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Hvem kvalitetssikrer 
forskningstidsskriftene?

Liksom-forskning avslører internasjonale 
tidsskrifter som gir blaffen i vitenska-
pelige standarder. - Faglig bibliotek-
kompetanse på norske universiteter og 
høgskoler er en uvurderlig ressurs for å 
kvalitetssikre forskningen, sier professor 
Rune Nilsen.

  6

Det eksterne blikket
Kristin Danielsen var navnet på mange 
bibliotekarers lepper i forrige måned. 
7. oktober ble det offentliggjort at hun 
var ansatt som ny biblioteksjef i Oslo. 
Men hun overtar ikke sjefsstolen etter Liv 
Sæteren før ved årsskiftet. Det er lenge å 
vente, både for henne og for oss. 

 24

Ubemannede døgnbibliotek også i Norge

Dansk modell gir lengre åpningstid - men med samme  
personale: Med åpningen av bibliotek med ubetjent åpningstid 
både i Stavern, Stavanger og Spydeberg, importeres den dan-
ske døgnbibliotekmodellen til Norge. Det påvirker hverdagen 
til både brukerne og bibliotekarene.

 10
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Lederen har ordet
I slutten av oktober ble det kjent at 

Kulturetaten i Oslo må spare ytterligere 
millioner på neste års budsjett. Dersom 
budsjettforslaget slik det foreligger fra 
kommunen blir vedtatt vil Deichmanske 
bibliotek få 2,8 mill. mindre å rutte med i 
2014. Etaten må også regne med kraftige 
kutt i økonomien fremover, det fremgår 
av Oslo kommunes planer for økonomi-
perioden.

Det er ikke noe nytt at hovedstadsbi-
blioteket sliter økonomisk. Deichmanske 
bibliotek har hatt en alvorlig økonomisk 
situasjon lenge. Bibliotekarforbundets til-
litsvalgte beskrev situasjonen slik i Klasse-
kampen i midten av oktober: ”I en årrekke 
har budsjettsituasjonen gjort det vanskelig 
å opprettholde og utvikle et bibliotektilbud 
som er i tråd med det byens befolkning for-
venter og fortjener. Det nye hovedbiblioteket 
skal planlegges innenfor eget budsjett, og 

personalressursene til dette er de samme 
som betjener publikum i dag. 1. november 
åpnes en ny filial i Nydalen, også den innen-
for dagens budsjettrammer. Mediebudsjet-
tene er ikke indeksregulert på mange år. 
Vi får tildelt den samme pengesummen år 
etter år, mens prisene på bøker og utgifter 
i forbindelse med arrangementer øker”. Det 
unike i den situasjonen som har oppstått 
nå består i at den alvorlige situasjonen 
for landets største folkebibliotek endelig 
får den oppmerksomhet den fortjener. 
Og årsaken til nettopp dette er at denne 
gangen er flere filialer nedleggingstruet. 

Kuttet til beinet
Det at filialene nå er truet er en konse-

kvens av Oslo kommunes politikk. Når det 
stadig blir mindre penger å drive bibliotek 
for kommer man på et tidspunkt i den si-
tuasjon at det ikke lenger er mulig å foreta 

stille tillempinger eller for omverdenen 
skjulte kutt. Man kommer til et punkt der 
det er kuttet inn til beinet, og der det bare 
finnes beinstruktur igjen å kutte i. Slik er 
situasjonen i Oslo nå. 

Våre tillitsvalgte på Deichman ønsket 
oppmerksomhet rundt dette. ”Dette er 
alvorlig”, sa de til oss i begynnelsen av 
oktober. ”Folk må få vite hva som blir kon-
sekvensen dersom det kuttes ytterligere”. 
Og folk fikk vite det. Men folk nøyde seg 
ikke med å vite det. De reagerte. Momen-
tant. I de siste ukene har vi sett en rekke 
utspill i nær sagt alle aviser med base i 
Oslo der forfattere og bibliotekvenner har 
mant til kamp for forsvar av filialene. Men 
også politikere og samfunnsdebattanter 
har vært på banen i denne saken. Og – 
aller viktigst – folk flest. På Facebook duk-
ket det for kort tid siden opp en side som 
het:  ”Ikke rør biblioteket vårt”, og på under 
14 dager fikk denne siden over 10.000 
”likes”. En hel liten folkebevegelse med 
andre ord, til forsvar for bibliotekfilialene.

Taus om hvor kuttene skal tas
I denne saken har Kulturbyråd Bjercke 

rygget fra første dag. Hans forsvar etter 
hvert som han blir angrepet fra flere og 
flere hold for sine kuttforslag, består 
utelukkende i å si at det ikke skal legges 
ned filialer, og at dette slettes ikke er 
nødvendig. Dette gjentas til det blir et 
mantra. Uten at det blir noe mer reelt av 
den grunn. For hvor kuttene skal foretas, 
det forblir byråden taus om. 

Som et ledd i dekningen av denne saken 
har ”Klassekampen” sammenliknet tall fra 
nordiske storbyer når det gjelder antall 
bibliotek per innbygger. I denne sam-
menlikningen kommer Oslo svært dårlig 
ut. Dette viser med all tydelighet at det 
ikke er innstramminger og kutt som må 

Budsjettsaken i Oslo er egentlig 
ikke unik. Den blir ekstra stor fordi 
det dreier seg om Oslo. Men overalt 
i landet går vi nå inn i budsjett-tider. 
Kampen om de kommunale kronene 
er hard. Og det er viktig at vi nett-
opp i disse tider husker på det vi ak-
kurat har blitt minnet så grundig på 
i hovedstaden: Bibliotek engasjerer 
og mobiliserer folk flest!”

”
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til i Norges hovedstat, det er satsing og 
utbygging! Det er ingen grunn til at Oslo 
skal ha færre bibliotek per innbygger enn 
Malmø, København, Helsinki, Stockholm, 
Århus og Gøteborg! 

Kulturutredningen slo alarm
Budsjettsaken som utspiller seg i Oslo 

er et godt eksempel på den store utfor-
dringen biblioteksektoren står overfor og 
som Kulturutredningen så grundig pekte 
på. Bibliotekene taper år for år kampen 
om de kommunale kronene. Kulturut-

Monica Deildok
Forbundsleder

 

LEDEREN HAR ORDET

redningen slo alarm om situasjonen for 
bibliotekene, og omtalte dem som den 
kulturelle grunnmuren. Nettopp denne 
grunnmuren hadde den forrige regjerin-
gen planer om å styrke i sitt Kulturløft III, 
og nettopp bibliotekene omtaler den nye 
kulturministeren i rosende ordelag i sine 
første intervjuer fra statsrådsstolen. Men 
det hjelper lite hva regjering og minister 
sier dersom bibliotekenes eiere fortset-
ter med å kutte i budsjettene. Her er det 
et skrikende misforhold mellom politiske 
festtaler og kommunal praksis.

Budsjettsaken i Oslo er egentlig ikke 
unik. Den blir ekstra stor fordi det dreier 
seg om Oslo. Men overalt i landet går vi 
nå inn i budsjett-tider. Kampen om de 
kommunale kronene er hard. Og det er 
viktig at vi nettopp i disse tider husker på 
det vi akkurat har blitt minnet så grundig 
på i hovedstaden: Bibliotek engasjerer og 
mobiliserer folk flest!

I perioden 15. - 23. oktober hadde Klassekampen ikke mindre enn fem store oppslag om de truede bibliotekfilialene i Oslo. Andre aviser var også på 
saken, og VG toppet det hele lørdag 26. oktober med Hanne Skartveits solide støtte på side 2-3, slik hun gjorde for bokbåten Epos et halvt år tidligere. 
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FLYTANDE BIBLIOTEK

Bokbåten Epos jubilerar: 

50 år og like blid! 
I oktober-november gjekk bokbåten Epos sin vanlege hausttur i Sogn og Fjordane. Men 
ikkje helt vanleg - for saman med Møre og Romsdal og Hordaland vert bokbåten sine femti 
første år feira. Utlån og kulturprogram supplerast med det lille ekstra. Og kanskje viktigast: 
Kampen for å oppretthalde bokbåten i Sogn og Fjordane ser ut til å lukkast. 

Feios var eit av ekstrastoppa i høve 50 årsjubileet til Epos. Her vert den ivrige 
bokbåtlånaren Selina intervjua av Noralv Pedersen i NRK Sogn og Fjordane. 

Andrine og Emilie frå Fjordtun oppvekstsenter får seg ein lesestund ombord.

I Naddvik for første gong sidan 1981. Vikadalen ungdomslag stilte med vaflar.

Bokbåten Epos vart feira i Undredal.

Siste stopp ein lørdagskveld var Sandebygda. Biblioteksjefen i Gulen 
Hege Hjartholm kom ombord saman med Erica, Susanna og Andrea.

Bokbåten fortsetter i Hordaland etter turen i Sogn og Fjordane.

Al
le

 fo
to

: S
og

n 
og

 F
jo

rd
an

e 
fy

lk
es

bi
bl

io
te

k



Bibliotekaren 11/2013 6   

Liksom-forskning godtatt 
av mer enn 150 tidsskrifter

•	 Useriøse Open Access-tidskrifter har ingen kvalitetskontroll  
med forskningen som kommer på trykk.

•	 Dette er forskningsverdenes svar på Nigeria-brev, sier professor Rune 
Nilsen, som samtidig forsvarer Open Access som publiseringsmåte.

OPEN ACCESS OG KILDEKRITIKK

Liksom-forskning avslører internasjonale tidsskrifter som gir blaffen i vitenskapelige stan-
darder. - Faglig bibliotekkompetanse på norske universiteter og høgskoler er en uvurderlig 
ressurs for å kvalitetssikre forskningen, sier professor Rune Nilsen.

Skrev falske artikler
I tidsskriftet Science beskriver nå 

forskningsskribenten John Bohannon 
hvordan han gikk drastisk til verks for 
å avsløre manglende kvalitetskontroll 
i publisering av forskning.

Bohannon snekret sammen et stort 
antall artikler der han under falskt 
navn presenterte liksom-forskning. 
En rekke falske navn på forskere ved 
ikke-eksisterende universiteter ble 
produsert og artiklene ble sendt til 
304 Open Access-tidsskrifter.

157 redaksjoner aksepterte arti-
klene, mens bare 98 sa nei. De øvrige 
ga ikke svar.

Brøt reglene
Artiklene beskrev med små va-

riasjoner vitenskapelige forsøk som 
alle konkluderte med at en kjemisk 
forbindelse hentet fra ulike typer lav 
hemmer vekst av kreftceller. En trenet 
person ville med et øyekast se at helt 

grunnleggende regler for vitenskape-
lige studier ikke var fulgt.

Dataene som var oppgitt stemte 
ikke med konklusjonene og det var 
ikke korrigert for relevante faktorer. 
For å toppe det hele foreslo de fal-
ske forskerne at den nye kjemiske 
forbindelsen umiddelbart kunne bli en 
ny kreftmedisin helt uten de kliniske 
testene man alltid må ha i slike sam-
menhenger.

Vitenskapelige tidsskrifter skal ha en 
kvalitetskontroll som består av at andre 
forskere leser gjennom og kommente-
rer svakheter i forskningen før den pu-
bliseres. Dette kalles fagfellevurdering 
og er den viktigste grunnen til at vi kan 
stole på at innholdet i vitenskapelige 
tidsskrifter holder vann.

Når mer enn halvparten av tidsskrif-
tene aksepterte artiklene, ofte uten 
annet enn helt overfladisk korrigering, 
viser det at fagfellevurderingen er 
fraværende.

En flora av useriøse vitenskapelige 
tidsskrifter er i ferd med å vokse opp 
verden over. Mange av disse er såkalte 
Open Access-tidskrifter, det vil si at de 
er gratis å lese. Til gjengjeld forlanger 
redaksjonene ofte penger av forskerne 
eller universitetene for å publisere.

De useriøse Open Access-tidskriftene 
har ingen kvalitetskontroll med forsknin-
gen som kommer på trykk og er etter 
manges mening kun ute etter å tjene 
penger.

- Dette er forskningsverdenes svar 
på Nigeria-brev, sier professor Rune 
Nilsen ved Universitetet i Bergen, som 
samtidig forsvarer Open Access som 
publiseringsmåte.

Asle Rønning
Journalist
Forskning.no

Tekst:
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”Vitenskapelige tidsskrifter skal ha en kvalitets-
kontroll som består av at andre forskere leser 
gjennom og kommenterer svakheter i forsknin-
gen før den publiseres. Dette kalles fagfellevur-
dering og er den viktigste grunnen til at vi kan 
stole på at innholdet i vitenskapelige tidsskrif-
ter holder vann.”

Open Access utfordrer
Open Access-tidsskrifter utfordrer 

de ordinære vitenskapelige tidsskrif-
tene som med store forlag eller gamle 
forskerlaug i ryggen representerer 
den tradisjonelle måten å publisere 
forskning på.

Disse tjener sine penger på at uni-
versiteter og biblioteker betaler abon-
nement. I praksis blir kunnskapen lite 
spredt utenfor forskermiljøene.

I motsetning til dette skal Open Ac-
cess sikre fri adgang til forskningen for 
alle i samfunnet. Å styrke åpne kanaler 
i forskning finansiert av fellesskapet er 
også rådende norsk politikk.

Politisk målsetting
Den avtroppende rødgrønne re-

gjeringen har i to stortingsmeldinger 
signalisert tydelig vilje til å satse på 
Open Access-publisering ved offentlig 
finansiert forskning.

Det er imidlertid en voldsom vekst 

i Open Access-tidsskrifter, og noen 
av de nye tidsskriftene holder ikke 
mål. Det er slike tidsskrifter som nå er 
avslørt av Bohannon.

Mange Open Access-tidsskrifter har 
god kvalitetskontroll. For eksempel var 
det kjente Open Access-tidsskriftet 
PLOS One et av de som vendte tom-
melen ned for liksom-forskningen.  
(http://www.plosone.org/) 

Liksom-artiklene ble for øvrig aldri 
publisert, heller ikke der de var godtatt. 
Etter å ha fått klarsignal for publisering 
sendte Bohannon under sine ulike 
psevdonymer en melding i siste liten 
om at artiklene ikke kunne publiseres 
likevel.

Saken er pinlig for redaktører og 
forlag som er involvert og minst ett av 
tidsskriftene vil nå bli lagt ned.  



Bibliotekaren 11/2013 8   

Jungel av tidsskrifter
Også for norske forskere er den 

internasjonale jungelen av tidsskrifter 
vanskelig å orientere seg i. Mange tids-
skrifter utgir seg for å være noe annet 
enn det de er.

Det er ikke første gang kvaliteten blir 
kritisert. Se forskning.nos artikkel om når 
en student fikk en tullestudie laget av 
et dataprogram godtatt for publisering. 
(http://www.forskning.no/artikler/2009/
juni/223252) 

- Vi har de siste to åra sett en veldig 
vekst i Open Access-tidsskrifter, sier 
forsker Gunnar Sivertsen ved Nordisk 
institutt for studier av forskning og inno-
vasjon (NIFU) til forskning.no.

Han mener at veksten blant de use-
riøse betyr at de seriøse Open Access-
tidsskriftene kan være i ferd med å 
komme i mindretall. Sivertsen ønsker økt 
fokus på de mindre gode Open Access-
tidsskriftene.

- Dette er en debatt man må ha, sier 
han.

Uskyldige navn
Det finnes allerede en svarteliste 

over Open Access-tidsskrifter som 
man oppfordres til å være skeptisk til. 
Den publiseres av den standhaftige 
bibliotekaren Jeffrey Beall i Denver i 
den amerikanske delstaten Colorado. 
(Lenke til nettstedet startet av Beall: 
http://scholarlyoa.com/).

På lista står tidsskrifter med tilforla-
telige navn som American Journal of 
Engineering Research, International 
Journal of Agricultural Managment & 
Development eller Oriental Journal of 
Chemistry.

Det er ingenting ved navnene som 
høres uvitenskapelig ut og på hjem-
mesidene sine presenterer de seg 
som fullverdige vitenskapelige tids-
skrifter.

Varm forsvarer
Professor Rune Nilsen er tidligere 

prorektor ved Universitetet i Bergen 
og har arbeidet med retningslinjer for 
Open Access-publisering i norsk og 
europeisk sammenheng. Nilsen er en 
varm forsvarer av Open Access som 
publiseringskanal.

