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Det 25. alternativ 

På 25. forsøket tør biblioteksjef Liv 
Sæteren endelig å tro på et nytt 
hovedbibliotek i Oslo. Arbeidet med 
det nye biblioteket innebærer en 
skjebnetid for hele biblioteksektoren, 
mener Sæteren. 

  8

Blir eg ein betre lesar av å skrive? 

Ganske ofte høyrer eg andre og også 
meg sjølv seie: ”Du blir betre til å skrive 
av å lese.”  Det har blitt ei slags innøvd 
sanning. Men om eg seier: ”Du blir ein 
betre lesar av å skrive.” Kva då? Blir eg 
ein betre lesar av å skrive sjølv? 

 18
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Lederen har ordet
Tidlig i august deltok Bibliotekarfor-

bundet for første gang på Arendalsuka. 
Etter inspirasjon fra den svenske Alme-
dalsveckan har Arendal tatt mål av seg 
til å arrangere en uke med hovedfokus 
på politikk, nettverksbygging og debatt. 
Og om det skyldtes at det spesielle i at 
det er valgår i år eller om arrangementet 
vanligvis er så spekket med politikere 
vites ikke, men det var i alle fall impone-
rende å se hvor mange som hadde fun-
net veien til Arendal disse dagene. For 
nestleder Margunn og jeg - som deltok 
for BF - var konklusjonen klar: Dette er 
det vel verdt å få med seg. 

Her var mulighetene for å slå av en 
prat med politikere som ellers har en 
overfylt møtebok ganske store, og her 
var det spennende temaer på agendaen 
på mange ulike arrangementer. For oss 
var det spesielt to ting vi ønsket å ta 
opp. Det ene var folkebibliotekenes 
økonomiske situasjon sett i lys av Enger-
utvalgets kulturutredning og Kulturløftet 
3. Det andre var behovet for bibliotek-
faglig kompetanse på ledernivå.

Mest fornøyd
Både Engerutvalgets utredning og 

innbyggerundersøkelsen fra rett før som-
meren er viktige bærebjelker i argumen-
tasjonen vi bygger opp rundt behovet for 
en styrking av biblioteksektoren. Resonne-
mentet lyder som følger: Folkebibliotekene 
er den offentlige tjenesten nordmenn er 
mest fornøyd med. Både utlån og besøk 
øker. I 2011 hadde folkebibliotekene en 
økning på 83.000 utlån fra året før. An-
tall besøk økte med 340.000. Den nye 
bibliotekloven styrker folkebibliotekenes 
posisjon som en uavhengig møteplass 
og arena for offentlig samtale og debatt. 
Flere storbykommuner bygger nye fol-
kebibliotek, og viser dermed stor vilje 
til å ruste opp det lokale kunnskaps- og 
kulturtilbudet.

Systematisk nedprioritert
Det er alarmerende når Kulturutred-

ningen, som ble lagt fram i vår, viser at 
folkebibliotekene har vært systematisk 
nedprioritert. Ifølge KOSTRA-statistikken, 
som utredningen refererer til, økte kom-

munenes totale netto driftsutgifter til 
kulturformål med 299 kroner per innbyg-
ger fra 2001 til 2010. Bevilgningene til 
bibliotekene falt i samme periode med 35 
kroner per innbygger. Kulturutredningen 
peker ganske riktig på folkebibliotekene 
som en helt vesentlig del av det kulturelle 
grunnfjellet. Sulteforingen av bibliotekene 
må stoppe!

Høye forventninger
Med Engerutvalgets utredning friskt i 

minne var naturligvis våre forventninger 
til Kulturløftet 3 ganske høye. BF hadde i 
flere omganger fått anledning til å snakke 
med Kulturministeren om sektorens 
behov, og vi mente vi hadde grunn til å 
forvente en satsing på bibliotek når løftet 
skulle legges frem i august. Og – ganske 
riktig – bibliotek ble løftet fram som et 
av satsingsområdene i Kulturløftet 3. Et 
godt og viktig signal, og et tegn på at 
vi var blitt lyttet til. Ett av målene i Kul-
turløftet er å utvikle en nasjonal strategi 
for biblioteksektoren og en styrking av 
folkebibliotekenes formidlingsrolle. Det 
gjenstår likevel å se hvordan disse viktige 
tiltakene konkretiseres, og ikke minst er 
det viktig at det følger økonomi med. Det 
er også slik at Kulturløftet ikke er bindende 
for en eventuell ny regjering i Norge. Så 
hvorvidt Kulturløftet vil bli fulgt opp og i 
hvilken grad er i skrivende stund et helt 
åpent spørsmål. 

Penger og kompetanse
Ressurser i bibliotekene er ikke et 

spørsmål om penger alene, det er også 
et spørsmål om kompetanse. Vi vet at der 
den faglige kompetansen er mangelfull 
eller fraværende har bibliotekene i virke-
ligheten få muligheter til å kunne utvikle 
seg i takt med samfunnets forventninger 

I BF var vi fornøyd med at kompe-
tansekravet ble stående i biblioteklo-
vens §§ 5 og 7 etter lovrevisjonen i 
juni. Det er imidlertid tydelig at vi har et 
godt stykke arbeid å gjøre når det gjel-
der å løfte frem viktigheten av lovens 
bestemmelser på dette punktet. ”

”
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og brukernes behov. Det er særlig de 
aller minste kommunene vi har vært be-
kymret for i så måte, og med god grunn. 
Derfor har vi vært opptatt av å bevare 
biblioteklovens § 5, kravet om fagutdan-
net biblioteksjef, og dette har vi også 
lykkes med. Dispensasjonsadgangene 
har imidlertid blitt stående i den nye 
loven om folkebibliotek som trer i kraft 
fra nyttår. Jeg skriver dispensasjonsad-
gangene i flertall fordi det dreier seg 
om to. Den ene er i hovedsak knyttet til 
de små kommunene, og omhandler de 
situasjonene der en ikke får fagutdannet 
søker til tross for at man har lyst ut etter 
det. Den andre er den som vi for enkel-
hets skyld kaller storbydispensasjonen. 
Denne sier at man kan fravike kravet om 
fagutdannet sjef i bibliotek der man har 
tilstrekkelig med fagkompetanse ellers 
i organisasjonen. Dette vil gjelde for 
mange store bibliotek, og er bakgrunnen 
for at man tidligere har hatt ufaglært 
biblioteksjef i Drammen og Stavanger 
for å nevne noen. 

For meg er det vanskelig å forstå 
hvorfor god tilstedeværelse av biblio-
tekfaglig kompetanse i biblioteket skulle 
tilsi at lederen har et mindre behov for 
å kunne faget. I den tiden vi nå er inne 
i der en rivende teknologisk utvikling 
gir stadig nye rammevilkår for bibliote-
kenes tjenester, finner jeg det underlig 
at biblioteksjefen som er helt sentral i 
å legge føringer for bibliotekenes ut-
viklingsstrategi ikke ville ha betydelig 
bedre muligheter for å gjøre jobben 
sin med bibliotekfaglig kompetanse 
enn uten. 

Lovlig, men skuffende
Det var med skuffelse BF registrerte 

at Oslo kommune nærmest har inntatt 
en holdning om at bibliotekfaglig kom-
petanse er uinteressant når man skal 
ansette ny leder for Norges største 
folkebibliotek. Dette har også BF gitt 
tydelig uttrykk for i mediene. ”- Biblio-
tekarforbundet mener at bibliotekfaglig 
kompetanse på ledernivå i folkebibliote-
kene er grunnleggende for å sikre gode 
bibliotektjenester og – ikke minst – for å 
legge et godt grunnlag for bibliotekut-
vikling i tråd med samfunnets behov og 
brukernes forventninger. Dette mener vi 
at også må sikres i Oslo kommune”, slik 
kommenterte nestleder Margunn saken 
i sommer.

Det er allikevel ingen tvil om at tilset-

Monica Deildok
Forbundsleder

 

LEDEREN HAR ORDET

ting av en biblioteksjef uten bibliotekfag-
lig kompetanse i Oslo vil være lovlig. 
Biblioteklovens storbydispensasjon 
sikrer lovligheten i dette. Noe helt annet 
er det da med fylkesbiblioteksjefen i 
Finnmark. 

Ulovlig etter både gjeldende og ny lov
Finnmark fylkeskommune har tilsatt 

ny fylkesbiblioteksjef uten å følge Lov 
om folkebiblioteks klare påbud om at 
fylkesbiblioteksjefen skal ha bibliotekfag-
lig kompetanse. Dette kravet er knyttet til 
lovens § 7, og denne paragrafen er det 
ikke gitt noen adgang til å få dispensa-
sjon fra.

Bibliotekarforbundet har i flere henstil-
linger direkte til fylkeskommunen bedt 
om at loven blir fulgt ved tilsetting, uten 
at Finnmark fylkeskommune har valgt å 
gjøre så. Også Nasjonalbiblioteket har 
kommet på banen og gjort oppmerksom 
på lovbruddet, og sagt at man også fra 
NBs side følger opp denne saken. I Bi-
bliotekarforbundet er vi forundret over 
at fylkeskommunen velger å se bort fra 

gjeldende lovverk. Vi mener det bør 
være en selvfølge at en offentlig virk-
somhet følger loven. 

Fylkeskultursjefen i Finnmark har i 
avisa ”Finnmarken” uttalt seg som om 
kravet om fagkompetanse til fylkesbiblio-
tekstillingen er et krav som faller bort i 
revidert biblioteklov som vil tre i kraft 
fra nyttår. Dette er ikke riktig. I den nye 
lov om folkebibliotek som blir gjeldende 
fra 1.1. 2014 er kompetansekravet til 
fylkesbiblioteksjefstillingen beholdt. An-
settelsen av ufaglært fylkesbiblioteksjef i 
Finnmark er med andre ord ulovlig både 
etter gjeldende lov og etter ny lov. Vi 
følger opp denne saken videre.

I BF var vi fornøyd med at kompetan-
sekravet ble stående i biblioteklovens §§ 
5 og 7 etter lovrevisjonen i juni. Det er 
imidlertid tydelig at vi har et godt stykke 
arbeid å gjøre når det gjelder å løfte frem 
viktigheten av lovens bestemmelser på 
dette punktet. 

Finnmark fylkeskommune 
har tilsatt ny fylkesbiblio-

teksjef uten å følge Lov 
om folkebiblioteks klare 

påbud om at fylkesbi-
blioteksjefen skal ha bi-

bliotekfaglig kompetanse. 
Dette kravet er knyttet til 
biblioteklovens § 7, som 

det ikke kan gis dispensa-
sjon fra. Forbundsleder 
Monica Deildok har gått 

klart ut mot dette lovbrud-
det i avisa Finnmarken. 
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Mens Sverige arrangerte sin første Alme-
dalsvecka allerede i 1968, var dette andre 
gang Arendal inviterte til politisk festival 
etter modell fra Sverige. 

- Arendalsuka skal være en arena der 
nasjonale aktører innenfor politikk, sam-
funns- og næringsliv møter hverandre og 
folk til debatt og utforming av politikk, sier 
Arendals ordfører, Einar Halvorsen.  

De som besøkte Arendal denne solfylte 
uka i august kunne farte fra den ene spen-
nende debatten til den andre, delta på 
drøssevis med seminarer, høre politiske 
appeller, eller koble av med kulturelle 
innslag. Blant annet foregikk åpningen av 
årets valgkamp under Arendalsuka, med 
direktesendt partilederdebatt på NRK.

Øystein Djupedal, fylkesmann i Aust-
Agder og medlem av rådet for Arendalsuka, 
gjør følgende opptelling: 200 journalister, 
250 arrangementer og et anslag på 50 
tusen besøkende. 

- Det har kokt i byen. Interessen for 
Arendalsuka har overgått alle forventinger. 
Hele Regjeringen og halve Stortinget har 
vært her, sier ordfører Einar Halvorsen.  

I den politiske gata møtte de politiske 
partiene og en rekke organisasjoner 
publikum fra sine stands. Her var YS og 
forbundene godt synlig.

- Arendalsuka har vært var en god mu-
lighet til å markedsføre YS og forbundene, 
sier YS-leder Jorunn Berland.  

- Dette er dessuten et sted der en 
treffer ulike politikere og representanter 
for organisasjonene. Jeg har møtt mange 
det har vært interessant å snakke med, 
forteller hun.

Spådde om framtida
- Jeg tror du vil få en gjennomsnitts 

tarifflønn. Du vil få en framtid med mye 
struktur og disiplin, og kommer nok til å 
jobbe i Forsvaret eller Politiet. Det fortel-
ler spåkona Genevieve i teltet til YS Ung 
på Hove leir på Tromøya, hvor en rekke 
ungdomsorganisasjoner var samlet i regi 
av ung@arendalsuka.

Det mener Anette Nærby (18) godt 
kan komme til å stemme: - Jeg har lyst til 
å utdanne meg til politi og skal inn hos 
Sjøforsvaret på Madla i juli neste år.

Anette representerer en organisasjon 
for unge med hudsykdommer under ar-
rangementet på Hove. 

- Teltet til YS Ung er både morsomt og 
kreativt. Det er gøy at de har laget så mye 
ut av det. Jeg tror de kanskje kan vinne 
konkurransen for beste stand, mener hun.

Frisk paneldebatt 
Fleksibilitet i arbeidslivet var temaet da 

YS inviterte til debatt i Arendal sentrum. 
I panelet satt politikere fra Fremskritts-
partiet, Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet 
og Rødt. 

- Vi må ha et konkurransedyktig arbeids-
liv. Eldrebølgen og muligheten til å kom-
binere jobb og familieliv blir utfordringene 
fremover, mente Siri Meling fra Høyre.

- Meling har brukt for mye tid på å lese 
propaganda fra LO. Å åpne for mer bruk 
av midlertidig arbeidskraft i det private er 
lurt. Det har de gjort i Tyskland. Og det 
har fungert bra. Dessuten er det staten 
sjøl som er verstingen. Hvorfor er det greit 
å ansatte folk midlertidig i tre år i staten, 
mens det ikke er slik i det private, spurte 

Tord Lien fra Fremskrittspartiet.
- Vi i Venstre er opptatt av å ivareta de 

som ikke er organisert og de som står 
utenfor arbeidslivet. Uorganiserte har svake 
rettigheter i dag, sa Guri Melby.

- Arbeidsmiljøloven er under angrep, 
med mer bruk av midlertidig ansatte. Ven-
stre vil svekke stillingsvernet og tar til orde 
for mer fleksible arbeidstidsordninger, re-
pliserte Steinar Gullvåg fra Arbeiderpartiet.

Et trafikkuhell på E18 mellom Oslo og 
Arendal gjorde at Bjørnar Moxnes ble sit-
tende fast i bilkø. Moxnes kom derfor for 
sent, men likevel godt til debatten:

- Rødt er for å bygge lyntog fra Oslo og 
direkte hit ned til Arendal, sa han og høstet 
både latter og jubel fra arendalittene.

- Vi trenger ikke mer fleksibilitet i luft-
fartsbransjen i alle fall. Det viser saken fra 
Parat, sa han. 

Blueskonsert på bryggekanten
Etter debatten gikk Vidar Busk & His True 

Believers på scenen. YS-arrangementet var 
så populært at ikke alle fikk plass, men 
måtte ta oppstilling på bryggekanten for 
å høre en av landets beste bluesartister 
spille for YS. 

Og de blå tonene falt tydeligvis i smak 
i sørlandsbyen; publikum jublet og ropte 
på ekstranumre da den heidundrende 
blueskonserten nærmet seg slutten rundt 
midnatt. Som en publikummer sa det: 

- YS har kuppet Arendal. Det var hos YS 
det skjedde i kveld.  

YS-suksess i Arendal
YS trakk fullt hus med paneldebatt og blueskonsert på bryggekanten under årets Arendals-
uke. På YS Ungs stand på Hove fikk ungdommen spådd sitt framtidige yrkesliv.

Tekst:
Liv Hilde Hansen

BFs leder Monica Deildok og kulturminister Hadia 
Tajik møttes i Pollen under Arendalsuka. Det er 
slike treff som gjør deltakelsen meningsfull. 
(Foto: Margunn Haugland)

YS-leder Jorunn Berland og helse- og om-
sorgsminister Jonas Gahr Støre i samtale under 
Arendalsuka. (Foto: Liv Hilde Hansen)

ARENDALSUKA
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Instituttleder Liv Gjestrum kan fortelle 
at det gjennom noen år nå, vil være store 
endringer i staben ved Institutt for arkiv-, 
bibliotek- og informasjonsfag (ABI) ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus. Her er 
noen av de nye fagpersonene ved biblio-

tekarutdanninga 
i Oslo:

Idunn Bøyum 
begynte som 
høgskolelektor 
fra 1. august i 
år. Heidi Kristin 
Olsen begynte 
som høgsko -
lelektor fra 1. 
september. Tine 
Frost er enga-

sjert som høgskolelektor, i et vikariat for 
Unni Knutsen. Sunniva Evjen begynte som 
førsteamanuen-
sis fra 1. august. 

