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seg om det offentliges ansvar for bibliotek 
og biblioteknettverk, og setting av standard 
for personalets kompetanse. Derfor var det 
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gjengis på første side av en riksavis og får 
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Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

�

Vi i Lakkegata hadde tenkt oss en litt rolig oppkjøring mot jul. En periode på rundt en måned hvor 
vi hadde god tid til å telle opp forhnandlingsresultatene fra de lokale forhandlinger i alle sektorer. 
God tid til å bearbeide tallmaterialer og utarbeide statistikker, samt å implimentere resultatene i med-
lemsregisteret. Vi hadde tenkt å gjøre dette under sterk innflytelse av stearinlys, med snøfnugg stille 
dalende ned utenfor vinduene og med høy pepperkake-frekvens.

Vi hadde tenkt å skrive gode, lange julekort til forbindelser og ikke minst til våre egne tillitsvalgte og 
forhandlere som har gjort en formidabel jobb for Bibliotekarforbundet denne høsten. 

En litt roligere periode, altså. Preget av oppsummering, evaluering og forberedelser til ny økt – men 
først og fremst litt rolighet og tid til lange tanker etter en stormfull høst.

Men slik blir det ikke. Ikke før er vi ute av en storm, før den neste er over oss. Det begynte med at 
departementet sendte ut sitt Høringsutkast til ny lov om folkebibliotek for kort tid siden. Og siden har 
det stormet i bibliotekmiljøet, og et og annet vindkast har til og med nådd mediene.

Vi har god grunn til å blåse oss litt opp. Dersom departementet får gjennomslag for sine forslag i høringsut-
kastet vil dette få konsekvenser som strekker seg langt utover folkebibliotekenes sfære. Og som om ikke det 
var langt nok: Hele biblioteksektoren vil merke de foreslåtte endringene dersom disse vinner igjennom. 

Først og fremst fordi biblioteknettverket svekkes. Både i form av at en del av bibliotekene sannsynligvis 
vil bli borte fra kommunene, men også fordi den bibliotekfaglige kompetansen i lokalsamfunnene vil bli 
kraftig svekket. En kjede er som kjent aldri sterkere enn det svakeste ledd. Dersom de enkelte leddene i 
biblioteknettverket svekkes eller fjernes vil det svekke hele nettverket. 

Dette vil få oveføringeffekt også til fag- og forkningsbibliotekene. Det er nemlig ingenting i dagens sam-
funnsmessige utviklingstrender som tilsier at behovet for bibliotektjenester reduseres i befolkningen. Deri-
mot tilsier en rekke trender det motsatte. At behovet for bibliotektjenester øker og at behovet for stadig 
mer avanserte bibliotektjenester blir større. 

Folke- og fylkesbibliotekene har i en årrekke arbeidet med denne problematikken, og har utviklet sine 
tjenester i tråd med samfunnets og brukernes økte behov for stadig mer avanserte kunnskaps og infoma-
sjonstjenester. Dersom folkebibliotekene nå svekkes drastisk som følge av at lovutkastet åpner dørene for at 
bibliotekene blir salderingsposter på de kommunale og fylkeskommunale budsjetter, er det opplagt at dette 
vil føre til økt press på alle bibliotek i sektoren.

Dersom departementet får gjennomslag for sitt lovutkast vil det føre til at sømløse bibliotektjenester i langt 
større grad enn i dag forblir et diffust og uoppnåelig drømmesyn, og det vil føre til at bibliotekarer som 
profesjon får langt større utfordringer å stri med. Vi vil oppleve vanskeligere arbeidsforhold for biblioteka-
rer i det enkelte lokalsamfunn der kampen om kronene allerede er ganske tilspisset. Uten drahjelp fra en 
lov som lovhjemler biblioteket som fysisk rom og den bibliotekfaglige kompetansen, vil vi stille betydelig 
svakere i budsjettkampen enn vi gjør i dag

Bibliotekarer som yrkesgruppe er uløselig knyttet til bibliotek. Vi vet at til tross for alle våre forsøk på å si 
at bibliotekarer jobber overalt og kan inneha mange ulike typer stillinger, så er bibliotekarers image, selve 
bildet av oss i folks bevissthet uløselig knyttet til biblioteket. Det representerer en utfordring for oss å gjøre 
noe med dette, men enn så lenge er det slik. 

I en svekkelse og en forringelse av loven ligger et soleklart politisk signal om en undervurdering av bibli-
otek som samfunnsinstitusjon. Heri ligger også implisitt en undervurdering av bibliotekarenes bidrag til og 
betydning for samfunnet. Dette rammer alle bibliotekarer, uansett hvor de jobber.

Høringsutkastet har ført til mange og massive protester fra fagmiljøet. Høringssvarene skal avleveres innen  
1. desember, og hovedpunktene i Bibliotekarforbundets høringssvar er å finne i dette nummer. Saken er 
imidlertid ikke over etter 1. desember. Da starter arbeidet med å legge ytterligere press på beslutningsta-
kere. Vi har allerede oppnådd et visst fokus på saken i pressen, og vi har fått støtte fra en rekke sentrale 
aktører både i norsk kulturliv og i norsk politisk liv. 
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� Vi må fortsette å sette fokus på saken både sentralt, 
regionalt og lokalt, vi må søke alliansepartnere og 
vi må opptre som et samlet fagmiljø. Dette er ikke 
tiden for å dra frem spissformulerte nyanse-uenig-
heter eller å diskutere ulikheter internt i miljøet. 
Dette er tiden for de store ord og for å kjempe for de 
helt overordnede ideer. 

I Lakkegata konstaterer vi at det ikke blir tid til 
noe rolig, kontemplarisk juleoppladning med eva-
luerende tilbakeblikk. Vi forbereder oss på en ad-
ventstid i storm, og har allerede lært oss å spise 
pepperkaker mens vi springer. 

Utdrag fra den fi nske ”Bibliotekslag” av 
1998:

3 § 
Kommunerna skall ordna de biblioteks- och informa-
tionstjänster som avses i denna lag. 

En kommun kan ordna biblioteks- och informations-
tjänsterna själv, eller helt eller delvis i samverken 
med andra kommuner eller på annat sätt. Kommunen 
svarar för att tjänsterna motsvarar denna lag. 

Kunderna skall ha tillgång till personal inom området 
biblioteks- och informationstjänster samt till biblio-
teksmaterial och biblioteksutrustning som kontinu-
erligt förnyas. 

I tvåspråkiga kommuner skall vardera språkgruppens 
behov beaktas på enahanda grunder. 

4 § 
Ett allmänt bibliotek samarbetar med andra allmänna 
bibliotek samt med vetenskapliga bibliotek och bibli-
otek på läroanstalter som en del av nationellt och 
internationellt nät av biblioteks- och information-
tjänster. 

Det bibliotek som är centralbibliotek för de allmänna 
biblioteken samt de bibliotek som är landskapsbibli-
otek kompletterar de övriga allmänna bibliotekens 
tjänster. 

Centralbibliotek för de allmänna biblioteken är det 
kommunala allmänna bibliotek som vederbörande 
ministerium utsett med kommunens samtycke. Verk-
samhetsområde för centralbiblioteket är hela landet. 

Landskapsbibliotek är kommunala allmänna bibliotek 
som vederbörande ministerium utsett med kommuner-
nas samtycke. Verksamhetsområdet för ett landskaps-
bibliotek bestäms av vederbörande ministerium.

Om centralbibliotekets och landskapsbibliotekens 
uppgifter bestäms genom förordning.Vederbörande 
ministerium kan, efter att ha hört kommunen, av 
grundad anledning återta förordnande att vara cen-
tralbibliotek eller landskapsbibliotek. 
… 

8 § 
För förverkligande av biblioteks- och informa-
tionstjänsterna skall det kommunala biblioteksvä-
sendet ha tillräckligt många anställda. 

Bestämmelser om behörighetsvillkoren föt bibliotek-
spersonalen ges genom förordning. 

Vederbörande ministerium kan av särskilda skäl be-
vilja dispens från behörighetsvillkoren. 
…

Utdrag fra den fi nske ”Biblioteksförordning 
1078/1998”

4 §   Behörighetsvillkor

Av den personal som avses i 8 § 1 mom. biblio-
tekslagen (904/1998) skall minst två tredjedelar ha 
högskoleexamen, institutexamen eller yrkesinriktad 
grundexamen, i vilken ingår eller utöver vilken har 
slutförts minst 20 studieveckors ämnesstudier eller 
yrkesinriktade studier inom området för biblioteks- 
och informationstjänster. Även yrkesexamen i infor-
mations- och bibliotekstjänst uppfyller ovan nämnda 
villkor.

Den person som svarar för kommunens biblioteks- 
och informationstjänster skall ha högre högskoleexa-
men, i vilken ingår eller utöver vilken har slutförts 
minst 35 studieveckors ämnes- eller yrkesinriktade 
studier inom området för biblioteks- och informati-
onstjänster vid universitet eller yrkeshögskola. 

Finsk biblioteklovgivning
Den finske bibliotekloven blir ofte trukket fram i vår hjemlige debatt. Den er fra 1998, 
og gir  bestemmelser om bibliotekpersonale både i selve lovteksten, og gjennom ”för-
ordning”. Loven har også interessante formuleringer om biblioteknettverk. Hele loven 
og förordningen kan leses på http://www.minedu.fi/uvm/kultur/allmanna_bibliotek/
biblagstiftning.html. Her bringer vi noen av de paragrafene som er mest relevante for 
debatten vi har gående i Norge.
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MetaLib og SFX fra BIBITS

Bibliotekenes IT-senter AS (BIBITS), 
leverandøren av biblioteksystemene 
Aleph og Mikromarc, opplyser at de 
har utvidet sin produktportefølje 
med de internasjonalt anerkjente 
produktene MetaLib og SFX. MetaLib 
er en portalløsning der brukeren 
kan søke på tvers av biblioteksys-
temer, elektroniske tidsskr if ter, 
betalingsdatabaser, Internettres-
surser, søkeprotokoller, formater og 
materialtyper, alt i samme søkebilde. 
MetaLib kan anvendes av et enkelt 
bibliotek, men også gjennom faglig, 
regionalt eller nasjonalt samarbeid 
mellom fl ere institusjoner. MetaLib 
benytter et rammeverk som støtter 
søkefunksjonalitet, f.eks. Z39.50, 
uavhengig av informasjons system. 
SFX er et produkt som ”veileder 
brukeren gjennom en kaotisk infor-
masjonshverdag”. Systemet bruker 
den åpne standarden OpenURL til å 
bygge en automatisk meny som lenker 
videre ut fra gjenfunnet informasjon. 
Denne kontekstavhengige menyen er 
tilpasset de ressurser som er defi nert 
som relevant for brukeren. 

Nordnorsk 
bibliotekkonferanse

Planleggingskomitéen for tel ler 
at den 9. nordnorske bibliotek-
konferanse 2003 er lagt til Kirkenes 
og Sør-Varanger. Konferansen går fra 
onsdag 17. september til fredag 19. 
september 2003. Det er første gang 
at komitéen kan by på en konferanse 
som innholder så eksotiske og spen-
nende opplevelser som denne. Sam-
tidig vil programmet kunne tilby 
et r ikt og var ier t innhold, med 
tidsaktuelle tema og en smakebit av 
den samiske og russiske kultur. Helt 
til slutt kan de tilby en to dagers tur 
til Russland og Murmansk, som vil by 
på bibliotekbesøk og russisk aften. 
Spennende stopp blir gjort underveis. 
”Dette bør dere få med dere”, sier 
Stine Fjeldsøe på vegne av komitéen 
2003. På komitéens hjemmeside 
www.norskbibliotekforening.no/nnbk 
vil du kunne holdes oppdatert med 
nødvendig informasjon. Hjemmesi-

Erling Bergan, Redaktør

Men la oss først ta et tilbakeblikk på oktobermøtet. Her fikk 
styret seg forelagt det som går under betegnelsen ”Kompe-
tanseutviklingsprogrammet”. Det dreier seg om en helhetlig 
plan for kurs i BF-regi. Det er foreløpig satt opp tre moduler, 
hver med en varighet på to dager. Den første er grunnkurs for 
tillitsvalgte - en gjennomgang av bl.a. avtaleverk, lover, til-
litsvalgtes rolle og BFs organisasjon. Den andre er et kurs i for-
handlingskompetanse, slik Børge Rostvåg har kjørt dem for BF 
i høst. Den tredje er et kurs i konfliktforebygging og –løsning, 
der blant annet tillitsvalgtes rolle og muligheter blir tatt opp. 
Grunnkurs for tillitsvalgte er tenkt kjørt i februar og novem-
ber, mens forhandlingskurs legges til august. Konflikt-kurset 
er det ikke fastsatt noen tid for ennå. Og ytterligere kursmo-
duler vurderes. Styret drøftet saken og kom med sine kommen-
tarer. Det ble påpekt viktigheten av at BF kan tilby medlemmer 
kurs, og spesielt grunnkurs for tillitsvalgte og forhandlings-
kurs bør holdes i BF -regi. Forbundsstyret vedtok så kompetan-
seutviklingsprogrammet, og slo fast at det skal gjennomføres 
innenfor eksisterende budsjettramme for kurs.

Styret behandlet så en egen sak om priser i BF-regi, et tema som 
har vært oppe til drøfting tidligere. Her foreligger noen forslag, 
som skal tas med videre til mulige samarbeidspartnere. Vi kom-
mer tilbake med nærmere omtale når dette er mer avklart.

Det nærmer seg landsmøte, i hvert fall for de som skal plan-
legge det hele. Konferanse-fasiliteter bestilles opp lang tid i 
forveien, og lokalet vi har brukt til de to siste landsmøtene 
våre, Folkets Hus, var ikke ledig 12.-13. juni 2003. Alternati-
ver ble behandlet på dette styremøtet, men endelig vedtak om 
sted kunne først gjøres på forbundsstyrets møte i november. 
Likevel ble det vedtatt på dette styremøtet å øke budsjettram-
men for landsmøtet 2003 med kr.180.000, med bakgrunn i at 
alle alternativer er dyrere enn budsjettpost avsatt til avvikling 
av landsmøtet. Pengene tas fra det som tidligere er avsatt av 
fjorårets overskudd til egenkapital. 

Så kom styret til en, av høstens uttallige, runder om forslaget 
til ny biblioteklov. Saken ble lagt frem av forbundsleder Mo-
nica Deildok, som påpekte hvor viktig det er at BF kommer 
med gode innspill og kommentarer i debatten om lova. Styret 

Travel høst for 
forbundsstyret
Høsten er ikke bare en travel tid for lokale tillits-
valgte og forbundets sekretariat, for å takle de 
lokale forhandlingene. Det er også mye å gjøre for 
forbundsstyret. Riktignok var det ikke noe møte 
i september. Men i alle de tre måndene fram mot 
jul er det møter. I desember attpåtil et tredagers 
styreseminar, for å planlegge vårens landsmøte. 

�
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den skal bli mer og mer innholdsrik 
etterhvert som planleggingen går 
framover, lover Fjeldsøe. 

Ny samarbeidsavtale 
Rogaland - Stavanger 

Ny samarbeidsavtale mellom Roga-
land fylkeskommune og Stavanger 
kommune er nå vedtatt. Den største 
endringen er at fjernlånet nå skal 
utføres av Stavanger bibliotek. Tid-
ligere ansatte ved fylkesbiblioteket 
som hadde fjernlån og postekspedi-
sjon som hovedarbeidsoppgave er 
nå ansatt i Sølvberget KF. Fylkesbi-
blioteket har igjen totalt 4 årsverk 
og ingen driftsoppgaver. Rogaland 
fylkesbibliotek vil med dette ren-
dyrke sine oppgaver som et regionalt 
utviklings- og kompetansesenter for 
folkebibliotekene. Fylkesbiblioteket 
har fortsatt ansvaret for fjernlånet i 
Rogaland, men det praktiske arbeidet 
utføres av Stavanger bibliotek.
 

Systemleverandørene har 
snart NILL i sving

To ganger i året møtes leverandørene 
av biblioteksystemer i Norge. Det 
dreier seg om Nasjonalbiblioteket, 
BIBITS (Mikromarc og Aleph), Biblio-
tekservice AS (Tidemann), Bibliotek-
Systemer (Bibliofi l) og BIBSYS. De har 
et felles forum og et tilhørende nett-
sted (http://www.nb.no/biblev/). 
Sist de møttes ansikt til ansikt, var 
24. oktober i Larvik. Der fulgte de 
blant annet opp prosjektet NILL, 
som de startet i forfjor. NILL betyr 
”Norsk standard for utveksling av 
fjernlånsdata”, et akronym i god 
norsk/engelsk blanding. Standarden 
er allerede ”vedtatt”, utarbeidet 
av systemleverandørene selv. Nå 
dreier det seg om å implementere den 
i systemene, som på møtet fortalte 
at de ville ha dette på plass i løpet av 
vinteren/våren. Standarden omfatter 
ikke reserveringer eller videresending 
av f jernlånsmeldinger. Fjernlån 
gjøres kun på dokument-nivå og ikke 
på eksemplarnivå. Fjernlånsbestil-
linger direkte fra enkeltpersoner 
omfattes ikke av standarden. Og det 

fattet følgende vedtak: ”Forbundsstyret nedsetter en arbeids-
gruppe bestående av Pippi Døvle Larssen, Mona Magnussen, 
Monica Deildok og representant for biblioteksjefene som skal 
jobbe med høringsutkast til ny lov om folkebibliotek. Grup-
pen skal fremme forslag til BFs innspill i debatten rundt hø-
ringsutkast, og utforme forslag til høringssvar. Gruppen skal 
legge strategier for hvordan BF skal søke innflytelse for sitt 
syn. Gruppen skal fremme forslag for styret om hvordan BF bør 
forberede seg på endringene som kommer, herunder særlig med 
tanke på et bortfall av §5. Gruppen skal ha sluttført sitt arbeid 
innen årets slutt, og er oppløst 31.12.02.” Det skulle gå fram 
av annet stoff i dette bladet, at gruppa har gjort jobben sin så 
langt, og at dette er en arbeidsform som forbundsstyret etter 
hvert har gode erfaringer med å velge. 

Forbundsstyret er også arbeidsgiver for BFs egne ansatte. Nå 
dreier det seg om håndtering av en sekretær-stilling. Engasje-
mentet for Ingrid Sagen utløper ved årsskiftet, og styret må ha 
en større gjennomgang av arbeidet i sekretariatet. Forbundsle-
der vil bruke arbeidsutvalget til å hjelpe seg med utredningen 
av saken for styret, som skal få den til videre behandling sei-
nere på høsten. I lys av dette, fattet styret følgende vedtak: 
”Dersom det ikke foreligger ny avtale om forlengelse av arbeids-
forhold for sekretær den 31/12 2002, gis Ingrid Sagen 3 måne-
ders oppsigelsestid fra denne dato. Forbundsleder inngår denne 
avtale med Ingrid Sagen.” Vedtaket viser at forbundsstyret sta-
dig jobber hardt med å ta sitt arbeidsgiveransvar alvorlig.

Oktober-møtet hadde ulike drøftingssaker på agendaen også. 
Et spørsmål gjaldt BFs rolle i forbindelse med IFLA 2005, og her 
ble Erling Bergan bedt om å komme med innspill til et seinere 
styremøte. Videre orienterte Monica Deildok kort om møtet i 
bibliotekparaplyen, berammet til 23. oktober, og om seminaret 
om biblioteklova som BF arrangerte i samarbeid med NBF og 
andre aktører. Det ble også tid til en orientering om tariffre-
sultatet i HSH, og litt planlegging av styreseminaret før jul. 
Styret kunne også med glede notere en oppgang i medlemstal-
let på 31 medlemmer siden forrige styremøte. BF hadde i okto-
ber et medlemstall på 1170.

November-møtet til forbundsstyret kom midt i den hektiske pe-
rioden rundt biblioteklov-forslaget, og dette ble da også en stor 
sak på møtet. Men først måtte styret ordne opp i spørsmålet om 
hvor landsmøtet neste år skal arrangeres. Sekretariatet hadde 
innhentet pristilbud og styret vurderte de ulike faktorene fram 
og tilbake. Pris er den viktigste enkeltfaktoren, men styret 
ville ikke at det alene skulle være avgjørende. Det sto etter 
hvert mellom et hotell ved Gardermoen og ett i Asker. Og Vettre 
Hotel i Asker ble til slutt valgt, med et pålegg til sekretariatet 
om å holde prisen så lav som mulig, samtidig som arrangemen-
tet skal bli godt. Det er tross alt forbundets 10-årsjubileum!

Så var det biblioteklova, nok en gang. Og som nevnt fra om-
talen av oktober-møtet: Det skulle være synlig nok i dette 
nummeret av Bibliotekaren hva BF mener og gjør med dette 
spørsmålet. Forbundsstyret var godt samkjørte om synspunk-
tene på lovforslaget, her gjaldt det å finne best mulig argumen-
tasjon og flest mulig gode momenter å få med i høringssvaret 
fra BF. Endelig høringssvar blir utarbeidet etter styremøtet. 

Et par saker om BFs vev-tjenester var oppe på november-møtet. 
Den første gjaldt spørsmålet om BF burde forsøke å få kjøpt do-
menet www.bf.no fra nåværende eier Bergen Fotograflaug. Det 
syntes styret var en god ide, og satte en øvre pris-grense for 
hva vi kunne være villige å betale for dette. Videre fikk styret 
en orientering om arbeidet som gjøres med å skaffe BF tilgang 

�
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er bare de bibliotekene som har fått 
tildelt lånernummer i Base BIBLIOTEK 
som kan delta i utvekslingen. 

Kjartan Vevle til Bibliotek-
sentralen

Nåværende biblioteksjef i Drammen, 
Kjartan Vevle, er ansatt som ny biblio-
tekfaglig direktør i Biblioteksentralen 
AL. Han er 48 år, og har bakgrunn 
fra folkebibliotek, fylkesbibliotek og 
Statens bibliotektilsyn. Kjartan Vevle 
vil i stillingen som bibliotekfaglig 
direktør inngå i Biblioteksentralens 
toppledelse og rapportere til admi-
nistrerende direktør. Han vil tiltre 
stillingen senest 1. februar 2003. 
Den nyopprettede stillingen som 
bibliotekfaglig direktør er et ledd i 
Biblioteksentralens strategisk plan 
for å ”videreutvikle sin posisjon 
som en ledende samarbeidspartner 
for bibliotekene og bibliotekmiljøet 
i Norge”, i følge administrerende 
direktør Børge Hofset. 

Fredrikstad valgte 
Tidemann 

Det var fi rmaet Bibliotekservice AS 
som stakk av gårde med kontrakten på 
nytt system for Fredrikstad bibliotek. 
Tidemann 4 biblioteksystem ble valgt 
i konkurranse med andre systemer. 
Avtalen ble signert i november 2002, 
og biblioteket vil ta Tidemann i 
ordinær bruk etter nyttår. I en presse-
melding fra Bibliotekservice AS heter 
det at ”Tidemann 4 biblioteksystem 
har utviklet seg til å bli et meget 
avansert, men brukervennlig system. 
Tidemann er et komplett system, 
med web-løsninger for publikum som 
etterspørres av stadig fl ere. Tidemann 
er et driftssikkert og stabilt system, 
og har en pris som mange fi nner det 
lettere å leve med. Bibliotekservice 
AS satser mye på videre utvikling, 
og tilrettelegging av systemet for 
publikum. Bibliotekservice AS er 
kjent for å gi meget god support til 
sine kunder og brukere, og dette har 
også bidratt til den sterke veksten 
som fi rmaet nå opplever.”

på et publiseringsverktøy for vev-tjenestene sine. Vi har tilbud 
fra to leverandører, og ble tipset om et tredje under møtet. 
Dette vil bidra til at arbeidet ”bak kulissene” med å sette opp 
og vedlikeholde vev-tjenestene blir lettere, og ikke minst vil 
de framstå som bedre for brukerne av våre tjenester. Endelig 
avgjørelser om kjøp og implementering blir tatt administrativt 
i BF.

Saker kommer gjerne opp i flere omganger, så også med spørs-
målet om stillinger i sekretariatet. Og dette var da heller ikke 
siste gang. For styret vedtok at en stilling skal lyses ut, og at 
de vil ha seg forelagt utlysingstekst på styremøtet i desember. 
En viktig avklaring, som altså innebærer at styret ser det som 
godtgjort at det er varig behov for en fast stilling til i sekreta-
riatet. Hva slags stilling, og hvilke arbeidsoppgaver og kvalifi-
kasjoner som skal knyttes til denne stillinga, er derimot noe de 
vil diskutere fritt i desember.

Nordnorsk bibliotekkonferanse hadde rettet en forespørsel til 
BF om å være delsponsor for konferansen. Ulike modeller var 
skissert, som for eksempel å være sponsor for vinen under åp-
ning av utstillinga, eller for blomstene som skulle smykke mø-
terommene. Forbundsstyret falt ikke for den slags, men valgte 
en vanlig uspesifisert rolle som delsponsor, med en bevilgning 
på 6000 kroner. Lovordene om konferansen satt for øvrig løst 
blant styremedlemmene. 

De store sakene på november-møtet hadde tatt sin velfortjente 
tid, og det ble hektisk på slutten av dette styremøtet. En kort 
orientering om arbeidet med BFs studieturer til Egypt ble det 
plass til. En liten orientering om noen endringer i vårt faste 
trykkeri for Bibliotekaren likeså. Men da var det ikke stort 
mer igjen av forbundsstyrets tilmålte møtetid denne novem-
ber-dagen. Neste gang de møtes har de til gjengjeld tre dager 
på seg til å komme gjennom saklistene. Det bør holde. 

Sverige fikk biblioteklov først i 1996. Den er kortfattet og re-
gulerer ikke spørsmål om personale og kompetanse. Men den 
pålegger alle kommuner, län, skoler og høgskoler å ha biblio-
tek. Og den går langt i retning av sømløse tjenester. Hele loven 
kan leses på http://62.95.69.15/. Her er to relevante paragrafer 
for vår hjemlige debatt:

§ 2   
   Till främjande av intresse för läsning och litteratur, infor-
mation, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet 
i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett
folkbibliotek.
   Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information 
görs tillgänglig för alla medborgare.
   Varje kommun skall ha folkbibliotek.
…
§ 10 
   Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forsknings-
bibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall 
avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folk-
bibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och 
skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda lån-
tagarna en god biblioteksservice. 

Kortfattet svensk biblioteklov



Erling Bergan, Redaktør
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Minoriteter inn i 
“Inkluderende Arbeidsliv”

YS-representantskapet understreket 
betydningen av å forsterke og utvikle 
arbeidsmiljøloven da det debatterte 
hovedorganisasjonens handlingsplan 
for 2003 onsdag 20. november. Under 
kapitlet “Inkluderende arbeidsliv” 
(IA) understreket YS’ høyeste organ 
at det er viktig å holde dette trykket 
oppe, både overfor myndighetene 
og i egen organisasjon. YS vil blant 
annet arbeide for at alle forbunds-
sekretariatene tegner IA-avtaler. 
YS vil også arbeide for at minoritets-
politikk prioriteres i arbeidet med 
“Inkluderende arbeidsliv”. - Det 
ligger i et inkluderende arbeidsliv 
å motvirke at folk presses ut av 
arbeidsstyrken og blir passive mot-
takere av trygd. På samme måte må 
vi motvirke en etnisk orientert klasse 
utenfor arbeidsstyrken, fastslår YS-
leder Randi Bjørgen.

Hva skjer med 
Bok og bibliotek?

I siste nummer av Bok og bibliotek 
har redaktør Chris Erichsen en ori-
entering om tidsskriftets skjebne 
når utgiveren, Statens bibliotektil-
syn, går inn i ABM-utvikling: ”Bok 
og bibliotek skal fortsatt være et 
bibliotektidsskrift, men det skal 
refl ektere folkebibliotekenes økende 
nærhet til fagbiblioteksektoren. Og 
ABM-perspektivet vil hele tiden være 
til stede på og mellom linjene i kraft 
av mange sammenfallende interesser 
og problemstillinger i arkiv, bibliotek 
og museumssektorene. I forbindelse 
med overgangen til ABM-utvikling 
har Norsk Bibliotekforening vært 
på banen med ønske om å overta 
Bok og bibliotek og slå det sammen 
med deres eget ”Bibliotekforum”. 
Andre alternativer, inkludert at ABM-
utvikling viderefører tidsskriftet, 
blir også diskutert. Men ingenting 
er bestemt ennå. Det eneste som 
er sikkert er at ingenting heller 
blir bestemt før eierne av bladet 
føler seg trygge på at den måten 
tidsskriftet videreføres på er den 
mest hensiktsmessige.”

”I en hektisk hverdag er det viktig å kunne skaffe seg oversikt 
over relevant bibliotekfaglig informasjon på en enkel og tids-
besparende måte. Via tidsskriftet SYNOPSIS : informasjon om 
informasjon har RBT - Riksbibliotektjenesten gjennom en år-
rekke ivaretatt rollen som den kanskje viktigste informasjons-
formidleren i bibliotekfaglige spørsmål. SYNOPSIS har også 
vært det eneste norske bibliotektidsskriftet med primært fag-
bibliotekarer som målgruppe”, skriver Forum for bibliotekarer i 
små fagbibliotek i et brev til interimstyret for ABM-utvikling. 
De avslutter brevet slik: ”På bakgrunn av ovennevnte argu-
mentasjon vil Forum for bibliotekarer i små fagbibliotek inn-
stendig henstille om at utgivelsen av SYNOPSIS fortsetter også 
etter at RBT legges ned og går inn i ABM-utvikling.” Forum 
for bibliotekarer i små fagbibliotek er en uformell interesseor-
ganisasjon som for tiden representerer 46  medlemsbibliotek 
og deres moderinstitusjoner. De fleste av disse bibliotekene er 
bemannet med én bibliotekar som skal ivareta og personlig yte 
alle tradisjonelle bibliotektjenester til ansatte i moderorgani-
sasjonen og andre bibliotek.

I tillegg til den generelle usikkerhet som følger av at de stat-
lige organene på bibliotekområdet fusjonerer, ligger det også 
et brev fra NBF til ABM-utvikling i februar i år bak, når de små 
fagbibliotekene uttrykker seg som de gjør. I dette brevet het 
det bl.a.: ”Norsk Bibliotekforening er interessert i på et tid-
ligst mulig tidspunkt i 2002 å bidra sammen med ABM-utvik-
ling til å kartlegge grunnlaget for at Norsk Bibliotekforening 
eventuelt overtar ansvaret for ”Bok og bibliotek” og ”Synop-
sis”. Dette med sikte på å skape et nytt bibliotektidsskrift 
utgitt av Norsk Bibliotekforening, som tar opp i seg ”Bok og 
bibliotek”, ”Synopsis” og ”Bibliotekforum”, og eventuelt gå inn 
i realitetsdrøftinger for å gjennomføre et slikt opplegg eller et 
liknende opplegg. 

Små fagbibliotek ber om 
videre liv for Synopsis

Om ikke Synopsis er så spen-
nende i layouten, er det kanskje 
det eneste tidsskriftet i Norge  
som tar bibliotekfaglig infor-
masjon på alvor. Forum for 
bibliotekarer i små fagbiblio-
tek ber nå om at Synopsis ikke 
legges ned når tidsskriftets 
utgiver RBT er fusjonert inn i 
ABM-utvikling ved årsskiftet.
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Erling Bergan, Redaktør

Og BFs høringssvar er i skrivende stund ennå ikke 
helt klart. Men hovedpunktene har utkrystalisert 
seg, etter noen nyttige uker med diskusjoner i BFs 
egen høringsgruppe, drøftinger av egne avisinn-
legg, møter i bibliotekparaplyen og et større semi-
nar med departementet tilstede. 

Det var 14. november at Bibliotekarforbundet, Fyl-
kesbiblioteksjefforeningen, Statens bibliotektilsyn 
og NBF gikk sammen om arrangere et seminar for å 
belyse og debattere høringsnotatet. De ville sikre et 
best mulig grunnlag for biblioteksektoren og andre 
til å avgi høringsuttalelser. Her fikk vi først høre 
avdelingsdirektør Alf Modvar i Kultur- og kirkede-
partementet. Han ville benytte anledningen til å 
”fortelle hva vi har lagt fram, og lytte. Vi er her med 
et åpent sinn og åpne ører. Det er vår klare holdning 
å ta hensyn til det som blir sagt. Vi er åpne for inn-
spill, for å få et best mulig resultat”, sa departemen-
tets mann, før han leste en 10-15 utvalgte avsnitt 
fra høringsbrevet. 

Avdelingsdirektør Alf Modvar sa også at ”det ligger 
i kortene at det kommer en større bibliotekutred-
ning, blant annet med en helt ny lov. Dette arbei-
det vil bli gjort i regi av ABM-utvikling.” Han minte 
om at ABM-utvikling neppe kunne kaste seg over 
denne problematikken i januar, de trenger tid på 
seg. Om det foreliggende forslaget sa han, at ”Det vil 
fremdeles være lovpålagt å yte bibliotektjenester 
til kommunens innbyggere.” Og han presterte føl-

BF tydelig ut mot lovforslaget:

Bibliotekene trenger 
kompetanse!

Regjeringas utkast til ny biblioteklov var sendt ut på høring. Og høringsinstansene 
var i gang med sin organisasjonsmessige behandling. Men ennå var det uker igjen til 
høringsfristen. Da fattet media interesse for saken. Nationen ringte rundt og ville lage 
et større oppslag på kultursidene. NBF hadde ”ingen syn på saken” før alle organisa-
sjonsledd hadde sagt sitt. Men BF var tydelige fra første stund: ”- Vi er skeptiske til 
at det lovfestede kravet om folkebibliotek i kommunene forsvinner. Særlig fordi det 
skjer i en tid da de fleste kommuner sliter med økonomien”, sa forbundsleder Monica 
Deildok. ”I tillegg ser det ut til at alle former for kompetansekrav forsvinner”, la hun 
bekymringsfullt til. Dermed hadde hun slått an en offensiv tone, uten å foregripe alt 
som skulle stå i BFs høringssvar. 

gende retoriske perle: ”Kommunene kan ikke kutte 
bevilgningene til bibliotek uten å komme i strid med 
lova”. Han utdypet selvfølgelig ikke hvor stort kut-
tet kunne være før det ble lovstridig. Men han ga 
heller en karakterstikk av den nye lova, som ”mer 
funksjons- og tjenesteorientert enn dagens lov, som 
er orientert mot organisering.” Han slo videre fast 
at ”Departementet er av den oppfatning at det ikke 
er nødvendig for hver kommune å ha et hovedbiblio-
tek. Men målet må være at folk i hele landet kan 
nå et godt drevet bibliotek.” Så blir det springende 
punkt selvfølgelig å definere ”å nå” og ”godt dre-
vet”. 

Nå må det sies at Alf Modvar slett ikke gjorde noe 
dårlig inntrykk. Han tilbrakte tross alt en hel dag 
med kritiske og velartikulerte bibliotekfolk, og han 
sa flere ganger at han  var åpen for innspill og skulle 
ta med seg synspunkter tilbake til departementet. 
Hans forsnakkelse om at ”Det kan ligge til rette for 
å avskaffe folkebiblioteket som egen organisatorisk 
enhet”, som resulterte i uro og usikker latter i salen 
og påfølgende korreksjon: ”Jeg mente fylkesbibliote-
ket”, skapte den undertone som temaet trengte. 

Seminaret ga oss innlegg av Ragnar Audunson om 
”det sømløse”: ”Departementet sier at sømløst er for 
stort og komplisert i denne omgang. Men fjerning 
av lovbestemte krav om bibliotek og kompetanse er 
likevel ikke for dramatisk i denne omgang!” Han 
påpekte at lovhjemler ikke bare blir brukt for å 
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regulere, men 
også til å mar-
kere rettighe-
ter, før han 
gjorde visitter 
til de nordiske 
landenes lov-
givninger. 

Ruth Ørnholt 
holdt dagens 
u nde r l i g s t e 
innlegg. Som 
leder av 
f y l k e s  b i b -
l i o t e k  s j e f -
foreningen, en 
av seminarets 
arrangører, på-
beropte hun 
seg likevel ret-
ten til å 
komme med 
egne menin-
ger. Og de var 
av typen ”Jeg 
frykter ikke 
loven og vil 
ikke krisemak-
simere”, ”Nå 
skjer det i 

hvert fall noe”, ”Jeg er ikke redd for fylkesbiblio-
tekenes skjebne” og ”Med dagens økonomi kan vi 
ikke forvente at fylkeskommunen kan drive velde-
dighet”. For å gjøre forvirringa om hvem hun snak-
ket på vegne av komplett, fikk vi også ”Jeg vil helst 
se at lova sier noe om mobile bibliotektjenester”. 
Ruth Ørnholt er som kjent også leder for NBFs spesi-
algruppe for mobile bibliotektjenester. 

Det satt flere fylkebiblioteksjefer i salen, og de 
hadde helt andre innfallsvinkler til dette temaet. 
Ikke minst Lillian Nilssen fra Telemark og Ellen Øst-
gaard fra Troms, som i dagens første innlegg satte 
skapet ettertrykkelig på plass: Hvorfor har departe-
mentet gått lenger i lovendringsforslagene enn det 
de er pålagt av Stortinget, når dette legger føringer 
for den kommende utredningen som departementet 
selv har varslet? 

Men dagens krasseste innlegg sto BFs forbundsleder 
Monica Deildok for. Hun skulle svare på spørsmålet: 
”Trenger vi lovhjemlet kompetansekrav for biblio-
tekpersonale?” Du kan selv lese hva hun sa annet 
sted i dette bladet. At hun holdt dette innlegget 
samme dagen som hun hadde en helside i Dagbladet 
om biblioteklova, gjorde henne svært så tydelig som 
aktør i prosessen rundt ny biblioteklov. Og BF fram-
stod for første gang som ledende i en bibliotekpoli-
tisk sak i Norge. Det var på tide. 

Seminaret brakte også andre gode innlegg, som det 
ikke er plass til å gjengi her. Biblioteksjef Anne 
Kristin Undlien i Kristiansand påpekte at departe-
mentet ikke bare kan ta bort fylkesbibliotekenes 
arbeid med fjernlån uten å si hvor det nå skal for-

ankres, med midler og personale. Biblioteksjef David 
Beadle i Haram var ikke mot å slå sammen bibliotek-
tjenester på tvers av kommunegrenser, men da må 
det være under en bibliotekfaglig ledelse. 

Da Alf Modvar mot slutten av seminaret sa at ”Vi kan 
ikke stanse denne lovrevisjonsprosessen helt. Men 
vi kan kanskje stanse noe”, skjønte vi at han hadde 
lyttet godt og at debatten hadde gjort et visst inn-
trykk på han. ”Intensjonene til departementet er de 
aller beste. Men det er ikke alltid vi treffer blink”, 
var også en oppmuntrende melding fra departemen-
tets mann. 

Bibliotekparaplyen benket seg rundt bordet like 
etter at seminaret var over, for å se om de kunne 
enes om et felles synspunkt på lovutkastet. Para-
plyen inneholder som kjent både fagbibliotekorgani-
sasjoner som er skeptiske til en utvikling mot felles 
biblioteklov for hele sektoren, og folkebibliotekorga-
nisasjoner med tunge interesser i å unngå svekkelse 
av dagens lovgiving. Etter det Bibliotekaren kjenner 
til, så bibliotekparaplyen ut til å kunne samle seg 
om et synspunkt som sa at departementet i denne 
omgang bare burde foreslå paragraf 13 endret, den 
som navngir det nedlagte Statens bibliotektilsyn, og 
at øvrige endringer ikke bør gjøres før den varslede 
brede utredninga er foretatt. 

Bibliotekarforbundets egen høringsuttalelse er heller 
ikke endelig klar når dette nummeret av Biblioteka-
ren går i trykken. Men det ser ut til at for-
bundsstyret samler seg om noen hovedpunkter. 
Selvfølgelig vil man markere at BF er positive til 
endringer, til utvikling av folkebibliotektjenester, 
til å tenke nytt, til strukturelle endringer. Men man 
mener at en rekke faktorer ikke er godt nok utgreidd. 
Det dreier seg om konsekvenser av fylkesbiblioteke-
nes endrede rolle, 
særlig det som gjel-
der fjernlånssamar-
beidet, og 
konsekvenser av et 
bortfall av kompe-
tansekravet. Med 
bakgrunn i dette, 
ser det ut til at 
også BF ender med å 
kun ønske endring 
i §13 nå. Resten av 
endringene ønskes 
tatt inn i den vars-
lede utredninga av 
sømløse bibliotek-
tjenester og even-
tuell felles biblioteklov.

BF kommer likevel med kommentarer til enkeltpunk-
ter i lovforslaget, vel vitende at det kan tenkes 
departementet vil endre mer enn §13. Mye av argu-
mentasjonen vil være kjent fra Monica Deildoks inn-
legg i Dagbladet. Som så mange andre, ser også BF 
at det står en del positivt i departementets hørings-
brev, men at dette ikke finnes igjen i lovteksten de 
har foreslått. Vi kommer for øvrig tilbake med BFs 
høringssvar i neste nummer av Bibliotekaren. 

Avdelingsdirektør Alf Modvar i 
Kultur- og kirkedepartementet 
benyttet anledningen til å lytte: 
”Vi er her med et åpent sinn og 
åpne ører. Det er vår klare hold-
ning å ta hensyn til det som blir 
sagt. Vi er åpne for innspill, for 
å få et best mulig resultat”, sa 
han. (Foto: E. Bergan)

Fylkesbiblioteksjef 
Lisbeth Tangen 
ledet seminaret om 
biblioteklova. Her 
i samtale med kol-
lega Ruth Ørnholt 
i Hordaland og di-
rektør Jon Birger 
Østby i ABM-ut-
vikling. (Foto: E. 
Bergan)
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– Vi er skeptiske til at det lovfestede kravet om folkebibliotek i kom-
munene forsvinner. Særlig fordi det skjer i en tid da de fleste kom-
muner sliter med økonomien. Det er ikke vanskelig å forestille seg hva 
som kan skje med bibliotektjenesten når sparekniven brukes. Dette 
bekymrer oss veldig, sier Monica Deildok, leder i Bibliotekarforbun-
det.” 

”– Det er svært bekymringsfullt at forslaget ikke sier noe om hva 
kommunene skal legge i sin bibliotektjeneste. Det sier ingenting om 
nivået, og hva tilbudet skal bestå av, sier hun.”

Fra artikkelen ”Folkebiblioteket kan stå for fall”
i Nationen 5. november 2002.  

Forslaget til ny biblioteklov skaper debatt:

Noen uker i avisene
Det var i begynnelsen av oktober at departementet kom med forslag til ny bibliotek-
lov. Høringsbrevet ble lest og diskutert rundt omkring, og vi likte dårlig det som var 
lagt fram. Men det tok litt tid før vi begynte å røre på oss i den bibliotekariske of-
fentlighet. Og det tok enda litt tid før saken nådde media. Men da gjorde den det til 
gangs. Selvfølgelig ikke på nivå med de store tabloide temaene, men absolutt merk-
bart. Det spennende var at innspillene kom fra så forskjellig hold. Her er et knippe 
sitater fra avisenes oppslag om forslag til ny biblioteklov.

”- Det er et forvirrende forslag. Departementet kaster ut ideer uten å utrede hva bibliote-
ket bør være, sier biblioteksjef Live Gulsrud.”

”- Det ligger nesten en oppfordring til kommunene om å legge ned biblioteker i lovforsla-
get, sier biblioteksjef Liv Sæteren ved Deichmanske bibliotek.”

Fra artikkelen ”Frykter ny lov vil stenge bibliotek” i Aftenposten 6. november 2002.  

”Når departementet i høringsbrevet formulerer vakre ord om folkebibliotekenes 
utvikling, samtidig som de store utfordringene på området forblir ubehandlet, 
virker dette underlig. Når utkastet til lovtekst samtidig fjerner alle formulerin-
ger om innholdets kvalitative nivå og tilbudets fysiske eksistens, er dette selv-
motsigende. Når dette legges fram på et tidspunkt hvor den økonomiske krisa 
i kommune-Norge er dramatisk og velkjent, kan det vanskelig sees på som noe 
annet enn et forsøk på å snikmyrde folkebibliotekene og legge skylda på kom-
munene.”

Fra BF-leder Monica Deildoks artikkel ”Snikmordet på folkebibliotekene” i 
Dagbladet 14. november 2002.
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”Dette er et dårlig forslag. Bibliotekene vil ta skade av lovforslaget, sier biblio-
tekdirektør Asbjørn Langeland. Han forteller at Statens bibliotektilsyn har ad-
vart kulturministeren mot forslaget, men uten å få gehør.”

Fra artikkelen ”Haugland rammer folkebibliotekene” 
i Klassekampen 14. november 2002. 

”Forskere roper varsku. Knut Løyland og Vidar Ringstad har laget en rapport som 
heter ”Norsk bokbransje ved tusenårsskiftet”. Der advarer de, melder NRK, at om 
tendensen i aldersgruppa 9-15 år fortsetter, ja da vil barn og unge rent teoretisk ha 
sluttet å lese i 2014. For den som ikke synes dette er et skummelt perspektiv, er det 
bare å ønske lykke til. Alle vi andre trenger steder der vi kan fortsette å oppdage 
og gjenoppdage litteratur. Ingen steder gir slik frihet til dette som bibliotekene.”

Fra Maria Brit Espinozas artikkel ”Om boka ble borte”
i Dagbladet 15. november 2002. 

”- Jeg har tidligere ikke vært villig til å uttale meg om Valgerd Svarstad Hauglands 
virke som kulturminister, men nå er det nok. Forslaget hennes til ny biblioteklov er 
ingenting annet enn refleks av en liberalistisk politikk ført av liberalistisk regjering, 
sier forfatter Karsten Alnæs og legger til: - Dette er den mest tragiske kulturmelding 
jeg har fått på mange år.”

Fra artikkelen ”- Tragisk forslag” i Klassekampen 15. november 2002. 

”Eg forstår at eit framlegg om å endra dagens lov kan vekka uro, men lova slik ho er 
i dag, har ikkje makta å hindra ei negativ utvikling. Lovforslaget vi har på høyring 
er eit forsøk på å gjera noko med dette.”

Fra Valgerd Svarstad Hauglands innlegg ”Folkebiblioteka forsvinn ikkje” 
i Dagbladet 17. november 2002.  
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Monica Deildok, Forbundsleder

Høringsutkastet til ny biblioteklov har ført til flere 
medieoppslag i det siste. Et samstemt fagmiljø har 
ropt varsku, og fått støtte fra en rekke politikere 
på Stortinget:. – Dette er virkelig ille, sier May Han-
sen (SV), nestleder i Stortingets kulturkomité. - Jeg 
frykter en rasering av bibliotekene i distriktene, 
sier komité-kollega Eirin Faldet (Ap). – Et forslag 
jeg stiller meg forundret til, sier Ulf Erik Knudsen 
(FrP) om at departementet fjerner kravet om fagper-
sonell ved bibliotekene. – Dette er det glade van-
vidd, mener Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), leder i 
kommunalkomitéen. 

Politikerne har god grunn til uro og undring. Regje-
ringen foreslår nå å radbrekke bibliotekloven i et 
lovutkast som - dersom det vedtas i Stortinget - vil 
være en åpen invitasjon til kommuner i økonomisk 
krise om å legge bibliotekene på slaktebenken.

I dag har vi en lov som sikrer brukerne bibliotek 
i alle kommuner og fylkeskommuner. Bibliotektje-
nestene skal også, i følge gjeldende lov, utføres 
av kompetent personale. Bibliotekene er vår tids 
mest brukte offentlige servicetilbud og scorer blant 
de høyeste når det gjelder hvor fornøyd brukerne 
er. At bibliotekene har en viktig rolle å spille i da-
gens Norge, kom klart fram da søndags-Dagbladet 
avslørte at hver femte norske elev er funksjonell 
analfabet ved avsluttet grunnskole. Leseforståelsen 
ligger langt bak den vi f.eks. finner i Finland, et 
land der de går tre ganger så ofte på biblioteket som 
hos oss. Pedagogen i Dagbladets oppslag råder sko-
lene til å utnytte kunnskapen bibliotekarene sitter 
inne med. God tilgang fører til økt bruk. Det gjelder 
for bøker som det gjør for  alkohol. 

I høringsforslaget stripper regjeringen folkebibliote-
kloven for alle krav om tjenestenes innhold OG ytre 
rammer. Gjeldende lov er ikke plagsomt detalj-regu-
lerende, men den stiller opp to vesentlige forutset-
ninger for å sikre kvaliteten og nivået på tjenestene: 
Tilgang, gjennom å lovfeste folkebibliotek i alle lan-

dets kommuner, OG innhold på tjenestene, gjennom 
å lovfeste at bibliotektjenestene skal drives av per-
sonale med bibliotekfaglig kompetanse. 

Begge disse formuleringene foreslås fjernet fra da-
gens lovtekst, til fordel for en generell og uforplik-
tende formulering om at kommunen har ansvaret for 
lokale bibliotektjenester. I følge regjeringa trenger 
ikke biblioteket lenger et fysisk rom å være i, og 
ikke trenger det kvalifisert personale til drift og 
utvikling heller. Det er ikke vanskelig å forestille 
seg at de lokale bibliotektjenestene raskt kan bli 
salderingsposter i kommuner med trang økonomi. 
Bibliotekene kan rett og slett bli borte i mange lo-
kalsamfunn. I Nationen 7. november i år uttaler ord-
fører Olav Årland (KrF) i Austevoll kommune: ”Å 
fjerne loven vil helt klart bety rasering av tilbudet. 
Jeg kan godt se for meg at man er villig til å spare 
penger på den måten.”

I høringsbrevet pakker Regjeringen denne invitasjo-
nen til rasering av bibliotektilbudet inn i fagre ord. 
Der begrunnes lovendringen med et behov for opp-
mykning av lovverket, større utviklingspotensiale, 
og et bedre og bredere bibliotektilbud. De vektlegger  
interkommunale løsninger og har fokus på tjeneste-
yting frem for fysiske enheter. Alt dette er godt, og 
Bibliotekarforbundet støtter opp om de gode inten-
sjoner regjeringen legger til grunn i høringsbrevet. 
Men vi finner ikke dette igjen i lovteksten. 

Biblioteksektoren står overfor en rekke store utfor-
dringer. Den siste store utredning på bibliotekområ-
det i Norge – stortingsmeldingen om Arkiv, Bibliotek 
og Museum (St.meld. nr 22 (1999-2000) Kjelder til 
kunnskap og oppleving.) skisserer mange av dem. En 
av de mest sentrale er den som i stortingsmeldingen 
omtales som sømløse bibliotektjenester, et begrep 
som innebærer at skillet mellom fagbibliotekene og 
folkebibliotekene viskes ut, slik at den enkelte bru-
ker gjennom et landsdekkende nettverk har tilgang 
til det samlede biblioteknettverkets samlinger og 

Snikmordet på 
folkebibliotekene

Departementet formulerer vakre ord om folkebibliotekenes utvikling, men fjerner 
alle formuleringer om innholdets kvalitative nivå og tilbudets fysiske eksistens. Det 
kan vanskelig sees på som noe annet enn et forsøk på å snikmyrde folkebibliotekene 
og legge skylda på kommunene, skriver forbundsleder Monica Deildok.
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kompetanse. Utvikling av sømløse bibliotektjenes-
ter er en sentral utfordring fagmiljøet er meget opp-
tatt av. Kanskje et av de viktigste elementene i 
utviklingen av et bibliotektilbud for morgendagen. 
Denne problemstillingen er ikke berørt i høringsut-
kastet annet enn når departementet sier at dette 
krever nærmere utredning.

En essensiell del av et sømløst bibliotektilbud er 
fjernlånssamarbeidet. Dette samarbeidet betyr i 
prinsippet at alt i norske bibliotek er tilgjengelig for 
alle, ved at man låner bøker, tidsskrifter og andre 
media mellom bibliotekene. De offentlige bibliote-
kene har et slikt fjernlånssamarbeid i dag. Det er 
lovfestet i den eksisterende loven, og er tungt for-
ankret i fylkesbibliotekene. I lovendringsforslaget 
fra regjeringen foreslås denne oppgaven fjernet fra 
fylkesbibliotekene uten at oppgaven forankres noe 
annet sted. Dersom dette blir en realitet, vil en av 
pilarene de sømløse bibliotektjenestene skulle tuf-
tes på rase sammen, mens de sømløse bibliotektje-
nestene utredes. 

Biblioteksektoren har utviklet sine tjenester i tråd 
med samfunnets behov, og søker stadig å videreutvi-
kle disse. Det moderne IKT-samfunnet stiller større 
krav til bibliotektjenester enn noen gang tidligere. 

Derfor står sektoren overfor store utfor-
dringer og det er behov for en større 
nasjonal satsning. Høringsutkastet til 
ny lov om folkebibliotek svarer ikke på 
noen av disse utfordringene, men åpner 
i stedet døra på vidt gap for en svek-
kelse av folkebibliotekene. Dette står 
i skarp motstrid til regjeringserklæ-
ringen, hvor det heter at ” Den offent-
lige kulturinnsatsen skal gi et tilbud 
som er tilgjengelig for folk i hele lan-
det.”

Når departementet i høringsbrevet for-
mulerer vakre ord om folkebiblioteke-
nes utvikling, samtidig som de store 
utfordringene på området forblir ube-
handlet, virker dette underlig. Når ut-
kastet til lovtekst samtidig fjerner alle 
formuleringer om innholdets kvalita-
tive nivå og tilbudets fysiske eksistens, er dette 
selvmotsigende. Når dette legges fram på et tids-
punkt hvor den økonomiske krisa i kommune-Norge 
er dramatisk og velkjent, kan det vanskelig sees på 
som noe annet enn et forsøk på å snikmyrde folkebi-
bliotekene og legge skylda på kommunene.  

Innlegget sto i Dagbladet torsdag 14. november. 

Ja! Vi trenger det mer enn noen gang. Samfunnets 
behov for kvalifiserte bibliotektjenester øker i 
takt med de utfordringene det norske samfunnet 
står overfor i dag innenfor vesentlige områder 
som kunnskapsformidling, informasjonsressursfor-
valtning, formidling av kultur og opplevelse. 

Eksempler på noen slike utviklingstrender kan 
være:

Kompetansesamfunnet. – Det stilles stadig økte 
kompetansekrav ved inngangen til arbeidslivet, og 
økte krav til stadig og livslang kompetanseutvik-
ling hos den enkelte arbeidstaker. Dette er trender 
som overføres til utdanningsinstitusjonene – og vi 
ser et økt fokus på prestasjoner og faglig nivå hos 
elever og studenter

IKT-revolusjonen. – Som stiller store krav til rask og 
sikker informasjonsinnhenting. Og den stiller store 
krav til kompetanse på kvalitetssikring av informa-
sjon. IKT-revolusjonen innebærer at det stilles store 
krav til befolkningens mestring av mediene både 
hva angår teknologi og hva angår medienes innhold

Globaliseringstendenser. – Verden blir mindre gjen-
nom nye medier og stadige raskere og flere kommuni-
kasjonskanaler. Det multikulturelle samfunn som vi 
etter hvert lever i øker behovet for kulturelle utveks-
lingarenaer, og det multikulturelle samfunnet har et 
uttalt behov for kulturformidling av høy kvalitet.

Leseferdigheter. – Vi har i det siste opplevd økt 
fokus på illevarslende trender som eksempelvis at 
hver femte elev i Norge forlater grunnskolen som 
funksjonell analfabet.

Trenger vi lovfestet 
kompetansekrav i folkebibliotekene?
Monica Deildok, Forbundsleder

�
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Dette er noen utviklingstrekk i vår tid som ek-
splisitt peker på et økende behov for kvalifiserte 
bibliotektjenester. Og ikke bare kvalifiserte biblio-
tektjenester slik vi har det i dag, men disse tren-
dene gir et klart signal om et behov for styrking 
og videreutvikling av kvalifiserte bibliotektjenes-
ter. Utførelsen og – ikke minst - videreutviklingen 
av kvalifiserte bibliotektjenester betinger et sterkt 
nærvær av personale med bibliotekfaglig kompe-
tanse i landets biblioteker.

Bibliotekene arbeider kontinuerlig med å videreut-
vikle sine tjenester i tråd med økte forventninger 
og behov fagmiljøet ser hos brukerne. Ikke bare for 
å sikre seg fornøyde brukere – men for å levere sitt 
vesentlige bidrag til at offentlige myndigheter kan 
nå de mål som de har satt seg om at befolkningen 
skal ha tilgang på kultur, kunnskap, informasjon og 
opplevelse. 

For å levere sitt vesentlige bidrag til at offentlige 
myndigheter kan nå det mål de har satt seg om at 
Norge skal være et kompetansesamfunn.