- Hovedspørsmålet er om forskningen 
skal være tilgjengelig for alle eller kun 
for de som kan betale for det, sier han.

Han er bekymret over tilveksten av 
nye, useriøse Open Access-tidsskrifter, 
og beskriver disse som forskningsver-
denens svar på Nigeria-brev.

- Kjeltringer
Samtidig advarer han mot at slike 

uheldige utslag skal prege debatten om 
Open Access generelt.

- Dette har ikke noe med Open Ac-
cess å gjøre. Det har med moral og 
forskningsetikk å gjøre, sier han.

Professor Rune Nilsen har arbeidet med retningslinjer for Open Access-publisering i norsk og europeisk sammenheng. - Hovedspørsmålet er om  
forskningen skal være tilgjengelig for alle eller kun for de som kan betale for det, sier han, men er samtidig bekymret over tilveksten av nye, useriøse 
Open Access-tidsskrifter. (Foto: Erling Bergan)

OPEN ACCESS OG KILDEKRITIKK
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- Du mener at det ikke er noe i Open 
Access-modellen som tilsier at det skal 
være dårligere kvalitetskontroll?

- Nei. Men Open Access har åpnet opp 
for at kjeltringer som finnes alle steder 
har fått litt større hull å krype gjennom.

Kompetanse og ledelse
Den beste medisinen mot useriøse 

publiseringskanaler er at ledelsen ved 
universiteter og høyskoler tar spørs-
målet på alvor, mener Nilsen. Dessuten 
peker han på universitetsbibliotekenes 
sentrale rolle.

Det er bibliotekarene som kjenner 
tidsskriftverdene ut og inn.

- Faglig bibliotekkompetanse på nor-
ske universiteter og høgskoler er en 
uvurderlig ressurs for å kvalitetssikre 
forskningen, sier han.

Referanse:
John Bohannon: ”Who’s Afraid of 

Peer Review?” Science, 4. oktober 
2013. (http://www.sciencemag.org/
content/342/6154/60.full) 

 

 

Det finnes en svarteliste over Open Access-tidsskrifter som man oppfordres til å være skeptisk til. 
Den publiseres av den standhaftige bibliotekaren Jeffrey Beall i Denver i den amerikanske delstaten 
Colorado. (Se: http://scholarlyoa.com/)

Rekordmange bibliotek søker om 
prosjekt- og utviklingsmidler 

– Antallet søknader viser at det foregår veldig 
mye spennende utviklingsarbeid ute i bibliote-
kene for tiden, sier avdelingsdirektør Svein Arne 
Tinnesand. – Det finnes mange gode prosjekter i 
denne bunken. Nå skal vi gå gjennom søknadene 
både internt på Nasjonalbiblioteket og sammen 
med vårt rådgivende utvalg før den enkelte 
søker får svar.

Tildelingsbrev og avslag vil bli sendt ut til sø-
kerne i starten av 2014. Størrelsen på den totale 
tildelingen vil være avhengig av hvor mye som 
settes av til dette formålet på statsbudsjettet 
som skal vedtas senere i høst.  

Nasjonalbiblioteket har mottatt mer enn 150 søknader om utviklingsstøtte fra 
bibliotekene ved søknadsfristens utløp 1. oktober. Dette er det største antallet 
søknader Nasjonalbiblioteket har mottatt etter at det fikk ansvaret for tildeling 
av midlene i 2010. Til sammen er det søkt om ca. 45 millioner kroner til 
prosjekter i 2014.

OPEN ACCESS OG KILDEKRITIKK
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Med åpningen av bibliotek med ubetjent åpningstid både i Stavern, Stavanger og 
Spydeberg, importeres den danske døgnbibliotekmodellen til Norge. Det påvirker 
hverdagen til både brukerne og bibliotekarene.

•	 I Stavern har de åpnet det første døgnåpne biblotek i Norge.
•	 Modellen er kjent fra Danmark, der de har blandete erfaringer.
•	 Stavanger og Spydeberg følger opp, og flere vil komme. 

Tekst & foto:
Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider i BF

– Dette er et høydepunkt i hverdagen for 
meg, sier Inger Krogstad Lie.

Hun står ved skjønnlitteraturhylla i den 
lille bibliotekfilialen i Stavern. Krogstad Lie 
har ikke vært lenge i lokalet, men hun har 
allerede plukket med seg et par bøker. Hun 
besøker biblioteket hver uke.  

– Har du vært innom her, også når det ikke 
har vært bibliotekarer til stede? 

– Nei, jeg har ikke prøvd det. Jeg trives 
så godt hos disse damene. Det døgnåpne 
biblioteket er et bra tilbud, men jeg føler ikke 
noen trang til å gå hit utenom åpningstiden, 
sier hun. 

Ny vår i sommerbyen
Med åpningen av «det åpne biblioteket» i 

september, er det første døgnbibliotek-tilbu-
det i Norge et faktum. Så sent som i 2012 

ble filialen i Stavern foreslått nedlagt. Larvik 
bibliotek håper at 112 timers åpningstid hver 
uke skal føre til en ny vår i sommerbyen. 

– Vi har gått veldig rett på sak. Vi skrev 
under kontrakten med Bibliotek-Systemer 
29. mai. Før det hadde vi informert råd-
mannen og lagt frem planene for idrett- og 
kulturkomiteen, sier biblioteksjef i Larvik 
Mette Gjerdrum. 

– Er det fare for at en ubemannet løsning 

vil gå ut over bemanningen?
– Tilbudet har ikke kommet som et re-

sultat av innsparinger. Den tanken slo oss 
ikke. Det kan selvsagt skje at politikerne går 
så langt, men da må vi kjempe med nebb 
og klør og argumentere for kvalitet i den 
betjente åpningstiden. Samtidig må vi få 
frem sammenhengen mellom tilrettelegging 
for «Det åpne biblioteket» og et kompetent 
personale, sier Gjerdrum. 

Dansk modell gir lengre åpningstid med samme personale

Nå kommer ubemannede 
døgnbibliotek også i Norge

Ill
us

tr
as

jo
ns

fo
to

: E
rli

ng
 B

er
ga

n
 

DØGNÅPNE BIBLIOTEK

Det åpne biblioteket i Stavern
•	Åpnet 2. september. 
•	Filialen er den første i sitt slag i Norge. 
•	Stavern filial er en del av Larvik bibliotek. 
•	Filialen holder åpent 112 timer i uken (6-22 hver dag) hele året. 
•	Totalt 1,5 årsverk. 
•	Døgnbibliotek-modellen installert av det danske firmaet TAG Vision. 
•	Lokalet er videoovervåket. Brukerne låser seg inn ved hjelp av  

lånekortet (aldersgrense på 18 år).
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Unnfanget under jubileum
Det var i forbindelse med Bibliotek-

Systemers 25-årsjubileum idéen om et 
ubemannet bibliotek dukket opp. 

– TAG Vision foreslo å lansere dette i 
forbindelse med jubileet. Vi var innstilt på 
å yte litt, for å få en installasjon til å vise 
frem. Biblioteket var veldig interessert og 
tok raskt i mot henvendelsen, sier teknisk 
sjef i Bibliotek-Systemer Gunnar Monsen.

Den larviksbaserte leverandøren har hatt 
kontakt med det danske firmaet TAGVision 
– som har levert døgnbibliotekmodellen i 
Stavern – siden 1990-tallet. Ifølge Monsen 
er det Bibliotek-Systemer og Tag Vision 
som har tatt mesteparten av kostnadene i 
Stavern. Larvik bibliotek har bare betalt «en 
liten del» av investeringen.

– Vi hadde ikke kommet dit vi er i dag 
uten tilbudet fra Bibliotek-Systemer. Vi har 
vært avhengig av deres kompetanse for å 
kunne gjennomføre prosjektet, sier biblio-
teksjef Mette Gjerdrum.

– Dette er for å ha en installasjon å kunne 
vise til. Men det er ingen testinstallasjon, det 
er utprøvd teknologi, sier Monsen.

– Er den døgnåpne modellen en dyr løsning 
for bibliotekene? 

– Nei, ikke sett i forhold til hvor mange 
timer man øker tilgjengeligheten for pu-
blikum. 

Første ubemannede hovedbibliotek 
Biblioteket i Spydeberg åpner etter 

planen sitt ubemannede tilbud i mars 
2014. Ifølge biblioteksjef Leikny Wiersholm 
Egeland blir Spydeberg det første ubeman-
nede hovedbiblioteket i Norge. 

Spydeberg har tegnet kontrakt med den 
danske leverandøren Axiell. Biblioteksjefen 
mener tilbudet vil passe perfekt i pendler-
kommunen Spydeberg. 

Bibliotekar Benedikte Gjone tror barnefamilier 
og studenter er to grupper som vil benytte 
seg mye av det ubemannede tilbudet. – Men 
mange av våre brukere ville nok aldri brukt det 
ubemannede tilbudet. De vil være her når vi er 
her, sier hun.

– Vi skal ha noe bemannet tid, men mel-
lom 6 og 22 kan du logge deg inn med 
kort og kode. Vi har fått prosjektmidler fra 
NB, i likhet med Tjøme og Vegårshei, som 
også har status som prosjektbibliotek, sier 
Wiersholm Egeland. 

– Vil bemanningen endres? 
– Jeg tror ikke det. Vi har ikke tenkt oss 

noen nedbemanning. 

Forskjellige finansieringsmodeller
Spydeberg søkte Nasjonalbiblioteket om 

toårig prosjektstøtte, for å dekke den nød-
vendige investeringen på 384.000 kroner. 
Wiersholm Egeland innrømmer imidlertid at 
denne summen ikke strekker til. 

– Det ble mye dyrere enn vi hadde fore-
stilt oss. De økonomiske forutsetningene 
har endret seg veldig underveis. 

I Stavanger investerer kommunen selv i 
et ubemannet bibliotek. De tre bibliotekene 
satser altså alle på selvbetjening etter dansk 
modell, men med ulik finansiering: Mens 
Bibliotek-Systemer har subsidiert store 
deler av tilbudet i Stavern, fikk Spydeberg 
prosjektstøtte fra NB.  

Foreløpig har ikke bruken tatt av i Stavern. Lørdagen før «Bibliotekaren» besøkte biblioteket, hadde 
bare én tapper bibliotekbruker tatt turen innom i den ubemannede åpningstiden. – Men vi merker at 
interessen er der, sier biblioteksjefen og bibliotekaren.

 

DØGNÅPNE BIBLIOTEK

Biblioteksjef Leikny Wiersholm Egeland 
i Spydeberg åpner i mars 2014 Norges 
første ubemannede hovedbibliotek. 

Spesialbibliotekar ved Sølvberget, Helge 
Risvand, opplyser at de regner med å ta 
en avgjørelse om hvilken leverandør som 
får anbudet i løpet av året. Planen er at det 
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Inger Krogstad Lie besøker biblioteket i Stavern ukentlig. Hun ser ikke behovet for å bruke filialen 
når bibliotekarene ikke er til stede.

ubemannede tilbudet skal være på plass 
høsten 2014.

– Vi forventer samme bemanning som 
før. Samtidig utvider vi åpningstiden kraf-
tig. Vi har ønsket lenge å få til dette, og 
vi tror lokalet er veldig godt egnet, sier 
leder fagsøyle kunnskap ved Sølvberget, 
Sissel Arna Dahle, og påpeker at filialen 
er tilknyttet et kjøpesenter. 

Tror flere følger etter
I Danmark og Sverige har ubemannede 

bibliotek blitt kraftig diskutert. To sentrale 
spørsmål er hvordan bruken av bibliote-
ket forandrer seg, og om bibliotekarene 
påvirkes, i form av nedskjæringer eller 
annerledes arbeidsoppgaver.  

Biblioteksjef Mette Gjerdrum har blitt 
beroliget av erfaringene fra danske og 
svenske biblioteksjefer. 

– I begge land har de fremholdt at de 
forferdelige tingene, de som man frykter 
aller mest, ikke skjer. Mange spør om det 
blir varmestue og festlokale, men det har 
ikke skjedd noen steder. Det gjorde at vi 
følte oss tryggere, sier hun.

– I Danmark har også besøk og utlån 
gått opp, sier Gjone.

Gunnar Monsen i Bibliotek-Systemer tror 
vi vil få se flere forskjellige grader av selv-
betjening i Norge, i tråd med bibliotekenes 
respektive behov.  

– Vi har ofte sett på bibliotekfronten at 
danskene begynner, og at Norge følger på 
etter hvert. Jeg tror ubemannede bibliotek 
er veldig aktuelt, fordi det gir folk anledning 
til å gå på biblioteket også på kvelder og 
helligdager. Vi merker at det er interesse 
for dette, men det er få som har kommet 
så langt at de har tatt en avgjørelse, sier 
Monsen.  

Formidling først
Leikny Wiersholm Egeland ser for seg 

at mye av arbeidet med det ubeman-
nede biblioteket kan gjøres av frivillige og 
brukerne selv. Til gjengjeld mener hun at 
bibliotekarene må legge enda større vekt 
på formidling.

– Det er ikke fornuftig bruk av vår 
arbeidstid å pipe bøkene ut og inn. Det 
gjør brukerne selv. Vi håper på flere ar-
rangementer: Bokprat, forfatterbesøk, 
spillkvelder, eventyrstunder. Jeg tror det blir 
behov for mer elektronisk formidling. Det 
blir også en stor jobb å gjøre i lokalet. Det 
skal være trygt, lett å finne frem og mest 
mulig selvinstruerende, sier hun.

– Det blir ikke mindre behov for oss, 

men vi får andre oppgaver. Vi har allerede 
brukt mye tid på å tilrettelegge biblioteket 
for den nye bruken, ved hjelp av boktips og 
skilting, sier bibliotekar Benedikte Gjone.

Wiersholm Egeland utelukker ikke at 
det ubetjente tilbudet kan brukes som 
et argument for å kutte i den betjente 
åpningstiden. 

– Det er alltid en fare for det. Men da 
må vi være flinke nok som fagpersoner. 
Bibliotekfolk er for snille. Vi må klare å 
selge inn det vi har å tilby. 

Ifølge BF-tillitsvalgt ved Larvik 
bibliotek, Siri Vollebekk, har de 
ansatte ikke hatt noen krav inne 
underveis i prosessen. Hun be-
grunner dette med at det aldri 
har vært aktuelt å redusere den 
bemannede åpningstiden.  

”Det åpne biblioteket er kun et 
ekstratilbud i tillegg til den åp-
ningstiden vi har fra før”, skriver 
Vollebekk i en epost.
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•	 I Danmark oppstod ubetjente bibliotek som utvidelse av servicen på 
mindre bibliotek med kort åpningstid. 

•	 Etter hvert har det blitt mer av en spareøvelse, sier lederen for det 
danske Bibliotekarforbundet.

– Påvirker bibliotekarenes hverdag

DØGNÅPNE BIBLIOTEK

Tekst & foto:
Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider i BF

I Danmark er det nå åpnet 180 ubemannede bibliotek. Fungerende leder i det danske Biblio-
tekarforbundet, Søren Kløjgaard, mener selvbetjening er noe av et tveegget sverd. 

- De ubemannede bibliotekene har påvirket arbeidsdagen 
for bibliotekarerne. Det har blitt mer opprydding og klargjøring 
av lokalerne, som følge av de timene hvor det ikke er beman-
ning. På større bibliotek er der også personale til stede på 

De første ubetjente bibliotekene i Danmark oppsto som en utvidelse av 
servicen på mindre bibliotek, som hadde få åpningstimer, sier fungerende 
leder i det danske Bibliotekarforbundet, Søren Kløjgaard, som mener 
selvbetjening er et tveegget sverd. (Foto: Jakob Boserup)

arbeidsplassen i den ubetjente åpningstiden, og det kan være 
et dilemma at man er på jobb, men ikke kan yte direkte service 
til publikum, sier han.

De siste årene har det vært en nedgang i antallet bibliotekarer 
i Danmark. Kløjgaard tror imidlertid ikke dette er en direkte følge 
av selvbetjente løsninger.

- Det ville nok vært den samme nedgangen i antallet bibliote-
karer selv om vi ikke hadde ubetjente bibliotek. Jeg tror at ned-
gangen skyldes besparelser som ville kommet uansett, sier han. 

