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Løft for Tøyen?
Tøyen mister Munch-museet til Bjørvika. Som 
kompensasjon får en sliten bydel ekstra penger 
til å møte sosiale og kulturelle utfordringer. 
Har bibliotekfilialen også noe i vente? 
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Kommunalt Tøyen-løft 
uten bibliotek 

I 2018 flytter Munch-museet fra 
Tøyen til Bjørvika. Som plaster på 
såret får Tøyen 125 millioner kro-
ner. Men Deichmanske-filialen i 
Gamle Oslo faller utenfor. Vi har 
besøkt Tøyen og snakket med 
bibliotekarene som jobber der.

  6

E-bøker med BS Weblån 

Bor du i Troms eller Ryfylke, er det det 
samme hva slags skjerm eller brett du 
har. Med BS Weblån kan du låne e-bøker 
ved hjelp av alt fra stasjonær pc til iPad. 
BS Weblån driftes av Biblioteksentralen, 
men er av tysk opprinnelse.
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Lederen har ordet
Kul turut redningen 2014 (NOU 

2013:4) som kom i vår konkluderte 
med at folkebibliotekene er nedpriori-
tert. Statistikken over kommunens netto 
driftsutgifter til kulturformål per innbyg-
ger viser at bibliotekene faller fra 290 
til 255 kroner over en niårsperiode. I 
det samme tidsrommet har idretten økt 
med 140 kroner per innbygger. Dette 
er en hovedsak i Enger-utvalgets rap-
port, og det ble gjort til et hovedpoeng 
ved lanseringen av den. Enger-utvalget 
uttrykte en stor uro over at bibliotekene 
som en del av det kulturelle grunnfjellet 
i Norge på denne måten er systematisk 
nedprioritert.

Selv om dette selvsagt var nedslående 
nyheter, var det samtidig veldig bra at 
det kom så tydelig frem og ble gitt bred 
omtale. Det er godt at det manglende 
ressurstilfanget i denne sektoren ende-
lig er uomtvistelig bevist og skikkelig 
omtalt. Da kan vi med dette som felles 
utgangspunkt arbeide med å snu den 
negative trenden.

Innspill til Kulturløftet III
I etterkant av lanseringen av Kulturut-

redningen ble det arrangert innspillsemi-

narer til Kulturløft III over hele landet. Her 
benyttet mange bibliotekarer sjansen og 
BFere kjente sin besøkelsestid. Jeg har 
mottatt rapporter fra mange fylkeslag som 
var aktivt til stede under innspillsemina-
rene i sitt fylke, og som holdt gode innlegg 
om lokale og regionale bibliotekspørsmål. 
Det er veldig bra at BFere på denne 
måten har bidratt til å gi kulturministeren 
og kulturdepartementet gode innspill til 
forbedringer av politikken på bibliotekom-
rådet. Og det er godt at det skjer nå rett 
i forkant av departementets arbeid med 
utformingen av Kulturløft III. 

Møte med kulturministeren
Jeg og nestleder Margunn har – i for-

lengelsen av innspillseminarene – deltatt 
på eget temamøte om folkebibliotek med 
kulturministeren og sentrale byråkrater 
i kulturdepartementet.  Der, som i vårt 
høringssvar til Kulturutredningen, var vi 
opptatt av følgende sentrale punkter:

•	Det er svært viktig å snu den negative 
trenden når det gjelder ressurstilfanget 
i sektoren, og vi peker særlig på økning 
av utviklingsmidler og prosjektmidler som 
tiltak for å bedre økonomien i bibliotek-

sektoren. Dette gjelder økning av de frie 
prosjektmidlene, men også midler forbe-
holdt overordnede nasjonale prosjekter, 
samt regionale prosjektmidler. Vi ønsker 
også etablert egne oppstartsmidler til 
bruk i igangsetting av et nytt eller vide-
reutviklet bibliotektilbud.

•	Bibliotekenes ressurstilgang handler i 
første rekke om økonomiske rammebe-
tingelser, men ikke kun om dette. For å 
styrke bibliotekene er det viktig å sørge 
for fagkompetanse i sektoren. I denne 
sammenhengen viser vi til betydningen 
av at den nye loven om folkebibliotek 
inneholder fortsatt krav om fagutdannet 
biblioteksjef i kommunene. Dette er et 
viktig grep for å sikre god fagkompe-
tanse, og arbeidet med modernisering av 
forskriftene må fastholde dette.

•	Enger-utvalget mener at KUD må ta 
større ansvar for å bidra til utvikling av 
tekniske løsninger og forhandlinger om 
rettigheter når det gjelder utlån av ebø-
ker. Dette er noe Bibliotekarforbundet 
støtter.

•	Deltakelse, ytringsmangfold og digital 
framtid bør bli sentrale bærende ele-
menter i kulturpolitikken i Norge i årene 
fremover. Bibliotekene spiller allerede i 
dag en essensiell rolle i lokalsamfunnene 
når det gjelder deltakelse, ytringsmang-
fold og tilgang til den digitale framtiden, 
og må sikres tilstrekkelig med ressurser 
til å kunne fortsette å gjøre så i framtiden.

Bibliotekarene skårer høyt
I juni kom innbyggerundersøkelsen der 

bibliotekene topper lista over offentlige 
tjenester folk er mest fornøyde med. 
Undersøkelsen er gjennomført av Direk-
toratet for forvaltning og IKT (Difi). Når 
det gjelder ”brukernes tilfredshet totalt”, 
skårer folkebibliotekene 85 poeng på en 

Det kan være klokt å forberede seg 
på en noe blåere virkelighet og å minne 
hverandre på hva Høyres Olemic Thom-
messen sa under Stortingets behand-
ling av bibliotekloven den 17. juni. ”
”
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skala fra 0 til 100. Dette er høyest av 
samtlige offentlige tjenester man har spurt 
om, inkludert barnehager, høgskoler og 
universitet, fastleger, hjemmesykepleie, 
kirken, lånekassa, og mange flere. Spesielt 
interessant og gledelig for bibliotekarene, 
er at folkebibliotek skårer høyest også på 
”De ansatte faglige kompetanse til å løse 
oppgavene”.  Her har de en skår på hele 
89 på en skala fra 0 til 100. 

Til tross for manglende ressurstilfang 
slik det er påpekt i Kulturutredningen, 
evner altså bibliotekene og ikke minst 
bibliotekarene å skåre skyhøyt på innbyg-
gerundersøkelsen! Det er ikke noe dårlig 
tanke å dvele litt ved i varme sensom-
merkvelder.

Blå bibliotekpolitikk
Høsten og hverdagen kommer imidlertid 

ganske brått på nå. Allerede den 9. sep-
tember går det norske folk til valgurnene, 

Monica Deildok
Forbundsleder

 

LEDEREN HAR ORDET

og dersom ikke en god del endrer seg i 
løpet av kort tid er det mye som tyder på 
at det kan bli regjeringsskifte. Litt uklart 
foreløpig, hvem som vil bekle regjerings-
taburettene, men en eller annen nyanse 
av blått er det en viss sannsynlighet for. 

Det kan derfor være klokt å forberede 
seg på en noe blåere virkelighet og å 
minne hverandre på hva Høyres kultur-
politiske talsmann og saksordfører i Stor-
tinget for ny lov om folkebibliotek, Olemic 
Thommessen sa i Stortingets behandling 
av loven den 17. juni: 

”Høyre mener regjeringens forslag 
er riktige grep for å gi en større fleksi-
bilitet og bedre omstillingsevne.” Han 
poengterte de sterke endringene vi ser i 
litteraturfeltet når det gjelder formidling, 
noe bibliotekene også vil merke. ”Det er 
derfor viktig at biblioteksektoren er nær 
sitt publikum, og makter å fange opp de 
endringer utviklingen fører med seg. Bibli-

oteket er et viktig møtested, som også må 
finne sin plass og utvikle sine oppgaver i 
årene som kommer. Den interessen lokale 
politikere viser i denne sammenheng vil 
være viktig, for ikke å si avgjørende, for 
utviklingen av Bibliotek-Norge.”

Ganske tydelig beskjed, med andre ord. 
Kulturutredningen og ny biblioteklov er 
viktig nok. Men folkebibliotekenes skjebne 
avgjøres i stor grad lokalt. Enda godt vi 
har innbyggerne i ryggen!

Lov om folkebibliotek enstemmig vedtatt
Stortinget behandlet 17. juni forslag til endringer i lov om folkebibliotek. Regjeringens inn-
stilling ble enstemmig vedtatt, med unntak av at Kristelig Folkeparti ville beholde paragraf 
6 – om organisert samarbeid mellom folkebibliotek og kommunale skolebibliotek. Ellers 
stemte alle partiene – inkludert Fremskrittspartiet – for den loven som vi nå får.

Tekst & foto:
Erling Bergan
Redaktør

Lov om folkebibliotek er nå også for-
melt sanksjonert av Kongen i statsråd, 
og gjort gjeldende fra 1. januar 2014. 
I perioden fram til da skal Kulturdepar-
tementet utarbeide de forskrifter som 
loven hjemler. Forslag til forskriftene vil 
trolig sendes ut på høring før de vedtas, 
og vi må regne med at høringsrunde og 
endelig behandling av forskriftene ikke blir 
gjort ferdig innen høstens stortingsvalg. 
Dermed kan det bli en ny regjering som 
endelig utarbeider forskrifter, som blant 
annet vil ha stor betydning for hvordan 
paragraf 5 skal forstås og håndheves. 
Paragraf 5 gjelder kravet om fagutdannet 
biblioteksjef i kommunene. 

Under lovbehandlingen i Stortinget var 
det saksordfører Olemic Thommesen 

(Høyre) som hadde ordet først. Han 
påpekte at regjeringens forslag ”får bred 
tilslutning i Stortinget”, og at med unntak 
for KrFs ønske om å opprettholde para-
graf 6, ”vil alle partier støtte regjeringens 
forslag”. Voteringen senere på kvelden 
viste da også dette.

Thommesen la på sitt partis vegne til at 
”Høyre mener regjeringens forslag er rik-
tige grep for å gi en større fleksibilitet og 
bedre omstillingsevne.” Han poengterte 
de sterke endringene vi ser i litteraturfeltet 
når det gjelder formidling, noe bibliote-
kene også vil merke. ”Det er derfor viktig 
at biblioteksektoren er nær sitt publikum, 
og makter å fange opp de endringer ut-
viklingen fører med seg. Biblioteket er et 
viktig møtested, som også må finne sin 
plass og utvikle sine oppgaver i årene som 
kommer. Den interessen lokale politikere 
viser i denne sammenheng vil være viktig, 
for ikke å si: avgjørende, for utviklingen av 
Biblioteks-Norge.”

Hans påpekning av lokalpolitikkens 

betydning i oppfølging av den nye formåls-
paragrafen er viktig å merke seg. Han un-
derstreket dette ved å legge til: ”Gjennom 
forslagene til endringer bidrar regjeringen 
til nettopp å understreke dette ansvaret 
ved å gi større rom for lokal utvikling på 
dette området.”

Trine Skei Grande (Venstre) påpekte 
den viktige funksjonen bibliotekene har, 
”ikke bare for utjevning av levekårsfor-
skjeller, men også som demokratiinsti-
tusjon – også som en av kjernene for 
offentlig debatt når det fungerer godt.” 
Hun sa videre at den digitale hverdagen 
fører bibliotekene inn i en rivende utvik-
ling, og at dette er en anledning til ”å rive 
ned noen murer – mellom bibliotek og 
andre institusjoner, men også mellom de 
ulike bibliotektypene”.

Debatten ble avsluttet med at kulturmi-
nister Hadia Tajik redegjorde for regjerin-
gens forslag. Se for øvrig BFS nettsider 
(www.bibforb.no) for mer utførlig omtale 
av Stortingets behandling. 
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Kunnskapsdeleren
I slutten av mai begynte Embret Rognerød som prosjektmedarbeider i Bibliotekarforbundet. 
Det dreier seg om å gjøre BF til en mer lærende organisasjon. Tillitsvalgte, sekretariatet, 
medlemmer, alle har kompetanse som bør deles og utvikles.

Tekst & foto:
Erling Bergan
Redaktør

Det er dette som blir Embrets jobb 
de neste to årene. Å legge til rette for 
meningsfylt kommunikasjon på en rekke 
plattformer. BF skal ikke bare ”komme seg 
på Facebook”. Som prosjektmedarbeider 
skal Embret systematisere BFs tilfang av 
kunnskaper, ressurspersoner, dokumenter 
og rutiner innen arbeidsliv, lønn og tariff. 
Det er tillitsvalgtes arbeid som står i fokus. 
Han skal arbeide fram metodikk for kom-
munikasjon og kunnskapsdeling på disse 
områdene. 

– Mitt inntrykk er at sekretariatet sit-
ter på mye erfaring og har en kultur på 
hvordan man kommuniserer med med-
lemmene. Med prosjektet satser vi på å 
utvikle og systematisere de kunnskapene 
som finnes i organisasjonen. Vi skal også 
forsøke å fornye oss, blant annet gjennom 
å benytte sosiale medier og utarbeide 
informasjonsmateriell som er lettere til-
gjengelig for de tillitsvalgte, sier Embret 
Rognerød. 

– Hvorfor søkte du jobben i Biblio-
tekarforbundet?

– Jeg søkte fordi muligheten til å kombi-
nere organisasjonsarbeid, kulturpolitikk og 
kommunikasjonsarbeid gjør prosjektjob-
ben veldig spennende. Stillingen passet 
også godt overens med min studie- og 
yrkesbakgrunn, som i stor grad består av 
litteraturfag og journalistikk. 

– Hvilke deler av bakgrunnen din 
vil du kunne spille på i jobben her? 

– Jeg har jobbet på flere redaksjonelle 
plattformer, og er komfortabel med å 
formidle informasjon ved hjelp av ulike 
tekstformer og sjangre. Å tilegne meg 
bransjekunnskaper og å bruke tall sit-
ter også i ryggmargen etter hvert. Jeg 
tror og håper at disse egenskapene gir 
meg et friskt blikk på organisasjonen og 
prosjektet. 

– BF har månedsblad og nettsider. 
Og vi har kurstilbud og veiledning 
pr. telefon og epost. Men vi har vært 
noen sinker på Facebook og Twitter. 
Hva kan vi oppnå med å bruke sosiale 
medier?

– Det handler om økt synlighet og 
større kontaktflate mellom sekretariatet 
og medlemmene. Vi ser at sosiale medier 
allerede brukes flittig av bibliotekarer, 
både i yrkessammenheng og privat. Jeg 
tror at sosiale medier senker terskelen for 
å ta kontakt med oss, i tillegg gir det oss 
anledning til å holde medlemmene våre 
oppdatert på hva vi jobber med i større 
grad enn tidligere. 

– Når vil vi se synlige resultater av 
prosjektarbeidet?

– Forhåpentligvis vil det merkes allerede 
før høsten setter inn. Vi har opprettet en 
egen Twitter-konto og vi sikter oss inn 
på å være tilstede på Facebook i løpet 
av august. Jeg jobber også med en til-
litsvalgthåndbok som skal publiseres på 
nett, og egen spalte for tillitsvalgte til 
Bibliotekaren. 

