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BFs medlemsportal 
er klar til bruk
Har du fått lønnsøkning i høst? Ny jobb? Adresseendring? Eller kanskje du bare vil se hvilke opplysninger 
BF har registrert om deg? Da kan du logge inn på BFs nye medlemsportal, sjekke medlemsinformasjonen 
din og registrere de endringer som det er behov for!

din side. Du finner innlogging til med-
lemsportalen på bibforb.no/medlemsportal.
Eller velg "Medlemskap" i menyen på BFs 
nettsider, så er medlemsportalen det øverste 
valget.

Brukernavnet ditt er den epostadressen 
du har registrert hos Bibliotekarforbundet. 
Ved første gangs bruk må du bestille pass-
ord, som du vil få tilsendt i løpet av første 
virkedag etter bestillingen. Du kan bestille 
passord nå ved å sende en epost til medlems-
info@bibforb.no, eller du kan bruke lenken 
på innloggingssida.

– Når du oppdaterer informasjonen din 

ved å bruke medlemsportalen blir endrin-
gene behandlet av BFs sekretariat så raskt 
som mulig, normalt i løpet av 1 – 3 virkeda-
ger, forteller kontorleder Petter Bruce i BFs 
sekretariat.

Med bedre oppdatert informasjon om BFs  
medlemmer, kan sekretariatet yte bedre 
service tilbake til medlemmene. 

Kontorleder Petter Bruce melder at BFs 
medlemsportal er klar til bruk. (Foto: 
Kristin Strøm)
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Etter et år som forbundsleder ga arbeidet med beretningen til lands-
styremøtet i november en mulighet til å oppsummere et travelt år. 
Som forbundsleder er jeg stolt over det store omfanget av aktivitet 
som finner sted i vårt forbund, skriver BF-leder Jannicke Røgler. 

Et travelt år

gjør opp status. På styremøtet i Unio i 
november satt jeg ved siden av leder for 
Norsk Ergoterapeutforbund. Jeg spurte 
han hvordan budsjetthøsten 2018 hadde 
vært så langt. Hadde de mottatt mange 
varsler om kutt? Han fortalte at de tidligere 
konsekvent hadde omtalt høsten som 
høstjakta. Og det var så absolutt ikke ment 
i positiv forstand. Høstjakta var høysesong 
for arbeidsgivers jakt på ergoterapeuter. 
De siste årenes betydelige satsing på folke-
helsearbeid i kommuner og fylkeskommu-
ner har gitt store endringer. Det har blitt 
tilført et betydelig antall nye stillinger og 
høstjakta på ergoterapeutene har de siste 
årene gledelig nok vært avlyst. 

Bibliotekarforbundet foretar ingen 
systematisk analyse av hvordan budsjett-
høsten ser ut i det enkelte bibliotek. Vi vet 
imidlertid at det blir tøf fere prioriteringer 
framover i kommunene. Dette skyldes 
redusert vekst i oljepengebruken og økte 
renter på kommunenes gjeld. Til sammen 
begrenser dette kommunesektorens øko-
nomiske handlingsrom framover. I staten 
ser vi at regjeringens avbyråkratiserings- 

og ef fektiviseringsreform etter fem år 
begynner å bli mer og mer smertefull for 
bibliotekene og deres brukere. Det går 
ut over alle UH-bibliotekene, Nasjonalbi-
blioteket og ikke minst har det gått ut over 
Helsebiblioteket.no. 

ARBEIDE T MOT KUT TFOR SL AG
Forslaget om kutt i Helsebiblioteket.no 

er alvorlig. Særlig uforståelig blir det når 
vi vet at dersom hvert enkelt helseforetak 
og hver enkelt kommune selv skulle kjøpt 
tilgang, ville kostnaden økt betydelig. I 
arbeidet med å hindre kutt har BF jobbet 
tett sammen med Norsk Bibliotekforening 
og SMH, spesialgruppen for medisin- og 
helsefag. Vi fikk også svært god støtte 
i Unios helseforbund med Norsk Syke-
pleierforbund i spissen. Basert på våre 
argumenter sendte de inn en skarp protest 
mot kuttforslaget til helse- og omsorgs-
komiteen på Stortinget. I skrivende stund 
er det ingen avklaring på situasjonen for 
Helsebiblioteket.no. 

Det er heller ingen avklaring for skolebi-
bliotekarene på de videregående skolene 
i Finnmark. I Finnmark er det forslag om 
ambulerende skolebibliotekarer etter en 
bestiller-utførermodell. Svært dårlige nyhe-
ter for våre medlemmer på de videregående 
skolene og for alle elevene og lærerne som er 
avhengig av å ha skolebibliotekaren til stede 

tekst
Jannicke Røgler
Forbundsleder
Bibliotekarforbundet

jannicke røgler
BF-leder

Det er umulig å ikke 
la seg følelsesmessig 
engasjere når elever i 
Finnmark tidligere i 
høst gikk ut på NRK 
radio og forsvarte sitt 
skolebibliotek. Biblio-
tekene er ikke til for 
seg selv, men for de 
mange som trenger oss. 

i skolen hver dag.  
Hvordan bør man så jobbe når man får 

den tunge beskjeden om at det foreligger 
kuttforslag? Dersom sekretariatet eller 
fylkeslaget skal bistå, er det viktig at vi 
får beskjed så tidlig som mulig. Det tar 
tid å formulere argumentasjon tilpasset 
det enkelte kuttforslaget. I tillegg må det 
jobbes bredt på ulike fronter. Politikere må 
påvirkes med gode argumenter. Media må 
brukes aktivt for å nå ut til både politikere 
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og viktige brukergrupper av biblioteket. 
Det er umulig å ikke la seg følelsesmessig 
engasjere når elever i Finnmark tidligere 
i høst gikk ut på NRK radio og forsvarte 
sitt skolebibliotek. Bibliotekene er ikke 
til for seg selv, men for de mange som 
trenger oss. 

Bygge allianser er også svært viktig når 
det kommer forslag om kutt. Bibliotekar-
forbundet og Norsk Bibliotekforening 
samarbeider tett i mange budsjettsaker. I 
tillegg har vi de ulike forbundene i Unio. I 
skolen er Utdanningsforbundet suverent 
størst. De opplever på nært hold hvor viktige 
skolebibliotekarer er og vet at uten dem 
får de selv både et større arbeidspress og 
problemer med å utføre egen jobb på best 
mulig måte. 

MODIGE TILLITSVALGTE
Om noen skulle være i tvil, Bibliote-

karforbundet har utrolig mange dyktige 
tillitsvalgte og forhandlere. Under lokale 
forhandlinger og ved trusler om bud-
sjettkutt blir dette særlig synlig. Modige 
tillitsvalgte tar sakene, sloss for sine 
kollegaer og står fram med gode argu-
menter. Dessverre gjenspeiles ikke våre 
tillitsvalgtes profesjonalitet alltid på ar-
beidsgiversiden. Det gjør de tillitsvalgtes 
jobb vanskeligere. Da kan det være greit 
å vite at det alltid er hjelp å få fra sekre-

tariatet. Fylkeslagene gjør en viktig jobb 
med å koordinere og gjennomføre lokale 
forhandlinger. I mange fylkeslag har vi 
egne forhandlingsutvalg. Det er en viktig 
målsetting å få dette i samtlige fylkeslag. 

I midten av november var en rekke 
tillitsvalgte samlet i Bergen til landssty-
remøte og tillitsvalgtkonferanse. Etter et 
år som forbundsleder ga arbeidet med 
beretningen til landsstyremøtet en mu-
lighet til å oppsummere et travelt år. Som 
forbundsleder er jeg stolt over det store 
omfanget av aktivitet som finner sted i 
vårt forbund. Hva den enkelte får utbe-
talt i lønn er selvsagt aller viktigst for det 
enkelte medlem, men å jobbe bibliotekpo-
litisk er også viktig for å styrke anseelsen 
til bibliotekarprofesjonen. Jo flere som ser 
viktigheten av det vi gjør, jo vanskeligere 
blir det å kutte i tjenesten. 

KUNNSK AP O G FAGLIG DEBAT T
Tillitsvalgtkonferansen samlet nesten 

80 stykker til et dypdykk i problemstillin-
gene rundt ubetjente åpningstider. Jeg er 
glad for at BF på denne måten kan bidra 
til spredning av kunnskap om ubetjente 
bibliotek og ikke minst til den faglige de-
batten rundt dette viktige temaet. 

Denne høsten har jeg rukket å ta en 
ekstra titt på familiens økonomi, nærmere 
bestemt våre forsikringer og huslån. Jeg ba 

om tilbud på forsikringer fra BF Forsikring. 
Tilbudet jeg fikk viste at jeg kunne spare 
20% av årspremien ved å bytte selskap. 
Valget om å bytte forsikringsselskap ble 
dermed svært enkelt. I tillegg gjorde BF 
Forsikring hele jobben for meg. Inspirert 
av dette gikk jeg videre til banken og boli-
glånet. Dine Penger har sjekket hvilke be-
tingelser det enkelte fagforbund har klart 
å forhandle seg fram til for sine medlem-
mer og Unio kom best ut. Med artikkelen 
fra Dine Penger som argumentasjon, fikk 
jeg forhandlet ned renta på boliglånet 
betydelig. Når jeg regnet på det fant jeg 
ut at jeg årlig sparer så mye at det dekker 
fagforenigskontingenten til BF.

Med andre ord, det er lurt å sjekke ut 
BFs fordelsprogram. 

Til slutt vil jeg benytte anledningen og 
ønske dere alle en riktig god jul og et godt 
nytt år. 

bred ak tivitet: Forbundsleder Jannicke 
Røgler på talerstolen under BFs lands-
styremøte i Bergen i november. (Foto: 
Erling Bergan)
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BIBLIOTEK - HVOR?

- Historiene om biblioteket som en stadig taper på budsjettene er 
livsfarlige. For hvis det er sant, da må vi inn i en forsvarskamp for å 
beholde det vi har. Men når vi nå opplever at bibliotekene er høyere 
på den politiske dagsorden, og blir viktigere for både politikere og 
befolkning, da kan vi flytte posisjonene våre videre framover. Dette 
er viktig å tenke gjennom når en argumenterer for bibliotek. 

Forventer endringer 
i filialstrukturen

tekst
Erling Bergan
Redaktør

antall bibliotek. Det er avdelingsdirektør 
Svein Arne Tinnesand som sier dette. Han er 
leder for Sekretariat for bibliotekutvikling i 
Nasjonalbiblioteket. Vi møtte ham en høst-
dag i hovedkvarteret ved Solli plass. 

– Jeg vil høre hvordan du tenker omkring 
filialstruktur og antall bibliotek i landet, 
hadde jeg sagt da jeg gjorde avtalen om en 
samtale med denne sentrale representanten 
for vår statlige bibliotekmyndighet. – Jeg 
vil vite hvordan du ser på avstandene folk 
har til bibliotek og om hvordan du tror den 
kommende kommunereformen kommer til 
å slå inn, la jeg til.

Det er fra Solli plass at den statlige bi-
bliotekpolitikken praktiseres. De dytter og 
drar i den retning de mener gir mening, i all 
hovedsak ved hjelp av prosjektmidler. Men 
også gjennom hvordan de omtaler biblio-
tekutvikling overfor Kulturdepartementet, 

politikere og lokale myndigheter.  
Svein Arne Tinnesand har lang erfaring 

fra bibliotekutvikling, i mange roller. Han har 
vært fylkesbiblioteksjef, politisk rådgiver på 
Stortinget og leder i NBF – for å nevne noe. 
Vi regner med at han kjenner godt følgende 
bakgrunnsteppe: 

Fra slutten av 80-tallet og flere tiår fram-
over ble det i gjennomsnitt nedlagt én biblio-
tekavdeling i Norge annenhver uke. Vi gikk 
fra 1247 bibliotekavdelinger i 1990 til 686 i 
2014. Antall bibliotek ble altså nær halvert. 

Nå er mange urolige for om vi står foran 

ytterligere nedgang i antall bibliotekfilialer 
i Norge. Kanskje noen hovedbibliotek ryker 
også? Vi står jo foran en kommunereform, 
og erfaringene fra den danske kommunal-
reformen for ti år siden tilsier at det kan bli 
en god del færre bibliotek i Norge de kom-
mende årene.

STABILT ANTALL
Men de siste 3-4 årene har antall biblioteken-
heter imidlertid stabilisert seg og ligger nå 
på 674 bibliotekenheter, ifølge statistikken 
fra 2017. 

- Er dette et nivå vi bør holde oss på i 
Norge?

- Det skal jeg ikke ha sagt. Det som har 
skjedd med bibliotekstrukturen i Norge er 
først og fremst en tilpasning til virkeligheten 
vi befinner oss i. En gang på 70-tallet hadde 
vi det høyeste antall bibliotekfilialer vi har 
hatt i vår historie. Og grunnen var at byene 
hadde begynt å bygge opp filialer, mens de 
ikke hadde begynt å bygge ned filialer på den 
tomme landsbygda. Det som skjedde i etter-
kant var at filialene forsvant på folketomme 
steder på bygda. Vi ser det i kommuner som 

svein arne tinnesand
Avdelingsdirektør, Nasjonalbiblioteket

Døden til bibliotek-
filialene i Norge 
vokste fram av en 
profesjonalisering av 
bibliotekvesenet
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BIBLIOTEK - HVOR?

Levanger, som fikk en egen artikkel om filial-
død i tidsskrif tet Prosa for noen år siden. Der 
ble biblioteksjefen framstilt som den som 
dreper de norske bibliotekene. Det samme 
opplevde mange av de nye biblioteksjefene 
som kom på 70- og 80-tallet, at den første 
jobben de måtte gjøre for å få til et godt 
bibliotekvesen, faktisk var å legge ned filia-
ler rundt omkring. Filialer som ikke ga noen 
mening lenger. 

- Er det ikke biblioteksjefer som står for 
nedlegging av filialer?

- Jo, men nedlegging av filialer er noe 
annet enn å skulle ta livet av norske bibliotek. 
Trusselen mot norske bibliotek utgjøres ikke 
av biblioteksjefene. Diskusjon om filial-
struktur som bygger på en forståelse av at 
filialer må bestå fordi de allerede er der, er 
en diskusjon drevet fram av folk som ikke 
kan bibliotek. 

SKURE T BAK KIRKEN
- Og hvis man kan bibliotek så ville man sagt 
noe annet?

- Da vil man ha en bibliotekstruktur som 
passer til den virksomheten man skal drive. 

Det betyr at to ukentlige åpningstimer i 
skuret bak kirken på mandag er meningsløst 
for en biblioteksjef å bruke tid og ressurser 
på. Så døden til bibliotekfilialene i Norge 
vokste fram av en profesjonalisering av 
bibliotekvesenet. I den forstand hadde 
Prosa-artikkelen rett. Men samtidig ser vi 
nå at det kommer nye filialer i bydeler i Oslo, 
Trondheim, Fredrikstad og nå sist i Bergen. 
Det er fordi filialer er meningsfull satsing i 

filialdøden: Bibliotekstrukturen i 
Norge har tilpasset seg virkeligheten vi 
befinner oss i, sier Svein Arne Tinne-
sand.(Foto: Erling Bergan)



befolkningstette områder. 
- Med færre bibliotek opplever likevel 

en god del mennesker at avstanden til nær-
meste bibliotek blir lengre enn før?

 y I 1957 var det 744 kommuner i Norge. På begynnelsen av 60-tallet begynte en 
sammenslåingsprosess basert på forslagene i den såkalte Schei-komiteen (ned-
satt allerede i 1946). Resultat ble at det i 1972 var 444 kommuner i Norge. 

 y De gamle kommunene hadde med seg en eller flere bibliotekavdelinger inn i de 
nye sammenslåtte kommunene. I 1987 var det fremdeles så mange som 1373 
bibliotekavdelinger i Norge. I 1997 var dette blitt til 1108 bibliotekavdelinger, i 
2007 ytterligere redusert til 807 bibliotekavdelinger, og i 2017 var tallet nede i 674. 

 y Svein Arne Tinnesand refererer i intervjuet til disse to utviklingstrekkene, som 
fulgte etter hverandre i tid.

SCHEI-KOMITÉEN  OG  FILIALNEDLEGGEL SER
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- Ja, men kommunikasjonsmidlene er 
helt annerledes nå. Bosetningsmønsteret 
har også endret seg. 

- La meg sitere fra utredningen «Biblio-
tekreform 2014», som kom i 2006:  «I mange 
kommuner kan avstand fra bosted til biblio-
tek være lang. Dette synes ikke å være noe 
stort problem for de fleste, men særlig for 
barn med en mindre aksjonsradius er det en 
fordel med et tilbud i nærmiljøet». Er det en 
situasjonsbeskrivelse som er god i dag også?

- Ja, det høres tilforlatelig ut. Og da må 
man se på hvor det bor barn. Det er ikke sik-
kert at det bor barn i gården øverst i bygda. 
Det er ikke sikkert filialen øverst i bygda bør 
opprettholdes, hvis folk der likevel er i stand 
til å ta bilen ned til sentrum for å handle 
hver uke. 

FOLKE TE T TE OMR ÅDER
- Så halveringen av antall bibliotekavdelinger 
i Norge gir mening i et slikt perspektiv?

- Ja, absolutt. For noen uker siden skjedde 
det to veldig bra ting: Bergen bystyre vedtok 
å satse på bibliotekfilial i Fana, og Valle kom-
mune i Setesdal nedla sin filial på Rysstad. 
Begge deler er veldig lure bibliotekpolitiske 
tiltak.

- Diametralt motsatt, men begge tilta-
kene var lure?

- Det ene var eksempel på en filial i et 
folketett område. Det andre var en filial som 
burde nedlegges fordi de ikke var i stand til 

å betjene den lille befolkningen som var der. 
De hadde ikke ressurser til å ha åpent når folk 
er der. Alle fra Rysstad reiser uansett til Valle 
sentrum for å handle. Og i Valle sentrum har 
de bygd nytt bibliotek som har mye større 
åpningstid. I tillegg kommer de til å innføre 
meråpent, som gjør at bibliotektilbudet til 
kommunens innbyggere blir enda bedre. 

SAMF UNNE T ENDRER SEG
- Kan endring i folks reisemønster rettferdig-
gjøre filialnedleggelser?

- Ja, selvfølgelig.
- Kan behovet for profesjonalisering av 

bibliotektjenesten også rettferdiggjøre 
filialnedleggelser?

- Ja.

- Det er heldig da, at de to forholdene 
sammenfaller, at begge peker i retning av 
større enheter færre steder?

- Poenget er at samfunnet endrer seg. 
Enkelt og greit. Og den som er i stand til å se 
disse endringene, er of te biblioteksjefen. 
Det er biblioteksjefen som sitter med filial-
strukturen og ser hva som er lurt å gjøre for 
å sikre gode tjenester. Ingen biblioteksjefer 
går inn i jobben for å svekke befolkningens 
bibliotektilbud, de vil gjøre det bedre. Derfor 
skjer det strukturendringer.

- Vil du si at Kvinnherad er et eksempel 
på dette, hvor de på 80-tallet hadde 12 avde-
linger og nå har en avdeling pluss bokbuss?

- Ja, Kvinnherad var en av eksempelkom-
munene ved siden av Levanger i Prosa-artik-
kelen jeg nevnte. Du kunne bare se på hva 
som skjedde i de små bibliotekfilialene, på 
åpningstid, besøkstall og ressursbruk. Med 
12 filialer i Kvinnherad måtte du antakeligvis 
ha 12 eksemplarer av boka til Jon Michelet. 
Gir det mening, når en kommune på 20 000 
greier seg med tre? Ressursbruk er absolutt 
en del av dette. 

FILIAL STRUK TUREN VIL ENDRE SEG
- Om et drøyt år vil 43 nye kommuner er-
statte 108 gamle. Det blir altså 65 færre 
kommuner. Forventer du nedlegging av 
f lere bibliotekavdelinger i kjølvannet av 
kommunereformen?

- Jeg forventer en endring. I Sandefjord, 
svein arne tinnesand
Avdelingsdirektør, Nasjonalbiblioteket

Det er ikke sikkert 
filialen øverst i bygda 
bør opprettholdes, 
hvis folk der likevel er 
i stand til å ta bilen 
ned til sentrum for 
å handle hver uke. 

 y Levanger kommune ble på begynnelsen av 60-tallet slått sammen 
med Skogn, Åsen, Frol og Ytterøy. På det meste hadde denne sam-
menslåtte kommunen 14 bibliotekavdelinger. På 1980-tallet var 
dette blitt redusert til hovedbibliotek og 9 filialer. I 2000 var det 2 
filialer igjen, og i dag er det kun hovedbibliotek. 

 y Guri Sivertsen Haugan var biblioteksjef i Levanger i mange år. 
Det var henne journalist Astrid Sverresdotter Dypvik omtalte i sin 
artikkel «Aktiv dødshjelp. Om biblioteknedleggjaren og hennar 
medsamansvorne» i tidsskrif tet Prosa i 2009. 

 y Dypvik skriver blant annet: «Inne på det eine, framleis eksisterande 
biblioteket i Levanger skal eg møta den store biblioteknedleg-
gjaren, Guri Sivertsen Haugan. Det var ho som tok initiativet til å 
leggja ned dei to siste folkebibliotekfilialane i Levanger. Det var i 
2001.»

 y Det er dette Svein Arne Tinnesand refererer til i intervjuet her i 
Bibliotekaren, når han snakker om Levanger bibliotek og artikkelen 
i tidsskrif tet Prosa. Han ser filialnedleggelsene som et resultat av 
profesjonalisering av bibliotekvesenet. «Nedlegging av filialer er 
noe annet enn å skulle ta livet av norske bibliotek. Trusselen mot 
norske bibliotek utgjøres ikke av biblioteksjefene», sier Tinnesand.

PROSA-EK SEMPELE T  LE VANGER

Levanger bibliotek ligger midt i sentrum av byen. Her foto-
grafert i 2005, da nedlegging av alle de øvrige 13 bibliotek-
avdelingene i kommunen var fullført. (Foto: Erling Bergan)
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som ligger et hestehode foran de andre kom-
munene som skal slås sammen, lager de en 
intensjonsavtale før sammenslåingen om at 
bibliotekavdelingene skal opprettholdes. Og 
så prøver de å tilpasse bibliotekavdelingene 
til den nye kommunestrukturen. Det gjør de 
fordi de ønsker det. Men det kommer ikke til 
å se sånn ut om 25 år. Heller ikke om 10 år. 
Kommunesammenslåingen gjør noe med 
de samme strukturene jeg har vært inne på 
tidligere. Den gjør noe med mønsteret for 
utbygging, bosetting og reiser. Det er klart 
at filialstrukturen kommer til å endre seg 
som et resultat av dette. 

- Du forventer endring i reisemønster og 
demografi som følge av kommunereformen?

- Ja. Det er jo meningen. Det ligger som 
en peker under dette. Men også uten endret 
kommunestruktur ville jeg forventet en 
endring i filialstruktur. Kommunereformen 
er bare en del av de strukturendringene 
som skjer. Jeg tror vi fortsatt kommer til å 
se en endring og en nedgang i antall biblio-
tekenheter.

- Fra 674 bibliotekenheter og videre 
nedover?

- Ja. Det vil jeg tro.
- Hvor langt ned?
- Det kommer helt an på. Men fremdeles 

finnes det veldig mange totimersfilialer, eller 
varianter av disse. Og det å bytte en bok på 
mandags ettermiddag er kanskje ikke den 
måten folk bruker bibliotekene på lenger.

HADDE EN F UNK SJON EN GANG
- Du beskriver totimersfilialer som et dårlig 
bibliotektilbud?

- Nei, jeg beskriver det som et eksiste-
rende tilbud som hadde en funksjon en 
gang. Tilbudet hadde to forutsetninger. Det 
viktigste var at transportmønsteret var an-

nerledes. Det andre at bøker var mangelvare. 
Det er de ikke lenger. Bøker er noe du får ab-
solutt over alt. Jeg har bedre bibliotektilbud 
på hotellet jeg bor på i syden enn jeg ville 
hatt i en av de tidligere filialene i Kvinnherad. 

- Totimersfilialer stemmer ikke med 
behovet i vår tid?

- Nei.
- Vil det si at en bokbuss som stopper 

kanskje én time i uka, også er et tilbud som 
ikke stemmer med vår tid?

- Det skal du ikke se bort ifra.

BOKBUSS ER IKKE 
NOE MÅL I SEG SELV
- Er det en målsetting å øke antall bokbusser 
i Norge?

- Nei. Hvorfor skulle det være en målset-
ting? Jeg ser ingen grunn til det. Hvis det 
skulle være behov for bokbusser, så skal de 
selvfølgelig lages. Men det er ikke noe mål i 

seg selv å øke eller minke antall bokbusser 
i Norge. Bokbuss er et virkemiddel til å gi 
bibliotektjenester til befolkningen. Å kjøpe 
svære maskiner som du fyller diesel på og 
kjører rundt i Norges land, det er ikke noe 
mål i seg selv. 

- Gjelder det samme argumentet for 
bokbåten?

- Ja. Det eneste som er viktig når det 
gjelder målsetting, er å sikre at befolknin-
gen har et godt bibliotektilbud, som kan gis 
gjennom en vanlig avdeling, en bokbuss, en 
bokbåt eller noe annet. I nåværende regje-
ringserklæring åpner de for å teste ut «nye 
modeller for drif t av bibliotek». Og det er 
nettopp det som må gjøres, å finne ut hva 
som gir best bibliotektilbud. Hvis det betyr 
at en finner andre måter å gjøre ting på, så 
kan det være fornuf tig. 

VIL IKKE KONSERVERE STRUK TUR
- Går det an å vurdere ulikt på den ene siden 
bibliotektilbud som hovedsakelig skal drive 
lesestimulering og på den andre siden full-
verdige bibliotektilbud, og at bokbuss og 
bokbåt tilhører den første kategorien?

- Det er mulig å tenke seg mobile tjenes-
ter som et virkemiddel til å bidra i den første 
kategorien. Der kunne en jo også tenke seg 
nesten hva som helst av interessante gode 
tiltak. Hva med for eksempel oppsøkende 
bibliotekarer? Men jeg er redd for at vi 
ensidig ser på struktur, noe som gir liten 
mening. Derfor er jeg livredd for statlige 
støtteordninger som bidrar til å konservere 
struktur. At det liksom alltid skal ligge en 
bibliotekfilial i Ytreneset i Grukkedal, selv 
om gårdene der er fraflytta og gjort om til 
sommerhus. Struktur er ikke verneverdig i 
denne sammenhengen, men et virkemiddel 
for å gjøre bibliotektilbudet godt.

 y Valle kommune i Setesdal har 1246 innbyggere. Av disse bor ca 263 i kommune-
senteret Valle, med of fentlige tjenester, butikker, m.m.

 y Rysstad er ei grend 15 km sør for kommunesenteret Valle. Rysstad var tidligere 
del av Hylestad kommune, med grendene Besteland, Helle, Straume, Nomeland, 
Bjørgum, Haugen, Hovet, Brokke, Berg, Haugeland og Uppstad. Hylestad ble slått 
sammen med Valle i 1962. Ved sammenslåingen hadde Hylestad 662 innbyggere.

 y Valle kommune har lenge hatt to bibliotekavdelinger, hovedbibliotek i Valle og 
filial i Rysstad. Filialen ble nedlagt i forbindelse med bygging av Sæbyggjen - 
Sentrumsstoga i Valle, som er navnet  på det nye biblioteket og kyrkjestoga i Valle. 
Bygget åpnet lørdag 15. september 2018.

 y Svein Arne Tinnesand refererer i intervjuet til nedleggelsen av filialen og bygging 
av det nye hovedbiblioteket i Valle.

SÆBYGGJEN  I  VALLE  KOMMUNE 

Fra åpninga av Sæbyggjen med nytt bibliotek 
i Valle 15. september i år. Samtidig er filialen i 
Rysstad nedlagt. (Foto: Kim Rysstad)

svein arne tinnesand
Avdelingsdirektør, Nasjonalbiblioteket

Derfor er jeg livredd 
for statlige støtteord-
ninger som bidrar til å 
konservere struktur. At 
det liksom alltid skal 
ligge en bibliotekfilial 
i Ytreneset i Grukke-
dal, selv om gårdene 
der er fraflytta og gjort 
om til sommerhus. 
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- Bruker Nasjonalbiblioteket noen pro-
sjektmidler på noe som har med filialstruk-
tur å gjøre?

- Nei, ikke bevisst fra vår side. Midlene 
skal bidra til at biblioteksjefen kan ivareta 
det overordna målet å gi gode tilbud til 
innbyggerne. Vi har gitt støtte til prosjekter 
som tester ut leveringsmåter for bøker, bok 
i butikk, meråpne bibliotek og mye annet 
for å finne ut hva som er mulig å gjøre for å 
gi et godt tilbud. 

GULROT FOR NYE DRIF TSMODELLER
- Du nevnte Jeløya-erklæringen som vil se på 
nye drif tsmodeller. Er det noen prosjektmid-
ler som går direkte knyttet til det?

- Nei, ikke ennå. Nå har vi hatt satsinga 
på arena-funksjonen. Spørsmålet om nye 
drif tsmodeller er for nytt til at vi har fått 
skrevet det inn i den generelle utlysninga 
av prosjektmidler. Den blir nok nevnt i 
utlysninga som kommer på nyåret. Men 
jeg oppfatter dette i regjeringserklæringen 
som en mulighet for bibliotekene til å se på 
samarbeidspartnere og drif tsformer. Hvis 
de har gode tanker om det, så søker de om 
midler til prosjekt knyttet til det. Mye av 
det som skjer i norske bibliotek i dag, har jo 
startet med noen prosjekt med midler fra 
oss, og som etter hvert har blitt rullet ut som 
mer eller mindre faste ordninger. Det samme 
gjelder spørsmålet om drif tsmodeller, at vi 
holder fram en gulrot for å få bibliotekene til 
å se nye muligheter.  

- Nåværende statlige bibliotekstrategi 
går ut i 2018. Nå har kulturministeren signa-
lisert en ny strategi for 2020-2023. Bør denne 
nye statlige bibliotekstrategien ha noen mål 
knyttet til hvor stor avstand det bør være for 
folk til å oppsøke et bibliotek?  

- Nei. 
- Er det for eksempel greit å ha 20 mil til 

nærmeste bibliotek?
- Mine svigerforeldre bodde på et veiløst 

nes mellom Mosjøen og Sandnessjøen. De 
måtte kjøre en halvtime med egen båt, så 
gå på en buss som kjørte i ti mil, før de gikk 
om bord i en ferge som tok én time før de 
var i byen der biblioteket lå. De var også de 
eneste som bodde på dette neset. Kanskje 
det er enklere for oss å si at de som bor så 
langt fra en bibliotekavdeling skal få det de 
trenger brakt hjem på en annen måte. Det 
hadde vært både billigere og enklere. Vin-
monopolet opererer for eksempel med en 
avstandsgrense for hjemmelevering. 

OM DE T FALLER FOR FORT...
- Hvis filialdøden etter kommunereformen 
skulle bli for sterk, har Nasjonalbiblioteket 
da noen virkemidler som kan motvirke dette?

   - Nei. Det står for så vidt i eksisterende 
bibliotekstrategi at en må ha et blikk på 
kommunereformen. Og jeg mener at vi må 
ha blikk på dette også videre framover. Vi 
bør følge med på om filialstrukturen faller 
sammen for fort, og vi må ha et blikk på 
hva det er mulig å gjøre innenfor ny kom-
munestruktur. Det er viktig å følge med på 
at kommunene endrer seg når det gjelder 
bibliotekpolitikken. Det bør nok nevnes 
også i den nye bibliotekstrategien. Det er 

Kulturdepartementet som eier strategien, 
men jeg tror det vil være fornuf tig. 

- Har dere kontakt med departementet 
når de arbeider med ny statlig bibliotek-
strategi?

- Vi jobber selvfølgelig sammen med dem 
om dette, men det er ikke vi som avgjør hva 
som til syvende og sist står der. Dette er et 
politisk bestemt dokument.

- Er meråpent en måte å opprettholde 
filialer som holder på å bli nedlagt?

- Ja, det vil jeg tro. En av utfordringene for 
de små filialene er at de har vært avhengige 
av en tilsatt som kan åpne døra og holde 
åpent de timene. Når brukerne kan gå inn 
og benytte seg av tilbudet på tillit, kan det 
gi muligheter til å benytte filialen selv om 
de er på jobb mandags ettermiddag når de 
tradisjonelt hadde betjent åpningstid. 

MER ÅPENT ER INGEN PAR ANTES
- Oppfatter du meråpent som en viktig trend 
som bør stimuleres, eller er det en parentes i 
bibliotekutviklinga?

- Den forrige danske bibliotekdirektøren 
sa i sitt avslutningsintervju at meråpent var 
det punktet der det danske folk tok tilbake 
folkebibliotekene. Jeg tror ikke meråpent er 
en parentes. Løsninger som bygger på tillit 
og selvbetjening vil det nok heller komme 
mer av. Når det nå snakkes om ubetjente 
butikker, så peker de på meråpne bibliotek 
og sier at når bibliotekene har såpass tillit til 
sine brukere, kan butikkbransjen vise nok 
tillit til sine kunder. Jeg tror dette er en trend 
som ikke stopper sånn uten videre.

- Nasjonalbiblioteket er eksempel på et 
bibliotek med kun én publikumsavdeling, 
men som med dine digitale nettjenester 
kommer nærmere og nærmere folk over hele 
landet. Dette kan kanskje også ses som en 
slags meråpen tjeneste, som supplement til 

svein arne tinnesand
Avdelingsdirektør, Nasjonalbiblioteket

 Jeg tror ikke meråpent  
er en parentes. Løsninger 
som bygger på tillit og 
selvbetjening vil det nok 
heller komme mer av.

 y Kvinnherad ble på 60-tallet slått sammen med daværende  Fjelberg, 
Varaldsøy og den nordlige delen av Skånevik kommuner. 

 y Den nye Kvinnherad kommune fikk da en bibliotekstruktur med 
avdelinger fra alle disse fire kommunene. Det var i alt 12 bibliotekavde-
linger i Kvinnherad helt fram til begynnelsen av 80-tallet. 

 y Framlegg fra daværende biblioteksjefer om å la bokbuss erstatte de 
mange småfilialene ble etter hvert implementert. 

 y I dag har Kvinnherad fast bibliotekavdeling kun på Husnes. I tillegg har 
de egen bokbuss som kjører til de øvrige grendene.

 y Svein Arne Tinnesand refererer til endringene i Kvinnherads bibliotek-
struktur i intervjuet her i Bibliotekaren. 

K VINNHER ADS  BOKBUSSALTERNATIV

Dagens bokbuss i Kvinnherad. Nå har de bestilt ny, 
som kommer på nyåret. (Foto: Kvinnherad bibliotek.)
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landets fysiske bibliotekstruktur? 
- Ja, det er absolutt en måte å se det på. La 

meg gå en omvei om loven om bibliotekve-
derlag. Jon Bing og Helge Sønnerland fant 
en veldig god formel da de utarbeidet loven. 
De skulle telle antall bøker i norske bibliotek, 
lage et tall ut fra det, og fordele vederlag 
til forfattere som ble lånt ut fra norske bi-
bliotek. Dette fungerte jo godt, bibliotekene 
fyltes opp med bøker, og beholdningen steg 
for hvert år. Dette er bøker som stort sett 
ble stående stille rundt omkring i norske 
bibliotekfilialer. Og så, til forfatterorgani-
sasjonenes store fortvilelse, begynte tallet 
å falle på et eller annet tidspunkt. Vi visste 
at antall eksemplarer måtte tas ned, at man 
ikke skulle ha alle disse bøkene lagret rundt 
omkring i norske bibliotek. Nå har Kultur-
departementet og opphavsrettorganisasjo-
nene begynt å utarbeide endringsforslag til 
loven om bibliotekvederlag. Og da snakker 
de om tilgang, ikke om eksemplarer. 

- Og hvordan står det til med tilgangen?
- Det norske folk har tilgang til all utgitt 

norsk litteratur gjennom bibliotekene. Hvis 
du vil ha en bok, får du tak i den. I stedet for 
å telle opp at man har ti slitte eksemplarer 
av Gjengangere på skolebiblioteket, så kan vi 
slå fast at alle innbyggere i Norge har tilgang 
på Gjengangere. Og da trenger vi bare å telle 
tilganger.

- Men det er vel mange som foretrek-
ker å låne en fysisk bok som er der når du 

trenger den?
- Ja, men dette handler om vederlag for 

bruken av din tekst. Hvordan du foretrekker 
å lese, det er en helt annen diskusjon. Men du 
har tilgang til alt, både digitalt og fysisk. Det 
gjør at du ikke trenger å ha bibliotekfilialen 
i nærheten av deg.  Det andre er at mye av 
det som før ble gjort fysisk, er unødvendig 
å gjøre fysisk i dag. Å sjekke på side 23 hva 
Solstad virkelig skrev, det trenger man ikke 
gjøre fysisk. Å foretrekke å lese Solstad 
fysisk, det er greit. Men for å gjøre oppslag 
trenger man ikke den fysiske boka. I tillegg 
gir strukturen med depotbiblioteket og 
etter hvert et oppegående biblioteksøk, at 
hvem som helst kan søke etter en hvilken 
som helst bok og få den sendt til nærmeste 
bibliotek. Diskusjonene om det fysiske ved 
både ordningen med bibliotekvederlag og 
opprettholdelsen av bibliotekstruktur blir 
derfor litt rar, så lenge tilgang til innhold er 
det vi egentlig snakker om. 

MER TID, E T STED Å VÆRE
- Det er altså tilgangen som er Nasjonalbi-
bliotekets anliggende, mens filialstrukturen 
er den enkelte bibliotekeiers valg for å gi slik 
tilgang?

- Ja. Men et godt bibliotek er jo mer enn 
tilgang. Om det bare var tilgangen om å 
gjøre, kunne vi ordne det meste gjennom 
mobiltelefonen. Den siste storbyundersø-
kelsen av hva folk faktisk gjør på biblioteket, 

viser at de som kommer til biblioteket tilbrin-
ger mer og mer tid der. Det fysiske bibliote-
ket får en annen betydning enn å komme inn, 
levere og hente. Bøker finnes i dag overalt, 
det er et overskuddsfenomen. Et bibliotek 
i dag oppfattes som noe mer, som et sted 
som må inneholde noen kvaliteter som gjør 
at man vil komme. De fortalte i Valle at der 
kom folk helt fra Rysstad til hovedbiblioteket 
i Valle for å lese den nye avisa. Men filialen 
på Rysstad brukte de ikke. Hovedbiblioteket 
har kvaliteter som filialen ikke har. Vi kan ta 
med den virkelig store endringen fra pas-
sivt å stille bøker til disposisjon til å drive 
aktiv formidling gjennom arrangementer 
og annen type virksomhet. Det forventes at 
biblioteket ikke er et sted der det står bøker, 
men et sted der du kan være og hvor du kan 
gjøre ting. Og da er det begrenset hva du får 
gjort av dette på totimersfilialen. Om man 
sier at bibliotekstrukturen skal være som 
den alltid har vært, så sier man også at hva 
biblioteket skal være ikke endrer seg. Det blir 
i så fall et ønske om ikke å tilpasse biblioteket 
til vår tid, avslutter Svein Arne Tinnesand. 

bibliotekk valitet: Bøker er nå et 
overskuddsfenomen. Et bibliotek i dag 
oppfattes som noe mer, sier Svein Arne 
Tinnesand. (Foto: Erling Bergan)
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Hvorfor skal en kommune ha bibliotekfilialer? Eller bokbuss? Begge kan 
begrunnes med store avstander i kommunen. Kvinnherad hadde 12 
bibliotekavdelinger på 80-tallet. I dag har de ett bibliotek og bokbuss. 
Vi har spurt biblioteksjef Trude Hege Bergesen hvordan det fungerer. 

Fra 11 filialer til 1 bokbuss

tekst
Erling Bergan
Redaktør

filialstruktur. Kvinnherad kommune 
ligger i Hordaland, noen timer sør for 
Bergen. Hoveddelen ligger på sørsida av 
Hardangerfjorden. En flik, de to bygdene 
Ølve og Hatlestrand, ligger på vestsida av 
Hardangerfjorden. Ellers omfatter kommu-
nen flere større og mindre øyer, blant annet 
Varaldsøy i nord, og Halsnøy, Fjelbergøy og 
Borgundøy i sør.

- Dere har en spredt kommune, med 
mange bygder rundt en fjord. Men dere har 
ingen bibliotekfilialer. Hvorfor ikke?

- De har blitt lagt ned alle sammen, en 
etter en. Dette skjedde før min tid som bi-
blioteksjef, sier Trude Hege Bergesen og ber 
om forståelse for at hun ikke er sikker på alle 
grunnene for at hver enkelt filial ble nedlagt. 

- Men det var selvfølgelig for å spare 
penger og få mer ef fektiv bibliotekdrif t. Man 
fikk til slutt samlet ressursene på hovedbi-
blioteket. Og så har vi bokbuss, som på et 
vis erstatter filialene. 

FLEK SIBILITE T
- Stopper bokbussen på de samme stedene 
som filialene var tidligere?

- Stoppestedene blir hele tiden tilpasset 
bruken. Det kan være et sted som folk flytter 
fra, hvor det ikke er så mange barn, og da kan 
vi flytte stoppestedet til et annet sted. Det er 
det som er så flott med en bokbuss, at den er så 
fleksibel. Vi kan forandre rutene hvert halvår, 
alt etter behovet som er der, om noen steder 
ønsker mer eller mindre tid. Vi kan ta vekk et 
stopp hvis det ikke blir brukt. Flytter det nye 
folk til, kan vi vurdere å ta det opp igjen. Dette 
kan man ikke gjøre med en filial, som ikke kan 
bygges opp og tas ned på den måten. 

- Bokbussen i Kvinnherad fungerer godt?
- Ja, det synes vi. Den er godt besøkt og 

har mye utlån. Vi har rundt 30.000 utlån pr år. 

- Kjører bussen hele året?
- Bare når skolene er åpne. Den kjører ikke 

i sommerferien, og heller ikke i vinterferien 
eller høstferien. 

- Er det mange som husker filialene dere 
hadde før og gir uttrykk for at de savner dem?

- Nei, det kan jeg ikke si. Det var en liten 
periode etter at de siste filialene ble lagt 
ned, at noen kanskje savnet å kunne gå inn i 
filialen på Hatlestrand. Der er det noen som 
bruker biblioteket i nabokommunen, siden 
det faktisk er kortere avstand dit enn å kjøre 
til hovedbiblioteket på Husnes. For å komme 
fra Hatlestrand til Husnes må de ta ferge og 
bruke omtrent en og en halv time. Nabokom-
munen Fusa er omtrent en halv time unna. 

SLIPPER Å TENKE ÅPNINGSTID
- Har dere meråpent?

- Ja, det har vi også. Vi startet med det 
for to år siden.

- Kompenserer meråpent på noen måte 
for avstanden fra grendene til hovedbiblio-
teket?

- Ja, det vil jeg vel si. Før var det mange 
som sa at de ikke hadde tid til å komme til  

biblioteket etter arbeid. Nå kan de kombinere 
besøket med andre ting de skal gjøre i kom-
munesenteret, der det er både butikker og 
of fentlige tjenester. Nå trenger de ikke tenke 
på om biblioteket er åpent eller ikke. Det er 
meråpent hver dag hele året, fra klokka 8.00 
om morgenen til klokka 22.00 om kvelden. 

- Hvordan er bruken av den ubetjente, 
meråpne tiden?

- Den øker på. Vi har 16 års-grense. Det 
er videregående skole på Husnes. Vi ser at 
det har blitt mer populært blant dem. Vi 
hadde noen elever fra handel og service-
linja i praksis på biblioteket i tre uker. De 
skulle drive med markedsføring, og jeg ba 
dem markedsføre det meråpne biblioteket 
når de kom tilbake til skolen. Et resultat av 
denne kampanja var at vi har fått mange 
flere besøk etter det, avslutter Trude Hege 
Bergesen. 

K VINNHERAD HAR SATSET PÅ RULLENDE TILGANG

effek tiv drif t: Biblioteksjef Trude 
Hege Bergesen kan flytte bokbusstopp 
etter behov i Kvinnherad. (Foto: Erling 
Bergan)
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Bibliofil nå også i 
Kristiansand og Stavanger 

Vi er veldig glade for å kunne ønske folke- og 
skolebibliotekene i Kristiansand og Stavanger velkommen til 
Bibliofil. Vi ønsker lykke til med bruk av nye nettløsninger. 

Leveransen er gjort etter anbudskonkurransen hvor 
bibliotekene i Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand 

gikk sammen om å velge felles biblioteksystem.
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Den mest originale bibliotekenheten i Norge er utvilsomt bokbåten. 
Høyt elsket og hardt presset av stadig tilbakevennende kuttforslag. 
Men Epos dekker et bibliotektilbud til mange av Vestlandets gris-
grendte strøk med kai. Thomas Brevik gir sin begrunnelse for hvorfor 
bokbåten er viktig.

Bokbåten treffer 
folk hjemme

tekst
Thomas Brevik
Bokbåtbibliotekar siden 1990
med til sammen 13 år ombord..

bibliotekstruktur. Når skoler, butikk og fastland ligger timers 
båtreise unna. Når du må kjøre til legekontor, SFO og kommune-
sentrum på en svingete, smal og rasutsatt vei. Da er alle tjenester 
du kan få i gangavstand fra hjemmet en glede. Bokbåten er snart 
en av de siste tjenestene som øyer ute i havgapet og små bygder 
innerst i fjorder får fra et storsamfunn som har tatt skolen, banken, 
butikken og snart posten. 

En lørdag i mars får bokbåten besøk av 124% av ungene på Rostøy 
til kulturprogram og bokutlån. Et bursdagsselskap tok med seg de 
tilreisende gjestene og fikk underholdning med forfatter og tegner 
Reidar Kjelsen som ekstra pif f på en allerede fin dag. 

EN BOK SLUKER SK AP T I 1990
En kveld i november, sludder det sidelengs, men ombord på Epos 
er det varmt og tørt. I mylderet av barn og voksne som skal finne 
en bok, eller flere, som skal holde til båten kommer igjen til våren, 
står en strålende blid og rødkinnet mor og viser bøker til en liten 
seksåring som nettopp har begynt på arbeidet med å knekke le-
sekoden. Bokbåten har de gledet seg til siden skolestart. Når spør 
hun, “Husker du meg?” Bokbåtbibliotekaren må ærlig innrømme at 
han ikke kjenner henne igjen. “I 1990 var du bibliotekar på båten og 
anbefalte Bente Lohne sin bok Julias reise til meg. Det var den stør-

EPOS SEILER I MEDVIND OG MOT VIND...

ste leseopplevelsen jeg har hatt. Jeg ble en boksluker den dagen.“  
Slike opplevelser gjør livet ekstra fint for en bibliotekar. Akkurat det 
samme skjer på bokbusser, filialer og hovedbibliotek, landet rundt, 
og året rundt. Hva er så spesielt med bokbåten? 

Ved kaien på Auklandshamn står hele skolen sirlig på linje 
klar til å gå ombord. Her vet jeg av erfaring av mange av elevene 
er interesserte i matlaging og baking. De største gutta i sjuende 
stormer bort til hylla med kokebøker og slåss gemyttlig om den 
store sjokoladeboken, bakst i alle former og hvordan tilberede 
vilt. Noen har vært med på hjortejakt og skal tilberede middag til 
familien, andre sikler på desserter og lurer på om de har tilgang til 
alle ingrediensene. Om ikke en majoritet av det norske kokkeland-
slaget om tjue år består av kokker  med oppvekst på Sveiolandet 
blir jeg veldig overrasket. 

MÅ STREKKE FORMIDLINGSMUSKLENE
Bokbåten byr på en intens litteraturformidlingsopplevelse. Of te 
har vi 50-100 unger om bord samtidig. Mange vil ha det samme 
som de andre, de samme tingene vi kjenner igjen fra bibliotek i 
land, Amuletten, Grøss og gru, kjærleik og spenning. Men, of tere 
enn i et landbasert bibliotek, må vi svare; “den har vi ikke.” Vi har 
52 stopp og et begrenset bokbudsjett. Bibliotekarene må strekke 
formidlingsmusklene vesentlig mer enn i andre bibliotek. Her er 
det ikke fjernlån, eller bestillinger som kan komme i neste uke. 
Her er det vinn eller forsvinn. Klarer vi å pense de unge inn på en 
minst like god bok, et alternativ de aldri ellers ville oppdaget eller 
prøvd? Du har en time på deg til å tilfredsstille de 30-40% som 
ikke lett finner en bok, eller fem, selv. Hver suksess er en søt smak i 



BIBLIOTEKAREN  4/2018 15   

BIBLIOTEK - HVOR?

BIBLIOTEKAREN  4/2018 15   

BIBLIOTEK - HVOR?

munnen som vi ikke rekker å nyte før neste lille sunnhordalenning 
ser forventningsfullt opp og ytrer de kjente og kjære ordene, “har 
dåke nåke kjekt?” Og heldigvis, så er svaret alltid JA: Vi har veldig 
mye kjekt og vi klarer å få det i hendene på små og store. Vi som 
kommer to ganger i året får ikke mange nye sjanser, vi MÅ prestere, 
der og da.  intensiteten er langt høyere enn den du opplever på land. 
Bokbåtens misjon om å vekke leselyst og -glede oppfyller vi på tre 
til fire stopp hver dag. Vi kommer til øyer med fem barn, som ikke 
har tilgang på folkebibliotek, bokbuss eller et godt skolebibliotek, 
hvor alle har stjerner i øynene når båten siger til kai, uansett årstid 
og hvor of te de har opplevd det før. Bokbåten er botemiddel mot 
kynisme, sentralisering og isolasjon. 

KOBLER BØKER OG OPPLE VEL SE
Bokbåten er ef fektiv i et bibliotekfaglig perspektiv. Små skoler, 
med minimale skolebibliotek får tilgang til en samling som er større 
enn de fleste skolebibliotek i sentrale strøk. Skolene får fornying 
av biblioteket med kasser av bøker lånt ombord på båten. Vi sup-
plerer magre faglitteratursamlinger med aktuelle fagbøker om 
temaer elevene skal jobbe med det neste halvåret. Etter et besøk 
på bokbåten kobler ungene bøker og lesing til en spennende og 
annerledes opplevelse som inkluderer teater, forfatterbesøk eller 
annen levende kultur. 

FAGLIG UTFORDRING
For en bibliotekar er det å jobbe ombord i bokbåten et privilegium 
og en intens opplevelse. Å bo ombord, med interessante, hyggelige 
og spennende “kultur” og mannskep er et godt stykke utenfor den 

vanlige hverdagen. Det frisker opp i vaner og stivnede tankesett. 
Faglig er det en utfordring å skulle formidle til mange barn uten 
å ha luksusen å kunne slå opp i katalogen og bestille fra andre det 
vi ikke har ombord. Å skulle på stående fot finne erstatninger for 
dagsaktuelle og populære bøker er alltid en utfordring og større blir 
den når det står 25 unger rundt deg som alle vil ha noe spennende 
og interessant. Å bli kjent med over femti små lokalsamfunn, som 
alle har sitt særpreg, er også både en glede og en utfordring. Ikke 
lett å tilpasse samlingen uten å øke bokbudsjettet hundre ganger 
og senke båten på grunn av overlast. Da blir kreativitet og improvi-
sasjonsevne de eneste erstatningene. Og det er forbausende of te 
vi får tilbakemelding om hvor vellykket forrige besøks anbefaling 
var. Vi får selvsagt også høre det når vi mislykkes, men som regel 
blir vi tilgitt og får en ny sjanse til å åpne litteraturens verden for 
en leseskeptisk femteklassing. 

Og sist, men ikke minst, du blir utrolig godt kjent med samlingen 
når du må rydde opp tusen bøker som har falt ned fra hyllene på 
grunn av storm og høy sjø et par ganger på turen. 

bibliotek på k jøl: Bokbåten er effektiv i et bibliotek- 
faglig perspektiv. Små skoler får tilgang til en sam-
ling større enn de fleste skolebibliotek i sentrale strøk, 
skriver Thomas Brevik. Her fra bokbåtens siste tur til 
Vevring i Sogn og FJordane, våren 2015. (Foto: Erling 
Bergan)
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Hva sa "Bibliotekreform 2014" og den 
(foreløpig) siste bibliotekmeldinga 
om filialstruktur?
I 2004 satte Kultur-og kirkedepartementet i gang utredningen som i 2006 ble "Bibliotekreform 
2014". Mye handlet om struktur. Så kom Giskes stortingsmelding om bibliotek 2009. Kjenner vi 
igjen poengene de kom med?

konsolidering.  Bibliotekreform 2014 hadde tre målom-
råder, hvor det andre het "Struktur og organisering". Her 
var det snakk om intet mindre enn en reform:

"Hovedsatsingen under dette målområdet er å gjen-
nomføre en reform av bibliotekstrukturen. Målet med re-
formen er å gi brukerne bedre bibliotektjenester, gjennom 
sterkere bibliotek og kompetansemiljøer som er i stand til å 
utvikle flere og bedre tjenester. Sterkere bibliotek oppnås 
gjennom samordning av flere bibliotek i et geografisk 
område til et nytt bibliotek."

Dette var et forslag om interkommunalt samarbeid - 
nærmest litt kommunesammenslåing light på bibliotekom-
rådet - mange år før dagens kommunereform så dagens lys.

Det het i utredninga: "I mange kommuner kan avstan-
den fra bosted til bibliotek være lang. Dette synes ikke å 
være noe stort problem for de fleste, men særlig for barn 
med en mindre geografisk aksjonsradius er det en fordel 
med et tilbud i nærmiljøet. Her kan også skolebibliotekene 
spille en rolle som et generelt bibliotektilbud.

I januar 2004 var det registrert 865 faste folkebibliotek-
avdelinger. Siden 1994 er dette redusert fra 1183 avdelinger, 
noe som betyr at nær 40 prosent av bibliotekfilialene er lagt 
ned i løpet av ti år. Utviklingen i retning av færre enheter 
har funnet sted uten 
at de samlede åp-
ningstidene har gått 
ned, og uten reduk-
sjon i samlet antall 
årsverk. Utlånet har 
økt noe."

R e f o r m f o r s l a -
ge t innebar alt s å 
en "konsoliderings-
prosess der målet er 
styrkede bibliotek og 
bedre bibliotektje-
nester gjennom ko-
ordinering og felles 
ressursutnyttelse."

Men så gikk det 
noen år, uten at noe 

vesentlig skjedde med dette forslaget til "konsolidering". Alle 
ventet på den nye stortingsmeldingen om bibliotek fra davæ-
rende kulturminister Trond Giske. 

Da den kom i 2009 var strukturforslagene fra "Bibliotekre-
form 2014" kanskje mulig å få øye på. Giske skriver: «Samanslå-
ingar til større einingar kan gje stordrif tsfordelar når det gjeld 
tilgjenge til lisensiert materiale, men skaper også geografisk 
avstand til det fysiske biblioteket.»

Kulturministeren presenterte meldinga på Grünerløkka 
filial i Oslo, og sa blant annet: "Biblioteket er et møtested. Et 
møtested for levende mennesker også i en digital tid. Så de 
fysiske forholdene må legges til rette for det."

Så tok Giske sats, for nå kom han til strukturspørsmålet:
"Det betyr blant annet også – tror jeg – at tida for filialned-

leggelser er over. Jeg tror at filialene må være annerledes enn 
de var før. Det å tro at man skal lage ett stort hovedbibliotek 
og mange små minibibliotek, det er en forgangen tid. Og det 
å konsentrere mye ressurser i et felles hovedbibliotek i store 
kommuner, det er en helt riktig strategi, sa kulturministeren, 
som påpekte at kommuner som hadde gjort nettopp dette, 
hadde lykkes", skrev jeg i Bibliotekaren den gang.

Og så fulgte Giske opp med det som kanskje var ment som 
litt kreativ bibliotekpolitikk:

"Men det man kan gjøre, er å tilgjengeliggjøre materialet 
på litt overraskende steder. I en del kommuner i andre land, 
har man for eksempel laget en liten bibliotekfilial på jernba-
nestasjonen, altså bare et lite hull i veggen hvor du kan gå inn 

når du venter på toget, 
og låne en bok, eller en 
lydbok, eller noe annet. 
Så den typen tilgjengelig-
gjøring på nye måter, det 
tror vi er framtida for det 
nye biblioteket, og det er 
utviklingsstrategier som 
vi i hvert fall vil være med 
på å stimulere til."

Etter dette har det 
forsvunnet ytterligere 
100 filialer i bibliotek-
norge. Men antall bi-
bliotekhull i veggen på 
jernbanestasjoner har vi 
ingen statistikk på. Daværende kulturminister Trond Giske og kjente bibliotekprofiler da den siste 

stortingsmeldinga om bibliotek ble lagt fram i 2009. (Foto: Erling Bergan)

tekst
Erling Bergan, Redaktør
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Kan vi frykte «danske tilstander» når det gjelder filialnedleggelser, 
eller «britiske tilstander» når det gjelder privatisering og frivillig drif t 
av folkebibliotek? Vi har spurt Anders Ericson i forbindelse med hans 
to artikler i dette nummeret av Bibliotekaren.

Som en kork i opprørt hav
UTFORDRINGER MED SVAK STATLIG BIBLIOTEKPOLITIKK  

kutt-frykten.  Frilansjournalisten Anders 
Ericson har i flere tiår fulgt med på bibliote-
kutviklinga både i Norge og andre land, spe-
sielt de skandinaviske landene og England. 

- I Danmark og ikke minst Storbritan-
nia ser vi i dag at folkebiblioteket blir som 
en kork på et opprørt hav straks velferds-
staten får litt motvind. Istedenfor statlig 
bibliotekpolitikk og bibliotekløf t omskapes 
biblioteklandskapet som et resultat av kom-
munesammenslåinger og/eller sterk svekking 
av kommuneøkonomien, sier han. 

Anders Ericson besøkte forrige måned en 
rekke bibliotek i Danmark og snakket med 
lederen i det danske Bibliotekarforbundet.  

"DANSKE TIL STANDER"?
- Det g jorde inntrykk i Norge da mange 
bibliotekfilialer ble lagt ned i kjølvannet av 
kommunalreformen i Danmark for ti år siden. 
Derfor er det interessant å se utviklingen nå, 
sier Ericson. 

- Frykter du «danske tilstander» i kjølvan-
net av kommunereformen som slår inn i 
Norge om et drøyt år?

- I Norge er det nå nærmere 70 hovedbi-
bliotek, vanligvis i etablerte kommunesentra, 
som brått blir filialer, og dermed ikke «verna» 
etter bibliotekloven. Alle er «bevart» av politi-
kerne i sammenslåingsprosessene, noe annet 
ville skapt vansker i avstemmingene. Men så 
kommer hverdagen og kanskje ikke det første 
budsjettet, men det neste er jeg spent på. 

tekst
Erling Bergan
Redaktør

STR ATEGISK NY TENKING?
Anders Ericson forteller at man rundt tusen-
årsskif tet grovt sett anslo bemanninga i et 
gjennomsnittlig dansk folkebibliotek å være 
mellom to og tre ganger så høy som i Norge. 

- Forskjellene har nok blitt noe mindre 
siden da. Men spørsmålet er hvor mange av de 
snart sammenslåtte norske folkebibliotekene 
som blir sterke og kompetente nok til å kunne 
gjennomføre en strategisk nytenking av den 
danske typen som Tine Segel beskriver. 

Vil nedleggelser av filialer alltid være et 
negativt tegn?

- Når vi har stengt annet hvert bibliotek 
siden rundt 1980 er det lett å tenke at det 
ikke er mer å hente. Men for eksempel foto-
boka til Jo Straube fra i fjor dokumenterer 
åpenbar sulteforing også av hovedbibliotek 
i mindre kommuner, i den grad at de kan bli 
enklere å angripe når de blir filialer i de nye 
kommunene. 

FIL ANTROPI OG FRIVILLIGHE T
Artikkelen Anders Ericson har skrevet i dette 
nummeret om utviklingen i britiske bibliotek 
tegner et enda mer foruroligende bilde enn i 
Danmark. 

- Kan disse tendensene til privatisering og 
frivillig drif t som vi ser i England også komme 

til Norge?
- Siden høyrebølgen på 80-tallet har det 

vært politisk ønske om mer frivillighet, uten 
at det nådd britiske høyder, for å si det sånn. 
I motsetning til britisk besteborgerlig filan-
tropi, har frivillighet vært et grasrotfenomen 
i Norge, typisk klubbhusdugnad i idrettsklub-
ben. Men alt i 2013 siterte Stoltenberg II Ca-
merons britiske modell, uten kritisk sideblikk, 
i Stortingsmelding 29, «Morgendagens om-
sorg». Og Solberg «I og II» har fulgt ivrig opp. 
Kanskje blir «Solberg III» et gjennombrudd? 

anders ericson
Frilansjournalist

Spørsmålet er hvor 
mange av de snart 
sammenslåtte norske 
folkebibliotekene som 
blir sterke og kompe-
tente nok til å kunne 
gjennomføre en stra-
tegisk nytenking

kut t eller ny tenking?  Den erfarne biblio-
tekaren, bloggeren og frilansjournalisten 
Anders Ericson venter spent på kommune-
reformens virkninger i Norge. (Foto: Anita 
Bødtger)
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Britiske folkebibliotek har mistet 10 000 årsverk de siste åtte årene. I 
samme periode har det blitt 650 færre bibliotekenheter. I tillegg har 
500 mindre bibliotek gått over til å bli drevet gratis av frivillige. Hva 
er det som har skjedd?

Nedlegging, privatisering 
og frivillig arbeid

nedbygging.  For to år siden besøkte Biblio-
tekaren England (nr. 9, 2016) og rapporterte 
om ei krise i folkebiblioteksektoren så alvor-
lig at til og med norske aviser skreiv om den. 
Nedturen begynte da høyreregjeringa i 2010 
reduserte overføringene til kommunene 
med 28 prosent. Seinere har forverringene 
bare skutt fart. 

- I dag har Storbritannia rundt 10 000 
færre årsverk og 650 færre bibliotek enn i 
2010, forteller Alan Wylie, en hvileløs bi-
bliotekpolitisk tvitrer som vi også intervjua 
i 2016. 

HVOR BLIR DET AV BIBLIOTEKENE I STORBRITANNIA?

tekst
Anders Ericson
Frilansjournalist

smart eller staff -less? Forskjønnende 
begrep bør skiftes ut med hva dette faktisk 
er, mener den bibliotekpolitiske tvitreren 
Alan Wylie. (Foto: Anders Ericson)
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- I tillegg har bibliotekbrukere latt seg 
presse til å overta drif ten av 500 mindre 
bibliotek på frivillig, ubetalt basis, men bare 
for å unngå nedlegging. Så får de i alle fall 
beholde «noe», men i praksis bare bokutlån. 
Faktisk er det nå flere frivillige enn betalte 
bibliotekansatte her i landet.

Wylie, som er menig bibliotekar i London, 
nekter å omtale den frivillige modellen som 
bibliotek, noe han ikke er aleine om. Etter 
denne definisjonen er hvert fjerde bibliotek 
nedlagt på åtte år. Også når det gjelder det 
vi i Norge pleier å kalle «meråpne» bibliotek 
protesterer han mot ordbruken:

- Forsk jønnende begrep som «self-
service» og til og med «smart libraries» må 
byttes ut med «staf f-less»! Noen steder er 
det ikke bare sjølbetjening tidlig på morge-
nen og på kvelden, men i hele åpningstida. 
At det fører til økt isolasjon og ensomhet 
bekymrer ikke politikerne. Heller ikke at barn 
og ungdom mister tilbudet, for ingen under 
atten kan få nøkkelkort. 

Tilbudet til barn er aller mest svekka. 
Antall utdanna barnebibliotekarer er re-
dusert med 40 prosent, mediebudsjetta 

til barn med 23 og åpningstidene med 11 
prosent. 

Les mer:
https://twitter.com/wylie_alan 

BL ÅT T LYS FOR 2 4 AV 27 FILIALER 
I BRISTOL
Joanna Booth er bibliotekaktivist i Bristol, 
den største byen i Sørvest-England med 
snaut en halv million innbyggere. Byen er 
en av de mest omtalte når det gjelder den 
landsomfattende tilbakegangen, og Joannas 

london calling . Carnegie library i bydelen 
Lambeth stengte i 2016, men gjenåpnet 
tidligere i år, nå med bibliotekpersonale til 
stede kun 2 av 40 åpningstimer i uka. Mye 
har skjedd med de britiske folkebibliotekene 
de siste årene. (Foto: Defend-the-10)

 y Kutt i of fentlige bevilgninger, privatisering og overlating av bibliotek til frivillig 
drif t har pågått i mange år på de britiske øyer. 

 y Det britiske kulturdepartementet maler likevel et overraskende positivt bilde i 
sin Annual Libraries Report 2017/2018 utgitt i forrige måned: 

"Local authorities in England continue to invest in their library service with net
expenditure in 2016-17 totalling £643m. In addition, there are numerous examples 
of local authorities investing in new libraries and the refurbishment of others to 
provide modern services and facilities." 

K AMPEN  OM  BRITISKE  FOLKEBIBLIOTEK

blogg har den pessimistiske tittelen «Bristol 
Libraries' Last Days». Men hun har ikke gitt 
seg helt. 
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- Jeg er sikker på at GLL er profesjonelle og 
vil være gode leverandører av tilbudet ved de 
største biblioteka, sier Nauta. - Landsbyen 
jeg bor i, Nettleham, med litt over 3000 
innbyggere, har beholdt biblioteket sitt, 
men uten betalt personale. Nylig er det blitt 
omgjort til et «community hub», med de-
mensklubb, internettkurs og leikegrupper. 
Sånt er blitt stadig vanligere rundt i landet. 
Bibliotekdelen har overlevd relativt bra siden 
det ble overtatt av folk i landsbyen, men det 
er mindre plass til bøker. Det er åpent flere 
timer enn før, takket være de frivillige, men 
bøkene er altså færre. Vårt «hub» mottar 
årlig ca 5 500 pund til bøker og vedlikehold, 
men jeg er ikke sikker på om fylkeskom-
munen vil fortsette å finansiere sånne 

landsbybibliotek. Kanskje vi må samarbeide 
mer med andre landsbyer, for eksempel ved 
å sirkulere deler av bokstammene.

Les mer: 
https://www.lincolnshire.gov.uk/Organisati-
onDetails.aspx?orgcode=319383

BIBLIOTEK NEDL AGT 
- K JØR VIDERE!
Ian Anstice er biblioteksjef i Winsford ikke 
langt fra Liverpool, men mest kjent for 
bloggen Public Libraries News (PLN) der han 
rapporterer og lenker til biblioteknyheter, 
både gode og dårlige, fra hele øyriket. Han 
blir of te brukt av riksmediene når det gjel-
der bibliotekspørsmål. Og han er klar på at 
situasjonen er alvorlig: 

- I gjennomsnitt er bibliotekbudsjetta 
halvert på disse åra, nærmere bestemt en 
reduksjon på 49 prosent. 

- Når politikerne legger ned i stor stil, er 
da den generelle holdninga at folk må tåle å 
reise lenger til et bibliotektilbud?

- Ja, og det eksisterer ingen norm for 
maks avstand folk skal ha til et bibliotek. De 
lokale myndighetene sier gjerne at «se, det 
er tomt for penger, så du må kjøre videre for 
å få bibliotektjenester». Noen ganger kan 
de styrke mobile tjenester eller oppmuntre 
lokalbefolkningen til å sette opp et «book 
drop» i kirka for å avhjelpe litt.

- Jeg blogger om nye kutt et eller annet 
sted i landet gjennomsnittlig mer enn én 
gang i uka. Jeg har begynt å se på det som 
en konstant bakgrunnsstøy av kutt. Andre 
har ganske presist beskrevet krisa som en 
nasjonal krig, men med mange løpende, 
uavhengige lokale kamper.

Nylig stilte hun et skrif tlig spørsmål til 
byrådet og fikk til svar at de bare har tenkt 
å beholde hovedbiblioteket med åpent sju 
dager i uka og tre filialer med seks dager. 
Skjebnen til de øvrige 24 små og mellom-
store filialene vil politikerne helt og holdent 
overlate til lokalbefolkninga, med andre ord 
drif t i regi av frivillige amatører eller nedleg-
ging. Erfaringsmessig blir det nedlegging 
når kref tene er slutt og ressursene oppbrukt 
eller nedslitt. 

- 27 filialer kan høres mye ut, sier hun. - 
Men byen vår er fysisk veldig oppdelt med 
høye åser og elva Avon, så det er ikke lett 
å komme seg rundt. Filialene de vil stoppe 
finansieringa av vil frata folk tilgangen til 
bibliotek i ganske store områder. I Sea Mills 
vil det nærmeste biblioteket være åtte kilo-
meter unna hvis det lokale legges ned. Men 
nå ser det ut til at selv disse planene kan ryke, 
fortsetter hun. - Nå vil de ikke gi noen som 
helst garantier. De neste seks månedene skal 
de utrede spørsmålet, men bak lukka dører.

Les mer:
https://bristollibraries.wordpress.com/

NE T TLEHA M, LINCOLNSHIRE: 
FRIVILLIGHE T, DEMENSKLUBB 
O G MINDRE AV ALT
I 2016 var Maurice Nauta en av aktivistene 
vi intervjua. Han er pensjonert tidligere 
biblioteksjef i fylket Lincolnshire. Her har 
fylket lenge hatt ansvar for all bibliotek-
drif t, i motsetning til kommunal drif t, som 
er det vanligste. I 2016 hadde firmaet GLL 
(Greenwich Leisure Ltd.) fått innpass som 
«driver» av hovedbiblioteket i den største 
byen, Lincoln, mens de nå har overtatt flere 
av de større biblioteka. 

"Landsbyen jeg bor i, Nett-
leham, med litt over 3000 
innbyggere, har beholdt 
biblioteket sitt, men uten 
betalt personale. Nylig er det 
blitt omgjort til et «commu-
nity hub», med demensklubb, 
internettkurs og leikegrup-
per. Sånt er blitt stadig 
vanligere rundt i landet."

MAURICE  NAUTA   tidligere biblioteksjef i Lincolnshire

"Skjebnen til de øvrige 24 
små og mellomstore filialene 
vil politikerne helt og holdent 
overlate til lokalbefolkninga, 
med andre ord drift i regi 
av frivillige amatører eller 
nedlegging. Erfaringsmes-
sig blir det nedlegging når 
kreftene er slutt og ressursene 
oppbrukt eller nedslitt."

JOANNA  BOOTH   bibliotekaktivist i Bristol
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"Politikerne har nå lært seg 
at nedlegging skaper mest 
motstand, så det er blitt siste 
utvei. Kutt i bemanning og 
medier tåles bedre. Sjølbetje-
ning er nå stort sett blitt nor-
men, så der er det ikke mye 
å spare lenger, men denne 
modellen gjøres spiselig ved 
å vise til utvida åpningstid."

IAN  ANSTICE   biblioteksjef i Winsford
- Politikerne har nå lært seg at nedleg-

ging skaper mest motstand, så det er blitt 
siste utvei. Kutt i bemanning og medier 
tåles bedre. Sjølbetjening er nå stort sett 
blitt normen, så der er det ikke mye å spare 
lenger, men denne modellen gjøres spiselig 
ved å vise til utvida åpningstid.

- Når det gjelder kommersiell drif t, så har 
GLL gått bort fra kontrakter som reduserer 
tjenesten for mye, de er opptatt av å beholde 
profesjonelt kvalifisert personale og de tilbyr 
seg også å assistere frivillige filialer, ikke bare 
drive større bibliotek, som tidligere. Sånn 
sett er ikke lenger GLL det verste alternativet. 
Jeg spår at de vil overta i én til fem kommuner 
per år i overskuelig fremtid. 

Les mer:
http://www.publiclibrariesnews.com/  

Håp for framtida?

hva hvis labour overtar?.  Nylig har 
den konservative regjeringa gitt signaler 
om at de skal lette på innstrammingene, 
ikke minst for å møte utfordringa fra 
det radikaliserte Labour, tror mange. Vi 
spurte bibliotekaktivistene om de har tro 
på ei lysere framtid:

Joanna Booth: 
Jeg tror Labour vil øke overføringene til 
kommunene, men er usikker på hvor 
opptatte de er av bibliotek. Her i Bristol 
har Labour makta, og jeg mistenker at de 
vil overlate filialene våre til lokale frivillige 
og selge bygningene.

Alan Wylie: 
Vi må få Labour til å utvikle en nasjonal 
bibliotekpolitikk og deretter bruke den til 
å få lokale myndigheter til å forplikte seg 

til den. Da har vi en sjanse til å reversere 
og stoppe skaden som har skjedd.

Ian Anstice: 
Når statsministeren kunngjør at inn-
strammingene er over så tror ingen på 
det. Ingenting tyder på at det er noe 
mer enn en formulering tatt ut av sin 
sammenheng, for lønningene kuttes 
stadig, og utsiktene til Brexit betyr 
ekstra økonomiske problemer i alle fall 
på kort sikt.

tekst   
Anders Ericson, Frilansjournalist

Maurice Nauta: 
Biblioteket er blitt alles hakkekylling 
og vil neppe få noen glede av «bedre 
tider». Foran i køen står sjukehus, 
skoler og politiet, for å nevne noen. 
Større bibliotek i byer kan nok unngå 
ytterligere kutt, og i landsbyer og små-
byer er vi jo alt på «frivillig» nivå. Jeg er 
redd for at Corbyn vil foretrekke andre 
prioriteringer. 

jeremy corbyn: Lederen i Labour er mer 
radikal enn forgjengere som Tony Blair, 
Gordon Brown og Ed Miliband. Men 
vil det bety noe for bibliotekpolitikken? 
(Foto: Chatham-House)
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I 2007 trådte kommunalreformen i kraf t i Danmark. 271 kommuner 
ble slått sammen til 98 store kommuner, og 14 amt ble til fem regioner. 
Vi har hørt om de mange bibliotekfilialene som ble nedlagt i de første 
årene etter reformen. Men hvordan tenker den danske BF-lederen om 
dette nå, ti år etter omleggingen?

Kommunesammenslåing 
og nytenking 

etter reformen.  Vi leser nå om biblio-
tekkrise i Danmark, med budsjettkutt og 
nedlegginger. Derfor får vi tak i Tine Segel, 
leder av det danske Bibliotekarforbundet, 
for en prat om dette. Hun bekref ter at det 
fortsatt skal spares i kommunene, noe som 
rammer bibliotekbudsjettene sterkt. Men 
hun ser positive muligheter i at det enkelte 
biblioteket blir større og sterkere og dermed 
blir mer kompetent og strategisk.

Interessant for oss i Norge er det at Dan-
mark hadde en omfattende kommunere-
form for ti år siden. Hos oss er det nå angst for 
at ikke bare filialer, men også nåværende ho-
vedbibliotek kan bli nedlagt etter vår reform 
i 2020, og da er det ikke akkurat beroligende 
å lese at 130 danske bibliotek og en god del 
bokbusser forsvant i løpet av det første året 

DANMARK MISTET FILIALER - OG FIKK NOE ANNET 

tekst
Anders Ericson
Frilansjournalist

etter deres reform. Som hos oss, krever ikke 
den danske biblioteklova mer enn at kom-
munen skal «drive et folkebibliotek med 
afdelinger for børn og voksne», eventuelt i 
samarbeid med en nabokommune.

INGEN OPPSIGEL SE SBØLGE
- Vi har nå 98 kommuner mot 271 før refor-
men, bekref ter Tine Segel. - Men de aller 

fleste som ble nedlagt var små filialer med 
typisk åpent bare tre dager uka. Heldigvis 
ble det ingen oppsigelsesbølge i 2008, det 
meste skjedde ved naturlig avgang. Likevel 
er det jo alvorlig at personalet dermed blir 
redusert og følgelig tilbudet. Mer ef fektive 
verktøy og rutiner gjør at det nå trengs færre 
kontoransatte, så det har gått relativt ster-
kest ut over dem. Når vi i dag har rundt 300 

dokk1 i århus. - I dag blir nye hovedbiblio-
tek ofte virkelige «flaggskip» i kommunene, 
sier leder i danske BF Tine Segel. (Foto: 
Anders Ericson)
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færre årsverk enn for ti år siden, skyldes det 
ikke bare nedleggingene, men de generelle 
kuttene i kommuneøkonomien. 

- Det er ingen tvil om at danske bibliotek 
generelt har fått det trangere, og innsparin-
gene er ikke slutt. Men samtidig har vi en 
del nye, gode bibliotekbygg, som Dokk1 i 
Århus og i hovedbiblioteket i Herning, der 
man har flyttet inn til sentrum. I dag blir nye 
hovedbibliotek of te virkelige «flaggskip» i 
kommunene.

SATSE S PÅ ALLE FRONTER
Vi kan underskrive på dette etter vårt første 
besøk på Dokk1 nå i oktober. Nybygget, 
med Nye Deichman-dimensjoner sentralt 
i havna, har ikke gått ut over filialtettheten 
i byen. Det satses nå på alle fronter, sa bi-
bliotekarer vi snakka med.

- Danske kommuner er altså betydelig 
større enn før reformen, sier forbundsle-
deren. - Men det er også det enkelte biblio-
teket blitt. Det har flere ansatte under én 
ledelse. I tillegg har sjølbetjening i de nye 
«åbne biblioteker» frigitt en del personale. 
Den positive siden av dette er muligheten 
for å bygge ny kompetanse og å tenke mer 
strategisk og politisk. Større og sterkere 
bibliotek åpner for nytenking og samar-
beid med andre enheter og aktiviteter i 
kommunen, alt fra kultur, lesing og skole 

til eldreomsorg og lansering av nye former 
for oppsøkende tilbud. 

F YSISK SKILLE
- Borgerservice, som mer eller mindre tilsva-
rer norske of fentlige sørviskontor, er noe av 
dette nye som er blitt vanlig å lokalisere til 
danske folkebibliotek, men det er en del om-
diskutert. Hva mener Bibliotekarforbundet 
om dette?

- Vi foreslår at man tenker seg godt om. 
Vi mener det ikke bør være noen bibliotek-
oppgave å utstede pass og førerkort, mens 
derimot informasjonsoppgaver er innenfor. 
Det er også viktig å markere et fysisk skille, 
som for eksempel i Århus.

FORKL ARE BERE T TIGEL SEN
- I den statlige publikasjonen «Folkebibliote-
ket i tal» leser vi at de betjente åpningstidene 
går tilbake, men at «det skal ses i sammen-
heng med nedleggelsen av filialer». Er det 
så sikkert, etter BFs mening? Kan det heller 
være sånn at de ubetjente timene erstatter 
betjente timer?

- Vi har ikke noe fullstendig klart bilde 
av dette. Men det er helt klart blitt større 
krav til å forklare bibliotekets berettigelse. 
Forandringene kan for mange føles ube-
hagelige, men det åpner også for spen-
nende muligheter og oppgaver. Nå må vi 
virkelig holde oss oppdaterte, og det er 
viktig å prioritere kompetanseutvikling 
for personalet.

et ter kommunereformen: - Større og 
sterkere bibliotek åpner for nytenking 
og samarbeid med andre enheter og 
aktiviteter i kommunen, sier den dan-
ske BF-lederen Tine Segel. (Foto: Jakob 
Boserup)

tine segel
Leder i dansk BF

Forandringene kan for 
mange føles ubehage-
lige, men det åpner 
også for spennende 
muligheter og oppga-
ver. Nå må vi virkelig 
holde oss oppdaterte, 
og det er viktig å prio-
ritere kompetanseut-
vikling for personalet.
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Analyse av stillingsutlysninger i 2005, 2010 og 2015 viser nedgang i 
andelen som krever bibliotekarutdanning. Dette er spesielt merkbart 
i storbybibliotekene, der andelen utlysninger som stiller slike krav  har 
sunket fra 80 % til 0 % på 10 år. Hun ser også et tydelig skif te mot å 
vektlegge personlige egenskaper over utdanning og erfaring. Dette 
er noen av funnene i Beate Bjørklunds masteroppgave. 

Kvalifikasjonskrav 
i folkebibliotek

utdanning og etterspørsel.  I løpet av min tid som masterstudent 
ved OsloMet innen bibliotek - styring og ledelse har folkebiblio-
tekenes ansettelsespolitikk vært gjenstand for diskusjon i flere 
fora. Storbybiblioteksjefene kom i 2014 med følgende uttalelser 
«Bibliotekarutdanningen er ikke tilpasset fremtidens behov» og 
«Storbybibliotekene rekrutterer i dag annen kompetanse enn den 
tradisjonelle bibliotekaren». 

Ikke lenge etter kom stillingsutlysningen for det nye biblioteket på 
Tøyen, der Deichmanske bibliotek etterspurte «litteraturformidler […] 
DIY-oppfinner […] kokk og kunstner» og nevnte ikke tittelen bibliote-
kar. Heller ikke under kvalifikasjoner ble bibliotekutdanningen nevnt, 
i stedet ble den mer generelle termen «relevant høyere utdanning» 
benyttet. Stillingsutlysningen utløste en debatt i of fentlig forum, og 
inspirert av samfunnsdiskusjonen ønsket jeg å gi et mer objektivt 
bilde på utvikling i samtiden da jeg valgte tema for min masteropp-
gave og tilhørende forskningsstudie.

HVA ARBEIDSGIVER SER E T TER
Jeg har undersøkt om bibliotekarprofesjonens jurisdiksjon over 
folkebibliotekene ble svekket i perioden 2005 til 2015, gjennom å 
undersøke hvilke kvalifikasjoner arbeidsgiver ser etter i ansettelses-
prosessen ved å gjøre en kvantitativ innholdsanalyse av bibliotekfag-
lige stillingsutlysninger fra perioden. Oppsummert er studien basert 
på analyseenheter i form av stillingsutlysninger for folkebibliotek, 
lagt ut på nav.no i årene 2005, 2010 og 2015, som tilsetter i faste, 
bibliotekfaglige stillinger. Datautvalget fra NAV var på 830 stillingsut-
lysninger og resulterte, etter at avgrensningskriteriene ble benyttet, 
i 235 avkodede stillingsutlysninger.

Jeg har i studien definert en bibliotekfaglig stilling som stillinger 
med stillingsansvar for bibliotek- og tjenesteutvikling, samt formidling 
til brukerne. Det var nødvendig med en annen definisjon enn «stil-
linger som etterspør bibliotekutdanning», for å kunne undersøke 
en eventuell endring i behovet for bibliotekutdanning. Min defini-
sjon har sitt utgangspunkt i definisjonene til ALMPUB og R. David 
Lankes.

ANTALL UTLYSNINGER ØKER
Antallet stillingsutlysninger per år har økt i løpet av perioden som 
ligger til grunn for denne studien, og i 2015 hadde antallet utlyste 

EN ANALYSE AV STILLINGSUTLYSNINGER

tekst
Beate Bjørklund
Bibliotekar
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stillinger økt fra 34 i 2005 til 124 i 2015, en økning på 265 prosent. I 
2010 var antallet 77, og som vist i Figur 1, kan økningen uttrykkes til-
nærmet lineært. Utviklingen var altså gradvis, noe som underbygger 
at endringen ikke skyldes eventuelle mangler ved NAVs innsamling 
av stillingsutlysninger. 
 

UTDANNINGSKR AV
Det finnes ikke et lovfestet krav om bibliotekutdanning for stillinger 
i folkebibliotek, med unntak av biblioteksjefstillingen. Likevel har 
det vært vanlig at bibliotekutdanning etterspørres, og i mange 
tilfeller kreves, også ved tilsetting til andre stillinger. Ut av 235 stil-
lingsutlysninger var det kun 4 prosent som ikke etterspurte høyere 
utdanning, og av disse var nesten fire av fem (78 %) deltidsstillinger, 
noe som sannsynligvis var bakgrunnen for at det ble lagt få føringer 
for utdanningskrav til disse stillingene.

Totalt ble det stilt krav om bibliotekutdanning i 57 prosent av 
stillingsutlysningene. Ved sammenligning av krav om bibliotekutdan-
ning med utlysningsår vises en tydelig nedgang i perioden 2005 (79 
%) til 2015 (49 %), vist i Figur 2. 



Figur 1 Årlig utvikling av antall stillingsutlysninger i prosent

Samtidig var det, ifølge Nasjonalbibliotekets rådata, en reduk-
sjon i samlet antall ansatte i folkebibliotek i perioden. Videre har 
antallet pensjonistmedlemmer hos Bibliotekarforbundet økt, en 
utvikling som støttes av data fra Aa-registeret. Samlet sett er det 
derfor svært godt grunnlag for å fremme en hypotese om at øknin-
gen i antall stillingsutlysninger over tid skyldes et generasjonsskif te 
i folkebibliotekene.

Stillingsutlysningene er ellers relativt jevnt fordelt innen fylkene 
med et gjennomsnitt på 5 prosent og en median på 4 prosent. Oslo 
topper likevel tabellen med 15 prosent av stillingsutlysningene. 
Også innen kommunestørrelse er fordelingen nokså lik (fra 18 % 
til 33 %). 

Kommunestørrelse er kategorisert i fire variabelverdier. Jeg har 
valgt å fastsette tre variabler etter folketall, basert på en aggregert 
SSBs standard. Den fjerde variabelverdien «Storbybibliotekene» 
består av landets seks største kommuner, og dermed også folkebi-
bliotek. Avgrensningen er basert på deltakerne i storbybibliotekene, 
og utgjør følgelig Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand 
og Bærum kommune (Danielsen et al., 2014).

 Figur 2 Krav om bibliotekutdanning i et tidsperspektiv

Bibliotekutdanningen ble nevnt i 84 prosent av stillingsutlysnin-
gene, med en nedgang i perioden fra 2005 (94 %) til 2010 og 2015 (82 
%). Av de 16 prosent der bibliotekutdanning ikke ble nevnt spesifikt 
etterspurte 61 prosent av disse i stedet «relevant utdanning». Det 
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er naturlig å anta at kommunene i denne ordlyden også aksepterte 
bibliotekutdanning som betydningsfull, men den ble ikke spesifisert. 
Videre ble andre utdanningsmuligheter nevnt i sammenheng med 
23 prosent av stillingene der bibliotekutdanning var etterspurt. Når 
alle stillingene som nevnte annen utdanningsbakgrunn enn bibliotek 
ses under et, uavhengig av om det var i kombinasjon med bibliotek-
utdanning eller ikke, ble «annen relevant utdanning» nevnt i ca. fire 
av fem utlysninger. 

GENERELLE EGENSK APER
Personlige og mellommenneskelige egenskaper ble etterspurt i 95 
prosent av stillingsutlysningene. Ikke uventet toppes egenskapslis-
ten, når den sorteres etter popularitet, av «samarbeid», «personlig 
egnethet», «serviceinnstilt» og «selvstendig». Disse egenskapene er 
generelle egenskaper som of te etterspørres på tvers av yrkesgrup-
per, og at de var ønsket i mer enn 50 prosent av stillingsutlysningene 
er derfor som forventet. 

Etterspørselen etter de samlede personlige egenskapene økte 
over tid, med en tilvekst på 113 prosent mellom 2005 og 2015. Dette 
indikerer en tendens i retning av en større vektlegging av personlige 
karakteristika enn det tidligere har vært, noe som underbygges av at 
«personlig egnethet vektlegges» har hatt en økning på 128 prosent i 
perioden 2005 (29 %) til 2015 (67 %), vist i Figur 3. 

Selv om det var endring i etterspørselen etter personlige 
egenskaper som kan knyttes til formålsparagrafen var denne 
kanskje ikke så stor som forventet. Dette kan ha sammenheng 
med bibliotekenes størrelse og mulighetene de har for å tilsette 
med fokus på arrangementer. 

ENDRINGER I LOV O G FOR SKRIF TER
Nedgangen i etterspørselen etter bibliotekfaglig utdanning 
mellom 2010 og 2015 kan sees i sammenheng med lov- og for-
skrif tsendringene som trådte i kraf t i 2014, og diskusjonen som 
ledet opp til dem. Endringen i §2 i Forskrif t om kvalifikasjonskrav 
i bibliotekene (2013) innebar en reduksjon i kompetansekravet ved 
å åpne for at alle med «bachelor- eller høyere grad med minst 60 
studiepoeng i bibliotekspesifikk påbygning» kunne tilsettes som 
biblioteksjef.  Videre åpnet § 3 for at kommuner med «minst fem 
årsverk som oppfyller kvalifikasjonskravene i § 2» kan «ansette 
biblioteksjef uten bibliotekfaglig utdanning».

Samtidig som det ble åpnet for en bredere forståelse av 
hvilken utdanningsbakgrunn en biblioteksjef kan ha, ble § 1 i 
folkebibliotekloven endret. Det ble lagt et ekstra fokus på at 
«folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena 
for of fentlig samtale og debatt», og videre ble ordlyden relatert 
til folkebibliotekenes oppgave med å fremme blant annet opp-
lysning, endret fra å være gjennom «informasjonsformidling» til 
«aktiv formidling».

Som et resultat av dette var folkebibliotekene ekstra bevisste 
på hva som var samfunnsoppdraget deres i 2015, og dette har tro-
lig vært med på å påvirke ordlyden i stillingsutlysningene. Denne 
antagelsen støttes av at det i 2015 var en økning i etterspørselen 
etter egenskaper som kan relateres til formålsparagrafen. Dette 
var både i form av personlige og mellommenneskelige egenskaper 
relatert til å være komfortabel foran en forsamling, men også 
behovet for formidlingskarakteristika.

Selv om lovendringene kan være en forklarende årsak for 2015, 
kan de derimot ikke benyttes som begrunnelse for endringene i 
2010. Noe av forklaringen her kan tenkes å være en begynnende 
diskusjon av den fremtidige lovendringen, og dermed en økende 
bevissthet rundt ansettelsespolitikken. Utdanningsbakgrun-
nen til biblioteksjefene i Tromsø og Drammen var eksempelvis 
et diskusjonstema som blusset opp da bibliotekene i 2009 ble 
kåret til de to beste bibliotekene i Norge (Lindstad, 2009). Den 
endrede prioriteringen av vektlagte personlige og mellommen-
neskelige egenskaper kan også skyldes samtidsendringer, som 
skif ter mot en større forventning til blant annet utadvendthet og 
fleksibilitet hos ansatte som jobber i publikumsrettede yrker, eller 
simpelthen en generell økning av tekstmengden som benyttes i 
utlysningstekster.

M AGEFØLEL SE OM PER SONLIG EGNE THE T
Ettersom ordlyden «personlig egnethet vektlegges» åpner for en stor 
grad av tolkning, er det potensielt problematisk at benyttelsen av 
uttrykket har økt med 128 prosent i perioden. Kirsti L. Gjerde har gjen-
nomført en induktiv studie innen utdanningssektoren av hvordan 
begrepet «personlig egnethet vektlegges» praktiseres, og hva mel-
lomledere i of fentlig sektor gjør for å avdekke ønskede egenskaper 
ved tilsetting. Selv om hennes studie i stor grad var kvalitativ, noe 
som medfører at funnene vanskelig lar seg generalisere, stadfester 
den funn gjort i to tidligere norske studier. 

Et av funnene hennes var at selv om respondentene bekref tet at 
personlige egenskaper var avgjørende ved tilsetting, fantes det ikke 
enighet om hvilke egenskaper som ble lagt i begrepet. Dette resul-

 
Figur 3 Personlig egnethet i et tidperspektiv

Mens de fleste generelle egenskapene var konstante i perioden 
2005 til 2015 har andre egenskaper som «f leksibel» og «utvi-
klingsorientert og visjonær» hatt en økning over tid, sistnevnte fra 
9 prosent i 2005 til 55 prosent i 2015. 

En forklaring kan være knyttet til endringen i formålsparagrafen 
i folkebibliotekloven fra 2013, da loven ble tillagt følgende ordlyd: 
«Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for 
of fentlig samtale og debatt». Etter endringen var det en signifikant 
økning i etterspørselen etter egenskapene «engasjert», «kommu-
nikasjon», «relasjonsbygger» og «taler», noe som underbygger en 
søken etter personale som kunne oppfylle formålsparagrafen ved 
å være dyktige oratorer og ordstyrere, og som kunne etablere sam-
arbeidsavtaler med andre personer og institusjoner. I 2015 var det 
dessuten et oppsving i etterspørselen etter samfunnsinteresserte 
søkere, noe som også kan knyttes til utviklingen av debattarenaer 
i bibliotekene.
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terte i at magefølelsen til dem som ansatte i stor grad ble styrende 
for hvem som fikk tilbud om stillingen.

SUBJEK TIV TOLKNING AV "RELE VANT"
Vurderingen av utdanning, erfaring og kompetanse kan gjøres al-
lerede mens en leser søknaden og den medfølgende CV-en, så fremt 
det er satt klare kriterier i forkant av utlysningsprosessen. Det er da 
relativt enkelt å avgjøre om kandidaten når opp, men stadig of tere 
benyttes ordlyden «relevant» noe som også her åpner for en mer 
subjektiv tolkning. Personlige og mellommenneskelige egenskaper, 
altså hvordan det kollegiale samarbeidet vil bli, er ikke like lett å 
vurdere på grunnlag av en søknadstekst. Samlet innebærer dette at 
tilsetter får en stor grad av frihet når ustrukturerte intervju benyttes 
for å avgjøre hvem som blir tilbudt stillingen.

På bakgrunn av utviklingen i stillingsutlysningene er økt le-
delsesfrihet i folkebiblioteksektoren trolig en villet politikk. Det 
kan være svært positivt at lederne har mulighet til å drive aktivt 
med styring og ledelse, uten å være begrenset av sterke føringer i 
normer og rammeverk. Dette forutsetter likevel at de gjør bevisste 
valg, for eksempel i tilsettelsesprosessen. Om folkebibliotekene 
skal fortsette å vektlegge personlig egnethet i en stadig større 
grad, bør det derfor undersøkes hvordan de legger opp prosessen, 
og om mulig sørge for en større grad av bevissthet rundt hvilke 
egenskaper som vil være mest nyttige i tilsettingsprosessen enn 
den Gjerde fant i sin studie. 

STORBYBIBLIOTEKENE
Tendensene over er ytterligere forsterket i storbybibliotekene, 
spesielt relatert til vektlegging av bibliotekutdanning i stillingsut-
lysningene. I 2005 krevde de bibliotekfaglig utdanning i 80 prosent 
av stillingsutlysningene, men i 2015 hadde styrken på etterspørselen 
endret seg. Selv om bibliotekutdanning ble nevnt som en mulig ut-
danningsbakgrunn i 66 prosent av stillingsutlysningene i 2015, var 
det da ingen som stilte krav om det. Storbybibliotekene har i stedet 
en økning i etterspørselen etter den videre betegnelsen «relevant 
utdanning», som åpner for en større grad av tolkning.

Videre skilte storbybibliotekene seg også ut når det kom til per-
sonlige og mellommenneskelige egenskaper. De vektla egenskaper 
som kan knyttes til den nye formålsparagrafen i større grad enn 
andre kommuner. De hadde også en 46 prosent større etterspørsel 
etter personlige og mellommenneskelige egenskaper totalt enn 
andre kommuner.

Storbybibliotekene regnes of te som foregangsbibliotek, i den 
forstand at de har flere ansatte og mer ressurser enn andre fol-
kebibliotek. De betjener også en tredjedel av Norges befolkning 
(Danielsen et al., 2014), noe som medfører at deres holdninger og 
handlinger påvirker sektoren som helhet. Når da biblioteksjefene 
of fentlig kritiserer bibliotekutdanningen, uttrykker et stort behov 
for etterutdanning av sine ansatte, og tilsynelatende poengterer at 
de bevisst rekrutterer kandidater med annen utdanningsbakgrunn 
(Danielsen et al., 2014), er det urovekkende for bibliotekarprofe-
sjonen at stillingsutlysningene i tråd med dette vinkles mot en 
stadig større vektlegging av personlige egenskaper, og følgelig av 
magefølelsen til dem som ansetter. 

KONKLUSJON
For å svare på om bibliotekarprofesjonens jurisdiksjon over folke-
bibliotekene er svekket i senere tid, eller om dette er en tendens 
som kun kommer frem i debatter og mediebildet fremmet jeg en 
problemstilling med tre underspørsmål. Jeg vil her oppsummere 
svarene, og trekke en konklusjon.

Funnene viser at det i 2015 etterspørres færre bibliotekut-
dannede bibliotekarer enn i 2005, noe som kommer til uttrykk 
gjennom at kravene om bibliotekutdanning for å kunne tilsettes i 
stillingene er redusert med statistisk signifikans. Samtidig har det 
vært en liten nedgang på cirka 12 prosent i antall ganger utdan-
ningen nevnes. Jeg kan derfor konkludere med at det er reelt at 
bibliotekutdanning etterspørres i mindre grad over tid, men om 
trenden vil fortsette, eller om det vil stabiliseres i tiden fremover 
er derimot uklart.

De faglige og personlige egenskapene som etterspørres i 
2015, ut over utdanning viser en tilnærmet konstant etterspør-
sel etter bibliotekerfaring i en tredjedel av stillingene. Innenfor 
bibliotekrelatert kunnskap blir kunnskap om referansearbeid 
og kunnskapsorganisering lite vektlagt, trolig på grunnlag av at 
dette regnes som en naturlig del av bibliotekfaglig utdanning. 
Kunnskapsorganisering relatert til katalogiseringskunnskaper 
viser en tilbakegang over tid, noe som kan skyldes overgang 
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til sentraliserte tjenester. Ved utgangen av perioden hadde 
etterspørselen etter litteratur- og formidlingskompetanse økt 
markant. Videre viste personlige og mellommenneskelige en 
økt etterspørsel på 113 prosent i forhold til 2005. Det var spesielt 
oppgang i etterspørsel etter egenskaper som kan knyttes til 
endringene i formålsparagrafen i folkebibliotekloven. Samlet 
sett var det altså en utvikling i retning av å oppfylle den utvidede 
formålsparagrafen gjennom å drive aktiv formidling og aktive 
arrangementsarenaer.

FOR SK JELLER E T TER KOMMUNE STØRREL SE
I forhold til kommunestørrelse skilte storbybibliotekene seg ut fra de 
resterende kommunene. De både nevnte og krevde bibliotekutdan-
ning sjeldnere, til det punkt at de i 2015 ikke krevde bibliotekutdan-
ning i noen stillingsutlysninger. Videre etterspurte de personlige og 
mellommenneskelige egenskaper of tere enn de andre kommunene, 
og hadde som forventet et større fokus på å oppfylle formålspara-
grafen. Dette kom til uttrykk i form av hvilke egenskaper de hadde 
et ekstra stort fokus på.

Samlet sett er det derfor tendenser til en reduksjon i bibliote-
karprofesjonens jurisdiksjon over folkebibliotekene i perioden. 
Dette vises i form av en svekking av jurisdiksjonen i lovverket, 
samt en svekking av jurisdiksjonen på arbeidsplassen gjennom 
en økt vektlegging av lite målbare kriterier som personlige og mel-
lommenneskelige egenskaper, som samsvarer med en reduksjon 
i etterspørselen etter bibliotekfaglig utdanning.

Figur 4 Sammenstilling av utvikling av utdanning og vektlegging av 
personlige egenskaper

REFER ANSER:
 y Lindstad, M. (2009). Nye krav til bibliotekarene. Bok og biblio-

tek, 76(4), 12-16.
 y Danielsen, K., Egaas, M., Nygård, B. S., Undlien, A. K., Schø-

ning, T. O. & Indergaard, L. H. (2014).Innspill til møte om fol-
kebibliotek mandag 5. mai 2014. [Brev fra storbybibliotekene 
til kulturminister Thorhild Widvey]. Kulturdepartementets 
arkiv,  (Sak 13/2960-10). Kulturdepartementet, Oslo. 
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Burde det være et tettere samsvar mellom Bibliotekarforbundets 
forståelse av folkebibliotekloven og tendensen i ansettelsespolitik-
ken i folkebibliotekene? Beate Bjørklund har funnet forskjeller, og 
stiller spørsmål ved hvor stor andel av lederstillinger i folkebiblio-
teksektoren som bør ha personal- og økonomiansvar.

Bibliotekledelse 
og stillingsutlysninger

tekst
Beate Bjørklund
Bibliotekar

utdanning og etterspørsel.  Under 
mitt arbeid med stillingsutlysninger i 
forbindelse med undersøkelsen av kva-
lifikasjonsbehov i folkebibliotek kom det 
frem at kun 39 prosent av stillingene med 
faglederansvar også hadde personal eller 
økonomiansvar. Bøyum et al. (2015) har 
data som støtter dette funnet noe som er 
en indikasjon på at fordelingen kan gene-
raliseres til sektoren som helhet.

§ 2 i Forskrif t om kvalifikasjons-
krav i bibliotekene (2013) stadfester 
at «biblioteksjefen er den faglige og 
administrative leder» av folkebibliote-
ket. At biblioteksjefen har det faglige 
ansvaret er generelt akseptert, men 
det er imidlertid ikke like avklart hva 
det administrative ansvaret omfatter. 
Bibliotekarforbundet anser personal- og 
økonomiansvar som en naturlig del av 
det administrative ansvaret for folkebi-
bliotekene. De er derfor av den oppfat-
ning at biblioteksjefene hører hjemme 
i lønnskapittel 3, stillinger med delegert 
økonomi- eller personalansvar. 

BFS LOVFOR STÅEL SE OG 
ANSE T TEL SESPOLITIKKEN

Ikke alle lederstillingene i denne stu-
dien er biblioteksjefstillinger, likevel 
burde det være et tettere samsvar mel-
lom Bibliotekarforbundets forståelse 
av folkebibliotekloven og tendensen i 
ansettelsespolitikken i folkebibliotekene. 
Det er flere mulige årsaker til forskjellen 
mellom disse. 

Flere kommuner forsøker å unngå en 
topptung organisasjon, og legger derfor 
føringer for delegering av myndighet, 
for eksempel relatert til hvor mange 
underordnede posisjonen har ansvar for. 
Det er også en tendens i samtiden til å 
redusere profesjonstilknytningen ved 
for eksempel å benytte generelle ord 
som virksomhetsleder i stedet for rektor 
eller barnehagestyrer. Biblioteksjefstil-

lingen er derimot en av svært få stillinger 
kommunen er pålagt å ha, og der stil-
lingstittelen er fastsatt i lovverket. Samlet 
medfører dette at flere kommuner tildeler 
biblioteksjefen lite myndighet utover det 
faglige ansvaret. 

PER SONAL- OG ØKONOMIANSVAR 
I SMÅKOMMUNER?
Videre er det, ettersom nasjonale føringer 
for årsverk i folkebibliotek ikke eksisterer, 
flere kommuner som har biblioteksjef med 
få, eller ingen, andre ansatte. Funnene viser 
at 39 prosent av lederstillingene lå i små 
kommuner, og under halvparten av disse var 
heltidsstillinger. Det er da kanskje rimelig at 
disse stillingene ikke har delegert personal- 
og økonomiansvar? 

Hvor mange av de mellomstore kom-
munene som står ovenfor den samme 
problematikken er uklart, men omtrent 
halvparten av utlysningene for lederstil-
linger i disse kommunene spesifiserer ikke 
at stillingen har delegert personal- eller 
økonomiansvar.

HELE FORKL ARINGEN?
Sammenfattet ligger derfor noe av forkla-
ringen på forskjellen mellom Bibliotekar-
forbundets tolkning av folkebibliotekloven 
(1985) og mine funn i kommunestørrelse og 
lokal ledelsespolitikk, samt at variabelen 
også inneholder avdelingslederstillinger 
uten personalansvar. Men er dette hele 
forklaringen? Og kanskje viktigere: Hvor 
stor andel av lederstillinger i folkebiblio-
teksektoren bør ha personal- og økono-
miansvar? 
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Første sak på dagsorden til landsstyremøtet i Bergen 14. november 
var forbundsleders beretning. BF-leder Jannicke Røgler gikk muntlig 
gjennom hovedpunktene i beretninga som var sendt alle deltakerne 
på forhånd.

Forbundsleders beretning 
til landsstyret 

TIL L ANDSSTYREMØTE I BERGEN 14. NOVEMBER 2018:

ORGANISA SJON
SEKRE TARIATE T

 y Min Side 
Utviklingen av «min side» funksjona-
litet som viser hvert enkelt medlems 
opplysninger er på plass på våre 
nettsider. Min side gjør det enklere 
for det enkelte medlem å se hvilke 
opplysninger som er registrert og ikke 
minst gjøre endringer i de registrerte 
opplysningene. Dette blir et viktig 
bidrag for å sikre høyest mulig kvalitet 
på vårt medlemsregister.  

 y GDPR  
Det nye personverndirektivet er i all 
hovedsak implementert i alle BFs sys-
temer der GDPR er nødvendig. 

 y Ansettelse av ny rådgiver 
Rådgiver Kieth Lau Andersen sluttet i 
BF sommeren 2018. Ny rådgiver Bente 
Ørberg startet i slutten av august. 
Ørberg har blant annet overtatt Ander-
sens ansvar for det statlige området. 

 y Forsikringer 
Det har vært en stor jobb å få innført ny 
forsikringsordning for våre medlem-

1. desember 2017 – 1. november 2018

mer. Ordningen med eget forsikrings-
kontor for våre medlemmer fungerer 
veldig bra. 

 y Styrket kompetanse i arbeidsrett 
Sekretariatet har styrket sin kompe-
tanse på arbeidsrett ved at rådgiver 
Hege B. Johnsen har fullført videre-
utdanning i arbeidsrett og ved at ny 
rådgiver har arbeidsrett som del av sin 
masterutdanning. 

 y Omlegging av Bibliotekaren 
Bibliotekaren har lagt om antall utgi-
velser til fire temanumre per år. Tema 
for de tre første numrene var skolebi-
bliotek, BF 25 år og meråpent. 

 y Juridisk bistand 
Forbundsstyret har vedtatt retningslin-
jer for juridisk bistand til medlemmer. 

UNIO
Unio har et lite sekretariat og må derfor 
basere mye av sitt arbeid på deltagelse fra 
de ulike forbundene. De største forbun-
dene tar naturlig nok på seg det meste av 
arbeidet, men samtlige forbund er invitert 
inn i de ulike gruppene som er etablert. 
Alle forbund må stille med deltakere i 
tarif futvalgene. Ut over dette deltar man 
i grupper alt etter hvilken kapasitet man 
har. BF er i tillegg til tarif futvalgene med-
lem av bærekraf tgruppa, inkluderende 

kurs. Fullt hus på videregående kurs for 
tillitsvalgte to dager  januar 2018. Her er 
det BFs rådgiver Hege Bergravf Johnsen som 
foreleser.  (Foto: Jannicke Røgler)
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arbeidsliv, og gruppa for høyere utdanning 
og forskning. 

F YLKESL AGENE
Fylkeslagenes årsmøter ble arrangert i tids-
rommet januar til og med mars. Det har blitt 
en tradisjon at mange fylkeslag arrangerer 
en temadel i tilknytning til årsmøtene. I 
år deltok forbundsleder på mange av års-
møtene med et foredrag om bibliotekenes 
muligheter og utfordringer.  

KUR S
I 2018 har BF fortsatt å videreutvikle kurstil-
budet for forbundets medlemmer. Økningen 
i kurstilbudet er en bevisst satsing for å øke 
kompetansen blant tillitsvalgte og medlem-
mer i BF.

Tradisjonen tro har det vært avholdt 
fylkesvise "kickof f"-samlinger tidlig på 
høsten i forkant av lokale forhandlinger. 
Dette tilbys i år med hovedoppg jør. 
Kickof f er fylkesvise samlinger for å ori-
entere om resultatet av det sentrale opp-
gjøret og gjennomgang av muligheter og 
føringer i de lokale forhandlingene. Noe 
av det viktigste med kickof f er å utveksle 
erfaringer og gi rom for spørsmål fra 
medlemmer og tillitsvalgte. I 2018 har vi 
hatt en økning av deltakere sammenlig-
net med 2017.  

Kursporteføljen bestod av følgende 
elementer:

 y Grunnkurs for tillitsvalgte 
 y Videregående kurs for tillitsvalgte
 y Forhandlingskurs I

I tillegg til de faste kursoppleggene tilbød 
vi også kurs i presentasjonsteknikk, samling 
for fylkeslagene, jobbsøking for studenter 
og kurs i rettigheter for studenter med 

ekstrajobb. 

P OLITIKK
KULTURMELDING
NBF avholdt i januar et innspillsseminar hvor 
BF var en av mange bibliotekorganisasjoner 
som holdt innlegg om hva som bør være de 
viktigste satsingene på bibliotekområdet i 
meldingen.   

INNSPILL TIL STATSBUDSJE T TE T
BF har både spilt inn på egen hånd og 
sammen med Unio til statsbudsjettet. I 
forbindelse med budsjetthøringene på 
Stortinget deltok BF i høringer i familie- og 
kulturkomiteen og utdannings- og fors-
kningskomiteen.    

HEL SEBIBLIOTEKE T.NO
Helsebiblioteket.no har de siste årene 
måttet kutte betydelig i tilbudet. Store 
valutasvingninger sammen med den årlige 
prisstigningen på tidsskrif ter, har gjort 
situasjonen svært vanskelig. I tillegg skaper 
det flate kuttet som følge av ef fektivise-
ringsreformen stort press på økonomien hos 
Folkehelseinstituttet som drif ter tjenesten. 
BF tok initiativ til å invitere representant 
for Helsebiblioteket til Bibliotekparaply-
ens møte i september. I etterkant har BF, 
NBF og SMH jobbet sammen om å påvirke 
politikere i helsekomiteen på Stortinget og 
helseforetakene.  

SKOLEBIBLIOTEK
BF har meldt seg inn i Foreningen !Les blant 
annet for å styrke seg på utdanningsom-
rådet. BF er også en del av Aksjon skolebi-
bliotek. Som ledd i dette har forbundsleder 
og styremedlem Kathrin Kvilstad deltatt i 

ulike former for lobbyvirksomhet. Vi deltok 
blant annet i et møte med leder av arbeidet 
for ny opplæringslov. Hva den nye loven vil 
inneholde om skolebibliotek er avgjørende 
viktig for skolebibliotekenes framtid.    

SVS FOR SL AG OM BIBLIOTEKLØF T
Forbundsleder hadde møte med politisk 
rådgiver i SV i forkant av forslaget om biblio-
tekløf t. SV hadde også et frokostmøte hvor 
ulike aktører, blant annet BF var invitert til å 
presentere sitt syn på hovedutfordringene 
i bibliotekfeltet. Forslaget ble lagt fram i 
forbindelse med budsjetthøringene på Stor-
tinget. BF kom med sine innspill og støtte til 
forslagene. 

BIBLIOTEK MØTE T I SANDEF JORD
For sjette gang inviterte BF til Nye stemmer-
arrangement under Bibliotekmøtet. Tre 
ferske navn i biblioteksektoren, Anders 
Grønning, Elisabeth Reinertsen og Glenn 
Bjerkenes presenterte sitt syn på om biblio-
tekutdanningene utdanner de biblioteka-
rene man trenger for å dekke framtidens 
behov.  Seminaret var bra besøkt og innled-
ningene var gode. 

Forbundsleder hadde meldt inn to ar-
rangementer før tiltredelsen som BF leder og 
var møteleder for begge. Det ene handlet om 
praktisk anvendelse av statistikk i Tønsberg 
og Færder bibliotek. Det andre handlet om 
ubetjente bibliotek.  

Bibliotekarforbundet hadde også egen 
stand på bibliotekmøtet, og inviterte til 
pubkveld under bibliotekmøtets andre dag.

LOK AL BIBLIOTEKPOLITIKK
Bibliotekarforbundets tillitsvalgte har gjort 
en solid jobb det siste året med å gi innspill 
og korrektiver til trusler av ulike slag. Til-
litsvalgte har blant annet jobbet med saker 
om budsjettkutt, påvirket planer for biblio-
tekvirksomheten, reagert på stillinger som 
blir stående vakant og motvirket forslag om 
nedskalering av tjenestetilbudet.  

En svært alvorlig sak har vært forslaget 
om å kutte ut skolebibliotekarene på den 
enkelte videregående skole i Finnmark og i 
stedet innføre ambulerende skolebiblioteka-

statsbudsjettet. Trine Skei Grande legger 
fram sitt første statsbudsjett som kulturmi-
nister. BF har spilt inn til statsbudsjettet, 
både på egen hånd og sammen med Unio. 
BF deltok også i budsjetthøringer i to av 
Stortingets komitéer. (Skjermdump fra bud-
sjettpresentasjonen 8. oktober.)
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rer i en «bestiller-utfører» modell.  
Forbundsstyret ønsker å rette en stor takk 

for den viktige innsatsen som gjøres for å 
rette søkelyset mot biblioteket og hindre 
kutt og forringelse av bibliotektilbudet. Det 
er en stor styrke for BF å ha så mange dedi-
kerte tillitsvalgte. 

STRØMMEDE LYDBØKER 
Det er stort behov for en løsning for strøm-
mede lydbøker. BF har gjennom lederen av 
e-bokutvalg vært en sterk stemme i kampen 
for å få et tilbud på plass. Per dags dato er det 
ennå ikke kommet noen avklaring mellom 
Nasjonalbiblioteket og Forleggerforeningen.

UBE T JENTE BIBLIOTEK
Forbundsstyret har høsten 2018 jobbet med 
å utforme sin politikk på området. Meråpent 
fikk et eget nummer i Bibliotekaren. BF har 
også gjennomført en spørreundersøkelse 
om tematikken blant våre tillitsvalgte. Til-
litsvalgtkonferansen 2018 har ubetjente 
bibliotek som hovedtema.      

LØNN  OG  TARIFF
BFS TARIFF UT VALG
Forbundsstyret har nedsatt to tarif futvalg i 
tillegg til det statlige. Det er tarif futvalg på 

KS-området og for Oslo kommune. 

LØNNSSTR ATEGI
Forbundsstyret og sekretariatet startet 
arbeidet med en lønnsstrategi vinteren 
2018. Arbeidet forventes ferdigstilt innen 
våren 2019. 

HOVEDOPPGJØRE T 2018
2018 er et hovedoppgjørår. Det innebærer at 
partene ikke bare forhandler om lønn, men 
også om bestemmelsene i tarif favtalene. 
For BFs del ble det forhandlingsløsning i 
områdene KS, Oslo kommune, KS Bedrif t 
og Virke, mens det ble brudd i de sentrale 
forhandlingene i Stat. 

Alle resultatene ga en økonomisk ramme 
lik frontfaget på 2,8 %.

K S
Med en ramme på 2,95 prosent fikk Unio 
en større del av den økonomiske rammen. 
Profilen fra 2016 med mer til universitets- og 
høgskolegruppene ble videreført. 

Resultatet innebar blant annet generelle 
tillegg til ansatte med høyere utdanning (ka-
pittel 4, gruppe 2). Dette ga lønnstillegg fra 
8500 til 12 300 kroner. Alle ledere som hoved-
sakelig får sin lønn i sentrale forhandlinger 
(kapittel 4) fikk et tillegg på 1,5 prosent av sin 
grunnlønn. Alle tilleggene gis med virkning 
fra 1. mai. Det er ikke avsatt penger til lokale 
pottforhandlinger i 2018.

Ulempetilleggene økes med virk-
ning fra 1. januar 2019 (godtgjøring for 
særskilt arbeidstid, nærmere bestemt 
lørdags- og søndagstillegg, og kvelds- og 
nattillegg).

STATEN
Partene i tarif foppgjøret for de ansatte 
i staten kom til enighet 24. mai, etter en 
lang meglingsperiode. BF deltok i streike-
beredskapen til Unio stat, både sentralt og 
lokalt. Det ble avholdt uravstemning hvor 
resultatet ble et klart ja-flertall blant med-
lemmene i Unio.

lønnsopp gjør . Forhandlingslederne møtte 
staten da hovedoppgjøret i staten startet 
5.april 2018. Unios forhandlingsleder på 
statsområdet Petter Aaslestad lengst til 
venstre. Dette var BFs første tariffoppgjør 
som Unio-medlem. (Foto: Unio)

mer åpent. Kirsti Husby er BF-tillitsvalgt 
ved Arendal bibliotek. Hun er svært positiv 
til at arbeidsplassen hennes har utvidet 
åpningstida med selvbetjening. Bak til 
venstre står biblioteksjef Ola Eiksund. 
Forbundsstyret har høsten 2018 jobbet med 
å utforme sin politikk på området. (Foto: 
Erling Bergan)
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Hovedpunktene:
Staten har inngått to hovedtarif favtaler 

for perioden 2018-2020. Den ene med Aka-
demikerne. Den andre med Unio, LO Stat og 
YS Stat. Bibliotekarforbundets medlemmer 
følger den siste.

Hvert lønnstrinn i lønnstabellen har 
blitt hevet med 1,25 %, eller minimum 5100 
kroner pr år. 

I hver lønnsramme er alternativene 1 og 2 
fjernet. Dette er de to laveste alternativene. 
De som er på disse to alternativene blir 
flyttet opp på alternativ 3. I tillegg er det 
plusset på to nye alternativ (9 og 10) i hver 
lønnsramme. Dette øker handlingsrommet 
i lokale forhandlinger.

Pensjonsgrunnlaget for variable lønnstil-
legg er økt fra 56.000 til 66 000 kroner. Dette 
betyr at man kan tjene opp pensjon på en 
større andel av tilleggene enn tidligere.

Det er avsatt 1,9 % av lønnsmassen på 
det enkelte forhandlingssted til lokale for-
handlinger. 

Protokollen viser at «Partene er enige 
om at det er behov for et modernisert og 

forenklet lønnssystem i staten» og at «Lokalt 
handlingsrom er et viktig element i det nye 
systemet.» Dette skal partene arbeide videre 
med og avslutte innen 14. desember.

OSLO KOMMUNE
Hva som blir det endelige resultatet for 
hver enkelt avhenger av resultatet i jus-
teringsforhandlingene og i de lokale for-
handlingene. 

Avtalen gir:
Generelt tillegg på 1,75 prosent på Oslo 

kommunes lønnstabell, minimum 7700 kro-
ner, med virkningstidspunkt fra 01.05.2018.

Avsetning til sentrale lønnsmessige 
tiltak (justeringer for grupper) på 0,35 
prosent av lønnsmassen på årsbasis, med 
virkningsdato fra 01.05.2018.

Avsetning til lokale forhandlinger på 0,40 
prosent av lønnsmassen på årsbasis, med 
virkningsdato fra 01.08.2018.

SPEK TER- OMR ÅDE T
Unio har en helt annen innretning på for-
handlingene med Spekter enn det BF har 

vært vant til i YS. Det har dessverre medført 
at våre medlemmer ikke har blitt godt nok 
ivaretatt ved dette oppgjøret. Sekretariatet 
i BF jobber med å sikre våre medlemmer 
både sentralt og lokalt og per 1. november 
er dette arbeidet ikke ferdig avsluttet. 

VIRKE- OMR ÅDE T
Det ble resultat på linje med det som er opp-
nådd i sammenlignbare tarif fområder. Det 
er et viktig prinsipp for Unio at resultatet i 
Virke er i tråd med bransjestandarden for-
bundene har etablert for sine medlemmer 
i de største tarif fområdene. 

solidaritet: - På landsstyremøtets 
andre dag samlet deltakerne seg til  
spontan støtte til sykepleierne som 
nettopp hadde fått lockoutvarsel i 
konflikten de har i privat sektor. (Foto: 
Erling Bergan)
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Unios boliglånsavtale 
er «best i klassen»

medlemsfordel.  Dine Penger har sett 
nærmere på hvor mye du kan spare årlig 
dersom du er medlem i en fagforening, og 
velger å takke ja til lånetilbud med ekstra 
gode medlemsbetingelser. Konklusjonen, 
ifølge Dine Penger, er at du med de beste 
avtalene kan spare mellom ti 
og tyve tusen årlig, dersom du 
utnytter deg av lånetilbudene 
som medlemskapet gir deg - sam-
menlignet med bankens ordinære 
pristilbud.

Bibliotekarforbundet er en av 
medlemsorganisasjonene i Unio. 
BFs medlemmer kan altså benytte 
seg av de samme fordelene ved lån 
som andre Unio-medlemmer.

PÅ VEGNE AV 
MEDLEMMENE
Sekretariatssjef i Unio, Ingjerd 
Hovdenakk, forteller at de for-
handlet frem bankavtalen etter 
ønske fra medlemmene.

- I stedet for at hvert enkelt 
medlem skulle måtte forhandle 
med banken sin, fremforhandlet vi 
denne avtalen med Storebrand på 

Dine Penger har tatt en gjennomgang av boliglånsavtalene 
de ulike fagforeningene har forhandlet seg fram til. «Den 
aller største prisforskjellen fant vi i Storebrand, der Unio-
medlemmer kan spare 19.992 kroner, hvis man sammenligner 
med bankens ordinære boliglån», skriver Dine Penger.

vegne av alle medlemmene. Og med det vo-
lumet vi har – 360.000 medlemmer – kunne 
vi få et godt tilbud, sier hun til magasinet.

Hovednakk påpeker at akkurat boliglån 
er et medlemstilbud som de aller, aller fleste 
vil få bruk for en gang i løpet av livet. Og 

tilbakemeldingene etter at de fikk på plass 
avtalen for om lag tre år siden er positive.

MYE Å SPARE
- Vi har eksempler på at mange av med-
lemmene kanskje har hatt samme bank i 

mange år, og ikke fulgt så godt 
med på betingelsene. Når de da 
har fått Unio-lån i Storebrand 
har de spart flere tusen i måne-
den, og tjent inn igjen det de har 
betalt i medlemskontingent, for-
teller Hovdenakk til Dine Penger.

Også Storebrand oppgir vik-
tigheten av å lande gode avtaler 
med fagorganisasjoner, og un-
derstreker at disse representerer 
svært viktige kundegrupper for 
dem både i bank, sparing og 
forsikring.

- Dette er kunder som stort 
sett har fast jobb, er engasjerte 
og har god orden i egen økonomi 
og dermed en attraktiv kunde-
gruppe, sier leder for personmar-
ked i Storebrand Bank, Caroline 
Johansen til Dine Penger. 

Sjekk bibforb.no/medlemsfordeler 
når du vil spare penger som bf-medlem
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Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til stipend 
for studentmedlemmer i BF. 

Stipendet skal brukes til deltakelse på konferanser og seminar innen biblio-
teksektoren.

Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipendmidler til-
deles fortløpende etter vurdering. Søknader skal inneholde oversikt over alle 

kostnader, egenandeler og andre bidrag. 

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

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

Søknad sendes til bf@bibforb.no

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

Stipend til studentmedlemmer

De flykter for 
livet over 
Middelhavet
SEND SMS FLUKT 
TIL 2272 (200 kr)
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Er det lenge siden du sjekket 
om du er riktig forsikret? 
Som medlem i Bibliotekarforbundet har du tilgang til
ditt eget forsikringskontor med personlige rådgivere. 

Ring eller send oss en e-post, så tar vi en gjennomgang 
av ditt forsikringbehov og hvilke medlemsfordeler du 
har krav på. 

Telefon 23 11 33 17
E-post: post@forsikring.bibforb.no
bibforb.no/forsikring

Kathe

Tove

Frode

Bent

Sindre

Er det lenge siden du sjekket 
om du er riktig forsikret? 
Som medlem i Bibliotekarforbundet har du tilgang til
ditt eget forsikringskontor med personlige rådgivere. 

Ring eller send oss en e-post, så tar vi en gjennomgang 
av ditt forsikringbehov og hvilke medlemsfordeler du 
har krav på. 

Telefon 23 11 33 17
E-post: post@forsikring.bibforb.no
bibforb.no/forsikring

Kathe

Tove

Frode

Bent

Sindre
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Forsikring og miljø

forsikring.  Forsikring innebærer mye dokumenter, og tradisjonelt 
sett har vi trykket opp enorme mengder papir som blir sendt ut i 
posten til hvert enkelt medlem. Du har nok vært vant med å få en 
stor bunke papir i posten fra oss, og det har kanskje føltes trygt å ha 
forsikringspapirene på plass 
i hylla.

Digitale løsninger har gitt 
oss andre muligheter og nå 
kan du finne forsikringsdo-
kumentene dine på «Min 
Side» på forsikringsportalen. 
Kanskje er du en av dem som 
allerede har valgt e-faktura 
og med noen tastetrykk kan 
du også få forsikringsdoku-
mentene digitalt. Det er bare 
å logge inn på «Min Side» på 
forsikringsportalen og velge 
full elektronisk distribusjon så 
slipper du mer papirer fra oss. 
Når nye dokumenter legges ut 
på «Min Side» får du en SMS 
eller e-post fra oss slik at du 
vet når du må inn og sjekke. Du kan være trygg på at forsikringen 
din er gyldig selv om du ikke har dokumentene i hylla lenger. 

REISEKORT
Når det gjelder reisekort har vi også endret praksisen. Tidligere 

har du fått tilsendt et nytt reisekort hvert år da det gamle utløp på 
dato.  Nå har ikke reisekortet noen utløpsdato lengre, slik at det du 
har vil være gyldig så lenge du har forsikringen. Har du mistet kortet 
ditt eller av andre årsaker trenger et nytt kort, finner du dette på «Min 

Side» i forsikringsportalen. Du kan også kontakte oss på forsikrings-
kontoret så hjelper vi deg. 

Liker du den digitale løsningen bedre kan du på telefonen din laste 
ned en app fra Tryg som er vår leverandør på reiseforsikringen. Appen 
heter «Trygg på Reise». Her blir du bedt om å legge inn avtalenummer. 
Har du kjøpt reiseforsikring som gjelder for familie legger du inn av-
talenummer 6552395. Har du kjøpt reiseforsikring for 1 person legger 
du inn avtalenummer 6552411. Deretter velger du «Reise Ekstra» og 
så har du det digitale reisekortet klart.

S PA R  P E N G E R  –  F Å  F U L L 
E L E K T R O N I S K  D I S T R I B U -
SJON 

Fra 2019 endrer vi på om-
kostningene knyttet til utsen-
delse av fakturaer og øvrige 
forsikringsdokumenter for de 
frivillige kollektive medlems-
forsikringene. Her kan du spare 
penger ved å velge full elektro-
nisk distribusjon. Det betyr at 
hvis du både velger e-faktura, 
og samtidig aksepterer at forsi-
kringsdokumentene blir lagt på 
«Min Side» på forsikringsporta-
len istedenfor å få dem tilsendt 
i post vil det koste deg kr. 72 
i året. Vil du fortsatt ha forsi-
kringsdokumentene tilsendt i 

posten vil det fra neste år koste deg kr. 144 per år. (NB! Denne in-
formasjonen gjelder ikke for den obligatoriske grunnforsikringen).

ER DE T NOE DU LURER PÅ?
Da ønsker vi deg en god forsikringsvinter, og husk at hvis du har 

noen spørsmål, eller ønsker råd og veiledning, er det bare å kontakte 
oss på forsikringskontoret. Vi er her for å hjelpe, og sammen finner vi 
løsninger som passer deg og ditt behov til veldig hyggelige priser. Som 
medlem er forsikring en av dine store medlemsfordeler. 

tekst
Roar Hagen
BF Forsikring

I mange år har det vært fokus på miljø, og vi blir alle oppfordret til å redusere forbruket vårt. På forsikrings-
kontoret har vi fokus på å få redusert bruken av papir. 
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Under 10% av våre midler går til administrasjon. Resten kommer flyktningene til gode gjennom 
direkte hjelp. Flyktninghjelpen har rundt 180 ansatte i Oslo og over 4 000 ansatte totalt, de fleste 
lokalt ansatte som driver prosjektene i felt. Les mer på fadder.flyktninghjelpen.no
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