Tveegget sverd
De første ubetjente bibliotekene i Danmark oppsto som en 

utvidelse av servicen på mindre bibliotek, som hadde få åp-
ningstimer, ifølge Kløjgaard. 

- Her kunne man bevare bemanningen og utvide servicen 
i form av arrangementer man ikke hadde hatt før. Etter hvert 
har det imidlertid blitt mer av en spareøvelse, der den samlede 
åpningstiden blir utvidet, samtidig som det blir skåret i både den 
bemannede åpningstiden og bemanningen generelt.

Kløjgaard mener at det ubemannede tilbudet ikke kan kon-
kurrere med bemannet åpningstid, der kvalifiserte ansatte er 
tilstede på biblioteket. 

- I Bibliotekarforbundet er vi glade for å se at utlån og besøk er 
markant høyere i den bemannede åpningstiden. Derfor forsøker 
vi også å argumentere med at verdien av biblioteket bæres opp 
av personalets kompetanse. 

180 ubetjente bibliotek i Danmark
Ifølge formannen av det danske Biblioteksrådet, Jens 
Thorhauge, er det nå 180 ubetjente bibliotek i Danmark. 
Antallet ubetjente bibliotek har vokst kraftig siden 2009. 
I samme periode har også hver 10. biblioteksmedarbei-
der forsvunnet.  Samtidig har danske bibliotek aldri hatt 
lengre åpningstid enn i dag. 
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bibsyst.no
e-post: firmapost@bibsyst.no

Nyhet! 
UTVID ÅPNINGSTIDEN 
MED DØGNBIBLIOTEKET
Bibliotek-Systemer har introdusert «døgnbiblioteket», et system hvor 
biblioteket kan være åpent selv om det er ubetjent. Døgnbiblioteket 
tilbyr selvbetjening og utvidede åpningstider for brukerne av biblioteket.

Systemet er et attraktivt supplement til eksisterende løsning som gir muligheter til lengre 
åpningstider, flere besøkende og bedre utnyttelse av bibliotekets fasiliteter. Et utvidet 
bibliotek tilbud oppleves svært positivt og tidsriktig av lånerne. Nasjonale og lokale lånekort gir 
adgang til tilbudet.

«Det åpne bibliotek», Larvik biblioteks avdeling i Stavern, har installert denne løsningen. De 
har åpent alle dager fra 06.00 til 22.00, til glede for sommergjester, studenter og befolkningen 
forøvrig som nå kan besøke biblioteket og låne bøker når det passer dem.

Les mer om løsningen på bibsyst.no

1

2

3 4

5

1 Sett inn ditt lånekort og tast pinkode
2 Systemet registrerer og tar bilde når du går inn
3 Finn bøkene du vil låne i hyllene
4 Gå til selvbetjeningsenhet for «lån», «levering» og «mine sider»
5 Bruk lånekortet og lån det du ønsker på selvbetjeningsenheten
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- Innblikk i livet utenfor 
  høgskolens vegger

- Jeg har lært mye om Open Access i løpet av seminaret. Det jeg 
har fått størst utbytte av ved å delta på seminaret er å få et helhetlig 
bilde på problemstillinger i forbindelse med å gjøre forskning of-
fentlig tilgjengelig. Flere foredragsholdere tok opp spørsmål rundt 
hvordan man skal få kvalitetssikret materialet som legges ut i Open 
Access-basene. Det er også en utfordring hvordan man gjør det 
med dagens ordning med publiseringspoeng. Forskningsrådets 
Johannes Waage Løvhaug og kunnskapsminister Kristin Halvor-
sen tok opp at bibliotekene er en stor pådriver for Open Access. 
Staten tilrettelegger, men det er først og fremst bibliotekene ved 
forskningsinstitusjonene som selv må opprette disse basene og 
ta ansvar, sier Mari om utbyttet hun hadde av seminaret. 

- På bibliotekarutdanninga har vi også et fag dette semesteret 
som omhandler tema fra seminaret.  Derfor er det nyttig for meg 
å få bedre helhetsforståelse rundt problemer og løsninger ved 
forskningspublisering. Jeg sugde også til meg alt Martin Eve sa 
rundt de rent tekniske løsningene på Open Access-portalen han 
har laget for Humaniora, metadata-nerd som jeg er. 

BFs studentstipend som gjorde Maris deltakelse mulig, er en 
ordning som har eksistert i mange år. Stipendet er lyst ut i Biblio-
tekaren og på BFs nettsider, og det kan søkes hele året – ingen 
søknadsfrist. Stipendet skal brukes til deltakelse på konferanser 
og seminar innen bibliotekbransje, og studentmedlemmer i BF ved 
utdanningene i Oslo og Tromsø kan søke. Mottakeren kvitterer med 

Mari Bruseth er tredjeårsstudent på biblio-
tekarutdanninga i Oslo. I september deltok 
hun på Open Access-seminaret ”Fremtiden 
er åpen” i Bergen i september. Med støtte 
fra BFs studentstipend fikk hun nærkontakt 
med fagmiljøer utenfor Bislet.

Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for student-
medlemmer av BF ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og ved Universitetet
 i Tromsø i 2013. Stipendet skal brukes til deltakelse på konferanser og 
seminar innen bibliotekbransjen. Forbundsstyret skal ha kortfattet rapport 
om hvilket utbytte man hadde av deltakelsen.

Søknad sendes:  bf@bibforb.no. Det er ingen søknadsfrist, søknader kan 
sendes hele året. Har du spørsmål, ring BFs sekretariat: 48 02 09 00.

Stipend til studentmedlemmer

kortfattet rapport om hvilket utbytte man hadde av deltakelsen.
- For meg har det vært utrolig spennende å få anledning til å 

dra på arrangementer utenfor skolen, og få et innblikk i hvordan 
livet er utenfor høgskolens vegger. Jeg er glad for at Bibliotekar-
forbundet gjorde det mulig for meg å dra på dette seminaret, sier 
bibliotekarstudent Mari Bruseth.  

OPEN ACCESS



det ÅPNe bibliotek

Axiell danmark A/S - Stamholmen 157, 4. sal - 2650 Hvidovre - tlf. +45  6122  0105 - www.axiell.no - carsten.scheel@axiell.com

det åpne bibliotek 
– suksessen for personale 
og politikere!

Hvorfor  ikke  gi  brukerne  mulighet 
til  å  benytte  alle  av  bibliotekets 
tilbud  på  de  tidspunktene  som 
passer dem best?  

løsningen  det  åpne  bibliotek – 
smartbranch 100 – gir bibliotekene 
mulighet til å utnytte de eksister-
ende lokaler - og holde åpent 
utenfor alminnelig åpningstid uten 
personale.

de glade og tilfredse brukerne gir 
personalet  et  positivt  løft  i  hver-
dagen - stigende benyttelse og 
stigende  tilfredshet  er  to  av  de 
beste  kjennetegnene  i  de  kom-
munene  og  bibliotekene  som 
allerede benytter løsningen. 

Suksesskriteriene  er  åpenbare: 
en utvidelse av åpningstidene gir 
flere brukere og dermed stigende 
utlånstall  -  målbare  tall,  som 
enhver kommune og bibliotek kan 
se verdien av.

det mer tilgjengelige biblioteket 
skal  selvfølgelig  ses  på  som  et 
supplement til bibliotekets eksister-
ende løsninger – åpningstid som 
er bemannet med bibliotekets 
faglige  personale  for  å  hjelpe 
lånerne.

Virker sammen med alle 
biblioteksystemer!

Vår løsning kan integreres med alle 
biblioteksystemer. Vi har sammen 
med bibliotheca levert mer enn 
150 løsninger til biblioteker i Norge, 
danmark, Sverige og Finland... og 
flere er på vei!

Høgskolen i Gjøvik vælger 
Åpent bibliotek fra Axiell

klaus Jøran tollan, 
bibliotekleder fra 
Høgskolen i Gjøvik 
uttaler følgende 
om valget av det 
åpne bibliotek fra 
Axiell:

”en kombinasjon av bemannnet 
og  ubemannet  åpningstid  gir 
Høgskolens studenter og ansatte, 
større valgmuligheter og et bedre 
bibliotektilbud. 
Vi valgte ‘det Åpne bibliotek’ fordi 
løsningen gjør dette mulig ... siden 
vi  i  2010  tok  i  bruk  bibliothecas 
RFid-løsning, var det naturlig for oss 
å gå videre på et samarbeid med 
Axiell og bibliotheca.”

Se mer på axiell.dk/openlibrary
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Håndtering av 
ikke-offentliggjort materiale

NÅR ER ET VERK OFFENTLIGGJORT

•	Den som har mottatt et brev vil som hovedregel ikke ha ervervet 
noen opphavsrett til det.

•	Brev regnes ikke som offentliggjort bare ved at de overdras til en 
institusjon fra en som ikke har opphavsretten.

Bibliotek 
& juss

I forrige nummer tok vi opp muligheten 
abm-institusjoner har til å tilgjengeliggjøre 
materiale på terminaler i egne lokaler. Det 
ble ikke understreket forrige gang, men 
det er altså kun materiale som er offent-
liggjort som kan tilgjengeliggjøres. Jeg 
vil tro at det er logisk, allmennheten har i 
utgangspunktet ingen rett til å bruke eller 
tilegne seg verk som ikke er offentliggjort. 
De interessante spørsmålene er: Når er et 
verk offentliggjort, og hvordan håndteres 
denne type materiale? 

Nasjonalbiblioteket mottar en del hen-
vendelser fra givere med større eller 
mindre privatarkiver, og her støter vi ofte 
på materiale som få har sett. Dette kan 
dreie seg om all slags materiale, men ett 
typetilfelle er brev som giveren har fått fra 
kjente personer. Brev som dette vil ikke 
være offentliggjort om det kun er sendt 

innenfor den såkalte private krets. I denne 
sammenheng betyr det innad i familien, 
eller mellom nære venner.

Brevet ansees offentliggjort når det 
er ”gjort tilgjengelig for allmennheten”. I 
praksis holder det at brevet er sendt til en 
person utenfor den private kretsen. Merk 
bare at det er opphavsmannen som skal stå 
for eller samtykke til det. Et tvilstilfelle kan 
være der brevet er stilet til en god venn, 
men adressert til hans eller hennes arbeids-
plass. Hvis brevet må sies å være rettet 
til bedriften eller institusjonen bør brevet 
ansees offentliggjort iht. åndsverkloven. 

Den som har mottatt brevet vil som ho-
vedregel ikke ha ervervet noen opphavsrett 
til det, og mottakeren kan i teorien ikke 
bestemme over brevets eventuelle offent-
liggjøring så lenge det er opphavsrettslig 
vernet. Det at en mottaker av for eksempel 
et kjærlighetsbrev ikke kan rå over opp-
havsretten til brevet kan for mange virke 
ulogisk og være vanskelig å forstå. Med 
mindre forfatteren har bestemt noe annet 
innebærer dette at det 
er opphavsmannens 
arvinger som rår over 
rettighetene når forfat-
teren har falt fra. 

N å  s k a l  v i  i k ke 
glemme at mottakeren 
har eiendomsretten til 
brevet, og en mulig 
handlemåte er å la bre-
vet forbli i skuffen. Mot-
takeren kan dessuten 
ha vern mot publisering 
iht. annen lovgivning 
der avsender har kopi. 
Hvis mottaker donerer 

materialet til et bibliotek skal materialet i 
utgangspunktet ikke vises frem i biblioteket 
før vernetiden har gått ut, og da snakker vi 
som kjent om 70 år etter utløpet av opp-
havsmannens død. Alle abm-institusjoner 
har likevel adgang til å fremstille eksemplar 
av denne type materiale, men da kun til 
sikring og bevaring.

Brev regnes altså ikke som offentliggjort 
bare ved at de overdras til en institusjon 
fra en som ikke har opphavsretten. Hvis 
man i motsatt fall får overdratt materiale 
fra rettighetshaver kan det derimot være 
rimelig å innfortolke en rett til å vise frem 
og kanskje låne ut materialet for publikum. 
I et slikt tilfelle bør materialet dermed an-
sees offentliggjort ved overdragelsen. For å 
unngå tvil bør man likevel sørge for å avtale 
dette med rettighetshaver. Det bør også 
nevnes at saken er grei der en institusjon 
kjøper materialet fra rettighetshaverne. Da 
kan materialet lovlig ”spres videre blant 
allmennheten” – som det heter i åndsverk-
loven § 19 første ledd.  

Espen Søyland Bakjord
Juridisk rådgiver
Nasjonalbiblioteket
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SPØRSMÅL:
Jeg har søkt permisjon 1 år og en bekjent har 

tipset meg om at jeg må ta ut den opptjente ferien 
før jeg går ut i permisjon ellers vil jeg miste den. 
Nå i sommer har jeg tatt sommerferie og brukt 
alle feriedagene. Neste år jobber jeg i en annen 
kommune.

SVAR:
Her har dere blandet sammen ferie og ferie-

penger. Du har opptjent feriepenger  til neste 
år og det er disse du skal finansiere deler av 
neste års ferie med.  Hvor mye ferie man kan ta 
ut i løpet av ett år er regulert i ferielovens  § 5. 

Om du begynner i ny jobb på slutten av året 
og ikke har tatt ut all ferie, så kan den tas ut 
hos ny arbeidsgiver (men dette gjelder ikke i 
ditt tilfelle).

Det er feriepenger som blir viktig for deg 
å få avklart. Din arbeidsgiver nå har trukket 
feriepenger som du skal få utbetalt før neste 
års ferie.

Det du må gjøre er å få avklart om hvordan 
dette gjøres når du er i permisjon. Dert er noe 
du må avtale med din arbeidsgiver. I ferielovens 
§ 10 kan du lese om feriepenger.

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell

Rådgiver i BF 

Ferie og opptjente 
feriepenger

BF-sekretariatet svarer

Med
 
skal vi utvikle 
oss hver dag

grundighet

Vi tror på GRUNDIGHET!

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

Velkommen i vårt fellesskap!

MIKROMARC
– Bibliotekenes beste venn
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Men du skal vel ikke jobbe 
med det resten av livet?

ikke å jobbe. Det siste var kanskje det 
viktigste egentlig. Noen ønsket ikke å 
jobbe på fagbibliotek, andre kunne ikke 
tenke seg å jobbe med katalogisering, 
og igjen andre ønsket å holde seg langt 
unna folkebibliotek. Et område de fleste 
var sikre på at de ville holde seg unna 
var barneavdelingen. Jeg var selv en av 
disse. Eventyrstund og bildebøker var 
absolutt ikke det jeg ønsket å jobbe 
med! 

Selvfølgelig var det der jeg endte 
opp da jeg var ferdig på skolen. Jeg 
var veldig heldig og fikk en vikarstilling 
nesten så fort jeg gikk ut av skolen. På 
en barneavdeling. Det fikk så være, det 
var en jobb og jeg fikk bare bite ten-
nene sammen og gjøre det beste ut av 
det. Å gå halvhjerta inn for det passet 
ikke meg, så jeg kastet meg inn med 
liv og lyst. Det mest overraskende? Jeg 
stortrivdes med det! 

Det jeg ikke har likt er kommentarer 
som dette: ”Jobb på en barneavdeling? 
Så spennende da! Men du skal vel ikke 
jobbe med det resten av livet? Du skal 

Sl
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vel over i voksenavdelingen?” Usagt, 
skal jeg ikke bli en ordentlig bibliotekar 
og jobbe med voksenbøker, og andre 
voksne og spennende ting. Selvfølge-
lig er ikke dette noe jeg blir spurt om 
ofte, men ofte nok i løpet av årene til at 
jeg har bitt meg merke i det. Og irritert 
meg over det. 

I forbindelse med lanseringen av 
nettstedet Periskop holdt Tor Åge 
Bringsværd en engasjerende tale, den 
kan (og bør) leses i sin helhet på bar-
nebokkritikk.no. Her nevner han hvor 
provoserende det er med spørsmål om 
han ikke skal komme med ”en ordentlig 
bok” snart. Kort sagt, hvorfor sløser han 
bort sin kreativitet på å lage bildebøker. 
Hvorfor i alle dager er det slik at det 
som er for barn ikke er ”ordentlig”?

Ofte kan det se veldig rolig ut på en 
barneavdeling på dagtid, hvis man ikke 

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

Barn er viktige. Dette er et utsagn jeg tror store deler av befolkningen 
deler. Vi skal beskytte dem, lære dem opp og sørge for at de blir 
produktive medlemmer av samfunnet. Hvorfor er det da så lite status 
med de som faktisk jobber med dem?

BARNEBIBLIOTEKAR SOM KARRIERE

”Med voksenbøker kan man fake det, man kan 
 si at boken er mye lånt ut eller at man har hørt 
 at den skal være bra. Det funker ikke hos barn.” 

Da jeg startet på veien mot å bli 
bibliotekar snakket vi ofte om hva vi 
ønsket å gjøre når vi ble ferdige. Hvor 
ønsket vi å jobbe og hvor ønsket vi 

Ung bibliotekbruker på Røa filial  
av Deichmanske bibliotek greier 
seg selv. (Foto: Erling Bergan)
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har besøk av barnehager eller klasser 
da. Få er klar over hvor mye arbeid som 
faktisk blir gjort der! Med voksenbøker 
kan man fake det, man kan si at boken 
er mye lånt ut eller at man har hørt at 
den skal være bra. Det funker ikke hos 
barn. Man må faktisk kunne mye mer 
om bøkene i en barneavdeling, fordi 
barna og deres foreldre forventer at 
vi skal vite akkurat hva vi anbefaler. 
Fra vanskelighetsgrad og fontstørrelse 
til selve innholdet. Det er hele tiden 
bestillinger på klassesett som skal 
ordnes: ”50 2.klassinger, stor variasjon 
i lesestyrke, både fakta og skjønn”. Det 
forberedes til lesestunder, klassebesøk 
og foreldremøter. Man må kunne ”lese” 
låneren, hvordan finne akkurat den rik-
tige boken som kan tenne lesegleden 
hos akkurat denne låneren. Dette er 
bare noe av det som foregår på en bar-
neavdeling, samtidig som man har den 
vanlige driften. Rydding (og det trengs 
alltid, spesielt etter et barnehagebesøk), 
innkjøp, katalogisering, osv.  

Har en barne- og ungdomsavdeling 

en tredjedel av utlånet og besøket, 
er det sjeldent at avdelingen har en 
tredjedel av personalet og budsjettet. 
Entusiasmen hos barne- og ungdomsbi-
bliotekarene er derimot intet å klage på! 
Jeg har bare møtt entusiastiske biblio-
tekarer, men de mest entusiastiske er 
barne- og ungdomsbibliotekarene. Gå 
på Youtube og se på Ungdomsbokgil-
det 2013 fra Drammen så kan dere se 
hva jeg mener. Barne- og ungdomsbi-
bliotekarene er vår bransjes MacGyver, 
som lager utstillinger og arrangement 
av hyssing, litt maling og en mengde 
entusiasme! 

Som barne- og ungdomsbibliotekar 
først og fremst er jeg nok ikke helt ob-
jektiv når det kommer til stykket, men 
det forandrer ikke poenget mitt. Barn 
og ungdom vokser jo til, og da ønsker 
vi at de skal fortsette å bruke oss. Da 
må de være vant til at vi er et sted hvor 
de blir tatt på alvor. Det er på barne- 
og ungdomsavdelingen at vi danner 
grunnlaget for senere bruk.

Vi er også et trygt sted for mange, et 

sted de kan være uten frykt. Dessverre 
for mange, et av de få stedene de blir 
tatt på alvor og møter voksne som ser 
dem. Dere har sett bartenderen i gamle 
filmer, han som alltid hører på kunde-
nes tårefylte historier? Vel, barne- og 
ungdomsbibliotekaren har ofte denne 
rollen for mange av sine unge lånere. 

Så når skal du bli en ordentlig biblio-
tekar og jobbe i barne- og ungdoms-
avdelingen? 

Unge lånere får hjelp på Furuset filial av Deichmanske bibliotek. (Foto: Erling Bergan)



Bibliotekaren 11/2013 22   

SUNNIVA EVJEN

Hva er en bibliotekar?

”En viss avstand mellom utdanning og praksisfelt er naturlig, men den bør ikke bli alt for stor.”

”Utdanninginstitusjonen har også et ansvar for å formidle vår egen virksomhet utad.”

BIBLIOTEKARROLLEN

Nå gikk det ikke akkurat slik. I dag, 
etter en bachelorgrad, en mastergrad, 
en doktorgrad innenfor det vi kaller 
bibliotek- og informasjonsvitenskap, er 
jeg i stedet en av dem som er med på å 
utdanne framtidas bibliotekarer. Når man 
er nyansatt lærer er det mange spørsmål 
som melder seg: Virker utstyret i audi-
toriet? Har jeg bedt gjesteforeleserne 
komme til riktig tid? Forstår studentene 
egentlig hva jeg sier? Heldigvis har jeg 
også tid til å grunne på mer faglige 
problemstillinger, og i det siste har jeg 
tenkt mye på bibliotekaren. Hva vil det 
si å være bibliotekar?

Kombinasjonen av elementer 
som gjør oss unike

Bibliotekene – og bibliotekarrol-
len – er i endring. Hvis man slår opp 
ordet ”librarian” på Meriam-Websters 
utmerkede ordboktjeneste, defineres 
det på følgende måte: ”a specialist in 
the care or management of a library”. 
Det stemmer selvsagt, men virker både 

litt snevert og litt generelt på en gang. 
Det sier ingenting om hva en bibliotekar 
kan. For meg er bibliotekarkompetansen 
først og fremst knyttet til organisering, 
gjenfinning og formidling av ulik informa-
sjon, ulike medier og ulike typer kunn-
skap- og kulturuttrykk. Som formidlere 
bør man kjenne sine sjangre, kunne noe 
om pedagogikk og kunnskapsoverføring. 
Bibliotekarer, mener jeg, bør også kjenne 
til sektoren: bibliotekrollen som den har 
vært og hvilken retning den går i, sam-
funnsoppdraget, organisasjonslivet – det 
som ligger til grunn for virksomheten. I 
tillegg bør de vite noe om hvordan man 
jobber strategisk i en organisasjon, noe 
om hvordan man markedsfører og kom-
muniserer med omverdenen. Og sist, 
men ikke minst skal de oppøve evnen 
til kritisk og selvstendig tenking. For å 
nevne noe. Det som er unikt for bibliote-
karer er kombinasjonen av disse elemen-
tene – og slik jeg ser det er den helheten 
mer definerende for hva en bibliotekar 
kan enn den enkelte komponent. 

Spesialister og bibliotekarer
Man blir ikke ekspert etter en treårig 

utdannelse. Det gjelder også de som 
tar bibliotekarutdanning. Men mange av 
våre studenter har utdanning fra før, eller 
velger å fylle på med en mastergrad eller 
komplementære fag i etterkant for å bli 
mer ”konkurransedyktige». Vi skaper ikke 
spesialister på grunnutdanningen, men 
forhåpentligvis gode generalister som 
kan være aktuelle for ulike bibliotek, eller 
andre bransjer der bibliotekarenes bred-
dekompetanse er ønsket. Noen i sektoren 
vil hevde at bibliotekarkompetansen er 
blitt mindre viktig, og prioriterer heller 
å hente fagpersoner fra andre felt.  Jeg 
forstår at man, særlig i større bibliotek, 
trenger spesialister. IT-spesialister, for-
midlingsspesialister, kanskje trenger man 
ekstra kompetanse på markedsføring 
eller ledelse. Det er jo symptomatisk 
for mange organisasjoner – jo mer 
komplekse de blir, jo større behov for 
spesialisert arbeidskraft vil de ha. Men 
så lenge vi driver bibliotek mener jeg 

Da jeg begynte på bibliotekarutdanninga for ti år siden var det fordi jeg ”trodde jeg ville 
bli bibliotekar”. Jeg likte bøker og språk og mennesker, og jeg antok at hvis jeg fikk jobbe 
på et folkebibliotek ville jeg få utløp for akkurat de interessene – og glede meg til å gå på 
jobb hver dag. 
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at bibliotekarer som fagpersoner er en 
nøkkelingrediens. 

Bibliotekarrolle og kompetanse
Er utdanning og praksisfelt motpoler? 

En viss avstand mellom utdanning og 
praksisfelt er naturlig, men den bør ikke 
bli alt for stor. Og hva skyldes denne 
avstanden? Vet vi for lite om hverandre? 
Er emnene vi underviser i irrelevante 
for arbeidslivet? Er det mangel på kom-
munikasjon som er problemet – burde 
vi hatt en mer åpen dialog mellom 
utdanning og praksisfelt om kompe-
tanse? Vi som utdanninginstitusjon har 
selvsagt også et ansvar for å formidle 
vår egen virksomhet utad. Jeg vet ikke 
helt hvordan vi skaper denne dialogen, 
men jeg tror den kan være nyttig. Og 
diskusjonen rundt bibliotekarrolle og 
kompetanse bør uansett kjøres med 
jevne mellomrom. Den er ikke minst 
aktuell i dag sett i lys av den pågående 
høringsrunden om paragraf 5 i ny fol-
kebiblioteklov. 

Underviser ikke i entusiasme
Men det er ikke bare faglige ferdighe-

ter som kreves av bibliotekarer. Det stilles 
også en del krav til personlige egenska-
per. ”Utadvendt” skal man være, gjerne 
også ”fleksibel” og  ”entusiastisk” skal 
vi tro stillingsannonsene. En bibliotekar 

i dag har lite å gjøre med stereotypien, 
den hysjende gamle damen som vi 
elsker å hate. Mange bibliotekledere 
vil dessuten ha ”idérike” personer som 
tar ”initiativ”, som er serviceinnstilte, 
effektive og selvstendige. Og slike krav 
høres fornuftige ut med tanke på hvor-
dan bibliotekene vil og skal framstå for 
brukerne: åpne, tilgjengelig arenaer – det 
bør gjenspeiles av de som jobber der. 
Nå underviser vi ikke i entusiasme her 
på institutt ABI. Men jeg håper vi greier 
å skape det gjennom forelesninger, pro-
sjekter, diskusjoner, studiebesøk og ikke 
minst praksis. 

For praksisperiodene en viktig del av 
”bibliotekardannelsen”. Ikke minst er det 
en arena der studentene kan oppdage 
ulike sider ved yrket, og kanskje se noen 
sammenhenger mellom fag og faktiske 
arbeidsoppgaver i et bibliotek. Jeg husker 
selv at jeg, etter første semester med 
kat-og-klass, litteratur og bibliotek og 
samfunn, var så forvirret at jeg knapt 
skjønte hva jeg hadde gjort eller hvor-
dan jeg hadde greid å stå på eksamen. 
Praksisen etter jul var helt uvurderlig. 
Fem uker på folkebiblioteket hjemme i 
nord gjorde at jeg plutselig skjønte po-
enget med katalogisering, og jeg forsto 
hvor viktig det var å kunne snakke om 
bøker, både med gamle tante Olga og 
Pia på fem år(om jeg lykkes er en helt 

annen historie). Vårsemesteret ble langt 
mer forståelig, og jeg visste jeg hadde 
valgt riktig. 

Kan brukes på flere områder
Nå ble jeg ikke den bibliotekaren jeg 

hadde sett for meg. Men selv om jeg 
er en nokså hurtig fremavlet akademisk 
broiler, er jeg er et levende eksempel på 
at bibliotekarkompetansen kan brukes på 
flere områder. Jeg har vært researcher 
i Dagbladet, kildeansvarlig i et IT-firma, 
stipendiat, bibliotekar på stortingsbiblio-
teket – og nå er jeg jammen blitt det jeg 
aldri skulle bli, nemlig lærer. Og jeg gleder 
meg til å gå på jobb hver dag.

Noe av det beste med jobben er å 
møte oppegående, reflekterte studenter 
som er engasjerte i fag og felt. Det er 
inspirerende og lærerikt for meg som 
fagperson, og det gjør meg trygg på 
rekrutteringen til bibliotekene i årene 
som kommer. Selv om en del av fagkom-
petansen vi prøver å utvikle på HiOA er 
interessant i ulike bransjer, mener jeg det 
viktigste vi gjør er å utdanne biblioteka-
rer som skal jobbe i bibliotek – og jeg 
håper og tror at det også er en gjengs 
oppfatning i sektoren. Så kanskje er det 
så enkelt som Meriam-Webster sier: ”a 
librarian is a specialist in the care or 
management of a library”. 

Bibliotekarer som fagpersoner er en nøkkel-
ingrediens i bibliotek, skriver Sunniva Evjen. 
Her fra bibliotekarstudentenes semesterstart 
ved HiOA i 2012. (Foto: Erling Bergan)

BIBLIOTEKARROLLEN
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Kristin Danielsen var navnet på mange bibliotekarers lepper i forrige måned. 
7. oktober ble det offentliggjort at hun var ansatt som ny biblioteksjef i Oslo. 
Men hun overtar ikke sjefsstolen etter Liv Sæteren før ved årsskiftet. 
Det er lenge å vente, både for henne og for oss. 

•	 Kristin Danielsen er ansatt som biblioteksjef i Oslo, med tiltredelse ved årsskiftet.
•	 Hun er 41 år, har mastergrad i kulturledelse, og lederbakgrunn fra blant annet  

MIC – Norsk musikkinformasjon, Black Box teater og Ny musikk. 

Tekst:  Erling Bergan
Foto:   nyebilder.no

For vi vil jo så gjerne vite hva hun vil 
gjøre med den problematiske budsjettsi-
tuasjonen, om hun vil godta nedlegging 
av filialer, hvilke visjoner hun har for 
Bjørvika, hvordan hun vil snu de syn-
kende besøkstallene, om hun vil foreslå 
ubetjente, døgnåpne avdelinger, og så 
videre. Men da er vi nok for tidlig ute.

- Jeg er ikke biblioteksjef ennå. Det er 
jeg først fra 1. januar. Fram til da mener 
jeg ikke noe om konkrete tiltak, ikke noe 
om budsjett, ikke noe om filialstruktur, de 
store tingene som er oppe i debatten nå. 

Selv om Kristin Danielsen er tydelig på 
at hun ikke kan si noe om de spesifikke 
Deichman-spørsmål som det er kontro-
verser om nå, har hun mye på hjertet om 
bibliotekets rolle generelt. 

- Det som er klart, er at man skal lage 
en ny modell for folkebiblioteket. Det 
handler om at vi går inn i den digitale 
framtiden, hvor biblioteket ikke bare 

skal være et sted der man kommer for 
å låne seg en bok, men det skal være 
en møteplass for kulturopplevelser, og 
det skal være en debattarena. Deichman 
er godt i gang og gjør veldig mye av 
dette allerede. Men det er ikke så godt 
kommunisert ut nødvendigvis blant hele 
Oslos befolkning. Vi skal inn i en tid der 
hver enkelt kan ha sitt eget bibliotek i 
lomma. Da må biblioteket være klar for 
oppgaven, vi må utvikle de tjenestene 
parallelt. Vi må sørge for at bibliotekene 
beholder sin relevans i offentligheten. 
Folk komme alltid inn og skal søke infor-
masjon, men vi må gi dem informasjon 
på alle plattformer.

- Og bibliotekarenes rolle? 
- Å være den fagpersonen som hjel-

per med utvelgelse. All informasjon i 
hele verden er tilgjengelig for oss nå, 
men en kilde trenger ikke å være den 
riktige eller den sanne. Bibliotekarene 
skal være fagpersonene som veileder 
brukeren til å finne, om ikke sannheten, 
så skal man i hvert fall finne den beste 
kilden. Bibliotekene kan skille klinten 

fra hveten. Med internett i lomma, som 
vi har i dag med smarttelefoner og alle 
mulige slags nettbrett, så har man ingen 
kvalitetskontroll over den informasjonen 
man tilegner seg. Bibliotekene har denne 
kvalitetskontrollen. 

- Har du tro på papir, eller blir alt 
digitalt og på nett?

- Det er mange parallelle diskusjoner 
her. Man snubler litt inn i en digital frem-
tid. Jeg har jobbet mye med musikkbran-
sjen, som kanskje har vist hvordan man 
ikke skal gå inn i de digitale løsningene. 
Der tapte man på mange måter kampen 
før den var begynt. Selv om bibliotekene 
ser de digitale utfordringene komme, så 
skjer jo ikke alt dette i morgen. Det er 
ikke sånn at det digitale tar over og at 
papir forsvinner i morgen. Papirbøkene 
kommer til å leve i mange, mange år 
fremover. Og det vil være behov for gode 
klassiske bibliotektjenester i mange år 
framover. En av de store utfordringene 
blir å klare å ri disse parallelle løpene, at 
man både skal forberede seg på en ny 
tid, hvor kanskje digitalbruken tar over, 

Stemmer kartet med terrenget på Deichman?

Det eksterne blikket

NY BIBLIOTEKSJEF I OSLO
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samtidig som vil ha det gode, gamle 
bibliotekvesenet slik det fins i dag. 

- E-bøker tar ikke over med det første?
- Fremtiden er fremdeles fremtiden. På 

t-banen i dag satt jeg ved siden av en ung 
jente som leste på en Kindle. Og så tenkte 
jeg: Når så jeg det sist? Jeg tar den banen 
hver dag. Sist jeg så noen lese Kindle var 
i New York da jeg var der for to år siden. 
Dette var jo bare en tilfeldig morgentanke, 
men det som slo meg er at fremtiden er 
fremtiden ennå, det er en stund igjen. 
Ipaden har etablert seg men ikke som 
lesebrett for bøker, men som nettbrett. 
Smarttelefonen er favoritten men den er 
heller ikke så godt egnet for boklesning. 
Dette synes jeg er interessant. 

For det handler om generasjoner, hva 
de andre rundt deg gjør, hvilke vaner de 
har. Multibruken, de som gjør alt samti-
dig, som både har på tv, twitrer, bruker 
pc-en og hører på musikk, det tror jeg 
er den store generasjonsendringen. Å 
greie alt det samtidig. Jeg greier det 
ikke. Jeg gjør alle de tingene, men gjør 
jeg det samtidig går det på bekostning 
av noe. Jeg har en teori om at multibru-
kerne klarer å sortere på en annen måte. 
Jeg håper det, for ellers har vi et stort 
problem! Vi som ikke tilhører multibruk-
generasjonen har problem med å ta inn 
og sortere alle disse tingene. Og det 
er en kunnskap. Enten klarer de nye 
hjernene det eller så klarer de det ikke. 
Vi kan risikere å miste fordypningskunn-
skap for alltid, evnen til å sette seg inn 
i ting. Jeg vet jo mye av det som skjer, 
jeg får push-meldinger. Jeg fikk umid-
delbart vite det da Tine Sundtoft ble 
miljøvernminister. Men jeg vet ikke noe 
mer. Du kan sitte og snakke om at du 
vet hvem som har blitt ny miljøvernmi-
nister, men så stopper samtalen. Her 
har bibliotekene en kjempeviktig rolle, 
som den som kvalitetssikrer kilden, som 
velger ut, som koker essens. Dette er 
kjempespennende!

- Hvilke typer bibliotektjenester kan 
gjøre dette? 

- Noen av tjenestene vi kommer til 
å tilby, vet vi ikke om ennå. Det er det 
som er så vanvittig spennende med 
utviklingen. For fem år siden visste vi 
ikke om iPaden for eksempel. Mange 
av de tjenestene vi kommer til å benytte 
oss av, utvikles av helt andre enn oss. 
Og de må vi følge med på. Vi har jo 

kildene, gjennom alle bøkene, filmene 
og musikken. Så må fagfolkene kuratere 
denne virkeligheten, hente ut essenser 
og presentere dem. Et viktig kjennetegn 
ved informasjon er at det er så veldig 
mye av den. Bibliotekene skal kvalitets-
sikre og hente utsnitt, tematisere og 
presentere, hente frem og presentere 
deler av virkeligheten.  

- Er det dette brukerne vil ha?
- ”Opening the book” har gjort en 

undersøkelse som viser at halvparten av 
de som kommer inn på et bibliotek vet 
hva de vil ha, og at halvparten av disse 
igjen av forskjellige årsaker ikke finner det 
de skulle ha. Enten fikk de ikke god nok 
hjelp, det var utlånt eller ikke tilgjengelig. 
Så da har man bare 25 % av brukerne på 
et bibliotek som i utgangspunktet vet og 
finner hva de leter etter. De resterende 
75 % er en stor gruppe. De trenger hjelp 
til å finne fram i informasjonsjungelen. Da 
blir det vår oppgave å finne ut hvordan 
vi enklest og raskest kan finne noe som 
passer for dem. Vi må vise til nye univers, 
samtidig som man må lytte til det univer-
set de har fra før. 

Mye av det jeg har jobbet med i publi-
kumsutvikling handler om at brukerne er 
informerte og er bevisste på sine prefe-
ranser. Dette må man ta utgangspunkt i 
når man hjelper dem videre. Man kan ikke 
bare bruke sine egne faglige preferanser 
og si at ”dette passer nok for deg”. Man 
må gå i dialog med brukeren, og spørre 
hva slags univers brukeren har, og hvor-
dan biblioteket kan komplementere det. 
Jobben til alle kulturinstitusjoner er å 
fortelle folk om det de ikke visste fantes. 
Selv om brukerne er smarte mennesker, 
er det mye som ikke er synlig i offentlig-
heten. Det kan jeg mye om fra det jeg har 
jobbet med før: smalt teater, smal musikk, 
smale bøker. Alt det som ikke når opp til 
overflaten i massekommunikasjonen, det 
er vanskelig å finne. 

- Det er mye snakk om visjoner i store 
organisasjoner. Deichman har mange 
store visjoner for biblioteket i Bjørvika. 
Vi har ofte problemer med å gripe 
dem. Har du grep om visjonene?

- Jeg har lest visjonene og deler 
selvsagt disse. Jeg har fått tilsendt 
flotte dokumenter hvor kommunen og 
Deichman i fellesskap har utformet sine 
ambisjoner. Men det første jeg vil gjøre 
når jeg begynner i jobben er å sjekke 

om kartet stemmer med terrenget. Det 
har jeg også snakket om på intervju: 
Stemmer det som står i dokumentene 
med stemningen blant de ansatte på 
Deichman? Det er noe av det første jeg 
må finne ut av. For vi kan ha så mange 
visjoner vi vil, men hvis ikke alle er med 
på det, så blir det ikke til noe. Man skal 
selvfølgelig være ambisiøs. Det ligger så 
mange muligheter foran Deichman nå, 
når man omsider har fått bevilget midler 
til det nye bygget. Men det er jo alle de 
som jobber i Deichman som skal gjen-
nomføre den visjonen. De må føle seg 
hjemme i det som blir kommunisert utad. 
Hvis de ikke gjør det, hvis visjonene ikke 
er fundert i staben, da kommer man 
sjelden noen vei. 

- Vil du ”restarte” visjonene for Deich-
man?

- Nei, jeg er ikke interessert i å starte 
et arbeid på nytt, jeg vil bare forsikre 
meg om at visjonene er godt forankret. 
Dette er en av de tingene jeg må finne 
ut av veldig raskt. Å være leder for en 
kulturinstitusjon er så langt unna et 
one-man-show som du kan komme. Det 
handler om å finne ut hvilke team som 
kan settes sammen og hva vi kan få til 
med dem vi er, hvilke forutsetninger vi 
har for å gjøre jobben på best mulig 
måte. Hvis en visjon oppfattes som 
svulstig eller overambisiøs, vil ikke folk 
føle at de eier den. Alle som jobber i 
Deichman må jo eie visjonen. Det er i 
hvert fall min holdning. 

- Vil du tilbringe mye tid hos Kultureta-
ten i Borggården, på hovedbiblioteket 
på Hammersborg eller rundt omkring?

- Jeg vil tilbringe veldig mye tid rundt 
omkring. Jeg har ikke bestemt meg for 
hvor jeg skal sitte ennå. Det må jeg 
finne ut av. Men jeg vil være så mye på 
farten som mulig, og treffe så mange 
mennesker som mulig, og snakke mye 
med alle filialene og alle ansatte, så jeg 
kan danne meg et bilde av hva dette er. 

- Er du av legning mest ”innenriksmi-
nister” eller ”utenriksminister” når du 
tar en lederjobb?

- Som kulturleder er det viktig å være 
utenriksminister. Vi lever jo på offentlige 
midler og må posisjonere institusjonene. 
Jeg har jobbet mye med det. Selv om jeg 
er bruker av Deichman og begeistret 
for Deichman, så er det mange som 

NY BIBLIOTEKSJEF I OSLO

 



27   Bibliotekaren 11/2013

ikke aner at tomta som graves opp i 
Bjørvika nå handler om Deichman. Jeg 
synes bibliotekene har fått alt for lite 
oppmerksomhet. Bibliotekene er suk-
sesshistorien som ikke er blitt fortalt i 
”kulturløft-æraen”, og jeg har lyst til å 
jobbe mye med å få frem alt det gode 
arbeidet som gjøres. Enger-rapporten 
snakker om grunnmuren og at bibliote-
kene har blitt oversett. Jeg kommer fra 
musikkbransjen som kanskje er kjent 
som bråkete og høylytt. Som jeg ser det 
har bibliotekbransjen ikke ropt så veldig 
høyt. De fleste store statlige kulturinsti-
tusjonene kan ikke vise til at det er så 
mange som bruker dem, men det kan 
bibliotekene. Halvparten av den norske 
befolkningen bruker bibliotekene jevnlig, 
og det er jevnt fordelt mellom kjønn og 
alder og etnisitet og inntekt og alle disse 
faktorene. Det fortjener bibliotekene mye 
mer kred for, rett og slett. 

- Deichman står vel i et konkurranse-
forhold til Litteraturhuset? 

- Vi må aldri tro at kulturinstitusjoner 
konkurrerer seg imellom. Vi må slutte å si 

det, for det stemmer ikke! Vi konkurrerer 
med tur i skog og mark, eller oppus-
sing, eller hagearbeid, eller helst å sitte 
hjemme. Litteraturhuset har sin helt egne 
stil. Jeg håper de klarer å skaffe midler 
slik at de kan opprettholdes, for jeg tror 
at de bidrar til at folke generelt blir mer 
interessert i litteratur. Litteraturhuset vil 
bare være positivt for Deichman, som 
er en helt annen institusjon. Jo flere 
arenaer for litteratur, jo bedre. Men 
når det er sagt mener jeg selvsagt at 
litteraturhusene aldri kan prioriteres i 
kommunale budsjetter på bekostning av 
folkebibliotekene. 

- Hvordan vil du håndtere ledelsen av 
Deichman, når du selv ikke er utdannet 
bibliotekar?

- Jeg har respekt for faget, men 
jeg har gått inn i andre organisasjo-
ner – hvor jeg heller ikke har vært 
fagspesialist – og gjort dette før. Mitt 
fag er kulturledelse. Det er det jeg har 
utdannet meg til, og det er det jeg har 
jobbet med siden endt utdannelse. Og 
lederutfordringene står i kø for Deich-

man nå, det er det som blir det viktigste 
for meg. Jeg skal lytte til fagfolkene, 
og så skal jeg gi fagfolkene de beste 
forutsetningene for å gjøre jobben sin. 
Jeg skal ikke gjøre den for dem, for det 
kan jeg jo ikke. De stedene hvor jeg har 
gått inn og gjort dette før, så har jeg 
i noen tilfeller blitt møtt med skepsis. 
Det må man leve med. Respekten må 
man gjøre seg fortjent til, og tilliten må 
man opparbeide seg.  Man må få til et 
godt samspill. En ting er der vi er nå, 
og så er det en annen ting dit vi skal. 
Oppdraget mitt er jo rett og slett å lede 
fremtidens bibliotek, og det er ikke noen 
liten oppgave. Da er det avgjørende å 
ha ledererfaring, men også det å ha et 
eksternt blikk kan være positivt. 

NY BIBLIOTEKSJEF I OSLO

- Jeg vil tilbringe veldig mye tid rundt omkring. Jeg har ikke bestemt meg for hvor jeg skal sitte ennå. Det må jeg finne ut av. Men jeg vil være så 
mye på farten som mulig, og treffe så mange mennesker som mulig, og snakke mye med alle filialene og alle ansatte, så jeg kan danne meg et 
bilde av hva dette er, sier Oslos nye biblioteksjef Kristin Danielsen. 
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Navn:      Kjell Erik Johnsen
Arbeidssted:     Høgskolen i Østfold
Fartstid som tillitsvalgt:    Siden februar 2013

- Hvordan ble du tillitsvalgt?
- Grete Gluppe hadde vært tillitsvalgt 

i BF på arbeidsplassen vår i 7-8 år, 
og hun hadde bestemt seg for å tre til 
side. Hele gjengen på 15 som jobber 
her er BF-medlemmer, og vi er veldig 
fornøyde med det. Vi har et lite styre, 
som jeg selv har sittet i, og ettersom 
noen måtte overta, så bestemte jeg meg 
for å si ja. Jeg har også en kamerat som 
er styreleder for Forskerforbundet og 
som representerer 200 personer. Så jeg 
tenkte at hvis han klarte å være tillitsvalgt 
for så mange, så skulle jeg klare å være 
det for 15 stykker.

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

– Jeg lurte på om det var litt skummelt, 
men jeg hadde vært to år i styret først. 
Jeg følte at det måtte bli en av oss som 
satt i styret. Når jeg hadde sagt a kunne 
jeg like gjerne si b.

- Hvilke tema er medlemmene på 
din arbeidsplass opptatt av? 

- Det er ingenting som peker seg ut. 
Men vi har jevnlige informasjonsmøter 
med biblioteksjefen (hovedbiblioteka-
ren), som vi ønsker å få til i forkant av 
avdelingsledermøter. Det er jeg som 
innkaller til infomøtene. Det er praktiske 
saker, der vi kommer med innspill og 
sender et kort referat om sakene vi har 
snakket om, som vi diskuterer i våre 
respektive avdelinger.

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

- Det har vært som forventet. Jeg var 
forberedt på det mest aktuelle, fordi jeg 
har vært med i styret i to år. Vi viderefø-
rer den gode, gamle oppskriften.

Jaså, du er tillitsvalgt?
- Hvordan har du opplevd å delta 

i lokale lønnsforhandlinger?
  - Det ble ikke lokale forhandlinger 

i år. Jeg hadde psyket meg opp til det 
og vært på en flott kurs i BF. Jeg hadde 
gledet meg til det, så det var nesten et 
antiklimaks. Men jeg har vært med som 
bisitter og syntes det var spennende å se 
prosessen. Jeg måtte føre ordet en gang, 
og det var inspirerende å se at vi lyktes 
med å få resultatet opp et lønnstrinn.

- Har du hatt bruk for fylkeslaget 
eller BFs sekretariat?

 - Ikke foreløpig. Men det er greit å 
vite at de er der i bakhånd.

- Har du et godt råd til nye til-
litsvalgte?

- Det er sikkert alltid slik at folk fryk-
ter at det er mye å gjøre og at de blir 
sittende lenge. Lokale forhandlinger er 
kanskje også noe som oppleves som 
skummelt. Det kan nok variere litt fra 
bibliotek til bibliotek og sjef til sjef, men 
her har det vært greit, rolig og ufarlig. 

VÅR EGEN ORGANISASJON
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- Grunnmur bygges ikke av småstein
- Den rødgrønne regjeringen varslet at bibliotekene skulle være et satsingsområde i Kulturløft 3. 
Til tross for en økning i prosjektmidler og forlengelse av prøveordningen for e-bøker, var forslaget 
til statsbudsjettet for 2014 en skuffelse. Man bygger ikke grunnmur med småstein alene, sier BF-
leder Monica Deildok, som peker på tre sentrale punkter for den nye kulturministeren å gripe fatt i. 

Da Aftenposten i midten av oktober opp-
summerte noen av de sentrale utfordringene 
for de nye statsrådene, påpekte avisen at et 
lokalt kulturløft er avhengig av at kommunene 
tar sin del av jobben. Dette er Monica Deil-
dok enig i, men påpeker samtidig at staten 
har en svært viktig rolle: 

- Vi håper at den nye regjeringen tar seg 
råd til en skikkelig biblioteksatsing. En sentral 
problemstilling for den nye kulturministeren 
Thorhild Widvey, er spørsmålet om hvordan 
bibliotekene kan styrkes, i et politisk land-
skap der ansvaret for folkebibliotekene er 
lokalt, samtidig som det trengs en sentral 
og samordnet opprustning av bibliotekene.

Bibliotekarforbundet peker på tre sentrale 
punkter som den nye kulturministeren bør 
gripe fatt i:
•	 Lokale løsninger baner vei for utvikling 

som hele biblioteksektoren nyter godt av. 
For å bidra til igangsetting av viktige utvi-
klingsprosjekter og stimulere til kommunal 
satsing, må de statlige utviklingsmidlene 
til folkebibliotekene økes. Vi mener også 
at man i tillegg til de frie prosjektmidlene, 
må ha midler forbeholdt overordnede 
nasjonale prosjekter, og at man må eta-
blere regionale, kommuneovergripende 
prosjektmidler. Kulturutredningen peker 
på den nye biblioteklovens utvidede 
formålsparagraf som et grunnlag for at 
utviklingsmidlene til sektoren bør økes. 
Dette støtter vi.

•	Bibliotekenes ressurstilgang handler 
selvsagt om økonomiske rammebetingel-
ser, men ikke kun om dette. For å styrke 
bibliotekene er det viktig å sørge for en 
sterk bibliotekfaglig kompetanse i sekto-
ren. I denne sammenhengen vil vi vise 
til betydningen av at den nye loven om 
folkebibliotek fortsatt inneholder krav om 
fagutdannet biblioteksjef i kommunene. 
Dette er et viktig grep for å sikre god 
fagkompetanse. Det pågående arbeidet 
med modernisering av forskriftene må 
fastholde dette.

•	Kulturdepartementet må ta større ansvar 
for å bidra til utvikling av tekniske løsnin-
ger – inkludert forhandlinger om rettig-
heter. Dette henspiller direkte på det nye 
mediebildet i og med e-bøkenes inntog. 
Bibliotekarforbundet støtter Kulturutred-
ningen på dette punktet, og understreker 
betydningen av at dette kommer på plass.

Kulturutredningen som kom i vår slo alarm 
om tilstanden for det kulturelle grunnfjellet 
i Norge. Utredningen viste at folkebibliote-
kene har vært systematisk nedprioritert. Og 
utredningen påpekte at bibliotekene som en 
essensiell del av det kulturelle grunnfjellet i 
Norge taper i kampen om ressursene.

- De lokale folkebibliotekene er kommunale 
institusjoner. Det skal de også være. Det 
er i det kommunale eierskapet at folkebi-
bliotekene hører hjemme. Bibliotekene er 
levende del av sine lokalsamfunn, de utvikler 
sine tjenester i tråd med lokalsamfunnenes 
særpreg, deltar i kommunale satsinger, 
samarbeider med andre kommunale insti-
tusjoner, med ressurspersoner i nærmiljøet, 
med frivillige organisasjoner og lag. Slik får 
vi til den viktige synergien i lokalsamfun-
nene, slik blir bibliotekene levende arenaer 
for kunnskapstilfang og kulturopplevelser i 
sine lokalsamfunn, sier BFs leder.

Hun understreker at det kommunale ei-
erskapet er viktig for bibliotekene, men at 
dette eierskapet også er noe av den politiske 
utfordringen.

- Vi kjenner igjen det Aftenposten skriver: 
Kommunene har andre oppgaver som de 
ser seg nødt til å prioritere før bibliotek. 
Kommunene ønsker ikke å kutte i sitt lokale 

bibliotektilbud, men når dette holdes opp 
mot eldreomsorg og grunnskole i kampen 
om knappe kommunale kroner, blir konse-
kvensen at bibliotekene ofte taper.

Det er i møte med denne helt sentrale 
utfordringen at Monica Deildok trekker fram 
de tre punktene over. For selv om det er 
godt utredet og dokumentert at bibliotekene 
må styrkes, og at dette ansvaret hviler tungt 
på lokale myndigheter, så trenger sentrale 
politiske myndigheter klarere signaler på 
hvordan viktige grep kan gjøres også på 
statlig nivå.

- På biblioteket møtes folk på tvers av 
generasjoner, kulturer, utdanning og sosial 
status. Bibliotekene er kultur- og kunn-
skapsarenaer for folk flest. Ressursknapphet 
er en hemsko for den utvikling vi ser er mulig 
og som norske bibliotekarer er utålmodige 
etter å få jobbe med, sier Monica Deildok. 
Hun syntes den rød-grønne regjeringens 
avskjedsgave til biblioteksektoren var en 
skuffelse.

- Bibliotekene ble sagt å skulle være et 
av satsingsområdene i Kulturløft III. Dette 
skapte forventninger i sektoren frem mot 
framleggelsen av Statsbudsjettet for 2014. 
Forventningene ble til skuffelse da budsjett-
forslaget kom den 14. oktober. Innretningen 
på tiltakene på bibliotekområdet i Stats-
budsjettet er gode, både når det gjelder 
økningen i prosjektmidlene og når det gjelder 
satsingen på det digitale og forlengelsen av 
prøveordningen med e-bøker. Bare synd at 
regjeringen ikke hadde råd til en skikkelig 
satsing. Man bygger ikke grunnmur med 
småstein alene. Vi håper den nye kulturmi-
nisteren innser dette!  

STATSBUDSJETT OG BIBLIOTEKPOLITIKK

Tekst:  Erling Bergan

Nøkkeloverrekkelse mellom tidligere kul-
turminister Hadia Tajik og ny kultur- og 
kirkeminister Thorhild Widvey 16. oktober 
2013. (Foto: KUD/Wenche Nybo)
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Forskrifter til bibliotekloven på høring

Redefinering av kompetansekravet?

Kontroversielle forslag om flere veier til ”fagutdannet biblioteksjef”: 
•	Enhver bachelorgrad + 60 stp biblotekfaglig påbygning
•	Enhver bachelorgrad + 3 års bibliotekpraksis

Kulturdepartementet har hatt ”Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i 
folkebibliotek” på høring, med høringsfrist 8. november. Det er denne forskriften som de-
finerer hva som menes med biblioteklovens krav om ”fagutdannet biblioteksjef”, og den vil 
også regulere dispensasjonsadgangen som finnes i loven. 

Bibliotekarforbundets høringssvar ble 
vedtatt av forbundsstyret i sitt møte 1. 
november, etter at dette bladet gikk i 
trykken. BFs vurdering av forslaget til 
forskrifter kan du derfor lese på BFs 
nettsider. Her går vi gjennom en del av 
poengene i saken: 

Ansvarsområdet står fast
Det slås fremdeles fast at ”Bibliotek-

sjefen er den faglige og administrative 
leder for kommunens samlede folke-
bibliotekvirksomhet.” Dette er viktig, 
ikke minst når vi står overfor en kom-
munereform. 

Kravet til utlysing er styrket
Det slås fremdeles fast at ”Ved utly-

sing av ledig stilling som biblioteksjef 
i kommunen skal det stilles krav om 
fagutdanning”. Og i forbindelse med 
dispensasjonsmulighetene kreves det 
nå at ”kommunen dokumenterer at det 
etter offentlig utlysning ikke har meldt 

Tekst:  Erling Bergan

seg kvalifisert søker”, før slik dispensa-
sjon kan gis. 

120 studiepoeng står fast
Det viktigste kvalifikasjonskravet kjen-

ner vi igjen fra nåværende forskrift, med 
krav om bachelorgrad eller høyere, ”der 
minst 120 studiepoeng bibliotekspesi-
fikke fag inngår”. 

Bibliotekfaglig relevante fag står fast
Høringsnotatet lister opp både de 

aktuelle utdanningene i Oslo, Tromsø 
og Agder, og eksempler på ”bibliotek-
faglig relevante fag” som kan regnes 
med i de 120 studiepoengene. Eksem-
plene er kjente fag fra fagplaner ved 
nåværende bibliotekarutdanninger, og 
lista er identisk med den som ligger i 
nåværende veiledende retningslinjer, 
som henger sammen med nåværende 
forskrifter. 

Veiledende retningslinjer tas bort
Dagens regelverk på tre nivåer, med 

lov, forskrifter og veiledende retningslin-
jer, forenkles nå ved at det siste leddet 
fjernes. 

Ikke lenger nordisk begrensning
Med den nye formuleringen ”… eller 

tilsvarende utdanning” er begrensningen 
til nordiske utdanninger fjernet. 

Alternativt kvalifikasjonskrav 1: 
Bachelor + 60 studiepoeng påbygning

Det foreslås innført to helt nye mu-
ligheter til å regnes som fagutdannet 
biblioteksjef. Den ene for ”Kandidat 
med bachelor- eller høyere grad med 
minst 60 studiepoeng bibliotekspesifikk 
påbygning”. 

Alternativt kvalifikasjonskrav 2: 
Bachelor + 3 års praksis

Det heter også: ”Der en kandidats 
praktiske erfaring i bibliotek overstiger 
tre år, kan dette komme i stedet for den 
bibliotekspesifikke påbygningen.” Dette 
er helt nytt. Ut fra høringsnotatet må 
formuleringen ”kandidat” her bety ”kan-
didat med bachelor- eller høyere grad”. 
Minimum bachelor som studielengde blir 
det altså ikke rokket ved. Men spørsmålet 
om hvorvidt tre års praksis skal kunne 
regnes som ekvivalent til 1 års bibliotek-
faglig påbygningsstudium er tydeligvis 

FORSKRIFTENE
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departementet selv i tvil om. De skriver: 
”Departementet ønsker innspill på om tre 
års praktisk erfaring er tilfredsstillende 
for å kompensere for manglende formell 
kompetanse.” 

Dispensasjon på to år fjernes
Nå foreslås det at kommuner får dis-

pensasjon fra kvalifikasjonskravet så 
lenge personen sitter i stillingen. Ord-
ningen med midlertidig dispensasjon i 2 
år, med tilhørende pålagt kurs-opplegg, 
fjernes. 

Presser på for interkommunale 
løsninger

Det heter at ved avgjørelser om dis-
pensasjon ”skal det legges vekt på 
om interkommunalt samarbeid med 
nabokommunen er vurdert.” Og i hø-
ringsnotatet heter det ” I tråd med regje-
ringens bibliotekpolitikk, der større og 
mer robuste enheter er en målsetting, 
vil interkommunalt samarbeid der flere 
typer fagkompetanse nyttiggjøres, være 
ønskelig.” Denne delen av forskriften blir 
ikke mindre aktuell med den varslede 
kommunereformen fra den nye borgerlige 
regjeringen. 

Etter- og videreutdanning 
som mulig løsning

Det heter at ved avgjørelser om dis-
pensasjon skal det også legges vekt på 
”om kompetansekravet kan oppfylles ved 
etter- eller videreutdanning.” 

Storkommune-dispensasjon 
ved minst 5 bibliotekarer

”Kommuner med bred bibliotekfaglig 
kompetanse kan ansette biblioteksjef 
uten bibliotekfaglig utdanning” er den 
nye formuleringen for det vi populært 
kaller ”storkommune-dispensasjon”. Her 
er tilleggskravet om ”godt utbygd biblio-
tektjeneste” fjernet. Men til gjengjeld er 
”bred bibliotekfaglig kompetanse” nå tall-
festet. Det heter i forslaget at det menes 
”bibliotek som har minst fem ansatte som 
allerede oppfyller kvalifikasjonskravene 
i § 2.” 

Storkommune-dispensasjon 
uten søknad

For kommuner med fem eller flere 
bibliotekarer i staben, kan kommunen 
gi seg selv dispensasjon uten å søke 
noe sted. De mener kommunen selv er 
nærmest til å vurdere dette, og at kom-

munen selv vil ”kunne vurdere hvilken 
kompetanse som er nødvendig for den 
aktuelle stillingen”. 

10-15 % av kommunene aktuelle 
for storkommune-dispensasjon

I høringsnotatet heter det om stor-
kommune-dispensasjonen: ”Et ter 
departementets vurdering vil unntaks-
bestemmelsen i hovedsak komme til 
anvendelse for landets store kommu-
ner, og i noe mindre utstrekning for 
de middels store kommunene. Med 
utgangspunkt i beregninger fra Na-

sjonalbiblioteket antas det at unntaket 
omfatter ca 10–15 % av alle kommu-
nene.” Departementets vurderinger er 
her relatert til dagens kommunestruktur. 
Når vi nå vet at det kommer en kommu-
nereform fra den nye regjeringen, bør 
det også vurderes hvordan forskriftene 
vil slå ut med vesentlig færre og større 
kommuner. 

Kvalifikasjonskravene
Det foreslås altså tre muligheter til å 

innfri kompetansekravet i biblioteklovens 
§ 5 og § 7:

FORSKRIFTENE
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Bachelor med minimum 120 stp bibliotek-
fag. (dagens ordning) 

Dette er vel ikke kontroversielt. 

Fritt valgt bachelor + 60 stp bibliotekfag 
som påbygning

Påbygningen vil da kunne være års-
studiet ved ABI/HiOA, men også studie-
tilbud fra Agder (skolebibliotekkunnskap) 
og Tromsø (dokvit). Her bør det påpekes 
at biblioteksjef er en faglig krevende 
stilling i mindre kommuner med få bi-
bliotekansatte, der en slik bestemmelse 
mest trolig vil komme til anvendelse. Et 
slikt redusert bibliotekfaglig krav peker 
i en annen retning enn ”storkommune-
dispensasjonen”, som nettopp hviler på 
at mengden bibliotekfaglig kompetanse 
i biblioteket er viktig. Dette alternativet 
er det nok mange som er skeptiske til.

Fritt valgt bachelor + 3 års praktisk 
erfaring i bibliotek

Dette må anses å være et enda dårli-
gere forslag, av samme grunn. Måten å 
forholde seg til faglig kunnskap på som 
høyere utdanning gir, kan ikke erstattes 
av praktisk erfaring. Faglig utbytte av å 
jobbe i bibliotek varierer alt for mye til 
at dette kan settes som kompetansekrav. 
Og det er ikke mulig å se for seg et 
faglig holdbart regime med organisert 
opplæring på arbeidsplassen. 

Dispensasjonsordningene
”Småkommunedispensasjonen” fore-

slås gitt til kommunen så lenge personen 
sitter i stillingen. Begrunnelsen for dette 
forslaget må vel sies å ha bygd seg 
opp over flere år, ved at kursoppleg-
gene - selv om kursene i seg selv har 
vært gode - ikke har fungert. Mange 
kommuner/personer har ikke brydd seg 
med å fullføre, og statlig myndighet (før 
ABMu, nå NB) har ikke sett det som 
meningsfylt å forsøke å svinge pisken 
over kommuner som ikke følger opp. 
Dette forslaget møter nok derfor en del 
forståelse. Samtidig er det grunn til å på-
peke at departementet aldri har evaluert 
disse kursene, noe som må anses som 
en svakhet i argumentasjonen.

”Småkommunedispensasjonen” fore-
slås også gitt først etter at interkom-
munalt samarbeid med nabokommunen 
er vurdert, for å fremme større og mer 
robuste enheter. Det kan ses som positivt 
at forskriftene på denne måten bidrar 
til at det blir faglig bedre ledelse av 

bibliotek-virksomheten i kommunen, selv 
om det kan innebære at man ikke lenger 
har egen biblioteksjef i kommunen. 

”Småkommunedispensasjonen” åpner 
også for at det kan gis dispensasjon der-
som personen etter tilsetting skal etter- 
eller videreutdanne seg til å oppfylle 
kompetansekravet. Dette forslaget møter 
nok mindre forståelde. Ettersom dispen-
sasjon ikke foreslås tidsavgrenset, vil det 
bli alt for lett å hevde at det planlegges 
utdanning, uten at det er tilfelle. Det er 
ikke uvanlig at en ufaglært biblioteksjef 
og kommunen selv som arbeidsgiver 
begge har samme interesse av å slippe 
ulempe og utgifter ved å ta utdanning. 

Den problematiske grensen på fem
”Storkommunedispensasjonen” fore-

slås automatisk innvilget, uten søknad, 
når et objektivt kriterium er oppfylt: 
Biblioteket har ”minst fem ansatte som 
allerede oppfyller kvalifikasjonskravene 
i § 2.” Det ligger åpenbart et ønske om 
forenklet prosedyre og tydeligere krite-
rier bak dette forslaget. Og det er ønsker 
som mange deler. Men likevel har dette 
forslaget en avgjørende svakhet. Det 
kreves altså at minst fem ansatte tilfreds-
stiller kompetansekravet i forskriftens §2, 
som bl.a. sier at en lærer, sykepleier eller 
ingeniør som har jobbet minst 3 år i bi-
blioteket har bibliotekfaglig kompetanse 
god nok. Forskriften vil kunne føre til at 
mellomstore og store folkebibliotek kan 
mangle tilstrekkelig utdanningsbasert 
bibliotekfaglig kompetanse hos leder, 
selv når slik kompetanse ikke er godt 
nok representert i staben for øvrig. Den 
bibliotekfaglige kompetansen vil med 
dette forslaget kunne bli redusert til 
overlevering av praktiske håndgrep på 
arbeidsplassen, mens utfordringene 
bibliotek står overfor krever både fer-
digheter og det refleksjonsnivået som 
høyere utdanning gir.  

Kommunereform og kompetanse
Regjeringen har varslet en kommune-

reform. Det vil selvsagt gå noen år før 
småkommunene er en saga blott. Men 
vi må forvente at det ikke er lenger til 
enn at vi bør se forskriftene i lys av en 
kommunestruktur med betydelig færre 
og større kommuner enn i dag. Og da 
blir ”småkommunedispensasjonen” av 
mindre betydning, mens storkommune-
dispensasjonen kan vise seg å kunne bli 
aktuell for alle nye storkommuner som 
skal lyse ut etter biblioteksjef. 

Kompetansealternativet ”fritt valgt 
bachelor + 3 års praktisk erfaring i 
bibliotek” er det alvorligste problemet 
i forslaget fra departementet. Det ba-
serer seg på feil forståelse av hva slags 
kompetanse som trengs til bibliotekdrift 
og bibliotekutvikling. Men alternativet 
vil også kunne undergrave den samla 
bibliotekfaglige kompetansen i mellom-
store bibliotek. 

Kompetansealternativet ”fritt valgt 
bachelor + 60 stp bibliotekfag som 
påbygning” kan bli et alternativ som bør 
vurderes med en viss interesse. ABI kan 
velge å utvikle og markedsføre et nytt 
årsstudium, som blir en påbygning for 
folk med andre bachelorer, annerledes 
enn dagens årsstudium som er starten 
på ABIs egen bachelor, med mulig-
het for å hoppe av etter første året. 
Men dette nye kompetansealternativet 
kan også ses som mer interessant 
for andre stillinger i bibliotek, enn 
for selve biblioteksjefstillingen, For 
eksempel kan lærere, sykepleiere og 
ingeniører med 60 stp bibliotekfaglig 
påbygning være svært interessante 
for høgskolebibliotek. Og tilsvarende 
kan medievitere, litteraturvitere og et 
vell av andre profesjonsutdanninger, 
med 60 stp bibliotekfaglig påbygning, 
være interessante i en del stillinger i 
folkebibliotek. Men at en ingeniør med 
60 stp bibliotekfaglig påbygning er det 
som trengs i en biblioteksjefstilling, er 
vanskeligere å se.

Momenter i høringssvar
Det ble i høringsbrevet fra Kulturdepar-

tementet spesielt bedt om innspill på to 
spørsmål. Men det har selvfølgelig også 
vært anledning til å kommentere andre 
aspekter ved forskriftene. Her er noen 
synspunkter som vi håper departementet 
merker seg når de skal gjennomgå og 
sammenfatte denne høringsrunden:

FORSKRIFTENE
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Til spørsmålet om tre års praktisk erfaring 
er tilfredsstillende for å kompensere for 
manglende formell kompetanse: 
•	Den bibliotekfaglige kompetansen man 

erverver gjennom høyere utdanning gir 
ikke bare faglige ferdigheter, men også 
et refleksjonsnivå som er avgjørende 
for å håndtere de mange utfordringene 
bibliotek står overfor. Faglig kunnskap 
ervervet gjennom praktisk erfaring er 
viktig og verdifull, men mangler dette 
nødvendige elementet. Faglig utbytte av 
å jobbe i bibliotek varierer alt for mye til 
at dette kan settes som kompetansekrav. 

•	Det er ikke mulig å se for seg et faglig 
holdbart regime med organisert opp-
læring på arbeidsplassen, spesielt ikke 
siden verdien av den praktiske erfaringen 
skal vektlegges først etter at de tre årene 
er gått. 

•	Forslaget er ekstra problematisk etter-
som denne praksisveien også inngår i 
de fem ansatte som må ha bibliotekfaglig 
kompetanse for at biblioteksjefen kan dis-
penseres fra kravet. Dermed vil en hver 
kommune hvor folkebiblioteket har mer 
enn 5 ansatte som har jobbet i bibliotek 
mer enn 3 år, kunne gi seg selv dispensa-
sjon. Dette er faglig helt uholdbart.

Til spørsmålet om fem ansatte med biblio-
tekfaglig kompetanse er en god indikator 
på om en kommune har bred bibliotekfag-
lig kompetanse: 

•	Den bibliotekfaglige kompetansen det 
vises til er definert i forslagets § 2. Som 
vist over, har dette elementer som ikke 
er faglig holdbare. Den bibliotekfaglige 
kompetansen som regnes inn for å 
kunne utløse slik ”storkommunedispen-
sasjon”, bør kun gjelde det som i § 2 
defineres som ”kandidat med bachelor- 
eller høyere grad, der minst 120 studie-
poeng bibliotekspesifikke fag inngår”. 
Med en slik avgrensing, vil det bli den 
reelle bibliotekfaglige kompetansen i 
staben som gjør at biblioteksjefen kan 
ha annen utdanningsprofil. 

•	Det kan være grunner til å forenkle 
behandlingen av ”storkommunedis-
pensasjonene”, og gjøre avgjørelsene 
mer forutsigbare. Det foreslåtte regimet 
kan derfor være positivt. Men da er 
grensen for når det er bred nok biblio-
tekfaglig kompetanse satt for lavt. Med 
personale spredt på flere avdelinger, 
arbeidstid spredt på morgen, kveld og 
helg, og mulig fordeling av biblioteka-

rer på hel- og deltid (det er i dag flere 
kommuner der de 5 bibliotekarene 
ikke dekker mer enn 3 årsverk), er 
fem bibliotekarer ikke tilstrekkelig til å 
gi faglig styringsstøtte til en leder uten 
bibliotekfaglig utdanning. Tanken bak 
denne dispensasjonsmuligheten har fra 
starten da også vært vesentlig større 
kommuner. Grensen bør nok heller 
settes til ”minst ti ansatte som allerede 
oppfyller kvalifikasjonskravene i § 2”, 
under forutsetning av at § 2 avgrenses 
slik nevnt over. Alternativt bør det over-
lates til Nasjonalbiblioteket å behandle 
disse dispensasjonssøknadene, basert 
på en vurdering av hva som reelt kan 
regnes som ”bred bibliotekfaglig kom-
petanse”.

Noen merknader til andre deler av forsla-
get til forskrifter:

•	Kompetansealternativet ”kandidat med 
bachelor- eller høyere grad med minst 
60 studiepoeng bibliotekspesifikk på-
bygning” peker i retning av en annen 
måte å bygge bibliotekarkompetanse 
på enn den vi har hatt i Norge. I dag 
finnes ingen gjennomtenkt og tydelig 
studievei basert på dette alternativet. 
Vi bør ikke legge opp til en situasjon 
der kravet er tilfeldige studiepoeng 
innen bibliotekfag – som telles opp til 
60. Dagens årsstudium ved HiOA er 
ikke beregnet som påbygning, men er 
identisk med første studieår ved bachel-
orstudiet. Dette kompetansealternativet 
bør derfor avvises nå. Men det bør bli 
utredet og drøftet på sikt. Dette krever 
et godt samspill med utdanningsinstitu-
sjoner, Høgskolen i Oslo og Akershus 
og Universitetet i Tromsø, som kan være 
interessert i å utvikle en slik påbygning. 

•	Det er svært viktig at det ved avgjørel-
ser om dispensasjon ”skal det legges 
vekt på om interkommunalt samarbeid 

med nabokommunen er vurder t”. 
Nasjonalbiblioteket bør pålegges en 
streng skjønnsmessig tolkning av denne 
bestemmelsen, slik at den fremmer 
gode interkommunale løsninger. For 
kommuner som har slitt med å tiltrekke 
seg fagutdannet biblioteksjef på grunn 
av manglende stillingsstørrelse og 
virksomhetsområde, kan denne be-
stemmelsen føre til at større deler av 
landet får utviklet bibliotektilbudet sitt 
av kompetent personale. 

•	Det er fornuftig at dispensasjon som gis 
med bakgrunn i mangel på kompetente 
søkere, gis fast og knyttes til person. 
Dagens midlertidige dispensasjonsord-
ning og kursopplegg har ikke fungert 
godt. Men med fast dispensasjon må 
det legges vekt på kommunens ansvar 
for videre opplæring av biblioteksjefen.

•	Det er fornuftig at dispensasjon som 
gis med bakgrunn i objektivt målbare 
og holdbare krav til bibliotekfaglig 
kompetanse hos øvrig personale, kan 
gis uten søknad. Det er likevel nød-
vendig at Nasjonalbiblioteket holder et 
øye med praktiseringen av dette, slik at 
eventuell feil bruk kan føre til endring av 
forskriftsbestemmelsen. 

Ny politisk ledelse i 
Kulturdepartementet

Etter at høringssvarene fra en rekke 
organisasjoner og instanser er kommet 
inn til Kulturdepartementet, skal de or-
ganisere arbeidet med å gå gjennom og 
sammenfatte tilbakemeldingene som er 
kommet. Så blir det en politisk vurdering 
av forskriftene, før departementet vedtar 
dem. Og det kan følge en veiledning med 
når de vedtatte forskriftene skal sendes 
ut til kommuner og andre instanser. Slik 
kan  Kulturdepartementet underbygge 
en tydeligere forståelse av forskriftspa-
ragrafer som kan tolkes i flere retninger. 

Det er nye politiske koster i Kulturde-
partementet. Det har allerede bygget 
seg opp en del positive forventninger 
til hva statssekretær Knut Olav Åmås 
kan utrette på bibliotekområdet. Til-
leggsproposisjonen til statsbudsjettet 
ga vel ikke all verdens anledning til å 
markere noen tyldeig retning på den 
blåblå bibliotekpolitikken. Forskriftene 
om kompetansekrav i folkebibliotek kan 
kanskje gi oss noe mer innblikk i hva 
vårt felt har i vente fra kulturminister 
Widvey, statssekretær Åmås og den 
blåblå regjeringen. 

FORSKRIFTENE
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Arne Skouen 100 år
18. oktober var det 100 år siden Arne Skouen (1913–2003) ble født. I tillegg til å ha restaurert alle 
Skouens spillefilmer, markerer Nasjonalbiblioteket jubileet med plakatutstilling til bibliotekene. Nasjo-
nalbiblioteket viet også en hel dag av sin filmkonferanse til Skouen i anledning jubileet. Få dager før 
100-årsdagen overtok Nasjonalbiblioteket arkivet etter journalisten, forfatteren og filmskaperen.

BIBLIOTEKLEDELSE

Nytt fra Nasjonalbiblioteket

- Arkivet etter Arne Skouen gjenspeiler hans allsidige virke 
og består av store mengder artikkelutkast, manuskripter, bilder 
fra filminnspillinger og plakater fra både filmer og teater, sier 
seksjonsleder i Nasjonalbiblioteket Bente Granrud. – Skouen 
hadde et bredt kontaktnett innen kulturlivet. I arkivet finnes 
brev han har fått fra mange kjente mennesker og fotografier av 
ham sammen med kulturpersonligheter som Johan Borgen og 
Salman Rushdie. Brevene er klausulert, men resten av arkivet vil 
etter hvert bli tilgjengelig i Nasjonalbibliotekets spesiallesesal, 
forteller Granrud. 

Nasjonalbiblioteket har fra før et rikt materiale av og om Arne 
Skouen. I samlingen finnes alle filmene og bøkene hans, mange 
radioprogrammer og et rikt dokumentasjonsmateriale som omfat-
ter alt fra artikler i filmtidsskrifter til innslag i Filmavisen. I Bokhylla.
no ligger flere av Skouens romaner som fritt kan leses på nett.

Plakatutstilling til bibliotekene
Nasjonalbiblioteket markerer Arne Skouens 100-årsjubi-

leum bredt.  I tillegg til å ha restaurert alle spillefilmene hans 
og medvirket til at de igjen blir tilgjengelige for publikum, har 
Nasjonalbiblioteket laget en plakatutstilling som gir et innblikk i 
Skouens kreative og samfunnsengasjerte virke. Plakatene tilbys 
gratis til alle folkebibliotek og fag- og forskningsbibliotek i landet 
som ønsker å sette fokus på Arne Skouen. Det er sendt ut tilbud 
til alle folke- og fagbibliotek om å få plakatene gratis tilsendt.  
Interesserte bibliotek kan sende bestilling til Informasjon@nb.no.

Filmkonferanse og jubileumsarrangement
Nasjonalbiblioteket samarbeider med Norsk Filminstitutt om 

å feire Arne Skouen som filmregissør. 18. oktober, på selve fød-
selsdagen til Skouen, viet Nasjonalbiblioteket dag to av sin årlige 
filmkonferanse regissøren Arne Skouen. 23. oktober markerte 
Norsk Filminstitutt 100-årsjubileet på Filmens Hus med åpning av 
en utstilling med Skouens filmplakater, visning av hans første film 
Gategutter (1949), utdeling av Arne Skouens Ærespris og lanse-
ring av en DVD-boks fra SF Norge med alle Skouens spillefilmer. 

DVD-boksen er tilgjengelig i nettbutikken til Biblioteksentralen, 
og filmene kan sees på Filmrommet.no.

Ni liv til London og Italia
Skouens 100-årsjubileum går heller ikke upåaktet hen interna-

sjonalt. 20. oktober ble en nyrestaurert kopi av Ni liv vist på BFI 
London Film Festival, og i sommer ble filmen vist på festivalen 
Il Cinema Ritrovato 2013 i Bologna. 

Tekst: Nina Bræin, informasjonsrådgiver i Nasjonalbiblioteket
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Øvre Eiker bibliotek er den største kulturinstitusjon i kommunen og består av hovedbibliotek plassert på rådhuset i Hokk-
sund, to folkebibliotekfilialer i Fiskum og Skotselv, skolebibliotek, Bokbamsetilbudet og flere andre tilbud. Vi har et engasjert 
og nytenkende fagmiljø bestående av 7 årsverk fordelt på 12 ansatte. Stillingen som biblioteksjef er fast 100 % stilling, 
plassert under kultursjefen. Den som ansettes må påregne å følge bibliotekets vaktordning. 

Biblioteksjefens hovedoppgave vil være å videreutvikle biblioteket som en unik arena for bredde og dybde i de fleste kul-
turpolitiske betydninger og som en sentral del av kommunens kultursatsing. Samarbeidet med øvrige kommunale tjenester, 
frivillig kulturliv og næringsliv er strategisk viktig for å inkludere alle innbyggere i tråd med Øvre Eikers visjon ”Sammen 
skaper vi et livskraftig Øvre Eiker”. Det vil bli lagt vekt på samspillet mellom bibliotek og kulturarv gjennom samarbeid med 
vårt lokalhistoriske arkiv, Eiker Arkiv. Bibliotekdrift samt etablering og gjennomføring av utviklingsprosjekter i samarbeid 
med kulturseksjonens øvrige tjenester, er en sentral del av biblioteksjefens oppgaver. Vi søker etter en visjonær, ambisiøs, 
samarbeidsvillig og gjennomføringsdyktig leder som vil ta biblioteket videre inn i fremtiden.

Krav til stillingen:

•	Godkjent bibliotekfaglig utdanning
•	Erfaring fra arbeid i bibliotek
•	Kjennskap til kultursektoren
•	Gode it-kunnskaper og forståelse for økonomi
•	God fremstillingsevne i norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

•	Positiv og samarbeidsvillig
•	Visjonær, engasjert og nytenkende
•	Resultatorientert og gjennomføringsdyktig

Ytterlige informasjon om stillingen gis av kultursjef Lidia Ivanova Myhre på tlf. 468 24 840, 
eller nåværende biblioteksjef Anne Foss på tlf. 915 61 141. 
Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 20. november 2013

Vi ber om at søkere benytter vår elektroniske skjermdialog som du finner lenke til under 
søknadsskjema på vår hjemmeside.

Fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Det skal ikke sendes med attester og vitnemål. 
Disse tas med til et eventuelt jobbintervju.

Har du spørsmål om bruk av elektronisk søknad 
kan disse rettes til servicesenteret.

Øvre Eiker har gjennom en årrekke markert seg som en kommune med fokus og satsing 
på kultur. Kulturseksjonen som biblioteket er en del av, er leverandør av ulike tjenester 
innenfor kunst, kultur og idrett samt strategisk aktør mot offentlig, privat og frivillig kulturliv.  
Vår nåværende biblioteksjef går av med pensjon, og vi søker hennes etterfølger.

ID 785 - Biblioteksjef

ARBEIDSLIV
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Smøla kommune 
     - Øy i et hav av muligheter  

   
 

                                             
Øykommunen Smøla ligger helt ytterst mot Atlanterhavet mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya er kjent for sitt prærieaktig landskap og en flott skjærgård som består av 
mer enn 5800 øyer, holmer og skjær. Kommunen har et rikt og variert kulturliv.  
Se for øvrig www.smola.kommune.no  
 
Opplev det gode liv på Smøla! Er du bibliotekar og glad i sjø og natur er bibliotekstilling i Smøla kommune tingen! 
 
 

Biblioteksjef – 100 % fast stilling 
 
 
Om Smøla folkebibliotek  

 Bibliotektjenesten i Smøla kommune er organisert som en del av 
kommunens Publikumssenter, og har et hovedbibliotek og en filial  

 Biblioteksystemet Mikromarc  
 Regionale bibliotektransport  
 Aktivt med leseombud (Bok til alle), - nominert til Årets bok-til-alle-

bibliotek i 2013 
 Deltar i regiongruppe for bibliotektilsatte på Nordmøre og ulike 

samarbeidsprosjekt i fylkesplan 
 Besøk av Bokbåten Epos på 3 steder to ganger i året  

 
Kompetansekrav til stillingen: 

 Godkjent bibliotekutdanning (3-årig bachelorutdanning i Bibliotek- og 
informasjonsfag) 

 Ønskelig med relevant erfaring  
 Kompetanse i bruk av IT-verktøy 
 Personlig egnethet vil bli vektlagt  

 

 
Stillingens arbeids- og ansvarsområde: 

 Faglig og administrativt ansvar for tjenesten  
 Stillingen rapporterer til leder for Publikumssenteret 

 
Smøla kommune kan tilby: 

 Faglig utfordring og et bibliotek i utvikling 
 Lønn etter avtale 
 Gode pensjons- og forsikringsordninger. 

 
Henvendelser om stillingene rettes til: 

 Leder Publikumssenteret Oddrun Skomsøy tlf. 71544631 
 Rådmann Kirsten Stensø Skaget tlf. 71544612 

 
Ytterligere informasjon og elektronisk søknadsskjema finnes på 
www.smola.kommune.no 
 
Søknadsfrist: 27. november 2013 

Tekst: 
Johanne Ostad, 
Seniorrådgiver 
Språkbanken, Nasjonalbiblioteket

Utstillingen Leve språket! 

I år feirer vi det nasjonale språkåret. 
Leve språket! Men hva er språk? Er det 
norsk, samisk og urdu? Kroppsspråk? 
Talespråk eller skriftspråk? Det finnes 
ingen enkel definisjon av hva språk er, 
men det som er sikkert, er at vi alle 
møter og bruker språk hver eneste 
dag, både på skolen, på jobben og 
hjemme. Uansett hvordan vi velger å 
definere ordet «språk», er det ingen 
tvil om at Norge er et mangespråklig 
land. I Nasjonalbibliotekets utstilling 
viser vi eksempler på dette språklige 
mangfoldet, og vi sier litt om hvordan 
det ble sånn.  

Utstillingen er utarbeidet med og for 

skoleungdommer. En referansegruppe 
med skoleungdom har bidratt i utfor-
mingen av konseptet, og i utstillingen 
kan man oppleve ungdommens egen 
tolkning av hva språk er – i form av 
de beste bidragene til vår skolekon-
kurranse om språk.  Temaet for kon-
kurransen var språk og identitet, og 
elevene skulle dokumentere de ulike 
språkene og dialektene de møter i 
hverdagen. Vi fikk inn 80 bidrag og 
de aller morsomste og mest kreative 
er å finne i utstillingen. 

Utstillingen blir stående ut året.

Plakatutstilling
Nasjonalbiblioteket har i tillegg til 

utstillingen i Nasjonalbiblioteket laget 
en plakatutstilling om språk som tilbys 
alle landets folke- og fagbibliotek.   
Bestilling kan sendes til: informa-
sjon@nb.no

Les mer om utstillingen og om 
konkurransen på utstillingens nett-
side: http://www.nb.no/utstillinger/
levespraket/ 



37   Bibliotekaren 11/2013

Hotellets hage på LesvosHotellets takterrasse i AthenFolkefest

Medlemstilbud - Påsketur til Athen og Lesvos
Vi gjentar suksessen fra årets påske og inviterer til ny påsketur fra 13. - 24. april 2014 til øya Lesvos i 
Hellas for å oppleve den ekte greske påsken! Som et ekstra innslag tilbringer vi også noen dager i 
Athen. Lesvos er en spennende gresk øy med få turister og er dermed en perfekt destinasjon for å 
oppleve det autentiske greske livet hvor gamle tradisjoner, mat og kunst fremdeles er å �nne. Med 
på turen blir vår erfarne reiseleder som også var reiseleder i år.

Hotellene
Vi bor først på et 4-stjerners hotell med praktfull beliggenhet i 
Plaka i Athen. Fra takterassen har man fantastisk utsikt opp til det 
nærliggende Akropolis.

Votsala hotel på Lesvos ligger idyllisk til  med hagen rett ut mot 
havet og er vel verdt å oppleve. Det lokale vertskapet skaper en 
atmosfære som gjør at gjestene kommer igjen og igjen. Den 
�otte frokosten serveres i hagen med utsikt til havet og Tyrkia på 
andre siden.

Pakker og priser
- Fly t/r Gardermoen - Mytilini
- Transport t/r �yplass
- 2 netter i dobbeltrom på 4-stjerners hotell i Athen
- 9 netter i dobbeltrom på Hotell Votsala på Lesvos
- Halvpensjon under hele oppholdet
- Alle påskeaktiviteter fra 17. - 21. april
- Stor gresk avskjedsmiddag med drikke
- Erfaren norsk reiseleder som er med hele veien

Tilbud BF-medlemmer: 11 990,- per pers (Ikke medl.: 12 690,-)

Begrenset antall plasser!

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

Program under reisen
Vi legger opp til et innholdsrikt program, men også tid til å 
utforske på egenhånd eller å slappe av ved hotellet. De 2 første 
dagene tilbringer vi i Athen med guidet omvisning på det nye 
Akropolismusèet og den sjarmerende bydelen Plaka. Påskeak-
tivitetene på Lesvos inkluderer ulike greske seremonier, 
grilling av hele lam, festmiddager, besøk i gamle kirker og 
landsbyer, fyrverkeri, rusling i olivenlundene, med mer.

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

Hyggelig avskjedsmiddag på Lesvos

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

Active Tours AS  -  Ullevål Stadion, Sognsveien 75 0855 Oslo  -  tlf: 21420211  -  web: www.activetours.no  -  e-post: post@activetours.no

MEDLEMSFORDEL - ANNONSE
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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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Finnmark
Ragnhild Måsø
Tana bibliotek
Telefon:    46 40 03 16
E-post:     ragnhild.maso@tana.kommune.no

Troms
Susanne Baumgärtel
Troms fylkesbibliotek
Telefon:   99 43 64 97
Epost:      susanne.baumgartel@tromsfylke.no

Nordland
Anne Woje
Universitetsbiblioteket i Nordland
Telefon:    91 67 59 79
E-post:     anne.cathrine.woje@uin.no

Trøndelag
Morten Olsen Haugen
Fylkesbiblioteket i Nord-Trøndelag
Telefon:    41 51 76 33
Epost:      bokmorten@gmail.com

Møre og Romsdal
Vidar Kursetgjerde
Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Telefon: 93 44 65 92
E-post:  vidar.kursetgjerde@mr.fylkesbibl.no

Forbundsleder:  Monica Deildok
Kontorleder:   Petter Bruce
Rådgiver:   Kari Lifjell
Prosjektmedarbeider: Embret Rognerød
Redaktør:   Erling Bergan

Sogn og Fjordane
Gerd Vik
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Telefon:   47 65 03 56
Epost:     gerd.vik@hisf.no

Hordaland
Irene Eikefjord
Universitetsbiblioteket i Bergen
Telefon:    95 74 71 52 
E-post:     ireneeikefjord@gmail.com

Rogaland
Elin Bekkebråten Sjølie
Sandnes bibliotek
Telefon:    91 86 20 62
Epost:       elin.bf@avenannenverden.no

Agder
Beate Bjørklund
Bykle folke- og skulebibliotek
Telefon: 97 59 44 05
E-post:  beate.bjorklund@bykle.kommune.no

Telemark
Kari Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon:    93 21 58 41
E-post:     karim@porsgrunn.folkebibl.no

Leder  
Monica Deildok
Mobil:     41 21 23 57
E-post:    monica.deildok@bibforb.no

Nestleder
Margunn Haugland
Mobil:     99 01 44 19
E-post:    margunn.haugland@bibforb.no

Vestfold
Trygve Kikut
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Telefon:  95 24 22 78
E-post:  trygve@tnb.no

Buskerud
Bror Von Krogh
Kongsberg videregående skole
Telefon:   90 77 85 46
E-post:    bror.krogh@skole.bfk.no

Hedmark og Oppland
Øystein Stabell
Oppland fylkesbibliotek
Telefon:   93 63 84 23
Epost:      Oystein.Stabell@oppland.org 

Østfold
Lise Haugen Larsen
Moss bibliotek
Telefon:    97 70 10 20
E-post:     lise.haugen.larsen@moss.kommune.no

Oslo/Akershus
Siri Iversen
Norsk lokalhistorisk Institutt
Telefon:    93 43 11 05
E-post:     siri.iversen@lokalhistorie.no

Bibliotekarforbundet
Sekretariatet

Fylkeslag

Styremedlemmer
Elisabeth Bergstrøm, Longyearbyen bibliotek
Monica Skybakmoen, Elverum bibliotek
Mette Rysjedal, Fjaler folkebibliotek
Knut Hverven, Lovisenberg diakonale høgskole
Monica Roos, Høgskolen i Bergen

Varamedlemmer
Randi Egge Svendsen, Moss bibliotek
Anne Husøy, Molde bibliotek
Kari Angelsen, Bodin videregående skole
Gro F. Haugastuen, Statoil
Arild Skalmeraas, Høgskolen i Telemark

Forbundsstyret

Postadresse:  Bibliotekarforbundet
  Postboks 431 Sentrum, 
  0103 Oslo

Besøksadresse: Øvre Vollgt 11, Oslo
  (øverst i Tollbugata)
Telefon:  48 02 09 00
E-post:  bf@bibforb.no
URL:  www.bibforb.no

Du kan melde deg inn i Bibliotekarforbundet 
på nett. Både som student og ferdig utdanna 
bibliotekar kan du fylle inn skjema på våre 
nettsider og klikke Send-knappen. Så er 
du registrert som medlem. Ferdig utdanna 
bibliotekarer må sende dokumentasjon på 
bibliotekarutdanning  som vedlegg. 

Trenger du hjelp med innmelding på nett, tar 
du kontakt med Petter Bruce i BF-sekretariatet 
tlf 48 02 09 00 eller bf@bibforb.no. 

Innmelding og endring av medlemsopplysninger :   www.bibforb.no



Sitatet

I kampen om e-bokmarknaden er vi 
redde for at breiddeformidling står langt 
nede på agendaen. Det kan gi kortsiktig 
økonomisk og politisk gevinst, men vil på 
sikt svekke litteraturen og med det også 
svekke e-bokhandelens framtid. Biblioteka 
presenterer no gode løysingar for utlån 
av e-bøker der du blir møtt med kjende 
og ukjende, godtseljande og liteseljande 
forfattarar og bøker side om side. Kor er 
fanen i e-bokhandelen som gir deg det 
same oversynet over den norske samtid-
slitteraturen?”

Sigmund Løvåsen, leder i Den norske 
forfatterforening, i artikkelen ”Sju  
råd for ein betre bokmarknad” i Dag-
bladet 22. oktober 2013. 

Det har vært en hektisk høst for Bibliotekar-
forbundet. Svære spørsmål har krevd mye av 
oss. Og spesielt noen har fått kjørt seg mer enn 
vanlig. De tillitsvalgte for BF-medlemmene på 
Deichman kommer i hvert fall aldri til å glemme 
høsten 2013. 

Etter nesten 30 år i sjefsstolen nærmet 
Liv Sæteren seg pensjonsalderen. Stillingen 
som biblioteksjef i Oslo skulle lyses ut. Ingen 
BF-tillitsvalgte har noen gang stått overfor en 
mer krevende og spesiell tilsettingsprosess. At 
dette skjedde midt i overgangen fra gammel til 
ny biblioteklov var en ting, og kanskje ikke det 
vanskeligste. At dette skjedde i det man kunne 
ane en overgang fra rødgrønn til blå regjering 
var heller ikke det som voldte mest bekymring 
for tilsettingsprosessen. Og det faktum at Oslo 
kommune søkte om dispensasjon fra kravet 
om at biblioteksjefen skulle være fagutdan-
net, gitt den store staben med fagutdannete 
bibliotekarer på Deichman, var også som man 
kunne forvente. At Nasjonalbiblioteket innvilget 
søknaden likeså. 

Nei, det mest krevende var nok selve tilset-
tingsprosessen. 

For det først: Hvordan ser utlysningsteksten 
ut? For selv når en kommune får dispensasjon 
fra et absolutt krav om fagutdannet sjef, har 
den spillerom til å utforme utlysningsteksten 
med vektlegging på bibliotekfaglig kompetanse. 
Her kan det allerede ligge muligheter for at 
noen søkere kan regnes som mer aktuelle for 
stillingen enn andre. 

For det andre: Hvem siler ut de aktuelle sø-
kerne? Noen må ta jobben med å grovsortere 
blant søkerne. Når man lyser ut ledige jobber 
er det som regel en del søkere som overhode 
ikke kommer i frågan. Så er det noen åpenbart 
sterke kandidater. Og så er det søkere som kan 
være aktuelle, som kan være aktuelle å kalle inn 
til intervju. Noen må gruppere søkerne i første 
omgang. Hva når et eksternt rekrutteringsbyrå 
involveres i dette? Hvordan kan de tillitsvalgte 

Tillitsvalgte og rekrutteringsbyrå
ivareta sin rolle overfor dem?

For det tredje: Hva om intervju med søkerne 
foretas i to omganger? Det er for så vidt ikke 
uvanlig, og kan gi mening noen ganger. Men 
når første runde omdefineres til noe annet enn 
intervju, en slags samtale av annen karakter, og 
foretas uten tillitsvalgte, blir det problematisk. 
Og særlig når slike samtaler blir avgjørende 
for om vedkommende kommer til ”ordentlig” 
intervju. 

For det fjerde: Hva når et eksternt rekrutte-
ringsbyrå ber om spesifikke søknader? Det er 
vel i og for seg ikke noe galt i at aktører – enten 
det er tillitsvalgte, kollegaer eller andre – opp-
fordrer flinke folk til å søke stillinger. Men hva 
om dette skjer i en mer lukket prosess, der de 
inviteres inn under forutsetning om ikke å of-
fentliggjøres i søkerlister, og der rekrutterings-
byrået kan ha egeninteresse av å vise at en av 
søkerne de har invitert inn også er å foretrekke? 
Jeg sier ikke at det nødvendigvis er slik, og slett 
ikke at det var slik det foregikk i Oslo. Men den 
sikkerheten som ligger i tillitsvalgtes involvering 
gjennom HELE tilsettingsprosessen, uten en 
skjermet rekrutteringsbyråprosess først, bør 
verdsettes av alle parter. 

Deichman har fått ny sjef. Hun skal ønskes 
velkommen og vi skal selvfølgelig ønske at hun 
lykkes i jobben. Men i tida framover bør både 
BF, våre tillitsvalgte og fagforeningsfolk ellers 
drøfte lærdommene av tilsettingsprosessen 
i Oslo. Sjefer for store institusjoner fortjener 
å starte i jobben med mer legitimitet enn den 
uryddige rekrutteringsbyrå kan gi dem. 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan


