettverk som vi kan lenke 
sammen med andre noder i nettverk. Verk er det folk snakker 
om, sier han, og peker på at bibliotek er manifestasjonsorientert, 
for det er manifestasjonen vi har i hendene når vi produserer 
metadata. Dette innebærer at emnebeskrivende data plasseres 
nede i kunnskapsgrafen. Svensson foreslår at slike data flyttes 
øverst, til verknivå, siden det er verk brukeren søker etter. Linked 
data kan også forbedre emnegjenfinningen ved å koble sammen 
emneord. Prosjektet Multilingual Access to Subjects, som var 
mellom flere europeiske nasjonalbibliotek, samt OCLC, bygde 
et nettverk av emneord, der synonyme termer i ulike spåk ble 
lenket sammen. Dette er ikke bygd på termer, men på identi-
fikatorer, nemlig persistente URI'er som en kan bygge et linked 
data nettverk på.

– Det handler om gjenbruk, om å ha noder i kunnskapsgrafen 
hvor en kan lenke til andre noder i kunnskapsgrafer, slik at folk kan 
gjenbruke og dele informasjon, og bygge større nettverk. Gi folk 
noder, som de kan lenke til, sier han. Denne byggingen av kunn-
skapsgrafer er i samsvar med det vi vet om brukernes søkeadferd. 
Når folk ser etter informasjon, så er de vanligvis ikke i biblioteket. 
I stedet for å gå til biblioteket for å finne ting, så søker en først opp 
tingen, og ser hvilket bibliotek som har den. Dersom publikasjonen 
er tilgjengelig i digital form, trenger en ikke å oppsøke biblioteket 
i det hele tatt. 

– Først søker du etter den ønskede tingen, deretter finner ut 
hvilket bibliotek du må gå til for å få tak i den, sier han.

STANDARDER FOR INTEROPER ABILITE T
– Hvilke standarder burde vi bli enige om, spør han og understre-
ker at vi må skjelne mellom å lagre, beskrive og ha en modell av 
ting. Utvekslingsformat, katalogiseringskode og begrepsmessig 
datamodell må holdes adskilt slik at data blir mer gjenbrukbar. 
Svensson understreker at hvor mye interoperabilitet vi trenger er 
avhengig av våre samarbeidspartnere, enten det er søkemotorer, 
arkiv, museer eller andre bibliotek.

–  For å oppnå interoperabilitet, så må vi snakke sammen. Vi må 
bli enige og forhandlinger er harde og tar lang tid. Kallimakos kata-
logiserte for biblioteket i Alexandria. I dag produserer vi metadata 
for World Wide Web, avslutter Svensson. 

NOTER
1. Semantisk operabilitet er muligheten for at et datasystem kan 

utveksle data med et annet system 
2. Et verk som en abstrakt ide, uten å være realisert i konkrete 

objekter
3. Den intellektuelle eller kunstneriske medieringen av et verk
4. Den konkrete utforming av et uttrykk av et verk, for eksempel 

en utgave eller et opplag
5. Et enkelt eksemplar av manifestasjonen.

 
Figur 1.Linked data. Av Lars Svensson

– Disse to strømmene konvergerer nå til det vi kaller Linked data. 
Det handler om elektronisk tilgang over nettverk til ting, sier han. 
Dette nettverket vi bygger, består av både bibliografiske data og 
autoritetsdata. 

– Linked data er ting som er identifiserbare, og relasjoner mel-
lom dem, sier han og eksemplifiserer: Tingen KORG skjer i Oslo, og 
Oslo er i Norge. Vi kan så trekke den slutning at hvis Oslo er en del 
av Norge og KORG skjer i Oslo, så skjer KORG i Norge.

– Vi kan slutte oss til nye ting vi ikke visste fra før, og som var 
implisitt i dataene, og vi kan gjøre kunnskapen eksplisitt ved å lage 
en graf av data med relasjoner, sier han. 

 
Figur 2 Graf. Av Lars Svensson

I sentrum er den bibliografisk enheten vi beskriver. Så er der 
lenker til andre noder som tittel, forfatter, forlag og emneord. Pre-
fiksene "dnb" og "gnd" viser til autoritetsfiler fra Deutsche Bibliothek, 
og utgjør ontologier. 

– Linked data hjelper oss å organisere vår egen informasjon, gir 
oss et tydeligere bilde av hvilken informasjon vi virkelig har i våre 
databaser og hva som er en fornuf tig måte å organisere denne på, 
sier Svensson.

NE T T VERK SBA SERT K ATALO GISERING
Svensson har to arbeidshypoteser, en er basert på IFLA's Library Refe-
rence Model og produktentitetene verk2 , uttrykk3 , manifestasjon4  og 
eksemplar5 . Verk er på toppen av grafen, og eksemplar nederst. Den 
første hypotesen er at for å forstå produktentiteter nederst i grafen, 
så trenger en informasjon fra de mer abstrakte nivåene over. Den 
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Vi deler og kommenterer det meste på sosiale medier. Da gjelder det å 
kjenne sine rettigheter, skjønne når man ytrer seg privat, og ikke legge 
mer bånd på seg enn det er juridisk grunnlag for. Nå har det kommet 
en nettbasert veiledning i sosiale medier for of fentlig ansatte.

Ytre seg fritt 
eller lojalt holde kjeft?

ytringsfrihet.  Det var under et seminar 7. 
august at DiFi (Direktoratet for forvaltning 
og ikt) lanserte sin oppdaterte «Veiledning 
i sosiale medier for of fentlig forvaltning». 
Der påpekte de at kommunikasjon er kom-
munikasjon, også i sosiale medier. Statens 
kommunikasjonspolitikk og virksomhetenes 
egne retningslinjer for kommunikasjon 
gjelder derfor også der. På noen områder 
skiller likevel sosiale medier seg fra de tradi-
sjonelle kanalene, påpeker DiFi, som vil trene 
ryggmargsrefleksene våre i sosiale medier.

Seminaret var viet temaet «Sosiale 
medier i of fentlig forvaltning: Å balansere 
lojalitetsplikt og ytringsfrihet», med advokat 
Jon Wessel-Aas som et viktig trekkplaster. 
Han har særlig har arbeidet med medierett, 
ytringsfrihet, personvern, opphavsrett og 
menneskerettigheter, og utga i 2013 boka 
«Jus og sosiale medier».

– Det er få saker som går for domstolene 
om of fentlig ansattes ytringsfrihet, sa Jon 
Wessel-Aas.

Han la til at de få sakene som kommer 
til rettsbehandling of te har andre sider ved 
arbeidsforholdet som del av saken også. 

Derfor er det fra Sivilombudsmannen vi i 
praksis har de fleste uttalelser om dette. Og 
han presiserte at han snakker om ytringer 
på egne vegne, for når det gjelder ytringer 
på vegne av arbeidsgiver har arbeidsgiver 
full styringsrett.

M Å PÅVISE SK ADE VIRKNING
Når mener Sivilombudsmannen at lojali-
tetsplikten slår inn, når en of fentlig ansatt 
på egne vegne ytrer seg i sosiale medier? 
Wessel-Aas er tydelig her:

– De presiserer at det bare gjelder ytrin-
ger som en ansatt gjør som påviselig kan 
skade arbeidsgivers saklige og legitime 
interesser. Så er det også presisert at det 
ikke er tilstrekkelig at det er ubehagelige 
eller uønskede ytringer. Det skal påvises at 
det skader arbeidsgivers legitime interesser.

Her trekker Wessel-Aas fram ulikhetene 
mellom of fentlig og privat virksomhet.

– Når arbeidsgiver er det of fentlige, så er 
ikke dette det samme som Coca Cola. Hvis 
du er ansatt høyt oppe i Coca Cola og stadig 
twitrer om at Pepsi er ti ganger bedre, så kan 
det være illojalt. Men som of fentlig ansatt 
kan du godt si at de har fått til ting mye bedre 
i Danmark enn i Norge, selv om du er ansatt i 
den norske stat. Man kan ikke helt sammen-
ligne dette. Men sivilombudsmannen har 
presisert at når den ansatte har gitt uttrykk 

for sine egne meninger, så er hovedregelen at 
det har den ansatte ytringsfrihet til å gjøre.

O GSÅ OM EGEN ARBEIDSPL A SS
Kan man så ytre seg fritt med meninger om 
sin egen arbeidsplass, altså ikke bare om 
politikk generelt?

tekst
Erling Bergan
Redaktør

jon wessel-aas
Advokat

– Ytringsfriheten er 
mye videre enn hva 
som praktiseres. Dette 
gjelder av de ansatte 
selv, som kanskje selv 
velger ikke å utnytte 
handlingsrommet. 
Men det vises dessverre 
også i hvordan en del 
arbeidsgivere hånd-
hever dette overfor de 
ansatte i praksis. 
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– Sivilombudsmannen har også sagt at 
denne hovedregelen også gjelder når den 
ansatte ytrer meninger om egen arbeidsgi-
ver og egen arbeidsplass. Dette er i utgangs-
punktet beskyttet både i form og i innhold.

UTNY T TER IKKE 
HANDLINGSROMME T
Wessel-Aas mener at det her er mye å gå på:

– Ytringsfriheten er mye videre enn hva 
som praktiseres. Dette gjelder av de ansatte 
selv, som kanskje selv velger ikke å utnytte 
handlingsrommet. Men det vises dessverre 
også i hvordan en del arbeidsgivere hånd-
hever dette overfor de ansatte i praksis. Det 
er lov å være ansatt i en norsk kommune og 
stille seg kritisk til kommunepolitikk. Du 
er borger, og du er til og med valgbar. Du 
kan sitte i kommunestyret, så det sier seg 
selv. Men der har du sett eksempler på at 
arbeidsgiver, bare fordi en ansatt i kom-
munen – som borger – kritiserer ett eller 
annet i kommunepolitikken, får beskjed 
om at du bør være litt dempet siden du er 
ansatt i kommunen, at du skal stå bak det 
kommunen gjør.

Y TRINGSFRIHE T O GSÅ 
OM EGEN SEK TOR
Retten til å ytre seg fritt på egne vegne gjel-
der også egen sektor, påpeker Wessel-Aas.

– En lærer ved en skole må få lov til å 
kritisere generell skolepolitikk i kommunen. 
Grensen for ytringer om egen arbeidsplass 
kan gå der man trekker veldig interne ar-
beidsforhold, om kollegaer og annet, ut i det 
of fentlige. Dette kan gjelde spørsmål som 
hører hjemme i interne kanaler for å løse 
arbeidsmiljøproblemer. Dette kan være il-
lojalt og hører ikke hjemme i of fentligheten, 
med mindre det når et nivå der det kan dreie 
seg om varsling.

BE VISSTG JØRE 
OFFENTLIG ANSAT TE
Uttalelser fra Sivilombudsmannen om 
of fentlig ansattes ytringsfrihet er nok den 
viktigste kilden for hvor grensene går i 
dag. Den oppdaterte «Veiledning i sosiale 

medier for of fentlig forvaltning» fra DiFi 
kan bidra til å bevisstgjøre of fentlig ansatte 
rundt helheten i kommunikasjon på sosiale 
medier.

DiFi oppgir selv at målet med veiled-
ningen er at den skal utvikle seg i takt med 
utviklingen i sosiale medier. Den vil derfor 
bli ajourført i tida framover. Mange i of fent-
lig forvaltning bruker sosiale medier som 
et arbeidsverktøy, andre benytter det bare 
privat, men DiFi mener begge grupper kan 
ha nytte av veiledningen.

Veiledningen er en oppfølging av «Veile-
der i sosiale medier for forvaltningen» (2010) 
og «Sosiale medier i forvaltningen – reflek-
sjoner over utviklingen» (2013).   

illojalitet: Man må skade sin arbeidsgi-
vers legitime interesser før en ytring på so-
siale medier kan regnes som illojal, påpeker 
Jon Wessel-Aas.
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En av fem mangler 
innboforsikring

forsikring. Det faktum at rundt 20 prosent mangler innbofor-
sikring kommer fram av flere undersøkelser som boligbyggelag 
har gjort i samarbeid med forsikringsselskap.

Konsekvensene kan bli store for de som mangler innboforsik-
ring. Ved en brann kan du miste alt du eier i leiligheten eller huset, 
uten å få noe i erstatning. 

Dessuten kan du få problemer med å få deg en midlertidig 
bolig etter en eventuell brann. Har du gyldig forsikring er ikke 
dette noe problem. Da dekker forsikringsselskapet midlertidig 
bolig for de som er utsatt for skade som gjør hjemmet ditt ube-
boelig i en periode.

M ANGE R A MME S
Rundt 1 500 husstander rammes hvert år av en skade på innboet, 
uten å ha forsikringen i orden. Ved en brann eller et tyveri vil de 
ikke få dekket noe av tapet. 

Mange er heller ikke klar over at innboforsikringen dekker mye 
mer enn bare brann og innbrudd. Med en god innboforsikring har 
du både rettshjelpsdekning, ansvarsforsikring og naturskade. Og 
dekning om sykkelen din skulle bli stjålet.

DEKKER UF L AK SHENDEL SER
Vår innboforsikring dekker også plutselige skadetilfeller. For 
eksempel at tv'en velter i gulvet og ødelegges, at noe innbo blir 
skadet under transport eller gnagd i biter av en vilter hund.

Egenandelen er kr 3 000. 

STORE VERDIER
Alle bør ha en innboforsikring, om de bor på hybel, i eget hus 
eller leilighet. De fleste blir overrasket hvis de begynner å regne 
over hva de faktisk eier. Hvis uhellet er ute, og man sitter der uten 
forsikring, er det mange som får økonomiske problemer. 

Ettersom borettslag og sameier har en egen bygningsforsik-
ring så tror of te folk at dette også dekker innboet. Men det gjør 
den altså ikke. 

Innboforsikring inngår heller ikke som en del av medlemskapet 
hos oss. Du må bestille og betale den selv.

PRIS E T TER BOSTED O G DEKNING
Du kan velge dekning på kr 500 000, kr 1 500 000, eller kr 2 500 
000 i Bibliotekarforbundets innboforsikring. Prisen bestemmes 
av størrelsen på dekningen, samt hvor du bor. Forsikringen er 
rimeligst på landsbygda, og dyrest i de største byene. Sjekk våre 
nettsider for å finne ut hva den koster for deg: www.bibforb.no/
forsikring

TA KONTAK T!
Er du i tvil om du har innboforsikring hos oss, er det bare å ta 
kontakt med forsikringskontoret på 23 11 33 17 eller på e-post 
forsikring@bibforb.no 

ER DU SIKKER PÅ AT DU IKKE HAR INNBOFOR SIKRING, 
TAR DU KONTAK T MED EN GANG! 

tekst
Roar Hagen
BF Forsikring

Ved en stor brannskade står du nærmest på bar bakke om du ikke har forsikring. Mange undersøkelser 
tyder på at så mange som 1 av 5 mangler innboforsikring, og dette gjelder særlig i blokker og bygårder. 
Det er grunn til å tro at leieboere synder of tere enn boligeiere.

TA KONTAKT MED BFS FORSIKRINGSKONTOR HVIS DU ER I T VIL
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Se fullstendig utlysning og søk på stillingen på www.nb.no  

Søknadsfrist: 25.09.2018

Bibliotekar /  
samlingsforvalter
-  Avdeling Tilvekst og  
   kunnskapsorganisering

Seksjon Magasin og materialhåndtering søker en  
bibliotekar / samlingsforvalter i  100 % fast stilling 
lokalisert til Mo i Rana.  

Stillingen er for deg som trives med praktisk bibliotek-  
og samlingsarbeid og omfatter mottak og ordning av  
Nasjonalbibliotekets fysiske samlinger, registrering,  
emballering og innlagring av materiale i magasin.

Kontaktperson:      
Seksjonsleder Gunhild Myrbakk tlf. 751 21 231

Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjet-
ter midler til stipend. 

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

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

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

Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en kortfat-
tet 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

Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjet-
ter midler til stipend for studentmedlemmer i BF. 

Stipendet skal brukes til deltakelse på konferanser og semi-
nar innen biblioteksektoren.

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

Studentstipend tildeles normalt kun til konferanser/semi-
narer 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

FORSIKRING

Ta kontakt med 
ditt eget forsikringskontor!

Se mer på BFs nettsider:
bibforb.no/forsikring
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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



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
Liv Idun Alstad
Bodin videregående skole
Telefon:    97 56 09 36
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: Bente Ørberg
Redaktør: Erling Bergan

Hordaland
Trude Vaksdal
Arna vidaregåande skule
Telefon:    45 20 69 86 
E-post:     hordaland@bibforb.no

Rogaland
Silje Helgevold
Sandnes bibliotek
Telefon: 95 79 20 94
Epost:       rogaland@bibforb.no

Agder
Kasper Vejen
Statped Kristiansand
Telefon: 41 93 16 04
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
Anne Marie Bekk
Drammen bibliotek
Telefon:   90 53 20 19
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@f fk.no

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

Østfold
Camilla Paulsen
Fredrikstad bibliotek
Telefon:    41 61 92 74
E-post:     ostfold@bibforb.no

Akershus
Helena Huse
Skedsmo videregående skole
Telefon:    99 52 39 93
E-post:     akershus@bibforb.no

Oslo
Snorre Håkonsen
Deichman - Pasientbiblioteket Rikshospitalet
Telefon:    97 16 62 87
E-post:     oslo@bibforb.no

Bibliotekarforbundet
Sekretariatet

Fylkeslag

Styremedlemmer
Anne Husøy, Fræna folkebibliotek
Kathrin Luneborg Kvilstad, Jåttå videregeånde skole
Glenn Karlsen Bjerkenes, Universitetsbibl. 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



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

#126863

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo


