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TIl alle som bor i landet?

Betydelige midler er nå ute av lånesam-
arbeidet bibliotekene imellom. Hvordan 
kunne dette skje uten innsigelser?, spør 
Liv Sæteren, og svarer: - Vi sov. Og var 
begeistret over den teknologiske utvikling 
som fant sted i denne perioden. Samtidig 
som vi pleiet forestillingen om bibliotekvese-
net som et nasjonalt nettverk med nasjonal 
politikk og finansiering.

  6

Mer politikk, takk

Etymologisk kan ordet politikk spores 
tilbake til det greske ordet politike, som 
på norsk betyr statskunst. Smak litt på 
det: Statskunst. Det er et ord som lover 
mer enn overføringer, kutt og tilfeldig-
heter, det er et ord som lover visjon, 
framtid og vilje, skriver Sunniva Evjen.

 16
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Lederen har ordet
Hvilken høst det har vært for biblio-

tekene! Hvilket år! Når folkebibliotekene 
fikk Brages hederspris for kort tid siden 
var det jo fantastisk, men samtidig var 
det liksom på sin plass at det skulle 
komme akkurat nå, for sjelden har bi-
bliotekene vært i vinden som nettopp 
i år. Det startet vel egentlig i mars 
med Anne Enger og Kulturutredninga 
, og siden fulgte det slag i slag med 
bibliotekene som de store vinnerne i 
Difis  brukerundersøkelse av offentlige 
tjenester, med innspillseminarene til 
Kulturløft III der bibliotekarene markerte 
seg godt over hele landet, og på mange 
måter vant innspillsrundene. Og resul-
tatet kom i form av et Kulturløft III der 
bibliotek var et av satsingsområdene.  
Til og med i valgkampen i år fikk vi tilløp 
til bibliotekdebatt, da Venstre plukket 
opp NBFs utspill om en bibliotekmilliard 
på sensommeren. 

Så kom Stortingsvalget og regjerings-

skiftet. Og noen av oss så vel kanskje 
litt mørkt på akkurat det. Inntil nyheten 
om at bibliotekvenn og tidligere debatt- 
og kulturredaktør i Aftenposten, Knut 
Olav Åmås, ble utnevnt til statssekretær 
i Kulturdepartementet, da lysnet det litt. 
Også ny kulturminister Thorhild Widvey 
var raskt på banen og markerte seg 
som bibliotekvenn da hun allerede en 
av de første dagene på jobb omtalte 
bibliotekene i rosende ordelag. 

VI sliter med å komme 
på dagsorden

Det har vært et gjennomgående 
mantra i biblioteksektoren i mange år 
at vi sliter med å komme på dagsorden, 
at bibliotek sjelden fanger medienes 
interesse og at vi dermed blir politisk 
usynlige. Og det har vært sant. Men i 
år stemmer det ikke. I år har vi sett at 
bibliotekene kan hevde seg i mediebil-
det. Og dette gjelder ikke bare for de 

riksdekkende mediene. Det ser vi helt 
tydelig nettopp nå når BFs tillitsvalgte 
roper varsko om planlagte budsjettkutt 
i avisene rundt om i landet. Leserbre-
vene kommer på trykk, reportasjene 
står i avisene. Bibliotek er interessant. 
Og reaksjoner fra forfattere, brukere og 
bibliotekvenner lar ikke vente på seg. 
Slik snus politikere, og bibliotekbudsjett 
reddes mange steder. Slik vinner vi. 
Budsjettkampen i Oslo har fått aller 
mest oppmerksomhet. Og den kampen 
er ikke over, men den siste informa-
sjonen i budsjettprosessen tilsier at 
situasjonen for Deichman blir betydelig 
bedre enn det var grunn til å frykte. Det 
nyttet å mobilisere! Vi ønsket fokus på 
budsjettsituasjonen for Deichman og 
vi fikk det. Vi ønsket støtte fra bibliote-
kvenner, og vi fikk det. Vi ønsket å få 
politikere i tale, og vi fikk det. 

Og så er det helt sikkert slik at bi-
bliotekene i Oslo ikke er fredet for all 
fremtid, og så er det helt sikkert slik at 
Deichman allikevel må drive på spare-
bluss, og så er det sånn at vi ikke kan 
føle oss trygge på at det ikke kommer 
nye nedturer og at vi må stålsette oss 
mot det. Men det er viktig å glede seg 
– i alle fall en kort stund – over å ha 
vunnet frem med budskapet og å ha 
opplevd at vi evner å mobilisere.

Uventet budsjettstyrking
fra den nye regjeringen 

I den blå-blå regjeringens reviderte 
budsjett ble bibliotekene styrket. Jeg 
må innrømme at jeg ikke hadde ven-
tet det. Hvis noen hadde spurt meg i 
sommer: ”Tror du bibliotekene vil bli 
styrket i det reviderte statsbudsjettet 
dersom vi får en Høyre-FrP regjering 
etter valget?”, så må jeg ærlig talt si at 

Det som bekymrer meg er at biblio-
tekarer er så dårlige på å vinne. Vi er 
verdens beste ofre, men verdens dår-
ligste seierherrer. Det første vi gjør ved 
synet av den aller minste lille seier, er 
at vi springer rett tilbake til offerrollen 
og finner noe å klage på. Akkurat det 
synes jeg vi skal slutte med. For det 
tjener ikke vår sak. ”

”
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svaret mitt ville vært: «Nei»
Men det var jo akkurat det som 

skjedde. Og så er det helt sikkert slik 
at det ikke er styrket nok, og så er det 
helt sikkert sånn at vi ikke liker hvor de 
pengene er tatt fra. Og så er det helt 
sikkert slik at det er andre dispone-
ringer innenfor budsjettet som vi ikke 
synes noe om. Men det er unektelig 
positivt at den nye regjeringen velger å 
vise at bevilgningene over statsbudsjet-
tet til bibliotek skal økes. Det er et ikke 
ubetydelig signal, og det synes jeg det 
er grunn til å glede seg over.

Nok av problemer
Når dette er sagt må det naturligvis 

også sies at det finnes nok av proble-
mer å ta tak i innenfor biblioteksek-
toren. Budsjettsituasjonen for mange 
bibliotek er en stor utfordring, forskrift 
til Lov om folkebibliotek som akkurat 
har vært på høring inneholdt strekt 
problematiske punkter, Statsbudsjettet 
legger ikke opp til noen storstilt satsing 
i biblioteksektoren, for å nevne noe. Jeg 
ser det. Men jeg ser også at bibliotek 
er i vinden. Jeg ser en sektor som gjør 
seg bemerket i offentligheten på en litt 
annen måte enn tidligere, jeg ser seire 
og det gleder meg. 

Dårlige på å vinne
Det som bekymrer meg er at biblio-

tekarer er så dårlige på å vinne. Vi er 
verdens beste ofre, men verdens dår-
ligste seierherrer. Det første vi gjør ved 
synet av den aller minste lille seier, er 
at vi springer rett tilbake til offerrollen 
og finner noe å klage på. Akkurat det 

Monica Deildok
Forbundsleder

 

LEDEREN HAR ORDET

synes jeg vi skal slutte med. For det 
tjener ikke vår sak. 

Brage-seier
Vi skal ikke på noen måte unnlate å 

formidle ressurskrisen som finnes i vår 
sektor, vi skal ikke unnlate å kommu-
nisere behovet for en sterkere satsing 
enn hva vi hittil har sett. Men vi må 
huske å kvittere ut de seirene vi får. Til 
glede for både oss selv og våre venner. 
Mitt bidrag til det akkurat nå er å låne 
ord fra Brage-juryen. Det er så inder-
lig fortjent og så fryktelig riktig. Her er 
juryens begrunnelse for å gi Brages 
hederspris til folkebibliotekene: 

«Årets vinner er en av våre beste 
og mest aktive litteraturformidlere. 
Vinneren samler daglig tusenvis av 
mennesker til samtale, stille fordypning, 
opplesninger eller lesning. Gjester fra 
alle grupper av befolkningen blir tilbudt 
det samme, de blir eksponert for hele 
bredden i norsk litteratur og veiledet 
av gode formidlere. Vinneren har blitt 
omtalt som del av kulturlivets grunnmur 
og en viktig pilar i et fungerende de-
mokrati. Årets vinner er ikke en, men 
mange, og vi finner dem over hele 
landet. Hedersprisen går i år til våre 
mange folkebibliotek.»

Vi vant!

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

Brages 
hederspris til 
folkebibliotek

Da Brageprisen for 2013 ble 
utdelt forrige måned, gikk årets 
hederspris til landets folkebi-
bliotek! - Denne prisen bør gjøre 
bibliotekfolk stolte og glade. Gra-
tulerer til dere alle! Hedersprisen 
bør hogges opp i noen tusen biter 
og fordeles til bibliotekfolk over 
hele landet. Nå kan vi gå på med 
ekstra innsats for å realisere de 
store mulighetene folkebibliote-
kene har, sier Bibliotekarforbun-
dets leder Monica Deildok i en 
kommentar.

Hedersprisen tildeles en person 
eller institusjon som har bidratt til 
å øke utbredelsen av eller forstå-
elsen for litteratur, eller til å høyne 
kvaliteten på norsk skriftkultur. 

Juryen mener folkebiblioteket er 
en av våre beste og mest aktive 
litteraturformidlere, som daglig 
samler tusenvis av mennesker 
til samtale, stille fordypning, 
opplesninger eller lesning. Vin-
neren er blitt omtalt som del av 
kulturlivets grunnmur og en viktig 
pilar i et fungerende demokrati, 
skriver juryen blant annet i sin 
begrunnelse. 
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Askeladd-
prisen 2013 
til Norla

Askeladdprisen er IBBY Nor-
ges egen ærespris. Prisen 
blir delt ut annet hvert år til 
enkeltpersoner som forskere, 
kritikere, forfattere og illus-
tratører, eller til grupper eller 
institusjoner som ”gjennom 
virksomhet av kritisk, teoretisk, 
kunstnerisk eller praktisk karak-
ter har bidratt til fremme av god 
barne- og ungdomslitteratur”. 

Prisen ble opprettet i 1981. 
I 2009 gikk den til Anne Horn 
fra Omnipax forlag og i 2011 til 
Foreningen !Les

Årets vinner har utmerket 
seg for sitt arbeid for barne- og 
ungdomslitteraturen gjennom 
lang tid, og har spredd kunn-
skap og informasjon om den 
på forbilledlig vis. Dette er noe 
som er ønsket av IBBY (The 
International Board on Books 
for Young People ), at denne 
litteraturen skal få like stor 
plass i det offentlige liv som 
litteraturen for voksne. Årets 
vinner gjør noe mer i tillegg. De 
skiller ikke ut denne litteraturen 
som noe annet og annerledes, 
men behandler den på lik linje, 
og det er nettopp det vi finner 
så viktig. 

De var også med i gruppa 
som var nedsatt av Nordisk 
Ministerråd om etableringa av 
Nordisk Råds litteraturpris for 
barne- og ungdomsbøker. 

De jobber for den norske 
litteraturen i utlandet. Og satte 
i fjor rekord med antall barne- 
og ungdomsbøker de bevilget 
oversettelsesstøtte til. En øk-
ning på 60 titler fra 2006, fra 
22 til 82 titler.

Årets vinner er altså Norla, 
og vi gratulerer med prisen for 
2013. 

Kommentar til Oslo-budsjettet 2014: 

- Det nytter å si fra!
Bibliotekene i Oslo har vært underfinansiert i en årrekke, 
og det må større bevillinger til før vi kan snakke om en reell 
satsing, skriver BF-tillitsvalgt Hege Bergravf Johnsen om 
budsjettkampen i Oslo.

Kulturbyråd Hallstein Bjercke lover et 
løft for bibliotekene i Oslo.

I tilleggsinnstillingen til Oslo-budsjettet 
går det frem at Kulturetaten skal skjer-
mes for rammekutt, og at bibliotekram-
mene skal styrkes med 5 millioner kroner 
årlig i 2014-2016.

At byrådets intensjon var å styrke bi-
bliotektilbudet i Oslo går ikke klart frem 
i det opprinnelige budsjettforslaget. Der 
var det lagt opp til et rammekutt på 2,8 
millioner for neste år, med ytterligere 
kutt frem mot 2017. Ekstrabevillingene 
i tilleggsforslaget kan heller ikke ses på 
som en styrking av tilbudet.

Bibliotekarforbundet i Kulturetaten 

har i deputasjon bedt om en styrking 
på 20 millioner kroner årlig frem mot 
2017. Dette er det vi mener skal til 
for å forberede flytteprosessen til nytt 
hovedbibliotek OG for å kunne gi Oslos 
befolkning et bibliotektilbud de fortjener 
og forventer.

I tilleggsforslaget blir det innvilget 
15 millioner til forberedelse av flytting 
av hovedbiblioteket. Pengene skal gå 
til samlingsutvikling (gjennomgang 
av eksisterende samling, kassering 
og innkjøp) samt kompetanseheving/
innhenting og omstilling. Det er bra, 
og det har vi bedt om. Men vi ser ikke 
at disse pengene vil komme resten av 
filialsystemet til gode. 

Bibliotekene i Oslo har vært underfi-
nansiert i en årrekke, og det må større 
bevillinger til før vi kan snakke om en 
reell satsing. Vi vil i lang fremtid slite 
med sparetiltakene for 2013 som var 
på 3 millioner kroner. Dette er midlerti-
dige sparetiltak som vil bli permanente 
i 2014. At vi slipper å spare ytterligere 
2,8 millioner utsetter bare spørsmålet 
om stenging eller reduksjon i tilbudet, 
det er ikke en løsning på problemene. 

Forslaget i tilleggsinnstillingen sikrer at 
dagens tilbud kan fortsette å eksistere, 
men gir ikke grunnlag for å styrke tilbu-
det ytterligere. Vi venter nå i spenning 
på den varslede bibliotekmeldinga som 
kommer før jul, og hvordan føringene 
her vil påvirke bibliotekstrukturen i Oslo 
kommune i fremtiden.

Som tillitsvalgt og bibliotekar på 
Deichman har denne høsten bydd på 
utfordringer, men også noen gleder. 
Det har vært et voldsomt engasjement 
blant frivillige, foreninger og «vanlige» 
brukere. Alle medieoppslag, underskrift-
kampanjer og protestytringer har vist at 
Deichman betyr noe for folk, og at det 
nytter å si fra. 

BIBLIOTEKBUDSJETTET I OSLO KOMMUNE

Tekst: Hege Bergravf Johnsen 
             BF-tillitsvalgt v/Kulturetaten 
          i Oslo kommune
Foto:  Embret Rognerød
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Til alle som bor i landet?

•	 Fylkesbibliotekene har viklet seg ut av ”operative” bibliotekoppgaver. 
•	 Dermed er fylkeskommunale bevilgninger til bibliotekformål vridd ut av  

den totale bokforsyningen i landet og over til andre prioriterte oppgaver. 
•	 Betydelige midler er nå ute av lånesamarbeidet bibliotekene imellom.

FJERNLÅN

Betydelige midler er nå ute av lånesamarbeidet bibliotekene imellom. Hvordan 
kunne dette skje uten innsigelser?, spør Liv Sæteren, og svarer: - Vi sov. Og var 
begeistret over den teknologiske utvikling som fant sted i denne perioden. 
Samtidig som vi pleiet forestillingen om bibliotekvesenet som et nasjonalt 
nettverk med nasjonal politikk og finansiering.

klar på at folkebibliotek er en kommunal 
oppgave da hun reiste rundt og hentet 
inn innspill til kulturløftet III. Budskapet 
var at det er et kommunalt ansvar å sørge 
for sin del av alle som bor i landet når 
det gjelder bibliotektjenester.

Prinsippet med å legge tjenester til 
kommunalt nivå er nettopp at kom-
munen har ansvar for å sørge for sine 
innbyggere. 

Men hva da med nettverk, fjernlån 
og lånesamarbeid og formuleringene i 
bibliotekloven om at bibliotekene er ledd 
i et nasjonalt biblioteksystem?

Historikk
Det var en gang statlige midler knyt-

tet til biblioteklovens formuleringer. På 
tide å rekapitulere litt fra utviklingen av 
sektorens lovverk. Vi har nylig hatt en 
lovrevisjon med betydelige endringer 
som trer i kraft 1.1.2014

Før det var de mest omfattende lov-
revisjonene:

•	 lov nr. 80 om folke- og skolebibliotek 
av 14. juni 1971 med virkning fra 
1.1.1972  

•	 lov nr. 108 om folkebibliotek av 
20.12.1985 med v i r k n ing  f r a 
20.02.1986.

Få av dagens yrkesaktive har erfarin-
ger fra lovene før dette.

Lover om folke- og skolebibliotek 
(boksamlingar) fra 1935 revidert i 1947 
og 1955, var detaljerte med hensyn 
til krav til minstebevilgninger og stan-
dardkrav, men var også eksplisitte på 
at kommunenes folkebibliotektjenester 
var til for kommunenes innbyggere. Imid-
lertid hadde lovene bestemmelser om 
administrative og finansielle ordninger 
som skulle supplere virksomheten i kom-
munene. Det gjaldt først og fremst at ett 
bibliotek i hvert fylke kunne få særskilt 
bevilgning fra staten (og fylket) for å 
tjene som sentralbibliotek for de andre 
kommunale bibliotekene i sitt fylke.

I alle mine år i bibliotekvesenet er 
dette vesenet nærmest omtalt som et 
vesen, noe nær en organisk skapning. 
Ett sammenhengende hele. Nettverk, 
sømløst, ett system er nøkkelord i vår 
terminologi.

Enda flere ord som går i samme retning 
er samarbeid, deling: en delingskultur. 

Ingen kan si at dette er annet enn 
positivt. 

Det har også alltid vært relativt sterke 
forventninger til en NASJONAL politikk på 
området, og forventninger om nasjonale 
midler. Hva er vel en nasjonal politikk 
uten nasjonale midler?

Men nasjonale midler har i hovedsak 
vært forventning – ikke realitet.

Vår forrige kulturminister var klinkende 

Liv Sæteren
Biblioteksjef i Oslo

Tekst:
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”Det som nå skjer er at lovverket tilpasses 
praksis. Fra 2014 av blir fylkesbibliotekenes 
oppgaver på feltet fjernet sammen med fjerning 
av fylkesbibliotekene som lovpålagte institusjo-
ner. Men betyr det at en hvilken som helst kom-
mune nå står ansvarlig overfor ”alle som bor i 
landet” – ikke bare sine egne innbyggere?”
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Lov nr. 80 av 1971 innførte nye prin-
sipper. Lovteksten var mer prinsipiell 
med hensyn til målformuleringer både 
for folke- og skolebibliotek, og min-
dre detaljert med hensyn til tjenester.  
Mange lovformuleringer viste til nær-
mere retningslinjer fastsatt av departe-
mentet. Disse var både omfattende og 
detaljerte. For eksempel retningslinjer 
for organisering av bibliotekstruktur i 
kommunene for å fremtvinge rasjonell 
utnytting av ressursene, og krav om 
formell utdanning av biblioteksjefer for å 
profesjonalisere tjenestene. En vesentlig 
endring var innføring av institusjonen 
fylkesbibliotek, forankret i fylkeskom-
munen. I praksis var det de tidligere 
sentralbibliotekene som gikk over til å 
bli fylkesbibliotek.  

Lov nr 80 av 1971 var konstruert 
som en lov der staten gjennom stats-
tilskudd (øremerkede bevilgninger) 
påla kommuner og fylkeskommuner 
ansvaret for visse tjenestestandarder 
for innbyggerne. Ikke minst var det de 
mange detaljerte retningslinjene utviklet 
og forvaltet av et direktorat som bidro 
til sterk reorganisering og utvikling av 
bibliotekene. Fremveksten av fylkesbi-
bliotekene som det viktige leddet for 
supplering av og støtte til de mindre 
bibliotekene med funksjon som noden 
i et ”biblioteknettverk” ble nå grunnlagt.

Samspillsreglene som ble utviklet 
her var at fylkene bevilget midler til lit-
teratur som skulle supplere de mindre 

bibliotek ene I EGET FYLKE, dels gjen-
nom fjernlån/postforsendelser, dels 
gjennom depoter og direkte utlån gjen-
nom bokbuss/bokbåt. I tillegg forvaltet 
fylkesbiblioteket en fjernlånsordning 
som innebar lån/utlån ut over fylkets 
grenser. NB – dette var begrenset til 
formidling av ”spesiallitteratur”, det 
vil si litteratur som var nødvendig for 
studier, forskning, spesielle oppdrag.  
Det var læring/studievirksomhet som 
var legitimering av et system for tilgang 
til ressurser utenfor eget økonomisk 
forvaltningsområde i et ”nasjonalt nett-
verk”. Emnefordelingsplanen fylkene i 
mellom var også et uttrykk for ambisjo-
nen om å forbedre tilgangen til spesial-
litteratur i et fjernlånsystem.

Deichman/Oslo fikk her et eget an-
svar og egen statlig finansiering som 
folkebibliotekenes ”oversentral” for 
lånesamarbeidet om spesiallitteratur. 

Reformene i lokalforvaltningen
Kort tid etter oppstart av opprust-

ningsplanen for bibliotekene kom enda 
større forvaltningsreformer.

Dels fikk vi kulturmeldingene som 
etter hvert resulterte i at bibliotek ble 
lagt under kulturstyrer og kulturadmi-
nistrasjon. Så fulgte den store forvalt-
ningsreformen med nytt inntektssystem 
for fylker og kommuner, avvikling av 
øremerkede statlige bevilgninger og av-
vikling av statlige direktorater med mer. 

Lov nr. 108 om folkebibliotek av 

20.12.85 var en tilpasning til disse 
reformene. Her ble både krav om eget 
styre for bibliotekene og samtlige formu-
leringer knyttet til statstilskudd for virk-
somheten fjernet.  Formålsparagrafen 
fikk et viktig tillegg: ”Folkebibliotekene 
er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.” 

Lovrevisjoner foretatt etter 1985 er 
mindre justeringer, frem til den lovrevi-
sjon som blir gyldig fra og med 2014, 
der fylkesbibliotekene som institusjon 
ikke lenger er lovfestet.

Teori og praksis
Tilbake til lånesamarbeid og fjern-

lån.  Fortsatt (november 2013) gjelder 
bestemmelsene: Fylkesbiblioteket skal 
ivareta fjernlånsvirksomheten i fylket, 
organisere bibliotekenes lånesamarbeid, 
stå ansvarlig for sin del av den felles 
plan for anskaffelse og oppbevaring av 
litteratur.

Fremdeles er det en del fylkesbiblio-
tek som driver aktivt med tiltak på å 
styrke litteraturforsyningen i bibliote-
knettverket, ved drift av bokbuss og 
bokbåt, og for eksempel ved å yte 
tilskudd til større bibliotek i fylket som 
yter fjernlånstjenester. Men etter hvert 
er mange fylkesbibliotek på vei ut av 
”operative” tjenester, både finansielt og 
organisatorisk, og fjernlån er i praksis 
blitt en kommunal oppgave.

Det som nå skjer er at lovverket 
tilpasses praksis. Fra 2014 av blir 
fylkesbibliotekenes oppgaver på feltet 
fjernet sammen med fjerning av fylkesbi-
bliotekene som lovpålagte institusjoner.  
Men betyr det at en hvilken som helst 
kommune nå står ansvarlig overfor ”alle 
som bor i landet” – ikke bare sine egne 
innbyggere?

Nei. Og når nodene i nettverket fjer-
nes er det lite grunnlag for fortsatt å 
beskrive bibliotekvesenet som et sam-
menhengende nettverk – med mindre 

FJERNLÅN

 



9   Bibliotekaren 12/2013

det etableres finansielle/organisatoriske 
ordninger på ny.  Eller – med mindre det 
er tilstrekkelig med den ene gjenvæ-
rende noden, Nasjonalbiblioteket.

Hvordan skjedde det?
Tilbake til reformene i forvaltningen. 

Fylkesbibliotek som del av fylkeskultur-
administrasjonen med naturlig utvik-
ling av nye roller og identitet innenfor 
fylkeskulturen og fylkeskommunen, og 
ditto utvikling i de kommunale bibliotek 
som del av en kommunal kulturadmi-
nistrasjon, var utløsende faktorer til 
at fylkesbibliotekene skilte lag fra sine 
vertsbibliotek, både ledelsesmessig og 
etter hvert også fysisk.

Jeg tror ikke jeg tar feil ved å hevde 
at fylkesbibliotekene jevnt og trutt har 
avviklet tjenester som var samfunns-
oppgavene og oppdraget i henhold til 
den opprinnelige lovgivningen og som 
lå til grunn for øremerkede bevilgninger 
over statsbudsjettet som etter hvert ble 
innlemmet i de generelle overføringene 
til fylkeskommunene.  

Suksessivt har fylkesbibliotekene 
viklet seg ut av ”operative” bibliotekopp-
gaver og dermed er også de fylkeskom-
munale bevilgninger til bibliotekformål 
vridd ut av den totale bokforsyningen 
i landet og over til andre prioriterte 
oppgaver. Jeg mener ikke med det at 
de nye prioriterte oppgaver er uviktige, 
men påpeker at betydelige midler nå 
er ute av lånesamarbeidet bibliotekene 
imellom.

Hvordan kunne dette skje 
uten innsigelser?

Vi sov. Og var begeistret over den 
teknologiske utvikling som fant sted i 
denne perioden. Samtidig som vi pleiet 
forestillingen om bibliotekvesenet som 
et nasjonalt nettverk med nasjonal poli-
tikk og finansiering og at alle som bor i 
landet har lik rett til tilgang til ressursene 
i dette nettverket.

Det er konsensus i bibliotekmiljøet, 
og innenfor den konsensus har den 

Dersom bibliotekvesenet mener det er behov for 
noe mer enn tjenestene fra Nasjonalbiblioteket 
som supplement til de kommunale bibliotekene, 
burde det være en anledning nå til å foreslå en 
statlig finansiering av lånesamarbeid, skriver 
Liv Sæteren, som poengterer at nasjonale 
løsninger krever nasjonale bevilgninger. (Foto: 
Erling Bergan)

FJERNLÅN
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teknologiske utvikling med elektroniske 
biblioteksystemer utviklet seg.  Det 
ble systemleverandørene som utviklet 
fjernlånspolicyen gjennom de mulig-
heter for søk – finn – rekvirer de la inn 
i systemene. Så kunne man da etter 
hvert fra hvilket som helst bibliotek 
med de nye biblioteksystemene enkelt 
lokalisere hvor en bok var. Hvorfor da 
gå veien om et fylkesbibliotek for å få 
bestilt et fjernlån? Og etter hvert kunne 
også brukere gå inn og se hvor det 
finnes et tilgjengelig eksemplar av en 
ønsket bok, og rekvirere uten tanke på 
kostnader. Et sted på veien forsvant 
begrensing av fjernlån til å omhandle 
spesiallitteratur for studier og forskning. 
I sin ytterste konsekvens fri flyt av alt til 
alle. Fritidslesning, serier, hva de enkelte 
bibliotek måtte ha.

Et fantastisk tilbud for brukeren. Tilsy-
nelatende et overflødighetshorn. Men 
dette overflødighetshornet står i knes i 
ressursknapphet, og dette koster.

Exit nettverk
Deichmanske bibliotek fikk frem til 

2011 en særskilt bevilgning over stats-
budsjettet for å stille sine ressurser til 
disposisjon ut over Oslo kommunes 
grenser, ettersom Oslo kommune ved 
de store reformene i inntektssystemet 
ikke fikk overført og innlemmet midler 

til fylkeskultur eller til fylkesbibliotek-
virksomhet. En særskilt bevilgning fra 
Staten for å være en node i et fjernlåns-
system var derfor nødvendig for å bidra 
i ut over kommunen.

Denne bevilgningen er nå avviklet 
med begrunnelse at den ikke trengs 
lenger. Et sentralt argument var at 
Depotbiblioteket i Mo i Rana nå dekker 
dette behovet. Derfor har Deichman 
suksessivt stengt for fjernlån. Noe som 
igjen har utløst reaksjoner i bibliotek-
miljøet, med anklager om at Deichman 
bryter biblioteklovens bestemmelser 
om forpliktelsen overfor alle som bor i 
landet, og bestemmelsene om et nasjo-
nalt nettverk.  

Det nettverk som lovbestemmelser 
og finansielle ordninger etablerte var 
en modell med de kommunale bibliotek 
som ytterste ledd og mottakere av tje-
nester fra fylkesbibliotekene som leve-
randører og serviceytere til kommunene 
på de områder hvor disse ikke kan dekke 
legitime brukerbehov. Videre at statlig 
finansierte funksjoner som Deichmans 
fjernlåntjeneste og biblioteksvar frem 
til 2011, «Det flerspråklige bibliotek» og 
Nasjonalbiblioteket skulle dekke behov 
som går ut over fylkesbibliotekene res-
surser.

Det er intet sted i lovverket formu-
leringer som pålegger kommunene å 

levere sine samlinger og tjenester ut 
over kommunegrensene.

Nasjonale tjenester 
– nasjonal finansiering 

Når nå Engerutvalget konstaterer at 
folkebibliotekene har sakket akterut og 
kulturministeren konfronteres med dette 
og ikke kan svare med stort annet enn 
det som alltid har vært et faktum: at 
folkebibliotek er et kommunalt ansvar – 
hva møter vi det med?

En ny kulturminister erklærer også 
satsing på bibliotek.

Dersom bibliotekvesenet mener det 
er behov for noe mer enn tjenestene fra 
Nasjonalbiblioteket som supplement til 
de kommunale bibliotekene, burde det 
være en anledning nå til å foreslå en 
statlig finansiering av lånesamarbeid. 
F. eks at de større bibliotek (sentral-
bibliotek) blir kompensert for å stille 
sine samlinger og tjenester til disposi-
sjon for resten av landets kommuner. 
Nasjonale løsninger krever nasjonale 
bevilgninger. 
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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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Avtaler om opphavsrett 
– klarering av rettigheter

AVTALER OM OPPHAVSRETT

•	Nasjonalbiblioteket skriver ikke avtaler på oppdrag, men alle abm-
institusjoner kan ta kontakt med NB for råd og hjelp med avtaler. 

•	Der det gjelder større økonomiske interesser, kan det være  
aktuelt å vurdere advokatbistand.

Bibliotek 
& juss

Det abm-institusjoner ønsker seg 
til jul er vel å kunne tilgjengeliggjøre 
materiale ut over det som følger av 
fribruksreglene i lov og forskrift. Skal 
ønsket gå i oppfyllelse er det antakelig 
nødvendig å ta saken i egne hender 
og klarere bruken, for eksempel ved å 
inngå avtale. Avhengig av rettighetsfor-
holdene kan det være aktuelt å inngå 
avtale med opphavsmannen direkte, i 
andre tilfeller må avtale inngås med en 
eller flere rettighetshaverorganisasjo-
ner. Her følger en beskrivelse av et par 
utgangspunkter det kan være smart å 
kjenne til når individuelle avtaler inngås.

Individuelle avtaler
Ved klarering av materiale av mindre 

omfang er individuelle avtaler ofte 
praktisk. Forutsetningen er selvsagt at 

det er opphavsmannen selv som sitter 
på rettighetene, og at de ikke håndte-
res av organisasjoner som nevnt. Flere 
abm-institusjoner har kanskje allerede 
laget en eller flere maler som dekker 
behovet. Den første regelen jeg vil 
nevne, er at opphavsretten til et verk 
ikke ansees overdratt selv om ett eller 
flere eksemplar overdras til institusjo-
nen, og selv ikke om det skulle være 
originaleksemplaret som overdras. I 
tillegg forholder det seg slik at over-
dragelse av opphavsrett ikke innebærer 
overdragelse av eiendomsrett til de 
eksemplar det eventuelt gis tilgang til. 
Dette følger av åndsverkloven § 39 
annet ledd. Dersom materialet både 
skal overdras til institusjonen og utnyt-
tes ut over de aktuelle fribruksregler, 
er det viktig å avtale begge deler. Man 
bør også huske på at det er adgang 
til å avtale seg vekk fra forskriftens 
tilgjengeliggjøringsadgang. Akkurat dét 
bør institusjonen formodentlig prøve å 
unngå, med mindre opphavsmannen 
krever det og situasjonen tilsier at det 
kan aksepteres.

Spesialitetsprinsippet
Det andre prinsippet jeg vil trekke 

frem er det såkalte spesialitetsprinsip-
pet. Også denne regelen følger av lov, 
dvs. åndsverkloven § 39a. Prinsippets 
betydning skal ikke overvurderes, det 
er relevant kun der avtalens rekkevidde 
er uklar. Det kan riktignok være ganske 
praktisk, for eksempel der man er blitt 
enige om at ”verket fritt kan formidles 
til publikum”. Vil en slik formulering 
omfatte publisering på Internett? Dette 

er etter min mening et ganske vanskelig 
spørsmål, og det kan hende konklu-
sjonen blir at partene faktisk mente 
internettpublisering. Likevel, hvis det 
er ønskelig å legge materialet ut på In-
ternett, vil jeg råde til at det skrives inn 
i avtalen. Prinsippet går i alle fall ut på 
at uklarheten kommer opphavsmannen 
”til gode”, altså at institusjonen ikke har 
fått en slik rett. 

En måte å sikre seg mot denne type 
vanskeligheter er å inngå avtaler hvor 
opphavsretten overdras fullt og helt 
(minus de uoverdragelige ideelle ret-
tigheter), eller at det innhentes vide 
tillatelser. Dette kan være en god idé, 
aberet er at man kan ende opp med en 
dyrere avtale enn nødvendig. I abm-
sammenheng vil det antakelig heller 
ikke være interessant å inngå eksklusive 
avtaler som hindrer den opprinnelige 
opphavsmannens utnyttelse av verket. 

Råd og hjelp
Avslutningsvis vil jeg nevne at selv om 

ikke Nasjonalbiblioteket skriver avtaler 
på oppdrag, er alle abm-institusjoner 
velkomne til å ta kontakt med oss for 
råd og hjelp med avtaler. Der det gjelder 
større økonomiske interesser minner vi 
om at det kan være aktuelt å vurdere 
advokatbistand.  

Espen Søyland Bakjord
Juridisk rådgiver
Nasjonalbiblioteket
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SPØRSMÅL:
Jeg jobber som bibliotekar i et folkebibliotek i 

en liten kommune.
Jeg har blitt langtidssykemeldt og bekymrer 

meg mye for hva som kan skje om jeg fortsatt er 
sykemeldt når 1 år har gått. Vil jeg kunne risikere 
å miste jobben min. Kan arbeidsgiver si meg opp 
fordi jeg har blitt syk? 

SVAR:
Dersom en arbeidstaker har vært syk i mer 

enn ett år, gjelder vanlige regler om saklig 
grunn til oppsigelse. Sykdom kan da under 
særlige forutsetninger være en saklig grunn til 
oppsigelse. Arbeidsgiver må i så fall dokumen-
tere at tilrettelegging, omplassering og annet 
har vært vurdert.

I de tilfeller hvor det er uavklart om ar-
beidstaker kan komme tilbake i arbeid, må 
arbeidsgiver begrunne en eventuell oppsigelse 
med at dette er nødvendig for virksomhetens 
forsvarlige drift.

Skulle du komme i den situasjonen at du får 
varsel om oppsigelse, så må du kontakte oss 
for å få undersøkt om oppsigelsen er gyldig 
og at arbeidsgiver har fulgt prosedyrene som 
arbeidsmiljøloven krever.

Ved uenighet om en oppsigelse er saklig 
begrunnet må vi søke juridisk bistand.

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell

Rådgiver i BF 

Sykemelding og 
oppsigelse

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

Vi takker for et flott 
år og ønsker deg og 
dine en rolig og 
stemningsfull 
julehøytid!

God
  jul!
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BRAGES HEDERSPRIS

Folk som har lest hva jeg har skrevet 
tidligere vet at jeg har ganske sterke 
følelser og meninger når det kommer til 
biblioteket. Og ikke minst arbeidet som 
blir gjort på biblioteket! 

Jeg er veldig glad i jobben min, og 
veldig stolt av hva vi får til. Ofte får vi 
til mye, med veldig lite. Som de fleste 
i bransjen vet så er vi ikke bortskjemte 
når det kommer til bevilgninger, vi er vel 
mer vant til kutt. Det virker som at vi 
alltid står laglig til for hugg når penge-
spørsmålet i en kommune kommer opp. 
Er det underskudd i helsesektoren? Jaja, 
biblioteket har fortsatt penger igjen på 
sitt budsjett, de kan få innkjøpsstopp. 
Skulle gjerne ønsket at dette bare var 
innbilning, men den gang ei.

Likevel fikk vi denne hedersprisen! Et 
enormt klapp på skuldra kan man vel 
trygt si, og forhåpentligvis noe vi kan 
peke til når det blir snakk om budsjett-
kutt neste gang. Jeg håper virkelig at 
dette får noen politikere til å se på oss 
som noe annet enn en hoggestab når 
det er budsjettforhandlinger. 

Litteraturformidling høres veldig høyt-
flygende ut, men for oss er jo dette en 
veldig stor del av hverdagen. Dette gjør 

Gratulerer! 

vi hver dag, en til en, og en til mange. 
Både innenfor og utenfor bibliotekets 
vegger formidler vi til interesserte og 
uinteresserte. Hvor mange ”jeg har 
aldri lest en bok” - mennesker har vi 
ikke overtalt til å ta med en bok? Hvor 
mange har vi ikke åpnet veien til lit-
teraturen for? Nå er det jo naturlig at 
siden det er Brage-prisen vi snakker om 
at det er litteraturformidlingen som blir 
nevnt, men vi er jo også veldig gode 
på å formidle andre ting. Vi formidler 
jo film, spill og musikk over en lav sko. 

” …kulturlivets grunnmur og en viktig 
pilar i et fungerende demokrati...” står 
det i VGs artikkel om hedersprisen. 
Dette kan jo også høres litt høytfly-
gende ut, men det er jo snakk om helt 
grunnleggende ting. Vi gjør ikke så mye 
ut av oss egentlig, men ta vekk oss og 
jeg tror nok store deler av kulturlivet 
ser en vanskelig tid i møte. Bare tenk 
på alle som har arrangementer og 
forestillinger hos oss og alle de som 
låner bøker om temaer de jobber med. 
Og dette er bare to av de tingene jeg 
kommer på her og nå. At vi er en viktig 
pilar i et fungerende demokrati er også 
ganske selvfølgelig. Vi sørger for at alle, 
uansett sosial og økonomisk status, kan 
få tilgang til informasjon. God informa-
sjon. Og ikke minst tilgang til internett. 
Med alt av papirer og skjemaer som nå 
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bare befinner seg på internett er det en 
stor gruppe som ville falt helt utenfor, 
hadde det ikke vært for oss. Det være 
seg om de ikke har råd til det, eller om 
de ikke kan det. Hos oss får de tilgang 
og hjelp. Er ikke det demokratiserende 
så vet ikke jeg!

Vi bør ta til oss denne hedersprisen, 
og vi bør løfte den høyt så alle kan se 
den. Når vi får høre ”hva er poenget 
med bibliotekene? De er jo bare en ut-
datert boksamling!” kan vi peke til dette. 
For oss er det opplagt at vi er noe mer 
enn en boksamling, men dessverre er 
det ikke like opplagt for alle. 

Brages hederspris bør både være en 
anerkjennelse av hva det er vi har fått til, 
og en spore til hva vi kan få til videre. 
Aller helst burde alle bibliotekene i lan-
det få hver sin kopi, eller i det minste 
et bilde av den, slik at vi har noe å se 
på når det føles litt ekstra trangt og 
tungt. Og jeg, jeg vil få enda en ting å 
skryte av når folk spør meg om jeg liker 
jobben min!  

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

Nå vet jeg at ikke alle medlemmene i BF jobber i folkebibliotek. 
Likevel vil jeg si: Gratulerer med Brageprisen! 
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Budsjettkutt i mange kommuner?

Mot slutten av novem-
ber forfattet Lise Haugen 
Larsen (Bibliotekarfor-
bundet i Østfold) og An-
nette Elin Koch (NBF i 
Østfold) et brev de sendte 
til Halden Arbeiderblad. 
Det gir uttrykk for den 
frustrasjon som mange 
bibliotekarer opplever 
denne høsten. Samtidig 
som det er mer positivt 
som sies om bibliotek enn 
på lenge, så er det flere 
bibliotek som opplever 
forslag om kutt på neste 
års budsjett, kutt som ikke 
står i noe rimelig forhold 
til godordene.

Vi har sette dette i Oslo 
kommune, der signalbyg-
get i Bjørvika planlegges 
samtidig som en rekke 
filialer står i fare for å bli 
nedlagt. Nå kan de tro-
lig bli reddet, for 2014 
i hvert fall, takket  være 
innsatsen til BFs tillits-
valgte og en rekke venner 
av et bredt bibliotektilbud 
i Oslo.

Vi har også sett det i 
Gloppen kommune, der 
rådmannen vil kutte bi-
bliotekbudsjet tet med 
rundt en kvart million ved 
å legge ned de to livskraf-
tige filialer med stabile 
utlånstall. 

Dette er et stort og reelt 
dilemma i kampen for å 
utvikle folkebibliotekene: 
Det er stigende nasjonal 
oppbakking, men årlige 
lokale kamper mot bud-
sjettkutt.  

Det er høst og kommunale budsjett skal vedtas. I flere kommuner foreslås foruroligende 
kutt. Bibliotekvenner mobiliserer, ikke bare i Oslo. I Halden står BF og NBF opp mot en 
mulig rasering av tilbudet.

KOMMUNALE BUDSJETT

Blir Brageprisvinneren folkebiblioteket den store 
budsjett-taperen i Halden? 
I går ble alle landets folkebibliotek tildelt Brageprisens Hederspris. Vi, som har vårt daglige 
virke innen denne bransjen er både stolte og glade for denne store hedersbevisningen. Juryen 
sier i sin begrunnelse bl.a.” Årets vinner er en av våre beste og mest aktive 
litteraturformidlere. Vinneren samler daglig tusenvis av mennesker til samtale, stille 
fordypning, opplesninger eller lesning. Gjester fra alle grupper av befolkningen blir tilbudt det 
samme, de blir eksponert for hele bredden i norsk litteratur og veiledet av gode formidlere. 
Vinneren har blitt omtalt som del av kulturlivets grunnmur og en viktig pilar i et fungerende 
demokrati”. 

Halden har en av disse prisvinnerne : Biblioteket er fullt av tilbud, kan vi lese i gårsdagen avis 
(HA, 19. nov.2013). Der listes opp en lang, lang,  liste over hva det lokale folkebiblioteket kan 
tilby Haldenserne gratis, både store og små. Og det er mange som benytter seg av dette og er 
glade i sitt lokale bibliotek. 

Landets nye kulturminister, Thorhild Widvey, har også understreket den viktige oppgaven 
bibliotekene utfører. Folkebibliotek er det mest brukte kulturtilbud, en  suksessfull 
integreringsarena og er med på å styrke demokrati og ytringsfrihet ved å sikre at alle får tilgang 
til kunnskap og informasjon. Derfor ønsker også den nye regjeringen å styrke dem ytterligere, 
sier hun i forbindelse med at regjeringen bevilget 27, 6 millioner til utvikling av 
folkebibliotekene over revidert statsbudsjett. 

Også Enger-utvalget sender sterke signaler om at det er på tide å bygge opp bibliotekene som 
en del av grunnmuren for demokratiet i Kulturutredningen 2014 og vi har med stor interesse 
merket oss utvalgets klare anbefaling om en betydelig økning av ressursinnsatsen fra både stat 
og kommune. 

Ute i kommune-Norge ser virkeligheten annerledes ut – rådmannens budsjettforslag for 2014 i 
Halden presenterte nå i november følgende tall: 

Budsjettet for 2013 var på kroner 5,7 millioner, rådmannens forslag for 2014 er på 3,2 
millioner! 

Det er en så stor reduksjon, at dersom tallene er korrekte, vil det være snakk om en rasering av 
bibliotektilbudet til Haldens innbyggere og svært langt fra den styrkingen landets nye 
kulturminister mener vi bør ha.  

Bibliotekarforbundet i Østfold Lise Haugen Larsen 

  Norsk bibliotekforening Østfold Annette Elin Koch 

Tekst: 
Erling Bergan
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SUNNIVA EVJEN

Mer politikk, takk

”Politikk handler om prioritering – prioritering av saker og områder, 
og påfølgende fordeling av midler. Politikk handler også om styring, 
forhandlinger, kompromisser og ideologi – men først og fremst 
handler det om å velge på vegne av fellesskapet: Hvordan fordele 
en begrenset mengde ressurser slik at det ganger flest mulig.”

BIBLIOTEKPOLITIKK

Det er kanskje ikke statskunst vi 
primært vil assosiere med bibliotek-
politikken i Oslo anno 2013. Høstens 
budsjettforhandlinger, der byrådet fore-
slo å legge ned fire filialer, for deretter 
å trekke forslaget, vitner verken om 
visjoner eller strategi. Massiv motstand 
fra bibliotekmiljøet og befolkningen 
for øvrig fulgte det første kuttforsla-
get – og byrådet vil nå i stedet øke 
bevilgningene med 5 millioner over en 
5-årsperiode. 

Å plastre et brukket ben
Jeg er glad for at kulturbyråd Hallstein 

Bjercke freder filialene i kommende 
budsjett. Det skulle blott bare man-
gle fra et bibliotekparti som Venstre. 
Noen egentlig vederkvegelse for 
bibliotekene er imidlertid ikke snuo-
perasjonen. De fem millionene går til 

”samlingssanering/-oppbygging, og 
kompetanse og omstilling” til det nye 
hovedbiblioteket – ikke til et systema-
tisk underfinansiert biblioteknettverk. 
Slik sett er ekstrabevilgningen litt som å 
plastre et brukket ben.  Vindkappeven-
ding gjør meg ikke trygg på filialenes 
posisjon i byen, den forteller heller om 
mangelen på en gjennomtenkt biblio-
tekpolitikk. Heldigvis for innbyggerne 
er bibliotekene i Oslo langt bedre enn 
politikken og budsjettene skulle tilsi. 

Kommende bibliotekmelding
Det jeg er spent på er Oslos kom-

mende bibliotekmelding. Den forrige, 
vil mange sikkert huske, kom i 2005 og 
ble etterfulgt av sterke reaksjoner, blant 
annet på påstanden om at videoutlån 
var konkurransevridende for det kom-
mersielle markedet. Etter behandlingen 

i bystyret ble meldingen noe revidert, 
men bød fortsatt på få godbiter. Den 
var nærmest blottet for visjon for 
hovedstadens bibliotektjeneste, og 
mange – meg selv inkludert – har etter-
lyst en ny bibliotekmelding, fortrinnsvis 
en som beskriver mer enn tjenestetil-
bud og materiale. På facebook-siden 
til gruppa ”Ikke rør biblioteket vårt” 
skriver byråd Bjercke ”Bibliotektilbudet 
i Oslo vil være enda bedre i fremtiden 
enn det er i dag. Vi har store planer 
og ambisjoner for biblioteket i Oslo. 
Nettopp derfor fremmer vi også en 
egen strategi for fremtidens bibliotek 
for bystyret”. Er det grunn til å være 
forsiktig optimist?

Nærmer seg byggestart
Ja, det kan det være. Det har skjedd 

noen endringer i løpet av de siste åtte 

Etymologisk kan ordet politikk spores tilbake til det greske ordet politike, som på norsk 
betyr statskunst. Smak litt på det: Statskunst. Det er et ord som lover mer enn overføringer, 
kutt og tilfeldigheter, det er et ord som lover visjon, framtid og vilje. 
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årene. Ikke minst gjelder det planene 
for et nytt hovedbibliotek. Ifølge for-
rige bibliotekmelding skulle det legges 
til Vestbanetomta, og det eksisterte 
ingen konkrete planer for hvordan den 
prosessen skulle gå videre. Nå nærmer 
det seg byggestart for Nye Deichman, 
Oslos – om ikke landets – nye biblio-
tekstorstue. Den skal ligge i Bjørvika, 
og var gjenstand for langt mindre ue-
nighet enn Munch-museet som egentlig 
skulle bygges først. Politisk enighet om 
biblioteket er betryggende, og uenighe-
ten rundt Munch og Lambda har gjort 
at Nye Deichman har blitt prioritert 
først. Men det er også andre ting som 
lover godt: Bibliotekspørsmål blir stadig 
oftere tatt opp i riksmedia, og får stadig 
mer oppmerksomhet. Her har særlig 
NBF gjort en strålende jobb med å sette 
dagsorden og være synlige. 

Hederspris
Den siste gladsaken kom under 

Brageprisutdelingen, da ”alle landets 
folkebibliotek” ble tildelt hederspri-
sen. Et utvetydig signal fra juryen til 
politikere, både nasjonalt og lokalt, 
om hvordan folkebiblioteket verdset-

tes. Jeg håper at slike faktorer kan 
være med på å få byens politikere til å 
tenke framover, tenke lengre enn neste 
budsjettperiode, lengre enn til neste 
valg. Jeg håper på en bibliotekmelding 
som vil noe, som staker ut kursen for 
hovedstadens viktigste kunnskaps- og 
kulturinstitusjon, og som ikke minst 
anerkjenner at filialene er essensielle 
deler av en helhet. 

By- eller biblioteksatsing? 
Sett utenfra må det virke underlig at 

Oslo i det hele tatt vurderer nedleg-
gelser, hovedstaden i oljelandet Norge 
som uberørt unnslapp finanskrisen. Vil 
vi ikke satse på kunnskap – på kultur? 
Økonomi på nasjonalt og kommunalt 
nivå er ikke det samme, det vet vi som 
kjenner kommunal sektor. Det kan ikke 
være lett å sitte i budsjettforhandlinger 
med vissheten om at man må kutte. 
Men nettopp derfor må det være en 
fordel å ha lagt noen langtidsføringer, 
planlagt litt for fremtiden. Å reise et 
bygg til over to milliarder kroner er en 
soleklar satsing – men er det by- eller 
biblioteksatsing? Forhåpentligvis er det 
begge deler. 

Å velge på vegne av fellesskapet
Politikk handler om prioritering – 

prioritering av saker og områder, og 
påfølgende fordeling av midler. Politikk 
handler også om styring, forhandlinger, 
kompromisser og ideologi – men først 
og fremst handler det om å velge på 
vegne av fellesskapet: Hvordan fordele 
en begrenset mengde ressurser slik at 
det ganger flest mulig. Jeg er veldig 
glad for at jeg slipper å prioritere på 
vegne av Oslo. Men vi vet at det løn-
ner seg å satse på folkebibliotek. Vi vet 
at de gjør en forskjell lokalt, alle som 
jobber i folkebibliotek, alle som bruker 
det – og alle som fortsatt vil ha det. Så 
gjenstår det å se om oslopolitikerne 
greier å skape bibliotekpolitikk med en 
visjon, en framtid og en vilje – og ikke 
bare et budsjett. 

BIBLIOTEKPOLITIKK
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Navn:      Kari Westheim Arntsen 
Arbeidssted:     Sande bibliotek, Vestfold
Fartstid som tillitsvalgt:    Fra 2007

- Hvordan ble du tillitsvalgt?
- Sande bibliotek er en liten arbeids-

plass der vi er 3 bibliotekarer. Den ene 
er sjefen, den andre hadde hatt vervet 
i flere år, og da var det min tur i 2007.

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

- Jeg tenkte at jeg fikk gjøre det 
beste ut av det, at jeg måtte lære 
etterhvert, enten på kurs i BF eller 
spørre tidligere tillitsvalgt, lese om 
fagforeningsarbeid og delta i relevante 
møter.

- Hvilke tema er medlemmene på 
din arbeidsplass opptatt av? 

- Generelt er vi opptatt av å gjøre en 
best mulig jobb for våre brukere. Når 
det kommer til fagforeningstemaer er 
det vel lønn og lokale forhandlinger vi 
er mest opptatt av.

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

- Siden jeg også regnes som hoved-
tillitsvalgt, får jeg delta på jevnlige 
møter med rådmann, personalsjef 
og andre hovedtillitsvalgte. Dette gir 
nyttig lærdom om hele kommunen, 
hvordan ting fungerer, og gjør at jeg 
blir bedre kjent med ledelsen og de 
andre tillitsvalgte. Får mer forståelse 
for helheten i en kommune.

- Hvordan har du opplevd å delta 
i lokale lønnsforhandlinger?

- Siden vi er så få blir det nok an-
nerledes enn for de fleste andre til-
litsvalgte. Jeg har  bare to å forhandle 
for. Det har gått greit og foregår i en 
hyggelig setting og oppleves ikke som 
så ”skummelt” som jeg fryktet..

Jaså, du er tillitsvalgt?
- Har du hatt bruk for fylkeslaget 

eller BFs sekretariat?
- Jeg har vært i kontakt med fylkes-

laget for å få råd en gang, og nå nylig, 
har jeg vært i kontakt med BF sentralt 
angående en sak om innsparinger på 
biblioteket.

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

- Hvis du mener du har kapasitet 
og lyst til et slikt verv, vil du jo lære 
mye, enten det er i en stor eller liten 
virksomhet. Påtar man seg et slikt 
verv, er det nok lurt å få med seg de 
kurs som tilbys og ellers søke råd og 
veiledning fra fylkeslag, BF og tidligere 
tillitsvalgte. 

VÅR EGEN ORGANISASJON

Kari Westheim Arntsen er tillitsvalgt for Bibliotekarforbundets medlemmer ved Sande bibliotek i 
Vestfold. Det har hun vært siden 2007. Sande kommune har nær 9000 innbyggere og ligger lengst 
nord i Vestfold, hvor den grenser til Drammen. Kommunen har en sterk befolkningsvekst. Ved 
Sande bibliotek er det fem ansatte, hvorav tre er fagutdannede bibliotekarer. Sande bibliotek har 
ingen filialer. (Foto: Sande Avis)
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Kulturdepartementet
postmottak@kud.dep.no
    
 Oslo, 6. november 2013

Vi viser til høringsbrev vedrørende 
endring i forskrift om kvalifikasjonskrav 
til personale i folkebibliotek. Det blir i 
høringsbrevet spesielt bedt om innspill 
på to spørsmål. 

Til spørsmålet om tre års praktisk erfa-
ring er tilfredsstillende for å kompensere 
for manglende formell kompetanse, vil vi 
på det sterkeste avvise dette alternativet, 
på bakgrunn av:
•	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 fag-
lig holdbart regime med organisert 
opplæring 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 
bibliotekfaglig kompetanse er en god 
indikator på om en kommune har bred bi-
bliotekfaglig kompetanse, har vi følgende 
kommentarer: 

•	Begrunnelsen for lovens krav om at 
biblioteksjef skal ha bibliotekfaglig 
kompetanse er knyttet til selve leder-

funksjonen. Det står i lovproposisjonen: 
”Muligheten til å utvikle biblioteket 
som kunnskapsallmenning, møtested 
og kulturarena styrkes gjennom god 
bibliotekkompetanse på ledernivå i kom-
munen. I innspill, både i utarbeidelsen 
av høringsnotatet og i høringsrunden 
kommer det frem at en konsekvens av å 
fjerne kompetansekravet vil kunne være 
at bibliotek ikke innehar den nødvendige 
kompetanse til å utvikle bibliotektje-
nestene slik at de blir innovative og 
fremtidsrettede.” 

•	Det er et spesielt sterkt behov for 
bibliotekutvikling i større kommuner. 
Biblioteksjefen må ha bred oversikt 
og dybdekunnskap i bibliotekdrift og 
bibliotekutvikling, i møte med andre of-
fentlige instanser, både i egen kommune 
og overfor andre samarbeidspartnere. 
Dette kan ikke øvrige ansatte dekke.

•	Kravet om fagutdannet biblioteksjef kan 
tidligere ha hatt også andre begrun-
nelser. Med mange og små kommuner 
i landet, var biblioteksjefene – og er for 
så vidt fremdeles - en vesentlig del av 
tjenesteyterne i første linje. Funksjonen 
som biblioteksjef har imidlertid fått et 
vesentlig større element av ledelse og 
utvikling, der det bibliotekfaglige er ba-
siskompetansen som ledelse blir utøvd 
på grunnlag av. 

•	Med en forestående kommunereform vil 
dette poenget forsterkes. Forslaget til 
dispensasjon for ”kommuner med bred 
bibliotekfaglig kompetanse”, hvor dette 
defineres som ” minst fem ansatte som 
allerede oppfyller kvalifikasjonskravene 
i § 2”, vil kunne gjelde de fleste, eller 
alle, kommuner i Norge etter en kommu-
nereform. Det vil dermed kunne bli en 
dispensasjonsordning som undergraver 
hovedpoenget i kompetansekravet.

På denne bakgrunn vil vi be om at denne 
dispensasjonsadgangen tas helt bort.

Noen merknader til andre deler av for-
slaget 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 
bachelorstudiet. Vi ønsker derfor å 
avvise dette kompetansealternativet 
nå. Men vi stiller oss positive til at et 
slikt kompetansealternativ blir utredet 
og drøftet på sikt. Dette krever et godt 
samspill med utdanningsinstitusjoner, 
Høgskolen i Oslo og Akershus, Uni-
versitetet i Tromsø og Universitetet i 
Agder, som kan være interessert i å 
utvikle en slik påbygning. 

•	Vi ser det som svært viktig at det ved 
avgjørelser om dispensasjon ”skal 
det legges vekt på om interkommu-
nalt samarbeid med nabokommunen 
er vurdert”. 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 virksomhetsom-
råde, kan denne bestemmelsen føre 
til at større deler av landet får utviklet 
bibliotektilbudet sitt av kompetent 
personale. 

•	Vi ser det som fornuftig at dispensa-
sjon som gis med bakgrunn i mangel 
på kompetente søkere, gis fast og 
knyttes til person. Med fast dispensa-
sjon må det legges vekt på kommu-
nens ansvar for videre opplæring av 
biblioteksjefen.

Med vennlig hilsen
BIBLIOTEKARFORBUNDET

Monica Deildok
Forbundsleder

Sign. 

Høringssvar fra BF på forslag til forskrift om 
kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek

FAGUTDANNET BIBLIOTEKSJEF
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LANDSSTYRET

Lønn og tariff

Mellomoppgjøret 2013
Våren 2013 var et mellomoppgjør, og 

vi fikk et resultat med en ramme på om 
lag 3,5 % i alle tariffområder. Det ble 
ikke satt av pott til lokale forhandlinger 
i noen av områdene. Dermed er det kun 
KS-sektorens kapittel 3 og 5 som har 
forhandlet lokalt denne høsten. Proto-
kollene som kommer inn fra forhand-
lingene viser nok en gang et rimelig 
godt resultat for bibliotekarer i forhold 
til hva det er grunn til å forvente i år. Vi 
har ingen brudd i lokale forhandlinger 
i 2013.

Ny regjering
Ny regjering har varslet revisjon 

av arbeidsmiljøloven. Spesielt er det 
bestemmelser om midlertidig tilsetting 
og arbeidstid vi kan vente oss framstøt 
mot. I dette arbeidet har BF lent seg på 
vår hovedorganisasjon, og det mener 
jeg at vi bør fortsette med. Endringer i 
arbeidsmiljøloven får konsekvenser for 
alle arbeidstakere, og i denne saken 
har vi sammenfallende interesser med 

Forbundsleders beretning til landsstyret 
Til landsstyrets møte 5. desember la BF-leder Monica Deildok fram beretning 
for perioden 10.12. 2012 – 20.11. 2013.

alle de øvrige forbundene i YS. YS har 
god kompetanse på dette området, 
og YS-leder Jorunn Berland møter i de 
sentrale organer der disse tingene blir 
diskutert. 

Hovedoppgjøret 2014
Arbeidet med forberedelser til hoved-

tariffoppgjøret 2014 starter for alvor rett 
over nyttår. Forbundsstyret vil vedta krav 
på de enkelte tariffområdene i løpet av 
januar-februar. 

Organisasjon

Organisasjonsutvalget
Organisasjonsutvalget som ble ned-

satt etter vedtak på landsmøtet i 
november 2011, leverte sin rapport 
i april 2013. Rapporten ble trykket i 
«Bibliotekaren» nummer 5: 2013. Or-
ganisasjonsutvalget leverte en rekke 
forslag til forbedring av BFs arbeid. 
Noen av disse forslagene er det natur-
lig og mulig å gjennomføre allerede nå, 
mens andre må diskuteres fram mot 
landsmøtet 2014.

Blant de forslagene som forbunds-
styret har vedtatt innført fra nyttår 2014 
er godtgjøring for fylkeslagsledere og 
godtgjøring for forhandlere i BF. 

Vedtakene i disse to sakene lyder 
som følger:

 

Våren 2013 var et mellomoppgjør, uten pott til lokale forhandlinger i noen av tariffområdene.  Dermed 
var det bare KS-sektorens kapittel 3 og 5 som forhandlet lokalt i høst. Her fra drøftingsmøte i Sogn 
og Fjordane fylkeskommune 5. september. BF-tillitsvalgt Robert Haugen lytter til de tillitsvalgte for 
andre yrkesgrupper. (Foto: Erling Bergan)

OU har blant annet foreslått godtgjøring for BF-ere som forhandler for medlemmer ved annen ar-
beidsplass enn sin egen, noe forbundsstyret har vedtatt innført fra nyttår 2014. Her Morten Haugen, 
Vibeke Stockinger Lundetræ og Elin Bekkebråten Sjølie etter et OU-møte. Øvrige medlemmer av OU 
var Elisabeth Bergstrøm og Erling Bergan. (Foto: EB/BF)
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•	For forhandlere: Bibliotekarforbundet 
innfører fra 1. januar 2014 en ordning 
med godtgjøring for BF-medlemmer 
som forhandler for medlemmer ved 
annen arbeidsplass enn sin egen. 
Ansatte i BFs sekretariat omfattes 
ikke av ordninga. Godtgjøringa utgjør 
kr 750,00 pr forhandling, uavhengig 
av hvor mange medlemmer det for-
handles for, og kommer i tillegg til 
eventuell dekning av tapt arbeidsfor-
tjeneste og reiseutgifter. Det betales 
også ut godtgjøring i forbindelse med 
telefonforhandlinger. Godtgjøringa er 
honorar for utført verv, og det bereg-
nes derfor ikke feriepenger av beløpet

•	For fylkeslagsledere: Bibliotekarfor-
bundet innfører fra fylkeslagenes års-
møter 2014 en ordning med honorar 
for fylkeslagsledere. Honoraret skal 
være et fast beløp på kr 2000,00 pr 
årsmøteperiode. Beløpets størrelse 
fastsettes årlig på forbundsstyrets 
siste møte før nyttår.

Det er også i tråd med Organisasjons-
utvalgets rapport formulert følgende 
vedtak hva angår forbundsstyremed-
lemmer: «Forbundsstyret fremmer på 
landsmøtet 2014 en sak om godtgjøring 
for møter i forbundsstyret og arbeids-
utvalget. Godtgjøringa skal være på kr 
400,00 pr møte i forbundsstyret og 
kr 250,00 pr møte i AU (telefonmøter 
inkludert). Godtgjøringa skal være en 
kompensasjon for bruk av fritid ut over 

de rettighetene som gis i avtaleverket 
som det enkelte medlem er underlagt i 
sitt ordinære arbeid. Godtgjøringa skal 
ikke gjelde de som er helt eller delvis 
frikjøpt (for tida gjelder det leder og 
nestleder) for sitt arbeid i BF.»

Prosjekt: Lærende organisasjon
Forbundsstyret vedtok å etablere 

prosjekt «lærende organisasjon» i fe-
bruar 2013, og prosjektmedarbeider 
Embret Rognerød ble tilsatt i slutten av 
mai 2013. 

Prosjektets mål er å styrke kommu-
nikasjonen i BF, og har følgende korte 
beskrivelse:

•	Vi vil bli bedre på å dele kunnskap 
mellom medlemmer, tillitsvalgte, og 
sekretariat. 

•	VI vil etablere systemer for kunn-
skapsdeling og gjenbruk av kompe-
tanse.

•	Kunnskapen vi skal dele gjelder spesi-
elt arbeidslivsspørsmål, lønn og tariff.

For å gjøre dette må vi både sys-
tematisere BFs tilfang av kunnskaper, 
ressurspersoner, dokumenter og ru-
tiner innen arbeidsliv, lønn og tariff, 
og tillitsvalgtarbeid. Og vi må arbeide 
fram metoder for kommunikasjon og 
kunnskapsdeling på disse områdene. 
Som ett av resultatene av arbeidet er 
det etablert en portal for tillitsvalgte på 
BF sine nettsider, http://bibforb.no/no/
Portal+for+tillitsvalgte.9UFRHY03.ips

Det har også vært en del av prosjektet 
å etablere BF på sosiale medier, og vi 
har nå en facebookside og en twitter-
konto som er i flittig bruk.

Nyhetsbrev
Prosjektmedarbeideren har tillegg ar-

beidet sammen med redaktøren i BF og 
sekretariatet for øvrig om etableringen 
av BFs nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kom-
mer en gang i måneden, og hadde sin 
første utgave i september i år.  

Forbundsstyret vedtok å etablere prosjekt «lærende organisasjon» i februar 2013, og prosjektmed-
arbeider Embret Rognerød ble tilsatt i slutten av mai 2013. Portal for tillitsvalgte, nyhetsbrev og god 
aktivitet på facebook og twitter er blant resultatene så langt. (Foto: Erling Bergan)

I mars 2013 kom Enger-utvalgets innstilling, som konkluderte med at den kulturelle grunnmuren var 
i ferd med å forvitre. Ikke nødvendigvis veldig overraskende for oss, men en svært verdifull og klar 
konkusjon, skriver BF-leder Monica Deildok i beretninga. (Foto: Ketil Frøland)

LANDSSTYRET

 



Bibliotekaren 12/2013 22   

Politikk

Kulturutredninga/Kulturløft III
I mars 2013 kom Kulturutredninga 

(Enger-utvalget) som konkluderte med 
at den kulturelle grunnmuren var i ferd 
med å forvitre. Og som essensiell del 
av den kulturelle grunnmuren: Bibliote-
kene. Kulturutredninga slo fast at: Ifølge 
KOSTRA-statistikken som utredningen 
refererer til økte kommunenes totale netto 
driftsutgifter til kulturformål med 299 
kroner per innbygger fra 2001 til 2010. 
Bevilgningene til bibliotekene falt i samme 
periode med 35 kroner per innbygger.

Dette var ikke nødvendigvis veldig 
overraskende for oss.  Men det var 
svært verdifullt at Kulturutredninga kom 
med denne helt klare konkusjonen, fordi 
det gir legitimitet til å etterspørre mer 
ressurser til bibliotekene, og det førte 
til politisk oppmerksomhet rundt dette 
spørsmålet.

I etterkant av Kulturutredningen ble det 
arrangert innspillsseminar rundt om i lan-
det. Mange av BFs fylkeslag møtte opp, 
og kom med innspill til ministeren. Dette 
dannet grunnlaget for den rødgrønne 
regjeringens Kulturløft III. Nestleder 
Margunn Haugland og jeg ble invitert 
til kulturministeren i mai for å komme 
med forslag til hvordan bibliotekene 
kan styrkes. Vi benyttet sjansen til å be 
om prosjekt- og utviklingsmidler, både 
igangsettingsmidler, utviklingsmidler fra 
NB og regionale utviklingsmidler. Men 

vi snakket også om loven som skulle 
vedtas, og som ble vedtatt rett før som-
meren. Ressurstilgang handler også 
om kompetanse, og uten kompetanse, 
ingen utvikling – var vårt budskap. Vi 
framhevet betydningen av § 5 i Lov om 
folkebibliotek. 

I Kulturløft III sies det at man skal utvikle 
en nasjonal strategi for biblioteksektoren 
og en styrking av folkebibliotekenes for-
midlingsrolle. Etter regjeringsskiftet vil 
Kulturløft III være et dokument som de 
tre opposisjonspartiene fra den tidligere 
rødgrønne regjeringen bør måles mot, i 

sitt arbeid i Stortinget. Men nåværende 
regjering har selvfølgelig like stor grunn 
som foregående regjering til å ta Enger-
utvalget på det største alvor.

Statsbudsjettet 2013
Vi hadde god grunn til å ha for-

ventninger til Stoltenberg-regjeringens 
statsbudsjett for 2014. Vi var løftet fram 
i Kulturutredninga, vi var løftet fram i Kul-
turløft III, vi hadde fått en ny lov med en 
modernisert formålsparagraf og et fortsatt 
kompetansekrav. Disse forventningene ble 
imidlertid ikke innfridd da statsbudsjet-
tet ble lagt fram den 14. oktober, som 
det siste den rød-grønne regjerningen 
gjorde før den gikk av. En økning i pro-
sjektutviklingsmidler over statsbudsjettet 
på 6 millioner, eller 14.000 pr bibliotek, 
316.000 pr fylke, kan ikke kalles en bi-
blioteksatsing, noe BF også uttalte i en 
kommentar til budsjettet. 

Ny regjering
Kulturløft III er et rødgrønt tiltak, og 

den nye regjeringen er ikke forpliktet til 
å følge opp dette, noe den heller ikke vil 
gjøre. Den nye kulturministeren har fore-
løpig markert seg som velvillig innstilt til 
bibliotekene, og uttalt seg om bibliotek 
i rosende ordelag ved flere anledninger. 
En liten påplussing i den nye regjerin-
gens reviderte statsbudsjett kom på 
bibliotekfeltet, gjennom en økning til 
folkebibliotekene med 2 millioner kroner. 
12,1 millioner kroner settes av til satsin-
gen på bibliotekene som møteplass og 

Etter Kulturutredningen ble det arrangert innspillsseminar rundt om i landet, som bakgrunn for regjerin-
gens Kulturløft III. Mange BF-ere talte bibliotekenes sak. Her biblioteksjefene Torill Berge fra Gloppen 
og Marie Dombestein fra Førde, da departementet kom til Sogn og Fjordane. (Foto: Erling Bergan)

Den nye kulturministeren Thorhild Widvey har foreløpig markert seg som velvillig innstilt til bibliote-
kene, og uttalt seg om bibliotek i rosende ordelag ved flere anledninger. Her med statssekretær Knut 
Olav Åmås og politisk rådgiver Catharina Munthe. (Foto: KUD/Wenche Nybo) 
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debattarena, og samlet bevilgning til 
utvikling av folkebibliotekene er på 27,6 
millioner kroner. Midlene disponeres av 
Nasjonalbiblioteket, og lyses ut som 
prosjekt- og utviklingsmidler. 

Det er positivt at den nye kultur-
ministeren viser vilje til å satse på 
bibliotek, og at man er opptatt av den 
nye formålsparagrafen som styrker bi-
bliotekets posisjon som debattarena og 
møteplass. Samtidig er det et paradoks 
at satsingen kommer på et tidspunkt der 
det basale bibliotektilbudet reduseres i 
mange kommuner, på grunn av trange 
budsjetter. Dette viser med tydelighet 
den utfordringen folkebiblioteksektoren 
står overfor når det gjelder ressurstil-
gang. Det er tidvis stor avstand mel-
lom nasjonale visjoner og kommunal 
praksis.

Den blå-blå regjeringen har uttalt at 
man trenger en forvaltningsreform, og 
det er grunn til å forvente kommune-
sammenslåinger. Dette vil naturligvis 
innebære store omveltninger for folkebi-
bliotekene, og for bibliotekarene. Dette 
kan dreie seg om vonde og vanskelige 
organisatoriske prosesser, som også 
kan innebære nye utviklingsmuligheter. 
Men det kan også føre til nedlegginger 
av bibliotek, som kan innskrenke utvi-
klingsmulighetene.

Fylkesbibliotekene går også en usik-
ker framtid i møte. Disse er ulike landet 
rundt. Men det er ingen tvil om at fylkes-
bibliotekene er betydningsfulle motorer 

for bibliotekutvikling i de aller fleste fyl-
ker. Det vil derfor innebære en betydelig 
svekkelse av folkebibliotekene dersom 
fylkesbibliotekene reformeres bort. 

Det er ikke klart hvor langt fram det 
er til regjeringen virkelig setter i gang 
arbeidet med en forvaltningsreform. 
Men i BF har vi startet arbeidet med å 
forberede oss på denne reformen.  

Lov om folkebibliotek og forskrift
Ny Lov om folkebibliotek ble vedtatt i 

juni 2013, og inneholdt blant annet fort-
satt § 5, og ny formålsparagraf med en 
styrking av formidlingsaspektet. Dette er 
det grunn til å være fornøyd med. Men 

allerede i sommer var vi også opptatt av 
forskriften til loven – fordi dispensasjons-
adgangen til § 5 ble beholdt. Dermed blir 
det viktig hvordan forskriften til krav om 
fagutdannet biblioteksjef blir seende ut. 

Forskriften til biblioteklovens § 5 kom 
på høring i begynnelsen av oktober i år 
med høringsfrist 8. november. BF vedtok 
vårt høringssvar 1. november med føl-
gende hovedpunkter:
•	Vi avviser forslaget om at 3 års erfaring 

kan erstatte utdanningen
•	Vi foreslår at dispensasjonsadgangen 

knyttet til 5 årsverk med bibliotekfaglig 
kompetanse eller mer fjernes

•	Vi er enige i at dispensasjon i tilfeller der 
det ikke er kvalifiserte søkere må knyttes 
til person og gis fast, og vi understreker 
kommunens ansvar for videre opplæring 
av biblioteksjefen. 

Kompetanse
Bibliotekarkompetanse i lederfunksjo-

ner både i fylkesbibliotek og folkebiblio-
tek har vært et tema BF har arbeidet mye 
med i siste del av perioden. Det er spe-
sielt to konkrete saker som utmerker seg 
i den sammenhengen: Biblioteksjefstillin-
gen i Oslo og fylkesbiblioteksjefstillingen 
i Finnmark. I begge disse sakene har vi 
vært ute i mediene og formidlet vårt 
syn på at bibliotekfaglig kompetanse på 
ledernivå er av stor betydning for biblio-
tekets evne og muligheter for utvikling av 
gode bibliotektjenester. Sakene er ulike 
på den måten at biblioteksjefstillingen 
i Oslo ligger innenfor lovens dispensa-
sjonsadgang. Tilsettingen av ufaglært 
fylkesbiblioteksjef i Finnmark ligger helt 

Den blå-blå regjeringen ønsker en forvaltningsreform med kommunesammenslåinger, og med store 
omveltninger for folkebibliotekene. Her åpner kommunalminister Jan Tore Sanner nytt rådhus i 
Førde i november i år, et rådhus trolig stort nok til å takle en storkommune i Indre Sunnfjord, noe 
en folkeavstemning i 2003 nedte tommel ned for. (Foto: Privat)

Vi er inne i høstperioden med trusler om budsjettreduksjoner og kuttI år har budsjettsituasjonen 
for Deichman hatt særlig stort fokus i avisene, hvor også BF-leder Monica Deildok har spilt en 
viktig rolle. Her er hun på Gamle Oslo filial på Tøyen, fra ett av Klassekampens oppslag. 
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klart utenfor. Denne siste saken er under 
oppfølging. 

Vi har betydelige utfordringer når det 
gjelder kompetanse, slik jeg ser det. 
Forskriftsforslaget om at 3 års praksis 
kan erstatte bibliotekarutdanning viser 
dette med all mulig tydelighet. 

Budsjettprosessen i Oslo
I tidsrommet oktober-desember er 

budsjettprosessene i gang i kommu-
nene. Dette fører alltid til trusler om 
budsjettreduksjoner og kutt enkelte 
steder. I flere kommuner er dette 
situasjonen også i år. BFs fylkeslag ar-
beider godt med disse sakene, gjerne 
i samarbeid med NBFs regionalavde-
linger. I år har budsjettsituasjonen for 
Kulturetaten i Oslo (KUL) (Deichman-
ske bibliotek) hatt særlig stort fokus i 
avisene. Det var BFs tillitsvalgte i KUL 
som ønsket oppmerksomhet rundt 
de foreslåtte kuttene til etaten. Dette 
resulterte i flere avisoppslag og en be-
tydelig aktivitet på sosiale medier. Fa-
cebooksiden «Ikke rør biblioteket vårt» 
nådde i løpet av en tidagers periode 
10.000 likes, og en hel liten folkebe-
vegelse bestående av venneforeninger, 
brukere, forfattere og bibliotekarer 
mobiliserte til forsvar for filialene i 
Oslo. I denne sammenhengen laget 
Klassekampen et oppslag på at Oslo 
kommer svært dårlig ut når det gjelder 
bibliotek pr innbygger, sammenliknet 
med andre storbyer i Norden. Klas-
sekampens gjennomgang viser at i de 
nordiske hovedstedene og byene med 
over 200.000 innbyggere er det gjen-
nomsnittlig 20.000 innbyggere per 
bibliotek, mens det i Oslo er 37.000.

I tilleggsinnstillingen til budsjettet i 
Oslo går kulturbyråd Hallstein Bjercke 

inn for å styrke Kulturetatens bibliote-
kramme med fem mill. årlig i perioden 
2014 – 2016. Budsjettet i Oslo er ikke 
vedtatt ennå, men det kan virke som 
om arbeidet i Oslo i noen grad har 
ført fram.

Resultater å vise til for bibliotekene
Bibliotek har vært i vinden i medi-

ebildet i det siste året. Og bibliotek-
sektoren har gode resultater å vise til. 
I juni kom innbyggerundersøkelsen der 
bibliotekene topper lista over offent-
lige tjenester folk er mest fornøyde 
med. Undersøkelsen er gjennomført 
av Direktoratet for forvaltning og IKT 
(Difi), på oppdrag fra Fornyings-, ad-

ministrasjons- og kirkedepartementet 
(FAD). Når det gjelder ”brukernes til-
fredshet totalt”, skårer folkebibliotekene 
85 poeng på en skala fra 0 til 100. 
Dette er høyest av samtlige offentlige 
tjenester man har spurt om, inkludert 
barnehager, høgskoler og universitet, 
fastleger, hjemmesykepleie, kirken, 
lånekassa, og mange flere. Spesielt in-
teressant og gledelig for bibliotekarene, 
er at folkebibliotek skårer høyest også 
på ”De ansattes faglige kompetanse 
til å løse oppgavene”.  Her har de en 
skår på hele 89 på en skala fra 0 til 
100. Til tross for manglende ressurser 
slik det er påpekt i Kulturutredningen, 
evner altså bibliotekene og ikke minst 
bibliotekarene å skåre skyhøyt på inn-
byggerundersøkelsen.

Den 19. november ble Brages he-
derspris delt ut til landets folkebibliotek. 
Juryen mener folkebiblioteket er en av 
våre beste og mest aktive litteraturfor-
midlere, som daglig samler tusenvis av 
mennesker til samtale, stille fordypning, 
opplesninger eller lesning. Vinneren er 
blitt omtalt som del av kulturlivets grunn-
mur og en viktig pilar i et fungerende 
demokrati, skriver juryen blant annet i 
sin begrunnelse. 

Det er godt at vi også har positive 
resultater å vise til når vi skal fortsette 
arbeidet med bibliotekpolitikken. 

En hel liten folkebevegelse bestående av venneforeninger, brukere, forfattere og bibliotekarer mo-
biliserte til forsvar for filialene i Oslo. Her fra aksjonen ”Les høyt mot kutt!” utenfor Rådhuset i Oslo 
19. november. (Foto: Facebook-aksjonen ”Ikke rør biblioteket vårt”)

I juni kom ”Innbyggerundersøkelsen” der bibliotekene topper lista over offentlige tjenester folk er 
mest fornøyde med. Til tross for manglende ressurser slik det er påpekt i Kulturutredningen, evner 
altså bibliotekene og ikke minst bibliotekarene å skåre skyhøyt i undersøkelsen.
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Norsk filmografi –

Nasjonalbiblioteket lanserer 
digital nasjonal filmografi
Som nasjonalt arkiv for norsk film lanserer Nasjonalbiblioteket en digital filmografi. Filmogra-
fien er en åpen løsning på nett, gratis tilgjengelig for alle. Den er mer omfattende enn tidli-
gere filmografier, og det digitale formatet gir publikum bedre muligheter for presise søk og 
enklere tilgang til informasjon om den norske filmarven. Ved lanseringen inneholder filmogra-
fien informasjon om i underkant av 1000 norske filmer vist på kino fra 1911 til 2013.

FILMOGRAFI

Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Tidligere filmografier har vært utgitt 
som bøker. En digital filmografi åpner nye 
muligheter for søking og organisering av 
informasjon. Du kan søke på tittel, navn, 

årstall og annen fritekstinformasjon som 
er tilgjengelig i basen. Du kan finne in-
formasjon om hvem som har vært med 
på å lage filmen, selskap som har vært 
involvert, skuespillere og rollenavn, samt 
handlingsreferat, sensuropplysninger og 
annen relevant informasjon. Filmogra-
fien vil også gi informasjon om en rekke 
mindre kjente norske filmer, informasjon 
som kan benyttes fritt av andre for å øke 

Tekst:  
Jon Arild Olsen, direktør for 
avd. forskning og formidling 
ved Nasjonalbiblioteket

kjennskapen til norsk film. Filmografien vil 
oppdateres fortløpende, både med nye 
filmer som har hatt premiere, men også 
med ny informasjon om eldre filmer.

Norsk filmografi ble lansert i oktober 
2013 som en betaversjon. Det forekommer 
derfor mangler og feil, som vil bli rettet 
opp fortløpende. 

Betaversjonen av filmografien finner du  
her:  nb.no/filmografi/ 

Time, Nesodden og Epos nominert til Årets bibliotek
Prisen ”Årets bibliotek” deles ut 

av NBF. For 2013 fikk juryen inn 17 
forslag fra brukere og kolleger. Blant 
disse har de nominert Time bibliotek, 
Nesodden bibliotek og Bokbåten 
Epos. 

- Alle de tre nominerte er sterke 
kandidater, og de er særpregete og 
unike, sier juryens leder Sissel Me-
rethe Berge. En bokbåt er i verdens-

sammenheng helt unik, Time bibliotek 
særpreger seg med sitt samarbeid 
med andre og Nesodden utmerker 
seg med høy selvbetjeningsgrad. De 
tre nominerte er derfor ulike, samtidig 
som de alle oppfyller prisens statutter.

Prisen tildeles et bibliotek som i de 
seinere år har anvendt nye ideer eller 
som har utmerket seg gjennom et 
godt og effektivt samarbeid med de 

som bruker/styrer biblioteket. Fram-
tidsrettede, utradisjonelle og offensive 
tiltak innen kunnskapsformidling og 
kulturopplevelse, markedsføring, bru-
kervennlighet og tilgjengelighet, god 
service og god 
ressursutnyttelse 
kan være krite-
rier for tildeling 
av prisen. 
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Fjaler kommune har mange varierte og godt organiserte 
fritidstilbod innan kultur og idrett, samt gode skular og 
sørvistilbod. Folk i Fjaler går spennande tider i møte; 
prosjekt Lutelandet, ferdigstilling av Dalsfjordbrua, stor 
vekst i lokale bedrifter, og det rådar ei optimistisk fram-
tidstru,  der unge og eldre  engasjerer seg i å utvikle 
sitt lokalsamfunn.

Ledig 100 % stilling som biblioteksjef
2. gangs utlysing

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

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

Hovudoppgåver:

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

Krav til søkjar:

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

Vi tilbyr:

Lønn etter avtale. God pensjonsordning. Kreativt og utviklande arbeidsmiljø. 

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

Stilling ledig frå: Snarast

Søknadsfrist: 16. desember

ARBEIDSMARKED
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Stilling ledig ved KHiB:

Arbeidsoppgåver knytt til overgang til 
nytt biblioteksystem; BIBSYS. 

Førebels stilling for halvanna år med 
moglegheit for forlenging. 

www.khib.no

Spesialbibliotekar - Prosjektstilling

FELLESKJØP 2014
For 2013 kan vi tilby innkjøp på følgende språk: 
•	 urdu 
•	 arabisk
•	 persisk
•	 polsk
•	 russisk
•	 somali 
•	 bosnisk
•	 fransk 
•	 litauisk

Frist for bindende bestilling er 3. februar 2014

Mer informasjon: www.dfb.deichman.no
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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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Diskriminert 
på grunn av 
utenlandsk 
navn?

SPØRSMÅL:
Jeg er en ung mann med høyere  

utdanning. Det siste året har jeg 
søkt på hundrevis av stillinger i 
både offentlig og privat sektor. Jeg 
har fått avslag på alle søknadene 
og har heller ikke blitt innkalt til 
intervju. Min utdannelse er relevant 
for alle stillingene som jeg har søkt 
på, jf. kvalifikasjonskravene i stil-
lingsannonsene. Jeg mistenker at 
mitt utenlandske navn og dermed 
min etniske bakgrunn er årsaken til 
at jeg konsekvent blir avvist. Kan 
dere hjelpe meg?

SVAR:
Dersom du ikke har blitt til inter-

vju til stillingene som du har søkt 
på, og dette har sammenheng med 
et utenlandsk navn, er dette i strid 

med diskrimineringsloven § 4. Det 
følger av denne bestemmelsen at 
det er forbudt å diskriminere noen 
på grunn av etnisitet. Det er ikke 
avgjørende for diskrimineringsvur-
deringen om du ville ha blitt tilsatt 
i stillingen. Diskrimineringsvernet 
gjelder alle deler av prosessen, 
også ved utvelgelse til intervju. 

Etter diskrimineringsloven § 11 
kan du kreve at arbeidsgiver skrift-
lig opplyser om hvilken utdanning, 
praksis og andre klart konstater-
bare kvalifikasjoner for arbeidet 
den som ble ansatt har. I offentlig 
sektor har du i tillegg rett til å få til-
sendt utvidet søkerliste. En utvidet 
søkerliste vil inneholde både navn, 
alder og fullstendige opplysninger 
om hvilken utdanning og arbeidser-
faring alle de andre søkerne har. Du 

har også rett til å få opplyst hvem 
som ble ansatt i stillingen, hvilke 
andre personer som ble innstilt, og 
i hvilken rekkefølge de ble innstilt i.

Ombudet kan også nevne at vi 
er kjent med at sannsynligheten 
for å bli kalt inn til jobbintervju re-
duseres der søkere, spesielt gutter, 
har et utenlandsk navn. Dette har 
også blitt dokumentert gjennom 
et forskningsarbeid, og det har 
blitt skrevet en rapport om dette 
arbeidet (Rogstad – «Diskrimine-
ringens omfang og årsaker»). Vi 
kan imidlertid ikke uttale oss om 
det eventuelt er tilfellet i din sak 
før vi har vurdert saken nærmere 
som en klagesak. Et moment som 
har betydning for om du har blitt 
diskriminert, er om du var best eller 
like godt kvalifisert som den som 
fikk jobben eller de som ble innkalt 
til intervju. Vi anbefaler derfor at 
du først ber arbeidsgiver om å gi 
deg opplysninger om søkernes 
kvalifikasjoner, jf. ovenfor nevnte. 
Hvis disse opplysningene styrker 
antakelsen om diskriminering, kan 
du klage saken inn til ombudet. 
Ombudet vil da vurdere om du har 
blitt diskriminert. Vi oppfordrer deg 
også til å be fagforeningen din om 
å bistå deg i klagesaken. 

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombud
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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?



31   Bibliotekaren 12/2013

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, Kongsberg bibliotek
Monica Skybakmoen, Elverum bibliotek
Mette Rysjedal, Nesodden bibliotek
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

” – Vi må vite at det kommer spillemidler. 
Uten disse blir det ikke noe bibliotek, slår 
rådmann Wenche Folberg fast.
Får man ikke flyttet biblioteket ut av 
dagens lokaler kommer nye følgefeil.
– Da er også den planlagte og nødven-
dige renoveringen av rådhuset i spill, sier 
Folberg.”

Fra artikkelen ”De skal bygge Narviks 
nye praktbygg” i avisa Fremover 24. 
november 2013. Det er Forte Narvik 
som er prosjekteier for ”Det 4. hjør-
net”, et bygg som skal romme biblio-
tek, Narviksenteret, samt nye lokaler 
for Sparebanken Narvik.

Hvordan skal de mange hundre bi-
blioteksjefene i landet følge opp biblio-
teklovens formålsparagraf etter nyttår? 
Spesielt pålegget til alle folkebibliotek om 
å ”være en uavhengig møteplass og arena 
for offentlig samtale og debatt”? Denne 
”litteraturhus-paragrafen” – ofte kalt dette 
fordi det er debatt-siden ved Litteraturhu-
set i Oslo som er mest kjent i offentligheten 
– vil bli krevende å oppfylle. Bibliotekarer 
og biblioteksjefer flest har verken utdan-
ning eller noen bred faglig tradisjon for å 
sette opp og arrangere debatter. Men nå 
er dette altså et lovpålegg. 

Vi har sett at bibliotekene får store ut-
fordringer med ”litteraturhus-paragrafen”: 
Folkebibliotekene må ha ressurser til å 
gjennomføre ”offentlig samtale og debatt” 
på en god nok måte, ressurser de ofte ikke 
har. Biblioteksjefene må ha nese for temaer 
og et bredt kontaktnett. Og bibliotekmiljøet 
som helhet må utvikle sin egen forståelse 
av hva slags debatter som egner seg i 
bibliotek, hva slags formater som passer 
inn, hvilke temaer som fungerer godt.  

Spørsmålet om biblioteksjefer kan 
sette temaer som er politisk betente på 
agendaen, har egentlig ikke vært lengst 
framme som utfordring med ”litteraturhus-
paragrafen”. Men så kommer tidsskriftet 
Bok og bibliotek med sin svært viktige 
og gode artikkel ”Debatt eller harmoni?”. 
Her vises det til en undersøkelse tids-
skriftet selv har gjort, der et stort flertall 
av biblioteksjefene vil søke ryggdekning 
høyere opp i kommunen før de går i gang 
med et arrangement. En tredjedel vil ge-
nerelt forhåndsklarere debattemaer med 
sin overordnede. 38 prosent vil nøye seg 
med å klarere kontroversielle temaer på 
forhånd. Kun 29 prosent vil ikke forhånd-
sklarere temavalg. 

– Utgangspunktet vil være at bibliotek-

Kjør debatt!
sjefen kjører dette. Hvis han er i tvil, vil jeg 
gjerne være rådgiver. Men jeg ville ikke 
formalisere noen prosedyrer. Det har noe 
med den frie debatten å gjøre også, sier 
rådmannen i Arendal til Bok og bibliotek. 

I Drammen signaliserer biblioteksjefen 
et annet forhold til rådmannen: – Jeg 
mener at jeg som biblioteksjef ikke kan 
ta politiske betente saker ut ifra mitt eget 
forgodtbefinnende, men legge til rette for 
at ulike strømninger i samfunnet kommer 
til orde på en slik måte at biblioteket opp-
rettholder rollen som en uavhengig arena, 
sier biblioteksjefen til Drammens Tidende. 

Fylkesbiblioteksjefen i Buskerud har rea-
gert på dette, og spør: - Men hvem skal da 
sette temaene? Dette er hennes oppgave.

Og dette er vel selve poenget? Bibliotek-
lovens nye formålsparagraf er ikke noe man 
kan velge elementer fra, eller tolke fritt. 
Det er et lovpålegg. Det står ”skal være”. 
Det står ”uavhengig”. Og det står ”arena 
for offentlig samtale og debatt”. 

At det vil ta tid å gjøre ”litteraturhus-
paragrafen” til en realitet, bør vi alle 
innse. Men den tvilen om biblioteksjefens 
uavhengighet som debatt-arrangør, som 
Bok og bibliotek har avdekket, bør ryddes 
av veien så snart som råd. Det er mer enn 
nok av andre utfordringer med å få de 
kommunale folkebibliotekene på nivå med 
de statlige målsettingene. 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan


