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Fra foldeskjørt til ring i øra - en studietur til London 

I håp om å lære noe nytt om kjente problemstillinger og samtidig å 
få et glimt av en mulig framtidig bibliotekhverdag, dro Biblioteket 
Østfold i begynnelsen av september 2004 på studietur til London for 
å sjekke pulsen på noen av folkebibliotekene der. 
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www.bibliotekservice.no   •   firmapost@bibliotekservice.no

-et godt valg

 10
Utrederen

Grete Bergh har vært fylkesbiblioteksjef, BRODD-leder og selvstendig råd-
givende konsulent. Tidligere i år begynte hun som seniorrådgiver i ABM-ut-
vikling. Der har hun blitt prosjektleder for bibliotekutredninga. Grete Bergh 
skal levere myndighetenes premisser for morgendagens bibliotek-Norge.
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Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

På den årlige YS-konferansen som nettopp er avholdt var Modernisering av velferdsstaten hovedtema. 
Temaet ble sett på med fagforeningenes øyne, og inneholdt flere del-temaer. Arbeidslivslovutvalgets 
(ALLU) innstilling var et av disse del-temaene, et svært viktige reformforslag på den måten at forsla-
gene som er lagt frem vil føre til merkbare endringer i norsk arbeidsliv og i det norske velferdssamfun-
net. Lansert som ”en nødvendig modernisering av arbeidslivet” og begrunnet utifra behovet for større 
fleksibilitet i arbeidslivet, kan det nesten virke som om dette forslaget er uttrykk for en helt naturlig og 
nødvendig utvikling. Politikken er nemlig tatt ut av begrunnelsen for ALLUs forslag til rasering av flere 
opparbeidede og etablerte rettigheter i dagens arbeidsmiljølov. Ikke noe sted der jeg har sett forslaget 
begrunnet, eller hos noen politiker som forsvarer dette forslaget, har jeg sett eller hørt en begrunnelse 
forankret i politisk ideologi. Det går i ”nødvendige endringer” og ”større fleksibilitet”. 

Dette er en helt klar parallell til ”moderniseringen av statlig sektor”, som i realiteten innebærer flyt-
ting, omorganiseringer og nedleggelser av statlige arbeidsplasser. Det er en helt klar parallell til ”opp-
graderingen av det kommunale selvstyre” og ”mer makt til kommunene”, som innebærer overføring 
av nye velferdsoppgaver og bortfall av øremerkede tilskudd, kombinert med sviktende økonomiske 
overføringer. Vi har i løpet av de siste årene sett mange eksempler på hva denne formen for ”mer makt 
til kommunene” fører til av rasering av bibliotektilbud i folkebiblioteksektoren.

Og det er jo ikke fordi kommunene har fått mer makt at man legger ned bibliotekfilialer, innskrenker åpningstider 
og sier opp personale, det er fordi kommunene har fått dårligere råd! Det er ikke fordi staten moderniseres at 
statlige virksomheter slås sammen og arbeidstakere sies opp, det er fordi det skal spares penger!

Akkurat like lite er det behovet for modernisering av arbeidslivet og større fleksibilitet som fører til forslaget 
om å redusere opparbeidede rettigheter i arbeidsmiljøloven. Norge har et moderne arbeidsliv, og fremfor alt et 
relativt sunt arbeidsliv. All forskning på området viser at bedrifter som satser på helse, miljø og sikkerhet kom-
mer vinnende ut av sammenlikningen med konkurrenter, ikke bare når det gjelder trivsel, produktivitet og lavt 
sykefravær, men OGSÅ når det gjelder konkurransekraft. Det er sterke indikasjoner som tyder på at nettopp den 
nordiske velferdsmodellen, med godt utbygde rettigheter for arbeidstakere, og et godt utbygd velferdssystem 
er et betydelig bedre fundament for utvikling av konkurransekraftig næringsliv enn det motsatte. Nettopp fordi 
et slikt system bidrar til å skape trygghet, stabilitet og forutsigbarhet, noe som er nøkkelbegreper for et land 
dersom det skal være lønnsomt å investere langsiktig i det. 

Norsk næringsliv er konkurransedyktig i forhold til utlandet, og ferske internasjonale tall viser at norske bedrifter 
har en høyere produktivitet enn land vi liker å sammenlikne oss med. Vi har for eksempel en høyere produktivitet 
enn EU-landene og USA. Når ALLU peker på at det er behov for en svekkelse av arbeidsmiljøloven på vesentlige 
punkter – som større adgang til midlertidige ansettelser, større adgang til å jobbe overtid og oppmyking av re-
gelverket slik at det skal være enklere å si opp ansatte – er det derfor meget vanskelig å se behovet. For vi har 
en arbeidsmiljølov som gir dispensasjon fra overtidsbestemmelsene for de bransjer og arbeidsplasser som har 
behov for det, og vi har en arbeidsmiljølov som gir rom for midlertidige ansettelser. I den senere tid har vi både 
i offentlig og privat virksomhet opplevd omstillings- og omorganiseringsprosesser i hopetall, uten at gjeldene 
arbeidsmiljølov på noen måte har vært til hinder for å gjennomføre disse prosessene. Vi har opplevd oppsigelser 
som følge av virksomhetsinnskrenkning, og vi har på ingen måte vært i stand til å stoppe dette med arbeidsmil-
jøloven i hånden så lenge oppsigelsene var foretatt på skikkelig måte og har vært saklig begrunnet.

Arbeidsmiljøloven fungerer i omstilling og i utviklingen av arbeidslivet. Den er ikke til hinder for konkurransekraft 
eller produktivitet. Når loven foreslås svekket hva angår vesentlige rettigheter for arbeidstakere, er det ikke ut-
trykk for en nødvendig modernisering, det er uttrykk for et reelt ønske om å svekke arbeidstakernes rettigheter 
og å redusere arbeidstakerorganisasjonenes innflytelse. På samme måte som den systematiske nedbyggingen av 
offentlig sektor er det ikke en nødvendig modernisering av velferdsstaten, men en politisk villet utvikling. Det kan 
ikke være noen overraskelse at en regjering med et sterkt Høyre ønsker å svekke arbeidstakernes rettigheter. 
Det har alltid vært Høyres politikk, på samme måte som det alltid har vært Høyres politikk å stimulere til økt 
privatisering av offentlig virksomhet. Det er ingen overraskelse at Høyre ønsker å flytte flest mulig penger og 
mest mulig makt over fra de offentlige instanser og over på private hender. Det kan ikke være overraskende at 
Høyre i regjeringsposisjon søker innflytelse for sin programfestede politikk. Det som er overraskende, er graden 
av fordekthet i disse prosessene, og hvor mye energi som brukes på systematisk å bortforklare og tåkelegge den 
egentlige politiske agendaen. 

Ikke desto mindre er det en viktig oppgave for arbeidstakerorganisasjonene, spesielt med tanke på at vi med 
stormskritt nærmer oss et valgår, å bidra til å løfte på dette tåketeppet, og å bringe de reelle politiske agenda-
ene opp i dagslys.
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Nye finske bøker 2004

Finnmark fylkesbibliotek har klar 
sin årlige katalog over finske bøker i 
egen samling. Fylkesbiblioteket har 
nasjonalt ansvar for finsk bibliotek-
tjeneste i Norge.I tillegg til finske 
bøker, lydbøker og videofilmer har 
de også finlandssvensk litteratur, finsk 
litteratur i oversettelse til nordiske 
språk og bøker om Finland. Tjenesten 
kan brukes fritt av alle. 

Finnmark fylkesbibliotek har søkeinn-
gang til samlinga, lesetips og lenker 
til finsk kultur og samfunn på www.
fm.fylkesbibl.no/finsk.

Bildet på forsida av katalogen viser 
middelaldermarkedet i Åbo i august 
2003. Den hellihe Nikolaus’ gildestues 
tjenestejente Sohvi Tapiodatter og 
vertinnens datter Vuokko Joosepsdat-
ter på jakt etter en kunde som har 
stukket av uten å betale. I forgrun-
nen gapestokken. Året er Åbo slotts 
beleiringsår 1365.

P2-akademiet i bokform

Nesten femti tusen lyttere er hver uke 
innom NRK P2s radioforedragsserie. 
Det mange ikke er klar over, er at 
samtlige av P2-akademiets  foredrag, 
ført i pennen av våre fremste forskere 
og fagfolk, også utkommer i bokform. 

Med femten foredrag i hvert bind og 
en utgivelsestakt på tre-fire i året, 
utgjør serien litt av et bibliotek for 
kunnskapssultne lyttere og lesere. 
Bind XXXI er nettopp utkommet.

Biblioteket må spare inn 800.000 kroner på driften neste år, der-
som rådmannens forslag til stavangerbudsjett blir vedtatt. Det 
opplyser Tove Gausen, hovedtillitsvalgt og ansattes representant 
i styret for Sølvberget KF, til avisa 28. oktober. Dagen før hadde 
hun vært en av dem som fikk lagt fram sitt syn på forslaget til 
neste års budsjett for politikerne. 

- Vi forstår at kommunen har dårlig økonomi. Vi ser også 
at Sølvberget er heldig som ligger inne med investerin-
ger til ombygging. Men den viktigste delen gjenstår. 
Kutt i driften får store konsekvenser for bibliotektilbu-
det til publikum. Kulturbyen Stavanger stilles dessuten i 
et underlig lys, sier hun.

Ifølge henne vil et flertall i styret i Sølvberget KF se på 
muligheten til å ta seg betalt for å låne ut musikk og 
film, noe de ansatte er imot. - Styret er negativ til å 
kutte tjenester og vil jobbe med inntjening. Det er bare 
det at bibliotektjenester skal være gratis. Betaling vil 
være i strid med både bibliotekloven og åndsverkloven. 
Et praktisk problem er at vi vil være nødt til å låne ut 
mye for å tjene inn 800.000 kroner. Vi må antakelig også 
betale opphavsrettshonorar til TONO, sier hun. Gausen 
mener at et moderne folkebibliotek i en by som Stavan-
ger må ta inn over seg at vi lever i et multimediesam-

funn, noe som innebærer likestilling av medier og gratis utlån av 
disse. - Et kulturuttrykk er like interessant uansett om det kom-
mer på film eller som skrift, sier hun.

Ombyggingen av Sølvberget vil medføre at biblioteket skal åpne 
et nytt tilbud i første etasje. Her skal en del publikumstjenester 
samt musikk- og filmbiblioteket flyttes og en ny skranke åpnes, 
med samme antall ansatte som i dag. Det nye tilbudet skal være 
gratis og kveldsåpent. - Biblioteket foretar en intern omorganise-
ring og effektivisering for å takle en ny skranke. Dette gjør at kutt 
i driften neste år får store konsekvenser for publikum, sier hun.

På spørsmål fra avisa om hvilke alternative innsparinger hun ser 
for seg, svarer BF-tillitsvalgte Tove Gausen: - Administrasjonen 
har gått inn for å legge ned filialen på Madla. Det er en reell 
mulighet som vil medføre frigjøring av lønnspenger. Filialen er 
også nokså slitt, og det er ikke spesielt lang avstand fra Madla til 
sentrum, sier hun.

To dager senere får hun svar på tiltale i samme avis: - Ikke rør 
Madla bibliotek, advarer Per Olav Tveita fra Madla Historielag. 
Avisa skriver videre: ”Han er opprørt over at Tove Gausen, hoved-
tillitsvalgt og ansattes representant i styret for Sølvberget KF, an-
tyder at bibliotek kan bli lagt ned. Bakgrunnen er at biblioteket 
må spare penger. - Dette har vi vært gjennom en gang før, for 
noen år siden. Da vant vi, vi har ikke tenkt å gi oss uten sverd-

slag denne gangen heller, lover Tveita. Dersom forsla-
get i rådmannens budsjett går videre, lover han massivt 
press på de politiske partiene. - Husk at Madla er en 
bydel med 21.000 innbyggere, og at biblioteket er til 
stor glede for innbyggerne i bydelen. Ikke minst gjelder 
det pensjonistene som har problemer med å komme 
seg til biblioteket i byen, sier Tveita, som også hevder 
at utlånet tok seg kraftig opp etter sist runde om filia-
lens framtid for sju år siden.”    

Betaling for lån av film og musikk?

Stavanger bibliotek må spare penger neste år. Det kan føre til be-
taling for lån av film og musikk. Alternativt kan filialen på Madla 
bli lagt ned, melder Stavanger Aftenblad. 

Kutt i bibliotektilbudet 
stiller kulturbyen Sta-
vanger i et underlig lys, 
sier BF-tillitsvalgt  Tove 
Gausen i Stavanger. 
(Foto: Erling Bergan)
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Spesialgruppe for 
flerkulturelle biblio-
tektjenester i gang

17. september ble Spesialgruppe 
for flerkulturelle bibliotektjenes-
ter etablert. Dette er en gruppe 
som NBF-landsmøtet i Molde 
vedtok å opprette, og nå er de 
altså i gang. Nettsidene er i ferd 
med å bli utviklet: http://www.
flerspraklig.no/. Der finner du sty-
resammensetning, vedtekter og 
virkeplan. Mer skal komme etter 
hvert. I pressemeldinga etter 
oppstarten, sier spesialgruppa 
at de “etableres i en tid hvor det 
flerkulturelle Norge er i medias 
søkelys. Bibliotekene er en arena 
som asylsøkere og innvandrerbe-
folkning i lang tid har brukt til 
kompetanseoppbygging, informa-
sjonssøking, fristed og møteplass. 
For at bibliotekene skal kunne 
gjøre en god jobb overfor disse 
viktige brukergruppene og over-
for resten av vårt flerkulturelle 
samfunn, må vi samarbeide og 
synliggjøre bibliotektjenestene.” 
Leder av spesialgruppa er Anne 
Berit Helland fra Bergen Off. 
Bibliotek. Nestleder er Robert W. 
Vaagan fra Høgskolen i Oslo, Avde-
ling for journalistikk, bibliotek- og 
informasjonsfag. De andre i styret 
er Hildur Eikås (Finnmark fylkes-
bibliotek), Anne Kristin Undlien 
(Kristiansand folkebibliotek), 
Päivi Särkelä (Det flerspråklige 
bibliotek) og Kristin Strand Iden 
(Lenvik folkebibliotek). 

YS’ likestillingspris 
2004

På årets YS-konferanse ble like-
stillingsprisen 2004 tildelt Invill 
Stedøy, faglig leder for Nasjonalt 
senter for matematikk i opplæ-
ringen. - Hovedbegrunnelsen for 
å tildele likestillingsprisen til 
Ingvill Stedøy, er arbeidet hen-
nes for å gjøre matematikkfaget 
bedre tilgjengelig for jenter, sier 
YS-leder Randi Bjørgen. Prisen 
gikk altså i år til en relativt 
ukjent person, med en bakgrunn 
som få hittil har vært opptatt av. 
- I skolen har det i lange tider 
vært mer eller mindre akseptert 
at matematikk er bedre egnet for 
gutter enn jenter. Gjennom et 
prosjekt om jenter og matema-
tikk har Stedøy vist at det både 
er mulig å interessere jenter for 
faget, og at jentenes resultater 
ikke på noen måte står tilbake 
for guttenes, forklarer Bjørgen.

Det er lokalavisa Budstikka som mel-
der dette. Rådmann Elisabeth Enger 
sier til avisa at man så langt som 
mulig vil prøve å unngå oppsigelser. 
Uansett blir det tøft for mange, skri-
ver avisa: - Det interne arbeidsmar-
kedet i kommunen vil ikke gi ny jobb 
til alle som mister sin stilling. Det er 
lettest å omplassere de som jobber 
i pleie- og omsorgssektoren, samt 
skolesektoren. Verre kan det bli for 
de som jobber innen administrasjon, 
kjøkkentjeneste, bibliotek og senior-
sentrene.

For å unngå oppsigelser åpner Enger 
for sluttavtaler og pensjonisttilbud 
mot tjenester der hvor omplassering 
blir vanskelig. - Men vi regner ikke med å ha råd til mye førtids-
pensjonering. Det blir for dyrt, sier Enger. Sluttavtaler, karri-
ere- og omstillingsrådgivning tilbys de som vil ut av kommunen. 
Annen type arbeid i kommunen er også aktuelt. Rådmannen 
legger også opp til å bruke medarbeidere som venter på fast 
arbeid i midlertidige jobber, til spesielle oppgaver og vikartje-
nester. 

Denne omstillinga vil i seg selv koste kommunen mye. 75 mil-
lioner settes av til nedbemanningen. - Pengene som er avsatt 
vil først og fremst gå til lønn i omstillingsfasen for dem som er 
overtallige, til opplæring og tilpassing til en ny jobb. I tillegg til 
pensjonsutgifter og sluttpakker. Det skal også etableres et se-
kretariat for nedbemanning, sier Elisabeth Enger til Budstikka. 
Hun har vurdert behovet i ulike sektorer fremover, og følgende 
er satt opp i sektorer der bibliotekarer jobber: 

* Grunnskoleopplæring: 85 årsverk skal nedbemannes. Lærere,
   skolebibliotekarer, kontorledere, pp-rådgivere. 
* Kultur, kirke og fritid: 10,5 årsverk skal bort ved bibliotek, 
   kulturforvaltning, administrasjon og fritidstilbud. 

I kommunesektoren er det rundt 12 prosent av arbeidsstyrken 
som slutter av ulike årsaker i løpet av et år, såkalt turnover. 
Bærum kommune hadde i 2002 og 2003 cirka 5.800 årsverk. Det 
ble utlyst cirka 850 stillinger i 2002 (tilsvarer 15 prosent) og 500 
i 2003 (10 prosent). I 2004 er det forventet i underkant av 400 
utlyste stillinger (7-8 prosent). 

Bærum kommune har vært flaggskipet i Norge når det gjelder 
ansettelse av fagutdannete bibliotekarer i grunnskolen. Men det 
har ikke vært samme veksten i bibliotekarstillinger i grunnsko-
lene i Norge, som vi har sett i de videregående skolene, der det 
var en mangedobling på nittitallet. Bærum kommune har derfor 
vært unntaket som bekrefter regelen om svakt utbygde biblio-
tektjenester for elever i barne- og ungdomsskoler i Norge. Nå 
utsettes altså Bærum også for press på dette området. 

Og det er ikke mer enn et år siden folkebiblioteket i denne kom-
munen var utsatt for nedskjæringer på 4 millioner kroner, der 
hver sjette ansatte måtte gå. Nå møter de sparekniven igjen, og 
også denne gangen er personalet utsatt.  

Bærum-kutt rammer bibliotek

Bærum bibliotek måtte 
nedbemanne i fjor. Nå 
svinges sparekniven 
over kommunen igjen. 
Både folkebiblioteket 
og grunnskolenes bibli-
otek er utsatt. Her ser 
vi kommunens bibliotek 
på Bekkestua. (Foto: 
Ering Bergan)

Rådmann Elisabeth 
Enger i Bærum melder 
at omfattende ned-
skjæringer er på gang i 
kommunen. (Foto: Knut 
Bjerke)

300 årsverk skal bort i Bærum kommune i løpet av de 
neste fire årene. Prislappen er 75 millioner kroner



Bibliotekaren        Nr 11/20046

I dag har Norge spisskompetanse innen offshore, marin og 
maritim sektor; Norge er til og med verdens 3. største ek-
sportør av romteknologi pr kapita etter USA og Frankrike. 
Hvilke ambisjoner har man så for videreutvikling av norsk 
arbeids- og næringsliv i takt med vårt millenniums utfor-
dringer og muligheter?

Det som bør være klart for i alle fall sentrale beslutnings-
takere og myndigheter, er at vi ikke kan fortsette som tra-
disjonell oljeeksportør eller eksportør av råvarer som fisk 
eller tømmer. Unnlater vi å anstrenge oss for å få til en 
skikkelig nysatsing, frykter jeg at norsk næringsliv i årene 
som kommer vil bli stadig mer akterutseilt. 

YS har lenge pekt på beho-
vet for målrettet og visjonær 
innsats for å få på plass nye 
konkurransedyktige arbeids-
plasser. Dette må skje innen 
for rammen vi har som et høy-
kostland som er i ferd med å 
utvikle seg til å bli en ledende 
kunnskapsbasert industrina-

sjon. Da holder det ikke bare å tenke tradisjonell industri. 
Tvert i mot, tiden er inne for å løfte blikket og ambisjonene 
og gå foran med store og spennende visjoner. 

Innovasjonsmeldingen som ble lagt frem i høst var på mange 
måter god. Det er tendenser til å tenke kreativt og frem-
tidsrettet. Imidlertid lider meldingen av å være litt pysete. 
Man må forholde seg til at Norge er et lite land. Da må 
ressursbruken innrettes deretter. Derfor mener YS at Re-
gjeringen må gi avkall på prinsippet om næringsnøytralitet. 
Norge trenger å bygge opp noen tunge sektorer som kan 
være motorer som annen industri og næringsliv kan videre-
utvikle seg fra. 

Utfordringen i dette arbeidet er å trekke inn brede fors-
knings- og læringsmiljøer sammen med næringslivs- og ar-
beidslivsorganisasjoner for å tenke på en utradisjonell måte. 
Det er behov for friske impulser – og vi må riste oss løs fra 
trauste og kjente rammer; nettopp for å bli utfordret på 
andre løsninger og muligheter. Dette er etter mitt syn et av 
de viktigste områdene man bør ha politisk fokus på i tiden 
fremover. 

Visjonen for arbeids- og næringslivet i det 3. millennium 
legger grunnlaget for videreutvikling av resten av velferds-
samfunnet vårt. Derfor er det sentralt at det også legges til 
rette for et bredest mulig engasjement i dette arbeidet.  

Næringspolitikk i det 3.millennium

Randi Bjørgen
YS-leder

EU har sin Lisboa-prosess hvor målet er å bli ver-
dens mest konkurransedyktige region innen 2010. 

USA ser ut til å bestemme seg for å få en mann 
på mars. Japan, Kina og India har også ambisjoner 

som utfordrer et lite land som Norge. 

- To bebrillede 
bibliotekarjomfruer

Stavanger Revyteater fikk ter-
ningkast fire da Stavanger Aften-
blad anmeldte årets forestilling 
”Full pakke”. Det er blant annet 
bibliotekarene i annen akt som 
sørger for en sterk firer, skriver 
anmelderen Kjetil Wold:

”Revyen har ett klassikernum-
mer - bibliotekarvarianten av 
noe som kan minne om ”Svane-
sjøen”. Førstebibliotekar David 
Bø får assistanse av to bebrillede 
bibliotekarjomfruer (Sigrun og 
Kristin), og sammen leverer de 
tre godt kompet av orkesteret 
et av de vakreste og morsomste 
ballettnumrene jeg noen gang har 
sett. Fantastisk er ordet. Du må 
leie Disneys ”Fantasia” på video 

for å oppleve noe lignende.”
I billedteksten til oppslaget heter 
det om ”Biblåballetten” at  de 
tre bibliotekarene ”... lar gamle 
bøker være gamle bøker og kaster 
seg ut i lystig ’Sit down ballett’.” 
De skriver også at ”Møyfrid fra 
barnebiblioteket (Kristin Svend-
sen) får virkelig svingt seg. Bak: 
Den litt strengere bibliotekaren 
Sigrun Eriksen.” 

Budsjettøkning til NB

Bevilgningene til Nasjonalbiblio-
teket er i statsbudsjettet for 2005 
foreslått økt med 72 millioner 
til i alt 235 millioner. Økningen 
skal dekke økte driftsutgifter 
og nye/rehabiliterte lokaler. 
Sommeren 2005 flytter NB inn i 
den renoverte bygningen på Solli 
plass i Oslo. - Landet får nå et 
helhetlig nasjonalbibliotek med 
moderne brukerfasiliteter, sier 
kulturminister Valgerd Svarstad 
Haugland.
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For utfordingene vi står overfor i den norske biblio-
tekverden er mangfoldige. Og svar på disse utfor-
dringene er det få som har. I beste fall er dette en 
åpen situasjon, som inviterer til åpen og fordomsfri 
debatt. I verste fall står vi overfor to år med spora-
diske krav om mer lovgiving og penger til sektoren, 
hvoretter utredninga blir slaktet av bibliotekmiljøet 
for ikke å innfri behovet for lovhjemler og mer res-
surser. For de som har vært i bransjen en stund, 
lyder nok dette kjent. Etter en utredning kommer 
den traurige hverdagen – som før. 

Så, i hvilken grad bidro konferansen på Gardermoen 
til å utforske nye løsninger? Det vil vise seg. Men det 
er ingen tvil om at enkelte foredragsholdere hadde 
mer å fare med enn andre. La meg si det slik: Vi slut-
ter aldri å gledes over relevante erfaringer fra våre 
nordiske naboland.

Konferansen begynte med Jon Birger Østby, direktør 
i ABM-utvikling, som fortalte de 141 deltakerne at de 
hadde valgt en usedvanlig arbeidsform med biblio-
tekutredninga. De droppet metoden med et utvalg 
som produserer en NOU, som igjen blir en stortings-
melding, klar til implementering etter 4-5 år. Det tar 
for lang tid. Signalene fra departementet var at de 
ønsket å kunne følge opp raskere, sa han. Og så viste 
han til museumsmeldingen, som har gitt et stort løft 
for denne sektoren. Nå vil de oppnå et løft på biblio-
teksektoren, men myndighetene mener altså at det 
haster mer enn at de kan vente på en NOU. 

Første foredragsholder var ekspedisjonssjef Eivind 
Dale i Kommunal- og regionaldepartementet. Her 
fikk vi en byråkratisk forklaring på Erna Solbergs 
kommunalpolitikk og retorikk: Kommunene vil alltid 
måtte prioritere knappe ressurser. Økte offentlige 
utgifter er ingen løsning, for det vil måtte innebære 
økte skatter, som igjen fører til rentestigning, osv. 

Vi trenger færre og større kommuner, ikke hoved-
sakelig for å spare penger, men for bedre faglig bæ-
redyktighet på tjenesteområdene, større bredde i 
tjenestetilbudet, osv. Men hovedbudskapet til Dale 
var: Det er ingen løsning å rope på staten. 

Men det var nettopp hva noen av biblioteklederne 
gjorde, da de fikk stille ham spørsmål. Trine Kolde-
rup Flaten fra Bergen off. bibliotek påpekte at det 
ville være logisk med reine kommunale bevilgnin-
ger til folkebibliotek, hvis tjenestene bare ble ytt til 
egne innbyggere. Men en betydelig del går over kom-
munegrensene og finansieringa henger ikke med, sa 
hun. Og departementets mann svarte at han ikke 
kunne se bort fra at det kan være bibliotekoppgaver 
som går på tvers av alle kommuner og derfor bør 
løftes opp på nasjonalt nivå. Alternativt at det kan 
lages betalingsordninger mellom kommunene. – Men 
jeg har vanskelig for å skjønne at bibliotek er så spe-
sielle, sukket han.

Eivind Dales foredrag hadde overskriften ”Struk-
turendringer i kommuner og fylkeskommuner”. Og 
nettopp struktur er av mange regnet som et hoved-
tema i bibliotekutredninga, selv om ordet ikke er 
nevnt i mandatet. Men om man skal relatere biblio-
tekstrukturen til endringer i kommunestrukturen, 
må man vente lenge. For dette er politisk kontro-
versielt stoff som det vil ta mange år å gjøre store 
endringer i. Stortinget nekter å slå sammen kom-
muner uten ryggdekning i folkeavstemninger, og 
de fleste folkeavstemninger ender med rungende 
”nei” (nå sist i Valdres i oktober). Distriktskommi-
sjonen, som la fram sin utredning dagen etter at 
Dale holdt sitt foredrag, peker heller ikke mot noen 
rask enighet om statsbestemte kommunesammen-
slåinger. Så dersom vi skal ta Østby på ordet, at 
bibliotekutredninga er organisert for å virke raskt, 
er det ingen grunn til å la spørsmålet om endring 

Startskudd for 
en planlagt framtid
Den store bibliotekutredninga står for døra. Oppdraget er 
gitt til ABM-utvikling. Prosjektleder er på plass. Mandatet er 
klart. Referansegruppa oppnevnt. Tidsrammen er gitt. Det 
som gjenstod var myndighetenes startskudd for åpen debatt. 
Det skjedde på ABM-utviklings biblioteklederkonferanse på 
Gardermoen 11. og 12. oktober. Men det er synd å si at alle 
aktørene imponerte på vei ut av startblokkene.

Tekst & foto:
Erling Bergan
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i bibliotekstruktur knyttes for tett opp til endringer 
i kommunestrukturen. Og selv om folkebibliotekene 
har større strukturutfordringer enn andre biblio-
tektyper, er bredden i bransjen også en grunn til 
å løfte vår strukturdebatt litt vekk fra kommune-
spørsmålet.

Nok om Dale og kommunene. Neste foredragsholder 
var avdelingsdirektør Borghild Abusland i Utdannings- 
og forskningsdepartementet. Hennes gjennomgang 
av utdanningsreformene de siste årene, brakte intet 
nytt. Det gjorde derimot nestemann ut, professor 
Kjell-Arne Røvik, under temaet ”Det offentlige Norge 
i omforming – utfordringer for bibliotekene”. For han 
snakket om noe helt annet, og det gjorde han svært 
så artig og informativt. Hans innledende tese var at 
det er forskjell på å ta ideer inn i en organisasjon, 
og det å ta dem i bruk. Om det ikke tas grep i om-
stillingsprosesser, blir det i alle fall innført begrep, 
sa han til nikkende og gjenkjennende humring blant 
landets bibliotekledere. Så tok han et sveip over 
hvordan motene har skiftet når det gjelder organi-
sasjons- og ledelsesfilosofi, og hvor mange flere som 
har tilgang på denne ideverden nå enn før. 

Da passet det glimrende å få inn en ”moteløve” 
innen ledelse og omstilling. Terje Osmundsen skulle 
presentere ”Fremtidsbilder for bibliotekene”. Sce-
narier er ”in” og ABM-utvikling må ha hørt at Os-
mundsen driver med den slags. ABM-utvikling tenkte 
vel at de ville vise seg moderne og fordomsfrie, så 
hvorfor ikke hyre inn denne tidligere Høyre-politi-

keren og NHO-direktøren? Men det er 
forskjell på åpen nysjerrighet og kik-
king på nakne keisere. Å bestille scena-
rier fra Terje Osmundsen vil nok mange 
plassere i den siste kategorien. En po-
werpoint-presentasjon gikk fra et lett 
sammenrasket knippe av utfordringer 
i bibliotekenes omgivelser, via fyndord 
som ”Usikkerhet gir ulike muligheter”, 
til å stille bibliotekene overfor et valg 
mellom tre utviklingsretninger: som 
”Samfunnsutvikler”, ”Søkemotor” eller 
”Kunnskapsgartner”. 

Selvfølgelig var ikke Osmundsens pre-
sentasjon helt blottet for nyttige poeng. 
Men hvis ABM-utvikling skal legge tre 
litt tilfeldige og ufokuserte scenarier til 

grunn for strategitenkning i bibliotekutredninga, så 
fri og bevare oss for resultatet. En mann som begyn-
ner sin presentasjon med å pushe sitt eget produkt 
”Mandag Morgen” med bibliotekrabatt, fortjener å 
bli minnet om Aftenpostens omtale da dette pro-
duktet ble lansert i fjor: ”En svært avansert blå-
russavis”. Scenarier kan være en kraftfull måte å 
stimulere både tenkning og debatt, men da må ut-
gangspunktet være bedre enn dette. Se for øvrig 
ABM-utviklings nettsider, der en del av teksten og 
bildene til foredragsholderne er gjengitt.

Kommentatorene fra vår egen bransje gjorde så 
godt de kunne etter presentasjonen, men det var 
stort sett en tapt sak. Nasjonalbibliotekar Vigdis 
Moe Skarsteins sluttreplikk var likevel av godt ka-
liber. Hun hadde en skuffelse, en advarsel og en 
appell. Skuffelsen var knyttet til diskusjonen av sce-
nariene. (Det er vel en plass til oss i samfunnet om 
10 år - uansett?) Advarselen var knyttet til vår tro på 
at noen kommer, bestemmer og betaler det vi tren-
ger i bibliotekene. (Det kommer en omorganisering 
av offentlig sektor – uansett!) Appellen var knyttet 
til å definere bibliotekene som en tejneste – infor-
masjonskompetanse – uavhengig av strukturene som 
finnes. Det viktigste for oss som bibliotekledere, er 
å vise at vi kan levere, ikke å operere som bibliotek-
politikere, sa Skarstein. 

Sven Nilsson, tidligere biblioteksjef i Malmø, avslut-
tet første dag av biblioteklederkonferansen med 
tittelen ”Verktyg for biblioteksinnovationer”. Han 
begynte med å beskrive kjente endringstrekk som 
er i ferd med å føre oss over i et helt nytt type sam-
funn: Dream society, der opplevelser av fellesskap, 
vennskap, omsorg, identitet, trygghet, holdninger 
og livssyn alt kan produseres i ulike størrelser. Opp-
levelsene finnes i S-M-L-XL. Kultur går fra å være 
produkter til å bli identitet. Og der hvor klasseidelo-
giene produserer likhet, produserer etnisitetsideo-
logiene ulikhet. ”Biblioteket er en arena der disse to 
identitetene kan meisles ut”, sa Nilsson blant annet. 
Men i denne nye opplevelsesøkonomien, der det er 
de sterke bildene og fortellingene som vinner kam-
pen om folks oppmerksomhet, hvor god er bibliote-
kenes fortellerstyrke? Vi har bare 24 timer i døgnet, 
og det er det kampen står om, sa han.

Sven Nilsson slo også et slag for å bruke leken som 
metode i jakten på fornuftig endring, og var dermed 
over i å gi råd til prosessen med en norsk bibliotek-



Nasjonalbibliotekar 
Vigdis Moe Skar-
stein advarte mot å 
tro at noen kommer, 
bestemmer og beta-
ler det vi trenger i 
bibliotekene.  

– Kanskje bibliotek 
går over fra å være 
substantiv til å bli 
verb, sa Sven Nils-
son, som søkte å 
finne plass til bi-
bliotekene i den nye 
opplevelsesøkono-
mien. 
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utredning. Det dreier seg om nysjerrighet og kreati-
vitet. For vi er midt i en ”utvikling uten sentrum”. 
Kultur blir mindre synlig som eget virksomhetsom-
råde, men mer synlig som kontekst. – Kanskje bibli-
otek går over fra å være substantiv til å bli verb, 
spurte han. – Det gjelder å skape et utviklingsklima, 
der oppdraget er åpent formulert. Bibliotek må ko-
bles til mange områder og perspektiv, og det må være 
rom for tolkninger hos de som skal implementere. 

Nilsson var ingen påfallende biblioteksoptimist:  
- Finnes det bibliotek om 20 år? Hadde du spurt meg 
for 10 år siden hadde jeg uten tvil svart ja. Nå er 
jeg ikke så sikker, sa han. Og det var de små og mel-
lomstore bibliotekene han var redd for skulle kol-
lapse, fordi de ikke kan stille opp i det som kreves 
for endring. Men han antydet en mulig løsning i et 
system av bibliotek i ulike størrelser, sammenbundet 
som i et metrosystem. Selv om en slik kortversjon 
kan virke som gammel vin på nye flasker, så er det 
grunn til å bruke Sven Nilsson mer i arbeidet med 
bibliotekutredninga. 

Jens Thorhauge åpnet dag to av konferansen, med 
en gjennomgang av bibliotekstrategier i Danmark. 
Thorhauge er direktør i den danske Bibliotekstyrel-
sen, som altså tilsvarer vårt ABM-utvikling, minus A 
og M. Som vanlig sikler norske bibliotekarer i mis-
unnelse når danskene forteller om seg og sitt. Så 
også denne gang. La meg trekke fram fire poeng 
der Thorhauge anbefalte veivalg ut fra egne erfa-
ringer. For det første: Forklar og diskutér visjonen 
– igjen og igjen. Bygg på suksesshistorier og deling 
av kunnskap. For det andre: Gi støtte til det du helst 
vil oppnå, om det så innebærer at de sterke biblio- 
tekene får prosjektpenger om og om igjen. For det 
tredje: Bruk bibliotekene som forandringsagenter. 
For det fjerde: Samarbeid mellom de statlige biblio-
tekmyndighetene og bibliotekene.

Bibliotekvisjonen i Danmark er ”Det hybride bibli-
otek” – med bibliotek.dk som ryggrad. Og det er en 
felles forståelse av og felles deltakelse i biblioteke-

nes utviklingssprang inn i det digitale vitenssamfunn, 
i følge Jens Thorhauge, som også ga en diagnose på 
norsk bibliotekvesen - sett fra Danmark: Dere har 
”de rette idéer”, men er de felles? Dere har mange 
små bibliotek, og færre store bibliotek som kan fun-
gere som lokomotiv. Dere har gode nettverk på gang, 
men det er behov for flere og mer landsdekkende. 
Og sist, men ikke minst: Det er færre penger til bi-
bliotek i Norge enn i Danmark. Den nødvendige opp-
gradering av bibliotek koster, slo Thorhauge fast.

Resten av fordragsholderne på konferansen skal jeg 
stort sett la ligge. Men Jonathan Douglas fra MLA 
(engelske parallellen til ABM-utvikling) kunne melde 
om overflod av strategier der borte. Viktig forskjell 
fra norske forhold, er at de kan forankre sine strate-
gier i regjeringens hovedsatsinger (Tony Blairs Edu-
cation–education–education og Social inclusion). Hos 
oss er det ikke lett å finne noe tilsvarende… 

Jan Erik Røeds inntrykk fra en studietur til Australia, 
får neppe konsekvenser for den norske biblioteku-
tredninga. Det kan derimot Espen Hernes erfarin-
ger fra museumsreformen i Norge, uten at jeg skal 
omtale dem nærmere her. Konferansen ble avslut-
tet ved at Frode Sannum, leder av referansegruppa 
for den norske bibliotekutredninga, og Grete Bergh, 
prosjektleder for utredninga, fortalte at arbeidet 
var i gang. 

Bibliotekarforbundets Hanne Brunborg påpekte nok 
en gang mangelen på folkebibliotek-representanter 
i referansegruppa, og ba utredninga om å få i gang 
en interaktiv arbeidsmåte. – Det er ikke nok å be 
om mail, sa hun. Avdelingsdirektør Leikny Haga In-
dergaard i ABM-utvikling svarte at de var innstilt på 
åpenhet og diskusjon. – Men det er grenser for hvor 
mange dialoger man kan ha på en gang, sa hun. Og 
dermed var denne to-dagers dialogen slutt. Forvent-
ningene til bibliotekutredninga er ikke blitt mindre, 
men nå er det viktig å føre levende diskusjoner 
rundt temaene som bibliotekutredninga skal tumle 
med. Startskuddet for åpen debatt er gått.  

Med danske erfarin-
ger i ryggen, rådet 
Jens Thorhauge 
oss til å gi støtte 
til det vi helst vil 
oppnå, om det så 
innebærer at de 
sterke bibliotekene 
får prosjektpenger 
om  og om igjen. 
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Utrederen

Nå er det riktignok ledelsen i ABM-utvikling som har 
ansvaret for utredninga, så Jon Birger Østby og Lei-
kny Haga Indergaard vil nok ha hånda på rattet en 
del de også. Men det daglige arbeidet skal ledes av 
Grete Bergh og hennes kjernegruppe bestående av 
Tone Moseid, Torill Redse, Sigrid Tollefsen og Vilde 
B. Ronge. 

Bibliotekledermøtet på Gardermoen i oktober var 
den første store åpne arenaen der ABM-utvikling 
selv hadde satt den kommende utredninga på dags-
orden. Sammen med landets bibliotekelite lyttet 
Grete Bergh seg gjennom forslag til scenarier, inno-
vasjonsverktøy,  strategieksempler fra andre land 
og reformerfaringer fra andre sektorer. Før hun 
vendte tilbake til utredningsarbeidet, fikk vi en prat 
med henne:

- Konferansen på Gardermoen skulle spille opp mot 
den kommende utredninga. Ble det en nyttig konfe-
ranse for deg?

- Ja, i hovedsak syns jeg vel det. Målsettinga var å 
gi en bakgrunn for mye av det vi vil jobbe med vi-
dere. Vi har fått med oss elementer å bygge videre 
på. Og deltakelsen på konferansen var variert og 
god. Her var det folk fra både fag- og folkebiblio-
tek, fra både store og små bibliotek. 

- Det var knyttet en del forventninger til scenariene 
som Terje Osmundsen presenterte. Skal dere jobbe 
videre med disse? 

- I utgangspunktet var dette bestilt kun for denne 
konferansen. Vi har riktignok sagt at vi skal jobbe 
med scenarier i prosessen. Men etter konferansen 
må vi nå se om vi går videre med dette eller starter 
på scratch.

- Var det fruktbare scenarier som ble presentert?

- Disse scenariene har de laget helt alene. De har 
tydeligvis søkt på nett og lest. De har sett en del 

Grete Bergh vil synliggjøre bibliotekenes komplekse roller. Hun er...

Grete Bergh har vært fylkesbiblioteksjef i Møre og Romsdal, daglig 
leder i BRODD og selvstendig rådgivende konsulent. Tidligere i år 
begynte hun som seniorrådgiver i ABM-utvikling. Der har hun blitt 
prosjektleder for bibliotekutredninga. Grete Bergh skal levere myn-
dighetenes premisser for morgendagens bibliotek-Norge. 

Tekst & foto:
Erling Bergan
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drivkrefter og grepet en del av utfordringene. Om 
de har gått langt nok, det er et annet spørsmål.

- En annen av innlederne, Sven Nilsson, lanserte mo-
dellen med fire størrelser på bibliotek – fra small til 
extra large. Er dette tanker dere vil følge opp?

- Noe av det spennende med det Nilsson sa, var at 
han mente å se en slags strategi eller verktøy i hvor-
dan dyktiggjøre de mindre bibliotekene. Vi burde se 
på dette, men hva vi kommer til å gå videre med, 
tør jeg ikke si i dag.

- En av forventningene til bibliotekutredninga er at 
den kommer til å dreie seg om struktur. Noen opp-
fatter at det er hovedsaken? 

- Utredningsarbeidet vil foregå i et spenningsfelt 
hvor hele offentlig sektor er under debatt. Og vi må 
selvsagt lytte oss litt inn til det som foregår her. Når 
det gjelder kommunale folkebibliotek, så er kom-
munestrukturen under debatt og endring. . Det vi 
helt klart ser, er at de små enhetene ikke klarer 
utviklingen alene. Jens Thorhauge var inne på dette 
da han beskrev erfaringene fra Danmark. Og da blir 
noe av utfordringen å se hva man eventuelt kan få 
til av samarbeid som kan overkomme dette. 

- Distriktskommisjonen har akkurat kommet med sin 
rapport, som skal behandles videre i regjering og 
storting. Må dere vente med strukturspørsmålet til 
kommunestrukturen er behandlet ferdig politisk? 

- Nei, det kan vi ikke gjøre av tidsmessig hensyn. 
Men vi vil følge med på den prosessen som foregår. 

- Vil dere jobbe med felles visjon for folkebibliotek 
og fagbibliotek, eller er det snakk om separate vi-
sjoner? 

- Det vi ser på nå er hvordan vi skal gjøre manda-
tet håndterlig. Her ligger det utfordringer som går 
direkte på både folkebibliotek og fagbibliotek, og 
det går på sammenhengen. Vi må se på hvordan vi 
ivaretar dette. 

- Så det kan både bli visjoner for hele landskapet og 
for deler av det?

- Ja, antakeligvis. Nå vet jeg ikke helt om vi vil kalle 
det visjoner. Det vi skal jobbe mest med, er stra-
tegier. 

- Fra Danmark trakk Jens Thorhauge fram betyd-
ningen av å gi sentral prosjektstøtte til de som fra 
før er sterke og gode. Er det et eksempel til etter-
følgelse?

- Prosjektstøtte er i hvert fall avhengig av at det 
over hodet er en slik budsjettpost å dele ut fra. Når 
det gjelder hvem som bør stimuleres, så er det klart 
at de store har en viktig oppgave i å være motorer 
i systemet. Ser vi på hvor folk bor, så er det faktisk 
en ganske stor del av befolkningen som bor tett opp 
til større byer og bysentra. Så de store bibliotekene 
er viktige. 
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- Er Norsk Digitalt Bibliotek det viktigste grepet for 
å realisere et sømløst bibliotek?

- Det er i hvert fall viktig. De teknologiske struk-
turene og samarbeidsstrukturene er veldig viktige 
Du må ha alle delene med deg og det må være en 
vilje til samarbeid. Det er kanskje den store utfor-
dringen. Vi har i utgangspunktet et samarbeid på 
tvers av sektorene, gjennom fjernlånet. Men det 
digitale gir nye muligheter. Samtidig ser vi at lisen-
ser og konsortier setter begrensninger, fordi det er 
restriksjoner på hvem som kan få tilgang til dette 
gjennom bibliotekene. 

- Hvordan vil utredningsarbeidet bli lagt opp?

- Jeg ser for meg at vi må sette i gang ganske mange 
delutredninger parallelt, for å få et godt underlags-
materiale og få utredet sektoren ganske bredt. Stra-
tegidokumentet vil bli det viktigste dokumentet. I 
tillegg vil det nok bli et dokument som ligner på en 
NOU. 

- Det er mange nasjonale institusjoner av betydning 
for vår sektor, ikke minst Nasjonalbiblioteket, ABM-
utvikling, etter hvert Norsk Digitalt Bibliotek. Må 
utredninga ta stilling til hvilken nasjonal institusjon 
som skal være strategisk ledende for vår sektor, og 
dermed plassere flest mulig nasjonale oppgaver et 
sted?

- Mandatet peker eksplisitt på at vi skal se på tje-
nestene til ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket. 
Det er pekt på spesielt. Nasjonalbibliotekets rolle 
som tjenstetilbyder vil være viktig her. 

- Er det kamp mellom de to om å være den viktigste 
nasjonale institusjonen?

- Som jeg ser det, så har de ganske forskjellig type 
oppgaver. De utfyller hverandre mer enn å konkur-
rere.

- Innen fagmiljøet oppleves økonomi som en kritisk 
faktor for bibliotekutviklinga. Hvordan kan utred-
ninga møte skriket etter mer penger?

- Det er et godt spørsmål. Noe av det viktige som 
bibliotekutredninga skal bidra med, er å synliggjøre 
bibliotekenes komplekse roller. Utredninga skal 
danne grunnlag for en bibliotekpolitikk som utfor-
mes innenfor de forskjellige forvaltningsorganer. De 
strategiene vi viser til kan være med på å synlig-
gjøre betydningen av bibliotekenes roller, og det 
kan også også være med på å utløse penger lokalt. 
Vi kan også peke på en del infrastrukturtiltak som 
kanskje kan finansieres nasjonalt. Hvis vi argumen-
terer godt nok. Men den viktigste delen av finansi-
eringa vil nok uansett ligge på kommunal sektor og 
til institusjonsnivåene. Pr i dag ser jeg ikke at vi kan 
bryte dette mønsteret. 

- De fleste utredninger på bibliotekområdet har 
lenge blitt etterlyst av fagmiljøet før de kommer og 
så kritisert etter at de er lagt fram. Er det mulig 
for den nye utredninga å bli positivt mottatt i fag-
miljøet?

- Det må vi håpe på. Men det skal godt gjøres å 
lage et utredningsarbeid – med et så omfattende 
mandat – så alle blir tilfreds. Det tror jeg ikke er 
mulig. Men forhåpentligvis vil utredninga synlig-
gjøre bibliotekenes utfordringer og muligheter for 
å spille en viktig samfunnsmessig rolle i et samfunn 
som vektlegger kunnskap og kultur, kreativitet og 
innovasjon. 
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Den fulle betegnelsen er ”Mandat for utgreiing av sentrale problemstillingar på bibliote-
kområdet”, fastsatt av Kultur- og kyrkjedepartementet i samråd med Utdannings- og for-
skingsdepartementet 16. juni 2004. Innledningsvis henvises til at utredninga er hjemlet 
i St.meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014, der ABM-utvikling blir utpekt 
som ”hovudaktør og koordinerande instans”. Mandatet består av to hovedkapitler, med 
til sammen fjorten underpunkter. Her bringer vi hovedpunktene i mandatet.

Mandat for bibliotekutredninga

I. Innretning og organisering av utgreiingsarbeidet 

1. Utgreiingsarbeidet skal organiserast og gjennomførast mest 
mogleg fleksibelt, slik at ulike delspørsmål kan løysast under 
vegs. Det må følgjeleg leggjast vekt på tett og god koordinering 
mellom utgreiingsarbeidet og det strategiske utviklingsarbei-
det som er ei vedtektsfesta hovudoppgåva for ABM-utvikling, 
jf. m.a. prosjektet eit norsk digitalt bibliotek. (…)

2. Eit hovudformål med utgreiingsarbeidet er å utforma eit 
overordna strategidokument som skisserer ein plan for heil-
skapleg utvikling av ein samla biblioteksektor og for samarbeid 
med arkiv- og museumssektoren der dette kan vera formål-
stenleg. Strategiplanen bør ha ei todelt innretning, ein ho-
vuddel som trekkjer opp prinsipielle mål og visjonar, og ein 
annan hovuddel som drøftar nødvendige modifikasjonar og 
skisserer realistiske gjennomføringsstrategiar i eit meir kort-
siktig perspektiv. Strategidokumentet bør liggja føre innan 1. 
mai 2006. 

3. Dernest er det behov for å greia ut meir i detalj større og 
mindre spørsmål (...) Dette kan munna ut i eigne utgreiingsdo-
kument som anten blir avslutta tidlegare eller parallelt med 
strategidokumentet, eller etter at hovuddokumentet ligg føre. 
(…)

4. Det skal takast omsyn til dei premissane som er lagde til 
grunn i abm-meldinga, kulturmeldinga og andre relevante 
grunnlagsdokument, (…) Det må leggjast vekt på å finna 
løysingar for heile biblioteksektoren som inneber ei optimal 
utnytting av dei ulike funksjonar ABM-utvikling og Nasjonalbi-
blioteket kan fylla. 

5. Ei referansegruppe oppnemnd av Kultur- og kyrkjedeparte-
mentet i samråd med Utdannings- og forskingsdepartementet 
skal sikra medverknad frå relevante fagmiljø og god samfunns-
messig forankring. (…)

6. Som utgangspunkt må hovudtrekka i gjeldande ansvarsfor-
deling mellom forvaltningsnivå leggjast til grunn. For alle for-
slag som blir fremja, skal det gjerast greie for økonomiske og 
administrative konsekvensar, og det skal på vanleg måte visast 
til moglege alternative forslag tufta på uendra ressursbruk. 

II. Nærmare om innhaldet i utgreiingsarbeidet 

7. Eit overordna siktemål er å identifisera og konkretisera 
dei framtidige utfordringane for biblioteksektoren tufta på ei 
grunnleggjande drøfting av kva rolle biblioteket skal spela i 
informasjons- og kunnskapssamfunnet., m.a. kva det vil ha å 
seia for biblioteket at stadig meir informasjonssøking ser ut til 
å skje over Internett. Utgreiinga skal vurdera både dei funk-
sjonar biblioteket kan fylla som kulturinstitusjon i vid forstand 
og meir spesielt innanfor kunnskaps- og informasjonsforvalt-
ning. Eit delspørsmål vil vera å vurdera kva rolle biblioteket 
kan spela som møteplass for barn og unge, særleg for utsette 
barne- og ungdomsgrupper som til dømes innvandrarjenter. 

8. Utgangspunktet skal vera visjonen om eit saumlaust biblio-
tektilbod, m.a. slik dette kan tenkjast konkretisert gjennom 
utviklinga av eit digitalt bibliotek. (…)

9. Det skal gjerast ein samla analyse av heile det norske biblio-
teklandskapet i eit funksjonelt og samfunnsmessig perspektiv. 
Det skal leggjast særleg vekt på å gjennomgå og gjera ei samla 
vurdering av ulike typar av politisk-administrative verkemiddel 
på biblioteksektoren, både organisatoriske, informative, øko-
nomiske og legale, og kva rolle ulike verkemiddel kan spela i 
eit strategisk utviklingsperspektiv. Det må også drøftast kor-
leis ein kan leggja til rette for framtidig kompetanse- og tek-
nologiutvikling, m.a. korleis ein kan få til ei betre samordning 
av dei mange nettbaserte ressursane i biblioteksektoren, m.a. 
dei bibliografiske databasane. (…)

10. Spørsmålet om ei nyordning av lovgjevinga på bibliotekom-
rådet, til dømes om det bør gjennomførast ein meir gjennom-
gripande revisjon av lov om folkebibliotek, og om det kan vera 
formålstenleg å utvida lovgjevinga til å femna om ein større 
del av biblioteksektoren, må sjåast i lys av anna lovgjeving og 
dei overordna utgreiingsoppgåvene som er skisserte ovanfor. 
I denne samanheng skal ein òg vurdera lovendringsspørsmål 
som tidlegare er utsette i påvente av eit større utgreiingsar-
beid, (…)

11. Det skal greiast ut korleis ein kan utvikla og modernisera 
det landsdekkjande nettverket av folkebibliotek slik at det 
kan gje eit differensiert og tidstilpassa tilbod til ulike bru-
kargrupper. Her må det inngå ei nærmare vurdering av mobil 
bibliotekteneste. Det må vurderast korleis folkebiblioteket 
kan utviklast som formidlingsarena og møtestad i eit utvida 
kultur- og utdanningsperspektiv, i eit abm-perspektiv og som 
instrument for å fremje lokaldemokratiet. Ein skal òg sjå på 
kva rolle biblioteket kan spela (...) i eit stadig meir fleirkultu-
relt samfunn. 

12. Det skal greiast ut korleis fag- og forskingsbiblioteka i sam-
handling med eigarinstitusjonane sine kan vidareutvikla dei 
primærfunksjonane dei har som tenestytarar for eigne bru-
kargrupper, til dømes ved problembasert læring, e-lærings-
program og liknande. (...) 

13. Det skal kartleggjast korleis fag- og forskingsbiblioteka 
samhandlar seg imellom og med folkebiblioteksektoren, med 
utgangspunkt i den faktiske fjernlånstrafikken og med sikte på 
oppbygging av tilgjengelege nett-tenester. (…) Det saumlause 
biblioteket må konkretiserast i ei utreiing om bibliotek som 
læringsarena i eit samarbeid mellom folkebibliotek, skolebi-
bliotek og bibliotek i høgare utdanningsinstitusjonar. 

14. Det skal gjerast ei samla kartlegging av behovet for ein 
del spesielle bibliotektenester som staten i dag har heilt eller 
delvis ansvaret for, (…) m.a. for pasientar i helseinstitusjonar, 
innsette i fengsel, døve og døvblinde. 

[For fullstendig mandat, se: http://odin.dep.no/filarkiv/214549/]
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Fra foldeskjørt til ring i øra
En studietur til London

Mona Ekelund
Østfold fylkesbibliotek

I håp om å lære noe nytt om kjente problemstillinger og sam-
tidig å få et glimt av en mulig framtidig bibliotekhverdag, dro 
Biblioteket Østfold i begynnelsen av september 2004 på studie-
tur til London for å sjekke pulsen på noen av folkebibliotekene 
der. Hadde vi noen forventninger? Vi hadde som mål å bli kjent 
med to nye bibliotekkonsept, ”Opening-the-books”-prinsippet 
og ”Idea store”, samt besøke et bibliotek som har lagt vekt på 
tilgjengelighet. 

East Sheen Library i Richmond: 
Foldeskjørt i pen forstad.

La meg med en gang få sagt at, ”Opening the 
books” utgjør et meget spennende litteratur-
formidlingprosjekt. Prosjektet utnytter, på 
en måte verden neppe før har sett maken til, 
både bibliotekarenes felles bokkunnskaper og 
datamaskinens evne til å sortere og gjøre disse 
kunnskapene søkbare. I tillegg drives lesesirkler 
på helt nye og kreative måter. 

Forventningene var derfor store da vi entret 
vårt første bibliotek, East Sheen Library i by-
delen Richmond. Richmond er en bydel med 
relativt få fattige og desto flere med gjennom-
snittlige inntekter eller over det. Gjesp, besø-
ket ble for min del en skuffelse. Vi ble møtt 
av en velmenende kvinnelig biblioteksjef nær-
mere seksti med foldeskjørt samt en assistent-
bibliotekar som serverte oss nytraktet engelsk 
te. Hyggelig, men i sin presentasjon av biblio-
teket nevnte de knapt ”Opening the books”. De 
var opptatt av at de nylig hadde fått bygget bi-
blioteket om til noe som sikkert var bedre enn 
hva de hadde, men som for oss framsto som 
et norsk folkebibliotek av middels kvalitet. Lite 
nytt her!

Østfoldinger på vei inn 
i Stratford bibliotek, 
favoritten blant London-
bibliotekene de besøkte. 
Pulserende atmosfære 
og ingen bibliotekarer... 
(Foto: Heidi Ryan)



Bibliotekaren        Nr 11/200415

Chrisp Street Idea Store i Poplar: 
Det heter ikke lenger bibliotek! 

Neste stopp var Tower Hamlets, en fattig bydel 
på østkanten i London. Her er mange av  biblio-
tekene bygget for hundre år siden eller mer og 
bærer preg av det. De er nedslitte og gammel-
dagse og har liten appell til de som trenger et 
bibliotek aller mest.

Etter en del brukerundersøkelser ble konseptet 
Idea Store utarbeidet. Konseptet distanserer seg 
fra tradisjonelle bibliotek bl. a. ved å velge en 
helt ny betegnelse på tilbudet. Her heter det 
ikke bibliotek lenger, men fritt oversatt til norsk, 
idé-butikk eller idé-bank. Den første avdelingen, 
the Bow, åpnet i 2002. Vi besøkte Chrisp Street 
Idea Store i Poplar, som åpnet i juli 2004. Belig-
genheten var ideell; midt i et handlesenter med 
post og bank i umiddelbar nærhet. Innrednin-
gen, for øvrig fra ”Opening the books”, skulle 
være lys og ryddig i minimalistisk ånd. God til-
gang til pc’er var prioritert.

Heller ikke dette biblioteket innfridde forvent-
ningene. Det første som møtte oss ved inn-
gangen var to sikkerhets-vakter, noe som sto i 
kontrast til intensjonen om å ha færrest mulig 

regler om hva som ikke er lov. En ansatt til å vise 
oss rundt hadde de derimot ikke. Det rolige hel-
hetsinntrykket som de ønsket skapte ryddighet, 
men også monotoni. Ikke en eneste ikke-boklig 
gjenstand brøt ensformigheten. Til forsvar for 
Chrisp Street Idea Store må likevel sies at de 
hadde gode grupperom og visstnok leksehjelp, 
forbrukerveiledning, utstillinger og arrangemen-
ter. Da vi var der var det få besøkende, noe som 
skapte en kjedelig atmosfære.

Stratford Public Library i Newham: 
Helst ikke bibliotekarer og bøker 
takk!

Atmosfæren i et folkebibliotek er interessant. 
Hva er det som gjør at man i noen bibliotek umid-
delbart trives innenfor dørene mens man andre 
steder nærmest har vansker med å puste? 

Vårt siste besøk gikk til Stratford Public Library 
i Newham, også en av Londons fattigere byde-
ler. Dette ble vårt favorittbibliotek! Her var, 
foruten en pulserende atmosfære med mange 
besøkende, takhøyde og vilje til å tenke nytt. 
Skremmende nytt vil mange si, for bibliotekarer 
fantes for eksempel ikke. For å bli ansatt krev-

Artikkelforfatteren  
Mona Ekelund på 
East Sheen Library 
i Richmond. (Foto:   
Heidi Ryan)
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En av de nye Idea 
Stores som er opp-
rettet til erstatning 
for folkebibliotek     
i London  (Foto:    
Anders Ericson)

des det først og fremst interesse for arbeidet. 
Bøker har de en restriktiv holdning til, de øn-
sker ikke fulle hyller. En bok som har stått stille i 
seks måneder, blir kassert. Derimot hadde de TV 
både i voksen- og i barneavdelingen til fri benyt-
telse. Bydelen Newham  har mange fattige som 
ikke har råd til kabel- eller parabol-TV. Dermed 
blir biblioteket et sted der folk samles for å se 
på TV, gjerne en fotballkamp.

Biblioteksjefen Mark Blair hadde heller ikke biblio-
tekarutdanning. Derimot hadde han ring i øret, tyg-
gegummi og godt humør. Han fortalte om driften 

på en underholdende måte, bl.a. om ungdommens 
bibliotekvaner. Mange ungdommer fra ulike innvan-
drerkulturer bruker biblioteket, både som støtte til 
skolearbeid og til fritid. Dette skaper mye liv i lo-
kalene, ikke alltid i positiv forstand. Derfor har alle 
ansatte kontor med vindu mot publikumsarealene, 
slik at de kan følge med og gripe inn ved behov. Det 
Mark Blair ikke vet om ungdommens kline- og kysse-
vaner, er ikke verdt å vite, sa han. Sikkerhetsvakter 
ønsker de ikke, de vil at personalet selv skal bli vant 
til å ordne opp. 

Innredningen virker moderne og hensiktsmessig, og 
det er tenkt tilgjengelighet for funksjonshemmede 
og barnefamilier. Det første vi la merke til ved inn-
gangen var en profesjonelt utformet utstilling av 
bøker for små barn med veiledning til foreldrene 
om betydningen av høytlesing. Lesestimulering er 
en problemstilling. Bydelen kommer dårlig ut når 
det gjelder skoleresultater, og det er et mål for po-
litikere og biblioteksjef å ha et høyt besøkstall og 
høyt utlån.

Nytenking er stikkord for Stratford Public Library. 
Allerede i 2004 – etter kun tre år – står biblioteket 
foran en omfattende ombygging. Disse planene er 
basert på de erfaringene man har gjort seg etter å 
ha fått prisen som beste folkebibliotek. Om fem år 
håper jeg at vi ikke er her i det hele tatt, sa Mark 
Blair, med bakgrunn i at om få år vil bydelen få nye 
boligområder lenger vest. Da vil dagens beliggenhet 
være usentral.

Min erfaring etter studieturen til London, som selv-
sagt er begrenset etter kun tre bibliotekbesøk, er 
at vi Norden ikke har noe å skamme oss over når det 
gjelder folkebibliotek. Likevel står Stratford Public 
Library fram som et usedvanlig dynamisk og nyten-
kende bibliotek, også i nordisk målestokk. Spesielt 
bemannings- og bokvalgspolitikk samt takhøyde for 
utradisjonelle aktiviteter ble et tankekors. Strat-
ford Public Library ble kåret til The Best New Public 
Library i 2001.  

Østfo ldinger  på  
London-tur. Fra ven-
stre: Anders Eric-
son, Tine Didriksen, 
Janicke Sørensen,  
Mona Ekelund, Anita 
Alfredsen, Marga-
retha Dahl Halvor-
sen, Ellen Bjørnstad, 
Brit Haugbro, Lise 
Haugen Larsen, Lil-
lian Salomonsen.   
(Foto: Heidi Ryan)
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Moderniseringsminister Morten A. Meyer (H) vil 
endre lønnssystemet i staten ved hovedoppgjøret i 
2006. ”Systemet må bli enklere å forvalte og forstå, 
bidra til en større grad av lokal lønnsdannelse, gi 
større fleksibilitet for lokale arbeidsgivere - uten at 
det skapes et uheldig lønnspress i  staten”, sa han 
på en konferanse i regi av Akademikerne i Oslo 21. 
oktober. 

Hvilket problem som søkes løst, ble av modernise-
ringsministeren beskrevet slik: ”Sterkt sentralisert 
lønnsfastsettelse har medført en sammenpresset 
lønnsstruktur, liten geografisk fleksibilitet, svak 
lokal lønnsdannelse, og manglende muligheter for 
hensiktsmessige lokale tilpasninger.” Han vil gjøre 
det lettere å bruke lønn som virkemiddel for å til-
trekke seg arbeidskraft i statlige virksomheter. Og 
han vil ha et system ”som gir en opplevelse av at 
det lønner seg å skape gode resultater”.

I følge moderniseringsministeren bør partene  i de 
enkelte avtaleområdene selv komme fram til hvor-
dan lønnsveksten skal fordeles på ulike grupper. 

Statens lønnssystem 
– trenger det modernisering?

”Resultatene skapes på den enkelte arbeidsplass. 
Er det ikke naturlig at også belønningen i hovedsak 
fordeles der?”, spør Meyer retorisk. Han vil altså 
flytte mer av lønnsforhandlingene ut i de lokale 
enhetene, for å støtte opp under arbeidet med – i 
hans ord - modernisering og effektivisering av of-
fentlig sektor. 

Dette budskapet går nok rett hjem hos de fleste 
medlemmene av Akademikerne. Men det er neppe 
like populært i de tre andre arbeidstakerorganisa-
sjonene. Meyer provoserte arbeidstakerne under 
lønnsoppgjøret i vår, da de anklaget ham for å ville 
fjerne opparbeidede rettigheter og pulverisere 
lønnssystemet. 

Det forunderlige med statsråd Meyers endringsbe-
hov, er at dagens statlige lønnssystem - stort sett 
- allerede inneholder de elementene han etterly-
ser. Vi har en ordning med generelle lønnstillegg, 
sentrale justeringer av stillingsgrupper og lokale 
forhandlinger. Og så er det hovedtariffoppgjørene 
hvert andre år som avgjør mengden penger som 
settes inn i hvert av disse tre elementene. I oppgjø-
rene blir det også avgjort om strukturen på hvert av 
elementene skal endres, for eksempel ved at lønns-
planer forenkles eller utvides, ved at stillingskoder 
opprettes eller nedlegges eller slås sammen, ved 
at det legges føringer på de lokale forhandlingene, 
osv. 

Det statsråd Meyer trolig etterlyser, mer enn en 
endring av systemet, er å ansvarliggjøre virksom-
hetsledere for større lønnsforskjeller lokalt. Det vil 
av noen kunne oppfattes som modernisering, mens 
mange andre – spesielt i fagbevegelsen – vil heller 
kalle dette et snev av markedsliberalisme. 

Dagbladet sier hva mange statsansatte tenker, i sin 
leder 24. oktober: ”Dagens system er velprøvd og 
har fungert i mange årtier. Det virker oversiktlig og 
rettferdig på de fleste av statens ansatte. Det er 
kanskje tungdrevet og en smule komplisert for dem 
som ikke kjenner systemet godt nok. Men det er en-
kelt å forholde seg til, både for sjefer på ulikt nivå, 
og for ansatte som hever sin lønn, tilmålt etter ob-
jektive kriterier, avtalebestemmelser og forhand-
linger. Dagens system gjør det dessuten mulig å få 
store grupper til å underkaste seg inntektspolitiske 
mål. Det skaper ikke misunnelse og vondt blod.”

22. november er arbeidstakerorganisasjonene invi-
tert til moderniseringsministeren for å snakke om 
hovedoppgjøret 2006. Oppgjøret omfatter rundt 
130 000 ansatte.  

Erling Bergan
Redaktør

Moderniseringsmi-
nister Morten Meyer 
ville ha endret sta-
tens lønnssystem i 
vårens tariffopp-
gjør, men tapte så 
det suste. Nå varsler 
han omkamp. (Foto: 
CF Wesenberg, Kolo-
nihaven)
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I sin felles høringsuttalelse om den nye embets- og 
tjenestemannsloven gir de tre hovedorganisasjonene, 
som representerer ca. 80.000 statsansatte, en grun-
dig dokumentasjon på manglende helhetstenkning i 
lovforslaget. Departementet har heller ikke vurdert 
konsekvensene ved å sette loven ut i livet.

LO Stat, UHO og YS Stat mener lovutkastet sammen-
holdt med arbeidslivslovutvalgets forslag legger opp 
til politiske tilsettinger, svakere stillingsvern og min-
dre medbestemmelse. Vurdering av forhold knyttet til 
den enkeltes arbeidsavtale er også blant manglene i 
lovutkastet.

De tre hovedsammenslutningene ber om at det nedset-
tes en partssammensatt arbeidsgruppe med oppgave 
å klargjøre alle sider og spørsmål som kan knyttes opp 
mot en ny lov. Dette arbeidet foreslår man overført 
til et lovutvalg som må vurdere både de konstitusjo-
nelle, forvaltningsrettslige og tjenestemannsrettslige 
spørsmålene.

Lovforslag uten helhet
Utkastet til ny embets- og tjenestemannslov er mangelfullt på en rekke 
områder, men i første rekke er helhetsvurderingene fraværende. Dersom 
lovforslaget gjennomføres får det en rekke uønskede konse-
kvenser, sier LO Stat, UHO og YS Stat i en felles høringsutta-
lelse som er overlevert Moderniseringsdepartementet.

Ingen helhetsvurdering:
De økonomiske og administrative konse-
kvensene ved å fjerne tjenestemannsloven 
er ikke vurdert, og det gis ingen helhetlig 
vurdering av tjenestemennenes rolle og 
funksjon. 

Forslaget sammenholdt med Arbeidslivs-
lovutvalgets innstilling innebærer:
Dagens tjenestemannslov erstattes med en 
ny lov om embets- og tjenestemenn hvor 
statsansattes arbeidsvilkår og grunnleg-
gende rettigheter er vesentlig svekket, blant 
annet på stillingsvern, ansettelsesforhold, 
sikkerhet og trygghet. Departementet vil 
fjerne ansattes medvirkning ved ansettelse, 
fjerne forhandlingsretten ved personalregle-
menter, utvide adgangen til å unnta kunn-
gjøring av stillinger, liberalisere adgangen 
til midlertidig tilsetting, fjerne det sterke 
stillingsvernet og svekke retten til å stå i 
stilling.

Ingen dialog med partene:
Det har ikke vært noen form for dialog med 
arbeidstakerorganisasjonene, selv om Tje-
nestemannsloven er selve ”grunnloven” for 
130 000 arbeidstakere i staten. Regjerin-
gen har selv uttalt at den vil videreføre det 
inntektspolitiske samarbeidet med partene 
i arbeidslivet, senest i Finanstalen i år. Li-
kevel bryter regjeringen gjentatte ganger 
inngåtte avtaler og unnlater å samarbeide 
med de statsansattes organisasjoner i sen-
trale spørsmål som berører deres lønns- og 
arbeidsvilkår.

Hvorfor skal vi ha en egen tjenestemann-
slov?
Embets- og tjenestemenn er  regjeringens 
redskap – underlagt strenge krav til saklig-
het, objektivitet, kvalifikasjoner, kontroll og 
uavhengighet. Derfor har Stortinget gjen-
nom snart 100 år ment at embets- og tjenes-
temennene skal ha et sterkere stillingsvern 
og særskilte regler når det gjelder tilsetting, 
oppsigelse, og kunngjøring av stillinger. Det 
er viktig å sikre en forvaltning som er uav-
hengig og habil og utfører tjenestene til nytt 
for  befolkning og folkevalgte organer. 

Svekker ytringsfriheten:
Tjenestemenn med kunnskap og innsikt i 
offentlige anliggender bør aktivt ytre seg. 
Statstjenestemenn som skal være lojale kan 

av redsel for sanksjoner fra arbeidsgiver la 
være å ytre seg både internt og eksternt. 
Det sterke stillingsvernet gir en viss grad 
av trygghet. Å fjerne stillingsvernet gjen-
nom å harmonisere tjenestemannsloven 
og arbeidsmiljøloven kan begrense bruk av 
ytringsfriheten ytterligere.

Svekker tilliten:
Ordningene i tjenestemannsloven skal 
sikre at staten reelt får de best kvalifiserte 
søkerne, for å ha en uavhengig, objektiv 
og saklig forvaltning. Forslagene om å 
fjerne ansattes medvirkning i ansettelser 
og søkeres innsynsrett sår tvil om at de 
best kvalifiserte embets- og tjenestemenn 
tilsettes. Folks tillit til forvaltningen kan 
bli svekket. 

Ventelønn:
Ingen har rettskrav på ventelønn, men 
det er en sikkerhetsnett for den enkelte 
og et virkemiddel for virksomhetene ved 
omstilling. Ventelønn kan innvilges ansatte 
i staten som blir uforskyldt oppsagt. Fler-
tallet av de som får ventelønn er over 50 
år, kvinner med lav utdanning, en gruppe 
som lett taper i et tøft arbeidsmarked. Å 
fjerne ventelønnen vil føre til større grad 
av utstøting av eldre. Dette er ikke i tråd 
med IA-avtalen.   

- Dette er en ideologisk forankret 
lovendring, som sterkt reduserer 
tjenestemennenes viktige sam-
funnsposisjon. Det er enda et skritt 
mot å viske ut forskjellene mellom privat og offentlig 
sektor, og erstatte tradisjonell statlig forvaltning med 
markedsideer, sier leder i UHO stat, Arne Johannessen.

- I lovutkastet er konsekvensene for den enkelte 
embets- og tjenestemann overhodet ikke vurdert. 
Forvaltnings- og statsrettslige vurderinger er også fra-
værende. Høringsforslaget mangler dessuten en hel-
hetlig tekning, sier Morten Øie, leder i LO Stat. 

- Hele forslaget bærer preg av hastverk. Stortingets 
behandling av arbeidslivsloven forskutteres, og hoved-
sammenslutningene har ikke vært involvert i arbeidet. 
Derfor krever vi et utvalg som kan gi en mer helhetlig 
vurdering av konsekvensene i forslaget, her er altfor 
mange ubesvarte spørsmål, sier Tore Eugen Kvalheim, 
leder i YS Stat.  

BAKGRUNN

LO Stat, YS Stat og UHO mener 
forslaget til ny lov for embets- 
og tjenestemenn er usammen-
hengende, ufullstendig og gir 
Stortinget et mangelfullt be-
slutningsgrunnlag.  
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En bibliotekarisk forståelse 
av kvalitet - del III
I forrige nummer påstod vi at kantiansk estetikk nødvendig-
vis må interessere seg for subjektet som sanser: forfatter og 
leser. Men hvis estetikk er sansing av skjønnhet og dermed 
en bestemt måte å erkjenne virkeligheten på, ja, da inne-
holder Kants estetikk grunnlaget for estetiske teorier om lit-
teraturens forhold til virkeligheten og om hvilken virkelighet 
som er proper for litteraturen. 

Derigjennom inneholder den også kimen til sin egen 
motsetning, for en litteratur som skildrer virkelig-
heten kan være en kritikk av virkeligheten, og en 
kritikk av virkeligheten kan påvirke virkeligheten. 
Dermed får vi estetiske teorier som avviser det kan-
tianske skillet mellom estetisk “dømmekraft” og 
etisk “praktisk fornuft”, og gjør litteraturen til en 
moralsk handling. Alt etter om vi vil la virkeligheten 
regjere i litteraturen eller litteraturen regjere i vir-
keligheten har vi to alternativer:

1.  Virkeligheten regjerer i litteraturen. Estetikken 
er basert på realitet, bestemt av et estetisk krav 
på eller forbud mot å skildre en bestemt reali-
tet. Det vil si: når vi krever realisme er ikke det 
så mye ut fra et syn på hva litteratur er som ut 
fra et syn på hva virkeligheten er. “Realisme”, 
her forstått som et generelt krav til litteraturen 
og ikke som den litterære perioden, er et krav 
om at den virkeligheten litteraturen skildrer skal 
være gjenkjennelig, det vil si at den skal stemme 

med hva vi oppfatter som virkelig og hvordan vi 
vurderer virkeligheten. Altså vil realismen all-
tid kreve eller forby gjengivelse av en bestemt 
sort virkelighet. Dette forklarer, for eksempel, 
hvorfor noen vil fordømme litterære skildringer 
av vold som om de skulle være virkelige volds-
handlinger, mens andre forlanger skildringer av 
vold fordi voldshandlinger finnes i virkeligheten: 
begge syn er mulige innenfor et realistisk para-
digme og rettferdiggjøres ut fra en henvisning 
til virkeligheten. Det forklarer også i stor grad 
det herskende genrehierarkiet i litteraturen: det 
er basert på prestisjen til den virkeligheten som 
skildres. En western skildrer en virkelighet med 
lav prestisje, Hanne Ørstavik en med høy. For 
genrer som er definert ved hvilken virkelighet de 
gjengir, er plasseringen på stigen gitt. 

 
 Jeg tror det er mulig å forsvare en påstand om 

at den realistiske estetikken i relativt liten grad 
er kommet til uttrykk i akademisk litteratur-
vitenskap de siste hundre år, men derimot har 
vært sentral i manifester, programerklæringer 
og kampskrifter for litterære retninger som rea-
lismen, naturalismen, futurismen osv. I så fall 
har spørsmålet om gjengivelsen av virkeligheten 
historisk vært forfatternes område innen este-
tikken. Det er mulig at forfatteren i sitt arbeid 
vil være fokusert på å skildre en virkelighet, og 
at forfatternes egne betraktninger om litteratur 
vanligvis er relatert til dette. 

 Vi kan illustrere dette poenget ved å bruke 
“realismen”, her forstått som den historiske pe-
rioden eller retningen, som et utgangspunkt vi 
kan definere andre retninger og perioder som 
variasjoner av. Realisme som periode eller ret-
ning: litteraturen handler om den sansbare, 
ytre virkelighet. Man skildrer det umiddelbart 
tilgjengelige, det vanlige, dagliglivet, samtiden. 
Realismen kan eventuelt defineres som fravær 
av kommentar, fravær av idealisering, fravær av 
det usannsynlig. Forfatterens litterære ambisjo-
ner kanaliseres i retning av et bredt spektrum 
av klasser og miljøer, stor detaljrikdom, og or-

Immanuel Kants es-
tetikk om sansing 
av skjønnhet - og 
dermed en bestemt 
måte å erkjenne vir-
keligheten på - gir 
grunnlaget for es-
tetiske teorier om 
litteratur og virke-
lighet. Og om hvil-
ken virkelighet som 
er proper for littera-
turen. Derigjennom 
inneholder den også 
kimen til sin egen 
motsetning. For en 
litteratur som skil-
drer virkeligheten 
kan være en kritikk 
av virkeligheten. Og 
en kritikk av virke-
ligheten kan påvirke 
virkeligheten. 
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dentlig tykke bøker. Georg Lukács ga realismen 
en moderne fortolkning: realismen er som form 
mimetisk og speiler virkeligheten uansett forfat-
terens intensjoner og politiske holdninger, og vil 
dermed gjengi virkelighet og samfunn korrekt, 
og på dette hviler litteraturens verdi. Realismen 
er dermed den høyeste form for litteratur. Na-
turalisme: idealet for litteraturen må være en 
vitenskapelig skildring av virkeligheten - virke-
ligheten er objekt, subjekt og handling årsaks-
forklares ut fra arv og miljø. Mennesket skildres 
som et naturvitenskapelig, biologisk, medisinsk 
fenomen i første omgang, deretter som et sam-
funnsvitenskapelig, sosiologisk og økonomisk fe-
nomen. Impresjonisme: overgang fra skildring av 
virkeligheten til skildring av virkeligheten som 
oppfattet av subjektet. Litteraturen bør bestå av 
stemninger, inntrykk, nyanser, flyktige overgan-
ger. Futurisme: litteraturen bør skildre det nye. 
Det nye er forstått som kraft og dynamikk: “En 
racerbil er vakrere enn Nike fra Samothrake”. 
Nyest av alt er diktatur og krig (science fiction 
kan forstås som en form for futurisme). Eksisten-
sialisme: litteraturen skildrer den eksistensielle 
situasjonen, øyeblikket hvor vi erfarer det grunn-
leggende i vår eksistens og samtidig tvinges til 
å foreta det avgjørende eksistensielle valg. Lit-
teraturen skal handle om ekstreme situasjoner. 
Absurd litteratur: litteraturen bør skildre verden 
som meningsløs, kaotisk, inkoherent, urettferdig 
og uforståelig. Den handler om den manglende 
forbindelsen mellom subjektet og verden. Ma-
gisk realisme: litteraturens oppgave er å utvide 
virkelighetsbegrepet. Den skildrer en virkelighet 
som omfatter overnaturlige elementer sidestilt, 
likestilt med de naturlige: selvfølgelige, uproble-
matiske, udramatiske. 

2.  Litteraturen regjerer i virkeligheten. Den grunn-
leggende innvendingen mot Kant her er at enhver 
kommunikasjon om virkeligheten er en mulig kri-
tikk av virkeligheten og dermed en mulig opp-
fordring om å ender virkeligheten. Derfor er det 
umulig å skille ut det estetiske som et eget om-
råde: litteratur må alltid anses å ha sosiale, poli-
tiske, etiske og religiøse konsekvenser. Litteratur 
er dermed god hvis den formidler sosial, politisk, 
etisk eller religiøs informasjon på en effektiv 
måte, og/eller kan forstås som en effektiv sosial, 
politisk, etisk eller religiøs handling, og/eller vir-
ker for de riktige sosiale, politiske, etiske eller 
religiøse sakene. Ifølge Brandes skal litteraturen 
sette problemer under debatt. Ifølge eksisten-
sialisten Sartre er dette ikke bare litteraturens 
oppgave, men en psykologisk nødvendighet, og 
et personlig moralsk ansvar forfatteren tar for 
sitt eget liv gjennom et eksistensialistisk enga-
sjement. Begrepet “engasjert litteratur” skil-
ler seg fra begrepet “tendenslitteratur” ved at 
mens engasjement må sies å være en egenskap 
leseren leser inn hos forfatteren, så vil tendens 
handle om den antatte virkningen på leseren. 
Tendenslitteratur prøver med andre ord å oppnå 
en sosial, politisk, etisk eller religiøs virkning på 
leseren eller grupper av lesere, og vil være for et 
eller annet syn og/eller gruppe, og mot et eller 
annet syn og/eller gruppe. Forestillingen om en 
litteratur som først og fremst har til oppgave å 
oppdra folk eller på annen måte påvirke dem går 

imidlertid tilbake til antikken, den også. Ifølge 
Horats skal diktningen gagne og glede (prodesse 
et delectare), og være til nytte så vel som til 
behag (dulce et utile).

Kant forstod som sagt “dømmekraften” (estetiske 
vurderinger) som den tredje mulige måten å forstå/
sanse/oppleve verden på ved siden “den rene for-
nuft” (logisk og empirisk viten) og “den praktiske 
fornuft” (etiske vurderinger). Det mest varige re-
sultatet av dette er at det gjør det mulig å forestille 
seg litteraturen som et eget område. Dette er bak-
grunnen for slagord fra 1800-tallet som “l’art pour 
l’art”. Hvis litteraturen er et eget område, er det 
mulig å vurdere den uavhengig av menneskene den 
angår, altså skapere og brukere, og fra virkeligheten 
den forholder seg til. Det man i så fall vurderer er 
litteraturen i seg selv, dens helhet og dens deler og 
forholdet dem i mellom. Resultatet er hva vi med 
en fellesbetegnelse kan kalle formalisme:  

Formalismen er faktisk ansvarlig for de siste 
hundre års forsøk på å komme vekk fra betrakt-
ninger om kvalitet i litteraturen. Formalismens 
ambisjon har vært å i stedet gi oss en nøytral 
beskrivelse og analyse av litteraturen. I praksis 
har ikke formalismen sluppet unna; i praksis blir 
resultatet en estetikk som opphøyer tekster som 
belønner nettopp de beskrivelses- og analysefor-
mene man utvikler. Dermed får man en estetikk 
som vektlegger formelle aspekter ved litteratu-
ren. Kvaliteten ligger i de enkelte formelemen-
ter og den samlede struktur de utgjør. I dette 
synet inngår ofte, men ikke alltid, noen av føl-
gende elementer: Man er opptatt av å definere 
det spesifikt litterære.  En litterær tekst er et 
selvstendig, språklig objekt. Den bruker et eget 
litterært språk som avviker fra dagligspråk og 
andre språkformer, blant annet ved å bryte med 
klisjeer og konvensjoner og opprette et nytt og 
overraskende språklig forhold til virkeligheten, 
og ved å referere til seg selv, å være et språk 
som referer til språk. Dette definerer en litterær 
tekst i forhold til ikke-litterære. Den må belønne 
såkalt nærlesning, en detaljert analyse av rela-

I følge Georg Bran-
des skal litteratu-
ren sette problemer 
under debatt. 





Bibliotekaren        Nr 11/200422

sjonene som gjelder mellom enkeltelementer i 
teksten som ord, figurer, symboler, klang, syn-
taks. Den må belønne en analyse av teksten som 
en komposisjonell og semantiske struktur, hvor 
de forskjellige elementene inngår i et hierarki av 
over- og underordnede elementer og nivåer. De 
semantiske strukturene, tradisjonelt oppfattet 
som innhold, oppfattes i seg selv som formele-
menter.  Formene bør 
i sin tur igjen bryte 
med innarbeidede lit-
terære former som selv 
er blitt klisjeer og kon-
vensjoner. Til sammen 
er relasjonene en me-
ningsfull struktur som 
kan oppvise sammen-
heng, helhet og enhet 
men også motsetnin-
ger og spenninger. De 
forskjellige former og 
strukturer må i sin tur forstås i forhold til den 
funksjon de har i den enkelte teksten som helhet 
. de kan ikke gis en verdi a priori. Derimot kan 
man komme frem til en grammatikk over hvordan 
helheten styrer enkeltelementene, hvordan vært 
enkelt elements betydning og funksjon avhenger 
av det plassering i forhold til andre elementer. 
”Grammatikken” vil på sin side være sterkt influ-
ert av språkvitenskapene. 

Vi begynte med å si at kvalitetsvurderinger har hatt 
en tendens til å bli oppfattet som irrelevante eller 
uvitenskapelige i de siste hundre års moderne litte-
raturvitenskap. Altså har vi  kommet lengre og lengre 
bort fra noe som umiddelbart synes praktisk nyttig 
for oss bibliotekarer, jo nærmere vi har kommet vår 
egen tid og dens vurderinger i denne lille historiske 
gjennomgangen av “Estetikk for dummies”, som jeg i 
ettertid er fristet til å kalle det... Denne teksten har 
ikke gått helt som planlagt for meg - det var menin-

gen å prøve å relatere de forskjellige ideene til vårt 
arbeid, alle sammen, men det har ikke helt villet 
seg. Faktisk er det bare forestillingen om litteratur 
som en konkurranse og forestillingen om en litterær 
kanon jeg synes jeg har kommet noen vei med å vise 
at har en relevans for oss - og dette er kanskje de to 
ideene moderne litteraturvitenskap har gått lengst 
i å avise, bortvise og se ned på. Ikke desto mindre 

synes jeg dette gir oss et 
spor å gå etter: kan det 
tenkes at bibliotekfaglig 
og litteraturvitenskapelig 
arbeid med kvalitet i lit-
teratur i alle fall på noen 
områder er diametralske 
motsetninger - at vi kan 
komme frem til brukbare 
metoder ved å speile eller 
vende opp ned på littera-
turvitenskapens?

Jeg tror det finnes et grunnlag for en slik speiling, 
som kan uttrykkes som et paradoks: det ville være 
en skandale om en litteraturvitenskapsmann vur-
derte en bok han ikke hadde lest, og det ville være 
en skandale om en bibliotekar ventet til hun hadde 
lest boken med å vurdere den. Bibliotekvitenskap 
består for en stor del i å skille ut informasjon fra 
annen informasjon, og å la små biter av informasjon 
stå for store enheter. Selve det å utvikle en samling 
er å skille ut en viss mengde informasjon fra all in-
formasjon i verden. Når vi katalogiserer, skiller vi ut 
tittelen på en bok fra all den informasjonen boken 
inneholder. Vi lar en post i en database stå for et 
helt dokument, en klassekode eller et emneord for 
et helt felt av informasjon. Når en bibliotekar bru-
ker en klassekode eller et emneord for å gjenfinne 
en bok, uttaler hun seg om innholdet i en bok uten 
å ha lest den, i den forstand at hun garanterer over-
for brukeren at boken faktisk har det innholdet. 
Jeg tror vi må arbeide etter samme prinsipp med 
hensyn til kvalitet. Vår oppgave er med andre ord 
ikke å finne kvaliteten i selve boken, men i biter av 
den eller i informasjon som relaterer til boken: med 
andre ord, i tekster om teksten. Det er nettopp hva 
vi gjorde da vi fant praktisk brukbar informasjon 
i litterære priser og i litteraturhistorienes kanon - 
denne informasjonen utgjør lister, kataloger, biblio-
grafier. Det er videre tenkelig at selve mengden av 
litteraturvitenskapelig tekst som en litterær tekst 
generer, kan fungere som et tegn på kvalitet for 
oss. I så fall kan vi arbeide med siteringsindekser 
parallelle til dem vi bruker for å kartlegge innfly-
telsen til naturvitenskapelige artikler. Kan vi finne 
hjelp annet steds i litteraturvitenskapen til å ar-
beide videre med disse tankene? En mulig vei ligger 
litteraturvitenskapens forståelse av litterære meta-
forer, metonymier, similier, synekdoker osv. som å 
la en bit informasjon stå for en annen. Synekdoken 
er definert som å la en del stå for en helhet eller 
et individ for en gruppe; knapt en ukjent tanke for 
oss. En annen mulig vei ligger i den franske littera-
turvitenskapsmannen Gérard Genettes begrep om 
paratekst, definert som tekst som vedrører men 
ikke eller bare delvis er del av boken. Selv om dette 
skulle vise seg å være riktig vei å gå, er ikke kunn-
skap om estetikk og estetikkens historie unyttig for 
oss. Vi trenger den for å forstå språket i teksten om 
teksten.  

I bibliotekarers jakt 
på litterær kvali-
tet, kan en  mulig 
vei ligge i den fran-
ske litteraturvi-
tenskapsmannen 
Gérard Genettes 
begrep om para-
tekst, definert som 
tekst som vedrø-
rer men ikke eller 
bare delvis er del av 
boken. Kunnskap om 
estetikk er likevel 
ikke unyttig for oss. 
Vi trenger den for 
å forstå språket i 
teksten om teksten, 
sier Bernt Lage Brei-
voll i denne tredje 
og siste artikkelen 
om temaet.

” Det ville være en skandale om 
en litteraturvitenskapsmann vur-
derte en bok han ikke hadde lest, 
og det ville være en skandale om 
en bibliotekar ventet til hun hadde 
lest boken med å vurdere den. ”
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Statistisk sentralbyrå

TV2 Nettavisen har kåret de 50 beste nettstedene 
i Norge og ssb.no kommer på sjetteplass som klart 
beste statlige nettsted. Som bruker av nettstedet 
kan det være en fordel å vite følgende om hva nett-
stedet gir og hva SSB er: 

SSB lager offisiell statistikk og analyser om det nor-
ske samfunnet, informasjon som er vesentlig for de-
mokratiet og markedssystemet i Norge. 

Som bruker av deres nettsted er det nyttig å vite at:

Statistikk og analyser finnes gratis på www.ssb.
no. Her vil du også finne kopi av papirpublikasjo-
nene. Internett-tjenesten oppdateres alle dager 
unntatt søndager. Statistikken kan brukes fritt av 
alle, så sant SSB oppgis som kilde. 

Statistikken skal være:

relevant og dekkende, slik at den avspeiler sam-
funnet 
nøyaktig 
aktuell og punktlig, slik at den kommer så raskt 
som mulig etter perioden den beskriver og ved 
varslet tidspunkt 
sammenliknbar og sammenhengende, over tid, 
sted og fagområde 
tilgjengelig og dokumentert 
effektivt produsert. 

Det finnes statistikk over mange emner, men det 
beste tipset vi kan gi, sånn bortsett fra å bruke bi-
bliotekvakten er rett å slett å gå inn på nettstedet 

•

•

•
•

•

•
•

Statistiske spørsmål er noe de fleste bibliotekarer er borti innimellom, 
og det har for mange ført til at man har endt opp hos Statistisk Sen-
tralbyrå (SSB)  sine hjemmesider www.ssb.no 

Siri Tidemann-Andersen 
og Jørn Helge B. Dahl

Bibliotekvaktens søketips

Bibliotekvakten er et samarbeidspro-
sjekt mellom mange folke- og fylkes-
bibliotek. De fleste internettlenkene 
til tjenesten kommer fra folkebiblio-
tek, og vi er åpne både for vanlige 
brukere og for våre kollegaer. Alle 
bibliotek kan legge inn lenke til tje-
nesten, og du kan kontakte Bibliotek-
vakten hvis det er noe du lurer på. 

Beste statlige nettsted:

Norges beste nettsteder?
TV 2 Nettavisen satte i våres ned en jury på 30 mennesker fra intrenettbransjen. Deres oppgave var å vurdere 
den norske netthimmelen. Resultatet kom 25. juni i år, som en liste over de femti beste nettsidene i Norge. 
Her er toppen av lista:

1. NSB    
http://www.nsb.no 
2. Caplex 
http://www.caplex.no 
3. Filmweb 
http://www.filmweb.no 
4. Trafikanten 
http://www.trafikanten.no 
5. Finn 
http://www.finn.no 

ssb.no og ta en 
titt på statistikk 
etter emne, 
statistikkom-
råder vil gi en 
god pekepinn 
om hva som 
finnes på dette 
nettstedet.

Fra og med 11 
oktober har bi-
blioteket ved 
Statistisk Sen-
tralbyrå vært 
med i Biblio-
tekvakten.no. 
De har ikke gått 
inn i ordinær 
vaktplan, men 
er pålogget in-
ternt slik at bi-
bliotekvaktene 
kan overføre 
brukere som 
har statistiske 
spørsmål. SSB 
er det første fagbiblioteket som går inn i prosjektet 
for en prøveperiode, og vi håper på en videreføring 
og utvikling av tjenesten og deltakelse fra flere fag-
bibliotek i i løpet av 2005. 

Kilde:
http://www.ssb.no/biblioteket/  

6. Ssb.no 
http://www.ssb.no 
7. Statens vegvesen 
http://www.vegvesen.no 
8. NIFS.no 
http://www.nifs.no 
9. Norge.no 
http://www.norge.no 
10. Posten.no  
http://www.posten.no 

11. Aetat 
http://www.aetat.no 
12. Flybilligst.com 
http://www.flybilligst.com 
13. Telefonkatalogen.no 
http://www.telefonkatalogen.no 
14. Brreg.no 
http://www.brreg.no 
15. Ung.no 
http://www.ung.no 



-et godt valg

Postboks 9102, 3006 Drammen  •  Tlf: 32 88 70 10   Fax: 32 88 58 55  •  www.bibliotekservice.no  •  firmapost@bibliotekservice.no

Hos oss får du alltid klare og hyggelige svar når du trenger hjelp.

Tidemann biblioteksystem har rimelige løsninger for folkebibliotek 
og skoler, og samarbeidende kommuner kan spare mye penger.

Vi tilbyr også rimelig sentraldrift og web-hotell.
Tidemann SMS er enkel og besparende, og effektiv for dine lånere.

-Slik er det med Tidemann...
    -et godt valg!

Kontakt oss for et godt tilbud!

Telefon 32 88 70 10
salg@bibliotekservice.no

Vedlikeholdspriser som biblioteket kan leve med!

• Spar mye penger hvert år.

• Kjøp heller flere bøker.

• Utvid åpningstiden.

• Biblioteket blir mer attraktivt.

• Stadig flere bibliotek velger 
Tidemann biblioteksystem.
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Kurs og videreutdanning ved Bibliotek- og informasjonsstudiene 

Nytt utdanningstilbud ved Høgskolen i Oslo:   Kurs i litteraturformidling på mastergradsnivå våren 2005

Folke- og skolebibliotekene trenger spesialister i litteraturformidling. Publikum ønsker hjelp til å finne fram i det omfattende litteraturtilbud og 
bibliotekene har behov for å gjøre sitt brede litteraturtilbud bedre kjent. 
Vi mener bibliotekarer har en litteraturforståelse og en kunnskap om publikum som gjør dem spesielt egnet til å ivareta slike oppgaver. Men 
kompetansen på området må utvikles. Det er dette den nye mastergradsmodulen i litteraturformidling har som mål.
Modulen gir 15 studiepoeng og omfatter blant annet fordypning i kommunikasjonsteori, litterær vurdering, resepsjonsteori og leserunder-
søkelser, formidlingsstrategier og kulturpolitikk. Vi legger vekt på evnen til å utnytte både muntlige, skriftlige og visuelle uttrykksformer i et 
spekter av kommunikasjonssituasjoner - fra nettet til den personlige veiledningen i biblioteket.
Modulen inngår i mastergradsstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Modulen kan kombineres med samfunns- og ledelsesfag eller 
kunnskapsorganisasjon, men den kan også tas som en frittstående enhet (videreutdanning). Opptakskrav er 3-årig bibliotekarutdanning eller 
cand.mag-grad (bachelor) med 2 år bibliotek- og informasjonsfag i fagkretsen og karakteren C (2.7) eller bedre i de sentrale fagene.

Undervisningen gis i fire tredagers blokker: 5.-7. januar, 16.-18. februar, 16.-18. mars og 25.-27. mai 2005. Se utdanningens nettsider for 
videre informasjon. Søknadsfrist for kandidater som ønsker å ta modulen som frittstående kurs er 24. november 2004. For nærmere informa-
sjon om emnet, se: http://www.hio.no/enheter/jbi/kurs.

Andre kurs og seminarer

15. – 19. november: Grunnkurs C. Bibliotek- og informasjonskunnskap. Ukeskurs som fokuserer på kommunikasjon og på hvordan biblioteket kan møte 
aktuelle utfordringer fra samfunn og enkeltbrukere. Målgruppe: Medarbeidere i bibliotek og arkiv uten bibliotekfaglig utdanning og andre interesserte. Pris: 
Kr. 6.000,- (inkl. lunsj). Påmeldingsfrist snarest. 
19. november: Dagsseminar om film i biblioteket. Cinematek / Bibliotek. Fra programmet kan vi nevne at Kalle Løchen fra Film og kino, Fredrik Hestvold 
fra NRK, kortfilmregissør Dag Johan Haugerud og Ingrid Dokka fra Norsk Filminstitutt kommer. Påmelding snarest. Pris: Kr.600,- (inkl. lunsj).
17. -21. januar: Grunnkurs A. Bibliotek- og informasjonskunnskap. Ukeskurs som gir grunnleggende innføring i bibliotek- og informasjons-
faglige emner. Målgruppe: Medarbeidere i bibliotek og arkiv uten bibliotekfaglig utdanning og andre interesserte. Pris: 6.000,- (inkl. lunsj). 
Påmeldingsfrist og mer informasjon kommer senere.                  

For nærmere opplysninger om kurs og videreutdanning, se http://www.hio.no/jbi/kurs
Påmelding til alle kurs: kurs@jbi.hio.no eller tlf.: 22 45 26 10. Bruk gjerne elektronisk søknadsskjema:
http://www.jbi.hio.no/kurs/skjema. Det tas forbehold om programendringer.
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”Bibliotekaren” er et 
rimelig og effektivt alter-
nativ 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 produksjons-
tid. Og vi er alene om å 
ha så lave priser. 

Ta en titt på vår utgivel-
sesplan og våre annon-
sepriser på side 2, eller 
ring redaksjonen på 57 
82 07 65. Neste gang du 
skal lyse ut en ledig stil-
ling kan du trygt ta kon-
takt med oss!

Ledig 
stilling?
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www.bibforb.no

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven:

Korrekt medlemsinfo?
BFs medlemsregister blir 
aldri bedre enn kvalite-
ten på informasjonen som 
er lagt inn. Har vi korrekt 
informasjon om deg? Der-
som du har skifta lønn, 
jobb, telefonnummer, e.l., 
går du inn på BFs nettsider 
og finner ”Oppdatering 
av medlemsregisteret”. 
Takk for hjelpen!
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En gresk øy...
Folegandros er en liten gresk 
øy i Kykladene. Her kan du 
ha en rolig ferie i familehotellet 
Ampelos resort like utenfor den 
vakre landsbyen Hora. Hotellet 
er nybygd - i gammel stil. Du 
kan dyrke dine kreative sider 
i en opplevelses- og kursferie 
på øya. Tilbudene spenner fra 
maling, fisking, dykking og mat-
laging, til yoga og høsting av 
oliven. Folegandros danner en 
perfekt ramme for en aktiv og 
anderledes ferieoplevelse. Det 
dansk/greske vertskapet ønsker 
deg velkommen til en ferie du 
kan tilpasse dine behov. Se våre 
nettsider for mer informasjon:

www.folegandros.dk
www.ampelosresort.com

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 10 % rabatt! 

Abonner på Klassekampen:
Kontakt oss på tlf. 22 05 95 72,

e-post: abonnement@klassekampen.no eller

www.klassekampen.no

Introduksjonstilbud:
3 mnd. kr 505,- Spar kr 105,-
6 mnd. kr 1010,- Spar kr 210,-

Tidene skifter
– tenk annerledes
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Bibliotekarforbundet 
INNMELDINGSSKJEMA

Postnr.                Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf. 

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesativ

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arbeidsgiver

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           Årslønn 100% / Lønnstrinn         Stillingsandel

Faks.

E-post:

Kontingentsatser:

Yrkesaktive:  1,32 % av bruttolønn.  (Min. kr. 2220 pr. år. / Maks. kr. 3840 pr. år.)
Ikke-yrkesaktive: kr. 250 pr. år. 
Studenter:  kr. 100 pr. skoleår.

Mobil

Arbeidssted
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Styret:

Finnmark

Mari Lundevall
Finnmark fylkesbibliotek, 
Boks 309, 9615 Hammerfest
Telefon: 78 40 71 75
Telefaks: 78 40 71 82
E-post: E-post: mari.lundevall@ffk.no)

Troms

Stine Fjeldsøe
Tromsø bibliotek, 
Boks 752, 9258 Tromsø
Telefon:  77 68 37 02
Telefaks: 77 65 74 14
E-post: stine@tromso.folkebibl.no

Nordland

Ragnhild Merete Hassel
Bodin videregående skole
Mørkvedtråkket 2, 8026 Bodø
Telefon:  75 65 10 17
Telefaks: 75 51 55 07
E-post: merete.hassel@bodin.vgs.no

Trøndelag

Sølvi Eriksen Lind
Universitetsbiblioteket i Trondheim
Høgskoleringen 1
7491 Trondheim
Telefon:  73 55 03 88
Mobil:     40 22 69 58
Epost:  solvi.lind@ub.ntnu.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 

Rådgiver:  Thor Bjarne Stadshaug

Sekretær: Eva Trønnes
   
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

Marit Lofnes Mellingen
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
6863 Leikanger
Telefon:  57 65 50 14
Telefaks: 57 65 50 55
E-post:   marit.mellingen@norge.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

Tove Gausen
Sølvberget FK / Stavanger bibliotek
Postboks 310/320, 4002 STAVANGER
Telefon:  51 50 71 41
Telefaks: 51 50 70 25
E-post: tove.gausen@stavanger-kulturhus.no

Agder

Margunn Haugland
Kristiansand folkebibliotek
Postboks 476, 4664 Kristiansand
Telefon:  38 12 49 13
Telefaks: 38 12 49 49
Epost:      
margunn.haugland@kristiansand.kommune.no

Telemark

Kari Madsen Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Postboks 1133, 3905 Porsgrunn
Telefon:  35 54 71 71
Telefaks: 35 55 01 50
e-post: karim@porsgrunn.folkebibl.no

Vestfold

Mait Bunæs Gossner 
Horten bibliotek
Apotekergt 10, 3187 Horten
Telefon:   33 08 53 26
Telefaks:  33 08 53 33
E-post:  maritb@horten.folkebibl.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

Jan Erik Sandhals
Gran bibliotek
Postboks 244, 2718 Brandbu
Telefon:   61 32 72 44
Telefaks:  61 33 42 14
Epost:  jan.erik.sandhals@gran.kommune.no 

Østfold

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

Oslo/Akershus

Anne Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Boks 85, 2027 Kjeller
Telefon:  63 80 10 20
Telefaks: 64 84 08 51
E-post: 
cathrine.undhjem@fia.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
Universitetsbiblioteket i Tromsø  
Breivika, 9037 Tromsø 
Tlf. jobb:   77 64 41 49 
Faks:  77 64 45 90
Mobil  41 21 21 55 
E-post: mona.magnussen@ub.uit.no

Styremedlemmer
Hanne Brunborg
  Gol bibliotek
Ritha Helland
  Bibliotekstudent
Lone Johansen
  Malakoff videregående skole
Richard Madsen
  Sørfold folkebibliotek
Klaus Jøran Tollan
  Høgskolen i Hedmark

Varamedlemmer
Olga Skrinde, Fylkesbibl. i Akershus
Ola Eiksund, Arendal bibliotek
Guri S. Haugan, Levanger bibliotek
Roger Dyrøy,  Direktoratet for 
  samfunnstryggleik og beredskap
Signe Witsø, Høgskolen i Sogn 
  og Fjordane

Fylkeslagene:
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Usynlige?
Flu Hartberg

Det er en av bransjens favorittøvelser: Å påstå 
at vi er så lite synlige, så lite framme i media, 
så lite profilerte. Ingen krever dokumentasjon 
av påstanden. Vi tar den for gitt og vi gjentar 
kravet om økt synliggjøring i alle mulige sam-
menhenger. Det inngår for eksempel i målpro-
grammene til både BF og NBF. 

Men er vi egentlig så lite synlige som mange av 
oss vil ha det til? Jeg tror ikke det. Ikke på lokalt 
plan i hvert fall. BF-ledelsen abonnerer nå på 
en elektronisk nyhetstjeneste, der vi daglig får 
tilsendt lenker til oppslag om bibliotek i lokale 
media og riksmedia. Og det er påfallende mye 
som skrives om bibliotek, eller der bibliotek er 
nevnt i sammenheng med andre saker. Proble-
met ser altså ikke ut til å være mengden. 

Noen eksempler på overskrifter fra en fjorten-
dagers periode: 

”Vil drive bibliotek på dugnad” (Firda 6/10)
”Eli Rygg i Son bibliotek” (Moss Avis 6/10)
”Gode røynsler med dugnadsbibliotek”  
    (Firda 7/10)
”Står på for bibliotek i Son” (Moss Avis 7/10)
”Satte fyr på Karmøy folkebibliotek”  
    (Radio Haugaland 7/10)
”Biblioteket åpner” (Drammens Tidende 8/10)
”Biblioteket kan reddes” (Gjengangeren 9/10)
”Reagerer på brev fra fylkesbiblioteket”  
     (Laagendalsposten 10/10)
”Hele verden som bibliotek” (Aftenposten 10/10)
”Vil ha nasjonalt rockebibliotek”  
     (NRK Sørlandet 13/10)
”Lørdagsåpner biblioteket?”   
     (Porsgrunns Dagblad 13/10)
”Bibliotek i vekst” (Moss Avis 13/10)
”Bibliotek på Lena inspirerer”  
     (NRK Hedmark og Oppland 13/10)
”Bibliotekene får færre bøker”  
     (NRK Hordaland 14/10)
”Ungdom bruker bibliotekene”  
     (NRK Rogaland 18/10)
”Svømmehallen og biblioteket på Stridsklev”  
     (Varden 18/10). 
”Ny bibliotekar” (Nye Troms 19/10)

•
•
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Og dette er langt fra alt som sto om bibli-
otek i pressa i denne perioden. Men det 
gir et inntrykk av mangfold og lokalt preg. 
I tillegg er vi i riksmedia fra tid til annen. 
VG hadde for eksempel et stort oppslag om 
moderne folkebibliotek i sommer. Morten 
Haugen hadde et godt leserinnlegg i samme 
avis i august. Så hadde vi den glimrende 
lederen i Dagbladet i oktober (se bakside-
sitatet i dette nummeret av Bibliotekaren). 
Og så må vi også huske på fagpressen, der vi 
også er synlige fra tid til annen. For eksem-
pel hadde BFs egen Lone Johansen en god 
artikkel i ”Skolelederen” i september. 

Usynlige? Vi? Nei, det er vi altså ikke. Men 
det er likevel noen åpenbare mangler som 
bransjen bør ta tak i. For det første: Selv 
om vi er ganske synlige i lokale media, er vi 
ikke profilerte nok. Det er ingen påfallende 
merkevarebygging. For det andre: Det er for 
mange negative og for få positive oppslag 
om bibliotek. Vi er og blir et gode, selv om 
vi ynder å se på våre tjenester som livsnød-
vendige. Derfor må profilen være positiv, i 
motsetning til helsevesenet som får good-
will når alt det gale trekkes fram. For det 
tredje: Vi har ingen høyt profilerte repre-
sentanter for bransjen som jevnlig dukker 
opp i riksmedia. Vi trenger ingen ny Rugaas 
som folk kan trekke på smilebåndet av, men 
hva med å løfte Bakken, Deildok, Skarstein 
eller Sæteren opp som rikssynsere? For 
det fjerde: Bibliotek er omtrent usynlig på 
fjernsyn, den kraftigste image-byggeren i 
medieverden. Kan vi komme lenger enn til 
at kloke mennesker ofte intervjues inne i et 
bibliotek? 

Bibliotek finnes over alt. Vi er også synlige 
mange steder. Bibliotekarene som fronter 
vår mangslungne virksomhet i media, gjør 
det på en imponerende måte. Det som man-
gler er ikke mengden synlighet, men en kla-
rere profil og tydeligere frontpersoner på 
nasjonalt plan. Hvem tar utfordringen?  



Sitatet:

B-blad
Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

”Bibliotekene i kommunene lider når kommuneøkonomien skranter. Over hele landet skjæres det ned på både 
innkjøp og bemanning, og mange bibliotek har i løpet av de siste åra fått mindre å låne ut. I Os i Hordaland, ut-
stillingsvinduet for Frp-politikk, har biblioteket i dag samme sum til rådighet som for 20 år siden, ifølge NRK.

Samtidig melder Aftenposten at ungdom bruker bibliotekene ofte. En undersøkelse viser at 60 prosent av jentene 
og 40 prosent av guttene i aldersgruppa 11 til 17 år jevnlig låner bøker på biblioteket. Det er landets største 
og mest brukte ungdomstilbud, sier lederen av undersøkelsen, biblioteksjef Trine Kolderup Flaten, til avisa. 
De unge låner både film, musikk og bøker. Men biblioteket er dermed også møteplass for alle generasjoner, og 
representerer en ressurs som det er spesielt viktig å verne om. Det er derfor kortsiktig når kommunene skjærer 
ned på midlene til bibliotekene. Men det største ansvaret påligger en regjering som støtt og stadig skjærer ned 
på overføringene til kommunene. Sånn går det når pengene blir eneste verdi.”

Fra Leder i Dagbladet lørdag 16. oktober 2004.