S å  e r  d e t 
flere av de an-
satte som be-
gynner på det 
nye  do k to r-
gradsprogram-
met i  ark iv-, 
bibl iotek- og 
informasjons-
fag som ABI fikk 
før jul i fjor. De tre høgskolelektorene 
David Massey, Knut Oterholm og Anne-

Endringer i staben på ABI
På bibliotekarutdanninga ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
skifter mange ansatte beite eller går av med pensjon nå.

Tekst:
Erling Bergan

Stine Ruud Husevåg blir nå doktorgrads-
stipendiater. Det skal i alt tilsettes fem 
stipendiater i år, og tre av disse er altså 
fra instituttets egne rekker. Av de fem er 
to innen fagområdet kunnskapsorganisa-
sjon, én innen litteratur og bruker, én 
innen bibliotek og samfunn og én innen 
arkiv (kunnskapsorganisasjon med vekt 
på arkiv).

På arkivstudiet er Anneli Sundqvist 
ansatt som førsteamanuensis i arkiv- 
og dokumentbehandling. Hun kommer 
fra Mittuniversitetet i Härnösand og 
er nå koordinator for arkivstudiet ved 
ABI. I følge in-
s t i t u t t l e d e r 
Liv Gjestrum 
har ABI nå det 
største arkiv-
faglige utdan-
ningsmiljøet i 
Europa.

Katriina By-
strøm har fra 1. 
april vært tilsatt 
som professor 
i bibliotek- og informasjonsvitenskap. 
Hun kommer fra Högskolan i Borås, der 
hun var professor ved Bibliotekshögsko-
lan. Hun har blant annet skrevet ”Social 
Media Discomfort: the Clash between 
the Old and the New at Work”, og deltatt 
som forsker i den tverrvitenskapelige 
temasatsingen ”Social Media Studies” 
ved Högskolan i Borås. Anne-Stine Ruud Husevåg

Idunn Bøyum

Katriina Byström

Instituttleder Liv Gjestrum melder om store endringer i staben ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og 
informasjonsfag (ABI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (Foto: Erling Bergan)

Monica inn i 
instituttrådet
ved ABI
BFs leder Monica 
Deildok har nå trådt 
inn som ekstern 
representant i insti-
tuttrådet ved bibliote-
karutdanninga i Oslo. 
Hun etterfølger Svein 
Arne Tinnesand. 

Instituttrådet er et organ ved 
Institutt for arkiv-, bibliotek- og 
informasjonsfag som skal være 
rådgivende for instituttlederen. 
I tillegg til instituttleder Liv 
Gjestrum, sitter det tre repre-
sentanter for de faglig ansatte: 
høgskolelektor Knut Oterholm, 
professor Ragnar Nordlie og 
høgskolelektor Gudmund Val-
derhaug. Rådgiver Anne Drag 
Tidemand-Fossum sitter som 
representant for de teknisk-
administrativt ansatte. Det er 
også to studentrepresentanter: 
Siri B. Levand Søberg og Truls 
Moe Lundgren. De to eksterne 
representantene er nå arkiv-
leder Vilde Ronge (NRK) og 
forbundsleder Monica Deildok 
(Bibliotekforbundet). 
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Mirza Dergic har nettopp begynt på 
arkivstudiet, som er et bachelorprogram 
ved samme institutt som bibliotekarutdan-
ningen. 

- Jeg hadde en ekstrajobb som arkivar 
ved Bergen byarkiv, likte det, og hadde lyst 
på litt mer faglig tyngde så jeg kunne ta litt 
mer varierte oppgaver, sier Mirza, som ved 
semesterstart ikke er klar til å formulere 
noen tydelige forventninger til studiet. 

- Det er så nytt, nesten ingen som har 
gjort dette hittil. Jeg likte jobben ved byar-
kivet, så jeg regner med å like studiet også. 

Anne-Line Hovind kommer rett fra 
videregående skole, men har hatt prak-
sisjobb på folkebiblioteket i hjembyen 
Hokksund. 

- Det likte jeg godt. Det var rolige om-
givelser, systematisk jobbing, oversiktlig 
– som passer meg bra. 

- Hvilke deler av studiet gleder du deg 
mest til?

- Ikke godt å si. Jeg er åpen for det 
meste, egentlig. Har for så vidt alltid vært 
en bokorm. Men jeg vet at noen hopper av 
studiet når det ikke er så mye litteratur og 
lesing som de trodde. Jeg er forberedt på 
helheten i arbeid på bibliotek. 

- Hvor kan du tenke deg å jobbe når du 
er ferdig med studiet?

- Kanskje praksisperiodene vil avklare 
noe, kanskje jeg ser at det også er andre 
jobber enn som bibliotekar som er aktuelle. 

Marte Kristin Albertsen er kjapp med 
å svare på hvorfor hun begynte på studiet:

- Fordi jeg ville bli bibliotekar! Rett og 
slett. 

Hun har tatt videregående på Steiner-
skolen, og prøvde seg så på statsviten-
skap - uten at det passet henne. Så ble 
det arbeidspraksis på Asker bibliotek. Og 
det må åpenbart ha falt i smak, for det er 
nettopp praksisperiodene hun gleder seg 
mest til i bachelorstudiet. 

- Skal jeg plukke ut noen av fagområdene 
i studiet som frister mer enn noe annet, er 
det nok litteraturen. Men jeg gleder meg 
sykt til alt sammen! Selv om jeg bare har 
vært her noen dager, liker jeg meg veldig 
godt.

Anne-Line Hovind legger til: 
- Vi har havnet i nerdeland, vi som kan-

skje har vært litt utenfor på videregående, 

som liker en del bøker og filmer, her er vi 
alle like. Vi har på en måte funnet hver-
andre her, sier Anne-Line, som kjenner 
godt til at bibliotekene er på vei inn i en 
brytningstid, med for eksempel e-bøker. 
Selv om anda ikke har lest en e-bok selv.

Svein Sandvik kommer ikke rett fra 
videregående.

- Jeg har mye realkompetanse, men 
manglet formell kompetanse. Og da fant 
jeg at bibliotekarutdanninga var en fin 
måte å ”pakke inn” realkompetansen min 
på. Biblioteker jo en av menneskehetens 
største oppfinnelser, det er en spennende 
institusjon, sier Svein. Han har studert jus, 
jobbet som tekstforfatter, drevet med mar-
kedsføring, og med rådgiving på forskjellig 
vis. De siste ti årene har han vært frilanser.

- Formidling har egentlig alltid vært en 
rød tråd i det har gjort. Og da kunne jeg 
ikke finne et bedre yrke enn dette. 

- Noen av fagene i studiet som frister 
mer enn andre?

- Hele bredden virker interessant. 
Men skulle jeg plukke ut noe, måtte det 
være katalogiseringen – som minner litt 
om jussen. Og så er det spennende at 
dette er et felt i kontinuerlig endring. 
Dette har allerede gitt meg ideer til en 
bacheloroppgave, sier Svein, som røper 
at han er nysgjerrig på hvordan bibliotek 
og bibliotekarer er blitt beskrevet i media, 
hva slags image de har. – Hadde vært 
interessant å se hvordan dette har endret 
seg over tid. 

- Et felt i kontinuerlig endring
I august begynte et nytt kull på bibliotekarutdanning på 
Bislet. Vi har tatt en prat med noen av dem.

Tekst & foto:
Erling Bergan

Nye studenter på ABI: Fra venstre Anne-Line Hovind, Marte Kristin Albertsen og Mirza Dergic.

Svein Sandvik har mye realkompetanse, men manglet formell kompetanse. Bibliotekarutdanninga 
var en fin måte å ”pakke inn” realkompetansen på.

BIBLIOTEKARUTDANNING 
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Det 25. alternativ
På 25. forsøket tør biblioteksjef Liv Sæteren endelig å tro på et nytt 
hovedbibliotek i Oslo. Arbeidet med det nye biblioteket innebærer 
en skjebnetid for hele biblioteksektoren, mener Sæteren. 

Tekst:
Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider

– Vi er i en kritisk situasjon. Det er 
ikke avsatt midler til innholdsutvikling, 
interiørplanlegging og brukermedvirkning, 
og det er i den aksen bibliotekkonseptet 
utvikles og utformes. Hvis vi ikke får 
midler, risikerer vi at det nye biblioteket 
blir akkurat slik som alle andre bibliotek 
vi har sett. Det lengste man har kommet 
med utvikling av bibliotekrom i 2013 er å 
satse på lekkert interiør. Men det er ikke i 
seg selv en modernisering av bibliotekene. 
Hvorfor er nye bibliotek så kjedelige? Jeg 
tror det har med å gjøre at arkitektene får 
bestemme for mye. Det nye biblioteket i 

Vennesla er et eksempel på det, det er 
den vakreste utgaven av klisjeen bibliotek 
jeg har sett noensinne.

– Er det politisk vilje til å lytte til 
Deichmans ønsker i denne saken? 

– Jeg opplever at vi får gehør hos 
byråden, men det blir noen tøffe tak 
fremover. Jeg mener også at Deichman 
bør få status som et nasjonalt anlegg i 
kulturbyggordningen, på samme måte 
som et konserthus. Det forundrer meg at 
departementet ikke ser på det sånn. Et 
statlig bidrag til bygget vil få veldig stor 
betydning for norsk bibliotekvesen.

Et være eller ikke være 
for biblioteksektoren

– Du har kalt det nye biblioteket 
”Det mest fundamentale modernise-

ringsgrep for folkebiblioteksektoren 
noensinne.” Hvordan mener du at 
oppføringen av det nye hovedbiblio-
teket vil påvirke biblioteksektoren?  

– Biblioteket skal iscenesette møtet 
mellom bruker og innhold. Dette skal 
ikke være en dyr innpakning av det 
tradisjonelle biblioteket på en dyr tomt. 
Vi har jobbet med visjonen om å skape 
fremtidens bibliotek siden 1992. Dette blir 
et være eller ikke være for biblioteksekto-
ren.  Vi har anledningen til å synliggjøre 
og ta fatt på utfordringen ved å vise hele 
kunnskapsuniverset. Biblioteket må fylle 
sitt samfunnsoppdrag gjennom å formidle 
et ”samfunnscurriculum”. Biblioteket skal 
brette ut, åpne opp og invitere i mange 
sammenhenger. På enkelte temaområder 
vil det bare finnes digitale ressurser i 

•	Liv Sæteren har vært bibliotek-
sjef i Oslo siden 1985.

•	Hun har sett 24 planer for nytt 
hovedbibliotek komme og gå.

•	Nå har hun tro på det 25. alter-
nativet: Bjørvika!

•	 I løpet av året som kommer går 
Liv Sæteren av med pensjon.

NYTT HOVEDBIBLIOTEK I OSLO



9   Bibliotekaren 9/2013

fremtiden. Selv i bokhyllene vil det være 
skjermer. Det er koblingene mennesker, 
innhold og samfunn som berettiger et 
bibliotek.

– Da jeg lette i arkivene til Biblio-
tekaren fant jeg følgende overskrift 
fra 2000: ”Nytt hovedbibliotek i Oslo 
rykker nærmere”. Da var Posttermi-
nalen din favoritt. Hvordan oppsum-
merer du den løsningen Deichman 

nå har fått?
– Det kanskje best beliggende prosjek-

tet vi har jobbet med var Byporten. Men 
Nye Deichmanske havner inntil landets 
absolutte kommunikasjonsknutepunkt. 
Det er en perlebeliggenhet.  

– I samme artikkel sa du at Vest-
banen ikke var ideelt, fordi man fikk 
Nobels Fredssenter som en direkte 
konkurrent. Får ikke det nye biblio-

teket også tøff konkurranse langs et 
topptungt kulturbygg-belte i Bjør-
vika?

– Det er ingen problematikk i å ligge i 
Bjørvika. Det er forskjellige bruksområ-
der – et museum som Munch retter seg 
jo mer mot tilreisende turister. Jeg har 
alltid ønsket en beliggenhet i tilknytning 
til Oslo S. Det får vi i aller høyeste grad 
med dagens løsning.

Utvikling satt på vent
– Du har hatt som kjepphest å for-

andre bibliotekene gjennom å endre 
tenkningen rundt bibliotekinteriøret. 
Er det slik at utviklingen av Deichman 
har blitt satt på vent, under den lange 
prosessen som har pågått frem mot 
et nytt hovedbibliotek? F

a
k
ta

•	 I mars stemte alle partier, bortsett fra FrP, for bygging av nytt Deichmanske 
hovedbibliotek i Bjørvika. 

•	Bygget skal stå klart våren 2017, med prislapp på ca 2,6 milliarder kroner.
•	Liv Sæteren ble Oslos biblioteksjef i 1985, etter 12 år som biblioteksjef i 

Ålesund og fylkesbiblioteksjef i Møre og Romsdal. 
•	Sæteren ble første kvinnelige sjef for Deichman. 
•	 I høst skal Oslo kommune ansette hennes etterfølger.

– Jeg håper og forventer at vi får ansatt en sjef som ser dette som en gavepakke. Deichman går inn i en skjellsettende tid, sier Oslos avtroppende biblio-
teksjef Liv Sæteren. Hun har vært gjennom flere tiår med ulike planer for nytt hovedbibliotek for Deichman. Nå blir det den nye biblioteksjefen som får i 
oppgave å fullføre løpet fram mot den planlagte åpningen i Bjørvika i 2017. (Foto: Erling Bergan)

 



Bibliotekaren 9/2013 10   

– Det er det jeg begråter. Da jeg star-
tet var det kraftige nedskjæringer. Vi 
så på mulighetene for å gjøre noe med 
det billige og feilslåtte Galleri Oslo, som 
nærmest var et ferdig bibliotekbygg. Vi 
tenkte på selvbetjening, selvinstruering 
og forskjellige visuelle uttrykk. Men i og 
med at vi aldri har kommet så langt som 
til interiørplanlegging, har utviklingen blitt 
satt på vent. Vi måtte ha stengt Ham-
mersborg for å få omorganisert dagens 
Deichmanske-system. Det har vi ikke 
fått lov til.

– Hvor mye vil den nye biblioteksje-
fen forme det nye hovedbiblioteket? 

– Jeg håper og forventer at vi får ansatt 
en sjef som ser dette som en gavepakke. 

Deichman går inn i en skjellsettende tid. 
Det er en fantastisk gjeng som jobber 
med dette her. Den nye lederen vil få et 
apparat å spille på, vedkommende trenger 
ikke å finne opp kruttet på nytt. Vi har 
vært gode på rekruttering. Kompetansen 
som finnes i Deichmanske-systemet er 
jeg stolt av. 

– I utlysningen til ny biblioteksjef i 
Oslo er det ikke stilt krav om biblio-
tekfaglig kompetanse. Hva ligger bak 
dette valget?

 – Jeg sørget selv for å søke dispensa-
sjon fra kravet om bibliotekfaglig kompe-
tanse, fordi jeg mener at det viktigste er 
å sikre tilstrekkelig bredde i søkermassen. 
Da er det nødvendig å åpne for ulike 

kandidater med ledererfaring. 
– Som bibliotekutdannet leder i 

biblioteksektoren: er det ditt inntrykk 
at det blir færre med bibliotekfaglig 
kompetanse i lederposisjoner? Og er 
dette et problem? 

– Kravet om fagutdannede bibliotek-
sjefer var et minimumskrav. Det innbar 
et løft for biblioteksektoren i de små 
kommunene. Men i de store byene er 
det mange bibliotekutdannede ledere og 
fagutøvere. Bibliotekarene blir best av å 
jobbe sammen med andre. Et moderne 
bibliotek trenger både scenografer, bi-
bliotekarer og pedagoger. Vi må ha en 
tverrfaglig kompetanse. Jeg havnet selv 
på bibliotekskolen og skjønte ikke yrket 

Slik skal det nye hovedbiblioteket i Bjørvika ligge, mellom Oslo S og operaen. 
(Illustrasjon av vinnerutkastet Diagonale: Lund Hagem og Atelier Oslo)
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utfra utdanningen. Det var først som sjef 
jeg falt for yrket. Det var heller ikke bi-
bliotekarutdanningen som ga meg jobben 
i Deichman.

Studentene ikke forberedt
– Er visjonene dine enkle å for-

milde til nyutdannede bibliotekarer?
– Jeg har ikke inntrykk av at studentene 

er forberedt på tenkningen vi jobber 
etter. Det virker som de synes den er 
fremmed.  Men det er heldigvis mange 
engasjerte mennesker som tar bibliote-
karstudiet, og læringen ligger også mye 
i yrket. 

– Bibliotekaren besøkte nylig filia-
len i Gamle Oslo. De har en spesiell 

forhistorie, med flere forsøk på å 
skaffe seg større lokaler, etter at Bi-
bliotekmeldingen fra 2005 anbefalte 
et ressursbibliotek på Tøyen. Filialen 
er langt fra å få realisert de planene. 
De er også bekymret over å bli en 
salderingspost, fordi de havner i 
samme bydel som hovedbiblioteket. 
Ut fra de inntrykkene du har fra po-
litisk hold – er det grunn til å frykte 
færre filialer i Oslo? 

– Det finnes ikke ett bibliotek for mye 
i byen. Med det er for mange avdelinger 
i forhold til bevilgningene. Fra politisk 
hold vil man gjerne ha lengst mulig åp-
ningstid. Problemet er at du ikke får tøyd 
bevilgingene mer enn i dag. Med det nye 

biblioteket vil husutgiftene være større. 
Uten økte bevilgninger kan vi derfor ikke 
opprettholde dagens antall. 

Press på åpningstider 
og ubemannende bibliotek

– Vi kommer også til å bli presset po-
litisk på åpningstider og ubemannende 
bibliotek. Jeg nekter å ha mindre enn to 
ansatte til stede på et bibliotek. Det er et 
viktig prinsipp for meg. En av grunnene 
er at vi trenger et minimum av sikkerhet 
i en storby. 

– Jeg synes det vil være trist å legge ned 
filialer, men de skal ikke holdes oppe for 
enhver pris. Det kan gjøre mer nytte å be-
holde personalet og bruke mer tid i skoler  
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og barnehager eller til arrangementer, enn 
å kutte i tilbudet for å betale dyr husleie.

– Du omtalte kritikken fra Sunniva 
Evjen om at «satsing på et stort bygg 
ødelegger for de små», slik den ble 
formidlet i Klassekampen tidligere i 
år, som tabloid. Men er det ikke et 
motsetningsforhold her – når vi ser 
på kommunestatistikken, der enkelt-
summer til nye, store bibliotek og 
kulturbygg tilsynelatende danker ut 
langsiktige bibliotekbevilgninger? 

– Det er en motsetning der. Men kon-
septet hovedbiblioteket er uansett vitalt. 
Vi må vise at vi finnes og får til frem-
tidskonseptet. Det nye hovedbiblioteket 
er det ”momentumet”» som gjennom 
investeringene i teknologi og lokaler gjør 
det mulig å skape innhold også på nett. Vi 

trenger innholdsproduksjonen som ligger 
i et tungt fagmiljø. Uten dette vil de små 
filialene dø. Dette er umulig å håndtere 
for ett og ett lite bibliotek.

Skjermbrett mot politikerne 
– I ditt innlegg til Evjen skrev du 

at ”De politiske mål som er satt for 
bibliotek i Oslo er etter min mening 
helt dekkende på et overordnet nivå 
for det utviklingsarbeid Deichman 
driver.” Hva legger du i dette? 

– Overordnet er de dekkende. Alle 
målene som er satt opp er veldig gode. 
De baserer seg på formuleringer som er 
født hos oss. Men Evjen har rett i at de 
politiske prosessene ikke er godt nok inte-
grerte. Det skyldes at det finnes ekstremt 
mange skjermbrett mellom politikerne og 

biblioteksjefene. 
– Jeg har ikke lenger anledning til å 

snakke med min egen byråd. Kulturmeldin-
gene på 70-tallet og ABM-reformen fjer-
net mye av innflytelsen til biblioteksjefene. 
De er blitt mindre synlige, fordi man har 
slått bibliotekene inn under kultursektoren. 
Det har igjen skapt lengre forsyningslinjer.

Rimelig sikker
– Egentlig skulle et nytt hovedbibli-

otek ha stått ferdig i 2005 eller 2006. 
Tror du det blir et ferdig bibliotek i 
2017, som planlagt?

– Ja. Det er brukt så mye penger og 
prestisje på dette prosjektet at jeg føler 
meg rimelig sikker på det. Jeg har også 
inntrykk av at byråden tror på konseptet. 

– Hva vil være konkrete tegn på at 
nye Deichman lykkes? Handler det 
om besøk, utlån eller andre faktorer?

– Antall besøkende vil være den viktig-
ste faktoren. Vi skulle selvsagt gjerne hatt 
mål utover fortellinger om hva biblioteket 
har betydd for folk, men at folk kommer 
og bruker oss er det viktigste suksesskri-
teriet. Og at vi klarer å levere innhold til 
filialer og skolebibliotek. Det helt sentrale 
oppdraget, som dreier seg om deltagelse, 
hva som konstituerer et sivilsamfunn og 
et demokrati. Vi skal være et minste felles 
multiplum. 

Det ble ikke noe av de 24 første planene for Oslos nye hovedbibliotek etter Hammersborg. Her skal byen ligge, peker Christian IV, men Kreditkassens 
bygning på Stortorvet (bildet tv) fikk Deichman aldri tak i. Den storstilte planen for Deichman på Vestbanen (bildet th) ble det heller aldri noe av. 

Liv Sæteren håper på storinnrykk av besøkende i 
nye Deichman i Bjørvika. (Illustrasjon av vinner-
utkastet Diagonale: Lund Hagem og Atelier Oslo)

NYTT HOVEDBIBLIOTEK I OSLO
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SUNNIVA EVJEN

Jakten på ”bibliotekpartiet” - 
på papiret

•	SV ligger godt an til seier i kategorien ”bibliotekpolitikk i handlingsprogram”. De 
vil ruste opp sektoren, og tenker framover med en strategiplan. 

•	På borgerlig side ser Venstre ut til å ville noe med sektoren, og ser den brede 
betydningen av bibliotekvirksomhet. 

VALG

For noen uker siden fikk partiprogram-
mene gjennomgå av en språkforsker. 
”Stivbeint og abstrakt” sa Jostein Gripsrud, 
etter å ha analysert samtlige partiprogram 
på oppdrag fra Språkrådet. 

Og jeg sparker gjerne inn åpne dører 
sammen med Gripsrud, språklig sett har 
politikerne mye å gå på. Likevel kan par-
tiprogrammene være nødvendig lesestoff 
hvis man vil vite mer hva partiene mener 
om alle de sakene som ikke får tv-tid – som 
bibliotekpolitikk, for eksempel. Derfor har 
jeg tatt for meg hvert enkelt partiprogram 
for å finne ut hvilken plass bibliotekene 
har fått i handlingsprogram fra høyre til 
venstre. Fins det i det hele tatt noen som 
vil noe med landets bibliotekpolitikk? 

Fremskrittspartiet
Jeg begynte hos FrP. Der var det ingen 

store overraskelser, men ønsket om å 
innføre betalingstjenester var fjernet – og 
det er jo gledelig. Derimot la jeg merke 
til at partiet ønsker å redusere ”rene un-
derholdningstilbud […] blant annet utlån 
av dataspill, cd, dvd osv.” for å unngå 

konkurranse med næringslivet. Ikke særlig 
progressivt av et fremskrittsparti, siden 
formuleringen delvis strider mot den nye 
formålsparagrafen de selv var med på å 
vedta i Stortinget. 

Høyre
Jeg tar et skritt til venstre og finner 

Høyres handlingsprogram. De vil ”forbe-
rede bibliotekene på en digital hverdag, 
og sikre fortsatt gratis utlån av litteratur”. 
Jeg er usikker på hvor ambisiøst dette er, 
særlig siden det ikke er foreslått et eneste 
konkret tiltak. Altså: Ikke særlig visjonært 
av kunnskapspartiet Høyre.

Venstre
På veien mot sentrum fortsetter jeg med 

Venstre. Her begynner det å ligne noe: 
Først stadfester partiet bibliotekets rolle i 
samfunnet, og de peker på kunnskapsrol-
len, møtestedet og integreringsarenaen. I 
tillegg slår de fast at et godt bibliotektilbud 
forutsetter at ”bibliotekene er velutstyrte, 
teknologisk oppdaterte og bemannet med 
kvalifisert personale.” Og hva vil så Venstre 

gjøre for å oppnå det? De vil for eksempel 
•	gjennomføre en opptrappingsplan for 

folke- og skolebiblioteker
•	etablere en nasjonal e-bokordning for 

bibliotekene
•	styrke de nasjonale leseprosjektene
•	styrke folkebibliotekene, spesielt små 

og lokale bibliotek
Slett ikke verst, og i tråd med egen satsing 
på kunnskap, kultur og skole.

Kristelig folkeparti 
KrF er neste på listen. De vil ”styrke og 

videreutvikle biblioteksektoren”, vektleg-
ger at skolebibliotekene bør brukes aktivt, 
og at det digitale tilbudet må videreutvi-
kles, blant annet med tilrettelegging av 
e-bokutlån fra Nasjonalbiblioteket. Fine 
ord! Men på den påfølgende listen med 
handlingspunkter for politikkområdet 
”kunst og kultur” nevnes ikke bibliotekene 
med et ord. 

Miljøpartiet De Grønne 
MDG er kunstnernes førstevalg, i følge 

en undersøkelse NRK har gjort. Men 

Det er valgtider. Når denne teksten når leserne er stemmesedlene talt opp, og debatten 
stilnet – for en stakket stund. Vi kan legge valgmaterialet til side, og vente på om fagre 
budskap blir faktisk politikk. 
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er de bibliotekarenes? Når det gjelder 
bibliotekene konkret vil MDG ”fornye [..] 
bibliotekene” gjennom å øke bibliotekenes 
ressurser, for å styrke utlånsmateriell og 
bedre lokaler og åpningstider. I tillegg 
vil de satse digitalt, ved å ”forbedre de 
digitale utlånsordningene fra bibliotekene”, 
samt ”gi Nasjonalbiblioteket rett til å kla-
rere bruk av såkalte foreldreløse verk, altså 
verk som omfattes av opphavsretten uten 
at det er mulig å komme i kontakt med 
opphavspersonene”. Mange av handlings-
punktene under fanen ”mangfold i Kulturli-
vet” gjelder problemstillinger vedrørende 
opphavsrett og digital tilgjengeliggjøring 
– som selvsagt er viktig, også for vår 
sektor. I handlingsprogrammet lanserer 
MDG også en idé om ”nettsentre”, en 
opplæringsressurs for innbyggere med 
lavere IKT-kompetanse. Det hadde vært en 
enda bedre idé å knytte denne oppgaven 
til folkebibliotekene, der både infrastruktur 
og kompetanse allerede fins.

Senterpartiet 
Sp peker, som Venstre, på bibliotekets 

ulike samfunnsoppgaver. I handlingspunk-
tene nøyer de seg riktignok med å ville 
”sikre bibliotekene som gratis tilbud”, i 
tillegg til den noe mer generelle ”prioritere 
styrking av den kulturelle grunnmuren ved 
økning av kulturbudsjettene” og den struk-
turelle ”desentralisere kulturlivet gjennom 
å flytte midler og makt fra Kulturrådet til 
fylkeskommunene”. Nå er det å trygge gra-
tisprinsippet selvsagt svært viktig – men 
det alene bidrar ikke til særlig utvikling av 
sektoren som sådan og kan knapt kalles 
bibliotekpolitikk.

Arbeiderpartiet 
Ap nevner derimot muligheten for å 

trekke inn bibliotekene i IKT-opplæring av 
eldre, sammen med f. eks. frivillige organi-
sasjoner. Det, sammen med en presisering 
av gratisprinsippet er det mest konkrete 
om bibliotekene i dette partiprogrammet. 
Riktignok fins det et litt vagt ønske om å 
”styrke” sektoren, og at ”bibliotekene skal 
bli enda viktigere kulturelle informasjons-, 
kunnskaps- og kultursentre enn de er i 
dag”, men hvordan dette skal skje er uklart.

SV
Sosialistisk Venstreparti nevner biblio-

tekene flere steder, og har til og med et 
eget avsnitt dedikert til sektoren. Der 
anerkjenner partiet helheten i bibliote-
kenes rolle, innenfor kunnskap, kultur og 

sosial utjevning. De er det eneste partiet 
som kommer med ønsker til bibliotekar-
utdanningen – at vi styrker ”opplæringen 
i kunnskapsdeling, formidling og digitale 
verktøy”. SV er også det eneste partiet 
som presiserer ønsket om en nasjonal 
strategi for utvikling av hele sektoren, 
gjennom ”et samarbeid mellom staten og 
kommunene om en nasjonal strategi for 
utvikling av folkebibliotekene, skolebiblio-
tekene og forskningsbibliotekene”. Et slikt 
grep kunne vært med på å gi et strategisk 
løft til hele sektoren – all ære til SV for å 
tenke helhet!

Rødt
Rødt på sin side er ganske konkrete 

når det kommer til nye tiltak for å styrke 
bibliotekene: de er det eneste partiet 
som ønsker øremerking av midler til 
kommunale bibliotek, og fokuserer på et 
likeverdig tilbud på samme måte, ved å 
”ruste opp lokalbibliotekene med statlige 
bevilgninger som garanterer lik kvalitet 
i alle kommuner”. Etter Enger-utvalgets 
rapport har diskusjonen om statlige 
overføringer blusset litt opp, og det gjør 
Rødt-programmet aktuelt. Samtidig vier 
ikke partiet mye plass til den helthetlige 
bibliotekpolitikken jeg i alle fall ønsker å 
se mer av.

Konklusjonen
Så hva er konklusjonen? Det er ganske 

tydelig at SV ligger godt an til seier i ka-
tegorien ”bibliotekpolitikk i handlingspro-
gram”. Ikke bare vil de ruste opp sektoren, 
men de vil også tenke framover med en 
strategiplan. På borgerlig side er Venstre 
et parti som ser ut til å ville noe med 

sektoren, og ser den brede betydningen 
av bibliotekvirksomhet. 

Da jeg jobbet med doktoravhandlingen 
min intervjuet jeg lokalpolitikere, blant 
annet i Oslo, om deres syn på folkebi-
blioteket.  Jeg fikk høre mange godord 
om sektoren, ikke minst det uutnyttede 
potensialet som ligger i bibliotekene og 
bare venter på forløsning. Informantene 
fra SV og Venstre lot meg også forstå at 
deres parti var selve ”bibliotekpartiet”, 
de som ville mest og best for byens 
viktigste kulturinstitusjon.  I tillegg til 
intervjuene studerte jeg også partienes 
lokale handlingsprogram, for å se hva den 
”offisielle” politikken inneholdt – om slikt 
i det hele tatt fantes. Jeg fant ut at norske 
partier stort sett tar med noen linjer om 
bibliotekene, men både innhold, omfang 
og konkretiseringsnivå varierer stort, selv 
på lokalpolitisk nivå.  

Det er et par år siden den gjennom-
gangen, og i mellomtiden har mye skjedd. 
Oslo har vedtatt Nye Deichman, vi har 
fått en ny biblioteklov, og vi har fått en 
kulturutredning som har erklært folkebi-
blioteket som kulturløftets store taper. Det 
burde dermed være rikelig med rom for et 
”bibliotekparti” i norsk politikk – et parti 
som ønsker å satse på mer enn hederlig 
omtale. Nå er veien fra partiprogram til 
praktisk utførelse nok lengre enn det de 
fleste ønsker, men en viss pekepinn får vi 
likevel fra de utskjelte skriftstykkene. Etter 
denne uhøytidelige, uvitenskapelige og 
svært subjektive gjennomgangen framstår 
i alle fall de selverklærte ”bibliotekparti-
ene” i Oslo som gode bibliotekparti også 
nasjonalt – i alle fall på papiret. 
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Utlån av e-bok fra Project Gutenberg

EBØKER OG UTLÅN

•	Utlån av Sult lastet ned fra Project Gutenberg er å regne som 
tilgjengeliggjøring for allmennheten. 

•	En slik opphavsrettslig handling, i Norge, må være i tråd med 
norsk opphavsrett. 

Bibliotek 
& juss

Kristine Farstadvoll
Jurist og seniorrådgiver
Nasjonalbiblioteket

Kan biblioteket låne ut lese-
brett med Knut Hamsuns 
Sult lastet ned fra Project 
Gutenberg?

Project Gutenberg er et amerikansk pro-
sjekt med formål å tilgjengeliggjøre bøker 
som er falt i det fri. Amerikanske regler 
om beregning av vernetid er forskjellig fra 
norske: I USA er alle verk som er publisert 
før 1923 ikke lenger vernet, mens i Norge 
er regelen 70 år etter utgangen av opp-
havsmannens dødsår. Hvordan vet man 
da om et verk er falt i det fri? 

Det er inngått internasjonale konvensjo-
ner som regulerer bruk av åndsverk. Den 
viktigste av disse konvensjonene er Bern-
konvensjonen, som både USA og Norge er 
tilsluttet. Tilslutning til Bern-konvensjonen 
innebærer at  statene er forpliktet til å 
verne verk fra andre konvensjonsland. 
Det betyr at Norge er forpliktet til å verne 
amerikanske verk, og USA er forpliktet til å 

verne norske. I utgangspunktet skal vernet 
av verk fra et Bern-land følge reglene i 
landet der de blir brukt. Dermed er Ham-
suns Sult, som kom ut i Norge i 1890, falt 
i det fri etter den amerikanske regelen om 
at verk publisert før 1923 er i det fri. Det 
er grunnen til at vi finner Hamsuns Sult i 
Project Gutenberg, selv om Hamsuns verk 
fremdeles er vernet i Norge.

Fra dette utgangspunktet er det et viktig 
unntak, nemlig regelen om at vernetiden 
uansett ikke varer ut over den vernetid 
som gjelder for vedkommende kategori i 
verkets hjemland. Når verk fra et konven-
sjonsland som har kortere vernetid enn 70 
år etter utløpet av opphavsmannens død 
skal brukes i Norge, beregnes vernetiden 
som i verkets hjemland. Det betyr at ame-
rikanske verk publisert før 1923 vil være 
falt i det fri i Norge, selv om det ikke har 
gått mer enn 70 år siden utgangen av 
opphavsmannens dødsår. 

Project Gutenberg kan altså publisere 

amerikansk materiale eller materiale fra 
et annet Bern-land når det er falt i det fri 
etter amerikanske regler om beregning av 
vernetid, eller det er falt i det fri på grunn 
av kortere vernetid i verkets hjemland.

Når biblioteket låner ut Sult lastet ned 
fra Project Gutenberg er det å regne som 
tilgjengeliggjøring for allmennheten. Dette 
er en opphavsrettslig handling som skjer 
i Norge, og som dermed må være i tråd 
med norsk opphavsrett. Det hjelper ikke 
at Sult er lovlig publisert av Project Gu-
tenberg i USA hvis det er ulovlig i henhold 
til norsk opphavsrett å låne den ut som 
e-bok. Verket som skal lånes ut må derfor 
enten være falt i det fri etter norske regler 
eller regelen om kortere vernetid i verkets 
hjemland, eller tillatelse må være innhentet 
fra opphavsmannen. Hamsuns verk er ikke 
falt i det fri i Norge, og kan derfor ikke 
lånes ut som e-bok her uten tillatelse fra 
rettighetshaver. 

 

Knut Hamsuns Sult er ikke falt i det fri i Norge, og kan derfor ikke lånes ut som e-bok her uten tillatelse 
fra rettighetshaver. Her Per Oscarsson fra Henning Carlsens filmatisering fra 1968. (Foto: Jesper Høm)
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SPØRSMÅL:
Jeg jobber i en 50 % stilling i et folkebibliotek. Kan 

arbeidsgiver pålegge meg å bytte om på dagene jeg 
jobber, eller på de oppsatte vaktene jeg skal jobbe 
etter den oppsatte planen, fordi det er behov for 
ekstra personale på kveldsarrangementer?  Siden 
jeg bare er i 50 % jobb, så kan det framstå som en 
enkel løsning. Jeg får tilbud om å avspasere timene 
eller få en annen dag fri i bytte.

Men er det virkelig så enkelt? Jeg sitter da ikke 
hjemme når jeg ikke har arbeidsdag. Mine dager 
er også fylte med andre gjøremål. Skal jeg måtte 
tilpasse min fritid fra jobben etter arbeidsgivers 
behov?

Om jeg skulle bytte arbeidsdag eller forskyve 
arbeidstiden, så må jeg vel ha krav på en godtgjø-
relse. Jeg skjønner at jeg ikke kan få overtid siden 
jeg bare er 50 % arbeidsfør. 

SVAR:
Det stemmer at du ikke kan jobbe overtid og få 

overtidsbetalt når du er 50 % ufør. 
Men når du bytter arbeidsdag eller arbeidstid for 

å løse et bemanningsproblem for arbeidsgiver, så 
skal du ha betalt ekstra for de timene du forskyver 
fra din normale arbeidstid.

Du får din vanlige lønn for alle timene du jobber, 
og i tillegg skal du ha 50 % ekstra for alle timene 
som er forskjøvet. 

Disse eksemplene forklarer regelen:

Eksempel 1
Din normale arbeidstid er fra 8.00 til 15.30. Du 

bytter til en arbeidstid fra 11.00 til 18.30.
Da skal du ha vanlig lønn for alle timene. Så skal 

du ha 50 % ekstra for tiden fra 15.30 til 18.30 fordi 
disse timene faller utenfor din normale arbeidsdag.

Eksempel 2
Din normale arbeidsdag er mandag fra 8.00 til 

15.30. Du bytter til tirsdag fra 8.00 til 15.30.
Da skal du ha vanlig lønn for alle timene. Så skal 

du ha 50 % fra 8.00 til 15.30 fordi du har arbeidet 
på en fridag.

Disse reglene kommer til anvendelse bare når det 
er arbeidsgiver som ber deg om å bytte arbeidstid. 

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell

Rådgiver i BF 

Kompensasjon for  
forskjøvet deltid

BF-sekretariatet svarer
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Nå er det snart klart for tidenes aller første felles 
brukermøte for fagbibliotek, folkebibliotek og 
skolebibliotek som benytter Mikromarc.

 Vi ønsker deg og dine kollegaer hjertelig 
velkomne til Clarion Hotel Oslo Airport 
Gardermoen 17.-18. oktober 2013!

Vi lover et fullspekket program som vil interessere, 
engasjere og gi mye nyttig informasjon for deg som 
jobber i bibliotek - og ikke minst med Mikromarc. 
I tillegg blir det selvfølgelig mange trivelige møter 
med andre i din bransje, spennende eksterne 
foredragsholdere, god mat og hyggelige sosiale 
sammenkomster.

Meld deg på her: www.bibits.no

 Vi gleder oss til å møte deg og gi deg høstens 
heftigste vitamininnsprøyting!

Bibliotekarer 
i fritt fall eller 
heftig take-off?

Velkommen til årets og tidenes 
største brukermøte!
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Ganske ofte høyrer eg andre og også meg sjølv seie: ”Du blir betre til å skrive av å lese.”  
Eg trur eg sa det på jobb seinast i dag. Det har blitt ei slags innøvd sanning. Det har nær-
mast blitt ein klisjé. Det er nok sant, men me tenkjer nesten ikkje over innhaldet i setninga 
når me høyrer den uttalt eller uttaler den sjølv. 

Men om eg seier: ”Du blir ein betre lesar av å skrive.” Kva då? Blir eg ein betre lesar av å 
skrive sjølv? Ser eg ting no som eg ikkje såg tidlegare? 

Tekst:
Oddmund Kårevik
Bibliotekar I
Enebakk bibliotek

Artikkelforfatter Oddmund Kårevik er bibliotekar ved 
Enebakk bibliotek, og har gått Norsk barnebokinstitutts 
forfatterutdanning i skjønnlitteratur 2011-2013.

Starten av boka
Etter å ha fullført den toårige forfattarutdanninga ved Norsk 

barnebokinstitutt, har eg lyst til å sjå nærmare på dette. Så la 
oss ta ein kikk saman.  Eg byrjar med eit eksempel frå ein ung-
domsroman.

”Stundom tenkte eg:
Skal aldri dette livet mitt ta til?
Er det berre desse trøytte dagane som aldri skal ta 
slutt.

Og så ein kveld tok det til heilt uventa. I dusjen etter
fotball-treninga.”

Desse orda er henta frå innleiinga til Alle dei fine jentene av 
Rune Belsvik.

Blir eg ein betre lesar av å skrive?

LESE - SKRIVE

Eg syns det er utruleg fint.
Men kva er det som gjer at denne innleiinga fungerer? 
For meg er det mellom anna det enkle språket. Det er at 

Belsvik tør å gå rett på sak. Han skreller vekk alt som er over-
flødig. Alt mellom dei trøtte dagane – og denne augneblinken 
i dusjen, då livet plutseleg tek ein ny vri. Det er eit godt grep. 
Denne uventa vendinga. Det gjer at eg som lesar med ein gong 
vert engasjert i historia. Eg får lyst til å lese meir.

Både i rolla mi som bibliotekar og som skrivar av ein tekst 
veit eg at starten er avgjerande for om lesaren held fram.

La oss sjå på eit anna døme: 

”Finne ut kor det knakk. Siri kjem på besøk. Mor mi kjem hit 
til rommet. Til korridorane ein kan perse på 100 m på gode 
sokkar, matplanane eg ikkje kan lyge meg frå. Første gong 
på lenge. Ho har vore bortreist. Hatt det travelt. Siri kjem på 
besøk i dag.”

Dette er innleiinga på Ragnfrid Trohaug si bok Frå null til no. 
Eg syns det er ei fantastisk opning. Finne ut kor det knakk. 

Kva knakk? Og på kva måte? 
Me får vite litt om staden me er. Korridorar der ein kan perse 
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på 100 meter. Det smakar institusjon.
Og så denne innsirklinga – det er ikkje 

mor til eg-forteljaren, men Siri som kjem. 
Dette vert skissert over få linjer. 

Kva for ein relasjon er dette, eigent-
leg?

Å lese som ein handverkar.
Eg les ”Frå null til no” for andre gong 

og legg merke til nye ting. Eg hugsar 
godt kva som fekk meg til å lese den 
første gongen. Det var opninga. ”Finne 
ut kor det knakk.” Den trefte ein tone i 
meg. Eg måtte sjå, lese, sjekke ut. 

Når eg no tek boka opp att 7 år og ei 
skriveutdanning klokare, merkar eg at 
eg les på ein heilt anna måte. Eg ser på 
boka med nye auge. Meir enn handlinga, 
er eg oppteken av korleis språket til 
Trohaug flyt, lik ei elv. 

Eg legg merke til det som er kursivert. 
Eg legg merke til spenninga som ligg og 
dirrar. Eg legg merke til det som ikkje 

blir sagt. På ein måte les eg som ein 
handverkar. 

Kva er det med denne boka og dette 
språket, som gjer at eg vil lese vidare? 
Kan eg hente nokre knep å bruke i mitt 
eige arbeid med tekst?

”Du blir aldrig färdig, 
och det är som det skall.”

Studie ved barnebokinstituttet har ut-
vida min lesehorisont. Eg har lese bøker 
eg elles ikkje ville vald. Dyktige lærarar i 
litteraturformidling og litteraturteori har 
opna nye landskap for meg.

Dette har vore nyttig, ikkje minst i 
jobben min som bibliotekar på eit mel-
lomstort bibliotek. Der eg treff både 
unge og andre lesarar. 

I denne jobben må eg gå bortanfor 
min eigen litterære smak og preferan-
sar. Og då er det nyttig og kjærkome 
med andre innspel og nye leseerfarin-
gar.  ”Du blir aldri ferdig”, som Thomas 

Tranströmer seier i ”Romanska bågar”. 
Det veit alle me som jobbar med litte-
raturformidling.

Kva kan ein lære av bestseljaren?
Eit av mine problem som folkebiblio-

tekar har til dømes vore bestseljarar. 
På eit vis er problemet mitt dette. ”Om 
alle andre les, la oss seie Dan Brown, 
kvifor skal eg?”

Men så må det jo vere noko med 
desse bøkene. Desse som folk les på 
t-banen, og som gjer at dei gløymer 
å gå av på den rette stasjonen. Slike 
som held politikarar oppe på nettene, 
for dei må lese dei ferdig. Dei som får 
journalistar til å skrive motvillige små 
anbefalingar av korleis det var då dei 
endeleg las denne boka.

Eg vil kort ta for meg tre døme på 
bestseljarar frå dei seinare åra og vise 
litt kva eg lærte av dei. Desse tre er: 
Boktyen av Markus Zusak, Saras nøkkel 
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av Tatiana de Rosnay og Evighetens kyss 
av Stephenie Meyer.

Boktyven
Det som skil denne boka ut frå dei 

fleste eg har vore borti er forteljarposi-
sjonen. Me møter ein allvetande forteljar. 
Eller kanskje rettare sagt, allmektig. 
Døden. 

Dette er eit nokså spesielt grep. Men 
Markus Zusak klarer faktisk å lage ei 
heilt ny forteljing frå Tyskland under 
2.verdskrig med dette grepet. 

Døden zoomar inn linsa på vår hel-
tinne: Liesel. 

Og me får vite om alle gongene ho på 
sitt vis klarer å lure seg unna nettopp; 
døden. Det verkar som dette er både til 
forarging, men også til underhaldning. 
Som om døden ikkje går av vegen for 
ei utfordring. Frampeika hektar meg. Og 
personskildringane er levande og på eit 
vis frodige. Fostermor til Liesel som eg 
først opplever som ei litt ufyseleg kjer-
ring, vert eg etterkvart glad i. 

Mens døden sjølv er nokså nøytral til 
det heile. Døden gjer si plikt. Og hentar 
dei han skal hente, når det er tid.

Saras nøkkel
Saras nøkkel er ei anna bok med hand-

ling frå andre verdskrig. Eller rettare sagt 
her er to handlingar. Ei tilbake i tid. Og 
ei i notid, presens om journalisten og 
karrierekvinna Julia Jarmond som snublar 
over historia om Sara då ho skal skrive 
ein artikkel. Etter kvart får denne artik-

kelen store konsekvensar for hennar 
eigne livsval.

Mens eg las boka tenkte eg stadig: 
kvifor les eg denne boka? Språkleg 
opplever eg henne som ganske platt. 
I alle fall på norsk. Men likevel har den 
noko som fangar og fenger meg. Og 
dette noko er ein elegant dramaturgi. 
Forfattaren bygger opp små spen-
ningskurver og legg ut spor. Som ein 
bror innestengt i eit skap. Og nøkkelen 
i lomma til søstera.

Det er lett å kritisere bøker for det dei 
ikkje har. Men det Saras nøkkel har, er 
eit veldig driv. Som lesar fekk eg lyst å 
lese vidare. 

Evighetens kyss
Eg må vedgå at eg hadde svært låge 

forventningar til Evighetens kyss av 
Stephenie Meyer. Stor var då overraskinga 
mi over korleis denne lesinga gjekk unna.

Eg les vanlegvis seint. Men denne las eg 
med stor interesse i løpet av ein søndag. 

Kvifor gjekk det så greitt å lese denne 
boka?

Eg trur det må vere noko med det lette 
språket. Når språket krev så lite, så går 
det fort. Og all interesse kan setjast inn 
på handlinga. Dei som har lese denne 
boka veit at det ikkje ein gong skjer så 
mykje. Likevel blir det heile tida lagt opp 
til at noko kjem til å skje. Noko kjem til å 
komme. Og det kjem til å bli ubehageleg. 
Noko av det eg verkeleg opplever som ein 
kvalitet med boka er Meyer sine sitrande, 
erotiske skildringar. Det er veldig uskyldig 

og det skjer ikkje mykje. Men det fører til 
at det vesle som skjer, som til dømes at 
Edward legg handa si på låret til Bella, 
vert svært intenst.

Etter å ha lese denne boka,  kunne eg 
ikkje lenger seie at Twilight var oppskrytt 
eller uinteressant. Ikkje berre ville det 
vere å undervurdere den store gruppa 
av fans som serien har. Eg var også sjølv 
blitt gripen. 

Det eg ynskjer å peike på med desse tre 
døma er: Her er noko å lære. Desse tre er 
alle på kvar sine vis lærebøker i korleis få 
folk til å lese vidare. Det kan vere nyttig 
å vite noko om, dersom ein til dømes vil 
skrive for ungdom.

Eg konfererer med ein medstudent
Eg bestemmer meg for å ringe Lise 

Grimnes, medstudent og bokbloggar på 
knirk.no, for å høyre hennar tankar om 
dette. Har ho har endra seg som lesar 
etter å ha gått på same studie som eg?

- Eg trur eg har blitt ein meir analytisk 
lesar, seier Lise Grimnes.

-Eg les saktare no. Før var lesinga meir 
rein eskapisme. No les eg som ein hand-
verkar. Eg er nok ein typisk handlings-
driven skrivar, og eg har stor glede av å sjå 
korleis andre forfattarar løyser utfordrin-
gar som eg sjølv balar meg. På den eine 
sida får eg meir respekt for forfattarar. 
Og eg blir imponert over kva dei får til. I 
motsett fall vert eg nok meir utolmodig. Eg 
irriterer meg over ting som dårleg språk 
eller unødig jåleri.

LESE - SKRIVE
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- På eit vis er det å bli ein meir bevisst 
lesar å rekna som ein yrkesskade. Eg kan 
lengta litt tilbake til den tida då lesing var 
pur oppleving. Men eg trur likevel det er 
mest positivt. Det er interessant å hente 
inn bøker og sjangrar som liknar på det 
eg jobbar med. Andre gonger er det heilt 
nødvendig for meg å lese noko som er 
heilt ulikt.

Eg takkar Lise Grimnes for tankane og 
prøver å summere opp det eg har kome 
fram til.

Eg prøver å komme til ein konklusjon
Eg opplever det å skrive og det å lese 

som forholdsvis ulike aktivitetar. Sjølv om 
eg veit at dei heng saman.

Når eg skriv, skaper eg. Eg skaper 
samanhengar, brot, og bilete. Som skri-
var ynskjer eg å skildre noko. Kanskje 
noko nesten utan ord. Eit eller anna 
som har gjort inntrykk på meg og som 
eg vil prøve å formidle vidare. Men eg 
er utsett. Eg kan gjere feil. Eg kan kome 
til kort. Eg kan ende opp med ein dårleg 
tekst, eller ein tekst som ikkje fungerer.

Når eg les er eg i ein tryggare posi-
sjon. Det er ikkje eg som har produsert 
teksten. Eg kan lene meg bakover. Like-
vel er det noko av den same motivasjo-
nen. Eg vil berøre med det eg skriv, og 
når eg les ynskjer eg å bli berørt. 

Eg har ingen handfaste bevis på om 
eg faktisk blir ein betre lesar av å skrive. 
Det vil vere svært vanskeleg å bevise. 
For kva vil det eigentleg seie å vere ein 
god lesar? 

Eg kan difor berre bygge på mi eiga 
subjektive oppfatning og samtalar eg har 
hatt med andre. 

Eg trur i alle fall eg kan seie at eg blir 
ein annleis lesar av å jobbe meir bevisst 
med tekst. Eg les bøker på ein anna måte 
no. Då eg til dømes nyleg las novella 
”Arvegods” av Alice Munro tenkte eg: 
korleis i alle dagar får ho dette til? 

Her malar ho ut nokre heilt unike 
personportrett over ganske få sider. Og 
personane bit seg inn i hjernen min, så 
eg mest ikkje klarer å sleppe dei ut igjen. 

Tenk om eg kunne klart å skrive slik!, 
tenkjer eg då.

På ein måte gjer tanken meg motlaus. 
For eg veit eg aldri vil kunne skrive som 
Alice Munro. På ei anna side er det frigje-
rande. For om eg aldri vil skrive som Alice 
Munro, kan eg gle meg over forteljingane 

hennar. Og eg kan vende tilbake til dei, 
slik ein besøker gamle vener. 

Artikkelforfattaren opplever det å skrive og 
det å lese som forholdsvis ulike aktivitetar. 
Når han skriv, skaper han. Han er utsett, kan 
gjere feil, kan kome til kort. Når han les er han 
i ein tryggare posisjon. Han har ikkje produsert 
teksten og kan vere meir avslappa. (Illustra-
sjonsfoto: Colourbox)

LESE - SKRIVE

Oddmund Kårevik har fått stipend frå 
Biblioteksentralen, noko som har 
bidratt til denne artikkelen.
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Ny skriftserie fra NB 

Bibliotheca Nova
Som de fleste leserne av «Bibliotekaren» sikkert har registrert har Nasjonalbiblioteket startet 
utgivelsen av en ny skriftserie som vi har valgt å kalle ”Bibliotheca Nova”. Skriftserien skal være 
med på å dekke behovet som finnes for ny kunnskap i bibliotekene.

FAGLIG SKRIFTSERIE 

Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Bakgrunnen for at Nasjonalbiblioteket 
nå gir ut skriftserien er blant annet et 
behov vi har registrert for å drive kunn-
skapsoverføring fra prosjekter og utvi-
klingsarbeid som får støtte fra NB. Hvert år 
gjennomføres over 100 utviklingsprosjekt 
i norske bibliotek og det arrangeres en 
rekke fagrelaterte konferanser som er 
støttet av Nasjonalbiblioteket. Dette er en 
del av den statlige strategien for å utvikle 
bibliotekene og styrke kompetansen i 
sektoren. Innsatsområdene har de siste 
årene vært: 

•	Mangfold og inkludering
•	Den kulturelle nistepakka
•	Leseløftet 2010-2014

•	Nye formidlingsmetoder
•	Biblioteket som møteplass
•	Samarbeid og partnerskap
•	Nasjonalbibliotekets digitale tjenester 

som grunnlag for nye tilbud

Det vil være disse innsatsområdene 
som langt på vei vil styre hvilke temaer 
som presenteres i skriftene som vil bli 
utgitt. 

Kultur, inkludering og bibliotek
Det første heftet i serien har tittelen 

Kultur, inkludering og bibliotek og innehol-
der prosjektrapporter fra innsatsområdet 
”Mangfold og inkludering”. I St.meld. nr. 
10 (2011-2012) Kultur, inkludering og 
deltaking legger Kulturdepartementet 
opp til at organisasjoner som får tilskudd, 
skal vektlegge mangfold og inkludering i 
arbeidet sitt. Her legger man spesiell vekt 
på at samarbeid og partnerskap mellom 
bibliotek og ulike aktører innenfor frivillig 
sektor kan være en velegnet strategi for 
å bygge ned barrierer for deltakelse og 
skape felles arenaer og møtesteder med 
et flerkulturelt tilbud. Her kan Nasjonal-
biblioteket bidra gjennom utlysingen av 
prosjekt- og utviklingsmidler. Flere av 
prosjektene som gjennomføres i biblio-
tekene, er presentert i denne utgaven av 
Bibliotheca Nova.

Heftet kan være til inspirasjon for andre 
bibliotek som ønsker å jobbe videre med 
dette. Heftet kan også bidra til å synlig-

Svein Arne Tinnesand
Avdelingsdirektør
Nasjonalbiblioteket

Tekst:

gjøre bibliotekenes innsats når det gjelder 
mangfold og inkludering overfor lokale 
myndigheter og samarbeidspartnere.

Jenter og makt
Det andre heftet i serien med tittelen 

”Jenter og makt!” er en samling av artikler 
og innlegg fra årets Kari Skjønsberg-dager 
på Høgskolen i Oslo og Akershus. Kjønns-
roller i barnelitteraturen er et evig aktuelt 
emne, også i år når vi markerer stemme-
rettsjubileet. Nasjonalbiblioteket er opp-
tatt av å synliggjøre at barnelitteraturen er 
en like viktig del av den kulturarven som 
skal tas vare på, som litteratur for voksne. I 

Kultur, inkludering  
   og bibliotek

Bibliotheca Nova
1-2013
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2012 ble bibliotekdelen av Norsk barne-
bokinstitutt overført til Nasjonalbiblioteket. 
Det medførte ny kompetanse på dette 
området, noe som har gjort Nasjonalbi-
blioteket bedre i stand til å realisere denne 
ambisjonen.  Det gjorde det også naturlig 
for Nasjonalbiblioteket å gå inn i samar-
beid med Høgskolen i Oslo og Akershus 
om å arrangere Kari Skjønsberg-dagene i 
2013. Planene om å etablere Bibliotheca 
Nova falt godt sammen med at vi kunne 
bestille foredragene fra konferansen til å 
være nummer to i vår serie.

De første utgivelsene viser litt av bred-
den i denne serien. Den første er skapt av 
bibliotekene selv som prosjekteiere, den 
andre er skapt av fagfolk som sammen 
har nærmet seg et bestemt faglig tema.  

Tar imot innspill
Nasjonalbiblioteket håper at ”Bibliotheca 

Nova” vil bli brukt og lest rundt omkring 
på bibliotekene. I kommende utgaver 
vil vi følge opp de innsatsområdene og 
mange av de prosjektene som Nasjonalbi-
blioteket har bidratt til. Det er klart at alle 
prosjektene som støttes av NB ikke kan 
bli presentert i egne utgivelser, men vi tar 
gjerne imot innspill på hvilke prosjekt som 
bør presenteres på denne måten.  

Nasjonalbiblioteket har også merket en 
viss etterspørsel etter tidligere utgivelser 
av bibliotekfaglige skrifter (ABM-skrift). 
Disse vil vi kunne sende på forespørsel så 
langt lageret rekker. I tillegg har vi sørget 
for at alle de bibliotekfaglige skriftene i 
denne serien finnes tilgjengelige som PDF 
filer i bokhylla.  På NBs nettsider er det 
mulig å finne fram til alle våre utgivelser. 

Jenter og makt!
Kari Skjønsberg-dagene 2013

Bibliotheca Nova
2-2013 Pernille Drost blir dansk 

nasjonalbiblioteksjef
Hun har vært leder for Bibliotekarforbundet i 
Danmark siden 2005. Nå skifter hun beite.

Pernille Drost er utnevnt til nasjonal-
biblioteksjef og visedirektør ved Det 
Kongelige Bibliotek i Danmark. - Med 
ansettelsen av Pernille Drost avsluttes 
to års omfattende strategiarbeid og 
etterfølgende reorganisering, som skal 
sikre, at nasjonalbiblioteket kan reali-
sere målet om å bevare den danske 
kulturarv nå og for ettertiden og gi den 
best mulige digitale tilgang til samlin-
gene for alle innbyggere. Det Konge-
lige Bibliotek ønsker med Pernille 
Drost i spissen for nasjonalbiblioteket 
å styrke formidlingen av den danske 
kulturarv og ta det avgjørende skritt 
for å bli det digitale nasjonalbibliotek, 
heter det fra Det Kongelige Bibliotek.

- I vår jakt på en ny nasjonalbiblio-
teksjef og visedirektør lette vi etter 
en dynamisk og strategisk begavet 
person med både gjennomslagskraft 
og evne til å etablere gode samar-
beidsrelasjoner innenfor og utenfor 
Det Kongelige Bibliotek. Med valget 
av Pernille Drost har vi funnet en 
person som til fulle oppfyller disse 
krav og evner å bevege seg i mange 
forskjellige faglige og politiske miljøer. 
Pernille Drost er også en faglig og 
ledelsesmessig kapasitet med innsikt 
i og forståelse for den digitale og bi-

bliotekvitenskapelige utvikling for Det 
Kongelige Bibliotek, uttaler direktør 
Erland Kolding-Nielsen.

Pernille Drost er 41 år, utdannet 
cand.scient.bibl. i 2001 fra Det In-
formationsvidenskabelige Akademi 
og har vært leder for BF i Danmark 
de siste åtte årene. Hun tiltrer i sin 
nye stilling 1. november 2013, og et-
terfølger da Steen Bille Larsen. Inntil 
da fortsetter hun som BF-leder. Fra 1. 
november trer nåværende nestleder 
Søren Kløjgaard inn som leder. 

- Det er en ambivalent dag for mig. 
På den ene side er jeg svært glad 
og spent, for det er virkelig en unik 
stilling på Det Kongelige Bibliotek. 
Men samtidig er det trist å forlate 
Bibliotekarforbundet, som har vært 
en stor del av min faglige utdannelse. 
Og jeg synes, at BFs medlemmer er 
de beste i verden, sier Pernille Drost 
etter at saken ble kjent 30. august.

I det norske Bibliotekarforbundet er 
det mange som kjenner Pernille Drost 
gjennom det skandinaviske BF-sam-
arbeidet, og fra møter og konferanser 
hun har vært innleder på. En svært 
dyktig og hyggelig fagforeningskollega 
går til andre oppgaver, og vi er mange 
som ønsker henne lykke til. 

FRA BF TIL KB
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Folkebibliotek på topp i brukartilfredsheit! 
- ikkje det minste rart, kanskje?
Som biblioteksjef bruker eg det politisk og administrativt for det det er verdt: At vi ligg på topp 
i brukartilfredsheit. Suksess og nøgde brukarar er vanskeleg å kome unna, vanskeleg å oversjå, 
vanskeleg å kome utanom. Og det er slettes ikkje ønskeleg heller, det er derimot svært kjærkome!

I ”Bibliotekaren” 8/2013 skriv ein at 
biblioteket skårer høgt samanlikna med 
barnehagar, høgskolar., heimesjukepleie, 
kyrkja, grunnskulen, lånekassa, osv. Men 
lat oss stanse litt her: I til dømes barneha-
gen går dei fleste barn frå dei er ca. 1 år 
til skulestart, grunnskulen er også for ein 
avgrensa tidsperiode. Heimesjukepleie og 
lånekassa får vi tenester frå fordi det er 
heilt naudsynt ut frå ein gitt livssituasjon. 
Helst ville vi til dømes ha vore utan behov 
for hjelp frå heimesjukepleien, vi tek imot 
tenester derfrå fordi det er naudsynt, fordi 
vi ikkje har noko val om vi skal bli friske 
eller få eit anstendig liv utan smerte og pla-
ger. Det er sosialdemokratiet på sitt beste.

Eit overskotsfenomen
No skal det i sanning seiast at bruk av 

biblioteket sine tenester også indikerer 
ein større bruk i gitte livsfasar, som til 
dømes under studietida, men det kan 
likevel ikkje samanliknast. At innbyggja-
rane i ein kommune, i ein periode av livet 
kanskje har kontakt med barnevernet og 
opplever tenestene der som negative, er 
i alle fall ikkje til å undrast over. Kontakt 
med barnevernet seier noko om ein 
særs vanskeleg livssituasjon, om ein no 
er barn eller vaksen. Men det er ingen 
grunn til å slå seg tilfreds på brystet om 
vi skårer høgare enn barnevernet på ei 
undersøking. Klart vi gjer det! Poenget 
mitt er at bruk av biblioteket er noko 
innbyggjarane gjer av lyst, kanskje som 
eit overskotsfenomen, noko vi gjer heilt 
frivillig, det er eit val den einskilde brukar 
tek utan omsyn til helse og lovpålagt 
skulegang. Så kan ein spørje seg om 
kva brukarane ventar seg utanom å få 
låne dei bøkene ein har lyst til? Som 
det står i ”Bibliotekaren” så skårer vi 
også høgt på ”fagleg kompetanse til å 
løyse oppgåvene”. Akkurat det skal vi 
som bibliotekarar ta til oss, det seier 
noko viktig om informasjonskompetanse, 
det seier noko om vår evne til å vere 
vegvisarar i informasjonsjungelen, noko 
om kjeldekritikk og fagleg relevans, og 

sjølvsagt seier det noko om generell 
litteraturkunnskap. 

Å ville noko med oss
Men eg trur som mangeårig bibliotekar 

og biblioteksjef at vårt største problem er 
arbeidsgivarar og kommunar/politikarar 
som ikkje vil noko med oss. Det å stille krav 
til oss, å ville noko med biblioteket, å ville 
noko med tenesta, sjå på han som meir enn 
utlån av bøker over disk er ofte fråverande. 
For mange politikarar blir storleg overraska 
når vi fortell dei kva vi faktisk kan bidra 
med, kva slags tenester vi kan tilby utan at 
det er noko hokuspokus ved det. Når dei 
veit kva dei faktisk kan måle oss på, kva vi 
som fagfolk har av spisskompetanse, ja da 
blir også slike brukarundersøkingar verke-
leg interessante og nyttige. Det er lett å 
vere god når det blir stilt få eller ingen krav 
til biblioteka rundt i kommunane. Desse 
undersøkingane må i alle fall ikkje få oss 
til å kvile på laurbæra, men i mellomtida 
kan vi jo bruke resultata taktisk til å få ein 
større andel av kommunebudsjettet. Det 
gjeld i høgste grad som biblioteksjefar å 
kjenne si besøkelsestid, å vere ”på” når 
det trengs, så får vaksenopplæringa (les: 
politikaropplæringa) kome langsmed. Og 
kva er vel kjekkare enn å få briefe med 
utenkelege og uante bibliotektenester til 
måpande politikarar? 

Tekst:
Mariann Schjeide
Biblioteksjef i Ålesund
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Ikke så enkelt 
å få ammefri

SPØRSMÅL:
Jeg opplever problemer på arbeids-

plassen fordi jeg må amme. Det er 
ikke like enkelt å ta ut ammefri som 
jeg mener det burde være når det er 
en lovfestet rett man som ammende 
mor har etter arbeidsmiljøloven. 
Arbeidsgiver er misfornøyd med at 
jeg må amme og ønsker ikke å tilret-
telegge for at jeg skal kunne amme i 
arbeidstiden. 

SVAR:
Dersom arbeidsgiver ikke tilret-

telegger for at ansatte skal kunne 
amme eller pumpe, vil dette kunne 
være i strid med forbudet mot direkte 
diskriminering i likestillingsloven § 3 
annet ledd. Det må etter likestillings-
loven for eksempel kunne stilles krav 
om at arbeidsgiver sørger for å ha 
tilgjengelig et egnet rom for å kunne 
amme og pumpe. 