For å levere sitt vesentlige bidrag til at de offent-
lige myndigheter kan nå det mål de har satt seg om 
at Norge skal være et velferdssamfunn som sikrer 
alle tilgang til kunnskap og opplevelse uansett tyk-
kelsen på lommeboka.

For å levere sitt vesentlige bidrag til at de offentlige 
myndigheter kan nå det mål de har satt seg om at 
Norge skal være et demokratisk samfunn som sikrer 
alle lik tilgang offentlige saksdokumenter og infor-
masjon som bakgrunn for egne meninger.

Biblioteket ER den samfunnsinstitusjonen som i 
samarbeid med skolene kan løse problemet med alar-
merende leseferdigheter blant ungdom. Og i Dag-
bladets oppslag sist søndag om dette, anbefalte 
pedagogen sine kolleger nettopp å dra veksler på 
bibliotekarenes kompetanse i forhold til dette pro-
blemet. MEN det betinger at denne kompetansen 
finnes i lokalmiljøet!

Biblioteket ER den samfunnsinstitusjon som kan 
sikre at internetts ressurser skal være tilgjengelig 
for alle både fysisk – gjennom bla å kunne dra veks-
ler på avanserte betalingsbaser (viktige deler av in-
ternett er ikke gratis) og rent faktisk i form av 
å inneha den nødvendige kompetanse i bruken av 
disse. MEN det betinger et sterkt nærvær av biblio-
tekfaglig kompetanse!

Biblioteket ER den samfunnsinstitusjonen som kan 
dekke arbeidslivets økende behov for medarbeideres 
kontinuerlige oppdatering og etter- og videreutdan-
ning på sine fagfelt gjennom å lokalisere, låne inn 
og stille til rådighet egnet materiale for medarbei-
derne hvor enn de måtte bo. MEN det betinger et 
sterkt nærvær av bibliotekfaglig kompetanse!

Bibliotekene de eneste samfunnsinstitusjoner som 
KAN utvikle bibliotektjenester i tråd med samfun-
nets økende behov. MEN det betinger et sterkt nær-
vær av bibliotekfaglig kompetanse.

I høringsbrevet til lovendringsforslaget står å lese: 
”Alle biblioteka går inn i ei omstillingstid, og end-
ringane vil i stor grad vere knytte til utviklinga 
av IKT-bruken i samband med desentralisert utdan-
ning, fjernlånstenester, innhenting og bearbeiding 
av informasjon og tilgjenge til databasar. Folkebibli-
oteka bør stimulerast til å utvikle nye og alternative 
samarbeids- og samordningsmodellar for organise-
ring av bibliotektenester. Særleg er det viktig at 
dei mange små bibliotekeiningane på kommunenivå 
kan utvikle samarbeid over kommunegrensene.” JA 
- MEN det betinger et sterkt nærvær av bibliotekfag-
lig kompetanse 

Dersom den bibliotekfaglig kompetanse blir svekket 
i bibliotekene, vil ikke bibliotekene lenger være det 
de er i dag. Langt mindre ha forutsetninger for ut-
vikling - og for å møte de utfordringene som er skis-
sert her. Kompetanse sikrer nivået på tjenestene – 
slik er det i dag og slik vil det være i framtida. Slik 
er det i biblioteksektoren og slik er det i andre sek-
torer.

I et lovendringsutkast som stripper loven for alle 
former for å angi noe nivå på de bibliotektjenestene 
de kommunale og regionale myndigheter skal ha an-
svaret for - blir det essensielt og iallfall legge inn 
EN sikring for at man kan ha et kvalitativt godt bi-
bliotektilbud. Denne sikringen må være å lovfeste 
kompetansekravet.

Og så kan man si: Hvorfor er det nødvendig med en 
lovfesting av kompetansekravet?
Er det ikke logisk og selvfølgelig at lokale og regio-
nale myndigheter vil ansette folk med bibliotekfag-
lig kompetanse til å jobbe i bibliotek?

JO HELT KLART! Det er helt logisk og fullstendig 
innlysende at alle som vet hvilken samfunnsmessige 
rolle bibliotekene spiller, og hva moderne bibliotek-
tjenester består i og skal bestå i, vil sørge for å ha 
bibliotekfaglig kompetanse i sitt bibliotek.

Dette er innlysende. Like innlysende som det er at 
det skal ansettes personale med helsefaglig kompe-
tanse i helseinstitusjoner, like innlysende som at 
det skal ansettes førskolelærere i barnehagene, like 
innlysende som at det skal ansettes personale med 
relevant pedagogisk kompetanse i skolene…

Dette er HELT innlysende. Og allikevel er kravet til 
kompetanse hos helsepersonell LOVFESTET i Kommu-
nehelseloven. Kravet til kompetanse i barnehagene 
er LOVFESTET i Barnehageloven. Kravet til pedago-
gisk kompetanse i skolene er LOVFESTET i Utdan-
ningsloven.

Alt sammen eksempler på innlysende kompetanse 
som alle sammen er lovfestet. Og når myndighetene 
lovfester disse kompetansekravene, så må det være 
utifra et behov for å sikre fagkompetansen i viktige 
samfunnsinstitusjoner. 

Bibliotekarforbundet erkjenner at et kompetanse-
krav ikke nødvendigvis må ha den formen som det 
har i gjeldende lovtekst. Vi vil gjerne se på andre 
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løsninger, og vi ønsker å komme med konstruktive 
og konkrete forslag til hvordan dette kan formule-
res. 
Vi mener at på samme måte som man har hatt et 
behov for å sikre fagkompetansen gjennom en lov-
festing av kompetansekravet i Kommunehelseloven, 
Barnehageloven og Utdanningsloven, MÅ myndig-

hetene være villig til å lovfeste kompetansekrav i 
bibliotekloven, og HVIS IKKE må vi tolke dette som 
det tydelige signalet det da er om at norske myn-
digheter undervurderer bibliotekenes betydning som 
samfunnsinstitusjoner, nedvurderer bibliotekfaglig 
kompetanse OG legger ut en åpen invitasjon til rase-
ring av bibliotektjenestene i Norge. 

Etter å sett kulturministerens meget stramme for-
slag til kulturbudsjett for neste år, og observert 
hennes politiske utspill og opptredener i media den 
siste tiden, har vi virkelig begynt å undres. Hva 
er det Valgerd Svarstad Haugland vil med kultur-
ministerposten sin, og hva er det hun ønsker for 
kulturlivet i landet? Denne undringen begynner 
imidlertid nå å nærme seg ren vantro, etter å ha lest 
hennes forslag til endringer i biblioteksloven. Vel 
er Regjeringas framlagte kulturbudsjett defensivt, 
men dette forslaget er direkte destruktivt! Svarstad 
Haugland vil endre folkebiblioteksordningen, slik 
at kommunene ikke lenger skal være lovpålagt å ha 
eget hovedbibliotek, samtidig som hun vil fjerne 
kompetansekrav og legge fylkesbibliotekene ned. 
Fra nå av skal det dermed bli opp til den enkelte 
kommune selv å avgjøre om den vil opprettholde bi-
bliotekstilbudet, og skulle den finne at den ikke har 
råd til det, også å nedlegge det. I en tid der kom-
munene sliter økonomisk og strever med å oppfylle 
selv sine lovpålagte oppgaver, vil dette slik vi ser 
det, bety en rasering av tilbudet til biblioteksbru-
kere rundt om i landet.

Kulturdepartementet begrunner endringsforslagene 
med at framtidens bibliotekssektor vil se ganske 
annerledes ut enn den gjør i dag. Med innføring 
av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, nye 
medier og bredere brukergrupper, vil kravene til 
kompetanse, lokaler og utstyr vokse, og dette for-

drer en større grad av fleksibilitet, samarbeid og 
samordning i biblioteksfeltet. Samtidig vil Regje-
ringa fristille kommuner og fylkeskommuner, slik at 
de selv kan få velge hvilke tjenester de vil tilby sine 
innbyggere. Dette skal gjøre slutt på den statlige de-
taljreguleringa og styrke lokaldemokratiet, sies det. 
Ja visst vil bibliotektilbudet forandre seg i tida 
framover, og helt sikkert vil dette fordre et større 
samarbeid bibliotekene i mellom. Og visst vil vi alle 
styrke det lokale initiativet og demokratiet i landets 
kommuner. Ingen vil vel si seg uenige i det. Det er 
ikke diagnosen det er noe i veien med, det er medi-
sinen som foreskrives, som blir riv ruskende gal. 

Dagens bibliotekslov er ingen detaljlov, men en ram-
melov, som sikrer at visse prinsipper ligger til grunn 
for driften og organiseringa av folkebibliotekene. 
Blant de viktigste av disse er gratisprinsippet, og 
kravet om at det skal finnes et profesjonelt biblio-
tekstilbud i alle kommuner. Dette er for SV svært ve-
sentlige verdier, og ved å verne om disse, har loven 
vært et viktig virkemiddel i oppbygginga av et bredt 
og likeverdig bibliotekstilbud i Norge. Det er heller 
ingen ting i dagens lovverk som hinder en utstrakt 
grad av samarbeide bibliotekene og kommunene i 
mellom, tvert om, mulighetene for interkommunale 
løsninger er mange. Det er derfor underlig at kultur-
ministeren bruker en offensiv utvikling i biblioteks-
feltet, som begrunnelse for en defensiv nedbygging 
av det samme. Å løsne på lovverket er ikke å satse på 

Hva vil Valgerd 
Svarstad Haugland?

Dette er innledninga som forbundsleder Monica Deildok holdt på ”Seminar om 
revisjon av bibliotekloven” i Oslo 14. november. 

May Elisabeth Hansen og Magnar Lund Bergo,
SVs medlemmer i Stortingets Familie-, kultur- og administrasjonskomite 
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bibliotekene framover, det er å svekke dem.
SV stiller seg skeptisk til en lovendring som utyde-
liggjør kommunenes plikt til å by sine innbyggere 
et hovedbibliotek. Vi tror dette vil føre til en ned-
bygging av bibliotekstjenestene, samtidig som det 
åpner for store forskjeller i tilbudet fra kommune til 
kommune. Dette kommer ikke av en manglende til-
tro til landets fylkes- og kommunepolitikere, men 
ut av en erkjennelse av den stadig strammere øko-
nomiske situasjonen som mange av landets kom-
muner sliter med. I en slik situasjon blir tjenester 
som ikke er lovpålagte lett salderingspost i  bud-
sjettene.

Vi finner det vanskelig å øyne logikken i Svarstad 
Hauglands kulturpolitiske grep og såkalte satsnin-
ger. Det går ikke an å generere utvikling og ut-
videlse av kulturtilbudene i landet, samtidig som 
man undergraver de fundamentene som de støtter 
seg på. Kulturministeren har allerede varslet en 
nedgang i aktivitetsnivået til kunst- og kulturinsti-
tusjoner gjennom sine forslag til bevilgninger over 
neste års statsbudsjett. At hun nå også vil ta vekk 
den sikkerheten de har hatt gjennom lovverket, 
betyr en ytterligere forverring. Både for de som skal 
yte og vi som vil nyte av et bredt og variert kultur-
tilbud. Hvis dette bærer bud om hva vi kan vente 
oss av den kommende kulturmeldinga, ser det dys-
tert ut for kulturlivet i landet fremover.

Kulturlivet har og vil alltid ha en vesentlig rolle å 
spille i norsk samfunnsliv. Det skaper rom for sam-
handling og utveksling mellom mennesker, samtidig 
som det gir signaler om hvilke verdier vi vil hegne 
om og ta avstand fra. Således ivaretar det viktige 
sosiale og symbolske sider ved vårt samfunn, uan-
sett om man liker det eller ikke, og må stå sentralt 
i den politiske utviklinga av det. Dette er retnings-
givende når vi i SV utarbeider vår politikk, både for 
kulturens del og for samfunnet som et hele. Og dette 
burde også være retningsgivende for landets kultur-
minister. Hvis ikke hun vil sloss for kulturens plass 
i de politiske prioriteringer, hvem skal da sloss på 
vegne av landets kulturliv? 

De norske folkebibliotekene har betydd svært mye 
for frambringelsen og forvaltningen av viktige fel-
lesverdier i det norske samfunnet. Ikke bare fordi 
de har gitt leselyst og opplysning til generasjoner 
av nordmenn, men også fordi de har fungert som 
samlingssteder og kulturelle knutepunkt i kommu-
ner og tettsteder. Slik ønsker SV fortsatt at det skal 
være. Vi vil derfor kjempe for at bibliotekstjenes-
tene fremdeles skal reguleres gjennom lovverket, 
slik at man kan nyte godt av et bredt og profesjonelt 
bibliotekstilbud, uansett om man er liten eller stor, 
eller hvor man bor i landet. Spørsmålet er bare, hva 
vil Valgerd Svarstad Haugland? 

§ 3. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, eventu-
elt i samarbejde med andre kommunalbestyrelser, at 
drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og 
voksne. Kommunalbestyrelsen kan indgå overens-
komst med en anden kommunalbestyrelse om hel 
eller delvis biblioteksbetjening.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt

1) etablere biblioteksbetjening af de børn og 
voksne, der er afskåret fra selv at komme på bibli-
oteket,

2) tilpasse bibliotekernes åbningstider til bruger-
nes behov og

3) oprette filialer eller iværksætte andre betje-
ningstilbud, hvor kommunens størrelse og karak-
ter gør det hensigtsmæssigt.

Stk. 3. Lederen af et folkebibliotek skal have en re-
levant faglig baggrund.

Stk. 4. Kommunalbestyrelser kan nedsætte et biblio-
teksråd med henblik på samordning af biblioteks-
virksomheden mellem flere kommuner. 

Hva sier dansk biblioteklov om personale?
I den danske ”Lov om biblioteksvirksomhed” fra 2000, ligger det en generell bestem-
melse om kompetanse i paragraf 3, under kapittelet om ”Folkebibliotekernes formål 
og virksomhed”:
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Nærmere 2000 bibliotek i Norge har valgt  Bibliotekenes IT-senter som
leverandør av IT-system... Vet du hvorfor?
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– der svarene finnes...

Betydelig kunnskap om bibliotek         

Solid faglig plassering i miljøet        

Nær kontakt med forlagsbransjen 

En del av Bibliotekenes Hus        

Betydningsfull partner i planleggingsfasen      

Pålitelig rådgiver       

Skreddersydde løsninger for ALLE bibliotek    

Annet:________________________________
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Bernt Lage Breivoll
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Bernt Lage Breivoll vil være fast spaltist i Bibliotekaren ut året. Han er nyutdanna bibliotekar fra HiO, og 
har ellers bl.a. fl ere års studier innen litteraturvitenskap. Breivoll har også vært redaktør for [sine nomine], 
tidsskrift for bibliotek- og informasjonsstudiene.

Jeg er borger og borgerlig. Jeg for-
står samfunnet innenfor liberal-
konservativ ideologi; det vil si at 
jeg regner mine oppfatninger om 
politikk til en tradisjon som om-

fatter Locke, Hume, Adam Smith, Burke, J.S. Mill, 
Friedrich Hayek og Karl Popper. Meningen her er 
ikke å skryte på meg mer enn et overfladisk kjenn-
skap til politikk, eller noen innsikt om tenkere jeg 
til dels ikke har lest engang, men å påpeke at me-
ningene mine har et krav på å regnes som respek-
table (og jeg skal komme tilbake til hvorfor det er 
nødvendig). Jeg stemmer vanligvis på Høyre eller 
Venstre, selvfølgelig uten at det betyr at jeg er enig 
i ethvert standpunkt partiene måtte ha til enhver 
tid. 

Det følger at jeg må gå inn for en begrenset stat 
og et begrenset offentlig engasjement. Det er imid-
lertid ikke en del av tradisjonell liberal-konserva-
tiv tenkning å være mot en stat overhodet. Adam 
Smith definerte forsvar, rettsvesen og transport 
(eller infrastruktur) som offentlige oppgaver, og jeg 
har ikke noe problem med at for eksempel helseve-
sen og skole regnes som samfunnsansvar – det in-
teresserer meg ikke å trekke noen nøyaktig linje i 
denne sammenhengen. Problemet som nødvendigvis 
må være aktuelt for meg er hvorvidt bibliotek bør 
være en offentlig oppgave: Jeg mener det bør det 
være det av hensyn til informasjonsfriheten. Dette 
er imidlertid en noe skjev formulering; innenfor li-
beral-konservativ tenkning må det være informa-
sjonsfriheten, forstått som individets rett til å søke 
å finne hvilken som helst informasjon han eller 
hun måtte ønske, som er det sentrale. Det offent-
lige biblioteket kan oppfattes som et av flere legi-
time tiltak for å sikre dette. Noe utdypet: jeg tror 
ikke samfunnet/staten/det offentlige kan sikre in-
formasjonsfrihet alene, dette er noe som bare kan 
sikres ved at det eksisterer flere uavhengige ak-

tører – checks & balances. Det er imidlertid det 
offentliges oppgave å sikre at retten til å søke in-
formasjon ikke begrenses av økonomiske faktorer, 
med andre ord at informasjon stilles til rådighet gra-
tis. Folkebiblioteket er en av flere tenkelige måter 
å løse denne oppgaven på (for øvrig er dette en bor-
gerlig argumentasjon for at gratisprinsippet). Dette 
er, for meg, det offentlige biblioteks eneste aksepta-
ble hensikt. Motsatt: Hvis folkebiblioteket ikke iva-
retar individets frihet til å søke etter akkurat hva 
slags informasjon om akkurat hva individet vil, så 
har det ikke noen grunn til å eksistere (derav blant 
annet min reaksjon på at noe materiale regnes som 
for voldelig). 

I dette synet føler jeg meg svært, svært alene. Jeg 
kjenner ikke til noen undersøkelse om norske bibli-
otekarers politiske syn, og det følgende må derfor 
stå som personlig synsing og rene anekdoter. Jeg 
tror at norske bibliotekarer i ganske overveldende 
grad er venstreorienterte. Min (begrensede) erfa-
ring med grupper av bibliotekarer eller bibliotekar-
studenter er at en viss politisk bakgrunn taes for 
gitt, at visse reaksjoner på begreper som for eksem-
pel ”markedskreftene” eller ”solidaritet” eller ”USA” 
eller ”Distrikts-Norge” taes for gitt. Bibliotekarer 
sier disse tingene til meg, en annen bibliotekar, som 
om det var en selvfølge at jeg mente det samme om 
dem som de gjør. Jeg må med andre ord faktisk for-
klare for bibliotekarer flest at jeg tilhører den rela-
tivt store folkegruppen som befinner seg til høyre 
politisk – de klarer ikke å tenke seg til muligheten 
på egen hånd, og har ofte vanskelig for å tro det. 
Men jeg griper meg svært ofte, i sammenhenger hvor 
det ellers hadde vært naturlig, i ikke å nevne mine 
politiske overbevisninger blant andre bibliotekarer. 
Og hver gang jeg har nevnt dem, har jeg hatt en 
sterk følelse av å ha sjokkert folk. Jeg har opplevd at 
en bibliotekar har kikket skremt på meg før hun for-
siktig spurte: ”Hvor… …BLÅ… …er du egentlig…?” 

Bibliotekloven i et 
ideologisk vakuum
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Jeg har opplevd at en bibliotekar ikke skjønte hva 
som var problemet med at 30 % av befolkningen 
stemmer Fremskrittpartiet, mens, ifølge henne, det 
var utenkelig at EN ENESTE bibliotekar gjorde det. 
Og selv om jeg bare stemmer Høyre, føler jeg at jeg, 
som ovenfor, må forklare at dette er et respektabelt 
valg. Dette er, som sagt, bare anekdoter, men det 
burde være enkelt nok å få brakt på det rene om det 
stemmer. Jeg tror det stemmer, og jeg mener det er 
en selvfølge at det er et problem, og jeg mener at 
det er alvorlig sak at det ikke er blitt tatt et oppgjør 
med det.

Problemet er blitt virkelig i og med forslaget til ny 
biblioteklov. Vi har allerede sett det tydelig demon-
strert i en måneds debatt om lovforslaget, og vi 
vil fortsette å se det demonstrert i måneden som 
kommer: ethvert lovforslag om bibliotekene fra en 
borgerlig regjering havner i et ideologisk vakuum, 
mens et bibliotekarkorps som er forankret på ven-
stresiden en masse er ideologisk inkapabelt til å for-
utse, forstå, påvirke eller utnytte det. Vi har hatt 
borgerlige regjeringer med jevne mellomrom siden 
1980, og disse regjeringene har gjort nøyaktig det 
de foreslår å gjøre med bibliotekene med den ene of-

fentlige institusjonen etter den andre – med andre 
ord, norske bibliotekarer har hatt tyve år å forutse 
lovforslaget på, og allikevel er man nærmest i sjokk 
over at turen endelig kom til bibliotekene. Den ”for-
ståelsen” av lovforslaget man er i ferd med å disku-
tere seg frem til er at regjeringen er ond eller dum og 
umulig kan forstå hva den selv sier; den må rettle-
des av gode og kloke bibliotekarer (man har hatt en 
opphetet debatt om hvem som er mest gode og kloke: 
De små eller de store bibliotekene). Vi kommer ikke 
til å kunne påvirke forslaget, fordi vi som gruppe 
misliker regjeringen og regjeringen på sin side nød-
vendigvis misliker oss som gruppe, og fordi vi er ute 
av stand til formulere eventuelle innvendinger i et 
språk som ikke er gjennomsyret av vår egen følelse 
av å være mye bedre mennesker enn regjeringen. Og 
vi kan ikke utnytte de mulighetene som enkelte fak-
tisk har sett i forslaget: For å gjøre det trenger vi 
penger, og vi kommer ikke til å få dem av en bor-
gerlig regjering, fordi vi mangler en tradisjon for å 
begrunne vår eksistens innen en liberal-konservativ 
tenkning – mer, vi har som gruppe en reell avsmak 
for å en gang tenke på å begrunne oss selv slik. Det 
er imidlertid muligheten for en slik begrunnelse jeg 
har forsøkt å skissere her. 

Møre og Romsdal
fylkeskommune

Borgund vg. skule ligg i Ålesund kommune. Skulen har 365 elevplassar
fordelt på 6 yrkesfaglege studieretningar og om lag 90 tilsette. Skulen har
fleire lokalitetar i kommunane Ålesund og Sula. Det er vedteke at skulen
skal byggjast ut til 850 elevplassar.

Bibliotekar
Frå 1. januar 2003 er det ledig 50% fast bibliotekarstilling. Bibliotekaren
har ansvar for dagleg drift, planlegging og utvikling av biblioteket.
Bibliotekfunksjonen skal vere sentral i elevane si opplæring.
Vi søkjer etter ein person som:
• Har godkjent bibliotekarutdanning
• Er engasjert og serviceinnstilt
• Har gode samarbeidsevner i høve til elevar og tilsette
• Er interessert i pedagogisk arbeid
• Kommuniserer lett både munnleg og skriftleg
• Har relevante datakunnskapar
Vi kan tilby:
• Eit godt arbeidsmiljø
• Ein travel og spennande kvardag
• Høve til utvikling av biblioteket
• Arbeidstid tilpassa skuleferiane
• Nynorsk som målform
Næraste overordna er rektor.
For stillinga gjeld løns- og arbeidsvilkår i samsvar med avtaleverket.
Ønskjer du å vite meir om stillinga, ta kontakt med rektor,
ass. rektor eller bibliotekar på tlf. 70 17 41 10.
Søknad med CV, rettkjende kopiar av vitnemål og attestar skal sendast
til: Borgund vidaregåande skule. Yrkesskoleveien 20, Spjelkavik,
6011 Ålesund. Søknadsfrist: 12. desember 2002.

BORGUND VIDAREGÅANDE SKULE

MEIR INFORMASJON OM FYLKESKOMMUNEN OG FLEIRE LEDIGE STILLINGAR PÅ INTERNETT:
WWW.MR-FYLKE.ORG OG WWW.JOBBNORD.NO
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Lei av høsten? - Lei en frilanser!! 

Stiller på kort varsel med foredrag, innledninger, møtele-
delse, oppsummering av konferanser o.l. Leverer store og 
små bibliotekfaglige utredninger, rapporter, notater og tema-
tiske lenkesamlinger (fra mine over 1000 bibliotekfaglige 
bokmerker!). Reportasjer og annet innhold til bibliotekets 
hjemmesider. På bokmål eller nynorsk. I Word eller html. 

Min egen favoritt: Dagsseminar for hele personalet, gjerne 
om flere emner. Noen aktuelle temaer: 
- Virtuelle referansetjenester, av typen Bibliotekvakten.no 
- Biblioteket og IKT-framtida - muligheter og farer
- Biblioteket og breibåndsamfunnet 
- De små biblioteka og de nasjonale vevtjenestene 
- Folkebiblioteket og samfunnsinformasjonen
 (jf debattboka mi ”..videst mulig informasjon..”, Bibliotek-
 sentralen, 2002) 
- Framtidas spennede biblioteklokaler 
-  Den usynlige Veven - om alt det Google ikke finner! 
 
Lang erfaring som planlegger og leder av studieturer til bibli-
otek-, litteratur- og kulturmål i inn- og utland. 
Spesialtilbud: Bibliotekfaglige notater om (nesten) alle 
emner - inntil kr 1000 for 1-2 A4-sider - så slipper vi skat-
temaset... 

Se for øvrig CV-en min, pluss adresser og telefonnumre, på 
www.frilanders.net 
Vennlig hilsen Anders Ericson, Moss, høsten 2002 



Bibliotek-Systemer AS. Postboks 2093 Stubberød,  3255 Larvik
Telefon: 33 11 68 00.  Telefaks: 33 11 68 22.  Internett: http://www.bibsyst.no  E-post: firmapost@bibsyst.no

levert av

Bibliofil har alle muligheter
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Kurs og videreutdanning ved Bibliotek- og informasjonsstudiene

13. - 17. januar: Grunnkurs A. Innføring i bibliotek- og informasjonsfaglige emner for ansatte i bibliotek og arkiv uten 
bibliotekfaglig utdanning. Påmeldingsfrist: Snarest. Pris: kr.5.000,-.

17. januar:           Konferansen E-boka - slutten på biblioteket? Arrangør: Norsk bibliotekforening, 
 Elektronisk Forpost Norge og JBI. Påmeldingsfrist: 3. januar.Pris: Kr.500,- (inkl. lunsj).

27. - 29. januar:  Søkekurs for fjernstudenter. Del I (Del II: 24. - 26. mars). Evt. ledige plasser kan benyttes 
  av andre. Søknadsfrist: Snarest. Pris: Kr.1.000,- (for Del I og II). 

31. januar: Seminaret Digitale referansetjenester : strategi, samarbeid og konkurranse.  Arrangør: JBI, NOLUG 
og Deichmanske bibliotek. Påmelding: Kunngjøres senere. 

Videreutdanningstilbud:

Mars: LISA 10. Modul 4. Kvalitet og vurdering : Smak og behag. Ansvarlig: Cand.philol. Gry Wasstvedt. 
Søknadsfrist: Kunngjøres senere. Pris: kr.750,-. 

Påmelding til alle kurs: kurs@jbi.hio.no eller fax 22 45 26 05.
OBS! Til kurs/utdanninger med søknadsfrist: bruk elektronisk søknadssskjema:
http://www.hio.no/JBI/kurs/form.html eller ta kontakt med kurskonsulent Kristin Skorpen , kurs@jbi.hio.no, eller tlf. 22 45 
26 10 for tilsending av dette.

Det tas forbehold om programendringer.
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12 mnd. kr. 2.260,-
6 mnd. kr. 1.130,-
3 mnd. kr.    565,-

Kun lørdagsavis:
12 mnd. kr. 830,-
6 mnd. kr. 415,-

DE STØRSTE NORSKE
FORFATTERNE LESER
KLASSEKAMPEN

... GJØR DU?

Pr
is
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 2

00
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Bestill nå: Tlf: 22 05 95 72 Fax: 22 05 95 87
e-post: abonnement@klassekampen.no

”Bibliotekaren” er et rimelig og effektivt alternativ for annonsering av ledige 
stillinger. Vi er alene om å komme ut hver eneste måned året rundt. Vi er 
alene om å ha så kort produksjonstid. Og vi er alene om å ha så lave priser. 

Ta en titt på vår utgivelsesplan og våre annonsepriser på side 2, eller ring 
redaksjonen på 57 82 07 65. Neste gang du skal lyse ut en ledig stilling kan 
du trygt ta kontakt med oss!

Ledig 
stilling?
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www.bibforb.no

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven:
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Bibliotekarforbundet 
INNMELDINGSSKJEMA

Postnr.                Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf.

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesativ

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arb. giver

Adresse

Postnr.                    Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

Ansiennitet fra

Skjemaet sendes: Bibliotekarforbundet, Lakkegt. 21, 0187 Oslo, 
vedlagt dokumentasjon av bibliotekarutdanning.

Dato       Signatur

Stillingskode           Lønnstrinn                  Stillingsandel

Faks.

E-post:

Kontingentsatser:

Yrkesaktive:  1,32 % av bruttolønn.  (Min. kr. 2220 pr. år. / Maks. kr. 3660 pr. år.)
Ikke-yrkesaktive: kr. 250 pr. år.
Studenter:  kr. 100 pr. skoleår.
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Styret:

Fylkeslagene:
Finnmark

Lillian E. Rushfeldt
Vadsø videregående skole, Boks 610, 9811 Vadsø
Telefon: 78 95 56 63
Telefaks: 78 95 28 50
E-post: 
lillian.rushfeldt@vdsvgs.fi nnmark-f.kommune.no

Troms

Stine Fjeldsøe
Tromsø bibliotek, 
Boks 753, 9258 Tromsø
Telefon:  77 68 37 02
Telefaks: 77 65 74 14
E-post: stinefj@hotmail.com

Nordland

Aasa Storlien
Brønnøy bibliotek, 
8900 Brønnøysund
Telefon:  75 02 06 35
Telefaks: 75 02 08 29
E-post: Aasas@bronnoy.folkebibl.no

Trøndelag

Liv Vikan
FoU-avdelingen,
Sykehuset Levanger, 7600 Levanger
Telefon: 74 09 83 36
Telefaks: 70 09 85 00
E-post: liv.vikan@hnt.no

Møre og Romsdal

Gro J. Sandvik Fegth
Fræna vidaregåande skole
Bøen 22, 6440 Elnesvågen
Telefon: 71 26 64 20
Telefaks: 71 26 64 01
E-post: fvgsbib@online.no

Leder:                        Monica Deildok 

Org.sekretær:       Thor Bjarne Stadshaug
                                   

Adresse:                Lakkegt.21, 
                                   0187 Oslo

Telefon:                22 17 04 95

Fax:                      22 17 04 96

E-post:                   bf@bibforb.no

URL:                     www.bibforb.no

Sekretariatet:

Sogn og Fjordane

Anne Siri Fardal Bruteig
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
6863 Leikanger
Telefon:  57 65 51 92
Telefaks: 57 65 50 55
E-post: afa@fm-sf.stat.no 

Hordaland

Siri Sjursen
Hordaland fylkesbibliotek
Fylkeshuset, 5020 Bergen
Telefon:  55 23 93 74
Telefaks: 55 23 93 79
E-post: siri.sjursen@hordaland-f.kommune.no

Rogaland

Kari Aardal
Vardafjell vid. skole
Spannavn. 25, 5532 Haugesund 
Telefon:  52 70 99 10
Telefaks: 52 70 99 15
E-post: aaka.vardafjell-vgs@rogaland-f.kommune.no

Agder

Anne Kristin Undlien
Kristiansand folkebibliotek, 
Postboks 476, 4664 Kristiansand
Telefon:  38 12 49 11
Telefaks: 38 12 49 49
E-post: 
Anne.Kristin.Undlien@Kristiansand.kommune.no

Telemark

Kari Madsen Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Postboks 1133, 3905 Porsgrunn
Telefon:  35 54 71 71
Telefaks: 35 55 90 93
e-post: karim@porsgrunn.folkebibl.no

Vestfold

Pippi Døvle Larssen 
Vestfold fylkesbibliotek
Storgt. 16, 3126 Tønsberg
Telefon:  33 31 93 03
Telefaks: 33 31 33 25
E-post: pippi@vf.fylkesbibl.no

Buskerud

Anne Foss
Buskerud fylkesbibliotek
Boks 1136 Bragernes, 3001 Drammen
Telefon:  32 80 63 55
Telefaks: 32 80 64 53
E-post: foss@buskerud.fylkesbibl.no

Hedmark og Oppland

Klaus Jøran Tollan
Høgskolen i Hedmark, avd. for lærerutdanning, 
Holsetgt. 31, 2318, Hamar
Telefon:  62 51 76 62
Telefaks: 62 54 24 95
E-post: klaus.tollan@luh.hihm.no

Østfold

Anne Woje
Fredrikstad bibliotek, 
Boks 100, 
1601 Fredrikstad
Telefon:  69 38 34 33
Telefaks: 69 38 34 34
E-post: annec@fredrikstad.folkebibl.no

Oslo/Akershus

Anne Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Boks 85, 2027 Kjeller
Telefon:  63 80 10 20
Telefaks: 63 81 09 26
E-post: 
cathrine.undhjem@vgs. akershus-f.kommune.no

Leder
Monica Deildok
BFs sekretariat, Lakkegt. 21, 0187 Oslo
Tlf. jobb:    22 17 04 95
Faks:          22 17 04 96
Tlf. priv.:    33 77 77 16 
Mobil:         41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no

Nestleder
Mona Magnussen
PricewaterhouseCoopers
Karenslyst allé 12, 0245 OSLO
Tlf. jobb:    23 16 04 17
Faks:           23 16 10 00
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”Det må være kvalifisert personale som håndterer bibliotektjenesten. Det å styre et bibliotek er et fag, og da sier det 
seg selv at nivået på bibliotektilbudet vil synke dersom man bruker ufaglært arbeidskraft. Vi tar også skarp avstand 
fra denne delen av forslaget.”

Medieprofessor Rune Ottosen til Klassekampen 14. november. Han uttaler seg som formann i Norsk faglitterære 
forfatter- og oversetterforening (NFF), en forening som gjennom Bibliotekaksjonen i lang tid har jobbet for å få 
en oppgradering av folkebibliotekene. 


