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24 000 nordtrøndere er 
høytlesere hver eneste dag! 

49 % av nordtrønderne leser daglig eller 
ofte. De som har barn i huset leser oftere 
for barna enn de leser for sin egen del. 
Det er flere som leser for barna nå enn før. 
Høytlesing er en folkebevegelse.
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Lederen har ordet
Snart jul igjen! Nedtellingen til jule-

feiring og juleferie har begynt. Det er 
både fortjent og behøvelig for BFere 
etter en lang, regnfull høst spekket 
med lokale forhandlinger, og toppet 
nå inn i adventstida, med den årlige 
dragkampen om kronene i kommune-
nes budsjettbehandling. 

Hvert eneste år må bibliotekarer i 
kommunal sektor forsvare allerede 
trange budsjetter i disse tider, som 
en slags adventstradisjon, som en 
oppladning til julefeiringen. En opp-
ladning vi gjerne skulle vært foruten, 
selvfølgelig. Nå er vi jo ikke alene om 
å ha den sånn. Venner og bekjente 
i skolesektoren og i eldreomsorgen 
opplever de samme årlige truslene 
om kutt. Heldigvis er det slettes ikke 
alltid at forslag til budsjettkutt fører 
til faktiske kutt, og heldigvis nytter 
det å kjempe, det har vi erfart mange 
ganger. Mange av våre tillitsvalgte og 
ikke minst fylkeslederne våre har etter 
hvert fått mye erfaring i å drive kom-
munalpolitisk påvirkning for å motvirke 

nedskjæringer på bibliotekfeltet. Ofte 
samarbeider BFere med regionalavde-
lingene til NBF i disse sakene, det er 
fornuftig og har mange ganger vist seg 
effektivt. Dette er derfor noe som jeg 
mener vi må fortsette med og gjerne 
utvikle videre. 

Politikk og arbeidsmiljø
Trusler om budsjettreduksjon er 

saker som inneholder minst to as-
pekter. Det dreier seg om politikk 
og det dreier seg om arbeidsmiljø. 
Det politiske aspektet er ofte det 
”enkleste” å ta tak i. Da handler det 
om å tydeliggjøre hvilke filialer som 
må stenge, hvordan åpningstidene 
må innskrenkes og hvilke tilbud som 
reduseres. Lokalavisene vil ofte være 
interesserte i slikt stoff, og det er 
viktig at allmennheten får kjennskap 
til konsekvensene av de kuttene som 
foreslås. Det genererer ofte reaksjoner 
fra bibliotekenes brukere, som igjen 
kan påvirke lokale politikere. 

Det andre aspektet dreier seg om 

de arbeidsmiljømessige konsekven-
sene og om konsekvensene for folks 
arbeidsliv. Det er et litt mer komplisert 
aspekt å gå inn i, for her dreier det seg 
om arbeidsmiljølovens bestemmer og 
avtaleverkets ordlyd. Ikke desto min-
dre er dette også et særdeles viktig 
aspekt, kanskje det aller viktigste. BFs 
fylkeslag og sekretariatet bistår selv-
sagt lokale tillitsvalgte og medlemmer 
med dette.

I ytterste konsekvens kan bud-
sjettreduksjoner føre til overtallighet 
og oppsigelse. Det er veldig viktig at 
BF kobles inn i saker der dette kan bli 
utfallet. I slike sammenhenger ønsker 
vi å bistå tillitsvalgte og enkeltmedlem-
mer i prosessen for å kunne stable et 
best mulig forsvar på beina for våre 
medlemmer.  

Dyktige forhandlere
I løpet av høsten er lokale forhand-

linger gjennomført for de aller fleste 
av våre medlemmer. Våre dyktige 
forhandlere og tillitsvalgte har igjen 
oppnådd gode resultater, og jeg 
ønsker å takke dere for innsatsen! 
Den jobben dere gjør for kollegene 
deres og for BF som fagforening er 
gull verdt. Jeg har hatt kontakt med 
mange på kick off-møter i forkant av 
forhandlingene, på telefon og e-post 
underveis i forhandlingene og etterpå, 
og jeg er imponert over innsats, enga-
sjement, kompetanse og – ikke minst 
– resultater!

BF er en organisasjon som er bygd 
opp rundt og som fordrer stor grad 
av egeninvolvering og egeninnsats 
av våre medlemmer. Det ligger i BFs 
natur. Vi er et relativt lite profesjons-
forbund som har medlemmene våre 

Kravet om egeninnsats fører mye 
godt med seg. Det å ta ansvar for 
egen lønn er viktig, og det å bidra til 
lønnsutvikling for kolleger på arbeids-
plassen og bibliotekarer generelt opp-
leves som meningsfylt og givende for 
de fleste. 

”

”
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[ LEDEREN HAR ORDET ]

spredt utover flere tariffområder og 
mange arbeidsplasser. 

13 % av de yrkesaktive på kickoff
Når det skal forhandles lokalt er det 

derfor en betydelig prosentandel av 
våre medlemmer som er i sving som 
forhandlere. Som en pekepinn kan jeg 
nevne at oppsummeringen fra kick off-
møtene i fylkeslagene våre i høst , viste 
at 13% av alle yrkesaktive medlemmer 
møtte opp på disse arrangementene. 
Jeg vet at ikke alle deltakere på kick off 
forhandler, men jeg vet også at mange 
erfarne forhandlere ikke nødvendigvis 
møter opp på kick off-møtene. Så dette 
kan være en god pekepinn på om lag 
hvor mange i BF som fører lokale for-
handlinger. 

Jeg mener at det er mange positive 
sider knyttet til BFs egenart på dette 
området. Jeg tror kravet om egeninn-
sats fører mye godt med seg. Det å ta 
ansvar for egen lønn er viktig, og det 
å bidra til lønnsutvikling for kolleger 

på arbeidsplassen og bibliotekarer 
generelt oppleves som meningsfylt 
og givende for de fleste. Derfor er det 
mange BFere som stiller seg til disposi-
sjon som tillitsvalgte, og det er mange 
som bidrar i lokale forhandlinger utover 
sin egen arbeidsplass. Disse forhand-
lerne kan være tillitsvalgte som også er 
styremedlemmer i fylkeslagene, eller 
de kan være tidligere tillitsvalgte som 
ikke lenger innehar denne rollen i egen 
organisasjon, men som har kompetanse 
på forhandlinger. Det kan også være 
tillitsvalgte som påtar seg en ekstra 
forhandling for nabokommunen eller en 
annen virksomhet i nærheten.  

Tiltak for å styrke 
forhandlerkapasiteten

I år har det vært hovedoppgjør, med 
avsatt pott til lokale forhandlinger i alle 
våre tariffområder, hvilket innebærer at 
det har vært særlig trykk på forhand-
lerkapasiteten. Vi har hatt god bruk for 
alle våre forhandlere, og de har gjort 

Monica Deildok
Forbundsleder

  jobben. 
Forbundsstyret har – som jeg også 

tidligere har skrevet – mottatt signaler 
fra noen av fylkeslagene om at man er 
bekymret for den lokale forhandlerka-
pasiteten. Derfor arbeider vi nå med 
konkrete tiltak for ytterligere å styrke 
forhandlerkapasiteten i BF.

Dette er en av sakene på landsstyre-
møtet i BF i desember. Her vil vi også 
drøfte Nasjonalbiblioteket, samt Orga-
nisasjonsutvalgets arbeid. Fylkeslagene 
står fritt til å føre egne saker opp på 
saklisten, og det føler jeg meg trygg på 
at de kommer til å gjøre. Landsstyret 
skal for øvrig gi forbundsstyret tilbake-
meldinger på arbeidet som er gjort og 
– ikke minst - føringer for veien videre. 

Fra BF Sogn og Fjordane sitt kickoff-arrangement i Førde i september i år. Rådgiver Kari Lifjell gikk gjennom resultatene fra de sentrale forhandlingene 
og drøftet forberedelsene til lokale forhandlinger med medlemmer og tillitsvalgte. (Foto: Erling Bergan)
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[ EGEN ORGANISASJON ]

Ved å 
skal vi finne 
nye svar

lytte

MIKROMARC
– Bibliotekenes beste venn

Vi tror på å LYTTE!

Det å LYTTE er en av våre viktigste lede- 
stjerner i kontakten med våre brukere og 
samarbeidspartnere, og ikke minst i arbeidet 
med å utvikle et biblioteksystem som møter 
og former fremtiden: En fremtid i stadig 
endring - akkurat som oss.

Velkommen i vårt fellesskap!
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Bibliotekarforbundets sekretariat i Oslo hadde kontorer i Lakkegata 
21 helt fram til bygget skulle rives for snart to år siden. Vi har holdt 
til i våre nåværende kontorer i NBBLs hus i Øvre Vollgate 11 siden 
1. mars 2011, der vi disponerer 112 kvm i 5. etasje. Dette omfatter 
3 kontorer og lagerrom, pluss andel av møterom m.m. i fellesskap 
med Skolelederforbundet. 

Forbundsstyrets møte i november behandlet en sak om BFs lokaler 
i tida framover. Dagens leieavtale utløper riktignok ikke før 28. februar 
2014, men det var på tide å vurdere framtidig kontorsituasjon blant 
annet fordi dagens forhold er i trangeste laget. Det er ikke tilgang 
til arbeidsplass for nedarbeidere og tillitsvalgte som har arbeids- og 
møtedager i Oslo, og det er heller ikke mulighet til å utvide staben i 
sekretariatet, noe som er under vurdering. 

Skolelederforbundet har behov for mer plass og har signalisert 
interesse for å overta hele 5. etasje. Samtidig blir halve 4. etasje, rett 
under dagens kontorer, ledige i løpet av kort tid. NBBL har tilbud BF 
å leie disse lokalene allerede fra 1. februar 2013.

De landsmøtevedtatte budsjettene for BF tar høyde for økte 
husleieutgifter i årene som kommer. Dels bunner dette i behovet for 
mer plass enn vi fikk da vi flyttet inn i Øvre Vollgate i fjor, og dels 
skyldes det at vi snart avslutter perioden med redusert husleie pga 
kompensasjonsordningen BF fikk fra gårdeier i Lakkegata da vi måtte 
flytte derfra før leieavtalen var gått ut. 

BF har vurdert alternative løsninger for kontorer for BF-sekretariatet. 
Blant annet er det sett på muligheten for å flytte inn i det nye YS-
huset som bygges på Grønland. Men denne løsningen ble ikke vurdert 
som god nok. Samtidig er sekretariatet godt fornøyd med dagens 
plassering i Oslo. 

Forbundsleder og kontorleder har derfor forhandlet med NBBL om 
leie av kontorlokalene i 4. etasje. Og tilbudet NBBL har gitt BF ble 
godkjent av forbundsstyret i november. Avtaleperioden er på fem år 
og prisen er godt innenfor budsjett. 

Lokalene i 4. etasje er på 166 kvm og omfatter i dag 7 kontor, 
lagerrom, kjøkken og toaletter. Det er behov for noen endringer slik at 
det blir et pauseareal og et printer/rekvisitarom. Det blir også vurdert 
om ett av kontorene bør settes opp som møterom. Det vil innebære 
at lokalene får 5-6 kontorer, noe som regnes som tilstrekkelig i over-
skuelig framtid. To-tre av kontorene er store nok til små interne møter. 
I tillegg er det andre møterom som BF kan benytte i bygningen. 

Bedre kontorlokaler  
for BFs sekretariat
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24 000 nordtrøndere er 
høytlesere hver eneste dag!

En folkebevegelse som skal vokse gjennom målrettet satsing 

49 % av nordtrønderne leser daglig eller ofte. De som har barn i huset leser oftere for 
barna enn de leser for sin egen del. Det er flere som leser for barna nå enn før. Høytlesing 
er en folkebevegelse.

Tekst & foto:  Morten Olsen Haugen
       Rådgiver
       Nord-Trøndelag fylkesbibliotek

[ Å LESE FOR BARN  ]

Disse tallene kan oppfattes og anven-
des på mange måter. Det første og vik-
tigste er i mine øyne å glede seg over at 
høytlesning er så utbredt. Det er en fol-
kebevegelse så stor at den overgår både 
korpsmusikk og fotballkamper. ”

”

94 % av innbyggerne i Nord-Trønde-
lag mener at det er viktig å lese høyt 
for barn. 23 % av innbyggerne i fylket 
leser daglig for barn de har omsorg for. 
Av de som faktisk har omsorg for barn 
er det 69 % som leser for barna dag-
lig eller flere ganger i måneden. Det er 
flere som leser for barn enn som leser 
for sin egen del. Det er flest kvinner 
som leser.

En meningsmåling
Under forarbeidet til det store ut-

viklingsprogrammet «Nord-Trøndelag 
leser», hvor vi ønsker å jobbe paral-
lelt med litteraturformidling i bred 
skala og bibliotekutvikling i alle fol-
kebibliotekene, bestemte vi oss for 
å gjennomføre en meningsmåling 
blant innbyggerne i fylket. Prosjektet 
skal både handle om lesing generelt 
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og om lesing for barn spesielt, og vi 
spurte om begge deler. Vi ønsket å 
komme bak antagelser og stereoty-
pier om lesing, slik at vi kunne arbeide 
i et bedre kartlagt landskap. I tillegg 
ønsket vi å synliggjøre for biblioteke-
nes eiere hvilken støtte som finnes for 
bibliotekenes rolle som leseagenter. 
Et tredje motiv for å foreta undersø-
kelsen var å skape et nå-punkt før 
prosjektet, slik at vi eventuelt kan 
måle om prosjektet har noen merkbar 
effekt i opinionen.

Undersøkelsen ble gjennomført av 
meningsmålingsbyrået Sentio, som 
en del av en større omnibusunder-
søkelse over flere emner og opp-
dragsgivere. Vanligvis vil en nasjonal 
meningsmåling omfatte minst 1000 
personer, for å få et representativt 
inntrykk av stemningen i nasjonen. 
Dette er imidlertid for lite til at man 
skal kunne få representative delun-
dersøkelser for det enkelte fylke. En 
fylkesmåling omfatter 700 perso-
ner, likelig fordelt mellom menn og 
kvinner. Sentio gjennomførte en slik 

mer detaljert undersøkelse i uke 35 
2012, tilsynelatende særlig for å gi 
regionale aviser en politisk «ett år 
før valget»-meningsmåling. Tallene 
kan også brytes ned på regioner i 
fylket, uten at vi kommer til å gjøre 
noe poeng av det. 

Leser du for barn?
Hver dag, hele året leser 23 % av 

nordtrønderne for barn som de har 
omsorg for. Det er en imponerende 
og overveldende folkebevegelse når 
24 000 mennesker i fylket vårt1 hver 
eneste dag finner fram til barnebø-
kene og leser for noen av fylkets 
21 474 barn i alderen 0-15 år.   Hvis 
vi tar med de som leser ”ofte” i til-
legg til de som leser ”daglig”, ser vi 
at 39 % av nordtrønderne omgås 
barnebøker svært regelmessig. Det 
utgjør 40 655 høytlesere!

1  23 % av den voksne befolknin-
gen på 104 244 personer. Hele befolk-
ningen i fylket er 133 390 personer. 

Hvis du har omsorg for barn, hvor 
ofte leser du for dem? I % «Vet 
ikke» er utelatt.

Daglig 
eller 
ofte

Av 
og 
til

Sjelden 
eller 
aldri

Alle 
(N=700)

39 % 9 % 6 %

Med 
omsorg 
for barn 
(N=387)

69 % 17 
%

11 %

Menn 
med barn 
(N=172)

57 % 21 
%

17 %

Kvinner 
med barn 
(N=216)

79 % 14 
%

6 %

Disse 39 % og 40 000 er tall fra hele 
utvalget av de spurte. Når vi tenker på at 
45 % svarer at de ikke har omsorg for 
barn, så blir folkebevegelsesinntrykket 
enda sterkere for de som faktisk har barn. 

[ Å LESE FOR BARN  ]
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Hvis vi bare ser på de som oppgir at de 
har omsorg for barn, viser det seg at 41 
% leser daglig, og 69 % av nordtrønderne 
leser for barna sine daglig eller ofte. 

Undersøkelsen bekrefter også et gam-
melt mønster: barnebøker er fremdeles 
mer mammas jobb enn det er pappas 
jobb. Det er betydelig færre fedre som 
leser høyt daglig eller ofte, og flere fedre 
som leser sjelden eller aldri. Hvis vi bare 
ser på de som leser høyt daglig, svarer 52 
% av kvinnene at de leser for barna daglig, 
mens bare 27 % av mennene leser daglig. 
Tallene jevner seg ut noe når vi inkluderer 
menn som leser «ofte» og «av og til», men 
fremdeles er det store kjønnsforskjeller. 

En kampanjestrategi
Disse tallene kan oppfattes og an-

vendes på mange måter. Det første og 
viktigste er i mine øyne å glede seg over 

at høytlesning er så utbredt. Det er en 
folkebevegelse så stor at den overgår 
både korpsmusikk og fotballkamper. Det 
neste er at vi gjerne vil vite mer, og komme 
i dialog med foreldre om hvor langt opp 
i alder man leser for barn, når på døgnet 
det leses, og hva man kan gjøre for å 
optimalisere lesning. 

For det tredje gir tallene et grunnlag 
for å utforme strategier for framtidige 
lesekampanjer. Blant annet bør vi drøfte 
om det er realistisk og ønskelig å ha en 
fulldekningsvisjon. Tror vi det er realistisk 
å arbeide for at alle barn skal bli lest for? 
Hvor skal vi i tilfelle øke innsatsen? 

Hvis vi ønsker å øke lesning for barn kan 
det nemlig skje langs ulike fronter: vi kan 
sette inn støtet mot mennene, og forsøke 
å øke antallet aktive lesepappaer. Men 
blir flere barn lest for på den måten, eller 
fordeler vi bare oppgaven bedre mellom 

mamma og pappa? Vi kan også sette inn 
støtet mot mødrene, hvor det bare er 6 % 
prosent som leser sjelden eller aldri. Her 
er det mulig å tenke seg at man nesten 
kan tette gapet. Eller vi kan ha en bredere, 
pragmatisk tilnærming: det gir størst effekt 
i form av økt leseglede og leseferdighet 
hos flest barn og unge hvis vi klarer å flytte 
mange høytlesende foreldre over fra «av 
og til» og over til «ofte».

Lesing før og nå
Vi spurte både om man leser for barn 

nå, og om man selv var blitt lest for som 
barn. Det gledelige er at lesing ser ut til 
å være en aktivitet i vekst. Man kunne 
kanskje ha trodd at tidsklemma og 
medieeksplosjonen hadde kvelt «den gode 
gamle høytlesningen», og at høytlesningen 
tilhørte det forrige Norge: Gerhardsen- og 
Vestly-generasjonen. Det er feil! Det leses 
høyt som aldri før!

Undersøkelsen viser at 45 % av nord-
trønderne ble lest for «ofte» eller «daglig» 
som barn. Vi ser at høytlesing har økt 
med tiden; de eldste ble i mindre grad 
lest for, mens de som er under 30 har 
høytlesningserfaringer på linje med de 
som er barn og blir lest for i dag. 

Hvor ofte ble du lest for som 
barn? I % N=700. «Vet ikke» er 
utelatt.

Daglig 
eller 
ofte

Av 
og 
til

Sjelden 
eller 
aldri

Alle 45 20 27
Menn 42 24 26
Kvinner 48 17 27
Menn 
under 
40 år

55 25 13

Kvinner 
under 
40 år

71 15 9

30 år 
eller 
yngre

69 19 8

31-39 år 52 23 16
40-49 år 43 15 35
50-59 år 40 29 26
60 år og 
eldre

33 20 36

[ Å LESE FOR BARN  ]
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Fritidssamfunnet, 
kunnskapssamfunnet

Vi tror nå at økende høytlesning er 
en naturlig del av tre store trender i 
samfunnet: fritidssamfunnet og opple-
velsessamfunnet, utdanningssamfunnet 
og relasjonssamfunnet. I tillegg er nok 
økende tilgang til barnebøker en del av 
forklaringen.  Nordmenn i vår tid har mer 
fritid enn noensinne; vi bruker mindre av 
vår tid på å tjene penger, og mer av vår 
tid på å oppsøke opplevelser. Lesing er 
en del av denne trenden. 

Vi ser at lesing øker med utdannings-
lengde, og tror at det er en del av forkla-
ringen på at det leses mer. I tillegg finnes 
det en sterkere bevissthet om at lesing 
er en nødvendig ferdighet for å fungere i 
samfunnet. Økende lesing sammen med 
barn er også en del av en tredje trend; 
vi ønsker å forsterke de følelsesmessige 
relasjonene til våre nærmeste, og gode 
rutiner og emosjonelle opplevelser er en 
del av det. 

Det leses mindre for guttene
Vi ser også et annet tydelig mønster: 

både nå og tidligere har foreldre lest mer 
for jenter enn for gutter. 

Det er bare en ting å si om det: det er 
dumt! Det bidrar dessverre til å overføre 
svakere leseferdigheter fra generasjon til 
generasjon. 

Leser du selv?
Selv om vi opprinnelig var interessert i 

lesing for barn, ville vi også undersøke om 
nordtrønderne leser bøker selv. Svaret var 

at 49 % leser bøker «daglig» eller «ofte»; 
og dersom vi tar med svarkategorien «av 
og til» er vi oppe i 72 % lesere. 

Hvor ofte leser du bøker? I % 
«Vet ikke» er utelatt

Ofte 
eller 
daglig

Av 
og 
til

Sjelden 
eller 
aldri

Alle 
(N=700)

49 23 28

Menn 
(N=350)

37 21 41

Kvinner 
(N=350)

59 25 14

Med 
omsorg 
for barn 
(N=387)

51 21 27

Menn 
med 
barn 
(N=172)

39 19 41

Kvinner 
med 
barn 
(N=216)

60 23 16

Det er interessant å merke seg at det er 
flere som leser for barna sine enn som leser 
for sin egen del. Dette er sammenfallende 
med de rådene jeg selv gir når jeg snakker 
på foreldremøter: «La gå at lesing ikke er 
din egen favorittaktivitet, men det er ikke 
deg det handler om nå. Nå skal du være 
far/mor, og fylle foreldrerollen i noen år, og 
der hører lesing med.»

Tallene tyder ikke på at det er noen for-
skjell mellom barneforeldre og andre voksne 
når det gjelder egenlesning. Riktignok kan 
tidsklemma klype hardt mens ungene er 
små, men både menn og kvinner leser i 
like stor grad selv om det er barn i huset. 

Hvordan forholder disse egenlesningstal-
lene seg til andre leserundersøkelser? I våre 
tall er det 28 % som leser bøker daglig. I 
SSBs undersøkelse «Norsk mediebarometer 
2011» er det 27 % som leser daglig. Tallene 
fra SSB viser den samme kjønnsmessige 
ubalansen som våre tall: hos SSB leser 

19 % av mennene og 35 % av kvinnene; i 
våre tall leser 18 % av mennene og 35 % 
av kvinnene. 

At våre tall ligner så mye på de nasjo-
nale er et godt tegn både med tanke på 
troverdigheten til vår undersøkelse og med 
tanke på at vi har avklart at nordtrønderne, 
med sitt forholdsvis lave gjennomsnittlige 
utdanningsnivå2, likevel er forholdsvis gjen-
nomsnittlige lesere. 

Tallene fra SSB viser en svingning mel-
lom 18 og 27 % daglige lesere de siste 20 
årene. For nordtrøndernes del finnes ingen 
slike gamle målinger, men SSBs medieba-
rometer har en variabel for boklesing pr 
landsdel. Her følger Trøndelag de nasjo-
nale tallene ganske tett, med en variasjon 
på 1-2 prosentpoeng over eller under det 
nasjonale tallet.3 

Nord-Trøndelag har noe dårligere resul-
tater i de nasjonale prøvene i norsk enn 
landsgjennomsnittet4. Man kunne vært 
fristet til å anta at det er sammenhenger 
mellom liten lesing i befolkningen generelt 
og svake leseferdigheter hos skolebarn. 
Resultatene fra de store internasjonale 
lesekartleggingene tyder imidlertid på at 
voksne trøndere leser like godt som andre5.

Det er en viktig oppgave for bibliotekene 
å stimulere til lesing og leseglede hos 
voksne. Kunnskapen fra denne målingen 
kan brukes på to ulike måter: vi vet hvor 
stort bibliotekets normale publikum er; 
de 49 eller 72 % av nordtrønderne som 
leser ofte eller av og til er den delen 
av befolkningen som vi normalt henvender 
oss til. 

Det betyr også at den resterende delen  
 

2  23,1 % av innbyggerne i Nord-
Trøndelag har høyere utdanning, mot 29,1 
% i hele landet. Det er kjent at lesing øker 
med utdanningsnivå. 

3  Det er noen år med større 
variasjon, men Norsk Mediebarometer 
er en nasjonal måling med ca 2000 re-
spondenter hvert år. Dermed er utvalget 
fra Trøndelag på 160 personer, og dette 
er for få til å gi pålitelige tall. 

4  Tall fra nasjonale prøver 2012 
viser tilbakegang i forhold til året før; og 
at man ligger litt lavere enn landsgjen-
nomsnittet: 2,9 mot 3,0 i femte klasse; 
2,9 mot 3,1 i åttende klasse og 3,3 mot 
3,5 i niende klasse. 

5  Egil Gabrielsen [et al.] Lese- og 
mestringskompetanse i den norske vok-
senbefolkningen. Stavanger, 2005. 

[ Å LESE FOR BARN  ]
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er den viktige utfordringen. Det er sagt 
mye om voksne ikke-lesere tidligere, og 
om hvor mye lesing betyr for deltagelse i 
arbeidslivet. Vi vet litt om disse 28 %: at 
de er flere menn enn kvinner, og at det 
er flere under 40 år enn over 40. I denne 
omgang skal jeg ikke gå lenger inn i dette, 
men nøye meg med å understreke at dette 
er et samfunnsmessig viktig spørsmål. 
Jeg tror at de bibliotekene som ønsker å 
gjøre noe med det vil måtte gjøre store 
og synlige endringer i sin arbeidsform og 
presentasjon, og at det krever betydelig 
kompetanse og personlig motivasjon. 

Hvor viktig er høytlesning?
I tillegg til praksisspørsmålene stilte vi 

også et holdningsspørsmål: Hvor viktig 
synes du det er å lese høyt for barn? Her 
var responsen overveldende: 94 % av 
trønderne synes det er «viktig» eller «svært 
viktig» å lese høyt for barn. 

Her er det heller ingen særlige variasjon 
etter alder eller kjønn; både menn og kvin-
ner, unge og gamle mener at det er viktig 
å lese høyt for barn. Hvis vi avgrenser til 
bare å se på svarene fra de som har om-
sorg for barn, ser vi at det er 95 % som 
mener at det er viktig eller svært viktig å 
lese høyt for barn. 

3 % av de spurte som har omsorg for 
barn mener at det er «lite viktig» eller «svært 
lite viktig» å lese høyt. I denne undersøkel-
sen utgjør dette ti voksne personer, med 
overvekt av unge menn. Disse svarene kan 
omfatte ulike motivasjoner: den som mener 
at barn først og fremst bør lære praktiske 

ferdigheter, de som på trass svarer nei i 
slike undersøkelser, og den stereotype 
«dårlige forelder» som ikke ser hva som er 
barns behov for en variert utvikling.  

Oppsummering
Denne undersøkelsen bekref ter at 

høytlesning for barn er viktig for mange 
og at mange leser for ungene sine. Vi 
tolker det også til at mange derfor støtter 
bibliotekenes arbeid med å fremme lesing 
for og med barn. 

I ettertid ser vi at det er noen begrens-
ninger i undersøkelsen. Intervallene «dag-
lig», «ofte (flere ganger i måneden)» og «av 
og til (noen ganger i måneden)» er ikke 
gode nok til å vise faktiske forskjeller, og vi 
burde nok også ha spesifisert hva vi tenker 
på som den naturlige høytlesningsalderen. 
Hvis du har omsorg for barn 12-18 år, så 
er det kanskje ikke naturlig å lese høyt for 
dem - selv om vi vet at det også forekom-
mer. Kanskje vi kunne ha lagt inn et svar-
alternativ med «Da barna var yngre, så ja.» 

Vi bør nok også ta høyde for at respon-
dentene overrapporter positiv adferd i 
slike undersøkelser: vi svarer det vi føler at 
er den riktige verdien, som samsvarer mer 
med det vi mener enn med det vi faktisk 
gjør, og som vi i tillegg tror at spørreren 
blir glad for å høre.  Men selv med disse 
forbeholdene ser vi at vi har fått nyttig 
innsikt gjennom denne undersøkelsen. 

Nord-Trøndelag leser
Dermed har vi også fått bekreftet for 

oss selv at denne undersøkelsen var 

en riktig opptakt til det utviklingspro-
grammet som vi i de kommende årene 
planlegger å engasjere alle kommunene 
i Nord-Trøndelag i: Nord-Trøndelag leser. 

Prosjektets hovedmål er å skape en 
ny giv for lesing og leselyst i alle lag av 
befolkningen, ved at folkebibliotekene 
og fylkesbiblioteket går sammen om 
satsing på lesefremmende aktiviteter, 
bibliotekenes rolle som litteraturhus og 
de bibliotekansatte som leseagenter.

Satsingen omfatter fire strategier for 
utprøving og utvikling av tiltak:

1. Nord-Trøndelag leser høyt
2. Nord-Trøndelag leser om natur
3. Nord-Trøndelag leser 

skjønnlitteratur
4. Nord-Trøndelag leser e-bøker

Strategien «Nord-Trøndelag leser høyt» 
er prosjektets kjerne, hvor bibliotekene 
skal fronte betydningen av og legge til 
rette for høytlesning for barn, høytlesning 
for voksne i regi av leseombud, og høyt-
lesning som virkemiddel for å fremme 
dialog og felles refleksjon i grupper av 
unge og voksne. Alle barn og foreldre 
i fylket skal nås med budskapet om 
verdien av å lese høyt for og sammen 
med barna. Det skal etableres samarbeid 
med frivillige organisasjoner, helsesta-
sjoner, barnehager, skoler, forfattere og 
formidlere.

Vi gleder oss! 

[ Å LESE FOR BARN  ]
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Vi leverer først og fremst et funksjonelt 
bibliotek system, men vi tilbyr kundene våre 
tilleggsløsninger med blant annet stor vekt 
på selvbetjening.

Bibliofi l-bibliotekene tilbys blant annet vår 
løsning med halvtykke klienter for bruk som 
publikumsmaskiner. Halvtykke klienter, også 
kalt diskløse pc-er, er en løsning som kombi-
nerer det beste fra tynne klienter og vanlige 
pc-er. Maskinene starer opp fra tjenermaskinen, 
og har all disklagring på denne. Ved hver ny 
pålogging hentes en helt ny og ren mal ned 

fra tjeneren. Programmene kjøres så lokalt, 
uten å belaste tjeneren.

Vi tilbyr pålogging med lånernummer og 
passord, og biblioteket kan velge hvor lenge 
låneren får bruke maskinen (for eksempel 
maks. en time). 

Fordelene er driftssikkerheten og at disse 
maskinene nesten ikke trenger vedlikehold. 
Vi sørger for nødvendig oppgradering av 
programmene, og biblioteket slipper vedlike-
hold av hver enkelt maskin.

Bibliofi l-bibliotek får no’ mer
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[ OPEN ACCESS ]

Avspark for Open Access-politikk

Tekst:   Monica Roos
 Forskningsbibliotekar
 Høgskolen i Bergen

Årets Open Access-uke ble brukt som ramme for Universitetet i Oslos markering av en 
politikk som lenga har vært etterspurt. 

UiO vil gi åpen tilgang til egne ansattes vitenskapelige artikler

Selv om Open Access-politikken til 
UiO allerede er nesten ett år gammel, 
var avsparkseminaret 26. oktober 
med på å skape oppmerksomhet ikke 
bare rundt den nye politikken, men 

•	Alle ansatte tilsatt ved UiO etter 1. 
januar 2012 plikter å avlevere en 
post-print versjon av vitenskapelige 
artikler produsert i forbindelse med 
tilsettingsforholdet til det institu-
sjonelle elektroniske vitenarkivet. 
Alle tidligere ansatte oppfordres til 
å gjøre det samme. En post-print 
er den siste manuskriptutgaven 
etter fagfellevurdering, og er i de 
fleste tilfeller enklere å få tillatelse 
til å arkivere enn forlagets ferdige 
pdf.  Dersom tillatelse til arkivering 
ikke blir gitt, eller en medforfatter 
rettmessig nekter å samtykke, fritas 
forfatteren fra kravet om tilgjenge-
liggjøring.  

•	Videre sier politikken at ansatte plik-
ter å gjøre sitt beste for at artikler 
kan gjøres tilgjengelig i vitenarkivet 
så fort som mulig etter publisering.   

•	Når det gjelder faglig likeverdige 
publiseringskanaler anbefaler UiO 
alle til å publisere i åpne kanaler, eller 
kanaler som tillater egenarkivering
 
Som vi ser av de ovennevnte punktene 

er UiO sin politikk basert på ”The Green 

også rundt Open Access generelt.  
Programmet denne dagen dekket 
både nasjonale og lokale aktører som 
er sentrale for å få på plass en god 
politikk og for å kunne gjennomføre 
denne politikken i institusjonen.  På 
programmet stod både nasjonale 
myndigheter, forskere og ansvarlige 
for lokalt vitenarkiv - alle viktige støt-
tespillere i en slik prosess.  

The Green Road 
og The Golden Road

Før jeg peker på noen interes-
sante høydepunkt fra programmet, 
er det viktig å se på hva UiO sin 
politikk faktisk sier. Det å få på plass 
politikk omkring Open Access i fors-
knings- og utdanningsinstitusjoner 
betyr å sette tilgjengeliggjøring av 
forskningsarbeid på dagsorden, og 
samtidig skape et insentiv for for-
skere.  For UiO har det også vært 
viktig å skape en politikk som er i 
tråd med prinsipper for faglig og 
akademisk frihet, og fritt valg for 
den enkelte forsker. Noen punkter 
fra politikken er:
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Road”, veien til Open Access som går 
via vitenarkivene. Alternativt kunne UiO 
basert seg på ”The Golden Road”, som 
er direkte publisering i Open Access-
tidsskrifter. Dette valget har konsekven-
ser for bibliotek. For vitenarkivene må 
ha god standard for å ta imot en stor 
vitenskapelig produksjon. I tillegg må 
de ha kunnskap og ressurser til å kunne 

følge opp når det gjelder administrasjon, 
digital arkivering, opphavsrett, publise-
ring og lignende. 

Med bibliometriske øyne 
For meg kom høydepunktene denne 

seminardagen for det meste i andre 
halvdel av programmet. Grunnen til det 
var at Open Access ble satt i en større 

sammenheng hvor problemstillinger knyt-
tet opp mot publisering, forskerne selv 
og konsekvenser av Open Access for 
forskjellige fagtradisjoner stod i fokus. Ett 
av innleggene i første del som likevel var 
veldig interessant for meg, var Dag Aks-
nes (NIFU/Universitetet i Bergen) som 
så på Open Access med bibliometriske 
øyne. Selv om han understreket at det er 
gjort for lite forskning på Open Access 
innenfor bibliometri, kunne han likevel 
peke på noen interessante funn. Kort 
oppsummert så han på Green Road og 
Golden Road hver for seg, og sammenlig-
net disse i forhold til de få studiene som 
er gjort. Han mener at det kan vise seg at 
Green Road-publisering lønner seg for å 
oppnå hyppighet av siteringer. Likevel er 
det viktig å huske at det er mange fakto-
rer som kan spille inn her. Blant annet kan 
det være at åpen tilgjengeliggjøring gir 
en sterkere seleksjon i forhold til hva som 
legges ut, dvs at kun de beste artiklene 
blir åpent tilgjengelige. 

Også andre sosiologiske faktorer 
kan spille inn, og det kan derfor være 
vanskelig å si at det kun er faktoren 
tilgjengelighet som avgjør hyppig bruk 

Nyttig om Open Access

Universitetet i Oslos Open Access-politikk:
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/open-access/ 

Charlotte Børdes artikkel om Open Access-politikken ved Universitetet i Oslo: 
http://www.sciecom.org/ojs/index.php/sciecominfo/article/view/5334/4704 

EUs Open Access-politikk: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-790_en.htm 

Britisk Open Access-politikk: 
http://www.rcuk.ac.uk/research/Pages/outputs.aspx/ 

[ OPEN ACCESS ]
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og sitering. Når det gjelder Golden Road 
er en av de store utfordringene at det 
er veldig få Open Access-tidsskrifter å 
finne i Web of Science, noe som gjør 
at de blir vanskeligere tilgjengelige for 
forskere som bruker denne for å måle 
Journal Impact Factor. Også her spiller 
sosiologiske faktorer inn mener Aksnes. 
Få siteringer av Open Access-tidsskrifter 
kan ha å gjøre med mindre prestisje, 
type fagfelt og lignende. Et tidsskrift som 
likevel blir mye sitert er PLOS Biology.

Er siteringer et kvalitetsstempel? 
Jørn Hurum (UiO) var som alltid veldig 

engasjert – og engasjerende. Han er en 
klar stemme for at Open Access bør være 
førstevalget for alle forskerne. Hurum 
er klar på at hans forskning er betalt 
av alle, og at alle derfor må få mulighet 
til å lese hans publikasjoner. Hurum er 
også grunnleggende skeptisk til tel-
lekantsystemet og hvordan akademia i 
dag definerer akademisk frihet som et 
argument mot Open Access. Han under-
streker at han ikke ser at det er særlig 
mye valgfrihet i det systemet vi har i dag. 
Sist tar han også sterkt til motmæle mot 
å bruke siteringer som et kvalitetsstem-
pel. Et eksempel på hvordan målinger av 
siteringer kan slå feil, er at vi kan sitere 
noen som vi mener gjør dårlig forskning 
og er useriøs, og disse siteringene vil da 
slå positivt ut på statistikken. 

Publisering i ulike fagtradisjoner 
 En annen forsker som talte for Open 

Access var Gunnar Sivertsen fra NIFU. 
Sivertsen pekte på en del viktige poeng 
som må diskuteres i denne sammenhen-
gen, nemlig hvordan Open Access påvir-
ker publikasjoner innenfor humaniora og 
samfunnsfag. Han snakket her om de tids-
skriftene som blir drevet av forskere selv, 
og hvor det foregår mye publisering blant 
et lite antall forskere. I denne sammen-
heng mener han at det er viktig å finne 
en god betalingsmodell som gjør at også 
disse tidsskriftene kan overleve i en digital 
tidsalder. Forfatterbetaling, som er vanlig 
finansieringsmodell innen Open Access-
tidsskrifter, er en modell som ikke passer 
like godt til alle fagtradisjoner. Dermed 
mener han at vi må være litt forsiktige 
med ukritisk å innføre denne modellen i 
tilknytning til Open Access-publisering. 
Hans forslag er at det mest naturlige vil 
være å beregne publiseringskostnader inn 
i den totale prosjektkostnaden. Dermed 

vil forfatteren betale indirekte, mens ek-
sempelvis Forskningsrådet vil sitte igjen 
med sluttregninga. På denne måten blir 
betalingen delt i stedet for at forfatteren 
sitter med regningen selv.

Konkurransedyktig på pris
Jeg vil også kort nevne et par andre 

interessante innlegg som kom mot slut-

ten av dagen. 
Forlegger Caroline Sutton fra Co-

Action Publishing, amerikaner bosatt i 
Norge, gav oss en innføring i hvordan 
hun driver forlagsvirksomhet basert på 
en Open Access-modell. I tillegg til å 
komme med generelle betraktninger 
omkring Open Access, mener hun at 
det gir mange fordeler å drive forlag 

Jørn Hurum er en tydelig stemme for at Open Access bør være førstevalget for alle forskere. Hurum 
er klar på at hans forskning er betalt av alle, og at alle derfor må få mulighet til å lese hans publi-
kasjoner.  (Foto: Privat/CC)

[ OPEN ACCESS ]
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under Open Access-fanen. I tillegg til å 
kunne tilby faglig og redaksjonell kvalitet 
mener hun at slike forlag er konkur-
ransedyktige på pris. Samtidig er også 
dataene åpne, og dermed mer fleksible 
i forhold til eksempelvis datamining og 
deling.

Atle Grønn fra Universitetet i Oslo var 
en annen foredragsholder. Han driver 
OLSa, et lokalt Open Access-tidsskrift 
ved UiO, og opplever en del av denne 
jobben som vanskelig. Dette spesielt 
i forhold til det redaksjonelle ansvaret 
som han sitter med alene. Det å tilret-
telegge tekst for publisering er en 
omfattende prosess som tar mye tid. 
Hans poeng var nok at institusjonen i 
større grad burde gå inn og finansiere 
stillinger øremerket til dette. 

Veien videre
Som vi ser av innleggene jeg har 

nevnt over, er det mange utfordrin-
ger å ta tak i når det gjelder Open 
Access. Personlig synes jeg biblio-
metri og det å kunne gjøre Open 
Access-publisering målbar på lik linje 
med annen publisering er viktig. Jeg 
mener ikke at siteringsstatistikker og 
h-indexer nødvendigvis er av så stor 
viktighet i seg selv, men mange fagfelt 
har dette som kvalitetsmål. Like viktig 

Hele seminaret er tilgjengelig fra UiO:
http://www.ub.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2012/open-access.html
eller:   http://tinyurl.com/cghsffm

Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for medlem-
mer av BF i 2012. Stipendet skal bidra til faglig utvikling for BFs medlemmer.

Søknaden kan gjelde etter- og videreutdanning, kurs, aktiv deltakelse på 
arrangement, arbeid med større artikler for Bibliotekaren, studieturer, stu-
dieopphold, hospitering, prosjekt, m.m.

Alle som er medlem av BF kan søke stipend. Medlemmer i statssektoren oppfordres spesielt 
til å søke. Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipendmidler tildeles 
fortløpende etter vurdering. Søknader skal inneholde oversikt over alle kostnader, egenandeler 
og andre bidrag.

Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en kortfattet rapport om hva som er gjort og 
hvordan midlene er brukt. Skriving av artikkel til Bibliotekaren kan være en del av gjenytelsen 
for tildelt stipend.

Søknad sendes til bf@bibforb.no

Stipend for BF-medlemmer

er det å vite hvordan Open Access 
påvirker humanistiske og samfunns-
vitenskapelige publiseringskanaler, 
fagfelt hvor dette ikke er fullt så viktige 
kvalitetsmål. Dette mener jeg er ting 
bibliotekene må ha kunnskap om når vi 
diskuterer Open Access med forskere 
fra forskjellige fagtradisjoner. Det er 
mange problemstillinger som dukker 
opp mens vi går videre med dette, og 

siste ord er ikke sagt når det gjeler 
Open Access. Caroline Sutton sa at i 
dag er debatten i ferd med å endre seg 
fra hvorfor Open Access til hvordan 
Open Access. Og det er kanskje et 
tegn på at denne måten å publisere 
på begynner å sidestilles med andre 
publiseringsmodeller? 

I dag er debatten i ferd med å endre 
seg fra hvorfor Open Access til hvordan 
Open Access. Og det er kanskje et tegn 
på at denne måten å publisere på begyn-
ner å sidestilles med andre publiserings-
modeller? ”

”

[ OPEN ACCESS ]
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Leveres i Matt, Blank og Miljøvennlig. 
Miljøvennlig bokplast er selvsagt vår rimeligste.
Kvalitetsbokplast til Norges laveste priser!
Fra kr 117,- pr. rull á 25 meter.

• Rutenett på dekkpapiret forenkler påføringen
• Kan løsnes etter påføring og festes på nytt
• Transparent selvklebende bokplast
• Stort utvalg, hele 13 dimensjoner
• Tykkelse 80 my
• Lagervare

Ikke glem Bokplastskraper for 
enkel påføring av bokplasten!

Rimelig BOKPLAST – Beste kvalitet!
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Ny rolle for bibliotekaren
Når en bibliotekar går inn som medlem av en forskergruppe, gir det bedre litteratursøk og 
kildehenvisninger.

Biblioteket endrer sitt forhold til for-
skerne - med nye samarbeidsformer 
og ny kommunikasjonsteknologi, for 
eksempel utstrakt bruk av digitale 
tidsskrift og databaser.

Forskerne finner fram til informa-
sjonen på flere måter, og mange stil-
ler spørsmålet om det egentlig er så 
viktig hvem som gjør digital litteratur 
tilgjengelig.

I forbindelse med forskningsprosjek-
tet Barnehagens rom, som ble ledet fra 
Høgskolen i Vestfold, koblet prosjekt-
leder Thomas Moser bibliotekar Heidi 
Kristin Olsen på forskergruppen som 
prosjektbibliotekar.

Utgangspunktet var å undersøke om 
et tettere og bedre samarbeid mellom 
forskere og bibliotekar kan være til 
fordel for begge.

Konkret ville de undersøke om et 
tettere samarbeid ville endre måten 
bibliotekaren jobber på  og om det ville 
heve forskernes kompetanse, særlig 
for de som er tidlig i forskerkarrieren.

Tekst:  Jon Olav Skålid
 Informasjonsleder
 Høgskolen i Vestfold

Positive forskere
Forskerne var positive til å ha en 

bibliotekar med i forskergruppen og så 
på henne som en garanti om rask og 
kyndig støtte fra biblioteket – spesielt 
i forbindelse med databasesøk.

Ved en evaluering halvveis i pro-
sjektet mente professor Moser at 
forskerne var blitt dyktigere til å 
gjennomføre litteratursøk og at de var 
sikrere i håndteringen av referansene 
sine.

Forskerne i gruppen så på bi-
bliotekaren som en av drivkreftene i 
gruppen. De opplevde det også som 
et privilegium å ha egen bibliotekar 
til rådighet, og beskrev det som en 
luksussituasjon.

Opplæring i litteratursøk
De fleste deltakerne i Barnehagens 

rom hadde lite forskningserfaring fra 
før. 

- For å sette forskerne bedre i stand 
til å gjøre litteratursøk, og for å hjelpe 
dem til å håndtere referansene sine, 
arrangerte jeg mange workshops i 
løpet av prosjektperioden, forklarer 
Heidi Kristin Olsen, som har oppsum-
mert sine erfaringer i en artikkel i Liber 
Quarterly.

Antall deltakere varierte, fra en til 
fem på hver workshop. Og forskerne 
oppsummerte midtveis at disse hadde 

vært nyttige og ga innsyn i hvilke 
tjenester biblioteket kunne tilby dem.

Forskerne lærte å gjøre gode lit-
teratursøk, de fant nye kilder på sitt 
eget forskningsfelt, og noen hadde til 
og med funnet forskningsmiljøer de 
ikke kjente fra før.

- Denne arbeidsformen bidro også 
til å etablere et godt samarbeidsklima 
i gruppen, sier Olsen.

Bedre kommunikasjon
Fordi bibliotekarer ofte er dyktige 

IKT-brukere, ble det fort snakk om 
kommunikasjon, internt i gruppen og 
fra gruppen og ut.

- Jeg fikk ansvar for å bygge et in-
tranett, og strategien var å bruke det 
for intern kommunikasjon, forklarer 
Olsen videre.

- Dette fungerte en stund, men etter 
hvert overtok epostene igjen. Jeg tror 
likevel at med litt endrete forutsetnin-
ger kunne intranettet fungert godt.

For å kommunisere med omverde-
nen, etablerte prosjektet en blogg, 
men det var en utfordring å etablere 
en ny kanal for kommunikasjon.

De første to årene var det krevende  
å få inn bidrag til bloggen, selv om 
mange mente at slike blogger kan 
være viktige ressurser for forskergrup-
per, ifølge Olsen.

Bloggen er nå etablert som et verk-

Prosjektbibliotekar Heidi 
Kristin Olsen bidro med 
litteratursøk og referan-
sehåndtering i en forsker-
gruppe ved HiVe. Hun har 
oppsummert sine erfaringer 
i en artikkel i Liber Quar-
terly. Anbefales! (Foto: 
HiVe)

[ FORSKNINGSBIBLIOTEKAREN ]
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tøy for hele nettverket Barn og rom i 
Norge.

Bedre kildehenvisninger
Få av forskerne i prosjektet hadde 

i utgangspunktet mye kjennskap til 
dataprogrammet som Høgskolen i 
Vestfold bruker til å håndtere referan-
ser, EndNote.

- Fordi man hadde en bibliotekar i 
gruppen ble det enklere for forskerne 
å komme i gang med programmet, det 
ble krevet at alle skulle bruke det, og 
det ble, i løpet av prosjektet, etablert 
et felles referansebibliotek, forteller 
Olsen.

Dette biblioteket inneholder i dag 
470 referanser, og det oppdateres 
stadig.

Et annet resultat av samarbeidet er 
at bibliotekaren og prosjektlederen har 
publisert en litteraturoversikt fra de 
siste 10 årene for fagfeltet barnehage 
og rom i boka Rom for barnehage 
(2012). 

Ut av biblioteket
Når bibliotekaren flytter ut fra bi-

blioteket og inn i forskergruppen, blir 
rollen en annen.

- Spesielt kommenterte mange at 
de opplevde meg som bibliotekar mer 
tilgjengelig.

- Prosjektbibliotekaren blir i denne 
rollen mer av en på laget, en partner, 
og ikke bare en tjenesteleverandør. 
En slik utvikling er i samsvar med mye 
av det som skjer internasjonalt innen 
bibliotekutvikling, forteller Olsen.

Hun mener bibliotekaren kan fun-
gere som en brobygger samtidig 
som en får tilført nyttig kompetanse 
til biblioteket.

Olsen oppsummerer forsøket med 
prosjetbibliotekar som svært vellykket 
både for biblioteket og forskerne, og 

Prosjektbibliotekaren blir i denne rollen mer av en på laget, 
en partner, og ikke bare en tjenesteleverandør. En slik utvikling 
er i samsvar med mye av det som skjer internasjonalt innen 
bibliotekutvikling.”
”

mener det vil føre til at biblioteket ved 
Høgskolen i Vestfold vil jobbe videre 
med å utvikle sin rolle i forhold til 
forskerne. 

Referanse:
Heidi Kristin Olsen: Research group 

librarian – a cooperating partner in 
research?, Liber Quarterly 01.10.12.  
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[ FORSKNINGSBIBLIOTEKAREN ]
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Og plutselig er det over. Man står for-
tumlet tilbake i den overdøvende stillhe-
ten. Eventyrstunden har begynt.

Sånn kan en torsdag-formiddag føles 
på barneavdelingen her, når klokken 
nærmer seg Eventyrstund-tid myldrer 
det av smårollinger, fra krabbende til 
løpende. Selvfølgelig skal man jo ikke 
løpe på biblioteket, men det er ikke alltid 
like lett å huske når det er så morsomt! 
En halvtime er det stille, da sitter de fje-
tret foran våre dyktige Eventyrstundere. 
Under denne halvtimen får de høre his-
torier om Charlie og Lola, Bukkene Bruse 
(helst på badeland), Karius og Baktus, og 
mange andre. Sanger blir sunget, med 
og uten riktig tekst. I en halvtime sitter 
barna i boble, skjermet fra verden. I denne 
halvtimen vinner helten alltid over trollet, 
problemer kan løses før matpausa og det 
gjør ikke noe om man ikke husker teksten 
helt korrekt.

I denne halvtimen får fortellertradisjonen 
råde, en tradisjon som strekker seg tilbake 
til starten av menneskets historie. Til tiden 
hvor mennesket satt klynget rundt bålet i 
huler, hvor historiefortelleren var den vik-
tigste personen når det gjaldt å lære om 
f.eks. forfedrene. Settingen er selvfølgelig 
helt annerledes, og det samme er grunnen 

Eventyret fortsetter!

til at i hvert fall disse historiene fortelles. 
Men tradisjonen er der like fullt. Å lese 
høyt eller fortelle er like viktig nå, som det 
var for hundrevis av år siden. Kanskje av 
andre grunner enn før, men viktig likevel! 
For biblioteket er det i hvert fall viktig!

Slike fortellerstunder viser barna hvor 
mye som finnes der ute, og hvor mye som 
er gjemt på biblioteket. De husker dette 
når de kommer hjem, og kanskje de drar 
med seg foreldrene til oss neste gang de 
er i byen? Man skal ikke kimse av hvor 
mye overtalelse det finnes i en liten 4-årig 
kropp! I vårt bibliotek har det vært Even-
tyrstund i nesten 60 år. Er vi så heldige at 
barnehagenes planleggingsdag faller på 
en torsdag kan vi oppleve å ha besteforel-
dre her som var med da de var små! Det 
er selvfølgelig ikke slik overalt, men det 
skaper sterke bånd til biblioteket. Sterke, 
positive bånd som blir sendt videre fra 
generasjon til generasjon, hvor mye bedre 
reklame for bibliotekene kan man få?!

Halvtimen er over, døren til rommet hvor 
Eventyrstunden blir holdt spretter opp og 
en flodbølge av glade unger renner ut. De 
har jo sittet i ro i en hel halvtime, så det 
er mye energi som må ut! Noe vi absolutt 
legger merke til der de løper rundt, med 
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barnehagepersonell i hælene. Lyden av 
barnelatter gjaller i rommet, og de samles 
i klynger for å fortelle om hva de har hørt. 
Matpakker skal spises før man setter nesen 
tilbake til barnehagen. Det sitter barn over-
alt. Det er da man som bibliotekar kan stille 
seg i et rolig hjørne, se utover alle de for-
nøyde ansiktene og tenke «Kanskje jeg er 
glad for at jeg ikke jobber i en barnehage, 
men fy! så god jobb vi gjør når de er her!»

Her til lands bør man ikke klappe seg 
selv for hardt på ryggen, man skal være 
ydmyk og ikke skryte av seg selv. Til det 
sier jeg: Blås i det! Klapp ryggen så hardt 
at du må ha hjelp til å ta ned armen, for vi 
er flinke til dette!

Så blir det igjen stille på biblioteket, 
ungene har blitt pakka inn i klær og dratt 
med tilbake til barnehagene de kommer 
fra. Igjen står det noen fornøyde, og litt 
fortumla, bibliotekarer. Som allerede plan-
legger neste ukes Eventyrstund. Så fort vi 
klarer å få biblioteket tilbake på fote igjen 
etter horden så klart! 

[ EVENTYRSTUND ]

Vår spaltist Jan-Egil Holter-Wilhelmsen 
er utdannet bibliotekar fra 2008 og  
jobber ved Horten bibliotek.

Det dundrer i gulvet, hadde man vært på savannen ville vi sett støvet løfte seg fra 
bakken. Lyden stiger høyere og høyere, så det nesten er umulig å tenke. Bøkene 
skjelver i hyllene og truer med å falle ned i rent selvforsvar mot lydbølgene. 
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[ BARNELITTERATUR ]

Cultural Minorities in Children ś 
Literature and Verbal Culture

Invitation and Call for Papers

April 24th and 25th 2013 at The Vigdís Finnbogadóttir Institute 
of Foreign Languages, University of Iceland, Reykjavík.

 We invite the submission of papers in the field of cultural mi-
norities in children ś literature and other verbal culture, as well as 
related fields. Among keynote speakers we hope to have:

•	Nina Christensen, Head of The Centre for Children ś Literature, 
Aarhus University, Denmark

•	Helene Ehriander, Assistant Professor at Linné University, 
Sweden

•	Vuokko Hirvonen, Professor at the Sámi University College, 
Guovdageaidnu, Norway

•	 Turíð Sigurðardóttir, Professor at the University of the Faroe 
Islands, Thorshavn

•	Maria Österlund, Assistant Professor at the Aabo Academy, 
Sweden

•	 Iram Haq, Author and Illustrator, Oslo, Norway
•	Karin Langgård, Assistant Professor at the University of Green-

land, Nuuk

Guidelines for submission of abstracts and conference themes
The conference will have two central themes which may be 

divided into separate seminars. No topics in the field of literature 
and other verbal culture for minority children are excluded but we 
particularly welcome proposals on the following themes:

•	Minority children’s literature versus global popular culture
•	Children ś culture and roots of minorities

Workshop proposals should be submitted in English. Proposal 
abstracts (250-500 words) should be sent to the The Vigdís 
Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages by January 4th 
2013 to infovigdis@hi.is. Please use the subject header: Cam-
pUSCulturae_your last name_first name initials. In the e-mail 
message, please include the following:

•	Title
•	Theme under which the paper should be placed
•	Abstract of presentation
•	Name(s) and affiliation(s) of presenter(s)
•	Contact address: e-mail and phone number

Information and contact
Further information on the conference can be obtained at: info-

vigdis@hi.is, or visit the conference website via www.vigdis.hi.is.

Registration and fee
The conference fee is 200 euros which includes food and light 

refreshments during the conference. Registration by Decem-
ber 20th 2012. Keynote lectures will be given in English but 
workshops will be organized in the Nordic languages. A possibility 
remains to give lectures in other languages upon request.

Publications
Papers presented at the conference may be submitted for pu-

blication. Guidelines for submission will be featured if applicable 
on the conference website.  

Biblioteksentralen

Biblioteksentralen er den ledende 
totalleverandør til norske bibliotek. 
Vi har spesialisert oss på å tilby 
biblioteker og lignende institusjoner 
de produkter, tjenester og løsninger de 
har behov for og som bidrar til kvalitet 
og merverdi for kundene.

Velger du Biblioteksentralen velger du 
en enklere og bedre bibliotekhverdag.

TIL
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Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Søknadene om prosjektmidler har kommet inn

Bibliotekutvikling på høygir!
I statsbudsjettets nøkterne prosa blir det viktigste virkemiddelet for bibliotekutvikling be-
skrevet på følgende måte: Post 77 Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 01. 
Denne posten skal dekke et variert spekter av samarbeids- og prosjekttiltak innenfor biblio-
tekområdet. Midlene stilles til rådighet for Nasjonalbiblioteket og kan brukes både til egeniniti-
erte prosjekter og til å støtte tiltak i regi av andre aktører.

[ NBs PROSJEKTMIDLER ]

Tekst:   Svein Arne Tinnesand
           Avdelingsdirektør
 Nasjonalbiblioteket

Dette er innledningen på teksten om 
utviklingsmidlene som de vanligvis kalles 
i årets statsbudsjett.  Samme avsnittet i 
dokumentet avsluttes med følgende set-
ninger: Det foreslås å øke bevilgningen 
til utviklingstiltak med om lag 4,4 mill. 
kroner. Økningen skal i hovedsak benyt-
tes til tiltak omfattet av ordningen Den 
kulturelle nistepakka. Foreslått sum er 
16,9 millioner kroner.

Disse setningene sier en hel del om 
Nasjonalbibliotekets forvaltning av utvi-

klingsmidlene. De sier for det første at 
dette er viktig og at regjeringen ønsker 
å øke midlene til dette formålet, noe som 
både tyder på at fordelingen og bruken 
blir oppfattet som god. Den aller siste set-
ningen sier også klart at dette er politiske 
midler. Regjeringen har vedtatt en politikk, 
og pengene som brukes på kulturbudsjet-
tet skal også brukes til å realisere denne 
politikken. Siden jeg for kort tid siden 
skrev om Den kulturelle nistepakka for 
Bibliotekaren skal jeg ikke nå gjenta hva 
denne satsingen innebærer. 

Utviklingsmidlene skal rettes inn mot 
flere innsatsområder. Alle innsatsområ-
dene er resultat av ulike politiske føringer 
og vil nok være gjenkjennelige for de 
fleste bibliotekfolk. Satsingene i år er langt 
på vei en videreføring av det som har vært 
tidligere år, men med tillegg av signalene 
som kom i forbindelse med Stortingsmel-
ding nr. 10 om kultur og inkludering.  Sat-
singsområdene er drøftet i og forankret i 
«Rådgivende utvalg» som er et dialogorgan 
mellom sektoren og Nasjonalbiblioteket. I 
forbindelse med årets utlysning er disse 
satsingene beskrevet på denne måten:

Mangfold og inkludering
Meld.St. nr. 10 (2011-2012) Kultur, 

inkludering og deltaking legger opp til at 
organisasjoner som får tilskudd fra Kultur-
departementet skal arbeide med mangfold 
og inkludering i årene som kommer. Det 

er spesielt understreket at samarbeid og 
partnerskap mellom bibliotek og ulike 
aktører i frivillig sektor kan være en vel-
egnet strategi for å bygge ned barrierer 
for deltakelse og for å skape felles arenaer 
og møtesteder for et flerkulturelt tilbud.

Den kulturelle nistepakken
Den kulturelle nistepakken er beskrevet 

i Meld.St. nr. 10 (2011-2012) Kultur, 
inkludering og deltaking. Satsingen er 
ment å innebære lokalt samarbeid mellom 
bibliotek og arbeidsliv for å nå ut med 
kulturelt og litterært innhold og lesefrem-
mende tiltak. Arbeidet skal blant annet 
være en videreføring av arbeidslivets 
leseløft, der flere skal få et kulturtilbud 
gjennom arbeidsplassen.

Leseløftet 2010-2014
Målet med «Leseløftet 2010-2014» er 

å initiere og utvikle tiltak som kan øke 
lesekompetansen i hele befolkningen. Le-
seløftet inngår som en del av bibliotekut-
viklingen, der gode samarbeidsrelasjoner 
og former for lesetiltak skal være en del 
av bibliotekenesvirksomhet i et langsiktig 
perspektiv.

Samarbeid og partnerskap
Gjennom samarbeid og partnerskap 

vil bibliotekene bli mer tilgjengelige og 
synlige. Nye former for samarbeid, både 
bibliotekene imellom, på tvers av offentlige 



23   Bibliotekaren 12/2012

Utviklingsmidlene skal rettes inn mot 
flere innsatsområder. Alle innsatsområ-
dene er resultat av ulike politiske føringer 
og vil nok være gjenkjennelige for de 
fleste bibliotekfolk.”
”

etater/forvaltningsgrenser, mellom biblio-
tek og aktører i frivillig sektor og mellom 
bibliotek, arkiv og museer skal prioriteres.

Ny formidling i og utenfor 
bibliotekrommet og digitalt

Formidling av kunnskap, informasjon og 
kultur er en av bibliotekenes tradisjonelle 
kjerneoppgaver. Formidlingen kan finne 
sted i det fysiske bibliotekrommet, den 
kan foregå på andre fysiske arenaer, eller 
den kan skje digitalt. Nye konsepter og 
metoder for formidling vil bli prioritert.

Nasjonalbibliotekets digitale tjenester 
som grunnlag for nye tilbud

Nasjonalbiblioteket skal bidra til en 
felles digital infrastruktur for tjenesteut-
vikling i norske bibliotek. Avhengig av 
rettighetsstatus vil materialet i Nasjo-
nalbiblioteket kunne gjenbrukes på ulike 
måter av andre bibliotek, til utvikling av 
egne digitale tjenester og formidlingstiltak.

Det har vært et mål for Nasjonalbi-
blioteket at midlene skulle brukes til 
bibliotekutvikling i hele landet i både fag- 

[ NBs PROSJEKTMIDLER ]

og folkebibliotekene. Erfaringene etter 
fjorårets tildeling var at spesielt de små 
folkebibliotekene hadde få søknader inne. 
For å styrke kvaliteten på søknadene og 
for å få flere søknader fra bibliotek i hele 
landet fikk alle fylkesbibliotekene tildelt 
50 000 kroner for å holde prosjektkurs 
over hele landet. Etter at søknadsfristen 
gikk ut og antallet søknader ble talt opp 
og gjennomgått ser det ut til at disse 
kursene har hjulpet. Antall søknader er i 
år 132, hvorav 109 er nye prosjekter, de 
øvrige er flerårige. Dette er et adskillig 
høyere tall enn foregående år, og det er 
også betydelig mer geografisk spredning 

på søknadene. Til sammen ble det søkt om 
prosjektmidler på 38,7 millioner kroner, 
over dobbelt så mye som den foreslåtte 
summen på statsbudsjettet.

Nasjonalbibliotekets saksbehandlere 
og «Rådgivende utvalg» har derfor en 
utfordring når søknadene skal vurderes 
og prioriteres. Utviklingsmidlene skal 
føre til bibliotekutvikling, og de skal 
føre til prosjektkompetanse og ekspe-
rimentering. Dette er utfordringen, og i 
neste artikkel vil jeg vise hvordan årets 
fordeling ble etter at «rådgivende utvalg» 
hadde sagt sitt.  

Nasjonalbibliotekets utviklingsmidler skal rettes inn mot flere innsatsområder, blant annet ”Mangfold og inkludering”.
(Illustrasjonsfoto fra Furuset filial av Deichmanske bibliotek. Foto: Erling Bergen)



Foto: Colourbox Axiell Danmark A/S
Stamholmen 157, 4. sal · 2650 · Hvidovre 

tlf. +45  6122  0105
www.axiell.no · carsten.scheel@axiell.com

løsninger fra BibliothecaRFID

Vinn en 

”Det åpne bibliotek” 
 
Med ”Det åpne bibliotek” fra Bibliotheca får bibliotekene  
muligheten til å utvide tjenesten betydelig for brukerne!
 
Hvorfor ikke utnytte eksisterende lokaler og 
fasiliteter? Med denne løsningen kan bibliotekets 
åpningstid utvides uten ansatte. Noe som er til 
store glede for brukere, som kan komme når det 
passer dem best - tidlig om morgen, sent på 
kvelden eller i helgen.

Brukere identifiserer seg i døren med et lånekort 
og PIN-kode. Dermed får de tilgang til biblioteket 
og alle bibliotekets fasiliteter. Brukerne kan, utføre
søk, lese, bruke PC-ene, låne og levere inn materiale 
på automatene – alt sammen etter bibliotekets 
vanlige åpningstid.

 Se mer på www.rfid-brukergruppe.no

iPad

Det er lett å komme i gang!  

En PC med Bibliothecas styringssystem  
håndterer dørlåser, videokameraer, slår  
av og på maskiner, aktiverer lydsystemet,  
som spiller av en melding før biblioteket  
stenger, slår alarmen av og på – kort sagt,  
håndterer systemet alt og gjør  
”Det åpne bibliotek” til en realitet.

Løsningen, som er et totalkonsept utviklet  
av Bibliotheca er basert på velkjente  
Bibliotheca-produkter.

Aapne bibliotek_bibliotekaren.indd   1 11/15/2012   9:41:45 AM
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YS Arbeidslivsbarometer:

Sørlandet dårligst på pappaperm
Det er stor aksept på norske arbeidsplasser for at fedre tar ut foreldre-
permisjon, men det er store forskjeller mellom fylkene, viser YS Arbeidslivs-
barometer. - Permisjon for fedre står nå sterkt i arbeidslivet. Ordningen er 
godt kjent og brukes. Sett i et likestillingsperspektiv er det veldig bra, sier 
YS-leder Tore Eugen Kvalheim til Dagsavisen.

Totalt svarer rundt femti prosent av 
de som er spurt at det alltid er aksept 
på arbeidsplassen for at fedre tar ut 
foreldrepermisjon. Rundt 15 prosent 
sier det som oftest er aksept, mens 
kun 6 prosent svarer at det aldri eller 
sjelden er aksept for pappapermisjon.

Selv om de fleste norske arbeidsplas-
ser ikke har et problem med at pappa 
bruker tid med poden, er forskjellene 
mellom fylkene store. I Buskerud, Troms 
og Akershus svarer henholdsvis 61, 
52 og 50 prosent av de spurte at det 
alltid er aksept for å ta ut pappaperm. 
På den andre siden av skalaen finner 
man Sørlandet. I Aust-Agder og Vest-
Agder svarer henholdsvis kun 39 og 37 
prosent at det alltid er aksept.

Tradisjonelt kjønnsrollemønster
- Vi har kommet langt, men for-

skjellene tyder på at det tradisjonelle 
kjønnsmønsteret står sterkere i noen 
deler av landet. Det må det jobbes med, 
sier Kvalheim.

- Pappapermisjonen er et viktig 
likestillingsvirkemiddel. Det gir fedre 
bedre muligheter hjemme, og mødre 
bedre muligheter i arbeidslivet, sier 
YS-lederen til Dagsavisen.

Toleransen for at fedre tar ut for-
eldrepermisjon varierer også kraftig 
mellom ulike bransjer. Offentlige an-
satte opplever i størst grad aksept for 
pappapermisjon. Både innen offentlig 
forvaltning og skolen melder over 60 
prosent at det alltid er aksept.

- Det er bra at det offentlige har gått 
foran. Årsaken er sannsynligvis at det 
offentlige ligger nærmest der politikken 
skapes, sier Kvalheim.  

[ ARBEIDSLIV ]

Tekst:  Håvard Lismoen
          YS
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BF-sekretariatet svarer

Lønnsutbetaling etter brudd 
og nemndsbehandling
SPØRSMÅL:

Jeg er biblioteksjef plassert i stil-
lingskode 8451 i en kommune og i 
årets lokale lønnsforhandlinger ble det 
brudd.  Nå sier arbeidsgiver at jeg ikke 
får ny lønn før bruddsaken er avslut-
tet. Hva er det egentlig som skjer og 
hvorfor må jeg vente på ny lønn?

SVAR:
I hovedtariffavtalen (HTA) er det 

gitt at forhandlingsbrudd etter kap. 
5.2 skal behandles i lokal nemnd eller 
lokal pendelvoldgift. Nemndsordnin-
gen er hjemlet i Hovedavtalens del 
A, § 6-2. 

Den lokale nemnda består av en 
representant fra arbeidsgiver, en fra 
arbeidstakersiden og en nøytral opp-
mann som er nemndas leder.

BF lager prosesskrif t før over-
sendelse av saken til lokal nemnd. 
Prosesskrift vedlagt bruddprotokoll 
og godkjenning av ankebehandling 
skal deretter oversendes nemndas 
leder. Lederen har vanligvis angitt 
en frist for når vedkommende vil ha 
prosesskriftene.

 I prosesskriftet gis en kortfattet 
begrunnelse som utdypes i nemnda.

I nemnda vil partene prosedere 
sine tilbud/krav. Nemndas kjennelse 
vil kunne være fullt gjennomslag 
for arbeidstakersiden eller ditto for 
arbeidsgiversiden. Ofte vil nemnda 
likevel lande på en mellomting mel-
lom partenes opprinnelige tilbud/krav. 

Når den lokale ankenemndas avgjø-
relse foreligger, vil din nye lønn være 
avgjort og arbeidsgiver kan igangsette 
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utbetaling av ny lønn og eventuell 
etterbetaling. Virkningstidspunktet for 
lønnsendringen din vil ikke bli berørt 
av nemndsbehandlingen.

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell 

Rådgiver i BF

Sitatet

”Det blir stadig tydeligere hvor håp-
løst akterutseilte bibliotekene er i den 
digitale tidsalderen. Det arbeides hardt 
for å få på plass en avtale om utlån 
av e-bøker, som Klassekampen skriver 
om i dag. Men det er umulig å finne 
en god løsning på dette problemet,”

Kulturredaktør Kristian Meisingset i 
Minervanett.no, i artikkelen ”Biblio-
tekene står for fall” 17. oktober. 

26. oktober skrev redaktøren av Bok og 
bibliotek et innlegg på postlista under tittelen 
”Morgenbladet og Nasjonalbiblioteket - runde 
2”. Anledningen var at Morgenbladet for andre 
uke på rad hadde oppslag med skarp kritikk av 
Nasjonalbiblioteket. Første artikkel brakte ano-
nym kritikk av lederstilen til nasjonalbibliotekar 
Vigdis Moe Skarstein.  Den førte til en god del 
innlegg på postlista, innlegg  som supplerte 
kritikken av NB ved å vise til at de sviktet også 
på andre områder. Ikke minst på satsinga på 
bibliotekutvikling. Og Morgenbladets andre 
artikkel fulgte opp dette, ved å sitere kritikk mot 
NB fra flere bibliotekarer.

Samme morgen som Morgenbladets andre 
artikkel står på trykk, skriver altså redaktør 
Odd Letnes sitt innlegg. Han slutter seg ikke til 
kritikken mot NB. Tvert om, han er kritisk til all 
misnøyen som retter seg mot NB.  ”Uansett hva 
Nasjonalbiblioteket gjør, blir det utsatt for kritikk. 
Det sterkeste argumentet ser ut til å handle om 
at Nasjonalbiblioteket meler sin egen kake og 
ikke ser folkebibliotekenes behov.”, skriver han 
blant annet. Og: ”Jeg synes ropet på staten er 
underlig, og jeg kan ikke dy meg for å spørre: 
Er det virkelig uenighet i biblioteksektoren om 
at bibliotekutvikling må skje lokalt?” Og: ”Jeg 
tror den pågående debatten er preget av en 
håndfull personer som har et horn i siden til 
Nasjonalbiblioteket.”

Som eksemplene viser, her er det påstander 
man kan være enig eller uenig i. Han ønsket 
nok å provosere for å plassere seg sentralt i 
debatten. Greit nok. Men her er det også vik-
tige poeng om hvor mye vår bibliotekpolitikk 
skal rette seg mot sentrale myndigheter og 
politikere, sammenlignet med vekten vi legger 
på lokale myndigheter og politikere. Og han 
etterlyser mer konkret kritikk.

Debatten går med en rekke gode innlegg 
utover denne fredagen. Seint på kvelden kom-
mer imidlertid Frode Bakken med et innlegg 
som kvalifiserer til rødt kort. For innlegget var 
et lite tiltalende eksempel på en som tar man-

Bakkens brønnpissing
nen i stedet for ballen. ”Det er ikke irrelevant å 
peke på at Bok og bibliotek er 100 % avhen-
gig av støtte fra NB for å kunne drive videre”, 
skriver Bakken, som mener at Letnes har blitt 
”en spydodd i kampen for nasjonalbiblioteka-
rens og NBs renomme”. For Bakken er dette 
”betraktninger om objektive forhold som i en 
annen sammenheng er nedfelt i regelverket 
knyttet til habilitet”. Og han påstår at ”alle på 
biblioteknorge-lista bør være klar over at BoBs 
redaktør ikke er fri og frank men er avhengig 
av pengestøtte fra NB.” 

Det er over femti år siden Sigbjørn Hølme-
bakk lærte nordmenn at denne debatteknikken 
kalles brønnpissing. Og det lukter like vondt i 
dag, når Bakken forsøker å stemple Letnes som 
kjøpt og betalt. 

Odd Letnes er en dyktig redaktør som det 
aldri har vært grunn til å tvile på integriteten til. 
Heller ikke nå. Debatten om Nasjonalbiblioteket 
må kunne føres uten at deltakerne skal måtte 
risikere slike etterslengere. 

Det er ingen nyhet at ABM Media, som utgir 
Bok og bibliotek, mottar 1,5 millioner kroner 
årlig til bladet. Og det er riktig at det er Nasjo-
nalbiblioteket som bevilger disse pengene nå, 
etter at ABM-utvikling ble nedlagt. En eventuell 
debatt om denne bevilgningen har overhode 
ikke noe å gjøre i en debatt om Skarsteins leder-
stil eller NBs manglende satsing på bibliotekut-
vikling.  Og skulle Letnes være inhabil i debatter 
om NB, måtte også NBF være det, med sin om 
lag kvarte million årlig støtte fra samme kilde. 
Men det er selvfølgelig meningsløst. 

Åpenhet om økonomiske forhold er en ting. 
Inhabilitet er noe annet. Og brønnpissing er noe 
helt for seg selv. 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

B-PostAbonnement

Redaktør
Erling Bergan
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Statlig tilskudd til Norsk Bibliotekforening

I Bibliotekaren nr. 11 November 2012 
omtaler Erling Bergan høstens debat-
ter på Biblioteknorgelista, med vekt 
på habilitetsspørsmålet til Odd Letnes 
knyttet opp til den statlige støtten på 
kr. 1,5 millioner til ABM-Media og ut-
givelsen av Bok og Bibliotek. Bergan 
sier: ”Og skulle Letnes være inhabil i 
debatter om NB, måtte også NBF være 
det, med sin om lag kvarte million årlig 
støtte fra samme kilde.” 

Bare så det er sagt, så oppfatter jeg 
Odd Letnes som en aktiv og uavhengig 
debattant. Imidlertid tar Erling Bergan 
feil når han hevder at NBF mottar årlig 
støtte fra NB.

I søknad om statlig tilskudd søker 
Norsk Bibliotekforening om støtte 
til opplysnings-, informasjons- og 
kampanjevirksomheten rettet mot 

Tekst: Hege Newth Nouri
 Generalsekretær
 Norsk Bibliotekforening

bibliotekansatte, bibliotekeiere, poli-
tikere, media og brukere. Tilskuddet 
for 2012 på kr. 248 000 er således 
benyttet blant annet til produksjon av 
Bibliospettboka, en håndbok for til-
litsvalgte som fritt kan lastes ned på 
NBFs nettside, til høstens skolebiblio-
tekkampanje rettet mot alle rektorer 
i grunnskolen og til produksjon av 
Bibliotekforum. NBF har de siste årene 
mottatt statstilskudd under Kap. 326 
Språk-, litteratur- og bibliotekformål 
post 78 Ymse tiltak direkte fra Kultur-
departementet.

For 2013 foreslår Kulturdepartemen-
tet å legge tilskuddet direkte som tiltak 
under Nasjonalbibliotekets forvaltning 
under Kap. 326, post 80. Dette har 
NBF reagert på og tatt opp i hørings-
uttalelse til Stortingets behandling av 
budsjettforslaget med følgende be-
grunnelse: Som bibliotekenes og bru-
kernes eneste interesseorganisasjon 
mener vi at det er uheldig at tilskudd 
gjøres direkte avhengig av tildeling fra 

Nasjonalbiblioteket.
NB har ikke bevilget midler for 2013 

enda. NBF har dermed ikke mottatt 
støtte fra NB per dags dato.  
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Bruk Bibliotekaren til å komme i kontakt 
med aktuelle søkere! Vi utkommer hyppig, 
du treffer bibliotekarer og bibliotekar-
studenter i hele landet på en effektiv måte. 
Og vi er rimelige: 

1/8 side = gratis  
1/2 side = 1400,- + mva
1/4 side =   600,- + mva 
1/1 side = 2600,- + mva

Ta kontakt med redaktør Erling Bergan:
Tlf:  91 31 80 01 / Epost: erling.bergan@
bibforb.no

Er du på 
jakt etter 
bibliotekarer?

www.fiskeridir.no

Fiskeridirektoratet søker en dyktig og
initiativrik bibliotekar/rådgiver i vikariat
tom. august 2013 for bl.a.
oppfølging/publisering i våre åpne digitale
arkiv (institusjonsarkiv), oppfølging av
bibliotekets nettsider, publikumstjeneste og
utvikling av e-læring mm. 
For nærmere informasjon, ta kontakt med
Bibliotekleder Brit Skotheim, tlf. 974 33 417.

Søknadsfrist: 07.12.2012 
Mer informasjon om stillingen finner du på:
www.fiskeridir.no

Bibliotekar/rådgiver Bergen
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av 
midler til stipend for studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og ved 
Universitetet i Tromsø i 2012. 

Stipendet skal brukes til deltakelse på konferanser 
og seminar innen bibliotekbransjen.

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

Søknad sendes:  bf@bibforb.no.

Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes 
hele året. 

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

Stipend til 
student-
medlemmer
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Arbeidsevne i fastetiden
SPØRSMÅL:
Jeg er tillitsvalgt på jobben og har 

fått en sak på bordet som jeg ikke 
vet hva jeg skal gjøre med. Under 
Ramadan hadde noen av de mus-
limske ansatte redusert arbeids-
evne som følge av fasten. I flere 
av tilfellene blir det sagt at de ikke 
fulgte opp arbeidet sitt.  Arbeids-
giver har tatt opp problemet med 
meg og vil kreve at arbeidstakere 
må yte tett på 100 prosent uavhen-
gig av fasten. Det er også mange av 
kollegaene som reagerer siden det 
fører til mer arbeid på dem. 

Jeg er veldig usikker på hvordan 
jeg skal gå fram og hvilke rettig-
heter ansatte som faster har. Har 

prøvd å se på lover og avtaler men 
finner ingen svar.  

SVAR:
Arbeidstaker har ikke uten videre 

krav på å faste dersom det går ut-
over arbeidsutførelsen eller det kan 
innebære fare for eget eller andres 
liv og helse. På den annen side har 
heller ikke arbeidsgiver rett til å 
nekte arbeidstager å faste dersom 
det ikke går utover arbeidet.

Arbeidsgiver bør legge forhol-
dene til rette slik at ansatte som 
ønsker det, kan gjennomføre 
fasten, uten at det går ut over ar-
beidsutførelsen. Dette kan for ek-
sempel bety at man under ramadan 

Likestillings- og diskrimineringsombud  
Sunniva Ørstavik. (Foto: CF Wesenberg)

tilrettelegger for hyppigere pauser 
(den som faster vil kanskje dele 
opp lunsjpausen sin i flere korte 
pauser), eller at arbeidsoppgavene 
ikke er fullt så fysisk krevende som 
ellers. 

Det er arbeidstakers plikt ikke 
å utsette seg selv eller andre for 
fare under fasten. Dersom man for 
eksempel jobber som yrkessjåfør 
eller i stillas, må både arbeidsgi-
ver og arbeidstaker nøye vurdere 
sikkerheten dersom den ansatte 
skal faste.

Siden fasten er over for i år, så 
har dere tid til å planlegge fram-
over. Jeg vil derfor anbefale deg 
å ta et møte med de ansatte det 
gjelder for å snakke med dem om 
saken. Når det gjelder henvendel-
sen fra arbeidsgiveren så vil jeg 
foreslå at dere lager en lokal avtale 
om hvilke former for tilrettelegging 
dere kan gjennomføre og hvilke 
krav som stilles til ansatte. Det er 
viktig at alle ansatte gjøres kjent 
med innholdet i avtalen. 

  
Med vennlig hilsen

Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombud
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Den idylliske hagen til hotelletLunsj ved havetGreske påskeseremonier

Medlemstilbud - Påsketur til Lesvos
Bli med vår erfarne reiseleder fra 30. april - 10. mai til øya Lesvos i Hellas for å oppleve den ekte greske 
påsken! En spennende gresk øy med 11 millioner oliventrær og store skoger hvor det skjuler seg 
gamle templer og kirker. På Lesvos er ikke turismen hovednæringen – de har lenge hatt olivenolje 
som sikker inntektskilde – derfor �nner du her det autentiske greske livet hvor gamle tradisjoner, mat 
og kunst fremdeles er å �nne.

Hotellet

Votsala hotel med sin idylliske beliggenhet rett ved havet er vel 
verdt å oppleve. Vertskapet skaper en atmosfære som gjør at 
gjestene kommer igjen og igjen. Den �otte frokosten serveres i 
hagen med klassisk musikk i bakgrunnen og med utsikt til havet 
og Tyrkia på andre siden.

Rommene er utstyr med enkelt kjøkkenutstyr så det ligger til 
rette for å kjøpe litt brød, frukt, vin etc. til enkel lunch på altanen.

Pakker og priser

- Fly t/r Gardermoen - Mytilini
- Transport t/r �yplass
- Velkomstmiddag ved ankomst
- Hotellovernatting i dobbeltrom 10 netter
- Halvpensjon
- Alle påskeaktiviteter 2. til 5. mai
- Stor gresk avskjedsmiddag med drikke
- Erfaren norsk reiseleder som er med hele veien

Tilbud BF-medlemmer: 10 690,- per pers (Ikke medl.: 11 290,-)

Begrenset antall plasser!

Den greske påsken

"Paska" som de sier på gresk, er den helligste og mest feirede 
høytid i Hellas. Den feires som vår jul, nyttårsaften og 17. mai, - 
alt på en gang! Det er en gigantisk folkefest og en stor opple-
velse, enten man er religiøs eller ikke.

Program under reisen

Vi legger opp til et innholdsrikt program, men også tid til å 
utforske på egenhånd eller å slappe av ved hotellet. Påskeakti-
vitetene inkluderer ulike greske seremonier, grilling av hele 
lam, festmiddager, besøk i gamle kirker og landsbyer, fyrver-
keri, rusling i olivenlundene, med mer.

Komplett program �nner du på www.activetours.no.

Kveldsstemning i Mytilini havn

Mer informasjon og bestilling

Besøk våre hjemmesider eller ta kontakt på e-post eller telefon 
for mer informasjon og reservering av plass. Vi ser fram til å høre 
fra deg!



Xtra personell – stolt leverandør av flinke folk. tlf: 02360 www.xtra.no

Flinke folk kjenner til den viktige forskjellen. Ønsker du å utgjøre en stor forskjell som 
informasjonsforvalter, så har vi ledige jobber innen bibliotek, dokumenthåndtering, arkiv 
og webpublisering.  Xtra personell er spesialister på å finne riktig jobb til riktig person.

Skal du søke eller arkivere må du vite 
forskjellen på ISDN og ISBN

ISDN ISBN

Xtra_Biblo183x263.indd   1 05-01-09   10:11:59
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Finnmark
Ragnhild Måsø
Tana bibliotek
Telefon:    46 40 03 16
E-post:     ragnhild.maso@tana.kommune.no

Troms
Marit Somby
Troms fylkesbibliotek
Telefon:   47 30 40 49
Epost:      marit.andersen.somby@tromsfylke.no

Nordland
Grete Gløsen Josefsen
Rana bibliotek
Telefon:    95 06 65 26
E-post:     grete.g.josefsen@rana.kommune.no

Trøndelag
Morten Olsen Haugen
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Sitatet

”- Å bruke eksisterende bygg er spen-
nende og viktig. 80 prosent av husene 
vi har om 20 år er allerede bygd, sier 
Ingrid Grændsen, arkitekt ved Arkiplan 
i Trondheim. Hun har flere forslag til 
hva Deichmanske kan brukes til, når 
biblioteket en dag står tomt.”

Fra artikkelen ” Noe som passer for 
Deich?” i Dagsavisen 26.11.2012. Ar-
kiplans illustrasjoner viser henholds-
vis ”Hva om man gjorde Deichmanske 
til en by for studenter med små 
leiligheter og store fellesarealer?” 
og ”Deichmanske som kjøpesenter”. 

Det var noen knallharde forhandlingsdøgn 
for de tillitsvalgte i SAS forrige måned. Det 
gikk kun få dager fra de seg forelagt noe 
som lignet et ultimatum, til de måtte si ja 
eller nei. Ultimatumet bestod av lønnsned-
gang, økt arbeidstid og dårligere pensjon. 
Alternativet var konkurs, nedlegging av 
hele flyselskapet og oppsigelse av 15.000 
ansatte. 

Konsernsjefen gikk i spissen. Han frasa 
seg frivillig 20 % av sin egen lønn. Dermed 
var standarden satt, og resten av da SAS-
ansatte skulle liksom være motivert til å gå 
ned i lønn de også. Men når 80 % lønn 
utgjør 8 millioner kroner, er den moralske 
virkningen overfor de som er bakkeperso-
nale eller kabinpersonale og tjener 400.000 
eller 500.000 ikke særlig sterk.

Det var da også påfallende at under den 
dramatiske helga med SAS-forhandlinger, 
kom pilotene til enighet med vesentlig 
kraftigere kutt enn foreningene for de 
andre personalgruppene. For pilotene er 
åpenbart høytlønte. De har ansvarsfulle job-
ber, bevares. Men når du er villig til å kutte 
årslønna med en månedslønn, altså over 8 
% lønnsnedgang, så må vi regne med at 
utgangspunktet er komfortabelt.  

I følge nyhetstjenesten e24.no er ett av 
punktene i avtalen også: ”Pilotene kan nå 
bli bedt om å jobbe inntil 47,5 timer i uken. 
Ved forsinkelser eller ekstreme forhold kan 
dette økes til 60 timer.” 

Men hva står egentlig i tariffavtalene for 
de SAS-ansatte? ”…kan nå bli bedt om...” 
og ”… kan dette økes…” Hva er egentlig 
realitetene? Det er ikke alltid så lett å vite. 
I offentlig sektor er vi vant til at lønns- og 
arbeidsforhold er kjent for alle som måtte 
være interessert, gjennom offentliggjorte 
tariffavtaler og lønnsstatistikk. I SAS gjør 
de det annerledes: - Vi har tatt en vurdering 
på at vi ikke ønsker å utlevere lønnsstati-
stikk til mediene i en tid hvor man søker 

Arbeidslivets fortellinger
en konstruktiv samling og enighet rundt 
denne planen som er lagt fram, sier infor-
masjonsdirektør Knut Morten Johansen til 
Klassekampen. 

Dermed er vi prisgitt udokumenterte 
fortellinger om lønns- og arbeidsforhold i 
pressa. Allerede noen dager etter forliket i 
SAS, begynte bekymringer om piloters lange 
arbeidsdager å bli fortalt i media. Kanskje 
det er sant, kanskje det er tidlige forpost-
fektninger før tariffavtaler må revideres om 
ett år eller tre. Det minner meg i hvert fall om 
sykehuslegenes underlige kamp for begren-
set arbeidstid, med begrunnelse at de må 
ha fritid til å ta seg inn igjen etter hardt 
arbeidspress, hvoretter de drar til Sverige 
for å ta ekstravakter i fritida – og svenske 
overleger kommer til norske sykehus for å 
tette hullene på vaktplanen her. 

Parat, som er et av våre søsterforbund 
i YS, organiserer en god del SAS-ansatte. 
Men det er ikke de som har sjusifra løn-
ninger. Det kommer da også til uttrykk når 
deres advokat Vetle W. Rasmussen hen-
vender seg til medlemmene med råd om 
hvordan håndtere en vanskeligere personlig 
økonomi etter kuttene i lønna. De anbefa-
les å redusere forbruket, frarådes å bruke 
kredittkort, tipses om å kontakte banken om 
betalingsutsettelse på lån, osv. 

Fortellinger om ulike gruppers lønns- og 
arbeidsforhold vil vi alltid bli møtt med. Men 
det er viktig å ha mest mulig åpenhet rundt 
de faktiske forhold. Både avtaleforhold og 
reell statistikk om faktisk lønnsutbetaling 
og arbeidstid.
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