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En mann og hans app 

5. mars åpnet Deichmanske bibliotek 
i Oslo for utlån av e-bøker på nett, og 
verktøyet eBokBib ble lansert med 
brask og bram. Ved hjelp av et par tas-
tetrykk kan du nå låne en bok, lese den 
og levere den tilbake. I hvert fall hvis 
du bor i Oslo, Trondheim eller Bergen 
og har et brett som begynner på i-.

  8
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Lederen har ordet
Tillitsvalgte i BF kommer i mange stør-

relser, og da snakker jeg ikke om fysikk. 
Noen er tillitsvalgte for mange og noen for 
få. Noen er alene-BFer på sin arbeidsplass 
og således å regne som sin egen tillits-
valgt. Også fylkeslagsledere er tillitsvalgte 
i BF, selv om disse ikke nødvendigvis er 
tillitsvalgte på arbeidsplassen sin. De er 
organisasjonstillitsvalgte. Uavhengig av 
om man representerer mange eller om 
man representerer få, utfører tillitsvalgte 
kjerneoppgaver i BF, og spiller en helt 
sentral rolle for at BF skal kunne fungere 
på alle områder. Tillitsvalgte utgjør selve 
navet i forbundet.

I Bibliotekarforbundets formålsparagraf, 
vedtektenes §1 heter det:

«Bibliotekarforbundet (BF) er et lands-
omfattende, partipolitisk uavhengig 
fagforbund. BFs formål er å arbeide for 
medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, 
høy faglig standard i utdanningen og i 
utøvelse av faget. BF skal arbeide for å 
styrke medlemmenes rolle i arbeidslivet.»

Formålsparagrafen i vedtektene og 
målene i det landsmøtevedtatte mål-
programmet vårt oppfylles ikke alene 
gjennom at forbundsstyret tar de riktige 

beslutningene, eller at landsstyret staker 
ut riktig kurs. BF er helt avhengig av at 
tillitsvalgte fungerer godt i sine verv og 
gjør jobben på sine arbeidsplasser eller i 
sine organisasjonsledd. 

Tillitsvalgte spiller en 
helt essensiell rolle

For å nå intensjonene i formålsparagra-
fen må Bibliotekarforbundet arbeide godt 
på en rekke områder, og vi må jobbe godt 
sammen på tvers av organisasjonsleddene 
i forbundet. Tillitsvalgte på arbeidsplas-
sene spiller en helt essensiell rolle i alle 
de områdene vi arbeider med. Når det 
gjelder lønn og tariff er det kanskje aller 
tydeligst, og det er nok også den opp-
gaven som flest tenker på når de ser for 
seg tillitsvalgtsoppgaven. Lokale lønnsfor-
handlinger og arbeidet med dette er en 
betydelig del av tillitsvalgtes oppgaver. Og 
naturligvis en svært viktig del.

Men også når det gjelder arbeidsfor-
hold gjør tillitsvalgte en viktig jobb. Når 
det gjelder forhandlinger om arbeidstid, 
store og små spørsmål om arbeidslivets 
spilleregler på arbeidsplassene. For ikke å 
snakke om dersom det oppstår uoverens-

stemmelser eller tilløp til konflikter på jobb. 
Tillitsvalgte har i kraft av sitt verv en viktig 
rolle å spille i slike og liknende prosesser 
på arbeidsplassen sin, og nedlegger et 
betydelig arbeid for å bidra til gode løs-
ninger og godt arbeidsmiljø på vegne av 
sine kolleger. 

Fag- og utdanningspolitikk
Det er ikke sikkert at tillitsvalgte tenker 

på det til daglig, men tillitsvalgtrollen 
inneholder også en viktig dimensjon 
i forhold til fag- og utdanningspolitikk 
i biblioteksektoren. Gjennom å bidra i 
ansettelsesprosesser, fra utlysning av 
stillinger til lønnsplassering, intervjuer 
og utvelgelse til intervjuer har tillitsvalgte 
faktisk innflytelse på hvordan arbeidsmar-
kedet utvikler seg for bibliotekarer gene-
relt. Mange tillitsvalgte er flinke til å følge 
med på om det brukes unødvendig mange 
engasjementer i stedet for faste anset-
telser for eksempel, eller om det lyses 
ut deltidsstillinger der stillingen egentlig 
burde vært hel. Tillitsvalgte er flinke til å 
følge med på at krav til kompetanse i stil-
lingene blir fulgt opp, og at stillinger som 
blir ledige faktisk lyses ut eksternt og blir 
gjenstand for en god ansettelsesprosess 
der søkere blir behandlet skikkelig og der 
kandidater ikke utsettes for diskriminering.  

Bibliotekpolitikken
Også på det bibliotekpolitiske områ-

det bidrar tillitsvalgte i stor grad. Ved 
trusler om budsjettkutt i biblioteket kan 
tillitsvalgte synliggjøre konsekvenser og 
bevisstgjøre brukere og beslutningsta-
kere om de negative konsekvensene av 
reduksjon i tilbudet. Mang en filial har blitt 
reddet fordi tillitsvalgte har mobilisert til 
forsvarskamp. Tillitsvalgte får også anled-
ning til å uttale seg om lokale og regionale 

Uansett om dere lusket, jublet, 
stormet, krøp, rygget eller sukket 
dere inn i tillitsvalgtsrollen: Det at 
dere stiller opp er av enormt stor 
betydning for BF. Det er rett og slett 
fryktelig viktig. Takk.
 ”

”
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bibliotekplaner og andre politiske doku-
menter som danner grunnlag for videre 
utvikling og drift av bibliotektilbudet, og 
bidrar således direkte til utforming av 
bibliotekpolitikken på i sin virksomhet.

Tillitsvalgte spiller en helt essensiell 
rolle i utvikling av Bibliotekarforbundets 
organisasjon, og i forbundets videre 
vekst gjennom verving av nye medlem-
mer. Erfaringer fra fagforbund generelt 
viser at folk som bytter medlemskap i 
fagforening eller som melder seg inn i 
fagforeninger for første gang, stort sett 
har lokale tillitsvalgte som årsak til at de 
søker det medlemskapet i nettopp den 
fagforeningen de velger. Dette gjelder 
generelt i fagforeningsverdenen, og det 
er ingen grunn til å tro at det ikke gjelder 
for bibliotekarer også.

Setter agendaen
Tillitsvalgte setter i stor grad agendaen 

i BF. Gjennom de problemstillingene som 

Monica Deildok
Forbundsleder

 

LEDEREN HAR ORDET

de bringer til torgs får sekretariat, fylkes-
lag og forbundsstyre innblikk i hva som 
foregår rundt om på arbeidsplassene. 
Hvilke utfordringer som seiler opp, hvilke 
problemer, men også hvilke muligheter 
og som åpenbarer seg, og hvilke gode 
løsninger som arbeides fram.

Dialog med tillitsvalgte er alltid interes-
sant, og nesten alltid inspirerende. Tillits-
valgte «maser» ikke når de henvender seg 
til sekretariatet, fylkeslag eller forbunds-
styret. De bidrar til gode læringsproses-
ser, utvikling av BF og godt samarbeid i 
organisasjonen. Ikke minst bidrar de til 
helt nødvendige innspill til BFs sentrale 
organisasjonsledd om hva som rører seg 
på arbeidsplassene.

Lusket, jublet, stormet, krøp, 
rygget eller sukket...

Tillitsvalgte er navet i BF, uten tillits-
valgte stopper virksomheten opp. Så 
enkelt er det. Noen av dere har akkurat 

sagt ja til å fortsette som tillitsvalgt på 
arbeidsplassen eller i fylkeslaget, dere 
har brettet opp ermene for å ta en «vakt» 
til. Noen har akkurat blitt tillitsvalgte for 
første gang.  Noen har akkurat bestemt 
seg for å ta et skritt fram på et tidspunkt 
der ingen andre ville, og sagt «Ja vel, jeg 
får gjøre det jeg».  Uansett hvordan det 
gikk til. Uansett om dere lusket, jublet, 
stormet, krøp, rygget eller sukket dere 
inn i tillitsvalgtsrollen: 

Det at dere stiller opp er av enormt 
stor betydning for BF. Det er rett og slett 
fryktelig viktig. Takk.

Fantastisk oppslag i lørdags-VG 9. mars:

Når landets nest største avis forstår poenget 
med bokbåten Epos og idéen bak folkebibliotek

Politisk redaktør Hanne Skartveit 
i VG melder seg fra Underdal over 
en dobbeltside i VG - få dager etter 
at Kulturutredninga ble lagt fram. 
Hun tok poenget: Den kulturelle 

Vi har nå over 4000 milliarder i Oljefondet.
Det er 800 000 kroner for hver enkelt av

oss. I går kom karakterboken for året som er gått.
Den viser at Oljefondet hadde en avkastning på
13,4 prosent i fjor. Det er det nest beste resultatet
noensinne. Fondet økte med 504 milliarder kro-
ner.

Det følger et stort
ansvar med å

forvalte verdens stør-
ste fond. Og Norge har
klart å bygge opp et in-
vesteringsmiljø som så
langt klarer å levere
det de skal. Den rela-
tivt store friheten fon-
det har fått til å plas-
sere pengene i ulike
markeder gir penger
på bok, og viser at fon-
det lever godt uten de-
taljstyring. Det bør
være mange ledd mel-
lom fondet og politi-
kerne.

Oljefondet er en
oppfinnelse vi kan være stolte av. Å løsrive

inntektene fra utgiftsbruken ved å la pengene gå
inn i et eget fond, sørger for at vi unngår såkalt
hollandsk syke. Tilstanden er oppkalt etter ned-
turen i Nederland på slutten av 1970-tallet, hvor
de måtte ta smertelige nedskjæring etter overfor-
bruk av plutselige gassinntekter. Landet var i
verre forfatning enn før funnet av verdifulle na-
turressurser.

De norske oljepengene plasseres i det inter-
nasjonale markedet og trekkes derfra til-

bake i norsk økonomi i et tempo som skal være
tilpasset den samfunnsøkonomiske situasjonen.
Det sørger for at politikerne ikke kan ta omveier
rundt statsbudsjettets prioriteringsprosesser, og
at vi har en trygghet i bakhånd når det butter.
Etter finanskrisen kunne politikerne øke oljepen-
gebruken for å stimulere økonomien. Norge har
kommet silkemykt fra det hele.

Stadig vekk kommer det ideer om å investere
oljepengene til gode formål i Norge. Men vi

har allerede nok handlingsrom om vi prioriterer
riktig. Oljefondets handlingsregel sikrer at vi
ikke skyfler for mye inn i norsk økonomi. Når vi
har valgt å hente opp verdiene heller enn å la
dem ligge og forrente seg der nede i havbunnen
til fremtidige generasjoner, bør det være opp til
dem som kommer etter oss å velge hva de skal
bruke pengene til.

Tommelen opp
for Oljefondet

9. March 2013

63 mennesker fikk diare etter å ha spist på den
eksklusive restauranten Noma i København. No-
ma, som er kåret til verdens beste spisested, er
blant annet kjent for å være svært opptatt av
såkalt kortreist mat.
For de magesyke gjestene ble matens reise gjen-
nom kroppen kanskje i korteste laget. 

Eksklusivt

Jentene kommer fullastet med bøker
opp landgangen – bæreposene sprekker
nesten. Det er et halvt år siden forrige
gang bibliotekbåten Epos var innom
Undredal. Nå kan jentene bytte ut bok-
samlingen, og gå hjem og lese.

Tegneren og jeg er om bord i bok-
båten som seiler langs vestlandskys-
ten, og når de minste steder. Som den
usigelig vakre bygda Undredal, med
rundt 80 innbyggere. Den ligger mel-
lom snøkledde fjell som stuper ned i
fjorden. Her er det langt til nærmeste
bibliotek. I bokbåten Epos finner vi
Norges eneste flytende boksamling.
Båten ligger der og dupper som en fan-
tastisk representant for Norges viktig-
ste kulturbærer; folkebiblioteket.

Kulturløftet
Denne uken kom Kulturutredningen; en
gjennomgang av den rødgrønne regje-
ringens kulturløft. Staten bruker dob-
belt så mye penger på kultur som i 2005,
da kulturløftet ble vedtatt. Målet den
gangen var at én prosent av statsbud-
sjettet skal gå til kulturformål innen
2014. Alt tyder på at dette målet blir
nådd.

Men det avgjørende er hvordan pen-
gene brukes, ikke hvor mye som bru-
kes. Nå viser det seg at økningene i pen-
gebruk i stor grad har gått til festivaler,
rockemuseum og annen moro. Mens
gråere og mindre kjendisspekkede in-
stitusjoner blir forsømt. Som bibliote-
kene. 

Tidligere kulturminister Anne En-
ger, som ledet arbeidet med Kulturu-
tredningen, pekte nettopp på disse for-
sømmelsene da hun la frem sin rap-
port. Hun snakker om «den kulturelle
grunnmuren». Det er et godt begrep.

Bibliotekloven sier at hver kommune
skal ha et bibliotek. Men det hjelper li-
te, så lenge de ikke får kjøpe bøkene de
trenger, eller får ha åpent mens folk
kan komme til dem. I Kulturutrednin-
gen slås det fast at bibliotekene åpen-
bart er «systematisk underfinansiert
og nedprioritert». Dette er sterke ord i
en offentlig utredning. Det forteller noe
om alvoret i situasjonen.

Lesegleden
Jeg kjenner meg godt igjen i jentene
som kommer inn på bibliotekbåten
med sine bæreposer. Som barn bar jeg
meg nesten skjev, hver gang jeg hadde
vært på biblioteket på Manglerud, dra-
bantbyen i Oslo der jeg vokste opp. I
posene var det bøker jeg hadde funnet
frem til selv, ikke bøker de voksne men-
te det var fornuftig å lese. Biblioteket
var mitt sted. Her hadde hverken for-
eldre eller lærere noe de skulle ha sagt.

Det er gleden over barnas leseglede
som driver skipper Kjell-Atle Fred-
heim. Han har styrt bokskuta i seks år.
Bibliotekbåten har gått langs kysten i
femti år. Nå opplever Fredheim ofte at
folk kommer med barna og barnebarna
sine, og snakker om hva båten betydde

for dem selv da de var barn. På båten
får vi også høre om advokaten som
kom og sa at han nok ikke ville vært der
han er i dag uten båten. Med den kom
bøkene til bygda. Han opplevde gleden
ved å lese, og kunnskapen det ga ham.

De fleste nordmenn slipper å vente i
et halvt år mellom hver gang de kan
rusle mellom bokhyllene og plukke ut
en bok de liker. Barnehager og skole-
klasser oppsøker bibliotekene på dag-
tid. Pensjonister samles der om for-
middagen for å lese aviser og slå av en
prat. Ungdommer går dit for å lese bø-
ker – og for å få fred.