– Du skal gjøre de tillitsvalgtes ar-
beid lettere. Har du selv erfaring fra 
slikt arbeid?

– Nei. Jeg har organisasjonserfaring, 
men jeg har aldri arbeidet som tillitsvalgt. 
Jeg er i gang med å sette meg inn i de 
tillitsvalgtes oppgaver nå. Sekretariatet sit-
ter på mye forkunnskaper som jeg kan dra 
veksel på. Fra journalistikken vet jeg også 
at å formidle informasjon på en lettfattelig 
måte kan være lettere når man kommer 
utenfra. Det kan være sunt for alle parter 
å unngå stammespråket. 

– Er det noen problemstillinger på 
bibliotekfeltet som du synes er spe-
sielt spennende for tida? 

– Det finnes et kommersielt trykk og et 
økt tempo i bok- og mediebransjen som 
også påvirker biblioteksektoren. Ny svensk 
statistikk tyder på at bibliotekbrukerne er 
flittigere e-boklesere enn dem som sjelden 
eller aldri bruker bibliotek. Det er et godt 
tegn for bibliotekene, men det stiller også 
høye krav til tilbudet. Jeg tror for eksempel 
at forhandlingene om e-bokrettigheter blir 
veldig viktig fremover. 

– Det handler om økt synlighet og større kontaktflate mellom sekretariatet og medlemmene, sier 
Embret Rognerød om BFs bruk av sosiale medier.

BF SOM LÆRENDE ORGANISASJON
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Kommunalt Tøyen-løft 
uten bibliotek
I 2018 flytter Munch-museet fra Tøyen til Bjørvika. Som plaster på såret får Tøyen 125 mil-
lioner kroner. Men Deichmanske-filialen i Gamle Oslo faller utenfor. 

Tekst & foto:
Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider

I juni fikk det borgerlige byrådet i 
Oslo trumfet gjennom et nytt Munch-
museum i Bjørvika. Vedtaket kom etter 
en politisk hestehandel med SV, der 
Tøyen ble lovet et storstilt økonomisk 
løft. Totalt bevilger byrådet hvert år 
25 millioner kroner til området, over 
en periode på fem år. Men det lokale 
biblioteket er ikke en del av kommunens 

planer.
– Politisk er det ikke fattet vedtak om 

at noe skal skje med biblioteket. Men 
befolkningen ønsker at vi blir en del av 
utviklingen på Tøyen, sier spesialbiblio-
tekar Åse Marie Hveem. 

Doblet besøket
Deichmanske-filialen på Oslos østkant 

har levd en omflakkende tilværelse. 
Etter at bibliotekmeldingen i 2005 
foreslo Gamle Oslo som en av Oslos fire 
nye ressursbibliotek, har filialen jobbet 
frem mot en mulig utvidelse.  

Våren 2008 var planen å flytte inn i 
et 2000 kvadratmeter stort lokale på 
Tøyensenteret. Men etter at flyttingen 
av hovedbiblioteket til Bjørvika ble gjort 
kjent, overtok NAV lokalene. I 2010 var 
biblioteket i forhandlinger med gårdeier 
om å overta lokalene til Nille-butikken 
som ligger vegg i vegg. Tanken var å 
utvide biblioteket med en egen barne-
avdeling på 100 m². 

– I stedet var det Nille som ble dob-
belt så store. Bunnen falt fullstendig ut 
av planene. Kommunekassen var tom, 
sier avdelingsleder Anita Harby.

•	25 millioner årlig til Tøyen etter Lambda-avtalen
•	 Ingen av disse pengene til bibliotekfilialen

 

BIBLIOTEKET PÅ TØYEN
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– Vi sa ja til disse lokalene for å bite oss fast 
på Tøyen og for å bli mer synlige. Det var lurt, 
sier avdelingsleder Anita Harby (til venstre). 
Sammen med spesialbibliotekar Åse Marie 
Hveem håper hun på tiltak som utvikler Tøyen.

BIBLIOTEKET PÅ TØYEN
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For tre år siden flyttet filialen inn i 
dagens lokaler på Tøyensenteret. Disse 
lokalene er på 270 kvadratmeter, i 
tillegg disponerer filialen en undereta-
sje som brukes til arrangementer og 
lesesal. Et ressursbibliotek krever til 
sammenligning et areal på rundt 1400 
kvadratmeter.

Plasseringen midt på torget har fått 
langt flere til å benytte seg av bibliote-
ket. I fjor hadde filialen rundt 125.000 
besøkende. Antall bibliotekbrukere er 
nesten doblet siden 2009.

– Vi sa ja til disse lokalene for å bite 
oss fast på Tøyen og for å bli mer syn-
lige. Det var lurt, sier Harby. 

Mangfoldig bibliotek
Gamle Oslo er etter hvert blitt kjent 

som «innvandrerbydelen» i Oslo. Rundt 

36 prosent av innbyggerne på Tøyen er 
minoritetsspråklige. Åse Marie Hveem 
mener at biblioteket spiller en viktig rolle 
i arbeidet med å integrere og inkludere 
innvandrerbefolkningen i området. 

– Utfordringene er mange, særlig når 
det gjelder språket. Men vi har kompe-
tanse å bidra med. Vi er ofte det første 
møtet folk har med det norske samfun-
net, sier hun. 

Filialen har flere tilbud for ikke-
vestlige innvandrere. I fjor startet inte-
greringstiltaket «Språkkaféen» opp på 
prosjektmidler. På Tøyen ønsker de nå å 
gjøre den ukentlige voksenopplærings-
aktiviteten til et permanent tiltak.

– Det er stor rift om språktrenings-
tilbudene våre, Språkkafé og Leselyst, 
som gir folk muligheten til å snakke 
norsk sammen i en uformell setting. Vi 

har også en egen koordinator og frivil-
lige som legger opp øvelser og tema. 
Det er ikke bare kaffe og småprat, sier 
Harby.

Sosiale problemer
Sosiale problemer er en del av hver-

dagen på Tøyen. Ett av tre barn i bydel 
Gamle Oslo defineres som fattige. 
Kriminalstatistikken viser at 40 prosent 
av all kriminalitet i hovedstaden skjer 
i området som dekkes av Grønland 
politistasjon. 

På Tøyen samarbeider biblioteket 
tett med vektere. Plagsom og truende 
oppførsel tolereres ikke. 

– Vi har flere ganger hatt ambulanse 
på døren, og vi har politianmeldt trusler 
og rus. Det er mange sosiale problemer 
rundt omkring oss, men det har også 

”Løft Tøyen”: Lokale ildsjeler har satt i gang «Løft Tøyen»-initiativet. Målet er 
å forhindre at ressurssterke familier forsvinner fra bydelen. – Dette tiltaket er 
mer helhetlig enn bystyrets planer, sier Åse Marie Hveem.

Gamle Oslo
•	Gamle Oslo er den eldste  

filialen innen Deichmanske  
bibliotek

•	Østre filial opprettet i 
Åkebergveien i 1906

•	 I 1913 åpnet en filial på  
Grønland.

•	Østre filial og Grønland filial  
ble i 1930 slått sammen

•	Flyttet da inn i gymnastikk-
bygningen på Grønland skole

•	Flyttet til Tøyen i 1991 
og skiftet samtidig navn 
til Gamle Oslo filial

•	Dagens biblioteklokaler  
i Tøyen senter ble tatt i  
bruk i 2010

•	Disponerer 270 kvm pluss  
underetasje til arrangement 

•	125.000 besøkende i 2012
•	Bydel Gamle Oslo har rundt  

45.000 innbyggere 
•	Bydelen omfatter bl.a. Tøyen,  

Grønland, Vålerenga, Ensjø,  
Etterstad - og Bjørvika.

•	Bydelen har et rikt og bredt 
befolkningsgrunnlag

•	Bydelen har også en rekke 
sosiale utfordringer 

•	Prognoser tilsier at bydelen 
kan få en befolkning på rundt 
70.000 om ti år.  
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Lover fortsatt bibliotek på Tøyen

– Biblioteket er ikke et eget punkt i 
den vedtatte Tøyen-planen. Men den 
pakken vi har laget er ikke utfyllende 
med tanke på alt som er nødvendig 
å gjøre for bydelen. Å sikre økte 

åpningstider, for eksempel, ligger 
fortsatt der som en mulighet. 

Det var Borgen som sørget for at 
byrådet fikk flertall i avstemningen 
om Lambda. SV-politikeren stilte 

seg også bak oppføringen av et nytt 
hovedbibliotek i Bjørvika. De tunge 
investeringene i kulturbygg i årene 
som kommer vil føre til budsjettut-
fordringer for kommunen. Borgen 
tror likevel at det er mulig å opprett-
holde et fullverdig bibliotektilbud i 
bydelene. 

– Da vi laget avtalen om et nytt 
hovedbibliotek, la vi inn merknader 
om at vi fortsatt ønsker å satse på fi-
lialene. Byrådet har tidligere foreslått 
å slå sammen filialer, men vi mener 
at det bør være bibliotekfilialer der 
folk bor, sier hun.

Borgen mener beliggenheten gjør 
Deichmanske-filialen på Tøyen til en 
av de viktigste i Oslo. 

– Det er mange i nærmiljøet som 
lever i familier med lite ressurser og 
lav utdanning. Biblioteket er et av 
de få stedene der man kan oppsøke 
informasjon, uten å måtte betale for 
det. Derfor ønsker vi å opprettholde 
et aktivt bibliotektilbud i området, 
sier Marianne Borgen. 

Men SV-politiker og leder for samferdsel- og miljøkomiteen i 
Oslo, Marianne Borgen, sier at det ikke foreligger noen planer 
om å øke bevilgningene til filialen på Tøyen. 

Marianne Borgen ga flertall for Munch-museet til Bjørvika, i bytte for tiltak på Tøyen. Hun 
har også støttet nytt hovedbibliotek i Bjørvika. Men hun vedgår at det ikke er planer om 
økte bevilgninger til bibliotekfilialen på Tøyen. (Foto: Jon-Øivind Storaker/Tolvtejanuar)

vært stille og rolig i lange perioder, 
sier Harby.

Avdelingslederen mener omgivelsene 
bidrar til å gjøre hverdagen ved biblio-
teket både krevende og meningsfull. 

– Vi ser at biblioteket er viktig for 
Tøyen. Å drive bibliotek her er spen-
nende, fordi vi merker at vi trengs og 
brukes. Det er et slitent område, men 
det finnes også et stort spenn i befolk-
ningen. Vi er et av få tilbud som er gratis 
og som favner alle, sier hun.  

Mister ungdommen
Personalet har vært på studiebesøk 

i innvandrerbydelen Nørrebro i Køben-
havn. Danskene har ansatt sosionomer 
ved biblioteket, for å hjelpe til med 
utfylling av offentlige skjemaer og søk-
nader. Harby er usikker på om norske 

storbybibliotek bør gjøre det samme.
– Vi har ikke tid til å hjelpe til med 

NAV-søknader. Det vil vi ikke heller. Vi 
er nødt til å prioritere. Og jeg vil nødig 
gi slipp på litteraturformidlingen.

En utredning om brukeratferd i nor-
ske storbybibliotek fra 2008 viser at 
bibliotekene spiller en større rolle i 
hverdagslivet til barn og unge med 
innvandrerbakgrunn enn hva tilfellet er 
for etnisk norske barn. 

Avdelingslederen skulle gjerne ha 
bidratt mer til at ungdommen i bydelen 
fikk flere fritidsalternativer. I dag er dette 
den aldersgruppen som i størst grad 
faller utenfor, mener hun.

– Vi har for få tilbud til ungdom. Det er 
begrenset hva vi kan få til med så liten 
plass. Vi har luftet ideen om å være et 
rent barne- og ungdomsbibliotek, men 

vi tror at lokalmiljøet ønsker seg et tilbud 
til alle aldersgrupper, sier Harby.  

Tror på Tøyen-initiativ
På en av blokkene som omgir Tøyen-

senteret, henger et banner med et stort, 
rødt hjerte og et utvetydig politisk bud-
skap: «Løft Tøyen». Ikke langt unna ligger 
Tøyen skole. De siste fire årene har bare 
to av de 66 etnisk norske barna som 
sogner til skolen valgt å begynne her. 

Den «hvite flukten» og de utstrakte 
sosiale problemene har fått lokalmiljøet 
på Tøyen til å mobilisere. «Tøyenløftet» 
foreslår en rekke initiativ for å bedre 
bomiljøet. På det trange kontoret til 
avdelingsleder Anita Harby henger 
innkallingen til beboermøte. Filialen på 
Tøyen ønsker å bidra til arbeidet med 
å få etablert et kultur- og aktivitetshus  

BIBLIOTEKET PÅ TØYEN
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for barn og unge i bydelen. 
– Vi er glade for byrådets vedtak om nye 

tiltak på Tøyen. Men «Løft Tøyen»-initiativet 
tenker mer helhetlig, sier Hveem.

Usikre på fremtiden
I 2016 åpner det nye hovedbiblioteket 

i Bjørvika. På Tøyen er de spente på hva 
åpningen innebærer for filialen i Gamle 
Oslo. Harby og Hveem frykter at belig-
genhet i samme bydel kan få byrådet til 
å velge bort filialen på Tøyen.

– Vi ser hva som skjedde i Drammen, 
der nesten samtlige filialer forsvant da 
de bygde nytt bibliotek, sier Harby.

Hun drømmer om et «Idea Store»-
konsept på Tøyen. Med en utvidet 
møteplass, og en kafé der folk kan lese 
aviser. Men det viktigste er å opprett-
holde tilbudet. 

– Vårt mål er å overleve her, og vi 
håper Tøyen-løftet kan hjelpe til med 
det. Tøyen trenger biblioteket. Lokalmil-
jøet i Gamle Oslo er her, ikke i Bjørvika, 
sier Harby. 

Bredt bibliotek: - Det er en selvfølge for oss å favne vidt, mener avdelingsleder Anita Harby og 
spesialbibliotekar Åse Marie Hveem.

En østkantfilial med historie

I 1913 ble det også åpnet en filial i Grønland 7, eller ”Kutørje” som det ble 
kalt. I dette lokalet hadde det tidligere vært danselokale. Det finnes en liten 
historie fra tiden på Grønland, der folkerestauranten ”Den røde mølle” lå i 
første etasje: ”I første etasje var det restaurant, hvis matlukt og kakerlak-
ker vi fikk vår rundelige del av. Det hendte også at folk gikk feil. Følgende 
historie fortelles med krav på pålitelighet: En lett bedugget ”herre” kom inn 
på lesesalen og forlangte med rusten røst ”en bokk og en bajer”, hvorpå 
bibliotekaren serverte ham – en bok av Bojer”. (Foto: Wilse/Anders Beer)

I 1930 ble Østre filial og Grønland filial slått 
sammen og lagt til gymnastikksalen på Grøn-
land skole, da omgjort til husmorskole. I 1991 
flyttet de til Tøyen og fikk navnet Gamle Oslo 
filial. Bildet er fra 1959.  (Foto: Leif Ørnelund)

Tøyen-senteret, der bibliotekfilialen ligger, er 
slitent og trenger oppussing. Etter SVs avtale 
med byrådet, vil dette nå skje. Her fra DTZs 
tegning over planene for en ansiktsløftning.
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E-bøker med BS Weblån

Etablert system og nye brukere
Bor du i Troms eller Ryfylke, er det det samme hva slags skjerm eller brett du har. Med BS 
Weblån kan du låne e-bøker ved hjelp av alt fra stasjonær pc til iPad. 

Tekst:
Gunhild Lervåg og Vetle Daler
Foto:
Erik Norrud

•	 BS Weblån tilbys av Biblioteksentralen
•	 Systemet er basert på det tyske Onleihe
•	 Kan låne ut e-bøker, lydbøker, musikk og film
•	 Først installert i Ryfylke desember 2012 
•	 Konkurrerer med bl.a. eBokBib fra Bibliotek-Systemer AS
•	 Så langt har det bare vært mulig å låne kulturfondsbøker

E-BØKER

Tekst & foto: 

Tori Skrede
Frilansjournalist

BS Weblån driftes av Biblioteksentra-
len, men er av tysk opprinnelse. Systemet 
gjør det i utgangspunktet mulig for et 
bibliotek å låne ut alle typer e-medier 

– e-bøker,  e-lydbøker, e-film, e-musikk 
og tidskrift og aviser. Dette kan du søke 
opp via lokalt biblioteksystem og laste 
ned i en tidsbegrenset periode. – Vi vet 
at bibliotekene har begrenset økonomi, 
og derfor har det også vært viktig for 
oss å levere en tjeneste som dekker alle 
typer e-medier, sier Kjartan Vevle, som 
er bibliotekfaglig direktør i Biblioteksen-
tralen.  I dag er BS Weblån i drift i seks 
kommuner i Ryfylke og 24 kommuner i 
Troms, men en rekke telemarkskommu-
ner vil bli med til høsten.

System uavhengig av plattformer
Da Biblioteksentralen skulle jobbe 

fram et system for utlån av e-bøker, 
konkluderte de raskt med at de ikke 
ville lage noe nytt. - Vi brukte flere år 
på å lete etter noe som fungerer, og 
landet til slutt på det tyske ”Onleihe”. 
Og siden vi har kjøpt dette fra Tysk-
land, får vi også alle oppdateringene 

i ti år, forteller Vevle.  Dermed trengte 
de ikke å finne opp kruttet selv, men 
kan konsentrere seg om å drifte og 
fylle innhold inn i et system de vet 
fungerer. 

I utgangspunktet kan en lese en 
e-bok på både lesebrett, iPad, mo-
biltelefon og pc. Men ifølge Vevle er 
lesebrettene det viktigste satsingsom-
rådet. Han legger stor vekt på at bi-
bliotekenes samfunnsoppdrag er lesing 
og kunnskapsformidling. Lesebrettet 
har lesingen som hovedformål og har 
dermed som oftest ikke nettilgang. Og 
da er det langt færre muligheter for å 
bli distrahert ved at man roter seg bort 
i alle andre sider på nettet mens man 
holder på med en bok. 

Klikk og lån via folkebibliotekenes 
hjemmesider

Når man skal låne en bok, starter 
man på nettsidene til - for eksempel - 
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Harstad kommune. Derfra klikker man 
seg videre til Harstad bibliotek. Der får 
man opp en rekke tilgjengelige titler. 
Hvis du har lyst til å kikke litt i boka før 
du låner, klikker du på ”tekstutdrag” og 
får opp en smakebit. Vil du låne boka, 
legger du den i lånekurven. Og det er 
først når du har klikket på ”lån denne” 
at du blir bedt om lånernummer og 
pin-kode knyttet opp mot det lokale 
biblioteket. Kjartan Vevle tror imidlertid 
at det i løpet av noen år vil bli mulig å 
låne bøker over hele landet. Men det er 
et spørsmål om økonomi, for naturlig 
nok er ikke kommunene i for eksempel 
Troms interessert i å bære kostnadene 
for utlån til hele Østlandet. Dermed er 
dette en problemstilling nasjonale myn-
digheter må ta seg av.

Knyttet mot lokalt 
biblioteksystem

BS Weblån er knyttet opp mot lokalt 
biblioteksystem på tre områder. Først 
og fremst gjennom katalogen. - Og 
da mener vi det er svært viktig at alle 
bibliotekets tjenester blir formidlet og 
presentert via bibliotekenes hjemmeside, 
sier Vevle. BS Weblån er dessuten knyttet 
opp mot bibliotekets lånerregister, og de 
leverer statistikk til lokalt biblioteksystem. 
Systemet er bygget så det kan fungere 
overfor ulike forretningsmodeller for kjøp 
av e-medier. Og det takler både nedlas-
ting, streaming og appløsninger.

Nye bøker på vei
BS Weblån ble først installert i Ryfylke 

desember 2012. Telemark blir med fra 
høsten, og Biblioteksentralen jobber med 
flere leveranser. Det tyske Onleihe er i 
drift over 600 bibliotek i Tyskland, Sveits 
og Østerrike, og i mindre målestokk i 
flere andre land. Biblioteksentralen job-
ber også stadig med å få i stand avtaler 
med utgivere slik at bibliotekene kan 
kjøpe e-medier og tilby lånerne sine. 
Så langt har det bare vært mulig å låne 
kulturfondsbøker, men nå tikker avtalene 
med forlagene inn som gjør det mulig 
å kjøpe e-bøker og e-lydbøker til utlån.

-Vi starter salget av e-bøker og e-
lydbøker fra de første forlagene i løpet 
av sommeren, og følger opp med flere 

titler etter hvert som vi har avtalene på 
plass. Når vi får flere ferske titler på 
plass, vil vi også markedsføre tilbudet i 
større grad, sier Vevle.

Må holde følge med teknologien
Kjartan Vevle ser også enkelte utfor-

dringer ved videre bruk av systemet. 
Ikke minst er det viktig å holde tritt med 
den raske teknologiske utviklingen. - Det 
skjer en rivende, og stadig raskere utvik-
ling av lese-, lytte- og titteutstyr. Bibliote-
kene må kunne levere på de plattformene 
låneren har utstyr til. Norske biblioteker 
setter ofte i gang mange prosjekter, men 
fordi de mangler forankring klarer man 
ofte ikke å drifte dem over tid. Og man 

må ikke risikere av systemet for e-bok-
utlån blir hengende fast i gårsdagens 
teknologi, sier Vevle.  Dessuten er det en 
stadig utvikling av filformater og hvordan 
e-dokumentene blir lagret og formidlet 
fra utgiver. Dette må bibliotekene også 
forholde seg til. 

Vevle mener derfor at det er veldig 
viktig at leverandørene av utlånssystem 
takler denne utviklingen. Han tror også 
at forretningsmodeller for bibliotekenes 
kjøp og bruk av e-medier vil utvikle seg 
veldig raskt. – Pr. i dag er det vanskelig 
å si hvordan dette vil bli. Men utviklingen 
stiller krav både til systemleverandørene 
og til bibliotekenes samlingsoppbygging, 
økonomi og tilbud, avslutter han. 

- Det skjer en rivende, og stadig raskere utvikling av lese-, lytte- og 
titteutstyr. Bibliotekene må kunne levere på de plattformene låneren har 
utstyr til, sier Kjartan Vevle, bibliotekfaglig direktør i Biblioteksentralen. 
Det er de som selger BS Weblån.
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Longyearbyen er i gang
Longyearbyen folkebibliotek er et av 

bibliotekene som bruker BS Weblån. 
Biblioteket sorterer under Troms fyl-
kesbibliotek, og fikk tilbud om å delta 
i fylkesbibliotekets samarbeid med BS 
om utlån av e-bøker. Det ble mange 
forsinkelser underveis, men etter påske 
i år var de i gang for fullt.   

-Vi anser dette for å være en naturlig 
vei å gå for bibliotekene. I tillegg mener 
vi at nettopp vår beliggenhet, - langt 
fra andre og større bibliotek, og det at 
vi, uansett hvor vi reiser, må reise med 
fly, med dertil hørende vektgrenser på 
bagasje, gjør det ekstra attraktivt med 
e-bøker. Altså et utmerket tilbud til våre 
meget reisende innbyggere, sier biblio-
teksjef Elisabeth Bergstrøm.

Longyearbyen folkebibliotek møtte 
også noen utfordringer knyttet til tek-
nologien i starten. Først hadde de 
problemer å få lastet ned bøkene til det 
lesebrettet biblioteket hadde kjøpt inn, 
som var et Android-brett. Det viste seg 
at de måtte laste ned et spesielt program, 
Bluefire, før bøkene kunne lastes ned på 
lesebrettet. Og da det var gjort, oppda-
get de at lånerne likevel ikke fikk lånt 
bøkene. Det bunnet i samspillet mellom 
nasjonale lånekort og BS Weblån. For å 
gjennomføre lånet måtte det nasjonale 
lånekortet opprettes ved det lokale bi-
blioteket og pin-kode måtte opprettes. 

Ønsker innflytelse på bokvalg
I dag er det e-lån Troms som fore-

tar bokvalg og innkjøp av e-boktitler. 
Bergstrøm synes det er greit som en 

prøveordning, men ønsker seg større 
innflytelse på sikt.

-Jeg ønsker jo etter hvert at biblioteket 
selv skal kunne foreta bokvalg etter egne 
låneres ønsker, og at vi selv kan avgjøre 

hvor stor del av budsjettet vi ønsker å 
bruke på e-bøker. Vi har en litt annen 
sammensetning av lånere enn på andre 
små steder. Vi har blant annet en stor 
andel ikke-norsktalende innbyggere, og 

- Vi har forståelse for at det er en del juridiske stier som må tråkkes opp her, men det er viktig at 
aktørene kommer i gang og får etablert noen regler, sier Elisabeth Bergstrøm, som her er i gang 
med ebokutlån på Longyearbyen folkebibliotek. 

 

E-BØKER
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på våre utlånsstatistikker er rundt 15 av 
de 20 mest utlånte bøkene pr. år bøker 
om polare temaer, forteller hun. 

Men bortsett fra problemene i innkjø-
ringsfasen er hun fornøyd med syste-
met. - Problemet var at de nødvendige 
programmene for å lese e-bøker som det 
stod opplyst om på Weblån sine hjem-
mesider ikke fungerer på Android. Adobe 
digital editions er ikke kompatibel med 
Android, så man må laste ned et annet 
program, sier Bergstrøm.  

Delt rolle for bibliotekene
Hun tror også at dem biblioteket først 

og fremst kommer i kontakt med, er 
de uerfarne leserne. Brukere som har 
brukt nettbrett mye vil antageligvis ikke 
trenge hjelp. Hun ser det derfor som 
viktig at bibliotekene har både kunnskap 
og vilje til å lære opp nye brukere, ikke 
bare i hvordan de laster ned en e-bok, 
men hvordan de kommer i gang på sitt 
nettbrett. Elisabeth Bergstrøm mener at 
bibliotekets rolle i forhold til e-bok-utlån 
i hvert fall er tredelt:

- For det første er vi forpliktet til, 
gjennom forslaget til ny biblioteklov, §1, 
å «…stille bøker og andre medier gratis 
til disposisjon for alle som bor i landet». 
For det andre har biblioteket en oppgave 
i forhold til brukeropplæring. Og for det 
tredje vil denne tjenesten kreve at bi-
blioteket driver formidlingen sin i andre 
kanaler, sier hun. 

Nye informasjonskanaler
Elisabeth Bergstrøm tror også at siden 

e-boklånerne ikke nødvendigvis er fysisk 
til stede i biblioteket, vil nettet være en 
naturlig formidlingskanal. Informasjon må 
spres via bibliotekets hjemmesider, bok-
blogger og sosiale medier. Bøkene bør 
også presenteres og tilbys på andre fy-
siske møtesteder. Kanskje en infoskjerm 
i butikken eller på treningsinstituttet? 

Men uansett synes hun det blir spen-
nende å se hvordan e-bokutlån kan eta-
bleres som en tjeneste for alle bibliotek 
som ønsker det. - Vi har forståelse for 
at det er en del juridiske stier som må 
tråkkes opp her, men det er viktig at 
aktørene kommer i gang og får etablert 
noen regler. Her ønsker jeg Nasjonalbi-
blioteket som en pådriver for å utvikle 
norsk e-bokpolitikk for bibliotekene, 
avslutter Bergstrøm. 

Folkebibliotek på topp 
i brukertilfredshet!
En stor offentlig undersøkelse av brukertilfredshet 
med offentlige tjenester, viser at folkebibliotek er 
den tjenesten brukerne er mest fornøyd med. Når 
det gjelder ”brukernes tilfredshet totalt”, skårer folke-
bibliotekene 85 poeng på en skala fra 0 til 100.

Det er høyest av samtlige offentlige 
tjenester det er spurt om, inkludert 
barnehager, høgskoler og universitet, 
fastleger, hjemmesykepleie, kirken, 
lånekassa, og mange flere. Spesielt 
interessant for bibliotekarene, er at 
folkebibliotek skårer høyest også på 
”De ansatte faglige kompetanse til å 
løse oppgavene”. Her har de en skår 
på hele 89 på en skala fra 0 til 100.

Det er Direktoratet for forvaltning og 
IKT (Difi) som står for gjennomføring 
av Innbyggerundersøkelsen, på opp-
drag fra Fornyings-, administrasjons- 
og kirkedepartementet (FAD). Det er 
en omfattende undersøkelse med 11 
141 respondenter. Resultatene fra 
undersøkelsen ligger på www.difi.no.

- Dette er svært positive tall. Bi-
bliotekarer i folkebiblioteksektoren 
har grunn til å smile ekstra bredt 
og fortsette det gode arbeidet de 

åpenbart gjør, sier Bibliotekarfor-
bundets leder Monica Deildok i en 
kommentar.

- Det er også grunn til å se dette 
i sammenheng med betydningen av 
kompetansekravet i folkebibliotek. 
Nå behandler Stortinget endringer 
i lov om folkebibliotek om noen få 
dager. I oppfølgingen av kompetan-
sekravet, må alle aktører sørge for at 
denne suksessvirksomheten i kom-
munene får fortsette å utvikle seg. 
Kravet om fagutdannet biblioteksjef 
er ikke en byrde for kommunene, 
men en viktig forutsetning for bruker-
nes tilfredshet, påpeker BF-lederen.

Av andre resultater å merke seg i un-
dersøkelsen, er at folkebibliotek også 
skårer høyest på ”De ansattes evne til 
å møte dine behov når det oppstår en 
situasjon utenom det vanlige”, og på 
”Å gi veiledning/råd”. 
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Kopiering for bevaring

KOPIERING I BIBLIOTEK

•	Opphavsmannen har enerett til eksemplarframstilling av eget åndsverk. 
•	Bibliotek kan kopiere åndsverk for konserverings- og sikringsformål. 
•	Som hovedregel må materialet kopieres i samme format som originalen.

Bibliotek 
& juss

Kristine Farstadvoll
Jurist og seniorrådgiver
Nasjonalbiblioteket

For en stund siden skrev 
vi om brukerens rett til å 
ta privatbrukskopi. I denne 
utgaven vil vi se på biblio-
tekets rett til å ta kopi av 
åndsverk i samlingen for å 
sikre og bevare materialet 
for ettertiden.

I utgangspunktet har opphavsmannen 
enerett til eksemplarframstilling av eget 
åndsverk. Det innebærer at biblioteket 
ikke kan ta kopi av materialet i samlingen 
uten et rettslig grunnlag.

Åndsverkloven § 16 bestemmer at arkiv, 
bibliotek og museum har rett til å kopiere 
materiale i samlingen for å oppfylle be-
stemte formål. Nærmere regler om dette 
er gitt i forskrift til åndsverkloven.

Særlig viktig er det at biblioteket har 
rett til å kopiere åndsverk i samlingen for 
konserverings- og sikringsformål. Bak-

grunnen for denne regelen er å hindre 
at materiale blir ødelagt og forvitrer, og å 
sikre kulturarven for ettertiden. 

Spørsmål om det er behov for å kopiere 
åndsverk i bibliotekets samling for beva-
ring, må avgjøres etter konserverings- og 
sikringsfaglige kriterier. Plassmangel er 
et hensyn som kan tilsi at det foreligger 
konserverings- og sikringsformål. Det er 
for eksempel aktuelt for aviser, som krever 
stor plass for å bli bevart i sin helhet.

Som hovedregel må materialet kopieres 
i samme format som originaleksemplaret. 
Når det foreligger konserverings- og 
sikringsformål, kan altså en papirbok 
kopieres på papir, en cd kan overføres til 
en ny cd-plate osv.

I noen tilfeller kan åndsverk kopieres i 
et annet format enn originaleksemplaret. I 
dag betyr det i praksis at biblioteket kan ta 
en digital kopi av åndsverk i samlingen når 
konserverings- og sikringsformålet ikke 
kan oppfylles på annen måte. Biblioteket 
må først finne ut om det kan skaffes et 
eksemplar av åndsverket fra utsalgssted 
eller fra utgiver, importør eller produ-
sent1. Det er tilstrekkelig at biblioteket 
undersøker i det normale markedet for 

1  Forskrift til åndsverklo-
ven § 1-3 første ledd bokstav b)

det konkrete åndsverket. Hvilke utsalgs-
steder det normale markedet omfatter, 
må vurderes konkret for hvert enkelt 
åndsverk. Det kan omfatte utsalg på 
internett, antikvariater eller bruktbutikker 
for musikk osv.  Dersom åndsverket ikke 
er å få kjøpt i handelen, eller det ikke er 
mulig å få tak i eksemplar som oppfyller 
krav til konservering og sikring, kan biblio-
teket digitalisere verket. Digitalisering vil 
først og fremst være aktuelt for materiale 
som er unikt eller som det kun finnes få 
eksemplarer av i biblioteket. 

Bibliotekets rett til å digitalisere for å 
sikre og bevare åndsverk gjelder også for 
materiale som ikke er offentliggjort, for 
eksempel private brev og andre skrifter 
som opphavsmannen ikke har gjort kjent 
utenfor den private krets.

Den digitale kopien av verket er en 
sikringskopi som må brukes i tråd med 
forskrift til åndsverkloven. I henhold til 
forskriften kan biblioteket gjøre åndsver-
ket tilgjengelig for enkeltpersoners fors-
kningsformål eller private studieformål 
ved hjelp av terminaler i egne lokaler2. 

 

2  Forskrift til åndsverk-
loven § 1-9 første ledd
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SPØRSMÅL:
Jeg har vær t 

ansatt i ulike vika-
riater og midler-
tidige stillinger i 
samme kommune 
i tre og et halvt år. 
Nå har jeg hørt at 
man kan bli fast 
ansatt etter et visst antall år. Kan du si hva 
reglene er og hva jeg skal gjøre for å finne ut 
av dette?

SVAR:
Her er arbeidsmiljølovens bestemmelser om 

dette:

§ 14-9. Midlertidig ansettelse 

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om 
midlertidig ansettelse kan likevel inngås: 

a) når arbeidets karakter tilsier det og 
arbeidet atskiller seg fra det som 
ordinært utføres i virksomheten, 

b) for arbeid i stedet for en annen eller 
andre (vikariat), 

…
(5) … Arbeidstaker som har vært sammen-
hengende midlertidig ansatt i mer enn fire 
år etter første ledd bokstav a og b, skal anses 
som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse 
av arbeidsforhold kommer til anvendelse …

Om du oppfyller kravene i denne paragra-
fen, skal du gjøre arbeidsgiver oppmerksom 
på at du etter lovens bestemmelse er å 
betrakte som fast ansatt i kommunen.  Da 
kan de ikke si deg opp uten saklig grunn. (jfr  
arbeidsmiljølovens § 15.7 Vern mot usaklig 
oppsigelse.)

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell

Rådgiver i BF 

Midlertidig og 
fast ansettelse

BF-sekretariatet svarer
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Varme sommerhilsner fra alle 
oss i Bibliotekenes IT-senter!

Vi ønsker deg en 
solrik, varm og 
avslappende sommer 
og gleder oss til å ta 
fatt på nye oppgaver 
sammen med deg til 
høsten!

God sommer!
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BFs høringssvar til Kulturutredningen: 

- Grunnlag for å snu utviklingen
Etter at kulturminister Hadia Tajik mottok Kulturutredninga fra utvalgsleder Anne Enger i 
mars i år, ble den sendt ut på høring. Bibliotekarforbundet har nå gitt sitt svar. 

KULTURUTREDNINGEN

Høringssvar – 
Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4)

Bibliotekarforbundet (BF) er glad for 
den omfattende dokumentasjonen som 
ligger i Kulturutredningen. Vi registrerer 
at utredningen viser hvordan bibliotekene 
har vært systematisk nedprioritert. I følge 
KOSTRA-statistikken som utredningen 
refererer til økte kommunenes totale 
netto driftsutgifter til kulturformål med 
299 kroner per innbygger fra 2001 
til 2010. Bevilgningene til bibliotekene 
falt i samme periode med 35 kroner 
per innbygger. Det er viktig at det nå er 
uomtvistelig slått fast at folkebibliotekene 
blir sulteforet, at faktum er etablert, og 
således kan danne grunnlag for å snu 
utviklingen.

BF deler Engerutvalgets uro over at 
bibliotekene som en essensiell del av 
det kulturelle grunnfjellet i Norge, sak-
ker akterut i kampen om ressursene. Vi 

slutter helhjertet opp om politikk som 
kan bidra til å snu denne trenden, og vil 
særlig peke på økning av utviklingsmidler 
og prosjektmidler som tiltak for å bedre 
økonomien i biblioteksektoren. Kulturu-
tredningen 2014 antyder at de statlige 
utviklingsmidlene til folkebibliotekene, 
som Nasjonalbiblioteket forvalter, bør 
økes.  Dette er et forslag vi støtter. Vi 
mener også at man i tillegg til de frie 
prosjektmidlene, må ha midler forbeholdt 
overordnede nasjonale prosjekter, og at 
man kan etablere regionale prosjektmid-
ler. Det vil også være et verdifullt tilskudd 
til mange folkebibliotek om man etablerte 
egne oppstartmidler til igangsetting av 
et nytt eller videreutviklet bibliotektilbud.

Bibliotekenes ressurstilgang handler i 
første rekke om økonomiske rammebe-
tingelser, men ikke kun om dette. For å 
styrke bibliotekene er det viktig å sørge 
for en sterk fagkompetanse i sektoren. 
I denne sammenhengen vil vi vise til 

betydningen av at den nye loven om 
folkebibliotek inneholder fortsatt krav 
om fagutdannet biblioteksjef i kom-
munene. Dette er et viktig grep for å 
sikre god fagkompetanse, og arbeidet 
med modernisering av forskriftene må 
fastholde dette.

Kulturutredningen peker på den nye 
lovens utvidede formålsparagraf som 
et grunnlag for at utviklingsmidlene til 
sektoren bør økes. Dette slutter vi også 
opp om. 

Enger-utvalget mener at KUD må ta 
større ansvar for å bidra til utvikling av 
tekniske løsninger – inkludert forhand-
linger om rettigheter. Dette henspiller 
direkte på det nye mediebildet i og med 
e-bøkenes inntog. Bibliotekarforbun-
det støtter Kulturutredningen på dette 
punktet. 

Deltakelse, ytringsmangfold og digital 
framtid bør være bærende elementer i 
kulturpolitikken i Norge i årene fremover. 
Bibliotekene spiller allerede i dag en es-
sensiell rolle i lokalsamfunnene når det 
gjelder deltakelse, ytringsmangfold og 
tilgang til digitale tjenester, og må sikres 
tilstrekkelig med ressurser til å kunne 
fortsette å gjøre så i framtiden.

 
Med vennlig hilsen  

BIBLIOTEKARFORBUNDET
Monica Deildok 
forbundsleder 

Sign. 

 Det er viktig at det nå er uomtvistelig 
slått fast at folkebibliotekene blir sulteforet, 
at faktum er etablert, og således kan danne  
grunnlag for å snu utviklingen.”
”
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Guttene som driter i boka, og gjør det 
så dårlig at den samlede kunnskaps- og 
utdanningseliten river seg i håret av panikk. 
Hva skal det vel bli av disse gutta? Men 
hva er egentlig problemet? Hvor ligger 
det? Og er det ikke noe som blir glemt 
oppi alt dette?

Dette virker kanskje som litt dumme 
spørsmål, det lyser jo ut i fra svarene man 
får fra PISA og andre prøver, gutter leser 
mye dårligere enn jenter. I en verden hvor 
lesing er viktigere enn noensinne vil det 
bety at gutter har mye dårligere sjanser 
på arbeidsmarkedet osv. Slik det ofte blir 
fremstilt i media kan man gjerne tro at 
gutter nesten er genetisk betinget til å 
være dårlige lesere, at det helt naturlig 
er slik. Rent tullprat selvfølgelig. Men hva 
er greia da?

Det var mange gode foredragsholdere 
under konferansen ”Gutter og lesing”, 
og det ble vist frem statistikk som var 
ganske så tankevekkende, i hvert fall for 
meg.  Først ut var Astrid Roe, forsker ved 

De problematiske gutta!

Universitetet i Oslo, og hun kunne blant 
annet vise at blant de yngste var forskjel-
len minimal! Det var litt forskjell, men den 
var altså bitteliten. Når vi kom til 3. klasse 
og oppover øker imidlertid forskjellen 
drastisk. Så kan man jo spørre seg hva 
som er grunnen til dette? Er det kanskje 
noe med opplæringa? Noe med tekstene 
gutta blir ”utsatt” for? For det viser seg 
at det faktisk er en forskjell i hvilke tekster 
gutter og jenter gjør det best i. Jentene var 
i toppen når det kom til skjønnlitterære 
tekster (spesielt hvis det var kvinnelig ho-
vedrolle) og oppgaver som krever nøyaktig 
lesing. Her gjorde gutta det dårlig, men 
det var områder hvor gutta fikk vist seg! 
Når det kom til journalistiske tekster, ny-
hetsgrafikker og informasjonstekster som 
er dominert av ikke-sammenhengende 
tekstform så gjorde guttene det like godt 
som jentene, og også ofte bedre! 

Kåre Kverndokken hadde et foredrag 
hvor han viste til tre gutter med hver sin le-
sehistorie, hvor han hadde dybdeintervjuet 
disse tre gutta. En såkalt god, en middels 
og en svak leser. Det som gikk igjen hos 
alle tre var at alle faktisk leste mye! Også 
den svakeste av dem, han var bare ikke 
så god i akkurat det som læreren ville 
de skulle lese. De leste engelske aviser 
på nett, skrev blogg og jobbet seg også 
gjennom ganske vanskelige fagbøker om 
temaer de syns er spennende. 

Bildet er heldigvis mer nyansert enn 
det nasjonale prøver og PISA viser oss, 
i hvert fall mer nyansert enn det man 
kan få følelsen av i mediene. Det betyr 
selvfølgelig ikke at de ikke har litt rett, for 
nivået burde være høyere for gutter nå det 
gjelder skjønnlitterær lesing også! Steffen 
Sørum snakket under sitt foredrag om en 
selvoppfyllende profeti når det gjelder 
gutter og lesing. Gutter får høre at det er 
dårligere til å lese enn jenter, og blir ofte 
derfor det også. Alle går ut i fra at gutta 
skal gjøre det dårligere, og kanskje derfor 
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setter man lavere krav til gutta? Hvordan, 
og ikke minst hvorfor, skal man bli bedre 
hvis ingen setter noen krav? Når lettlest-
bøker begynner å bli så lettlest at leseren 
ikke trenger å tenke selv? Vi trenger selv-
følgelig lettlest-bøker, men når de som er 
rettet mot litt eldre lesere er så enkle at 6 
åringer får mye mer ut av dem, da er det 
kanskje gått litt langt?

Hva med lesesvake jenter da? Der hvor 
normen er å snakke om dårlige gutter og 
flinke jenter, forsvinner jo jentene som har 
problemer helt. Får disse den hjelpen de 
trenger? Ikke vet jeg, jeg har nesten aldri 
hørt om dem, noe som er litt rart. For de 
eksisterer jo. Og hva med de gode gutta? 
Får de utfordringer og hjelp til å sørge for 
at de ikke blir lei? Astrid Roe viste frem 
statistikk fra PISA-undersøkelsen som viser 
at vi har fått færre som ligger på lesenivå 
1 og 2, som er de to dårligste. Dette er jo 
supert! Problemet er at vi har fått færre 
i nivå 4 og 5 også.  Så vi har flere mid-
delmådige lesere. Er dette løsningen på 
problemet? 

Som dere skjønner har jeg ingen svar, 
bare mange spørsmål. En ting jeg hørte 
flere ganger var at innholdet måtte fenge 
for at det skulle leses. Jeg vet om noen som 
er mestere så å finne fengende saker, nem-
lig bibliotekarer! Vi er jo mestere på riktig 
bok til riktig leser! Så det er bare å fortsette 
å pushe spennende og utfordrende bøker 
på barna! 

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

I sommerlig vær, i ganske så luksuriøse omgivelser på  
Farris Bad ved Oslofjordens bredder, var mange lærere 
og bibliotekarer samlet for å høre og diskutere problemet. 
Hvilket problem da? Jo, det som stikker seg frem etter 
hver nasjonale prøve og PISA-undersøkelse: Den lesesvake 
gutten. 

GUTTER OG LESING
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SUNNIVA EVJEN

Fred er ei det beste, 
men at man noget vil? 
Om strategier og endringsprosesser

•	Godt forarbeid gir trygghet på egen argumentasjon. 
•	Ledelse og politikere har ikke samme utgangspunkt som deg. 
•	Har du gode argumenter kan det hende de støtter deg likevel.

ENDRING

Finnes det en god oppskrift på end-
ring?

Jeg var nylig med jobben på besøk hos 
Researchsenteret i NRK, der Synnøve 
Standal blant annet fortalte om proses-
sen biblioteket har gått gjennom de siste 
årene – fra «utrydningstruet» til særdeles 
vitalt og levedyktig. Besøket var inspire-
rende – ikke bare fordi Standal sammen 
med kollegaene sine har fått gehør for 
hvor viktig et slikt researchsenter er for 
arbeidet til journalister og programut-
viklere, og virkelig har skapt noe som 
fungerer i organisasjonen. Inspirasjonen 
kom også fra det hun fortalte om proses-
sen, som riktignok hadde gått raskt, men 
var preget av bred involvering, forankring 
i ulike brukergrupper og medbestem-
melse fra de ansatte. Et sted i dette 
krysningspunktet tror jeg vi kan finne en 

slags nøkkel til suksess.
Jeg har undervist bibliotekarstudenter 

i organisasjonsteori, og hver gang jeg 
introduserer emnet for studentene prøver 
jeg å forklare hvorfor de skal lære akkurat 
det. Mange synes ved første øyekast at 
det er et nokså tørt og kjedelig fag, men 
det er med et organisasjonsteoretisk ut-
gangspunkt at endringer i organisasjoner 
– som for eksempel den vi så hos NRK 
Researchsenteret – best kan studeres og 
analyseres. Og med slike eksempler fra 
virkeligheten, blir teorien plutselig både 
relevant og interessant.

For organisasjonsendringer er noe alle 
må forholde seg til i løpet av en yrkeskar-
riere. Enten man jobber på et universi-
tetsbibliotek, et folkebibliotek eller i en 
eller annen kunnskapsorganisasjon. Det 
å ha en teoretisk plattform å stå på kan 

absolutt være en fordel. Men minst like 
viktig er det å lære av det som fungerer 
godt – og ikke fullt så godt – i praksis. 

En ting jeg tror er viktig – til enhver tid, 
men særlig før en større endringsprosess 
– er å formulere en tydelig strategi som 
er forankret i reelle brukerbehov og et 
gjennomførbart ambisjonsnivå. 

I vinter hadde jeg gleden av å høre 
Marit Somby fortelle om arbeidet med å 
utvikle en bibliotekplan for Troms fylke. 
Et bredt samarbeid, mange involverte og 
diskusjoner med lokale ressurspersoner 
– for eksempel politikere – har resultert 
i Bibliotekplan for Troms 2011- 2014. At 
Troms fylkesbibliotek tok på seg ansvaret 
med å sette i gang denne prosessen er 
gledelig, særlig siden resultatet er solid. 
Og jeg sier solid, fordi planen involverer 
alle typer bibliotek, fremmer samarbeid 
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ENDRING

og støtter opp om lokale prosjekter. Det 
er en plan med forankring.

På min egen arbeidsplass, stortingsbi-
blioteket, ble det for et par års tid siden 
igangsatt en prosess som skal være med 
på å utvikle biblioteket fram mot 2020. 
Med andre ord var målet en langsiktig 
strategi. Men behovet for en slik plan var 
like mye basert på svært konkrete pro-
blemstillinger: Hvilke behov har brukerne 
nå og i tiden framover? Trengs det nye 
typer tjenester? På hvilke områder trengs 
mer innsats? På hvilke områder kan vi 
gjøre mindre?

I stedet for å stikke fingeren i lufta for 
å føle på ”the winds of change”, satte 
kollegaene mine i gang en kvalitativ in-
tervjuprosess, for å forankre eventuelle 
endringer i faktiske forhold. De snakket 
med politikere og rådgivere om bibliote-
ket (i hvilken grad er tjenestene kjent?) 
og hvilke kunnskapsbehov de hadde (i 
hvilken retning skal tjenesteutviklingen 
gå?). Denne prosessen ble ikke tvunget 
fram, som i NRK, men igangsatt på internt 
initiativ. I første omgang førte den til 
avklaring av enkelte tjenestetilbud, kutt i 
noen tjenester og økning i andre. Senere 
har strategiprosjektet vist seg svært vik-
tig, i forbindelse med langsiktig planleg-
ging posisjonering av stortingsbiblioteket 
i organisasjonen som helhet.

Jeg synes man skal tenke stort og ha 
ambisjoner for arbeidsplassen sin. Men 
da er det smart å bygge et strategisk 
grunnlag basert på behov – og som det 
også er enighet om internt. Fred er ei det 
beste, men at man noget vil, skrev Bjørn-
son da han valgte seg april. Og selv om 

kan være enig i det, er det nok ikke et 
ideelt utgangspunkt for å skape en god 
endringsprosess. Da har jeg større tro på 
at bred involvering, det å lytte til ansatte 
og sørge for at alle har uttalelsesrett, 
er mye viktigere enn å presse fram en 
endring fordi man har en god idé. 

Som representant for bestanden av 
beskjedne bibliotekarer, har jeg dessuten 
opplevd hvordan et godt forarbeid gir 
trygghet på egen argumentasjon når man 
i et notat eller et møte skal snakke fram 
sin egen strategi til ledelsen. I en ideell 
verden ville alle alltid se verdien av gode 
bibliotektjenester – i hele sin bredde – i 
praksis er det mye forlangt. Om det er 
organisasjonsledelsen, politikerne eller 
andres støtte du trenger: Husk at de ikke 
har samme utgangspunkt som deg. Men 
har du gode argumenter kan det hende 
de støtter deg likevel.

Og med det vil jeg gjerne takke re-
daksjonen og leserne for et å ha lånt 
spalteplass til meg det siste halve året, 
og gitt meg mulighet til å skrive om noe 
av det som opptar meg i fagmiljøet. Det 
er ikke tilfeldig at jeg skriver om endring 
denne gangen – jeg skal selv snart over 
i ny jobb. Fra høsten av skifter jeg beite, 
sier farvel til gode og kunnskapsrike 
kollegaer på Stortinget og tar fatt på 
nye utfordringer ved Høgskolen i Oslo 
og Akershus. Ønsker alle en riktig god 
sommer! 

Researchsenteret i NRK har de siste årene gått gjennom en prosess fra «utrydningstruet» til sær-
deles vitalt og levedyktig. Prosessen var preget av bred involvering, forankring i ulike brukergrup-
per og medbestemmelse fra de ansatte. - Et sted i dette krysningspunktet tror jeg vi kan finne en 
slags nøkkel til suksess, skriver Sunniva Evjen. Her er Researchsenterets leder Synnøve Standal fra 
70-årsjubileet til NRK-biblioteket, som virksomheten het tidligere. (Foto: Erling Bergan)

- I vinter hadde jeg gleden av å høre Marit Somby fortelle om arbeidet med å utvikle en bibliotek-
plan for Troms fylke. At Troms fylkesbibliotek tok på seg ansvaret med å sette i gang denne proses-
sen er gledelig, særlig siden resultatet er solid. Og jeg sier solid, fordi planen involverer alle typer 
bibliotek, fremmer samarbeid og støtter opp om lokale prosjekter. Det er en plan med forankring, 
skriver Sunniva Evjen.
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DOCAM – 10 års jubilæum 
og første gang i Tromsø

40-50 dokumentforskere møtes årlig 
for å diskutere det grunnleggende 
spørsmålet: Hva er et dokument? 
- Man kan naturligvis spørge om det 
spørgsmål ikke forlængst burde være 
besvaret efter 10 års diskussioner. 
Men nej, det kan muligvis aldrig 
besvares fuldt ud eller måske mere 
korrekt udtrykt, der vil altid være 
nye muligheder for svar, skriver Niels 
Windfeld Lund.

HVA ER ET DOKUMENT?

•	Større fokus på det kognitive aspekt omkring dokumentation?

•	Er et skærmbillede af en tilfældig søgning på Google et dokument?

•	Bør man snakke om ”Documentary Space” i stedet for om doku- 

menter som sådan?

•	Burde man bevare alt hvad der publiceres på de sociale medier for 

i fremtiden at kunne fortælle hvad slags liv man havde i vore dage?

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. 

DOCAM står for Document Academy Annual Meeting, men 
hvad er Document Academy egentlig for noget? Ideen om 
The Document Academy som en uformel sammenslutning 
af dokumentforskere rundt om i verden opstod i Californien i 
2001, da jeg var gæsteprofessor ved University of California 
Berkeley,  på School of Information Systems and Management, 
nu The Information School. Jeg underviste i dokumentteori 
sammen med professor Michael Buckland, document-teoriens 
grand old man, og vi havde mange spændende diskussioner 
med studenterne på Berkeley. 
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HVA ER ET DOKUMENT?

Den første DOCAM-konference 
på Berkeley

Vi ønskede imidlertid også at udvide 
deltagerkredsen for denne diskussion 
og arrangerede den første DOCAM 
konference på Berkeley i August 2003, 
hvor ca. 40 forskere fra USA, Canada, 
Norge og Sverige deltog. Siden da har 
ca. 40-50 dokument-forskere mødtes 
en gang om året forskellige steder i ver-
den for at diskutere det grundlæggende 
spørgsmål om ”hvad er et dokument?” 
gennem både teoretiske og empiriske 
analyser. Man kan naturligvis spørge 
om det spørgsmål ikke forlængst burde 
være besvaret efter 10 års diskussio-
ner, men nej, det kan muligvis aldrig 
besvares fuldt ud eller måske mere 
korrekt udtrykt, der vil altid være nye 
muligheder for svar. Jeg vil prøve at give 
et indtryk af hvad diskussionerne har 
drejet sig om gennem årene. 

Fokus på det kognitive aspekt 
omkring dokumentation 

I anledning af 10 års jubilæet og 
takket være støtte fra Norges fors-
kningsråd, havde vi ikke mindre end 
4 ”key-note speakere” i år. Vi startede 
ud med Michael Buckland via skype fra 
Berkeley til Tromsø. Buckland efterlyste 
et større fokus på det kognitive aspekt 
omkring dokumentation efter at man i 
mange år har fokuseret på dokumen-

ters materialitet og på deres sociale 
funktion. I mange sammenhænge, men 
ikke mindst i arkiv-sammenhæng har 
konsekvenserne af de omfattende ænd-
ringer af dokumenters materialitet som 
følge af den digitale teknologi, været  
store og fyldt meget i diskussioner 
om dokument-håndtering. På lignende 

måde har man diskuteret hvilken rolle 
forskellige dokumenter spiller i sociale 
sammenhænge. I begge tilfælde har 
man mere eller mindre underforstået 
afgrænsningen af dokumentet og det er 
her det kognitive aspekt er afgørende, 
nemlig hvad er det som er dokumen-
tet? hvor går grænsen for det enkelte 
dokument?, ikke mindst i en digital 
sammenhæng. Det spørgsmål blev 
fulgt op af Johanna Drucker, professor 
i boghistorie og bibliografi ved UCLA 
og key-note speaker ved vores første 
DOCAM møde i 2003. Hun tog ud-
gangspunkt i eksempelvis et skærmbil-
lede af en tilfældig søgning på Google 
og spurgte om dette skærmbillede er et 
dokument ? Hvis svaret er ja, så må man 
spørge, skal man bevare det og hvad 
med de følgende sider, hvis søgningen 
giver flere resultater end der er plads 
til på en enkelt skærmbillede ? I den 
analoge verden ville man have gået til 
håndbøger og kataloger på læsesal og 
ikke nødvendigvis forstået en søgning 
som et dokument i sig selv. 

Fra dokumenter som sådan 
til Documentary Space

Det leder over til den tredie key-note 
speaker, Manuel Zacklad, professor på 
L’Ecole Des Arts et Metiers, og specialist 
i det som går under betegnelsen CSCW, 

Michael Buckland fra Berkeley efterlyste et større fokus på det kognitive aspekt omkring doku-
mentation efter at man i mange år har fokuseret på dokumenters materialitet og på deres sociale 
funktion. (Foto: ASIS)

Johanna Drucker, professor i boghistorie og bibliografi ved UCLA, tog udgangspunkt i eksempelvis 
et skærmbillede af en tilfældig søgning på Google og spurgte om dette skærmbillede er et doku-
ment ? Hvis svaret er ja, så må man spørge, skal man bevare det? (Foto: UCLA)
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Computer Supported Cooperative Work. 
Zacklad foretrak at snakke om ”Documen-
tary Space” i stedet for om dokumenter 
som sådan, netop som følge af udviklin-
gen af mere flydende grænser mellem 
hvad man før kunne kalde for dokumen-
ter. Samtidig bliver problemet omkring 
bevaring endnu større, et tema som blev 
drøftet af den fjerde og sidste key-note 
speaker, professor Niels Ole Finnemann, 
fra Århus Universitet, og bl.a. leder af 
et dansk Internetarkiv. Han stillede bl.a. 
spørgsmålet om man ikke burde bevare 
alt hvad der publiceres på de sociale 
medier for i fremtiden at kunne fortælle 
hvad slags liv man havde i vore dage, i 
det 21. århundrede. Video-optagelser 
af Drucker’s, Zacklad’s og Finnemann’s 
forelæsninger kan ses på konferencens 
hjemmeside, http://site.uit.no/docam13/ 

Selve kroppen 
bliver dokumentation

Igennem årene har spørgsmålene 
om dokumenter altid været noget som 
kan og skal bevares og hvordan man 
i det hele taget afgører om noget er 
et dokument, optaget sindene.  Der 

var flere spændende præsentationer, 
hvoraf flere var om ”work in progress”, 
som er blevet drøftet på flere DOCAM’s 
gennem årene. Det var f.eks. Patrick 
Gavin fra University of Western Ontario, 
som gennem flere år har beskæftiget 
sig med dokumentation i forbindelse 
med mobilitet, spc. om udviklingen af 

nye former for dokumentationsteknikker 
med voksende fokus på selve kroppen 
og vores fysiske adfærd ned  i mindste 
detaljer, således at selve kroppen bliver 
dokumentation for om vi udgør en ”ri-
siko” for de lande som vi rejser til. To 
af Patricks kolleger fra UWO, Elisabeth 
Davies og Pamela McKenzie, præsen-
terede på lignende måde sidste nyt om 
deres arbejde med dokumentation i 
forbindelse med husarbejde og spurgte 
om man kunne tale om dokumenter som 
aldrig blev færdige, f.eks. kalendre og 
opslagstavler ? Både Gavin’s og Davies/
McKenzie’s er interessante i sig selv og 
rejser samtidig centrale spørgsmål til 
dokument-teori. 

Næste år ved 
Kent State University 

University of Western Ontario, UWO, i 
Canada er således et af de dokument-
forskningsmiljøer, som delvis i kraft 
af DOCAM-møderne, er vokset frem i 
verden gennem de senere år, således 
at Tromsø ikke længere er alene om 
dokument-perspektivet, men har kol-
leger i både USA, Canada, Frankrig, 
Sverige og Australien. Sidste år havde 
vi DOCAM i London, Ontario, Canada 
ved UWO og næste år, 2014, skal det 
være ved Kent State University i Kent, 
Ohio i USA, hvor en anden entusiastisk 
dokument-forsker, Kiersten F. Latham 
arbejder, spc. med dokumentation i en 
museums-sammenhæng. I 2015 er det 
muligt at det bliver i Sydney i Australien. 
Så stay tuned og hold udkig efter call 
for papers for næste DOCAM. 

Professor Manuel Zacklad er specialist i det som går under betegnelsen Computer Supported 
Cooperative Work. Han foretrak at snakke om ”Documentary Space” i stedet for om dokumenter 
som sådan, som følge af udviklingen af mere flydende grænser mellem hvad man før kunne kalde 
for dokumenter. (Foto: Privat)

Professor Niels Ole Finnemann fra Århus Universitet leder et dansk Internetarkiv. Han stillede bl.a. 
spørgsmålet om man ikke burde bevare alt hvad der publiceres på de sociale medier for i fremti-
den at kunne fortælle hvad slags liv man havde i vore dage, i det 21. århundrede. (Foto: Aarhus 
universitet)

HVA ER ET DOKUMENT?
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Konservering 
av visittkortalbum
Utveksling av visittkort var en viktig sosial aktivitet i tiårene 
rundt 1900 på en måte som kan minne om vår tids Facebook.

VISITTKORT

Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Arthur Tennøe
seksjonsleder ved avdeling  
fag- og forskning 
Nasjonalbiblioteket

Tekst:

Nasjonalbiblioteket har en stor samling 
visitkortalbum fra denne perioden. De 
fleste av disse er gitt til institusjonen fra 
private opp gjennom årene og er viktige 
kulturhistoriske dokumenter. Mange av 
albumene inneholder også celebriteter, 
både fordi dette var bilder som var til 
salgs, men også fordi de har inngått i 
albumeiers private krets.

Mange av albumene har vært i flittig 
bruk og har derfor fått skader opp gjen-

nom årene. Vanlige skader på albumene 
kan være at ryggen er borte, løse sider, 
skadede bildelommer, fuktskader med 
mer. Albumene er sammensatt av flere 
typer elementer og restaurering byr derfor 
på mange faglige utfordringer, fra bokbin-
ding til fotokonservering.

I hele mai har Nasjonalbiblioteket hatt 
besøk av en student som har konservert 
et skadet visittkortalbum, Giulia Oretti, 
masterstudent ved kunstakademiet Brera i 
Milano. Arbeidet som er utført i praktikant-
perioden inngår i et studieprosjekt. Albu-
met som har blitt restaurert har tilhørt Ruth 
Sommerfeldt Holst, og ble gitt til Nasjonal-
biblioteket (den gang Universitetsbibliote-
ket i Oslo 10. oktober 1949. Albumet, som 
har en glassbilde på forsiden, inneholder 

93 visittkortportretter. Disse fotografiene 
kan dateres fra 1860-tallet og fremover 
og inneholder således eksempler på de 
tidlige visittkortportrettene i Norge. De 
fleste av personene er identifisert, bl.a. 
kjente personer som forfatteren Hanna 
Winsnes og den politiske aktivisten Mar-
cus Thrane. Portrettene av disse to finnes 
tilgjengelig på Flickr.

Albumet er nå ferdig restaurert og igjen 
intakt, som et fint eksempel på denne 
kulturhistorisk viktige dokumenttypen. 

Giulia Oretti konserverer et skadet visittkort-
album ved Nasjonalbiblioteket.
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Inntrykk fra studietur til Botkyrka internationella bokmässa 2. - 4. mai 2013.

Tekst:
Hanne Sveen
Bibliotekar
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Hanne Sveen har vært i Botkyrka i Sverige, på konferanse 
med fokus på forfattere som samtalte om europeisk identitet, 
språk og kultur - i forbindelse med litteratur.

Temaet for messen var «Europa retro-
spektivt – språk och identitet i dagens 
Europa».

Konferansen hadde stort fokus på 
forfattere som samtalte om europeisk 
identitet og språk og kultur i forbindelse 
med litteratur.

Det var mange spennende samtaler og 
foredrag underveis. 

Konferansierer for dagen var  forfatter  
og journalist Dilsa Demirbag-Sten og for-
fatter og leder for kulturarv Sverige hos 
Riksantikvaren Qaisar Mahmood. Begge 
bidro til å forstå kompleksiteten i begrepet 

identitet. Dilsa har kurdisk bakgrunn og 
snakket om betydningen for kurdere om å 
eie ett felles språk. Hun jobbet også med 
skriveverksteder for ungdom mellom 8 og 
18 år,   «Berättarministeriet», verksteder 
som spesielt  er  startet i områder med 
stor arbeidsløshet. Hun snakket engasjert 
om viktigheten av å erobre språket for å 
skape engasjerte ungdommer. 

Qaisar Mahmood er født i Pakistan. På 
tross av at han har bodd i Sverige i mer 
enn 30 år blir han sett på som innvandrer. 
Han snakker mange språk og for ham er 
ikke identitet knyttet til språk For å søke 
etter hva som er den «svenske identiteten» 
dro han på motorsykkeltur på kryss og 
tvers gjennom hele  Sverige. I boka «Jak-
ten på svenskheten» diskuterer han med 
mange underveis om hva som er typisk 
svensk. Han kom med mange spennende 
refleksjoner. Kanskje det viktigste for 

Språk og identitet 
i dagens Europa

Europa retrospektivt

FLERKULTURELLE BIBLIOTEKTJENESTER
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identiteten, mener han, er at mennesker 
får en vilje til å delta i fellesskapet og også 
muligheten til å gjøre det.

Forfatteren Emmy Abrahamson hadde 
et morsomt innslag som bygget på boka 
«Min pappa är snäll och min mamma är 
utlänning». 

Hun er selv halvt polsk, men har flyttet 
mye rundt. Boka beskriver hvor pinlig det 
kan være for en tenåring å ha en mor 
som er annerledes. Hvorfor kan jeg ikke 
bare ha en familie som er «helt vanlig» og 
«passer inn»? Det kan være konfliktfylt 
å leve mellom flere kulturer. Forfatteren 
kom også inn på hva som skal til for at det 
stedet du bor kan kalles for «hjem». Hun 
mente at absolutt alle burde bo utenlands 

en stund for å få et videre perspektiv. 
En forfatter som har fått stor opp-

merksomhet i Sverige er Sami Said. Han 
kommer opprinnelig fra Eritrea. Hans bok 
skildrer Noah som ikke hører hjemme 
noen steder. Som student prøver han å 
holde seg unna kontakt med andre, men 
noen av medstudentene trenger seg 
på. Forfatteren får ofte spørsmål som 
«Hvordan er det å være muslim»? «Er du 
for eller imot bruken av slør»? Dette er 
spørsmål som er lette å stille, men mye 
vanskeligere å svare på. Han mente han 
like gjerne kunne få spørsmålet «Hvordan 
er det å være så skjeløyd som du er?», til 
stor humring fra salen. 

Konferansen hadde også et stort utbud 
av bokutstillinger. Det var mange flotte 
flerspråklige bøker som en kunne ønske 
ble tilbudt her i Norge. Bokhandelen 

«Bokspindeln» i Stockholm tilbyr et bredt 
utvalg. Av forlag som satser på lettlest for 
voksne, la jeg spesielt merke til LL-förlaget 
og Vilja förlag. 

På studieturen var jeg også på besøk på 
Rinkeby bibliotek, en forstad i Stockholm 
som har 70% med flerkulturell bakgrunn. 
Selv om vi i Tønsberg ikke har så stor 
gruppe av innvandrere, var det nyttige tips 
å ta med. Vi jobber med å finne fram til 
mer egnet materiale i språktreningen og å 
legge til rette for at det skal være lettere 
å finne fram til.

Som styremedlem i Spesialgruppen 
for flerkulturelle bibliotektjenester under 
Norsk bibliotekforening vil jeg benytte 
anledningen til å reklamere for et dags-
seminar mandag 21. oktober på Nasjonal-
biblioteket. Her vil fokuset bli på lettlest 
på norsk. 

Artikkelforfatter Hanne Sveen 
på bokmesse i Sverige. 

FLERKULTURELLE BIBLIOTEKTJENESTER
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Dataspillstudietur til København
Høsten 2012 etablerte Deichmanske bibliotek en egen spillgruppe som skal være en ressurs 
på data- og konsollspill. Vi skal bidra til å heve kunnskapsnivået om dataspill, utstyr og arran-
gementer i egen organisasjon, og være med på å etablere biblioteket som en spillarena. 

DATASPILL I BIBLIOTEK

Tekst & foto:
Silje Grimseid og Roy Kristiansen
Deichmanske biblioteks 
dataspillgruppe

•	I Danmark har man kommet en god del lenger enn Norge  
når det gjelder hjemlån av spill

•	Artikkelforfatterne dro til Danmark for inspirasjon, med  
stipendmidler fra BF

Gruppen er ansvarlig for gjen-
nomføringen av Nordisk spilldag og 
Oslomesterskap i FIFA på Deichman-
ske bibliotek. Vi arrangerte også et 
halvdagsseminar om spillformidling i 
bibliotek i samarbeid med NITH høsten 
2012.

Den siste tiden har vi interessert 
oss særlig for spillformidling rettet 
mot voksne, og lurt på hva som må til 
for å trekke voksne, dataspillinteres-
serte folk til biblioteket. Det meste 
av spillformidlingen hos både Deich-
manske bibliotek og de fleste andre 
norske bibliotek er rettet mot barn og 
ungdom. Vi var nysgjerrige på om det 

drives aktiv spillformidling rettet mot 
voksne i naboland som Danmark, og 
lurte også på hvordan danske biblio-
tekarer deler kunnskap om spill med 
hverandre. Med seminarstipend fra BF 
i lommen dro Silje Grimseid og Roy 
Martin Kristiansen fra spillgruppa på 
kurs og studietur til København 18. – 
19. mars i år.

Første stopp var hos det danske 
Bibliotekarforbundet og seminaret In-
troduktion til Spilsæsonen 2013.

Spilsæsonen
Dette seminaret er i regi av det dan-

ske Bibliotekarforbundet og Dansk 
Spilråd. Det er fjerde året på rad Spil-
sæsonen blir arrangert. Thomas Vigild, 
en av ildsjelene bak arrangementet, 
ønsket å ha et formidlingskurs om spill 
rettet mot danske bibliotekarer siden 
danske BF har liknende kurs for litte-
ratur og film. Vigild sier at målet med 
kursene er å introdusere bibliotekarene 
for de mest markante spillene fra fjor-

Hvilke spillopplevelser kan bibliotekene 
tilby som ikke brukerne våre allerede har 
tilgang til hjemme? 

”
”
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DATASPILL I BIBLIOTEK

året, med fokus på å prøve selv. «Det er 
veldig viktig for forståelsen av et spill, at 
bibliotekarene prøver spillet selv, så de 
bedre kan formidle dem i hverdagen,» 
sier Vigild. I sin formidling legger han 
også vekt på å trekke opp tendenser 
og trender innenfor spillmediet. Han 
ønsker å sette spillene i et større medi-
emessig og kulturelt perspektiv.

Trender i 2012
En av trendene Vigild trakk frem fra 

fjorårets spill formidlingen av de store 
følelsene. Han nevnte spesielt «The 
Walking Dead» og «Journey», kritiker-
roste spill som fremkaller store følelser 
hos spilleren. Flere av kursdeltagerne 
innrømmet å ha tørket en tåre eller to 
til disse spillene. 

I tillegg brukte Vigild mye tid på så-
kalte indiespill, uavhengige spill. Dette 
er spill som ikke er laget av store pro-
duksjonsselskaper, men gjerne bare én 
person eller to. Det er ofte blant disse 
spillene man finner de mest originale og 
kulturelt utfordrende spillopplevelsene, 
som «Dear Esther» og «Fez». Det er en 
utfordring å formidle disse spillene i 
biblioteket, rett og slett fordi mange av 
dem kun blir utgitt digitalt.  

Erfaringsutveksling og lek
Etter spillpresentasjonene ble det 

arrangert workshop hvor det høylytt 
og engasjert ble utvekslet erfaringer. 
Det er ikke til å stikke under stol at 
våre danske kolleger ligger et par hes-
tehoder foran oss når det gjelder spill 
i biblioteket. De kan boltre seg i større 
budsjetter, bedre innkjøpsordning og 
bedre utlånsmuligheter. Men også i 
Danmark er det vanskelig å formidle 
spill til voksne lånere. I diskusjonen 
var det mest fokus på generell spill-
formidling. 

Vi fikk også leke oss med forskjellige 
spillkonsoller, blant annet Wii U, Playsta-
tion Vita, Nintendo 3Ds, spill på iPad og 
dansespill på Xbox. En spillbibliotekars 
drømmedag!

Spilsæsonen handler ikke bare 
om digitale spill, men også de gode, 
gamle brettspillene. Vigild presenterte 
et bredt utvalg brettspill for store og 
små, som vi også fikk prøve. Alt i alt 
var vi fornøyde med Spilsæsonen. Vi 
håper på å få til noe liknende i Norge, 
hvor vi kan formidle spill og spillkultur til 
andre bibliotekarer i landet. Spillmediet 

kreves å bli tatt på alvor, og selv om 
man ikke spiller selv bør man vite litt 
om det som skjer. 

Ekskursjonsdag
København viste seg ikke fra sin 

beste side værmessig, men vi trosset 
snøstormer og dro til et par biblioteker 
utenfor København sentrum. Målet 
med disse besøkene var å se hvordan 
bibliotekarene jobbet med spill og spill-
formidling, og forhåpentligvis komme 
hjem med masse inspirasjon i kofferten.

Bibliografen Bagsværd
Bibliografen Bagsværd er en filial av 

Gladsaxe bibliotekene, og er en blanding 

av bibliotek og kino.  Den største kino-
salen har blitt bygget om til et bibliotek, 
hvor det satses stort på spill. Vi ble godt 
mottatt av bibliotekar Ole Isø-Nielsen 
som er spillansvarlig. Det meste av spil-
lutstyr var samlet i en øy midt i bibliote-
ket, og her kunne lånere slå seg ned og 
spille på de fleste av dagens konsoller. 
Det var ikke nødvendig å låne kontroller 
eller spill, alt lå tilgjengelig. Isø-Nielsen 
mente at det å måtte registrere kontroller 
på lånekort fort kunne bli en sperre for 
å sette seg ned og spille, spesielt for 
voksne lånere.  

I Danmark har man som sagt kommet 
en god del lenger enn Norge når det 
gjelder hjemlån av spill. Bibliografen 

Roy Kristiansen tester Wonderbook på Bibliografen Bagsværd.
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hadde et stort spillutvalg til hjemlån, for 
både små og store og til de fleste konsol-
ler. Da vi spurte om spillformidlingen for 
voksne fikk vi høre at det var vanskelig 
å få til. Isø-Nielsen hadde hatt suksess 
med en retrospill-utstilling, hvor man 
kunne spille på gamle spillmaskiner som 
for eksempel Atari og Commodore 64. 
Resultatet ble at mange foreldre gledelig 
viste sine barn spillmaskinene de selv 
hadde brukt på 80- og 90-tallet. Det 
ble en flott måte å vise spillhistorien på. 

Vi spurte Isø-Nielsen om han hadde 
noen erfaring fra spillarrangementer for 
voksne. Han fortalte at han hadde prøvd 
å få til et dataspillkurs for nysgjerrige 
voksne, der man kunne komme og lære 
om og prøve ulike spill. Dessverre fikk 
han ingen påmeldte. Han hadde ikke 
hatt noen arrangementer for aktive, 
voksne gamere, og dette var heller ikke 
en gruppe som brukte bibliotekets da-
taspillsamling.  

Gentofte bibliotek
Turen gikk så til Gentofte bibliotek. 

Her var det ungdoms- og voksenbiblio-
tekar Lillian Holm som viste oss rundt. 

Gentofte hovedbibliotek var propp-
fullt av opplevelser og inntrykk. Kunst-
galleri, kafé, henge-ut-rom for ungdom, 
50-tallsutstilling og flere ulike spillso-
ner. Også her hadde de fokusert på 

at det skulle være enkelt å spille, så 
heller ikke her krevdes registrering eller 
lånekort på spillstasjoner eller pc-er. I 
barne- og familieavdelingen var det satt 
opp to Kinect-stasjoner, så der kunne 
man spille Space Invaders med føttene 
eller tøyse med hele familien i Happy 
Action Theatre.

I bibliotekets MIX-sone finner man 
ungdomslitteratur, fantasy, masse 
tegneserier og data- og brettspill som 
man kan låne med seg hjem. Bibliote-
ket låner også ut kasser med spill og 
utstyr; Skylanders-sett, dansematter, 
Band Hero-utstyr, Singstar og Buzz-
kontrollere er bare noe av det du kan 
låne på Gentofte bibliotek. 

Gentofte bibliotek kjøper inn det 
meste av dataspill som gjøres tilgjen-
gelig for bibliotekene, og samlingen 
er mye brukt. Men også her er består 
brukerne stort sett av barn og unge. 
Voksne bruker også samlingen, men 
biblioteket formidler ikke de «voksnere» 
spillene spesielt mot eldre brukere. 

Hjemreise
Proppfulle av inntrykk og inspirasjon 

satte vi oss på flyet tilbake til Oslo. Vi 
har skjønt at selv om danskene har 
kommet lengre enn oss når det gjelder 
spillformidling og spillutlån, har heller 
ikke de knekket koden for å trekke til 
seg voksne spillere. Bør vi formidle spill 
til voksne, eller holder det å ha en god 
spillsamling? Hvilke spillopplevelser kan 
bibliotekene tilby som ikke brukerne 
våre allerede har tilgang til hjemme? 
Alle disse spørsmålene, og flere, gle-
der vi oss i Deichmans spillgruppe til 
å jobbe videre med. En ting er iallfall 
sikkert: Vi har mye igjen å gjøre! 

Gentofte bibliotek kjøper inn det meste av dataspill som gjøres tilgjengelig for bibliotekene, og 
samlingen er mye brukt. Men også her er består brukerne stort sett av barn og unge.

Gentofte hovedbibliotek var proppfullt av opplevelser og inntrykk. Kunstgalleri, kafé, henge-ut-rom for 
ungdom, 50-tallsutstilling og flere ulike spillsoner. Også her hadde de fokusert på at det skulle være 
enkelt å spille, så heller ikke her krevdes registrering eller lånekort på spillstasjoner eller pc-er.

DATASPILL I BIBLIOTEK
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Hvilken fagkompetanse skal 
biblioteksjefen i Oslo ha?
- Bibliotekarforbundet registrerer at Oslo kommune har lyst ut biblioteksjefstillingen uten krav 
om bibliotekfaglig kompetanse. Dette finner BF beklagelig, sier forbundets nestleder Marg-
unn Haugland. 

Tekst:
Erling Bergan
Redaktør

Det var søndag 9. juni at bibliotek-
sjefstillingen i Oslo var lyst ledig. Nå 
søker Oslo kommune altså etter Liv 
Sæterens etterfølger som sjef for Deich-
manske bibliotek. I stillingsannonsen sto 
det at de søker en person som:

•	kan posisjonere Deichmanske bibliotek 
og etablere det nye hovedbiblioteket 
som en ledende kulturinstitusjon

•	har god forståelse for bibliotekets 
samfunnsoppdrag

•	har god kunnskap om medieutviklin-
gen og strategiske utfordringer

•	har bred ledererfaring og er trygg, raus 
og kan motivere og inspirere

•	kan dokumentere erfaring fra omstil-
lings- og utviklingsprosesser

•	har høyere utdanning på universitets- /
høyskolenivå

Dette er en solid mengde kvalifika-
sjoner. Men det lovmessige kravet om 
bibliotekfaglig utdanning er altså ikke 
med på lista. 

Grunnleggende 
- Bibliotekarforbundet mener at biblio-

tekfaglig kompetanse på ledernivå i folke-
bibliotekene er grunnleggende for å sikre 
gode bibliotektjenester og – ikke minst 
– for å legge et godt grunnlag for biblio-
tekutvikling i tråd med samfunnets behov 
og brukernes forventninger. Dette mener 
vi at også må sikres i Oslo kommune, sier 
BFs nestleder Margunn Haugland.

Bibliotekarforbundet har i forbindelse 
med framlegg av ny biblioteklov jobbet 
for å fjerne muligheten for å søke om 
dispensasjon fra kravet om fagutdannet 

biblioteksjef i kommuner med godt utbygd 
bibliotektjeneste. BF skrev i sitt hørings-
svar til bibliotekloven:

”Vi ser ikke at det er tungtveiende nok 
grunner til å beholde dispensasjonsad-
gangen til kommuner med godt utbygd 
bibliotektjeneste og bred bibliotekfaglig 
kompetanse. Vi mener derfor at denne 
bestemmelsen bør tas bort. Det heter i 
høringsnotatet: ”Muligheten til å utvikle 
biblioteket som kunnskapsallmenning, 
møtested og kulturarena styrkes gjennom 
god bibliotekkompetanse på ledernivå i 
kommunen.” Denne kombinasjonen av 
faglig kompetanse og lederkompetanse er 
ikke mindre viktig når biblioteket er stort 
og staben bred.”

Kombinasjonen av faglig 
kompetanse og lederkompetanse

- At Oslo kommune ikke krever en 
kombinasjon av bibliotekfaglig kompe-
tanse og lederkompetanse på stillingen 
synes vi i BF er sterkt beklagelig, sier 
Haugland.

Selv om Oslo kommune ikke ekspli-
sitt krever bibliotekfaglig utdanning 
til denne stillinga, må det forventes 
at slik utdanning vil styrke søkernes 
kandidatur. Jobben må regnes som en 
av de mest spennende og utfordrende 
i bibliotekfeltet. Søknadsfristen går ut 
15. august. 

- Bibliotekfaglig kompetanse på ledernivå er grunnleggende for gode bibliotekstjenester og god 
bibliotekutvikling, sier BF-nestleder Margunn Haugland (Foto: Erling Bergan)

KVALIFIKASJONER FOR BIBLIOTEKSJEF
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Diskriminering det handler om
- Lovverket er ikke godt nok. Alder har svakere beskyttelse mot diskriminering enn det for 
eksempel kjønn, etnisitet og funksjonsevne har. Det bekymrer meg, sier likestillings- og dis-
krimineringsombud Sunniva Ørstavik. Sverige har kommet lenger enn oss, mener hun.

For å skape større bevissthet om aldersdiskriminering, 
jobber Likestillings- og diskrimineringsombudet med 
tillitsvalgte i fagforeningene. - Vi tilbyr kurs og driver 
systematisk opplæring, sier ombudet Sunniva Ørstavik.

Tekst:  Tora Herud
Foto:   LDO

I Norge er aldersdiskriminering forbudt 
i arbeidslivet. Forbudet gjelder blant 
annet utlysning av stillinger, ansettelser, 
oppsigelser og lønns- og arbeidsvilkår.  
Fra 2007 til 2012 hadde Likestillings- 
og diskrimineringsombudet (LDO) 529 
saker som gjaldt diskriminering på grunn 
av alder. Til sammenligning har Storbri-
tannia 3-5 ganger så mange slike saker 
som Norge. Om det skyldes at Norge er 
kommet lenger enn Storbritannia eller om 
Norge ikke gjør nok, synes Ørstavik det er 
vanskelig å spekulere i.

56-åring fikk medhold
Ivar Romundstad (56) er en av 

dem som kontaktet LDO i fjor.  Nylig 

fikk han ifølge Fri Fagbevegelse med-
hold i at han ble diskriminert for sin 
alder, da Hurum kommune unnlot å 
ta ham i betraktning til en lederstil-
ling. I brevet til Hurum kommune 
skriver LDO at kommunen handlet i 
strid med arbeidsmiljøloven § 13-1, 
som forbyr direkte og indirekte dis-
kriminering på grunn av alder, da den 
ikke innkalte Romundstad til intervju 
for stillingen. Ombudet mener at han 
var like godt - eller bedre kvalifisert 
til stillingen som flere av de fem som 
ble innkalt.

- Saken er et klassisk eksempel, 
der vi klarer å bevise at det er en 
årsak til diskrimineringen. For å 
skape større bevissthet om slik al-
dersdiskriminering, jobber vi med 
tillitsvalgte i fagforeningene. Vi tilbyr 
kurs og driver systematisk opplæ-
ring, sier Ørstavik.

Mangel på organisert hjelp?
De som kontakter LDO for å få hjelp, 

er bare toppen av isfjellet, mener hun.
- Men det gjelder alle områdene vi 

jobber på, ikke bare alder. Mange vet 
ikke om at vi fins, eller de unnlater å 
ta kontakt med oss. Jeg og LDO er 
kanskje ikke flinke nok til å markere 
oss. De som har høyere utdanning 
tar oftere kontakt enn de med lavere 
utdanning, sier hun.

Noen av gruppene LDO jobber for, 
har sterke organisasjoner, andre har 
det ikke.

- Mangel på organisert hjelp kan nok 
være en viktig årsak til at mange ikke 
kontakter oss på spørsmål om alder. De 
fleste som kontakter oss for aldersdis-
kriminering er i alderen 45 til 66 år, og 
noen også etter fylte 67 år. 75 prosent 
av sakene handler om rekruttering og 
ansettelser, lønn og omplasseringer. 

Aldersdiskriminering

ALDERSDISKRIMINERING
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Ved nedbemanning er det et sosialt 
press om at de eldste må gå først, det 
vil s dem over 55 år, sier hun.

- Mye skam og skyld
I august i fjor skrev seniorpolitikk.

no at 11.556 personer over 50 år i 
gjennomsnitt var registrert ledige. I 
tillegg kommer de som av ulike årsa-
ker ikke melder seg ledige, fordi de 
har sluttpakker eller andre ordninger. 
Eller det er 62-åringer som heller tar 
ut alderspensjonen fra Folketrygden.

- LDO kan ikke skaffe dem jobb, 
men vi har en pådriverrolle og kan 
påvirke rekrutteringsfirmaene og 
myndighetene. Det er mye skam og 
skyld forbundet med det å stå utenfor 
arbeidslivet, ikke være ønsket. Samfun-
net har hatt mye av oppmerksomheten 
rettet mot inkluderende arbeidsliv, om 
å beholde seniorene i arbeidslivet. 

Men jeg tror vi i større grad må sette 
lyskasteren på praksisen i forhold til 
alder. Mulighetene for å bytte jobb i 
høy alder er dårligere enn mange tror, 
og vi har i for liten grad snakket om at 
dette ofte kan skyldes diskriminering, 
sier Sunniva Ørstavik.

Diskrimineringens kjerne
Hun tror mange tenker at det er greit 

at folk blir eldre og slutter å jobbe, 
og at begrepet seniorpolitikk kan gi 
feil assosiasjoner, at mange tenker at 
det handler om tilrettelegging, ekstra 
ferie og slikt.

- Min viktigste jobb er å jobbe med 
diskrimineringens kjerne. Sørge for at 
ikke kjennetegn ved en representant 
for en gruppe, brukes som kjennetegn 
for hele gruppen. Dersom en mann 
på 67 år kjører bilen sin i feil ret-
ning på motorveien, betyr det ikke at 

alle 67-åringer gjør det samme. Alle 
61-åringer kan ikke puttes i samme 
boks, like lite som alle norskpakis-
tanere kan det. Når mannen på 40 
år får lov til å vise seg fram på et 
jobbintervju, så må også den som er 
eldre få den samme muligheten, når 
kvalifikasjonene ellers er like gode, 
sier Sunniva Ørstavik. 

- Samfunnet har hatt mye av oppmerksomheten rettet mot inkluderende arbeidsliv, om å beholde seniorene i arbeidslivet. Men jeg tror vi i 
større grad må sette lyskasteren på praksisen i forhold til alder, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. 

ALDERSDISKRIMINERING
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Tips til lokale forhandlinger
   Lokale forhandlinger foregår som regel i etterkant av de sentrale forhandlingene. I 
Oslo kommune, Staten, Spekter, Virke og KS-sektorens kapittel 4 gjennomføres lokale 
forhandlinger med utgangspunkt i en sentralt avsatt pott. I KS-sektorens kapittel 3 og 5 
gjennomføres de lokale lønnsforhandlingene hvert år.
   Det er fylkeslagene og de lokale tillitsvalgte som har ansvaret for å føre lokale for-
handlinger om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utgangspunktet er virksomhetens 
økonomi og den enkelte arbeidstakers oppnådde resultater, innsats og ansvar. 
   De lokale forhandlingene er viktige for å sikre en god lønnsutvikling. I særlig grad 
gjelder dette for medlemmer i KS-sektorens kapittel 3 og 5, da disse kun får sin lønn 
fastsatt lokalt.
   Den følgende listen er laget til bruk for alle som skal forhandle lokalt, og er derfor 
holdt på et generelt nivå. Tips-listen vil legges ut på BFs nettsider, og oppdateres vi-
dere der. 

Før forhandlingene

Innsamling av data:
•	Gjør dere kjent med resultatet av de 

siste sentrale forhandlingene innen 
deres tariffområde.

•	Be om tallmateriale fra arbeidsgiver som 
viser total lønnsmasse, antall ansatte, 
samt lønnsutvikling og lønnsnivå, fordelt 
på kjønn og stillingskoder.

•	Utarbeid oversikt over lønnsutvikling for 
egne medlemmer. Husk medlemmer i 
lønnet permisjon.

•	 Lokale forhandlinger er viktige for å sikre god 
lønnsutvikling

•	 Her er en liste med tips, til bruk for alle som skal 
forhandle lokalt

•	 Tips-listen vil legges ut på BFs nettsider og opp-
dateres videre der

•	Få medlemmene til å skrive krav. In-
former om kravfrister og hvilke krav 
medlemmene eventuelt bør vektlegge. 
Oppfordre medlemmene til dialog med 
leder om sitt krav.

Drøftingsmøter:
•	Møtet bør holdes så tidlig som mulig i 

prosessen. Arbeidsgiver har ansvar for 
innkalling.

•	Benytt anledningen til å diskutere lokale 
kriterier. Presenter hva dere vil legge 
vekt på under forhandlingene.

•	Husk at tillitsvalgte har rett til innsyn i 
lønnsopplysninger som er relevant for 
forhandlingene.

•	Klargjør hva som skjer ved et eventuelt 

brudd. I KS-sektoren anbefaler BF lokal 
nemd som valg av tvisteløsningsmodell. 

•	Referat skrives av arbeidsgiver.

Vurderinger:
•	Legg opp en forhandlingsstrategi: Hvor-

for vil du/dere forhandle? Hva ønsker 
du/dere å forhandle om?

•	Prioriter argumenter og legg opp til ulike 
forhandlingsfaser. Grupper argumenter 
etter føringer og kriterier.

•	Vurder kravene i forhold til taktikk, 
prinsipp og ønsker/realiteter. Hva er 
bruddgrunnlag?

•	Sammenlign lønnsutvikling for egne 
medlemmer med andre forbund lokalt. 
Finnes det skjevheter?

Tips til lokale 
forhandlinger 
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LOKALE FORHANDLINGER

Tekst:  BF-sekretariatet
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Utforming av krav:
•	Undersøk om arbeidsgiver benytter 

et eget kravskjema.
•	Gjennomgå og systematiser kra-

vene før de sendes til arbeidsgiver. 
Prioriter kravene for egen del og 
nedjuster urimelige krav. Konferer 
gjerne med sekretariatet.

•	Regn ut rammen for totalkrav.
•	Snakk med enkeltmedlemmer for 

mer argumentasjon eller tilleggs-
opplysninger.

•	Oversend kravene innen fastsatt 
frist.

Forhandlingsdelegasjonen:
•	Avklar hvem som skal forhandle 

og hvem skal være bisitter(e). Som 
regel vil delegasjonen bestå av 
forhandler og en eller flere bisit-
tere. BF anbefaler alltid å ha med 
bisitter. Bisittere har som oppgave 
å følge godt med, å observere og 
å være rådgiver for forhandleren 
når BF-delegasjonen tar særmøter 
underveis i forhandlingsløpet.

•	Lag avtale om bakvakt. En bakvakt 
er en støttespiller som er tilgjenge-
lig på telefon og som kan benyttes 
ved behov. Det kan være en erfaren 
forhandler, en fylkeslagsleder eller 
en i BFs sekretariat.  Det er viktig å 
lage avtale om bakvakt på forhånd, 
for å være trygg på at bakvakten 
er tilgjengelig på det riktige tids-
punktet.

Under forhandlingene

Gangen i forhandlingsmøtet
•	Åpning/presentasjon.
•	 Innledning (praktiske forhold, gjen-

nomgang av krav, basisargumentasjon, 
spørsmålsrunde).

•	Tilsvar (motpartens svar på presen-
terte krav). Tilbud 1.

•	Presentasjon av kravene igjen, yt-
terligere argumentasjon, spissing av 
kravene.

•	Arbeidsgivers tilbud 2.
•	Ny runde med kravene, evt. spissing
•	Arbeidsgivers tilbud 3.
•	Eventuelt flere runder.

Særmøter
I KS-sektoren er det vanlig at dele-

gasjonene benytter seg av særmøter 
med sine respektive rådgivere/bisittere 
underveis i forhandlingene. I særmøtene 
vil man drøfte forslag og krav som er 
kommet frem i plenumsmøte.
•	Husk at interne diskusjoner ikke skal 

holdes i plenum. Særmøter bør vurde-
res før viktige beslutninger tas.

•	Ring bakvakten dersom du/dere føler 
behov for det.

 
Vurder strategien:
•	Hvilke alternativer har vi?
•	Hva vinner/taper vi på «å stå på kra-

vene»?
•	Hvordan passer resultatet inn i vår 

langsiktige strategi?

•	Vurder risikoen ved et eventuelt brudd. 
Gjør dere kjent med reglene for tvis-
teløsninger.

•	Husk å kontakte BFs sekretariat der-
som dere vurderer brudd.

Protokoll:
•	Protokoll fra forhandlingene settes opp 

av arbeidsgiver.
•	Sørg for å få med informasjon om tid og 

sted for forhandlingene og hvem som er 
til stede. Vær nøye med formuleringene 
slik at senere tvister rundt fortolkning 
unngås. Husk at begge parter har rett til 
å få med sine synspunkter i protokollen.

•	Sjekk særlig virkningsdato, stillingskode 
og ny lønn.

•	Sørg for å få underskrift fra begge 
parter.

Etter forhandlingene

Vurderinger:
•	Kartlegg resultatet. Det er viktig å ha 

klart for seg hvilke utfordringer som 
gjenstår å ta tak i til neste oppgjør.

•	Hvordan fungerte forberedelsene?
•	Gikk forhandlingene etter planen?
•	Hva kan/bør endres ved nye forhand-

linger?
 
Informasjon om resultatet

Det er arbeidsgivers ansvar å infor-
mere om resultatet. BFs sekretariat skal 
ha oversendt protokoll eller forhandlings-
resultat. 

LOKALE FORHANDLINGER
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Hovedregelen er fast ansettelse
Enhver som blir ansatt har i utgangspunktet krav på fast ansettelse. 
Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-9(1). 

•	 Grunnleggende prinsipp i Norge at arbeidstakere har krav  
på fast ansettelse.

•	 Men hva er vilkårene for å fravike fast ansettelse?

ARBEIDSLIV

Tekst:  Håvard Bjørnstad

At ansettelsen er fast betyr at arbeids-
forholdet er varig og ikke tidsbegrenset, 
slik at den ansatte blant annet er beskyt-
tet av reglene om oppsigelse. Har ar-
beidsgiver et varig behov for arbeidskraft, 
er det sikker rett at arbeidstakeren har 
krav på fast ansettelse fra første dag, og 
denne ansettelsen er ikke tidsbegrenset.

Fra det klare utgangspunktet om fast 
ansettelse finnes det imidlertid noen 
lovfestede unntak. Arbeidsmiljøloven § 
14-9(1) bestemmer videre at avtale om 
midlertidig ansettelse likevel kan inngås:

a) når arbeidets karakter tilsier det og 
arbeidet atskiller seg fra det som ordinært 
utføres i virksomheten,

b) for arbeid i stedet for en annen eller 
andre (vikariat),

c) for praksisarbeid,
d) deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi 

av eller i samarbeid med Arbeids- og 
velferdsetaten,

e) for idrettsutøvere, idrettstrenere, 
dommere og andre ledere innen den or-
ganiserte idretten.

Unntaket i bokstav e) anses ikke for 
å være relevant for BFs medlemmer og 
omtales således ikke i det videre. 

Unntak - arbeidets karakter 
og utførelse

Unntaket for at ”arbeidets karakter 
tilsier det og arbeidet atskiller seg fra 

det som ordinært utføres i virksomhe-
ten” kommer typisk til anvendelse der 
det arbeidet som skal utføres ikke hører 
til oppgaver virksomheten ordinært 
håndterer. 

I praksis ser man ofte at arbeidsgivere 
påberoper seg dette unntaket under 
henvisning til at man har et ”prosjekt”. 
Men dersom virksomheten baserer seg 
på å yte tjenester innen ulike prosjekter, 
vil regelen ikke komme til anvendelse. 

Unntak - vikariat
Det er kurant å ansatte midlertidig 

dersom den ansatte faktisk erstatter en 
eller flere ansatte. Avtale om midlertidig 
ansettelse kan videreføres så lenge 
vikariatet er reelt, dvs at vikaren erstat-
ter fast ansatte i deres sykdoms- eller 
permisjonsfravær. 

Unntak - praksisarbeid
Verken loven eller forarbeidene gir 

noen holdepunkter for forståelsen av 
begrepet ”praksisarbeid”. I teorien 
pekes det på at slikt arbeid normalt vil 
skje i forbindelse med opplæring eller 
kvalifisering innenfor et fagområde, og 
vil ofte være et utgangspunkt for videre 
utdannelse. Praksisarbeidet må ta sikte 
på å kvalifisere arbeidstakeren i utdan-
nings- eller opplæringsøyemed, og vil 
eksempelvis omfatte arbeid som er 
nødvendig for å komme inn på skole, eller 
for å kvalifisere seg under eller etter endt 
utdannelse. Dersom arbeidsforholdet 
varer utover det som følger av kravene 

til praksis, eller arbeidsforholdet faller 
utenfor lovens unntaksadgang, vil ar-
beidsforholdet bli ansett for å være fast. 
Det samme gjelder der arbeidstakeren 
fortsetter i arbeidet etter at praksispe-
rioden er opphørt.

Unntak - arbeidsmarkedstiltak
Bestemmelsen omfatter kun personer 

som kan karakteriseres som arbeids-
takere i lovens forstand. Deltakere i 
arbeidsmarkedstiltak som ikke er ar-
beidstakere i lovens forstand, omfattes i 
utgangspunktet ikke av arbeidsmiljøloven 
i det hele tatt.

I forarbeidene til arbeidsmiljøloven 
fremholdes at så godt som alle arbeids-
markedstiltak er midlertidige. Det vil si 
at det er satt en tidsbegrensning for det 
offentliges engasjement. For å oppnå 
hensikten med flere av sysselsettings-
tiltakene er det behov for at personer 
kan delta i tiltaket i en periode uten at 
vedkommende ved avslutningen av tilta-
ket kan påberope seg rettigheter etter 
arbeidsmiljøloven. Noe annet vil kunne 
skape hindringer for gjennomføringen 
av tiltaket.

Avsluttende kommentarer
Det er et helt grunnleggende prinsipp 

i Norge at en arbeidstaker har krav på 
fast ansettelse.

Merk derfor at det er arbeidsgiver som 
har bevisbyrden for at vilkårene for mid-
lertidig ansettelse er oppfylt. 
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Ved Høgskolen i Gjøvik 
er det ledig 100% fast stilling
som

Spesialbibliotekar/
Bibliotekar

For utfyllende opplysninger 
om stillingene vises det til 
våre hjemmesider: www.hig.no
under   Jobb.

Søknadsfrist:  02. 08. 2013.

Bibliotekar i 100% stilling

www.kongsberg.kommune.no

Kongsberg bibliotek er et spennende og utadrettet bibliotek som 
deltar i nasjonale prosjekter. Biblioteket har utviklet gode rutiner 
knyttet til formidling overfor barn og unge, og samarbeider blant 
annet med et integrert vitensenter for barn og unge.

Vi har fra 01.12.13 ledig 100% fast stilling som bibliotekar.

Utvikling og drift av biblioteks IT-systemer er en vesentlig del av 
stillingen. Arbeidsoppgaver er f.eks. ansvar for bibliotekets aktivitet 
på internett og i sosiale medier, utvikle nye digitale tjenester, ha 
hovedansvar for bibliotekets datapark og ha systemansvar for 
biblioteksystemet BIBLIOFIL.

Vi søker deg med bibliotekarutdanning og god digital kompetanse.

Se www.kongsberg.kommune.no for full utlysningstekst og 
kontaktinformasjon. Søknadsfrist 17.08.13

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 søk-
nadsfrist, søknader kan sendes hele året. 

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

Stipend til 
studentmedlemmer
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for 
medlemmer av BF i 2013. 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, 

studieopphold, 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. Stipend-
midler 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

ARBEIDSLIV

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?
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Sitatet

”En annen ting som har betydd mye for 
meg i livet er biblioteket. Det er også 
sosialisme. Alle som vil kan gratis lese 
et hav av aviser og tidsskrifter og bøker 
fra hele verden, på alle de store verdens-
språkene. Frihetsfølelsen min øker av å 
ha muligheten til å gå på et bibliotek og 
kunne låne med meg hva som helst av 
bøker. Det er rett og slett behagelig. Det 
er vanedannende behagelig, og det er 
helseskapende behagelig at det er gratis.”

Marielle Leraand i artikkelen ”Derfor er 
jeg sosialist” i Dagsavisen 1. juli 2013.

Som vanlig, hver sommer tar mellom 100 og 
150 nye studenter fatt på bibliotekarstudiet. 
Fulle av forestillinger om hva dette faget og 
dette yrket er for noe. Noen har forkjærlighet 
for systematikk, noen for litteratur, noen for 
formidling, noen for politikk og administrasjon. 
Noen liker noe av dette, andre liker alt dette. 
De fleste har blitt presentert for noen stereoty-
pier av bibliotekarer, oftere som fortelling enn 
i virkeligheten. Bibliotekarer man har møtt - av 
kjøtt og blod - har ofte bidratt til at man har 
søkt studiet. 

Uansett hvem dere er, hvorfor dere kom, eller 
hvilke forskrudde forestillinger dere måtte ha 
om oss allerede ferdigutdannede bibliotekarer: 
Velkommen skal dere være! Enten bibliotekar-
studiet var det soleklare førstevalget, eller om 
det var det bitre andrevalget du måtte ta til 
takke med, så vil de fleste av dere være glad 
for at det var akkurat her dere havnet. 

For når du utdanner deg til bibliotekar, er du 
på vei inn i et felt med mange skarpe kollegaer, 
fornøyde brukere, og et tonn med spennende 
utfordringer. Dette er selvfølgelig klisjeer, men 
det er også reine skjære sannheten. La meg 
si noen ord om kollegaene, brukerne og utfor-
dringene – i den rekkefølgen.

Bibliotekarer er greie å ha med å gjøre, om 
du er kollega. Er du forhandlingsmotstander 
– arbeidsgiver – merker du at bibliotekarer er 
usedvanlig godt forberedt til møter. Derfor har 
Bibliotekarforbundet i løpet av de 20 årene 
siden vi for første gang fikk vårt eget forbund, 
forhandlet lønningene merkbart opp. Samtidig 
har vi jobbet sammen om store endringer. Mens 
helsevesenet fremdeles har rutiner som krever 
fax, og NAV krever sykemeldinger på gjennom-
slagspapir, har bibliotekarer i flere tiår gått inn i 
ikt-revolusjonens ulike faser med endringsvilje. 
Det er nesten alltid spennende å snakke med 
kollegaer om faglige spørsmål. 

Om det er en klisje å si at brukerne er for-
nøyd, så er det nå også dokumentert at det 
faktisk er sant. For det er nettopp gjennomført 
en stor offentlig undersøkelse av brukertilfreds-

Velkommen - til et felt i endring!
het med offentlige tjenester, og den viser at 
folkebibliotek er den tjenesten brukerne er 
mest fornøyd med. Folkebibliotekene skårer 85 
poeng på en skala fra 0 til 100. Det er høyest 
av samtlige offentlige tjenester det er spurt om, 
inkludert barnehager, høgskoler og universitet, 
fastleger, hjemmesykepleie, kirken, lånekassa, 
og mange flere. Og det er ikke bare bibliotekene 
de har spurt om , også brukernes erfaring med 
bibliotekarene er det blitt spurt om. Og da er 
det artig at folkebibliotek skårer høyest også 
på ”De ansatte faglige kompetanse til å løse 
oppgavene”. Her har de en skår på hele 89 på 
en skala fra 0 til 100. Og det er ingen grunn til 
å tro at fag- og forskningsbibliotekene skulle 
skåre noe lavere.

Så til mitt tredje punkt – utfordringene. Hvis 
du ikke har noe ønske om å få brynt deg, er 
det bare å hoppe av studiet med en gang. For 
tenk bare på hva overgangen fra papirbøker til 
e-bøker kan innebære for oss. Hvordan univer-
sitets- og høgskolebibliotek kan posisjonere 
seg i faglitteraturens nye kretsløp, med Open 
Access, Discovery-tjenester, m.m. Hvordan den 
nye formålsparagrafen gir folkebibliotekene 
mandat til å være arena for debatt. Hvordan 
skolebibliotek endres til læresentra. Hvordan alt 
dette slår tilbake på bibliotekarutdanningene, 
som må endre seg for å gi deg rett kompetanse 
for å møte alle disse utfordringene.

Kast deg uti de faglige samtalene. Prøv ut 
meningene dine. Meld deg inn i Bibliotekar-
forbundet  og gå i klinsj med det du finner av 
tilstivnede oppfatninger.

Kort sagt: Velkommen skal du være! 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan
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