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

Likestillings- og diskriminerings-
ombudet og klageinstansen til 
ombudet, Likestillings- og diskri-
mineringsnemnda, har behandlet 
en sak som gjaldt en lege som 
ikke fikk tilrettelegging slik at hun 
kunne amme, sak 14/1012, se 
denne linken: 

http://tinyurl.com/qxeybg4

I ombudets uttalelse presiserer 
ombudet at det ikke er tvil om 
at manglende tilrettelegging for 
amming er i strid med likestil-
lingsloven, og at det kan utledes 
at arbeidsgiver aktivt skulle ha 
arbeidet med å finne en turnusplass 
for klager som lot seg kombinere 
med amming.

Dersom saken ikke løser seg 
med arbeidsgiver, anbefaler vi at du 
kontakter fagforeningen din for å få 
hjelp. Hvis du ønsker at saken skal 
behandles som en klagesak hos 
ombudet, ber vi om at du sender 
en skriftlig klage. 

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombud
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Open Repositories 2013

Artikkelforfatteren har med BF-stipend vært på internasjonal konferanse 
om åpne vitenarkiv. Nøkkelord for disse arkivenes framtid er forskerpro-
filer, samarbeid med universitetets forlag, fokus på metadata, støtte til 
forskerne i publikasjonsprosessen, tilgjengelighet og tilrettelegging. 

ÅPNE VITENARKIV

8.-12. juli 2013 ble den 8. Open Repositories-konferansen avholdt på vakre Prince Edward 
Island ved østkysten av Canada. På norsk blir ”open repositories” noe sånt som åpne vi-
tenarkiv, og det er altså dette aspektet av åpen publisering konferansen handlet om; åpne 
digitale, institusjonelle magasin for forskningslitteratur.

Tekst & foto:
Linda Johnsen
Universitetsbiblioteket i Stavanger

UiOs DUO etc.) kan vi i universitets- og 
høgskolebibliotekene tilgjengeliggjøre 
ansattes forskning for alle med internet-
tadgang, uten at det er nødvendig å betale 
dyre abonnement eller være tilknyttet et 
bibliotek som har råd til dyre abonnement. 

 Konferansen fokuserer hvert år på for-
skjellige temaer rundt Open Access. Den 
avholdes annethvert år i Nord-Amerika og 
annethvert år i Europa. I år var den altså 
i Canada, og det var hele 305 deltakere 
fra 24 land.   Konferansen tiltrekker seg 
både bibliotekarer som jobber med ar-
kivene og IT-folk som utvikler systemer 
og programvare og som drifter arkivene. 
Selv om konferansen også har mye å by 
på for programutviklere og «techies», de 
som driver med det tekniske aspektet, 
med workshops for de forskjellige pro-
gramvarene som brukes, handler denne 
artikkelen kun om bibliotekarsiden da vårt 
arkiv driftes av Bibsys som tar seg av den 
tekniske biten.

Bruk og gjenbruk
Hovedtemaet for årets konferanse var 

«Use, Reuse, Reproduce» altså bruk og 
gjenbruk av data slik at det blir mulig å 
reprodusere resultater eller etterprøve 

vitenskapen. De første årene – frem til 
nå kan man kanskje si – har nok arkivene 
først og fremst fokusert på ren tekst slik 
at det samles og presenteres mange 
tidsskriftsartikler, masteroppgaver og 
doktoravhandlinger og lignende. I den 
senere tid har mange innsett at nå kan og 
bør vi også bruke arkivene til å presentere 
forskningsdata – koder, programvare, sta-
tistikk, laboratorienotater osv., og begge 
hovedtalerne hadde interessante tanker 
om dette som utfylte hverandre.

Konferansen varer en hel uke, og vi be-
gynte med friskt mot med workshops på 
mandag morgen. Den offisielle åpningen 
var likevel på tirsdagen, og da fikk vi høre 
åpningstalen. Den var av Victoria Stodden 
fra Stanford University, som jobber med 
statistikk i tillegg til OA. Hennes hovedpå-
stand var at vi har en troverdighetskrise 
innenfor vitenskapelig publikasjon. Hun 
mente at nå er vi kommet dithen at det ikke 
lenger er nok bare å ha et institusjonelt 
arkiv der vi samler informasjon og artikler, 
nå må vi tenke større: vi må tenke over 
hva vi vil med den informasjonen vi har 
samlet, og hvordan den best kan utnyttes. 
Vi kan ikke se isolert på vitenskapelige 
artikler, argumenterte hun. Vi må også ha 

Åpen publisering omtales for øvrig ofte 
som «open access» eller bare «OA», også 
på norsk, da det er vanskelig å finne en 
god, dekkende norsk oversettelse. Med 
disse arkivene (som f eks Bibsys Brage, 



27   Bibliotekaren 9/2013

dataene som underbygger artikkelen; vi 
må ha programvare, algoritmer, datasett 
osv. I vitenskapen er det viktig å ha begge 
deler – hver for seg er disse av liten nytte 
eller interesse, det er kun når vi har både 
artikkelen og datasettet at vi kan se hele 
bildet. Har vi en påstand i en artikkel uten 
noen måte å kunne etterprøve den på, 
eller gjenskape resultatene, ja da har vi 
en troverdighetskrise! 

Gammel tanke på nye måter
Tankegangen er ikke ny, den går helt 

tilbake til 1600-tallet i Storbritannia, med 
Philosophical Transactions of the Royal 
Society og ideen om sunn skepsis. Men 
moderne teknologi gir oss muligheten til 
å gjøre dette på måter de ikke kunne ha 
drømt om. Med internett kan vi nå utrolig 
enkelt og raskt dele data og informasjon.

Mange offentlige forskningsorganisasjo-
ner som deler ut økonomiske bidrag har 
nå også forstått dette. De krever at der 
de bidrar med penger, skal både resultat 
og data gjøres åpent tilgjengelig - uten 
at dette nødvendigvis blir gjort. Her er 
det rom for forbedringer! Data kan være 
alt som støtter opp om eller utdyper de 
påstander som fremsettes i artikkelen: 
datasett, programvare etc.

Noen tanker om opphavsrett hadde 
hun også, og alle vi som jobber med 
institusjonelle arkiv og OA til daglig vet 
hvor viktig – og vanskelig - dette er. Selv 
om hun først og fremst snakket ut i fra 
amerikansk lovgivning og et amerikansk 
perspektiv, er problemstillingene vi møter 
de samme; de store forlagene sitter med 
opphavsretten og er ikke alltid villige til å 
dele på bekostning av sin profitt.

Juks gjennom mange år
  Disse tankene ble videreutviklet og 

utdypet i den avsluttende talen av Jean-
Claude Guédon. Dr. Guédon er professor 
i comparative literature ved Université de 
Montréal, og en spesialist på området di-
gital kultur, internettstudier og elektronisk 
publisering.

Han hadde mange interessante tanker 
om det som Stodden kalte troverdig-
hetskrisen, og henviste til et eksempel 
der en nederlandsk forsker, Diderik Sta-
pel, hadde jukset i mange år. 30 av hans 
artikler var baserte på fabrikkerte data! 
Hvordan kunne det ha seg at dette ikke 
ble oppdaget under fagfellevurderingen 
eller av redaktørene? Forskeren hevdet 
at det var så stort press på ham for å 

publisere gode artikler, i de mest presti-
sjefylte tidsskriftene, at han ikke klarte å la 
være. Guédon snakket mye om kvalitet og 
utmerkelse, og forholdet mellom disse to 
begrepene. Kan man være en god forsker 
– og produsere “kvalitetsforskning” uten 
at man er utmerket? Er det så mye press 
på forskere at noen føler seg tvunget til 
å jukse?

Gjenopprette troverdighet
Hvis dette er tilfellet, hvordan kan det 

ha seg, og hvordan kan arkivene bidra 
med løsningen på problemet? Ved å 
tilgjengeliggjøre vitenskapelige artikler, 
demonstrasjoner, koder osv. i åpne arkiv, 
kan bedrag avdekkes og troverdigheten 
gjenopprettes. Men arkivene må hele 
tiden passe på balansen mellom enkel 
tilgjengelighet og graden av attraksjon 
(hvor attraktivt er det å søke i arkivene for 
å finne den nødvendige informasjonen). 
Og ikke minst var han tydelig på at vi må 
innse at kvaliteten på artikkelen ligger 
nettopp i artikkelen, ikke i tidsskriftet, og 
i forfatteren, ikke i redaktøren.

Pisk eller gulrot
Hvordan kan vi så få forskere til å stole 

på og støtte opp om vitenarkivene? Mange 
forskere er fremdeles opptatt av de tra-
disjonelle tidsskriftene, det er disse de 
kjenner og leser, og gjerne vil publiseres 
i. Skal vi bruke pisk eller gulrot? Guédon 
argumenterte for hvor viktig det er at topp-
ledelsen er involvert og bruker pisken til 
en viss grad, f eks kan de fatte vedtak om 
at alt som kan legges inn, skal legges inn. 

En annen ting er holdningsarbeid, men 
ettersom OA blir mer og mer utbredt, 

ser vi heldigvis at vitenarkivene vinner 
frem og mange ser fordelene ved å spre 
forskningen sin i nye, lett tilgjengelige 
kanaler. I tillegg er det gjerne konkrete ting 
vi kanskje kan innføre, i et annet foredrag 
hørte vi f eks om en ny ISO-standard for 
vitenarkiv: ISO 16363:2012 Space data 
and information transfer systems -- Audit 
and certification of trustworthy digital re-
positories. Å kunne henvise til en offisiell 
standard kan kanskje være utslagsgivende 
for enkelte forskere som vurderer om de 
skal legge ut sine publikasjoner, og hva 
kan det bety for dem som søker etter in-
formasjon, og finner en artikkel i et arkiv? 
Har de med vilje søkt i et arkiv, eller har de 
kommet inn via Google? Spiller det noen 
rolle? Biblioteket på prestisjetunge Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT) 
er blant dem som har innført denne stan-
darden, og bibliotekar Nancy McGovern 
fortalte litt om standarden og praksisen. 

  Foruten de vanlige presentasjonene 
var det også workshops og posterpre-
sentasjoner og pauser med anledning 
til å mingle, noe som gir en enestående 
anledning til å prate uformelt med folk og 
høre hvordan andre gjør ting, og eventuelt 
få med seg praktiske tips og råd. Dette er 
utrolig verdifullt, og som en annen deltaker 
sa, det er dette som er grunnen til at det 
aldri vil være like tilfredsstillende å kun 
ha presentasjoner over nett eller telefon. 

Fremtidens forskere
 En person fortalte for eksempel at hun 

konsentrerte seg om PhD-studentene 
fordi de representerer fremtidens for-
skere, og hun kan da forhåpentligvis 
opprette et godt forhold til forskerne tidlig 

ÅPNE VITENARKIV
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i deres karriere. En annen fortalte at på 
deres universitet (University of Warwick, 
England) tvitret de hver eneste artikkel 
som ble lagt ut – selv om dette ikke alltid 
falt i god jord hos Twitter, som anklaget 
dem for «spamming»! Flere andre hadde 
arkiv som tillot opprettelsen av profiler 
for forskerne, gjerne med bilde og noen 
linjer om deres forskningsfelt og hva de 
selv syntes var de viktigste artiklene, noe 
forskerne syntes var positivt. I tillegg var 
det et spennende foredrag om ORCID – en 
ny ID for forfattere som skal knytte dem 
sammen på tvers av forskjellige databaser, 
arkiver og tidsskrift, slik at man lett kan 
følge en forfatter. Det vil også bidra til å 
skille mellom forskjellige forfattere med 
like navn.

Må være for alle
Til slutt noen ord om fremtiden. OA 

er et område som endrer seg raskt, 

så her gjelder det å forsøke å henge 
med i svingene. Hva tror vi blir viktig, 
både for forskerne og bibliotekarene, 
og hva med brukerne? Hva tror vi 
blir fremtiden for arkivene? Ingen har 
noen fasit her, men nøkkelord vi kom 
opp med inkluderte forskerprofiler, 
samarbeid med for eksempel en 
universitetspresse eller universitetets 
eget forlag hvis det finnes, fokus på 
metadata, mer støtte til forskerne i 
publikasjonsprosessen, forvaltning 
av ressursene våre, tilgjengelighet og 
ikke minst, tilrettelegging. Hvis OA 
virkelig skal bidra til tilgjengeliggjøring, 
må det være for alle, og vi må også 
tilrettelegge for svaksynte og andre 
med funksjonshemninger. Vi må være 
årvåkne, for i følge diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven som nylig ble 
utvidet, skal eksisterende løsninger 
for nettsider være tilpasset universell 

utforming innen 1. januar 2021, og nye 
nettsider og IT-løsninger skal utvikles 
med tanke på universell utforming fra 
1. juli 2014. For oss betyr det kanskje 
at vi må se på både oppsettet av arki-
vet, og også nye dokument som lastes 
opp. Må f eks PDF erstattes av PDF/A, 
eller PDF/UA? Her er det mye å tenke 
over og ta tak i, i løpet av årene som 
kommer!

  Neste år avholdes konferansen i 
Helsinki, altså mye nærmere oss, så 
da ses vi kanskje der neste sommer? 
http://sites.tdl.org/openrepositories/ 

 

Navn:      Helene Nyen 
Arbeidssted:     Asker bibliotek 
Fartstid som tillitsvalgt:    6 år 

- Hvordan ble du tillitsvalgt?
- Det skal være et valg. Men jeg ble 

vel spurt om jeg ville ta over for forrige 
tillitsvalgt. 

- Hvilke tanker gjorde du deg om 
rollen da du begynte? 

- Jeg tenkte at jeg skulle være en person 
som hadde «åpen dør» dersom noen av 
medlemmene ville snakke om noe. Jeg 
skulle forhandle lønn (en rolle jeg aldri 
hadde gjort før) og jeg skulle være en 
«vaktbikkje». Passe på at vaktplaner og 
lignende var riktig. 

- Hvilke tema er medlemmene på 
din arbeidsplass opptatt av? 

– De er opptatt av at det skal være et 
godt arbeidsmiljø og lønn. 

- Hva er de viktigste erfaringene 
du har gjort deg med rollen som til-
litsvalgt? 

- Jeg har lært mye om organisasjons-
arbeid, hvordan organisasjoner er bygget 

Jaså, du er tillitsvalgt?
opp og hvordan de fungerer. Jeg har lært 
et nytt språk i forhandlingsøyemed. Og jeg 
har lært å lytte til arbeidskollegaer og føre 
deres sak videre i systemet. 

- Hvordan har du opplevd å delta i 
lokale lønnsforhandlinger?

- Det er gøy! Men også spennende 
og utfordrende. Du må ha gjort en god 
jobb på forhånd, med excel-ark og pro-
sentregning. Man får også ABC-kurs i 
forhandlinger av Bibliotekarforbundet. 
Men har du gjort det en gang, så er det 
bare spennende neste gang. 

- Har du hatt bruk for fylkeslaget 
eller BFs sekretariat?

- Ja, de er alltid der, heldigvis. Har 
alltid deres mobilnummer på innsiden av 
permen under forhandlingene. Men jeg 
tror ikke jeg har ringt dem ennå. Men 
har ringt mange andre ganger i andre 
situasjoner. De er uhyre viktige. Der er 
det alltid hjelp å få!

- Har du et godt råd til nye tillits-
valgte?

- Ikke stress, det er ikke så mye jobb 
som du tror. 
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Høy tilfredshet med 
Nasjonalbibliotekets tjenester
Bibliotekene er fornøyde med NBs tilbud og den kontakten de har med institusjonen, ifølge 
Nasjonalbibliotekets egen brukerundersøkelse. 

- Vi er svært glade for resultatene av 
denne undersøkelsen. Formålet med 
undersøkelsen var å øke kunnskapen 
om hvordan bibliotekene opplever at 
Nasjonalbiblioteket håndterer oppga-
vene som følger av vårt mandat, og 
svarene viser at vi er på riktig spor, 
sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe 
Skarstein i en kommentar på NBs 
hjemmesider.  

Konklusjonen i undersøkelsen er 
at bibliotekene er tilfredse med tje-
nestene NB leverer. Det er ingen 
signifikante forskjeller i tilfredshet 
etter bibliotektype, antall ansatte eller 
landsdel, men Depotbiblioteket skiller 
seg ut som den mest velfungerende 
tjenesten. NBs digitale samlinger og 
Biblioteksøk får noe mindre positive 
tilbakemeldinger. Folkebibliotekene 
skiller seg også noe ut ved å ha en 
lavere grad av tilfredshet med tjenesten 
Biblioteksøk. 

Har møtt kritikk 
Spørsmål rundt arbeidet med digi-

tale fellesløsninger er ikke en del av 
undersøkelsen. Nasjonalbiblioteket 
fikk kritikk fra Enger-utvalget i Kultu-
rutredningen. ”Satsingen på å utvikle 
digitale fellesløsninger og tilbud om 
e-bokutlån ved folkebibliotekene har 
gått tregt”, skriver utvalget, som også 
legger til at ambisjonsnivået i arbeidet 
med e-bøker på bibliotekene er for 
lavt. Dette kan leses som kritikk av 
Nasjonalbiblioteket, som har ansvaret 
for disse feltene i dag.

I fjor høst skrev Morgenbladet at 

sentrale aktører i bibliotek-Norge 
mener Nasjonalbiblioteket gjør en for 
dårlig jobb som lokomotiv for folke-
bibliotekene. NB har hatt ansvar for 
bibliotekutviklingen siden 2010, da 
ABM Utvikling – statens uavhengige 
forvaltningsorgan for arkiv, bibliotek- 
og museumsfeltet – ble lagt ned av 
den rødgrønne regjeringen. Med om-
organiseringen ble Nasjonalbiblioteket 
både en aktør og et forvaltningsorgan 
i bibliotekfeltet. 

Kritikk for enveiskommunikasjon
På Bibliotekforums nettsider i fjor 

høst rettet Marit Andersen Somby – 
rådgiver ved Troms fylkesbibliotek og 
hovedstyremedlem i Norsk bibliotekfo-
rening kritikk mot Nasjonalbibliotekets 
arbeid for landets folkebiblioteker. 

Hun hevdet at institusjonen bedriver 
enveiskommunikasjon, og tar utgangs-
punkt i egne behov – ikke ønskene hos 
folkebibliotekene – når de utvikler nye 
tjenester. 

Oppmerksomheten rundt Nasjo-
nalbibliotekets egne prosjekter har 
svekket samarbeidet om tjenestene 
folkebibliotekene er opptatt av, som 
tilbudet av kommersielle e-bøker og 
digital litteraturformidling, mente An-
dersen Somby.

Det har også blitt stilt spørsmål rundt 
om Nasjonalbiblioteket bør ha ansvaret 
for å bevilge prosjektmidler til landets 
folkebibliotek. Enkelte kilder har vært 
uttalt at bibliotekene er redde for at 
kritikk av institusjonen kan slå uheldig 
ut når pengestøtten skal fordeles.

Dette viser undersøkelsen: 
•	99 prosent av bibliotekene oppgir å 

ha brukt tjenester fra NB. Den mest 
brukte tjenesten er depotbiblioteket 
(80 prosent), etterfulgt av bibliotek-
søk (55 prosent) og Bokhylla.no (50 
prosent). 

•	75 prosent av bibliotekene oppgir å 
ha hatt kontakt med NB for informa-
sjon og veiledning.

•	19 prosent av bibliotekene søkte 
etter prosjekt- og utviklingsmidler, og 
78 prosent av disse fikk tildelt midler.

•	Den generelle tilfredsheten med 
tjenestene som Nasjonalbiblioteket 
tilbyr er ”meget høy”. Tilbakemel-
dingene avdekker likevel en viss 
misnøye med Biblioteksøk og NBs 
digitale samlinger. 

•	Undersøkelsen gikk ut til samtlige 
folkebibliotek (428), fylkesbibliotek 
(19) og fag- og forskningsbibliotek 
(190). 400 av bibliotekene valgte å 
svare på undersøkelsen, noe som gir 
en svarrate på 63 prosent. 

NASJONALBIBLIOTEKET UNDER EGEN LUPE

Nasjonalbibliotekets egen brukerundersøkelse:

Tekst:
Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider



Bibliotekaren 9/2013 30   

Skriveglede og annen leirglede

•	Skriveleir for synshemmet ungdom ble i sommer  
arrangert for femte gang. 

•	15 deltakere fra 16 til 25 år ble undervist av de to 
forfatterne Linda Gabrielsen og Hanne Ramsdal. 

•	Arrangør er NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek). 

Alle som har hatt norsk på videregående i det siste vet hvor mye analyse og fagtekstskri-
ving det er. For all del, norskfaget er svært viktig, men det er et faktum at flere enn meg 
syns det er vanskelig å få utfoldet seg kreativt i timene. 

Tekst:
Solveig-Marie Oma

Da er det helt fantastisk å være på 
NLBs skriveleir. Denne uka fikk vi skrive 
i alle retninger nesten uten begrensnin-
ger. Og fulgte vi ikke oppgavene helt til 
punkt og prikke, gjorde det ikke noe. 
Det er gøy å skrive når kurslederne har 
en positiv kommentar til enhver tekst.

Vi var femten stykker. Mange nok, men 
likevel så få at vi ble godt kjent med alle. 
Jeg kjente mange, men ikke alle fra før. 
På programmet sto skrivekurs på dag-
tid, og forskjellige spennende ting om 
kvelden, som møte med forfatteren Ellen 
Fjestad og lydbokinnleseren Sibeth Hoff. 
Vi var også på omvisning hos NRK og 
leste inn vår egen lydbok der alle bidro 
den siste dagen. Ja, og en festmiddag 
den siste kvelden naturligvis, med masse 
artig underholdning.

Uten sjangerbegrensninger
Denne uka har jeg fått et nytt per-

spektiv på det å skrive. Jeg oppdaget 
gleden ved å skrive helt fritt, uten sjan-
gerbegrensninger og i en veldig opp-

muntrende atmosfære. Skriverommet 
var et sted der vi både lo, og fikk tårer i 
øynene noen ganger. Jeg ble i hvert fall 
imponert over de andre. Vi skrev gjerne 
i ti-femten minutter, og så leste vi opp 
en del av tekstene og ga hverandre 
tilbakemeldinger. Vi fikk også tilbakemel-
ding fra kurslederne, forfatterne Hanne 
Ramsdal og Linda Gabrielsen. Det ble 
skrevet utrolig mange bra tekster, og 
veldig forskjellige. Kurslederne sa de var 
imponert over hvor ulike og selvstendige 
”stemmer” vi hadde. Lydboka vi lagde 
anbefales. Der har vi lest inn noe av 
det beste vi skrev. Hanne og Linda var 
fantastiske. De hadde noe fint å si om 
alle tekster, og de ga også veldig god 
konstruktiv kritikk. Jeg følte meg tatt på 
alvor. Den eneste ulempen med Hanne 
og Linda var at de hadde så prikk like 
stemmer at til og med vi ”ekspertene” 
hadde problemer med å skille dem.

I år prioriterte jeg skriveleiren framfor 
Blindeforbundets Ung Uke på Hurdal-
senteret. Det angrer jeg ikke på. Det er 
ikke så mange leirer som både er tilret-
telagt og handler om et spesielt tema 
slik som denne. Selvfølgelig kan vi dra 
på vanlige leirer med musikk, idrett eller 

hva det skal være, men det krever gjerne 
en god del ekstra planlegging fordi lei-
rene ofte ikke er spesielt tilrettelagt for 
synshemmede. Man må gjerne snakke 
med lederne på forhånd, fikse sin egen 
ledsager osv. Det kan gå helt fint, men 
jeg må jo si det er deilig å bare kunne 
melde seg på og møte opp på et skred-
dersydd opplegg som dette. Det blir ikke 
noe stress, bare gøy og lærerikt.

Elsker språk og ord
Noe av det artigste med å være 

sammen på en slik temaleir er at alle har 
en felles interesse, og dermed en felles 
forståelse og kanskje et felles språk. 
Alle vi som var på skriveleiren elsker 
selvfølgelig språk og ord. Her kunne 
vi bruke uvanlige ord, leke med ord og 
snakke litt ”rart” uten at det ble flaut. Jeg 
og romvenninna mi holdt på å le oss i 
hjel mens vi lagde anagrammer (byttet 
om på bokstavene) av alle navnene på 
deltagerne. Vi leste dem opp den siste 
kvelden.

Selve skrivekurset var som sagt veldig 
inspirerende, men det andre vi opplevde 
var også spennende. Det var gøy å få 
stille spørsmål til en lydbokinnleser og 

SKRIVELEIR FOR SYNSHEMMET UNGDOM
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høre henne lese live. Vi hadde også mange spørsmål 
til han vi fikk møte på radioteateret, og til Ellen Fjestad. 
Det fine var at alle tre faktisk orket å svare på alt vi lurte 
på. Jeg tror de på radioteateret syntes det var gøy å få 
besøk av så entusiastiske lyttere, for de sendte med oss 
tre bæreposer fulle med gratis hørespill da vi dro. Det er 
nok ikke akkurat vanlig. Ellen Fjestad fortalte en del om 
hvordan man bør gå fram rent taktisk for å bli forfatter, og 
hun leste fra boka si ”Sammen skal vi holde himmelen”.

Konsentrasjon og følelser
Vi ble slitne av å skrive. Jeg ble faktisk overrasket over 

hvor trøtt jeg var etter en ti-til-fire-dag med skrivekurs. 
Jeg tror det ikke bare handlet om dyp konsentrasjon, men 
også det at vi ble så følelsesmessig oppslukt. Det var en 
flott gjeng å jobbe sammen med, for ingen sa noe stygt til 
hverandre, og alle fikk blomstre på sin måte. Vi fikk også 
anledning til å levere inn korte tekster vi hadde skrevet 
før og ville ha tilbakemelding på. Jeg gjorde det, og fikk 
mye ut av det. Vi har fått så mange gode tips. Så mange 
muligheter og måter jeg ikke visste om. 

Det jeg sitter igjen med etter denne leiren er den gode 
stemningen og den oppmuntrende og oppbyggelige at-
mosfæren både i og utenfor skriverommet, og en styrket 
tro på min egen forfatterdrøm. Jeg håper virkelig det blir 
arrangert flere skriveleirer så jeg kan komme tilbake, og 
andre kan få ta del i dette. 

Henrik Ibsens gate 110, Solli plass, 0255 Oslo         ww.nb.no

Historiske aviser 
på nett
Tilgang til norske aviser fra 1760-tallet 
og frem til i dag
Alle norske bibliotek kan abonnere på Nasjonal-
bibliotekets digitale avistjeneste. Den er kostnadsfri 
og gir tilgang til fl ere millioner avissider. 
Les mer på www.nb.no/historiskeaviser

Vil du tilby avistjenesten i ditt bibliotek? 
Ta kontakt med avistjeneste@nb.no

Plakaten «Historiske aviser på nett» 
gir informasjon til brukerne og kan 
bestilles på avis@nb.no

Tor-Martin ved tastaturet. Han var en av deltakerne på NLBs skri-
veleir for synshemmet ungdom. (Foto: Kristin Fagerlid)

Bakvakt og bisitter til 
lokale forhandlinger
Har du husket å få ordnet med bakvakt 
og bisitter til høstens forhandlingsrunder? 

Utover høsten vil mange av våre medlemmer delta i lokale 
forhandlinger. BF anbefaler alltid å ha med bisitter under 
forhandlinger. Bisittere har som oppgave å følge godt med, 
å observere og å være rådgiver for forhandleren underveis 
i forhandlingsløpet.

Husk også å lage avtale om bakvakt. En bakvakt er en 
støttespiller som er tilgjengelig på telefon og som kan benyt-
tes ved behov. Det kan enten 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 tidspunktet. 

Ta gjerne kontakt med BF-sekretariat. Se også ”Tips til 
lokale forhandlinger” på BFs nettsider. 

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER
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Det siste punktet er det kanskje ikke så 
mange som tenker på, men jeg gjør det 
ihvertfall! De andre punktene er kanskje 
hakket viktigere for en del. Jeg tar ikke 
sjansen på å spå utfallet på det første 
her jeg sitter i midten av august, men jeg 
har uansett et håp om at vi vil se litt flere 
kroner vår vei.

NBF har nylig bedt om en bibliotekmilli-
ard til en nasjonal satsing på bibliotekbygg, 
kompetanseheving og digital utvikling, 
og de har et håp om at det vil dukke opp 
allerede i statsbudsjettet for 2014. En 
milliard, bare å si ordet gir assosiasjoner 
til Skrue McDucks pengebinge. Greit nok 
at det i praksis består av enere og nuller i 
en digital pengebinge, det er ikke like kult 
bilde. Men hva vil vi gjøre med en milliard 
kroner? Hvis bibliotekene får en slik sum 
slik vi håper, hva vil vi se skje? 

Kompetanseheving 
og digital utvikling

Jeg har tidligere skrevet om mitt drøm-
mebibliotek, men det tror jeg nok ikke 

En milliard her og en milliard der

vi kommer til å få se med det første. At 
det finnes bibliotekbygg i Norge som 
trenger en oppdatering er virkelig sikkert! 
Biblioteket jeg delvis bodde i da jeg var 
liten er fortsatt på samme sted, i et trangt 
kjellerrom under barneskolen. Og slik er 
det flere steder i landet. Likevel har jeg et 
håp at det blir lagt stor tyngde på kompe-
tanseheving og digital utvikling. Rettere 
sagt, på en god kombinasjon av de to! Jeg 
ønsker spesielt at bibliotekene får penger 
til å bruke på dataspill. Nå tenker jeg ikke i 
første omgang på innkjøp av dataspill, selv 
om det ikke hadde skadet det heller. Det 
jeg tenker på er satsing på økt kompetanse 
hos bibliotekarene! 

En håndfull entusiaster
Slik det er i dag så har de bibliotekene 

med spillentusiaster de beste tilbudene, 
og det er stor forskjell fra sted til sted. 
For mange er det fortsatt slik at spill er 
for barn, og noe kanskje en barneavdeling 
kan ha nytte av. Og det selv om man på 
Kulturdepartementets sider kan lese at 
den største bolken av spillere er i alderen 
18 til 49, og at gjennomsnittsalderen er 
33 år! Vi ønsker jo mer litteraturformidling 
og økt kompetanse når det kommer til å 
formidle. Hvorfor er det kun litteraturen 
som skal formidles? Dataspill kan ha en 
like dyp historie som en roman, pluss at 
man ofte trener reaksjonsevner, hukom-
melse og hjernen. Men når det er en stor 
del av bibliotekarene som ikke ser dette, 
ender det opp med at det er en håndfull 
entusiaster som forsøker å drive på egen-
hånd. Jeg har blitt møtt med vantro når 
jeg har sagt at jeg syns dataspill er like 
viktig å ha (og ha synlig) som romaner og 
fagbøker. Med litt større fokus på kompe-
tanseheving vil kanskje den vantroen bli 
snudd til forståelse.

Hørt om Nuka-Cola
Men vil dette skje? Vil vi få se en 

opprustning av bibliotekbygg, og et 
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fokus på kompetanseheving? Vil jeg få 
gleden av å se at det på studieplanen 
står dataspillformidling likestilt med lit-
teraturformidling? Kanskje jeg er litt ky-
nisk, men jeg er dessverre ikke så sikker 
på at vi vil se så mye som vi burde. Og en 
grunn til at jeg tviler litt er at for få faktisk 
kjemper for oss. Alle er glade for at vi er 
der, men det har aldri forhindret kutt. Vil 
det faktisk bli kjempet for at de ønskene 
Enger-utvalget kom med blir gjennom-
ført? Jeg tror det er en holdningsendring 
ute blant folk, fordi vi har blitt flinkere til 
å nå ut til folk, og flinkere til å vise dem 
det store mangfoldet man finner hos oss! 
Men jeg vil fortsatt se flere bibliotekarer 
som vet hva en grønn sopp betyr, eller 
har hørt om Nuka-Cola! 

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

Nå er sommeren over for denne gang, ferietiden er brukt opp og full av energi er vi 
tilbake på jobb. Og det blir jo en spennende tid for oss i bibliotekene fremover! Hvil-
ket parti vil styre kulturpolitikken de neste årene? Vil vi virkelig få mer økonomisk 
støtte slik vi har blitt lovet? Vil det bli lånt ut e-bøker i det ganske land? Vil det bli 
akseptert i bibliotekene at spill er like viktig som film, bøker og musikk?

PENGER OG SPILL
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for 
studentmedlemmer av BF ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og 
ved Universitetet i Tromsø i 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

 

 
Rendalen kommune  

 
 
Søker etter biblioteksjef i 80 % fast stilling  
for snarest mulig tiltredelse. 
 
Nærmere opplysninger: 
Spørsmål om stillingen kan rettes til  
biblioteksjef Inger Marie Bergene, tlf. 
62468440/90054551 eller rådmann Anne Lise  
Trøen, tlf. 62468451/40435584. 
 
For fullstendig annonse: /www.rendalen.kommune.no 
 
 
Søknadsfrist: 16. 09. 2013.   
 

Bibliotekarforbundet opprettet 
Twitter-konto i slutten av juni, og 
kom på Facebook med egen profil 
i midten av august. - Hensikten er 
å styrke kommunikasjonen med 
medlemmene, samt å synliggjøre 
BF som organisasjon, sier prosjekt-
medarbeider Embret Rognerød i BFs 
sekretariat. 

I løpet av de første ukene på 
disse to mest sentrale mediene, 
opparbeidet BF seg flere hundre 
følgere begge steder. Twitter er 
hovedsakelig brukt til å dele aktuelle 
artikler, og til å videreformidle utspill 
fra Bibliotekarforbundet. Facebook 
anvendes også til deling av egne 
artikler og informasjon fra BF, men 
via Facebook vil det også bli mer 
direkte kommunikasjon med BF-
medlemmene. 

Samtidig med dette, opprettholder 
BF alle sine tradisjonelle kommuni-
kasjonskanaler. Hensikten er å gi 
medlemmene flere muligheter til å 
følge med og til å ytre seg. 

BF satser på 
sosiale medier
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Romsdal videregående skole, Molde, tlf: 71 24 33 00, e-post: romsdal.vgs@mrfylke.no, www.romsdal.vgs.no

 

Romsdal videregående skole er 
en stor kombinert skole med 
200 tilsatte og ca. 800 elever. Vi 
skal straks i gang med nybygg, 
og ser fram til å samle alle fag-
områder i landets mest moderne 
skolebygninger, inkludert nytt 
bibliotek. Skolen er lokalisert 
sentrumsnært i Molde, med kort 
veg til fjord og fjell. 

Vi har ledig en hel, fast stilling 
som ikt-bibliotekar/spesialbibli-
otekar fra 01.11.2013. Personen 
vi søker er utviklingsorientert og 
nytenkende i forhold til biblio-
tekets rolle i skolen og ønsker å 
delta aktivt i planlegging av nytt, 
tidsriktig bibliotek.

Den som ansettes vil få ansvar 
for skolebiblioteket og for 
skolens lærebøker. I tillegg til 

ordinære bibliotekoppgaver er 
skolens web-baserte 
kommunikasjon,  informasjon 
internt og eksternt, skolens 
nettside og ikke minst å bringe 
oss videre på de sosiale media 
viktige ansvars områder. 
Søknadsfrist: 22.09.2013

Fullstendig utlysningstekst og 
elektronisk søknadsskjema: 
www.mrfylke.no/jobb

Romsdal
Videregående skole

Scann Qr-koden og les  
mer om skolen og 

stillingen
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VADSØ KOMMUNE

2. gangs utlysing

Vadsø bibliotek holder til i Vadsøs fl otteste bygg ved Varangerfjordens bredd.     
Biblioteket er en populær og godt besøkt møteplass for byens innbyggere      
med en variert brukergruppe. 

Vadsø bibliotek har 100 % stilling ledig for fagutdannet bibliotekar.       
Vi søker en kreativ og engasjert person med gode samarbeids- og       
kommunikasjonsevner og med interesse for formidlingsarbeid.

Vi tilbyr
• Et faglig utfordrende og godt arbeidsmiljø • Et bibliotek i utvikling
• Stor påvirkningskraft på egen stilling • Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Lønn etter kvalifi kasjoner i henhold til tariff • Finnmarksskatt og tilbakebetaling på studielån 

Du kan sjekke oss ut på www.vadso.folkebibl.no og på facebook.

For mer informasjon ta kontakt med biblioteksjef  Elina Paaso-Leppäjärvi,     
mob. 404 96 292, e-post: elina.p-lappajarvi@vadso.kommune.no,       
eller fagleder Hilde Melhuus Lorentzen, mob. 932 11 801,       
e-post: hilde.lorentzen@vadso.kommune.no.

For fullstendig utlysningstekst, se www.vadso.kommune.no, ledige stillinger.

Søknadsfrist: 30.09.13. Merk søknaden med Stillingsnr 27/13

VADSØ KOMMUNE
Postboks 614, 9811 VADSØ Telefon 78 94 23 00. Telefaks 78 94 23 09
postmottak@vadso.kommune.no www.vadso.kommune.no

Vadsø kommune ønsker deg velkommen til å leve og arbeide i et pulserende og spennende samfunn.  
Fylkeshovedstaden Vadsø, med sine 6200 innbyggere, er handelssenter i Finnmark og har god barnehage- 
dekning, gode skoler, attraktive boligfelt, fl yplass med hyppige avganger og et fritidstilbud for enhver smak. 
Vadsø er en moderne og levende by som gir deg kultur- og naturopplevelser for livet. 

Vi ser fram til å motta din søknad!

2. gangs utlysing
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Arbeidsgivers anledning til å stille 
spørsmål i ansettelsesprosessen
Nyansettelser kan være en stor utfordring når man på den ene siden skal ha 
dekket inn et behov for arbeidskraft så raskt som mulig, mens man samtidig 
skal ansette rett person. 

•	 Arbeidsgiver kan spørre for å avklare søkernes egnethet 
og kvalifikasjoner.

•	 Kan ikke spørre for å diskriminere visse arbeidstakere.

ARBEIDSLIV

Tekst:  Håvard Bjørnstad

Feilansettelser kan koste bedriften dyrt, 
og det vil i de fleste tilfeller lønne seg å 
gjøre grundige undersøkelser av kandida-
tene før man treffer sitt valg. Informasjon 
om de enkelte kandidatene kan tenkes 
innhentet fra flere hold, men hovedvekten 
vil vanligvis kartlegges gjennom spørsmål 
direkte til kandidaten. 

I tillegg til spørsmål om kandidatens 
kompetanse og faglige kvalifikasjoner, 
samt innstilling og motivasjon m.m., kan 
arbeidsgiver ut fra et bedriftsøkonomisk 
perspektiv også ønske å kartlegge kan-
didatens helse og sosiale forhold, for å 
sikre seg at arbeidstakeren man velger, 
er i stand til å yte 100 %. 

Spørsmålstilling knyttet til slike forhold 
er imidlertid underlagt strenge lovpålagte 
begrensninger, herunder i arbeidsmil-
jøloven og likestillingsloven, som forbyr 
spørsmål om - og innhenting av - en 
rekke opplysninger. Det kan således være 
vanskelig, og samtidig viktig, å unngå å 
trå feil her.  

Dette kan arbeidsgiver spørre om: 
Spørsmål og innhenting av opplys-

ninger i ansettelsesprosessen bør som 

det klare utgangspunkt være relatert 
til arbeidsforholdet, og belyse kandi-
datens egnethet og kvalifikasjoner for 
stillingen. Relevante temaer vil typisk 
være, faglig kompetanse, samarbeids-
evner, lederegenskaper, pålitelighet, 
produktivitet og engasjement m.m.

I tillegg vil det ofte være kunne være 
relevant å kartlegge kandidatens humør 
og innstilling, samt mennesketype og 
liknende som kan være avgjørende for 
om personen passer inn i arbeidsmil-
jøet i bedriften.

Dette kan du ikke spørre om:
De begrensninger som gjelder for 

de spørsmål arbeidsgiver kan stille, 
knytter seg i all hovedsak til forbud 
mot å diskriminere visse arbeidstakere. 
I medhold av arbeidsmiljøloven kapitel 
13 vil det således ikke være anledning 
til å stille spørsmål om: Seksuell orien-
tering, etnisitet, nasjonal opprinnelse, 
avstamming, religion/ livssyn. 

Med visse unntak kan arbeidsgiver 
heller ikke stille spørsmål om kandi-
datens politiske syn, samlivsform eller 
medlemskap i arbeidstakerorganisa-
sjon.

Videre følger det av arbeidsmiljøloven 
§ 9-3, at det ikke er lov til å stille spørs-
mål knyttet til andre helseopplysninger 

enn det som er nødvendige for å utføre 
de arbeidsoppgavene som er relevant 
for stillingen.

For øvrig nedfeller likestillingsloven § 
4 tredje ledd forbud mot spørsmål om 
graviditet, adopsjon eller familieplan-
legging. Denne bestemmelsen gjelder 
uavhengig av kandidatens kjønn. 

Grensetilfeller
Enkelte av ovennevnte forbud er re-

lativt klare, og levner liten tvil om hva 
som er lovlige og ulovlige spørsmål. Det 
er likevel ikke til å komme unna at det 
finnes en del grensetilfeller. 

Først og fremst vil dette kunne gjelde 
spørsmål om kandidatens helse går. 
Slike spørsmål vil det være anledning til 
å stille i den grad de er relevant for de 
konkrete arbeidsoppgavene som skal 
utføres. Mer generelle spørsmål knyttet 
til omfanget av tidligere sykefravær, vil 
som utgangspunkt sannsynligvis ligge 
utenfor det arbeidsgiver kan spørre om. 
Her vil det likevel kunne tenkes at dette 
spørsmålet vil ha direkte relevans for 
utførselen av enkelte arbeidsoppgaver 
og således likevel må tillates. Dette 
vil for eksempel kunne være dersom 
stillingen krever en regelmessig og 
omfattende personlig tilstedeværelse, 
som ikke vil være forenlig med stort 
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ARBEIDSMARKEDET

Fjaler kommune har mange varierte og godt organiserte fritids-
tilbod innan kultur og idrett, samt gode skular og sørvistilbod. 
Folk i Fjaler går spennande tider i møte; prosjekt Lutelandet, 
ferdigstilling av Dalsfjordbrua, stor vekst i lokale bedrifter, og det 
rådar ei optimistisk framtidstru,  der unge og eldre  engasjerer 
seg i å utvikle sitt lokalsamfunn.

Ledig 100 % stilling som biblioteksjef
Fjaler folkebibliotek består av hovudbibliotek og to små filialar. Hovudbiblioteket er lokalisert i Fjalerhuset, i kom-
munesenteret Dale i Sunnfjord, og fekk i 2011 ny bibliotekinnreiing og eit meir moderne uttrykk. Det er ein ny filial 
under planlegging. Fjaler folkebibliotek nyttar Mikromarc som biblioteksystem. Biblioteket er administrativt lagt under 
Kulturkontoret. Biblioteksjefen har ikkje personal- og økonomiansvar.

Faste kveldsvakter inngår i stillinga. For tida er det ingen laurdagsvakter.

Hovudoppgåver:
Vidare utvikling av bibliotektilbodet og biblioteket som møteplass
Dagleg drift av hovudbiblioteket og fagansvar for filialane
Formidling av litteratur og kultur
Ansvar for medieutval og samlingsutvikling, Mikromarc
Kontakt med skular og barnehagar

Krav til søkjar:
Godkjent bibliotekfagleg utdanning
Erfaring frå folkebibliotek, men nyutdanna kan også søkje
God litteraturkunnskap
Gode samarbeidsevner
Kreativ formidlingsevne, stort engasjement
Gode datakunnskapar
Må kunne jobbe sjølvstendig

Vi tilbyr:
Lønn etter avtale. God pensjonsordning. Kreativt og utviklande arbeidsmiljø. 

For meir info og søknadsskjema, sjå våre heimesider www.fjaler.kommune.no

Søknadsfrist: 22. september

sykefravær. 
Når det gjelder spørsmål om kandi-

datens politiske syn og eventuelt med-
lemsskap i arbeidstakerorganisasjon, vil 
dette som den store hovedregel ikke 
være tillatt. Dersom dette er begrunnet 
i stillingens karakter, eller det inngår i 
formålet for vedkommende virksomhet 
å fremme bestemte politiske syn, og ar-
beidstakerens stilling vil være av betyd-
ning for gjennomføringen av formålet, 
kan slike spørsmål likevel være tillatt. 
Tilsvarende gjelder for opplysninger om 

søkerens samlivsform. En forutsetning 
for at arbeidsgiver skal kunne stille slike 
spørsmål er i alle tilfelle at dette på 
forhånd er angitt i stillingsutlysningen.

Konsekvensen av å stille 
ulovlige spørsmål

Dersom arbeidsgiver stiller spørsmål 
eller innhentet opplysninger i strid med 
ovennevnte vil dette på bakgrunn av 
bevisbyrde- og presumpsjonsreglene 
i arbeidsmiljøloven § 13-8 og likestil-
lingsloven § 16, vil dette ofte bli å anse 

som diskriminering i strid med loven. 
For tilfelle at slik diskriminering 

foreligger, vil arbeidsgiver være erstat-
ningsansvarlig overfor den som har blitt 
diskriminert etter arbeidsmiljøloven § 
13-9 og likestillingsloven § 17. 
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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

”Mange i biblioteksektoren ønsker 
seg også bedre vedlikehold og flere 
penger. Er det ikke Arbeiderpartiets 
politikk å satse på bibliotekene?
- Det gjør vi, sier Hadia Tajik, og viser 
til planene om å utarbeide en nasjonal 
strategi for biblioteksektoren.
- Vi skal gi et løft til bibliotekene, og 
det inkluderer også folkebibliotekenes 
rolle som formidlere – en av mange 
oppgaver bibliotekene har. Noen steder 
er de veldig gode allerede. Men måten 
Litteraturhuset i Oslo har løst denne 
oppgaven på, gjør at de kan bli en god 
medspiller og en møteplass for folkebi-
bliotekene i dette arbeidet, mener Tajik.
- Og jeg tror og håper bibliotekene vil 
få mye mer ut av de tre millionene på 
denne måten, enn om de ble spredt tynt 
utover, sier Sira Myhre.”

Fra artikkelen ”Litteraturhuset får 
nødhjelp” i Aftenposten lørdag 31. 
august 2013. 

I løpet av noen seinsommeruker ble 
jeg eksponert for bibliotekvesenets kar-
riereveier. Fra de ulike begynnelsene til 
de ulike sluttene, med noen mulige top-
per underveis. Det setter tankene i sving.

I august møtte jeg mange titalls første-
årsstudenter på Bislet. De skulle ta fatt på 
3 års studier i bibliotekfaget og deretter 
forhåpentligvis bli aktive og engasjerte 
bibliotekarer i et langt yrkesliv.

Og yrkeslivet ender helst med at man 
frisk og rørlig vandrer ut som nærmere 
syttiårig pensjonist og sier med hevet 
hode: Jeg er stolt av hva jeg har gjort, 
jeg gjorde hva jeg var god for, jeg kan 
stå for dette! 

Samme dag som jeg møtte de nye 
studentene, traff jeg også avtroppende 
lektorer på bibliotekarutdanningen. De 
skulle rydde ut av kontorene sine, og 
ta fatt på sine emeritus-tilværelser. De 
hadde arbeidsliv å være stolte av. 

Å gå fra utdanning til yrkesliv og videre 
til akademia gir blomst i knapphullet. Det 
er en karriere med stor K, i de flestes 
øyne. De som går fra utdanning til yrkes-
liv, og rykker oppover til å bli ledere – det 
gir også prestisje.

Det er gode grunner til at slike vel 
ansette karriereveier gir prestisje. Er 
du klok, smart, flink og iherdig nok til å 
undervise og forske innen eget fagfelt, 
fortjener du anerkjennelse for det. Du 
kan med rette sies å ha gjort karriere. 
Tar du på deg lederoppgaver for å utvikle 
en virksomhet videre, fortjener du også 
anerkjennelse. Ikke minst i disse tider da 
alt for få bibliotekarer søker seg lederjob-
ber, det er simpelthen ikke mange nok 
som gjøre karriere den veien. De som 
gjør det, skal få kred fra oss andre. Ikke 
for alt de gjør i lederjobbene, men for at 
de faktisk tar lederjobber.

Karriereveier som gir kred
Men hva med de som søker faglig 

karriere i de praktiske yrkesliv? De som 
i respekt og hengivenhet for skomaker-
yrket blir ved sin lest. Eller i vårt tilfelle: 
De som vil praktisere som bibliotekar – 
vanlig bibliotekar på gølvet - til de går av 
med pensjon. Omtaler vi deres yrkesliv 
som en like viktig og krevende karriere-
vei? Det burde vi. Og vår betraktning 
av dette som viktig karrierevei burde få 
konsekvenser for 

Det er mange krav til endring og utvik-
ling for tida. Faglig omstilling er et kon-
tinuerlig krav til hele bibliotekfeltet. Men 
ingen er mer utsatt enn bibliotekarene på 
gølvet. Det er de som må håndtere bruke-
res usikkerhet med bruk av ebøker, med 
nye formidlingsmåter for skjønnlitteratur, 
med håndtering av stadig nye teknolo-
giske plattformer for kommunikasjon med 
lånerne, med endringer i katalogarbeid 
og i måter transaksjoner skal gjøres på, 
med et stadig større litterært landskap 
som man skal kjenne, med stadig mer 
varierte brukergrupper med hensyn til 
språk, leseevne, kulturellk bakgrunn, osv. 

Jeg håper flere med lederevner søker 
lederjobber. Jeg håper flere med talent for 
akademia søker dit. Men samtidig håper 
jeg flere med solide livslange karriere-
veier på bibliotekgølvet får anerkjennel-
sen di fortjener for at dette er – nettopp 
solide karriereveier. 
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Erling Bergan
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