Det er her internett aldri kan erstatte
biblioteket som en port til litteraturens
fantastiske verden. Og som en port til et
godt liv i Norge.

Profilerte norske kvinner med inn-
vandrerbakgrunn, som Kadra og Amal
Aden, forteller at biblioteket for dem
har vært helt avgjørende. Her fikk de et
fristed, og her åpnet verden seg. Kadra
er et av de mest beleste menneskene
jeg kjenner. Det er ikke sikkert hun
hadde vært det uten bibliotekene – uten
den muligheten til å kikke inn i bøkenes
verden.

Vi vet at barn som vokser opp i hjem
med bøker, får et forsprang videre i li-
vet. Et bibliotek kan ikke rette opp den
forskjellen. Men å ha et sted i nærheten
av der man bor, med voksne mennes-
ker som elsker bøker, og som kan gi råd
og gode samtaler, kan jevne ut noe.

Lang tradisjon
Folkebibliotekene går langt tilbake i
tid. Henrik Wergeland var blant dem
som arbeidet for å etablere folkebiblio-
teker og leseselskaper rundt om i Nor-
ge på 1800-tallet. Første gang folkebi-
bliotek fikk statsstøtte, var i 1836. Fra
1876 fikk bibliotekene en fast post på
statsbudsjettet.

Det første folkebiblioteket på lands-
bygda ble etablert i 1797, i tegnerens
hjemkommune, Ørsta på Sunnmøre.
Ivar Aasen, nynorskens far, satt her og
leste.

– Uten biblioteket, ingen nynorsk,
brummer tegner Hagen.

Det er ikke like morsomt for politi-
kerne å bevilge penger til biblioteker
som til festivaler. Det er morsommere
å klippe snorer eller bli avbildet sam-
men med kule stjerner. Tenk tidligere
kulturminister Trond Giske med artis-
ten Mira Craig på skuldrene. Eller kul-
turminister Hadia Tajik på kjendispar-
ty i Los Angeles under Oscar-utdelin-
gen.

Kulturpolitikk handler også om na-
sjonsbygging. Bokbåten Epos langt
inne i Sognefjorden viser oss hvordan
bibliotekene strekker seg utover i Nor-
ge.

Det går en linje fra Sognefjorden til
Groruddalen. Fra småstedene som er
vanskelig å nå, til drabantbyene der
mange lever isolert fra hverandre. Fra
advokaten som takker bokbåten for
verden som åpnet seg, til norske jenter

med innvandrerbakgrunn som
går til bibliotekene med sin
kunnskapstørst og frihetstrang.

Vi leser for å forstå oss selv, og
for å lære om hverandre – og om
verden. Norges velstand hviler
på menneskers kunnskap. Lan-
det vårt hadde vært fattigere
uten bibliotekene. En kulturmi-
nister som ønsker å løfte kultu-
ren, må først sørge for at grunn-
muren vi står på, er i orden.

UNDREDAL (VG) Inn Sognefjorden kommer en båt full
av bøker. Bibliotekene binder oss sammen – og bygger
fortsatt nasjonen Norge.

Fra Sognefjorden 
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VOKSER: Ol-
jefondet er ver-
dens største
statlige inves-
teringsfond. Foto:

SARA JOHANNESSEN

Krigersk og hysterisk retorikk fra Pyongyang er
ikke noe nytt, men de siste dagene har propagan-
distene overgått seg selv. Det er mulig at Nord-
Korea, som en del analytikere mener, egentlig
ønsker fred og forhandlinger. De har i så fall en
underlig måte å vise det på.

Situasjonen mot den koreanske halvøya er nå
mer spent enn på noe tidspunkt siden Koreakri-
gen for 60 år siden. 

Etter at FNs sikkerhetsråd enstemmig innførte
nye sanksjoner, som en reaksjon på Nord-Koreas
siste kjernefysiske prøvesprengning, truer kom-
munistregimet med at «atomkrig kan bryte ut når
som helst».

Både i nord og sør har nye ledere, men begge
har noe å slekte på. Kim Jong-un er tredje genera-
sjon av et dynasti som har gitt nordkoreanerne
diktatur, hungersnød og atomvåpen. Park Geun-
hye er datter av Park Chung-hee, generalen som
tok makten i et militærkupp og som styrte landet
med jernhånd i 18 år. Sør-Korea er siden blitt de-
mokratisk og velstående, mens Nord-Korea forblir
fattig og isolert. Selv Kina, deres siste venn, er nå
gått lei.

Park ble innsatt i presidentembetet 25. februar
og flyttet inn i det presidentpalasset hun vokste
opp i. Begge foreldrene ble myrdet, moren av en
attentatmann i 1974 og faren av sin egen etter-
retningssjef i 1979. Den 22 år gamle studenten
avbrøt brått sine studier i Frankrike i 1974 for å
påta seg de offisielle oppgaver moren hadde hatt.
Hun ble valgt inn i parlamentet første gang i 1998,
ble senere partileder og i desember valgt til lan-
dets president.

I valgkampen lovet hun å forbedre forholdet til
Nord-Korea ved tillitsskapende tiltak og økono-
misk assistanse, kanskje også ved et toppmøte
med Kim Jong Un. Men hun garanterte også et
sterkt militært forsvar. Sikkerheten
har høyeste prioritet. Det poli-
tiske forbildet er en annen tøff
kvinne, Storbritannias tidligere
statsminister Margaret That-
cher.

Park har rett i at Nord-Korea
har mest å tape på sin kon-
frontasjonslinje, men hun
bør ikke glemme sine løfter
om å søke avspenning.
Det er krevende i dagens
krigerske klima, men
eneste farbare vei for å
unngå det utenkelige.

Parks ildprøve 
Etter bare to uker på jobben settes
Sør-Koreas president Park Geun-
hye på sitt livs prøve. Nord-Korea
sier opp våpenhvileavtalen og truer
med atomkrig.

FØRSTE KVINNE: Sør-Koreas president Park
Geun-Hye taler til nasjonen. Hun er landets første
kvinnelige president. Foto: AFP

til Groruddalen

Er det grunn til å tro at langrennsløpere i motsetning til andre utholdenhetsutøvere avsto fra EPO-bruk, skriver Bengt Saltin og Jakob
Mørkeberg.

grunnmuren er viktig, den kulturelle 
grunnmuren er forsømt. Bibliotek er 
en kjerneinstitusjon i den kulturelle 
grunnmuren. 

Med utgangspunkt i sin egen opp-

vekst og bibliotekbruk fra Manglerud 
på Oslos østkant, drar hun linjene 
til ett av bibliotek-Norges flaggskip 
- det eneste på kjøl. Redaktøren 
ser med egne øyne poenget med 
bokbåten Epos. Og hun skriver så 
selvfølgelig om idéen  med folkebi-
bliotek: ”Barnehager og skoleklasser 
oppsøker bibliotekene på dagtid. 
Pensjonister samles der om formid-
dagen for å lese aviser og slå av en 
prat. Ungdommer går dit for å lese 
bøker – og for å få fred. Det er her 
internett aldri kan erstatte biblioteket 
som en port til litteraturens fantas-
tiske verden. Og som en port til et 
godt liv i Norge. Profilerte norske 
kvinner med innvandrerbakgrunn, 
som Kadra og Amal Aden, forteller 
at biblioteket for dem har vært helt 
avgjørende.”

Så får vi håpe at politikere som 
måtte gå svangre med bokbårkutt 
eller stemoderlig biblioteksatsing, 
leste artikkelen og tok poenget! 
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SPØRSMÅL:
Vil de samme regler for godtgjøring for forskjøvet 

arbeidstid for heltidstilsatte gjelde for deltidstil-
satte?

Dette var et av mange spørsmål som svirret 
litt i luften under grunnkurset som vi nettopp har 
avholdt. Spørsmålet dukker jevnlig opp og fortjener 
svar hver eneste gang.

SVAR:
Ved forskyving av arbeidstid er prinsippet at man 

flytter på de timene man ordinært skal jobbe en 
bestemt dag. Da er det ikke overtid, men de samme 
timene som man normalt skal jobbe. Forskyvning av 
arbeidstid skal avtales så vidt mulig med tre dagers 
varsel og aldri mindre enn 1 dag i forveien.

At det syndes mot avtaleplikten gjør at begre-
pene blandes. Overtid kalles feilaktig forskyvning 
av arbeidstid for heltidstilsatte.

Når det gjelder betaling for forskjøvet arbeidstid, 
har deltidstilsatte samme rettigheter som heltids-
tilsatte til å få utbetalt tillegget på 50 %. Dette 
gjelder den tiden som faller utenom vedkommendes 
ordinære arbeidstid. Man står jo til vanlig til arbeids-
givers disposisjon etter en fastsatt arbeidsplan, og 
arbeid ut over dette skal godtgjøres med tillegget 
på 50 %.

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell

Rådgiver i BF 

Forskjøvet 
arbeidstid for 
deltidstilsatte

BF-sekretariatet svarer

Fo
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MIKROMARC
– Bibliotekenes beste venn

Vi gleder oss til å 
møte deg i Svolvær 
23. - 25. april med 
lek og moro, hygge 
og kos - og premier!

Bli en vinner i Svolvær!
Skann inn koden og registrerer deg i dag! Du kan også 
registrere deg på www.bibits.no eller vår Facebook-
side og bli med i trekningen av flotte premier onsdag 
24. april kl 15.00. Besøk vår stand og se hva du kan 
vinne! Husk at du må være tilstede på standen på 
trekningstidspunktet for å vinne.
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Nasjonalbiblioteket og forventningene
I siste nummer av Bibliotekaren presenterte Bibliotekarforbundet en rekke forventninger til 
Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket setter pris på innspillet og vil gjerne gi tilbakemel-
ding til Bibliotekarens lesere.

Styrke NBs sekretariat for 
bibliotekutvikling

Det jobbes med bibliotekutvikling i alle 
Nasjonalbibliotekets avdelinger. Det er 
dermed langt flere årsverk enn de som 
er knyttet til sekretariatet som arbeider 
med dette området i NB. Sekretariatet 
skal være bibliotekenes kontaktpunkt i 

Nasjonalbiblioteket. De som jobber der 
har ansvaret for å formidle henvendel-
ser videre i systemet og sørge for at 
Nasjonalbibliotekets kompetanse som 
helhet brukes i bibliotekutviklingen, noe 
som er i tråd med det mandatet NB fikk 
med overtagelsen av disse oppgavene. 
Både interne analyser og eksterne tilba-
kemeldinger tyder på at vi er i ferd med 
å lykkes med dette. Det brukes totalt 
flere ressurser til bibliotekutvikling i dag 
enn det budsjettet som ble overført fra 
SBMU. Men vi har nok ikke vært flinke 
nok til å synliggjøre hvordan en skal hen-
vende seg til sekretariatet for å komme 
videre til andre ansvarlige i Nasjonalbi-
blioteket, og vi jobber nå med løsninger 
for å rette på dette.

Plan for oppfølging av Stortings-
melding 23 (2008-2009) Bibliotek

Stortingsmelding nr. 23 (2008-2009) 
om bibliotek inneholder en rekke kon-
krete anbefalinger og forslag. Disse er 
langt på vei fulgt opp i løpet av de årene 
som er gått siden meldingen ble lagt 
fram.  Noen av disse tiltakene er store 
og synlige, som at det legges fram ny 
biblioteklov eller at alle norske fengsler 
nå har profesjonell bibliotektjeneste. 
Andre ting er vanskeligere å få øye på 
fordi de «gjemmer» seg innenfor et eller 
flere innsatsområder i utlysningen av 
utviklingsmidler. Nasjonalbiblioteket har 
fortløpende gjennomgang av bibliotek-
meldingens «Tiltak og strategier» for å 
sikre at vi er på rett kurs i forhold til den 
statlig vedtatte bibliotekpolitikken. Dette 
er også tema når Nasjonalbiblioteket har 
etatsstyringsmøter med departementet. 

Noen av de konkrete punktene fra mel-
dingen vil bli kommentert lenger nede 
i denne artikkelen. I tillegg til Bibliotek-
meldinga er det også i Stortingsmelding 
nr.10 (2011-2012) om kultur, inkludering 
og deltaking lagt stor vekt på bibliote-
kenes rolle. Her er Nasjonalbiblioteket 
sammen med Rikskonsertene pålagt å 
iverksette «den kulturelle nistepakka». 

Bred drøfting om konsekvensene av 
ny lov om folkebibliotek

Ny biblioteklov blir lagt fram til stor-
tingsbehandling denne våren. NB er i 
dialog med departementet om oppføl-
gingen av denne.  Et viktig arbeid vil bli 
nye forskrifter, og bl.a. vil fortolkningen 
av den nye biblioteksjefparagrafen bli 
viktig. Nasjonalbiblioteket har også tatt 
opp at dersom intensjonen i den nye 
formålsparagrafen skal bli en realitet, 
bør det følges opp med prosjekt- og 
utviklingsmidler til dette.  I det arbeidet 
NB blir involvert i her, vil vi ha dialog 
med bibliotekmiljøet, både gjennom 
rådgivende utvalg, fylkesbibliotekene og 
generell debatt. 

Drive fram sentrale prosjekt
Nasjonalbiblioteket har i sitt mandat 

at vi kan og skal være pådrivere for 
nasjonale prosjekt. Dette gjør vi enten 
alene eller i samarbeid med andre. Det 
viktigste virkemiddelet her er utlysing 
av prosjektmidler, men det er også tatt 
initiativ til samarbeid om prosjekter og 
tiltak bl.a. i samråd med Rådgivende 
utvalg. Både Biblioteksøk, webDewey, 
avistjenesten og Bokhylla er eksempel 
på nasjonale tjenester som kommer alle 

BIBLIOTEKUTVIKLING

Debatt med Nasjonalbiblioteket

Vigdis Moe Skarstein
  Nasjonalbibliotekar
Svein Arne Tinnesand
  Avdelingsdirektør
Nasjonalbiblioteket

Tekst:
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bibliotek til gode. Vi har også tatt initiativ 
til felles litteraturformidlingstjenester i 
samarbeid mellom flere bibliotek, men er 
ikke kommet så langt vi skulle ønske med 
det. Det vil vi komme tilbake til. 

Biblioteksvar ble evaluert av Jonas 
Svartberg Arntzen og Vidar Krummins 
i november 2011. Konklusjonen den 
gang var at innsatsen ikke stod i forhold 
til bruken og at både organisering og 
teknisk løsning av Biblioteksvar krevde 
betydelig oppgradering om tjenesten 
skulle videreutvikles. NB har derfor så 
langt valgt ikke å gå videre med dette. 
Vi har imidlertid registrert at liknende 
tjenester etterspørres, og Nasjonalbi-
blioteket mener at det er viktig at bi-
bliotekenes samlinger og kompetanse 
også blir tilgjengelig gjennom digitale 
tjenester. I dialog med flere bibliotek vil 
vi derfor se på om en gjennom å bygge 
på erfaringene fra Biblioteksøk i dag kan 
gjøre dette på en annen måte.  

Felles rammeverk for utlån av 
e-bøker i folkebibliotek

Nasjonalbiblioteket har som det anty-
des i innspillet ikke et direkte oppdrag 
knyttet til dette. (Her er ulike aktører, 
bl.a. bibliotekene selv som har ansvaret 
for innkjøp av bøker, biblioteksystemene 
som leverer utlånssystemer, og andre 
leverandører.) Forleggerforeningen har 
til tross for invitasjon fra Nasjonalbiblio-
teket valgt heller å forholde seg til Norsk 
Bibliotekforening. NB s rolle hittil har vært 
å støtte bibliotek med prosjektmidler til 
å prøve ut utlån av e-bøker. NB har også 
kommet med litteraturpolitiske innspill 
om dette feltet bl.a. i forbindelse med 
framlegging av forslaget til egen boklov.  
I utredningen fra Enger-utvalget tas det 
til orde for at Kulturdepartementet skal gi 
Nasjonalbiblioteket mandat til å påta seg 
en mer førende rolle på dette området. 
Det er NB i så fall klar til å kunne påta seg. 

Felles retningslinjer for 
lånesamarbeid

I etterkant av bibliotekmeldinga 2009 
utarbeidet ABM-utvikling nye felles 
retningslinjer for fjernlån. Disse ligger 
ute på vår nettside (http://www.nb.no/
Bibliotekutvikling/Tall-og-fakta/Lover-
og-retningslinjer). Det siste året har det 
igjen vært en diskusjon om ansvar og 
fjernlån. Nasjonalbiblioteket har et ansvar 
for fjernlån gjennom Depotbiblioteket. NB 
vurderer å sette ned en arbeidsgruppe 

som skal se nærmere på fjernlånet i 
forlengelse av ny biblioteklov. 

Biblioteksøk
Biblioteksøk er øverst på NBs handlings-

plan for videreutvikling i 2013. Viktige 
områder for arbeidet i 2013 er utvidelse 
av antall bibliotek som leverer data til tje-
nesten og å få til bedre funksjonalitet ved 
å inkludere utlånsstatus. Pr. i dag leverer 
131 folke- og fylkesbibliotek samt 153 
fagbibliotek data til tjenesten.  Deduplise-
ring av data har vært en stor utfordring. 
Deduplisering vil i denne sammenhengen 
si å slå sammen ulike poster på like ut-
gaver, slik at trefflistene blir mer presise. 
Også i 2013 vil det bli arbeidet videre 
med funksjonalitetsforbedringer, både 
på dette området og på andre områder 
som skal gjøre tjenestene bedre og mer 
brukervennlige. 

NB er i løpende dialog med bibliotek-
feltet både gjennom faste kontaktmøter 
med ulike organer og organisasjoner 
på bibliotekfeltet, gjennom å delta på 
fagmøter og konferanser og gjennom 

kommentarmuligheter og blogg på våre 
hjemmesider.  I utviklingen av Biblioteksøk 
har vi i tillegg til de faste kontaktpunktene 
mot sektoren, invitert til og fått innspill 
fra fagmiljøet, både fra fjernlånsgruppa i 
NBF og andre.

Dialog med bibliotekfeltet
NB ønsker å være i løpende dialog med 

bibliotekfeltet både gjennom faste møter 
med ulike organer og organisasjoner på 
bibliotekfeltet, og gjennom å delta på fag-
møter og konferanser.  Det er vanskelig for 
NB å si noe om bakgrunnen for kritikken 
som rettes mot oss. Det finnes kritikere 
som er uenige med de veivalg og avgjø-
relser som NB tar, men det er vanskelig 
å få øye på noen felles oppfatning blant 
kritikere på hvilke veivalg vi skulle gjort 
annerledes. Når det er sagt er vi absolutt 
åpne for konstruktiv og saklig kritikk som 
kan bidra til at vi gjør en bedre jobb for å 
utvikle bibliotekene i Norge, og vi er alltid 
villige til å møte organisasjoner, prosjekt, 
bibliotek og andre som ønsker dialog 
med oss. 

5   Bibliotekaren 3/2013

BIBLIOTEKPOLITIKK

BFs forventninger til Nasjonalbiblioteket
Bibliotekarforbundets styre har i flere runder drøftet Nasjonalbibliotekets håndtering av ansva-
ret NB har fått for bibliotekutvikling. På sitt februar-møte sluttet styret seg til en liste over ”sen-
trale utfordringer vi ser, og som vi mener det er naturlig at NB griper tak i”. Styret påpeker at 
de ønsker en ”konstruktiv og åpen dialog” om dette. BFs forventninger til NB er som følger:

Styrke NBs sekretariat for bibliotekutvikling
En stab på tre personer er ikke tilstrekkelig til å møte behovet. 

Selv om sekretariatet kan spille på NBs øvrige ansatte og res-
surser, er det nødvendig at et større miljø in NB har fokus på 
bibliotekutvikling i folke-, fylkes-, fag-, skole-, universitets- og 
høgskolebibliotek. Punktene under skulle mer enn tilstrekkelig 
begrunne dette behovet.

Plan for oppfølging av Stortingsmelding 23 (2008-2009) Bibliotek
Stortingsmeldinga ble behandlet og fikk tilslutning i Stortinget. 

Som statlig ansvarlig for bibliotekutvikling forventer vi at NB følger 
opp stortingsmeldinga. Men det rår tvil om hvilke tiltak i meldinga 
som vil bli fulgt opp, og hvilke som eventuelt ikke vil bli fulgt opp. 
Framdriftsplan for tiltakene er heller ikke kjent. Vi forventer at NB 
i den nærmeste tiden gjør tydelig kjent overfor bransjen hvordan, 
tiltak for tiltak, stortingsmeldinga skal følges opp. 

Bred drøfting om konsekvensene av ny lov om folkebibliotek
Når lovproposisjonen er framlagt og ferdig behandlet i Stortin-

get, forventer vi at Nasjonalbiblioteket inviterer sentrale aktører 
til samråd om konsekvensene av lovendringene og hvordan de 
bør håndteres. Det gjelder blant annet biblioteksamarbeid når 
dispensasjonsordningen opphører, det gjelder forskrifter om 
kvalifikasjonskrav til biblioteksjef, det gjelder tiltak for å følge opp 
”møteplass og arena for offentlig samtale og debatt” i paragraf 1, 
det gjelder endret organisatorisk plassering av fylkesbibliotek, m.m.

Drive fram sentrale prosjekt
Prosjektmidler er en viktig måte å stimulere til bibliotekutvikling. 

Men Nasjonalbiblioteket bør selv initiere og sørge for drift av pro-
sjekt som er av nasjonal karakter. Biblioteksvar er et eksempel på 
et slikt prosjekt, som bør gjenopprettes og fornyes. I lys av forsøk 
og debatt om selvbetjent åpningstid i bibliotek, ofte betegnet som 
”åpne bibliotek”, kan dette vise seg å bli en svært viktig faktor. 

Felles rammeverk for utlån av e-bøker i folkebibliotek
Selv om ulike aktører lager utlånsordninger for e-bøker, er 

uavklarte avtaleforhold et hinder for at disse kommer skikkelig 
i gang. Nasjonalbiblioteket må være en pådriver for at disse 
spørsmålene finner sin løsning, enten de selv forhandler med 
forlagsbransjen eller ikke. 

Felles retningslinjer for lånesamarbeid
I St.meld. nr. 23 (2008–2009) Bibliotek foreslås følgende 

tiltak: ”Nye, felles retningsliner for lånesamarbeid er under 
utarbeiding, og Kultur- og kyrkjedepartementet vil vurdere å 
fastsetje forskrift for lånesamarbeid og registrering med heimel 
i folkebiblioteklova § 3.” 

Vi er klar over at ny biblioteklov ikke er framlagt og vedtatt ennå, 
men så snart dette er på plass, bør NB først drøfte, så fastlegge 
et nasjonalt system for lånesamarbeid, tilpasset vår tids bibliotek, 
transportmåter og materialtyper. 

Biblioteksøk
Det har lenge vært et uttalt bibliotekpolitisk mål å få et felles søk 

i alle landets bibliotekkataloger, og en tjeneste med brukerinitiert 
fjernlån. Stortingsmelding 23 (2008-2009) er tydelig på dette. Vi 
forventer at dette prioriteres, at det legges fram en tidsplan og at 
NB underveis i prosessen er åpen om framdrift og løsningsvalg. 

Styrke NBs dialog med bibliotekfeltet
Det er behov for bedre dialog mellom Nasjonalbiblioteket og 

bibliotekarer og organisasjoner i bransjen. Det er reist mye kritikk 
mot NB for manglende åpenhet og respons på henvendelser og 
debatt. Om ikke all kritikk er like berettiget, er den et uttrykk for at 
dialogen ikke oppleves tilfredsstillende nok. Vi er i første omgang 
interessert i å vite hva NB mener er årsaken til denne kritikken, 
og hva de mener kan gjøres for å bedre dialogen. 

Hvem kommer etter Kvalheim?
Tore Eugen Kvalheim gikk 6. fe-

bruar av som YS-leder. Årsaken var 
at han skal til ny jobb som direktør i 
arbeidsgiverforeningen Spekter, der 
han tiltrer 1. juli. Men for å sikre en 
ryddighet i rollene gikk han av umid-
delbart. 1. nestleder Jorunn Berland 
tok umiddelbart til med å fungere som 
midlertidig YS-leder, fram til represen-

tantskapsmøte i YS velger ny leder 
7. mars, et valg som  gjelder fram til 
ordinært valg høsten 2014.

Det lå ingen dramatikk i avgangen 
til Kvalheim, som har vært i YS-
systemet i over tolv år, de siste sju 
som YS-leder. Når andre jobbtilbud 
kommer, kan det få slike umiddel-
bare konsekvenser. 

- I Kvalheims ledertid har YS styrket 
sin påvirkningsevne på viktige spørs-
mål i arbeidslivet. Han har bidratt 
mye til at YS nyter stor respekt som 
hovedorganisasjon. Og internt i YS har 
Tore Eugen vært en samlende og god 
leder, sier BF-leder Monica Deildok i 
en kommentar. 

1303.indd   5 26.02.2013   02:19:20

BF presenterte sine forventninger til Nasjonalbiblioteket i forrige nummer av Bibliotekaren. (Kan leses 
på BFs nettsider www.bibforb.no). Nå har Nasjonalbiblioteket gitt sitt tilsvar.

BIBLIOTEKUTVIKLING
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Ebok-utlånet i gang på Deichman

En mann og hans app
Ved hjelp av et par tastetrykk kan du nå låne en bok, lese den og levere den 
tilbake. I hvert fall hvis du bor i Oslo, Trondheim eller Bergen og har et brett 
som begynner på i-.

EBØKER

Deichmanske bibliotek har åpnet for utlån av e-bøker på nett, med verktøyet 
eBokBib fra Bibliotek-Systemer. Foreløpig er systemet kun tilgjengelig for 
Apple-produktene iPhone, iPad og iPod Touch. Ved hjelp av en app og et 
par tastetrykk kan du låne en e-bok, lese den og få den levert tilbake. 140 
kulturfondbøker samt noen gamle klassikere er tilbudet i starten. 

Tekst & foto: 

Tori Skrede
Frilansjournalist

5. mars åpnet Deichmanske biblio-
tek i Oslo for utlån av e-bøker på nett, 
og verktøyet eBokBib ble lansert med 
brask og bram. Det vil si, foreløpig er 
systemet kun tilgjengelig for enheter 

som kjører operativsystemet iOS fra 
Apple – iPhone, iPad og iPod Touch. 
Dermed er noen av oss utdefinert i 
utgangspunktet. Men ok, har du noe 
som begynner på I kan du ved hjelp 
av en app og et par tastetrykk låne en 
e-bok, lese den og få den levert tilbake 
ved bare å løfte et par fingre. Norsk 
skjønnlitteratur blir levert direkte til 
mobilen eller nettbrettet ditt. Heldigvis 
jobbes det også med en versjon som 
kjører på operativsystemet Android fra 
Google så systemet kan bli tilgjengelig 
for enda flere.

Oslo først
For å låne via Deichmanske bibliotek 

må du være bosatt i Oslo og ha et 
postnummer der. Men folkebiblioteket 
i Trondheim og Bergen Off. bibliotek 
tok i bruk systemet en drøy uke etter, 
og Stavanger er også snart på banen. 
eBokBib er laget av Bibliotek-Syste-
mer As. Men ifølge Jonas Svartberg 
Arntzen, som er avdelingsleder ved 

utviklingsenheten på Deichman, er 
dette det klart mest brukbare utlåns-
verktøyet for digitale bøker så langt. 
Fra før har man hatt BS Weblån, men 
det er et langt mer tungvint system. 

Men så har Deichman også vært 
med på å utforme verkøyet for å få 
det brukervennlig. Bibliotek-Systemer 
As har tatt seg av det tekniske og 
Deichmanske bibliotek har bidratt med 
design og brukertesting. Resultatet er 
godt, og ikke minst enkelt.

- Etter to minutter er du i gang, 
skryter Arntzen og drar opp iPaden.

Enkelt og brukervennlig
Og ja, det er virkelig enkelt. Du tar 

skjermen opp, trykker på appen og 
logger deg inn med samme lånernum-
mer og PIN-kode som mange allerede 
er vant med å bruke for å betjene 
lånene sine på bibliotekets nettsider. 
Derfra kommer det opp en rekke til-
gengelige bøker, og når du velger deg 
en, låner du den. Dermed er det bare 
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å begynne å lese og bla, og skjerm-
bildet er lett å navigere i. Du kan låne 
to bøker av gangen, og lånetiden er 
to uker. Du blir også hele tiden opp-
datert om hvor mange dagers lånetid 
du har igjen.

140 titler tilgjengelig
Hvis boka er utlånt, kan du sette 

deg på venteliste. Du klarer heller 
ikke å glemme å levere, for boka blir 
automatisk levert ved forfall. Hvis du 
ikke fornyer lånet, forsvinner den rett 
og slett fra applikasjonen etter to uker.  
Dermed unngår du alt som heter pur-
ringer og gebyrer. 

- Vi gir to uker mot vanligvis fire 
fordi vi har såpass få titler tilgjenge-
lig. Men hvis du leverer boka før tida 
er ute kan du selvfølgelig låne en ny, 
sier Arntzen. 

Imidlertid er det et begrenset antall 
titler som er tilgjengelig så langt. Pr. 
nå er det 140 kulturfondsbøker, de 
fleste er utgitt i 2012 og 2013 og 

skrevet av kjente og aktuelle forfat-
tere som Ingvar Ambjørnsen, Line 
Baugstø, Lars Saabye Christensen og 
Trude Marstein.  Men hvis man heller 
ønsker seg klassikere er det også 
mulig å laste opp en god del titler som 
ikke lenger er berørt av opphavsrett, 
for eksempel Ibsens skuespill, Fridtjof 
Nansens egne bøker og folkeeventyr 
fra Asbjørnsen og Moe. Disse får 
man til odel og eie når man har lastet 
dem ned. 

Sikker løsning
Også Ola Thori Kogstad i Bibliotek-

Systemer er godt fornøyd med både 
samarbeidet og produktet.

- Som alle andre har vi sett at e-
bøker vil komme, også i bibliotekene. 
Utlånet i bibliotekene vil med tida i 
stadig større grad utgjøres av e-bøker. 
Vi så derfor at utlån av e-bøker var 
relevant for

Bibliotek-Systemer. Samtidig så vi 
at de eksisterende tekniske løsnin-

gene i markedet var for kompliserte 
og lite brukervennlige. De var heller 
ikke tilpasset bibliotekenes behov, 
mener han.   

Kogstad forteller at bakgrunnen 
for samarbeidet var et ønske om å gi 
lånerne en intuitiv og enkel løsning de 
kunne bruke uten å måtte ha tekniske 
kunnskaper. Men bibliotekenes behov 
for visning av e-boktilbudet sammen 
med det øvrige medietilbudet for utlån, 
og bibliotekenes behov for statistikk 
og en tett integrasjon med bibliote-
kenes biblioteksystem, har også vært 
sentralt i utviklingen av eBokBib.  

- Og det har også vært viktig for oss 
å utvikle eBokBib til en sikker løsning, 
slik at eBokBib også ivaretar forlagene 
og forfatternes interesser, sier han.

Kogstad understreker også at eBok-
Bib gir Bibliotek-Systemer et nytt bein 
å stå på. eBokBib er for alle bibliotek, 
uavhengig av biblioteksystem. eBok-
Bibs åpne, tilgjengelige grensesnitt 
gjør at integrasjon med ulike biblio-

Det er et begrenset antall ebok-titler som er tilgjengelig på Deichman så langt. Pr. nå er det 140 kulturfondsbøker, de fleste er utgitt i 2012 og 2013 og 
skrevet av kjente og aktuelle forfattere som Ingvar Ambjørnsen, Line Baugstø, Lars Saabye Christensen og Trude Marstein.  
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EBØKER

teksystem er mulig. eBokBib utgjør 
ingen faktor i konkurransen mellom 
biblioteksystemene.   

Én prosent e-bøker
Og selv om eBokBib er et betydelig 

framskritt, tror ikke Jonas Svartberg 
Arntzen at systemet vil revolusjonere 
bibliotekverdenen over natta.

- Utlånet av e-bøker vil nok øke 
gradvis, men jeg har ingen tro på at 
de vil utkonkurrere papirbøkene med 
det første. Når vi bygger nytt hus i 
Bjørvika skal vi fremdeles ha plass til 
alle papirbøkene. Men etter hvert vil 
vi jo måtte kjøpe både e-eksemplar 
og papireksemplar av samme bok, 
og det vil selvsagt bli et økonomisk 
spørsmål, sier han.

Han forteller at det fremdeles er en 
liten andel av utlånet på Deichmanske 
bibliotek som er av digital art. 

- I USA har e-boka opp mot 20 
prosent av det totale bokmarkedet, i 
Norge er vi kanskje oppe i 1 prosent, 
sier Arntzen. Han bekrefter også at e-
boklånerne stort sett gjenspeiler den 
vanlige lånermassen. Men - kanskje 
med en liten overvekt av menn.

- Menn er interessert i teknikk, rett 
og slett. Imidlertid er det ikke noe som 
tyder på at ungdom er verken mer eller 
mindre interessert i å låne e-bøker 
sammenlignet med papirbøker. 

- Vi tror alltid at nå, nå skal vi få 
ungdommene til å begynne å lese 
bøker. Men det viser seg at lånemøn-
steret gjenspeiler det vi vet fra før, sier 
Svartberg Arntzen.

Forhåpentlig permanent ordning
Allerede det første døgnet etter at 

verktøyet var tatt i bruk kunne man 
registrere 436 nedlastninger av eBok-
Bib. Og etter en drøy ukes tilgjenge-
lighet var appen, ifølge Apple pr 12. 
mars, installert på 1164 enheter. Totalt 
var 211 e-bøker lånt ut, og av de 140 
tilgjengelige titlene så var det 13 hvor 
alle fem eksemplarene var utlånt og 
hvor det dermed var venteliste. 

Imidlertid er dette et forsøksprosjekt 
som i første omgang løper ut 2014. 
De 140 tilgjengelige titlene er kultur-
fondsbøker som Norsk Kulturråd har 
frikjøpt gjennom prosjektet. Men Jonas 
Svartberg Arntzen håper og tror at 
ordningen blir permanent. 

- I USA har e-boka opp mot 20 prosent av det totale bokmarkedet, i Norge er vi kanskje oppe i 1 
prosent, sier Jonas Svartberg Arntzen, avdelingsleder ved utviklingsenheten på Deichman. Han be-
krefter også at e-boklånerne stort sett gjenspeiler den vanlige lånermassen. Men - kanskje med en 
liten overvekt av menn.

 



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

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

Vinn en 

 Se mer på www.rfid-brukergruppe.no

Sortering_kampagne.indd   1 2/21/2013   8:46:13 AM



Bibliotekaren 4/2013 12   

SUNNIVA EVJEN

Hva betyr en endring i formåls-
paragrafen - sånn egentlig?
I april skal Stortinget behandle regjeringsproposisjonen om å endre folkebibliotekloven. 
Etter en omfattende høringsrunde har et bredt spekter av bibliotek-Norge fått sagt sitt 
i sakens anledning.

Den revisjonen som har fått best 
mottakelse fra fagmiljøet har vært end-
ringene i formålsparagrafen. NBF uttaler 
for eksempel at de ”ser med glede på 
at formålsparagrafen styrkes og dermed 
gir tydelig uttrykk for folkebibliotekenes 
samfunnsoppdrag”. 

Men hvis vi skal pirke litt i overflaten 
– hva har det egentlig å si, da, at loven 
blir endret? Blir bibliotekene bedre 
av det? Kommer vi til å merke noen 
forskjell? Enger-utvalget fastslår i Kul-
turutredningen 2014 at det er de lokale 
kulturbærebjelkene, kulturskolene og 
folkebibliotekene som har tapt i kampen 
om budsjettkroner. Den trenden må snu 
dersom bibliotekene rundt omkring i 
landet skal kunne lykkes med å styrke 
rollen som lokale møtesteder for men-

nesker, kultur og kunnskap. Og det er 
ingen enkel oppgave. 

Symbolsk og praktisk
En lovendring, uansett felt, er et sig-

nal om at det skjer en tilpasning til nye 
samfunnsforhold og utfordringer. En 
formålsparagraf skal imidlertid først og 
fremst si noe om hvilket vekt og hvilke 
verdier et land knytter til et bestemt 
område. Den skal være symbolsk, men 
er ofte også praktisk. For bibliotekene 
er endringen i paragraf 1 ikke bare et 
signal om verdien det norske samfunnet 
forbinder med institusjonen. I tillegg 
fins det en mer praktisk forventning om 
hvilket spekter bibliotektjenestene skal 
romme. ”Folkebibliotekene skal være en 
møteplass og arena for offentlig samtale 

og debatt”. Vi nordmenn ser gjerne til 
våre naboland, og når det gjelder bibli-
otekspørsmål er det ikke så dumt. Både 
Danmark og Finland har biblioteklover 
der formålsparagrafene har et innhold 
som reflekteres i bibliotekenes posisjon 
i samfunnet: Ingen er mer aktive biblio-
tekbrukere enn finnene, og i Danmark 
brukes det mer på bibliotek enn i noe 
annet land. Kan lovrevisjonen føre til en 
slik positiv utvikling i norske bibliotek?

Utvidet politisk forståelse
Uansett er det ingen tvil om at end-

ringen er av stor symbolsk verdi. At 
folkebibliotekets rolle som arnested 
for møter mellom mennesker, menin-
ger, kultur og kunnskap blir anerkjent 
i lovs form signaliserer at en utvidet 

Sunniva Evjen er doktor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, og fast 
spaltist i Bibliotekaren. Denne måneden ser hun på konsekvenser av 
ny formålsparagraf i biblioteklova, og hva dette kan kreve av endringer 
i ulike bibliotek.

FORMÅLSPARAGRAFEN
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FORMÅLSPARAGRAFEN

politisk forståelse for arbeidet som 
gjøres av bibliotekarer over hele lan-
det – en forståelse man kunne ønsket 
seg tidligere, men som åpenbart har 
modnet over tid. 

Og på sikt kan det selvsagt skje at 
formålsparagrafen kan føre til større 
satsing på biblioteket som møtested 
og debattarena, både nasjonalt og 
lokalt. Det kan være en inspirasjon for 
det enkelte bibliotek, men skal og bør 
også signalisere hvilken kurs den mer 
overordnede bibliotekpolitikken skal 
ta. Det aktive, engasjerte biblioteket 
er noe alle skal jobbe mot, ikke bare 
på ”grasrotnivå”, men også fra myn-
dighetenes side.

Utfordringer og 
begrensninger

Men skal man ta endringene i pa-
ragraf 1 til hjertet, byr den også på 
utfordringer. Det norske bibliotekland-
skapet består av mange ulike typer 
folkebibliotek. Det er ingen tvil om 
at de mindre filialene rundt omkring 
i landet er viktige møteplasser lokalt. 
Men begrensningene som ligger i korte 
åpningstider, kanskje uegnede lokaler 
og få personalressurser gjør at det å 
satse på nye aktiviteter og tilbud er 
ekstra krevende. 

Men lite betyr ikke usynlig. Be-
grensninger kan inspirere til kreative 
løsninger og nye typer samarbeid. Små 
steder gir i tillegg en ekstra dimensjon 
av synlighet og nærhet som er vanskelig 
å oppnå i større byer, der bibliotekene 
særlig må konkurrere om publikums 

oppmerksomhet med et stadig økende 
antall tilbud og distraksjoner. Og det 
er mange kommuner der potensialet 
som ligger i bibliotekene blir utnyttet 
til fulle.  Et eksempel på det er jo Årets 
bibliotek 2012, Lom folkebibliotek, der 
tre engasjerte ansatte inspirerer og 
imponerer – både fag- og lokalmiljø.

Ny offisiell standard for 
folkebibliotek

Den nye formålsparagrafen stiller nye 
krav. Den setter en ny offisiell standard 
for folkebibliotekene. For noen vil det 
bety en videreføring av det arbeidet 
som allerede er i gang.  Jeg besøkte 
nylig Tromsø bibliotek, og det er ingen 
tvil om at det er et etablert møtested i 
byen, og de ansatte jobber aktivt for å 
videreutvikle innholdet til glede og nytte 
for innbyggerne. For andre vil lovend-
ringen kanskje være en inspirasjon til 
å utvikle et enda bredere tilbud, tenke 
nytt og tilpasse både møteplassen og 
debattarenaen til lokale forhold. 

Uansett utgangspunkt er lovendrin-
gen gledelig. Men den gjør ikke biblio-
tekene bedre i seg selv. Til det kreves 
lokal forankring. Det er et paradoks at 
bibliotekenes posisjon styrkes nasjo-
nalt, med en slik lovendring, mens den 
noen steder svekkes lokalt - slik Enger-
utvalget har fastslått.  

Forfatterdebutant Lars Petter Sveen i møte med sine medstudenter på bibliotekarutdanninga ved 
Høgskolen i Oslo, under verdens bokdag 2008. Bibliotekarer må takle mer arrangement med en 
endret formålsparagraf i biblioteklova. (Foto: Erling Bergan)

Sunniva Evjen besøkte nylig Tromsø bibliotek: -Det er ingen tvil om at det er et etablert møtested i 
byen, og de ansatte jobber aktivt for å videreutvikle innholdet til glede og nytte for innbyggerne. (Ill.
foto fra Tromsø bibliotek: Erling Bergan)
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Et fortsat aktuelt spørgsmål i forbindelse med 
revision af pliktavleveringsloven

Dokument: hvad er det? 
Som nævnt mange gange før i dette blad, så kan årsagen til at bibliotekuddannelsen i 
Tromsø fik det for mange overraskende navn: dokumentationsvidenskab, i høj grad 
findes i den lov som blev vedtaget af Stortinget i juni 1989, samme år som forslaget 
om dokvit, nemlig ”lov av avleveringsplikt for alment tilgjengelige dokument” som brød 
radikalt med den da 50 årige gamle lov fra 1939 om ”avleveringsplikt av trykksaker til 
offentlige bibliotek”. 

PLIKTAVLEVERINGSLOVEN

”Det betyder at man i dag, ikke længere kan have en enty-
dig fysisk afgrænsning af et dokument, som man kan tage 
og føle på rent fysisk med sine hænder. I ”høringsnotatet 
om forslag til endringer..” taler man ikke om Verdensve-
ven eller Internet, men  derimod om henholdsvis fysiske 
og digitale dokumenter, men er digitale dokumenter ikke 
også fysiske?”

Tekst: 

Niels Windfeld Lund 
Professor i dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Trromsø

Niels Windfeld Lund har vært primus motor for faget doku-
mentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø siden starten 
i 1996. Dokvit kombinerer humanistiske, samfunnsvitenskape-
lige og teknisk-naturvitenskapelige disipliner, og gir utdanning 
som bibliotekar, på både bachelor- og masternivå. Lund under-
viste på bibliotekarutdanningen i Ålborg før han kom til Tromsø. 

Nu handlede det ikke bare om at sikre bøger og andre sager 
trykt på papir, men også andre sager publiceret i andre medier 
som film, lydoptagelser og som det helt nye på 80-tallet, elek-
troniske dokumenter. Multimedialiteten var et faktum, som man 
måtte forholde sig til og som siden har udviklet sig til blive en 
gigantisk udfordring, ikke mindst for Nasjonalbiblioteket, som har 
hovedansvaret for lovens overholdelse. 

I 1989-loven blev et dokument defineret på følgende måde: 

”eitt eller fleire like eksemplar av eit medium som lagrar 
informasjon for seinare lesing, lyding, framsyning eller 
overføring” 

Det kunne f.eks. være en trykt bog, men også en filmrulle, 
en lp, et lydbånd eller en diskette eller en cd-rom eller cd, alle 
sammen medier, forstået som opbevaringsmedier, der kunne 
sikre at publiceret materiale, hvad enten det er et stykke skrift, 
film, teater, koncerter eller dataspil, for fremtiden. Det krævede 
efterhånden, at Nasjonalbiblioteket også udviklede sig til et 
slags teknisk museum for opbevarings- og fremføring/visnings-
teknologi for at sikre at man også kunne læse, se, høre og spille 
dokumenterne i fremtiden. 

WWW og Internet generelt blev Mediet
Men i 1989, blev ikke bare denne lov vedtaget i Oslo og dokvit 

foreslået i Tromsø, men i Bern i Svejts sad Tim Berners Lee og 
skitserede et globalt hyper-dokument system, hvor dokumenter 
bliver forbundet til hinanden via digitale netværk,World Wide 
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Web, WWW, Verdensveven. I begyndelsen 
af Verdensvevens eksistens var de fleste 
dokumenter skrift, men efterhånden udvi-
klede veven sig til at omfatte multimediale 
dokumenter med foto, lyd og video, som 
kunne have ophav i mange forskellige 
computer-servere rundt om i verden og 
have links til endnu flere multimediale 
dokumenter overalt i verdensveven. Det 
betød, at det i stigende grad blev vanske-
ligt at opbevare dokumenter i et selvstæn-
digt opbevaringsmedium som diskette 
eller cd-rom uden at være online. WWW 
og Internet generelt blev Mediet som 
sådan og dermed blev det vanskeligt for 
ikke at sige umuligt at fastholde en meget 
fast og absolut national grænse omkring 
dokumenter som på den ene eller anden 
måde kunne siges at have noget med 
Norge og dermed være relevant for det 
norske Nasjonalbibliotek. 

Det betyder at man i dag, ikke længere 
kan have en entydig fysisk afgrænsning 
af et dokument, som man kan tage og 
føle på rent fysisk med sine hænder. I 
”høringsnotatet om forslag til endringer..” 
taler man ikke om Verdensveven eller 
Internet, men  derimod om henholdsvis 
fysiske og digitale dokumenter, men er 
digitale dokumenter ikke også fysiske?

En logisk avgrenset informasjonsmengde...
Man forudsætter at digitale doku-

menter alene eksisterer i et ikke-fysisk 

virtuelt netværk, da de ikke længerer ek-
sisterer i isoleret fysisk form udenfor en 
computer. Det er lidt pudsigt i og med at 
digitale dokumenter jo i høj grad også er 
fysiske størrelser som er påvirket af om 
store fiberkabler i jorden ikke bliver gra-
vet op af gravemaskiner etc. Man kunne 
i stedet for have talt om net-baserede 
dokumenter som i kraft af computerens 
fysiske natur med henholdsvis digitale 
bits og et data-program til at vise dem i 
en meningsfuld sammenhæng, trænger 
den nye definition som man foreslår for 
dokument: 

En logisk avgrenset informa-
sjonsmengde som er lagret på 
et medium for senere lesing, lyt-
ting, framføring, overføring eller  
lignende. 

Dette er en meget interessant defini-
tion både i indledningen og i slutningen. 
Indledningen leder til det meget store 
spørgsmål: hvem skal definere hvad 
der er logisk?,  dvs. en meningsfuld 
afgrænsning ? Når man læser rappor-
ten om materialet på nettet, skrevet af 
Anders Fagerjord og Vidar Falkenberg, 
får man et klart indtryk af at det i prin-
cippet er umuligt at komme med en 
fuldt dækkende oversigt over hvad der 
er logiske afgrænsede informations-
mængder, men at der er et mangfold af 
”mængder” defineret på utallige måder. 

Det vil sige at det vil være nogen men-
nesker som ud fra forskellige synsvin-
kler, magtpositioner og interesser vil 
definere hvad der er logisk afgrænset 
og hvad der ikke er! Det bliver vældig 
spændende for dokvitere at følge den 
videre udvikling. De sidste to ord ”eller 
lignende” er ikke mindre spændende, 
da man der forudser at man får nogen 
helt nye dokumentasjonsformer, som 
ikke skal læses, ses eller høres, men 
måske føles, mærkes, således som de 
nyeste touch-skærme måske antyder. 
Der bliver ihvertfald ikke noget problem 
for fremtidens dokvitere m.h.t. at finde 
interessante forskningsemner. 

Kilder:
•	http://www.regjeringen.no/upload/

KUD/Kulturvernavdelingen/Hoering_
pliktavleveringsloven/Hoeringsno-
tat_pliktavleveringsloven.pdf

og en kortlægning af dokumenter på 
internet

•	http://www.regjeringen.no/upload/
KUD/Kulturvernavdelingen/Hoering_
pliktavleveringsloven/Kartlegging.
pdf 

PLIKTAVLEVERINGSLOVEN
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Arbeidskraftundersøkinga (AKU) viser at det var 9 000 fleire 
arbeidslause personar i januar 2013 (gjennomsnitt av desem-
ber-februar) enn i oktober 2012 (gjennomsnitt av september-
november). Talet er justert for sesongvariasjonar, og oppgangen 
er innanfor feilmarginen.

Stabil sysselsetting
AKU viser at sysselsettinga gjekk ned med 11 000 personar frå 

oktober 2012 til januar 2013, talet er justert for sesongvariasjonar. 
Sidan juni 2012 har talet på sysselsette berre vist variasjonar som 
er innanfor feilmarginen til AKU. Dette representerer eit brot med 
ein om lag to år lang auke i sysselsettinga før den tid.

Frå oktober 2012 til januar 2013 auka befolkninga med 14 
000 personar i aldersgruppa 15-74 år. Sysselsettingsprosenten, 
som er sysselsette i prosent av befolkninga i aldersgruppa 15-74 
år, gjekk dermed ned frå 69,2 prosent i oktober 2012 til 68,7 
prosent i januar.

11 prosent arbeidslause i EU15-området
I Danmark gjekk den sesongjusterte arbeidsløysa opp frå 7,3 

prosent i oktober 2012 til 7,4 prosent i januar 2013. I Sverige var 
arbeidsløysa uendra på 8,0 prosent i den same perioden. 

I EU15, som består av EU-landa før utvidingane i 2004 og 2007, 
gjekk arbeidsløysa opp frå 10,9 prosent i oktober til 11,0 prosent 
i januar. Det er store skilnader mellom fleire av landa i EU15. I 
Frankrike auka arbeidsløysa frå 10,4 prosent i oktober 2012 til 
10,6 prosent januar 2013. I januar utgjorde dei arbeidslause 5,3 
prosent av arbeidsstyrken i Tyskland og 26,2 prosent i Spania. I 
USA var arbeidsløysa på 7,9 prosent i januar, uendra sidan oktober. 

Alle dei internasjonale tala er sesongjusterte og henta frå 
Eurostat. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Arbeidsløysa 3,6 prosent
Det var 97 000 som var arbeidslause i januar 2013. Dette utgjer 3,6 prosent av arbeidsstyrken, 
ifølgje tal frå arbeidskraftundersøkinga som er justert for sesongvariasjonar. 

ARBEIDSLIV

•	 Svak auke i arbeidsløysa i Norge.
•	 Samstundes går talet på folk i yrkesaktiv alder opp. 
•	 Sysselsettingsprosenten synker difor noe.
•	 I Europa er det tre gonger så mange arbeidslause som i Norge.

 

•	 Arbeidslause: Personar utan inntektsgivande arbeid som 
prøvde å skaffe seg slikt arbeid i løpet av dei siste fire vekene, 
og som kunne ha teke på seg arbeid i løpet av om lag to veker.

•	 Sysselsette: Personar som utførte minst ein time med inntekts-
givande arbeid i referanseveka/-dagen, samt personar som 
har eit slikt arbeid, men som var mellombels borte på grunn 
av sjukdom, ferie, lønna permisjon og liknande. Personar som 
er inne til førstegongs militær- eller sivilteneste, vert rekna 
som sysselsette. Sysselsette er summen av lønnstakarar og 
sjølvstendig næringsdrivande (eigarar).

•	 Arbeidsstyrken: Summen av dei sysselsette og dei arbeids-
lause, altså personar som tilbyr arbeidskrafta si på arbeids-
marknaden.

Fakta:



Med eBokBib kan du finne, låne og lese e-bøker fra biblioteket. 
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igjennom eBokBib, vil du uansett kunne laste 
ned og lese alle de fritt tilgjengelige titlene 
som er lagt inn i eBokBib.

Deichmanske først ut
Deichmanske bibliotek har bidratt med 
gode innspill i utformingen av eBokBib. 
Deichmanske bibliotek er det første 
biblioteket som gir sine lånere anledning 
til å låne e-bøker i eBokBib.

Slik laster du ned eBokBib
Gå til Apples App Store og søk etter 
eBokBib, eller scan QR-koden under.

eBokBib er utviklet av 
Bibliotek-Systemer as

Nyhet! 
Nå kan du låne e-bøker 
fra biblioteket  med eBokBib

eBokBib
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Opphavsrett i ansettelsesforhold

OPPHAVSRETT

•	 Opphavsretten oppstår hos forfatter eller fotograf i 
det teksten blir skrevet eller fotografiet blir tatt.  

•	 Skal andre få rettigheter, må de overføres.

Bibliotek 
& juss

SPØRSMÅL:
Hvilke rettigheter har arbeidsgiver til 

det en ansatt i biblioteket har skapt i 
arbeidstiden?

SVAR:
Hovedregelen og utgangspunktet er at 

opphavsretten oppstår automatisk hos 
den som har skapt et åndsverk. Det vil 
si at opphavsretten oppstår hos forfat-
teren, fotografen eller billedkunstneren 
i det teksten blir skrevet, fotografiet blir 
tatt eller maleriet malt. Skal andre enn 
opphavsmannen få rettigheter til det som 
er skapt, må rettighetene overføres. Dette 
kan reguleres i en tilsettingsavtale eller 
egen avtale om rettigheter.

Der en ansatt har skrevet en artikkel, 
eller tatt et bilde til bibliotekets nettside 
på oppdrag fra arbeidsgiver, eller holder et 
foredrag som en del av sine arbeidsopp-
gaver, vil det være naturlig at arbeidsgiver 
vil erverve noen rettigheter til resultatet.

Der det ikke er avtalt hvordan opp-

havsrettigheter overføres til arbeidsgiver, 
gjelder den ulovfestede hovedregel om 
opphavsrett i ansettelsesforhold. Denne 
innebærer at arbeidsgiver får overført 
rettigheter i den utstrekning det er nød-
vendig for at ansettelsesforholdet skal nå 
sitt formål, og det omfattes av arbeids-
takerens oppgaver i arbeidsforholdet å 
skape slike verk. Momenter i vurderingen 
vil være om verket er skapt i arbeidstiden, 
om arbeidsgiver har lagt føringer for hva 
som skal skrives eller hvilke fotografier 
som skal tas, og om det er en del av 
arbeidstakerens vanlige arbeidsoppgaver 
å skape slike verk. Den rett til verket som 
arbeidsgiver har ervervet med grunnlag i 
den ulovfestede regelen vil også gjelde 
etter at opphavsmannen har avsluttet sitt 
arbeidsforhold.

Arbeidsgivers utnyttelsesrett begrenses 
til det som faller innenfor arbeidsgivers 
vanlige virksomhetsområde. Utnyttelse ut 
over dette må avtales med den som har 
skapt verket. Fotografen eller skribenten 
kan da for eksempel si nei til bruken, eller 

sette vilkår.
Et eksempel kan være der en bibliote-

kar på oppdrag fra arbeidsgiveren sin har 
tatt fotografier av bibliotekbygningen til 
bruk på nettsidene. Arbeidsgiver kan da 
også bruke bildene i trykt informasjons-
materiell om arrangementer i bibliotekets 
regi. Hvis det viser seg at fotografiene er 
så gode at et forlag ønsker å bruke dem 
i en bokutgivelse, kan ikke arbeidsgiver 
selge eller gi bort retten til denne utnyttel-
sen uten at dette er avtalt med fotografen.

Det er mulig for en arbeidsgiver å avtale 
med den ansatte på forhånd, enten i 
tilsettingskontrakt eller i en egen avtale, 
at alle opphavsrettigheter overføres til 
arbeidsgiver. I så fall kan ikke opphavs-
mannen motsette seg at arbeidsgiver 
bruker verket på nye måter, endrer eller 
tilpasser det, eller gir andre lov til å gjøre 
dette. Den som har skapt verket vil likevel 
ha retten til å bli navngitt slik god skikk 
tilsier, jf. åndsverkloven § 3. Dette er en 
ideell rett som man ikke kan fraskrive seg 
i en avtale. 

Maria Jongers
Jurist og seniorrådgiver
Nasjonalbiblioteket

Når en bibliotekar tar bilder av egen arbeidsplass på oppdrag fra arbeidsgiver, hvem har da opphavs-
retten? Jurist Maria Jongers forklarer. (Foto: Colourbox)
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Diskriminert på grunn 
av alder?
SPØRSMÅL:
Jeg er 56 år og søkte nylig på 

en lederstilling. Jeg ble ikke innkalt 
til intervju selv om jeg mener at 
jeg var svært godt kvalifisert til 
stillingen. Nå sitter jeg igjen med 
følelsen at alderen min var grun-
nen til at jeg ikke ble innkalt til 
intervju. Hva kan jeg gjøre med 
dette?

SVAR:
Dersom du ikke ble innkalt til 

intervju til denne stillingen på 

grunn av alderen din, er det i 
strid med arbeidsmiljøloven § 
13-1 som sier at det er forbudt 
å diskriminere noen på grunn av 
alder i arbeidslivet. Det er ikke 
avgjørende for diskrimineringsvur-
deringen om du ville ha blitt tilsatt 
i stillingen. Diskrimineringsvernet 
gjelder alle deler av prosessen, 
også ved utvelgelse til intervju. 
Det å bli diskriminert ved å ikke 
bli kalt inn til intervju er alvorlig, 
fordi du faktisk ikke får mulighet 
til å presentere deg selv og dine 

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

kvalifikasjoner.  
Etter arbeidsmiljølovens § 13-7. 

kan du kreve at arbeidsgiver skrift-
lig opplyser om hvilken utdanning, 
praksis og andre klart konstater-
bare kvalifikasjoner for arbeidet 
den som ble ansatt har. I offentlig 
sektor har du i tillegg rett til å få 
tilsendt utvidet søkerliste. 

Et moment som har betydning 
for om du har blitt diskriminert, 
er om du var best eller like godt 
kvalifisert som den som fikk job-
ben eller de som ble innkalt til 
intervju. Alderssammensetningen 
til de søkerne som ble innkalt til 
intervju, vil også kunne ha betyd-
ning for vurderingen om du har 
blitt diskriminert. 

Hvis disse undersøkelsene styr-
ker antakelsen om diskriminering, 
anbefaler vi deg å klage saken inn 
til ombudet.  Ombudet vil da vur-
dere om du har blitt diskriminert. 
Vi oppfordrer deg også til å be 
fagforeningen din om å bistå deg 
i klagesaken.

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombud
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KULTURLØFTET

21. mars inviterte Kulturministeren til innspillseminar om Kulturløftet. Seminaret ble holdt på Rena 
i forbindelse med at Hedmark fylkeskommune, Åmot kommune og Turnèorganisasjonen arran-
gerte konferansen «Kunst underveis». Dette var det andre innspillseminaret i rekken av flere. 

En invitasjon til å komme med innspill tidlig i prosessen med å danne et tredje  
kulturløft, er en viktig invitasjon, skriver Karianne Aam, som forteller fra 
Kulturdepartementet og Hadia Tajiks innspillseminar i Hedmark.  

Kulturministeren inviterer alle landets 
fylker til å komme med innspill til Kulturu-
tredningen som er kommet og til Kultur-
løft III. Hva bør videreføres? Hva bør det 
satses på fremover? Hvordan sikre økt 
deltakelse? Dette er spørsmål statsråden 
stiller i forkant av reisen.  I Veslesalen i 
kulturhuset på Rena var det påmeldt rundt 
45 deltakere, men da seminaret startet var 
salen nesten full og rundt 75 deltakere satt 
klare til å ta imot Kulturdepartementet og 
Hadia Tajik. 

I løpet av en knapp time skulle inn-
legg meldes og presenteres. Innleggene 
hadde en tidsramme på to minutter. Det 
er ingen tvil om at i løpet av den timen 
fikk departementets representanter og 
alle vi andre et godt bilde av hvilken 
bredde og hvilket spenn kulturen har. Det 
var innlegg fra blant annet kulturskoler, 
Ringsakeroperaen, kunstnere, kultursjefer, 
frivillige og fra bibliotek. For meg var det 

Innspillseminar om Kulturløftet i Hedmark:

- En viktig invitasjon

viktig at biblioteket fikk en stemme inn på 
seminaret. Mette Westgård, biblioteksjef 
ved Ringsaker bibliotek holdt et innlegg 
hvor hun blant annet poengterte at biblio-
tekene allerede er litteraturhus og at gode 
bibliotek kan brukes aktivt for å skape 
flere gode bibliotek. Jeg fokuserte i mitt 
innlegg på at utredningen konkluderer med 
at det ikke er nok med en ny biblioteklov 
og utvidet formålsparagraf, det må mer til 
for å løfte bibliotekene. Bibliotekene kan 
nedprioriteres i den daglige økonomiske 
kampen. De må få rom og økonomi til å 
være gode kulturinstitusjoner.

Jeg er glad for at bibliotekene fikk en 
stemme under seminaret. Men like viktig 
var det å få med seg alle de andre innspil-
lene. For innspillene viser at mange andre, 
som kulturskoler, frivilligheten, de utøvende 
kunstnere og forfattere opplever at de 
kjemper om og for de samme tingene. 
Det var flere som satte fokus på det stadig 
økende kravet om å skape prosjekter som 
er nyutviklende. For å få til det, er det 
mange som bruker mye tid og ressurser 
på søknadsskriving, gjennomføring og 
rapportering. Men det er faktisk sånn at 
kulturskolene, bibliotekene, korpsene og 
kunstnerne allerede og alltid er under utvik-
ling. Et av de viktigste innspillene som kom, 
var etter min mening, at det må gis midler 
og tilskudd som bidrar til at utviklingen kan 
skje med forutsigbare rammebetingelser. 

En invitasjon til å komme med innspill 
tidlig i prosessen med å danne et tredje 
kulturløft, er en viktig invitasjon. Kultur-
ministeren avsluttet seminaret med noen 
refleksjoner rundt innspillene som kom. 

Tajik var tydelig på at alle innspillsemi-
narene skal gjøres unna før det arbeides 
konkret med innspillene. Noen konkrete 
tilbakemeldinger hadde hun allikevel, blant 
annet at staten er tilbakeholden med å 
øremerke statlige midler til kommunale 
oppgaver. Hun sa også i sin avslutning 
at hun er årsaken til at ny lov om folkebi-
bliotek er utsatt. Årsaken til det er at hun 
ønsker at Kulturutredningens resultater 
skal ha noe å si for arbeidet med å vedta 
ny biblioteklov. Det er vel oppfordring nok 
til oss bibliotekfolk om å møte opp på de 
neste innspillseminarene rundt omkring i 
landet. 

Karianne Aam
Fylkesbiblioteksjef i Hedmark

Tekst:
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Kan jeg høre et rungende ”NEI!” her?  
For å sitere direkte ut av Kulturutredningen 
2014 er bibliotek ”den klareste budsjetta-
peren”. Og vi snakker ikke om de siste par 
åra, her er det snakk om en tiårsperiode fra 
2001 til 2010! Hvor har så pengene gått? 
I følge meldinga kan man kanskje snakke 
om et ”idrettsløft”, et ”kulturhusløft” og et 
”festivalløft”. Så da vet vi hvor pengene 
har gått, de har gått til kunstgressbaner 
og støtte til festivaler med røde tall i regn-
skapet, selvfølgelig litt satt på spisse her.

Nå høres det kanskje ut som at jeg liker 
verken festivaler eller idrett, men det er feil! 
Det er viktig å ha gode forhold for de som 
ønsker å drive idrett, og jeg har vært en 
så ivrig festivaldeltaker som lønn og ferie 
har kunne sørge for. Infernofestival har blitt 
støttet i en årrekke for å si det slik. Men 
fra mitt ståsted er ikke disse arenaene så 
viktige for kulturutviklingen i Norge. Det 
er ikke behov for 4 kunstgressbaner i et 
område, uansett hva fotballspillere vil si. 
Og hvis en festival går med dundrende 
underskudd på grunn av dårlig økonomisk 
planlegging føler jeg ikke at det er ”det kul-
turelle fellesskapet” som skal ta regninga. I 

Vil det bli vår tur?

hvert fall ikke når det betyr at bibliotekene 
ikke ser snurten av kronene!

Vi har overtatt torgets funksjon 
Jeg har sagt det ofte, kanskje så ofte 

at noen begynner å bli litt lei av det, men 
jeg mener biblioteket er en av de absolutt 
viktigste institusjonene du finner. Punktum. 
Jeg har fått med meg at ikke alle er like 
enige med det, men det er et fritt land. Alle 
har rett til å ta feil. Vi har overtatt torgets 
funksjon som samlingsplass, vi hjelper 
folk til å finne veien i en digital jungel som 
bare vokser seg større, vi hjelper lesesvake 
med å finne det som hjelper akkurat dem, 
vi kurser og hjelper folk med å finne infor-
masjon som trygt kan brukes. Er det noen 
som trenger hjelp med å forstå hvordan et 
NAV-skjema skal fylles ut, da blir de sendt til 
oss av den overarbeidede NAV-ansatte. Og 
vi får til alt dette, pluss arrangementer og 
drift, på tross av at idrett og festivaler har 
fått største parten av den økonomiske kaka.

Tenk hva vi kan gjøre hvis vi ikke hadde 
måtte kutte i alle deler av bibliotekbran-
sjen? Hvis vi ikke hadde måtte kutte ned 
på ansatte, innkjøp, åpningstider? Vi har 
alltid vært den snilleste og stilleste i klas-
sen, nå er det på tide å slutte med det. 
Det har jo ikke vært nok å vise til at vi er 
den institusjonen som kommer best ut i 
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alle meningsmålinger, eller at halvparten 
av Norges befolkning benytter seg av oss, 
eller at vi er en av de få aktørene som har 
klart å få til en skikkelig inkludering av 
minoritetene. Kanskje det hjelper at vi nå 
også kan slå i bordet med ”Kulturutred-
ningen 2014”?

Fra generelle vendinger til handlinger
Jeg leser at kulturminister Hadia Tajik 

svarte i generelle vendinger etter å ha mot-
tatt utredninga, men noe annet kan man 
ikke forvente med en gang. Forhåpentligvis 
vil det gå fra generelle vendinger til faktiske 
handlinger etter at utredningen har blitt 
studert nøyere. For tenk bare hvor mye vi 
kunne gjort hvis vi hadde hatt råd til både 
en person i skranken og en som kunne 
jobbe med prosjekter? 

Så, vil det bli vår tur? Det er fortsatt 
altfor tidlig å si for sikkert, men jeg har i 
hvert fall større håp nå enn tidligere til at 
bibliotekene vil bli tatt mer på alvor. Kanskje 
man skal invitere noen kulturpolitikere til å 
hospitere hos oss, det vil kanskje gjøre at 
de hører litt mer? 

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

Kulturutredninga er nå klar, er det egentlig noen overraskelser for oss der? Vi har 
hørt mye de siste årene om hvordan kulturen har fått økte bevilgninger, de rødgrønne 
har jo hatt ”Kulturløftet I” og ”Kulturløftet II”. At mye penger har blitt brukt der er det 
ingen tvil om. Likevel, har vi i bibliotekene flest sett noe til disse?

BØKER OG ALDER

- Infernofestival har blitt støttet i en årrekke, men fra mitt ståsted er ikke disse arenaene så viktige 
for kulturutviklingen i Norge, skriver Jan-Egil Holter-Wilhelmsen. (Foto: Lars Opstad/Rikskonsertane)
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Fortsatt sunn økonomi i Norge

TARIFF 2013

•	 Norsk økonomi er fortsatt solid, sier YS’ sjefsøkonom
•	 Produktivitetsvekst er fundamentet for reallønnsutvikling

Norsk økonomi er fortsatt solid, på tross 
av svekket økonomi i Europa. Men det 
har kommet små tegn på at ledigheten 
kan begynne å øke, og vekstanslagene 
er justert noe ned. 

På YS’ inntektspolitiske konferanse 7. 
mars presenterte Helle Stensbak, sjeføko-
nom i YS, ferske tall fra TBU (Det tekniske 
beregningsutvalget for lønnsoppgjørene) 
og grunnlaget for årets inntektsoppgjør. 

- Forutsetningene for årets lønnsopp-
gjør er gode, men vi bør følge utviklingen 
nøye fremover. Dersom ledigheten viser 
en oppgang, eller dersom veksten sak-
ker bakut, kan moderasjon være klokt, 
sa Stensbak.  

- Hovedpunktene fra den foreløpige 
rapporten viser at lønnsveksten i 2012 
var lavere enn årene før, kunne Stensbak 
fortelle. 

Samtidig var forskjellene mindre når 
man sammenligner lønnstagerne i de 

forskjellige forhandlingsområdene. Tal-
lene viser også at 2012 ga en vekst i 
disponibel realinntekt for husholdningene 
på 4 prosent. Stensbak kunne allerede nå 
antyde at grunnlaget for å opprettholde 
kjøpekraften er godt.

 - Fjorårets oppgjør fører med seg et 
lønnsoverheng på en og tre kvart prosent 
for 2013, noe som gjør at denne delen 
alene vil dekke den forventede inflasjonen 
på 1,5 prosent i 2013, sa hun. 

Kjøpekraften kan dermed sannsynligvis 
mer enn opprettholdes.

God økonomisk tilstand nå
Produktivitetsveksten er fundamentet 

for reallønnsutviklingen. Fallet i produkti-
vitetsvekst er tatt igjen og produktiviteten 
har stabilisert seg de siste årene, også 
når den sammenlignes med våre han-
delspartnere. 

Stensbak pekte på at lav ledighet, 
høy inntektsvekst og store overskudd 
på driftsbalansen gir Norge et godt ut-
gangspunkt. 

- Samtidig har vår kostnadseffektive 
konkurranseevne blitt svekket over tid, 
advarte hun. Fortsatt høy vekst i time-
lønnskostnader vil kunne svekke bedrifter 
i konkurranseutsatt sektor. Det samme 
gjelder en sterk krone, som vil forverre 
situasjonen for bedrifter som er eksponert 
for konkurranse på verdensmarkedet, og 
som samtidig har svak lønnsomhet. 

Stensbak understreket likevel at høye 
timelønnskostnader ikke nødvendigvis 
trenger å være negativt for alle utekonkur-
rerende bedrifter.

- Hvis arbeidsoppgaver har blitt ef-
fektivisert og én høytlønnet arbeidsta-
ger erstatter flere lavtlønnete, øker det 
produktiviteten og lønnsomheten selv 
om timelønnskostnaden også går opp, 
forklarte hun.

Holden III-utvalget
Det nyopprettede Holden III-utvalget 

vil gå gjennom dagens norske nærings-
struktur og sammenhengen med den 
koordinerte lønnsdannelsen. 

- Holden III-utvalget ble opprettet i 
desember 2012, og har som oppgave å 
se på lønnsdannelsen fremover, også med 
bakgrunn i erfaringene de siste 12 årene, 
sa Stensbak. Dette er perioden som har 
gått siden handlingsregelen om bruk av 
avkastningen fra oljefondet og inflasjons-
målet for pengepolitikken ble innført.

- Utvalget har fått i oppdrag å se på 
fallende produktivitetsvekst, forholdet 
mellom høye eksportinntekter og lave 
importkostnader, hvilken del av norsk ar-
beidsliv som er eksponert for konkurranse 
på verdensmarkedet og hvilken virkning 
oljenæringen og arbeidsinnvandring har 
på økonomi og lønnsdannelse, sa hun.

Frontfagsmodellen skal legges til grunn 
for arbeidet og utvalget skal levere en 
ferdig rapport 15. desember i år. 

Nye tall fra TBU anslår at det er grunnlag for en reallønnsutvikling også i 2013. Norsk økonomi 
står i en særstilling i europeisk sammenheng. Men det er noen skydotter i horisonten.

Tekst: Astrid Hellwig

- Forutsetningene for årets lønnsoppgjør er gode, men vi bør følge utviklingen nøye fremover. 
Dersom ledigheten viser en oppgang, eller dersom veksten sakker bakut, kan moderasjon være 
klokt, sa Stensbak.  (Foto: Pressefoto)
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Lønnsdannelsen gjør oss produktive  

•	 Kraftig produktivitetsvekst i forhold til OECD-gjennomsnitt
•	 Små lønnsforskjeller stimulerer til bruk av ny teknologi

Hvorfor er vi så produktive i Norge? Og 
hvilken rolle spiller lønnsforskjellene og 
oljevirksomheten? Roger Bjørnstad, sjefsø-
konom i Pöyry besvarte disse spørsmålene 
på YS inntektspolitiske konferanse 7. mars.

Bjørnstad tok utgangspunkt i at produk-
tiviteten henger sammen med frontfags-
modellen og lønnsdannelsen. Produktivitet 
er grunnlaget for velstandsutvikling, og 
produktivitetsutviklingen bestemmer lønns-
veksten. 

- Produktiviteten vår er en av verdens 
høyeste, slo Bjørnstad fast.

Spesielt høy produktivitet 
i tjenestenæringen

- Uansett om vi regner med eller uten 
oljeinntekter, har vi en kraftig produk-
tivitetsvekst i befolkningen i forhold til 
OECD-gjennomsnittet.  Vi har mye høy-
ere sysselsetting enn andre land. Særlig i 
tjenestenæringene skiller vi oss fra andre 
OECD-land, med en veldig høy produktivitet 
som har sammenheng med kraftig rasjona-
lisering, sa Bjørnstad.

Han pekte på at det er to bidrag til høy 
produktivitet: Mye kapital og effektiv utnyt-
telse av kapitalen. Norge har mye human-
kapital, Olje og gass utgjør kun 12 prosent 
av vår formue. Hele 73 prosent av kapitalen 
i Norge er humankapital. 

- Vi benytter humankapitalen godt, og har 
koordinert lønnsdannelse og små lønnsfor-
skjeller sa Bjørnstad.

Små lønnsforskjeller stimulerer 
til bruk av ny teknologi

- Norge har god reallønnsfleksibilitet, sa 
Bjørnstad, og systemet stimulerer til inves-
teringer og rasjonaliseringer. 

- Små lønnsforskjeller gir høy produkti-
vitet fordi kapitalen har ulik kvalitet. Høyt 

utdannede krever ny teknologi, og lav pris 
på høyt utdannet arbeidskraft stimulerer til 
utvikling og bruk av ny teknologi. Når det 
også er dyrt å ansette lavt utdannet arbeids-
kraft, blir det dyrt å bruke gammel teknologi. 
Samlet bidrar dette til høy teknologi og høy 
produktivitet, sa Bjørnstad.

Sosial kapital bidrar også 
til produktivitet

Bjørnstad viste til forskning som viser at 
når folk har tillit til hverandre, øker produk-
tiviteten. Forskere mener at Norge har mest 
sosial kapital i verden, sa Bjørnstad. 

- Generelt sett kan vi stole på andre 

mennesker.  Arbeidstagerne jobber for 
bedriftens interesser, og arbeidstakerorga-
nisasjonene er også opptatt av lønnsomhet i 
bedriftene. Også den høye sosiale kapitalen 
bidrar til produktivitetsveksten i Norge, sa 
Bjørnstad.

Mindre lønnsomme bedrifter 
må legges ned

- Olje og gass bidrar også til å øke pro-
duktiveten, også fordi mindre lønnsomme 
bedrifter blir lagt ned. Bedrifter som ikke har 
livets rett må gå konkurs, eller sitter vi med 
gamme teknologi, sa forsker Bjørnstad. 

Koordinert lønnsdannelse og små lønnsforskjeller gir oss høy produktivitet i Norge, sa Roger 
Bjørnstad på YS inntektspolitiske konferanse.

Tekst: Ellen Fjeldstad

- Produktivitet er grunnlaget for velstandsutvikling, og produktivitetsutviklingen bestemmer lønns-
veksten, sier Roger Bjørnstad, sjefsøkonom i Pöyry. (Foto: SSB)

TARIFF 2013
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KULTURLØFTET

- Sannheten har kommet på bordet. Vi har i mange år tapt for idrett og festivaler. Nå er behovet 
for styrking av de lokale bibliotekene åpenbart for alle, sier BF-leder Monica Deildok, som mener 
Kulturutredninga har gjort en viktig jobb med å kartlegge, samtidig som de påpeker hva som må 
gjøres videre. - Nå er det opp til kulturministeren å ta grep. Nå må høring og handling gå hånd i 
hånd, sier Deildok.

Kulturutredninga har fokusert på realøkningen i bevilgninger til kultursektoren, og peker 
på bibliotekene som den klareste budsjettaperen. Samtidig påpeker de på den store 
betydningen lokale bibliotek har for ytringskulturen, og kommer ut med en klar anbefaling 
om å styrke folkebibliotekene i Kulturløftet III.

Utvalgsleder Anne Enger overleverte 
Kulturutredninga til kulturminister Hadia 
Tajik mandag 4. mars.  Selv om de rød-
grønne med Kulturløftet I (2005-2009) 
og Kulturløftet II (2009-2013), har nådd 
mange av sine mål, har de grunn til å 
være beskjemmet over resultatene på 
bibliotekfeltet.  

- Ja, her er tallenes tale klare. Ut-
valget har fokusert på realøkningen i 
bevilgninger til kultursektoren under 
den rødgrønne regjeringen, og peker 
på bibliotekene som den klareste bud-
sjettaperen gjennom hele perioden. 
Samtidig påpeker de på den store 
betydningen lokale bibliotek har for 
ytringskulturen. Da er det ikke rart at de 
kommer ut med en klar anbefaling om 
å styrke folkebibliotekene i Kulturløftet 
III, sier BF-lederen.

”Follow the money”
- For å få et godt bilde av effektene 

av Kulturløftet, så har vi ”fulgt pen-
gene” som det heter, sa Anne Enger 
da hun overleverte Kulturutredninga. 
”Follow the money” var riktignok den 
hemmelige kilden Deep Throats an-
befaling til journalistene for å avdekke 
korrupsjon i Watergate-saken. Men 
Engers henvisning var alvorlig nok 

Kulturutredninga er klar: 

Nå er det folkebibliotekenes tur!

ment.  - Utvalget har vært opptatt av å 
se de lange linjer og overordnete tunge 
trender, sa utvalgslederen, som la fram 
en utredning der det slås fast at det 
i perioden 2005 – 2010 har vært en 
realnedgang i kommunale kulturkroner 
per innbygger, og at nedgangen er 
størst for folkebibliotekene. - Vi synes 
det er bekymringsfullt og kortsiktig. Vi 
ser at kommunene bruker mer penger, 

men at det kanaliseres til idrett og til 
begivenhetskultur, slo Anne Enger fast. 
Og utredninga sier det rett ut: ”I den 
grad man i lys av dette kan snakke om 
at det har funnet sted et kulturløft i den 
kommunale kultursektoren, dreier det 
seg om et «idrettsløft», et «kulturhusløft» 
eller kanskje et «festivalløft», men ikke 
om et løft i den kulturelle grunnmuren i 
det lokale kulturlivet.”

Tekst:     Erling Bergan

Utvalgsleder Anne Enger overrekker Kulturutredningen til kulturminister Hadia Tajik 4. mars 2013. 
(Foto: KUD/Ketil Frøland)
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KULTURLØFTET

Konsekvenser
- Dette må få konsekvenser både på kort 

og lang sikt, sier BF-leder Monica Deildok. 
– En rekke tiltak fra stortingsmeldinga 
om bibliotek venter på oppfølging. Få på 
plass nasjonalt Biblioteksøk! Gjenopprett 
Biblioteksvar! Styrk det statlige kontoret for 
bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket. 
Alt dette er tiltak som har stor betydning 
for folkebibliotekenes utvikling. Så kan vi 
diskutere videre oppfølging gjennom den 
kommende høringsrunden for Kulturutred-
ninga, sier Deildok.

Og utvalgslederen uttalte seg tydelig 
om hva som nå bør gjøres, da NOU-en 
ble lagt fram:   

- For å styrke den kulturelle grunnmu-
ren i årene som kommer, mener utvalget 
at Kulturløftet III må være et løft for den 
kulturelle grunnmuren, et lokalt kulturløft. 
Her kreves det økte ressurser både fra 
stat og kommune. Og vi mener også at 
det kan vurderes øremerking av statlige 
midler i en periode for å sikre at vi får til 
et lokalt kulturløft. 

Anne Enger er kjent for å snakke et 
tydelig språk. Det gjør hun her, både om 
tingenes tilstand, hvem som henger etter 
og hva som bør gjøres.

Nye ambisiøse mål
Kulturminister Hadia Tajik svarte naturlig 

nok i generelle vendinger etter å ha mot-
tatt utredninga. Departementet trenger 
tid til å lese den, og de skal gjennomføre 
en høringsrunde utover våren. Men hun 
signaliserte følgende:

- De kritiske punktene skal vi ta med 
oss, de legger vi til grunn når vi nå jobber 
videre. Og da er vi også klare for å definere 
nye ambisiøse mål og ta tak i de utfordrin-
gene som Anne Enger og utvalget legger 
fram for oss. De vil vi basere på kunnskap, 
sammen med kulturlivet selv, sammen med 
de som er medeierne for kulturlivet. Vi 
kommer bare til å lykkes med kulturløftet 
hvis det eies av mange, sa kulturminister 
Hadia Tajik, som påpekte at satsing på 
kultur er satsing på hele forutsetningen 
for demokratiet.

Med Tajiks erklæring om å ta med seg 
utvalgets kritiske punkter og å sette seg 
nye ambisiøse mål, bør bibliotekfeltet 
merke seg hvor klar kulturutredninga er når 
den påpeker at bibliotekene må styrkes. 
NOU-en har i det hele tatt mange innfalls-
vinkler, observasjoner og forslag som bør 
interessere bibliotekfeltet. 

Noen sitater fra Kulturutredninga
”Det er et behov for å utvikle en digital infrastruktur for folkebibliotekene. Etter utval-
gets oppfatning er ambisjonsnivået i arbeidet med å utvikle digitale fellesløsninger 
og e-bokutlånstilbud ved folkebibliotekene for lavt.”

”Budsjettallene viser at en stor del av økningen i kommunenes kulturutgifter har gått 
til idrettsformål. Budsjettallene tyder også på at mye av utgiftsveksten har gått til 
festivaler og arrangementer som hører til i den framvoksende begivenhetskulturen 
i det lokale kulturlivet. I den grad man kan snakke om at det har funnet sted et 
kulturløft i det lokale kulturlivet i tiden etter 2005, dreier det seg om et «idrettsløft», 
et «kulturhusløft» eller kanskje et «festivalløft». Kommunenes utgifter til det utvalget 
kaller den kulturelle grunnmuren, som folkebibliotek, kulturskoler og fritidsklubber 
har stagnert i den samme perioden.”

”I bibliotekmeldingen vektlegges det at folkebibliotekene skal utvikles som en 
møteplass og som et formidlingssted. Til tross for at de er et lovfestet tilbud, 
har folkebibliotekene over tid blitt nedprioritert av kommunene. I dag har mange 
folkebibliotek lokaler som er uegnet til å løse oppgavene som møteplass og for-
midlingsarena. En oppgradering av folkebiblioteksfilialene slik at de kan fylle rollen 
som formidlings- og møteplasser, krever en betydelig større ressursinnsats enn i 
dag. For at folkebibliotekene skal kunne fylle denne rollen, kreves det også at det 
utvikles digitale fellesløsninger og e-bokutlånstilbud.”

”Etter utvalgets oppfatning må Kulturløftet III ha form av et løft for den kulturelle 
grunnmuren i det lokale kulturlivet.”

”Utvalget mener det er påkrevd med en betydelig økning av både den kommunale 
og den statlige ressursinnsatsen rettet mot folkebibliotekene. Når det gjelder utvik-
lingen av en digital infrastruktur og e-bokutlånstilbud ved folkebibliotekene, mener 
utvalget at ambisjonsnivået er for lavt, og at Kulturdepartementet må ta større ansvar 
for å sikre fortgang og bidra til utvikling av tekniske løsninger for hele bibliotekfeltet 
inkludert forhandlinger om rettighetsavklaringer.”

”Oppsummeringsvis har realveksten på området språk, litteratur og bibliotek i 
hovedsak gått til Nasjonalbiblioteket, utvidelsen av etablerte innkjøpsordninger for 
litteratur, ulike språklige tiltak og utvikling av en bibliotektjeneste i fengsel.”

Kulturutredningsutvalget: Live Nermoen, utvalgssekretær, Erik Henningsen, hovedsekretær, Geir 
Berdahl, Ingrid Røynesdal, Kjell Magne Mælen, Lene Hansen, Eivind Nåvik, Anne Enger, Arne Nøst, 
Anne Eriksen, Martin Revheim, Karen Espelund, Sjur Paulsen, Tale Hugnes, Corinne Lyche Campos. 
(Foto: KUD/Ketil Frøland)
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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

Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av 
midler til stipend for studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og ved 
Universitetet i Tromsø i 2013. 

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

Uka før jul i fjor sendte Bibliotekarens redaksjon et spørsmål til 
Kulturdepartementet om når vi kunne forvente at de legger fram 
sin lovproposisjon om endringer i Lov om folkebibliotek. Den var 
jo som kjent på høring i fjor, med høringsfrist 8. juni 2012. Svaret 
kom fra kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz: ”På nyåret.” To måne-
der seinere, i midten av februar i år, sendte jeg på nytt spørsmål 
til Kulturdepartementet, om når proposisjonen kunne forventes. ”I 
løpet av våren”, svarte Gjørtz. I begynnelsen av april sendte jeg for 
tredje gang samme spørsmål, 
men svar var ikke kommet før 
vi gikk i trykken. 

Det er neppe drakamper om 
formålsparagrafen som krever 
nærmere ett års behandling. 
Kulturminister Hadia Tajik 
måler nok krefter med Kom-
munaldepartementet, om at 
kommunene gjennom paragraf 
5 fortsatt skal pålegges å 
ha fagutdannet biblioteksjef, 
eventuelt tvinges til samarbeid 
om dette gjennom paragraf 4. 
Så får vi se om kulturpolitikk 
og faglige standarder vinner 
over kommunalt selvstyreprin-
sipp-rytteri. 

Får Tajik lov?
Tekst: Redaktør Erling Bergan

BIBLIOTEKUTVIKLING
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Vi søker en visjonær biblioteksjef med engasjement 
og lyst til å ta biblioteket inn i framtida.

Biblioteket er en viktig møteplass, og biblioteksjefens
hovedansvar vil være å videreutvikle biblioteket som 
en sentral og integrert del av kultursenteret.
Biblioteksjefen bør ha bibliotekfaglig utdanning.

Vi Kan tilBy
– spennende og utfordrende oppgaver i et kreativt 

og positivt miljø
– lønn etter avtale
– kommunale pensjons- og forsikringsordninger
– hjelp til å skaffe bolig
– dekning av evt. flytteutgifter etter gjeldende 

retningslinjer

OpplySninGER Om StillinGEn:
Daglig leder ved Ørland Kultursenter KF
Sølvi J Dahlen lauvsnes, tlf. 72 51 55 10 / 909 45 867
Søknad sendes innen 30. april til
solvi.dahlen.lauvsnes@orland.kommune.no eller 
Ørland Kultursenter KF, Boks 401, 7129 Brekstad
www.orlandkultursenter.no

100% stilling som

BiBlioteKsjef
Ørland Kultursenter rommer bibliotek,
kino, kulturskole, galleri, Hannah Ryggen-
senteret, kurs/konferanse og scener.
Kultursenteret har valgt natur, historie 
og kultur som sine viktigste satsnings-
områder. Senteret har 25 ansatte. 
Ørland kommune er vertskommune for
landets nye kampflybase, og regionen 
står foran en spennende utvikling og 
betydelig vekst i årene framover. 

Et levende senter for kunst, 
kultur og kunnskap

Foto: Georg Bangjord

Fra Skrivebua til Skriveglede?

Martha Susann Dalsbø ville gjøre noe med det. Sammen 
med samboer Martin Bangsund startet hun Skriveglede.net. 
Og selv om det krever vesentlig mer å få opp noe tilsvarende 
som Skrivebua, vesentlig mer enn to entusiastiske ungdommer 
kan forventes å gjøre, viser initiativet deres at nedlegginga av 
Skrivebua har skapt et hull. 

- Jeg vil ikke at ungdom som skriver skal miste nettstedet der 
de kan legge ut tekster, lese og få kommentarer. Da vi skjønte at 
den skulle legges ned, oppretta vi den nye nettsida, sier Martha, 
som selv pleide å skrive tekster på Skrivebua.

- Jeg var aktivt medlem siden 2008, så det var trist for meg da 
den skulle legges ned. Vi har mange ganger slåss for å beholde 
Skrivebua. Nettverket jeg hadde der har hjulpet meg. Vi ble en 
sosial gruppe, alle tok vare på hverandre. Det var et godt miljø i 
Skrivebua, og det vil jeg ta vare på. Jeg visste at hvis Skrivebua 
ble lagt ned, var det mange som ville slutte og skrive, fordi de 
ikke hadde noen plass å publisere og få hjelp, sier Martha, som 
håper Skriveglede.net vil tiltrekke seg skrivende ungdom. 

Husker du Skrivebua? Nettstedet for de mellom 10 og 20 år som liker å skrive. Drevet av 
Nordland fylkesbibliotek, med primus motor Tonje Farset Eliassen som ansvarlig redaktør. 
Fra nyttår 2013 ble tjenesten nedlagt. Mange unge skribenter følte seg hjemløse.  

Tekst:     Erling Bergan

Martha Susann Dalsbø har startet sitt eget nettsted for ungdom som skriver, 
etter at Skrivebua ble nedlagt ved siste årsskiftet. (Foto: Erling Bergan)
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Tekst:     Erling Bergan

Altså: Mobiltelefonen min måtte er-
stattes med en ny. Jeg hadde egentlig 
ingen særlig glede av det nå. Jeg kan 
huske forrige skifte av mobiltelefon, 
overgangen fra en traust Nokia til 
smartphone. Da kjente jeg den barn-
lige gleden over å ha fått noe nytt og 
artig, noe som umiddelbart virket, som 
ga meg mestringsfølelse med en gang. 

Både storebror og lillebror ser meg 

Sporene vi etterlater oss...
I løpet av få dager gikk flere ting i stykker. Det er ofte sånn. En ulykke 
kommer sjelden alene. Mobiltelefonen min tok kvelden etter å ha tjent meg 
jevnt og trutt i 3-4 år. Og innefotballskoa mine revna i sømmen. Jeg forteller 
ikke mer om dette - for det er nettopp for stor informasjonsspredning som 
er mitt anliggende her. 

DATASIKKERHET OG PERSONVERN

Kanskje du har glemt å slette all info fra din gamle mobil før du kastet den eller 
ga den fra deg? Vi er alle mot at storebror skal se for mye av hva vi driver med. 
Men hva når lillebror kommer på døra og samler inn din gamle dings, som 
inneholder mer info enn du kanskje aner. 

Jeg ga hemningene på båten og kastet 
meg inn i den proprietære verden til 
Apple. En iPhone, med andre ord. Noen 
vil si at jeg gjorde noe politisk ukorrekt. 
Og de har et poeng. Men praktisk har 
det vært. 

Sikre overgangen
Men nå skulle jeg ikke foreta noe 

slikt kvantesprang fra det trauste til det 
kuule. Nå skal jeg bare gå gjennom det 
møysommelige og kjedelige arbeidet 

med å sikre at overgangen fra en dings 
til en annen går uten trøbbel. Sikker-
hetskopiering, synking, innstillinger, 
apper, brukernavn, passord og fandens 
oldemor. Og så å sikre at informasjon 
på den gamle mobilen blir slettet og 
ikke kommer på avveie. Blant annet vil 
jeg ha fjerna lista over kontakter, med 
alle telefonnumrene og epostadressene.  

For den gamle mobilen har ikke blitt 
en skraphaug. Vår tids dingser blir ikke 
det. De bare slutter å virke riktig. Taster 
som ikke responderer, funksjoner som 
henger seg opp, hele system som låser 
seg. Ettersom mine mobilproblemer 
må regnes som forårsaket av ”ordinær 
slitasje” og ikke lett kan defineres som 
”dårlig kvalitet ved mobiltelefonen”, 
har det lite for seg å klage til butikken 
jeg kjøpte den i. Og når man har valgt 
propritært, og særlig om man har valgt 
Apple, er det ikke lett eller billig å få det 
fiksa på annet vis. 

Evig koma
Dermed får min ”gamle” iPhone en 

skjebne som en pasient i evig koma. Vi 
har vel alle liggende noen eldre mobil-
telefoner i skuffen. De virker kanskje. 
Kanskje de ikke virker. Vi husker ikke 
helt. Når de lades opp og skrus på har de 
kanskje noen kontaktlister, telefonnumre, 
sms-er, notater, tilganger, betalte apper, 

Vi kaster gamle mobiltelefoner i millioner hvert år. Men dette er ikke bare skrap. Selv om vår tids 
dingser slutter å virke riktig, inneholder de et vell av kontaktlister, telefonnumre, sms-er, notater, 
tilganger, betalte apper og passord. Kanskje dette er en gullgruve, heller enn en skraphaug?
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passord… De ble ikke fjernet da komaen 
inntraff. Og tre år seinere kommer det 
kanskje et idrettslag på døra: - Har du en 
gammel mobiltelefon å avse? Vi samler 
inn for å tjene noen penger til laget vårt, 
osv…  Med smarttelefoner er det en 
større risiko enn tidligere, at informasjon 
kommer på avveie på denne måten.     

Man hva med innfotballskoa mine? 
Hva har de med denne historien å gjøre? 
Jo: Like før jeg skaffet meg ny mobil, 
googlet jeg opp en del nettsteder som 
solgte slikt fottøy. 

Tapetsert med reklame
Flere dager seinere googlet jeg opp in-

formasjon om sletting av kontaktlister på 
min tidligere mobiltelefon. En av nettside 
jeg fikk opp, var ehow.com. Og der var 
nær tredjedelen av sida tapetsert med 

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?

reklame for – ja, nettopp: innefotballsko! 
Jeg får assosiasjoner til håndballkam-

per på tv, der gulvet er så fylt med re-
klame at det påvirker kampopplevelsen. 
Og da snakker vi om norsk reklame på 
et gulv i Balkan. 

Storebror ser meg
Mitt poeng er: Reklame har jeg lært 

meg å leve med. Men markedsføring som 
tilpasser budskapet til meg personlig, på 
en arena jeg ikke oppfatter som en per-
sonlig informasjonsarena rettet mot meg, 
og som gjør det på en så påtrengende 
måte at den informasjonen jeg egentlig 
oppsøker må konkurrere om oppmerk-
somheten, det vil jeg ikke lære meg å 
leve med. For dette er reklame basert på 
at storebror ser meg. Orwells storebror 
var diktator i en stat. Nettets storebror er 
vanskeligere å identifisere. 

Bibliotekarer er yrkesutøvere for fri in-
formasjon. Bibliotekarforbundet vedtok 
på sitt landsmøte i 2008 en konsis pla-
kat for yrkesetiske holdninger. Den sa 
blant annet at ”Bibliotekarer behandler 
brukernes litteratur- og informasjonsbe-
hov konfidensielt”. Som mitt eksempel 
om innefotballsko og iPhone-støtte 
viser, så mangler Google en slik etikk. 
Det gjør Facebook også. 

Etisk konkurransefortrinn?
Er det noen moral i denne beretninga? 

Tja, i hvert fall at du bør slette all info fra 
din gamle mobil. For lillebror kan komme 
på døra og samle inn dingsen, som inne-
holder mer info enn du kanskje aner. Og 
så bør vi vel være kritiske forbrukere av 
nettjenester, og støtte de som prøver å be-
grense nettsteders rett til å samle og selge 
videre kunnskap om hva vi har bedrevet 
på nettet. For storebror samler også inn... 

Og kanskje dette også er anledningen 
til å løfte opp og være stolte av biblio-
tekarenes etiske konkurransefortrinn! 

Hvor lenge skal en kortvarig interesse for inne-
fotballsko forfølge meg når jeg holder på med 
helt andre ting på nettet?

De riktig gamle mobiltelefonene har større inter-
esse for tekno-historikere enn for data-snokere. 
Det var smarttelefonene som brakte de store 
mengdene med sensitive data i alles lommer.

DATASIKKERHET OG PERSONVERN
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Vedlegg kan leveres per post til:
Fritt Ord
Uranienborgveien 2
0258 Oslo

Kontaktperson:
Oskar Kvasnes, Fritt Ord, 
tlf. 23 01 46 44 og e-post:
oskar.kvasnes@fritt-ord.no

Broderfolk!
Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2013–14

Fritt Ord er en allmennyttig, privat stiftelse. Fritt Ords fremste formål 
er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig 
ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til formidling av svensk, dansk og norsk 

sakprosa og skjønnlitteratur. Prosjekter som formidler samtidslitteratur eller vår 

felles skandinaviske kultur- og litteraturhistorie, blir prioritert. Det kan eksempelvis 

søkes midler til seminarer, opplesninger, konserter, utstillinger, samtaler eller 

nettbasert formidling. Søkeren står fritt til selv å velge tema.

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har 

avtale med bibliotek om arrangementer. Tilskudd kan søkes til enkeltarrangementer 

eller til en serie arrangementer. Tiltakene bør gjennomføres høsten 2013 eller i 

løpet av 2014. Det må sendes inn en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, 

aktiviteter og tidsperspektiv. Budsjett og finansieringsplan legges ved. 

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og styrke 

folkebibliotekene som formidlingsarena. Søknader leveres via skjema på nett, se 

www.fritt-ord.no og valget Søknadssenter. Innsendelsen merkes med Broderfolk 

og prosjektnavn i tittelfeltet.
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Sitatet

”Det går en linje fra Sognefjorden til Gro-
ruddalen. Fra småstedene som er vanske-
lig å nå, til drabantbyene der mange lever 
isolert fra hverandre. Fra advokaten som 
takker bokbåten for verden som åpnet 
seg, til norske jenter med innvandrerbak-
grunn som går til bibliotekene med sin 
kunnskapstørst og frihetstrang. Vi leser 
for å forstå oss selv, og for å lære om 
hverandre – og om verden.”

Politisk redaktør Hanne Skartveit på 
side 2-3 i lørdags-VG 9. mars 2013.

Årets tariffoppgjør begynner å dra seg til. 
Forbundene har forberedt sine krav i løpet av 
vinteren. Tallgrunnlaget for hvordan det har gått 
med tidligere oppgjør foreligger. Situasjonen i 
norsk økonomi er lagt fram. Aktørene analyserer 
og tolker. Vi følger med i avisene om økonomien 
i Norge, Europa og verden. Så danner vi oss 
kanskje en forestilling om hva som bør være 
et rimelig resultat av årets tariffoppgjør. Eller vi 
finner noen aktører som vi har tillit til, som sier 
noe om hva vi burde forvente. 

For de fleste arbeidstakere i Norge ligger i en 
skvis mellom en økonomi som går så det griner 
og en økonomi som går på dunken. Det er i dette 
politiske minefeltet at våre fagforeningsledere 
skal balansere.

Oljeindustrien i Norge, og all mulig virksomhet 
som er relatert til den, er en tung økonomisk 
motor med fantastisk inntjening. De trenger 
stadig tilførsel av arbeidskraft og betaler gjerne 
mye mer enn andre sektorer kan betale for 
tilsvarende kompetanse. Dette driver prisene 
opp og genererer behov for lønnsøkning i hele 
befolkningen. Samtidig er det dystre tider i 
Europa, der mange andre bransjer i Norge selger 
sine produkter. Etterspørselen er lav og konkur-
ransen med produsenter i andre land, med lavere 
kostnader på arbeidskraften, er merkbar. 

Hvilken av disse økonomiene skal en butikk-
ansatt, en sykepleier eller en bibliotekar - for 
eksempel i Stavanger - forholde seg til? Når 
bibliotekarer kjøper leilighet, handler mat eller 
takler barnehagepriser, blir de møtt av samme 
prisnivå som petroleumsingeniøren. Hva med 
spesialbibliotekaren i Hammerfest eller barne-
bibliotekaren i Oslo? Det står det samme på 
kassalappen deres når de har dratt kortet, som 
det gjør for dem som jobber i turboøkonomien. 

Samtidig er bæreevnen til norsk økonomi en 
vesentlig faktor. Enten det er ikke-olje-relaterte 
virksomheter som selger færre produkter til Spa-
nia og Hellas enn før, eller offentlige institusjoner 
som de fleste bibliotek er, som er avhengig av 
god skatteinngang fra yrkesaktive i eksponerte 
bransjer. Om lønnsnivået i Norge kommer helt ut 
av synk med omverden, vil mer og mer produk-
sjon flyttes ut av Norge – til land med billigere 

En nær-null-opplevelse
arbeidskraft. Og arbeiderrettigheter og lønns-
kamp står ofte langt svakere i slike lavkostland. 

Først ute i lønnsforhandlingene her til lands er 
”frontfaget”, det vil si konkurranseutsatt industri. 
Offentlig sektor kommer etterpå, med forvent-
ning om omtrent samme nivå for lønnsøkning. I 
skrivende stund er frontfaget i mål. Jeg skal ikke 
begi meg inn på de intrikate prosentregningene 
som bedrives nå. Men det som virker klart for 
offentlig sektor, er at konsekvensene av fjorårets 
oppgjør, i form av lønnsglidning og overheng, 
allerede har gitt oss nesten like mye som front-
faget har fått. Vi står altså overfor en nær-null-
opplevelse i årets oppgjør. Det er simpelthen 
svært lite å forhandle om i offentlig sektor. 

Hvordan vil aktørene takle dette? Krav om 
reallønnsøkning står sterkt, selv om denne øknin-
gen kan bli liten. Arbeidstakere er nok neppe i 
kampmodus i år. Fjorårets rotete oppgjør, med 
uproff forhandlingshåndtering av staten, klønete 
streikeavslutning av en hovedorganisasjon, 
og manglende streikekoordinering fra andre, 
har ikke styrket kampkraften i fagbevegelsen. 
Snarere tvert imot. 

Heldigvis håndterte BF fjorårets oppgjør på 
en god måte. Vi styrer ikke tariffshowet, det er 
vi selvfølgelig for små til. Men vi spilte vår rolle 
på en seriøs og god måte. Det samme bør sies 
om vår hovedorganisasjon YS. 

Nå gjelder det å finne en løsning i offentlig 
sektor, primært gjennom forhandling. Arbeids-
giver må gi det lille ekstra. Arbeidstakerne må 
godta beskjedne tillegg. Så lenge profilen er god, 
så lenge det er en rettferdighet mellom grupper 
i tilleggene som gis. 

Så vi kan leve videre i balansen mellom olja 
og Europa. 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan
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