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To dårlige tapere?

Etter søknadsprosessen som førte 
frem til ansettelse av ny biblioteksjef i 
Oslo, gikk de to søkerne Live Rasmus-
sen (UiO) og Synnøve Standal (NRK) 
hardt ut på maillisten til Nasjonalbi-
blioteket. De mener det er nødven-
dig med en omfattende debatt om 
behovet for fagutdannet bibliotekar i 
lederstillinger.

  4

Kriterier for medlemskap i BF: 
Når identitet møter realitet

Det dreier seg om 120 vekttall. Tilsva-
rende to studieår. Dette er mengden 
bibliotekfag du må ha i din bachelor- 
eller mastergrad for å bli BF-medlem i 
dag. Men er dette hogd i stein?

  8
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Lederen har ordet
Det nye året har så vidt begynt. Men vi 

kan allerede se konturene av et travelt år. 
I 2014 er det hovedoppgjør. Det 

innebærer at hele tariffavtalen er for-
handlingstema og ikke bare lønn, som 
situasjonen er i mellomoppgjørsår. 

Vanligvis stiller vi med større forvent-
ninger til utfallet av lønnsoppgjøret i ho-
vedoppgjørsår enn i mellomoppgjørsår. 
Så også i år, naturligvis. Dermed er 
det også mer som står på spill. Dette 
medfører også et enda større fokus på 
konfliktberedskap enn ellers. De to siste 
streikene som BF har vært med på har 
kommet i de to siste hovedoppgjørene. I 
2010 var vi i streik i kommunesektoren. 
I 2012 var vi en del av storstreiken i 
offentlig sektor, og hadde bibliotekarer 
ute i streik i kommunesektoren, i staten 
og i Oslo kommune. 

Utfordringer i oppgjøret
Når det er sagt må det også sies at 

jeg både tror og håper at vi skal komme 
i havn i årets hovedoppgjør, uten konflikt 
og med et godt resultat. Et godt forhand-
lingsresultat vil innebære reallønnsvekst 
til alle våre medlemmer, og et oppgjør 
med en god likelønnsprofil.  Vi må også 
søke å få løst konkrete utfordringer innen 
forskjellige tariffområder. Et eksempel på 
en slik utfordring er ansiennitetsstigen 
i kommunesektoren som slutter etter 
10 år, noe som innebærer at mange 
av våre medlemmer ikke får automatisk 
uttelling for ansienniteten sin. En annen 
utfordring i denne sektoren er at lokale 
tillegg – i betydningen: tillegg som er 
forhandlet frem i lokale forhandlinger, 
ofte blir ”spist opp” av regulering av den 
sentrale minstelønna. I statlig sektor har 
vi utfordringer knyttet til stillingskoder 
plassert i lønnsspenn. Det er en kjens-

gjerning at de lavere nivåene i spennet 
benyttes i for stor grad. 

Forbundsstyret vedtar kravene i de 
ulike sektorene i januar, så arbeidet 
med dette pågår i disse dager. Og til-
litsvalgte og medlemmer som har innspill 
til dette arbeidet er hjertelig velkomne 
til å ta kontakt på telefon eller epost. 
Det kan dreie seg om en frustrasjon 
over noe som ikke fungerer, et forslag 
til en annen formulering på et punkt i 
hovedtariffavtalen, eller et innspill når 
det gjelder prioritering av stillingskoder 
og/eller stillingskategorier. Jeg har stor 
tro på våre tillitsvalgtes tariff-forståelse 
og kompetanse på lønnsdannelse, vir-
kemidler og muligheter. Erfaringer fra 
lokale forhandlinger og lokal lønnspoli-
tikk er verdifull å som referanseramme 
når krav til det sentrale lønnsoppgjøret 
skal formuleres.

I hovedoppgjørsår settes det vanligvis 
av pott til sentrale justeringsforhandlin-
ger i staten og i Oslo kommune, og det 
blir avsatt pott til lokale forhandlinger 
både i stat, kommunesektorens kap 4 
og Oslo kommune.

Dermed er det ikke bare duket for en 
travel forhandlingsvår, men trolig også 
en travel forhandlingshøst.

Landsmøte i november
En travel høst blir det forresten 

uansett. Bibliotekarforbundet avhol-
der nemlig landsmøte denne høsten, 
nærmere bestemt 13.-14. november 
på Gardermoen. Landsmøtene i BF 
har etter hvert blitt en begivenhet med 
tre års mellomrom. Det innebærer at 
vedtekter, budsjett og målprogram skal 
vedtas for tre år frem i tid. Men det 
innebærer også at en periode på tre 
år skal oppsummeres. Det skal foretas 

valg på nytt forbundsstyre, valgkomite, 
kontrollkomite. Politikk skal vedtas og 
veivalg skal stakes ut. 

På landsmøtet i 2011 ble det nedsatt 
et organisasjonsutvalg som har vurdert 
sentrale spørsmål i BFs organisasjon. 
Utvalget har avgitt egen rapport som 
sto på trykk i Bibliotekarens nummer 
5-2013. Denne rapporten skal også 
drøftes på landsmøtet. Noen av organi-
sasjonsutvalget sine forslag er allerede 
gjennomført etter vedtak i forbunds-
styret, mens andre vil bli diskutert frem 
mot og på landsmøtet. 

Medlemskapskriterier
I dette nummeret av Bibliotekaren står 

en egen artikkel om medlemskriterier. 
Medlemskriterier er en sak som må 
diskuteres i BF frem mot landsmøtet. 
Diskusjonen om medlemskapskriterier er 
på mange måter en identitetsdiskusjon. 
Den handler om hvem vi definerer inn 
og ut av bibliotekarprofesjonen. Derfor 
er dette en viktig debatt som jeg håper 
alle BFere tar på alvor, og som vi kan 
diskutere fritt og med stor takhøyde. 

Fra og med 1.januar har en ny biblio-
teklov trådt i kraft i folkebiblioteksekto-
ren. En spennende ny formålsparagraf 
har allerede generert en viss debatt 
om biblioteksjefens rolle som leder for 
biblioteket som debattarena. Ingen tvil 
om at 2014 vil bli et spennende år også 
på det bibliotekpolitiske området. 

Jeg ønsker dere et riktig godt nyttår!

Monica Deildok
Forbundsleder
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To dårlige tapere?

•	Oslo kommune har ansatt ny biblioteksjef etter Liv Sæteren.
•	Utlysinga var uten krav om bibliotekarkompetanse.
•	 Sterke bibliotekarsøkere kom ikke fram til intervju.
•	 To av søkerne slaktet prosessen i et innlegg på postlista.

TILSETTING I OSLO KOMMUNE

Etter søknadsprosessen som førte frem til ansettelse av ny biblioteksjef i Oslo, gikk de 
to søkerne Live Rasmussen (UiO) og Synnøve Standal (NRK) hardt ut på maillisten til 
Nasjonalbiblioteket. De mener det er nødvendig med en omfattende debatt om behovet 
for fagutdannet bibliotekar i lederstillinger.

de opplevde som liten interesse for erfaring 
med bibliotekledelse og faglige kvalifika-
sjoner. Selv om de to bedyrer at de føler 
seg ferdig med Oslo-prosessen, mener 
de det er viktig å formidle relevansen av 
bibliotekfaglig kompetanse på ledernivå. 

– For meg har denne saken vært en 
liten oppvåkning.  Hvis ikke jeg som leder 
og bibliotekar skal mene noe om dette, 
hvem skal mene noe om det da? sier Live 
Rasmussen. 

Kritiserer prosess uten 
bibliotekutdannede

I det som etter hvert ble en omfattende 
debatt på NBs mailliste, skrev også Syn-
nøve Standal et svar til nåværende biblio-
teksjef Liv Sæteren, som beskrev innlegget 
fra de to søkerne som ”et lite vennlig signal 
fra bibliotekmiljøet til en ny kollega”.

”Alle skjønner at bibliotekutdanning 
og erfaring ikke alene skal gi tilsetting. 
Administrasjon og ledelse er ikke noen 
bibliotekspesifikk disiplin, men de bi-
bliotekfaglige funksjonene skal også ledes: 

Samlingsutvikling, mediepolitikk, katalo-
gapparat, fjernlån, gjenfinningssystemer, 
digitalisering, utlånsrutiner – ja, faget,” 
skrev Standal i sitt svar til Sæteren. 

I etterkant opplevde de to ”dårlige 
taperne” - som de selv valgte å kalle 
seg – mye respons fra resten av biblio-
teksektoren. 

– Vi fikk mange henvendelser. Jeg 
oppfatter at det finnes to leire i denne 
debatten: de som frykter for profesjonen 
og blir rasende og bekymret. Og så er det 
en del med lav selvfølelse, som tenker at 
det er vanskelig å finne kandidater med 
bibliotekarbakgrunn. Det bekymrer meg. Vi 
må ha tro på at vi selv kan lede utviklingen, 
sier Standal.

De to mener selv at de har tatt ”utra-
disjonelle karriereveier”, og at eventuelle 
anklager om å være typiske for bibliote-
karstanden er urimelige. Rasmussen kom 
fra stillingen som hovedtillitsvalgt for For-
skerforbundet ved Universitetet i Oslo, der 
hun arbeidet i åtte år. Standal har jobbet 
syv år som rådgiver i Forsvarets etterret-

 – Det vi reagerte på, var at vår fag-
bakgrunn kan synes å ha vært diskvali-
fiserende i ansettelsesprosessen. Vi fikk 
følelsen av å bli avvist før vi i det hele tatt 
ble vurdert. Bare ved å være bibliotekar, 
sier Synnøve Standal.

Bibliotekarforbundet møter de to biblio-
teklederne på NRKs researchsenter – et 
utpreget åpent kontorlandskap med åpne 
plasser, fargerikt møblement og ressurser i 
flere format – der Standal er seksjonsleder. 
I sommer søkte både hun og lederen av 
Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo 
(UiO), Live Rasmussen, toppjobben som ny 
sjef for Deichman. 

De to, som begge gikk ut av Statens 
bibliotek- og informasjonshøgskole i 1990, 
valgte å ta kontakt med hverandre, etter 
å ha gjort seg lignende erfaringer under 
søknadsprosessen. Begge reagerte på det 

Tekst & foto:  
Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider i BF
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ningstjeneste ved siden av allsidig erfaring 
fra både fag- og folkebibliotek. 

– Vi har begge jobbet mange år utenfor 
sektoren, sier Rasmussen. 

Mener bruken av bemanningsbyrå 
er uproblematisk

Oslo kommune engasjer te rekrut-
teringsbyrået Visindi for å finne frem til 
ny biblioteksjef i hovedstaden. To av de 
tre kandidatene som sto igjen til slutt var 
unntatt offentlighet. Ingen av de tre som 
ble valgt ut til sisterunden hadde bibliote-
karbakgrunn. Men problemet ligger ikke 
nødvendigvis i bruken av bemanningsby-
råer, mener Standal og Rasmussen. 

De mener derimot at fagforeningene 
kunne ha gjort mer for å sikre at det ble 
lagt nok vekt på profesjonsutdanningen.

– Jeg har gode erfaringer med byråer 
fra UiO. Men da har fagforeningen vært 
inne i prosessen mye tidligere. Det kan 
man stille som krav, selv på universitets-
direktørnivå får man tilgang til materiale, 
sier Rasmussen. 

Biblioteksjef Liv Sæteren søkte selv om 
dispensasjon fra kravet om bibliotekarut-
danning. Standal mistenker at det forelå 
klare ønsker til grunn for ansettelsespro-

sessen.
– Jeg har ikke noe negativt å si om 

byrået. Men jeg har inntrykk av at det 
var sterke føringer fra politisk hold, sier 

Dette er saken
•	 Kulturetaten utlyste i sommer stillingen som biblioteksjef i Oslo. Liv 

Sæteren, som har vært øverste leder for Deichmanske bibliotek i 28 år, 
går av med pensjon ved årsskiftet. Kulturetaten ansatte til slutt Kristin 
Danielsen som ny biblioteksjef i Oslo. Danielsen tiltrer 1. januar 2014. 
Hun har ikke bibliotekarutdanning.

•	 Totalt 17 personer søkte på stillingen. Av disse hadde kun 3 biblioteka-
rutdanning. 

•	 Overbibliotekar ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultetsbibliotek, 
Live Rasmussen, og seksjonsleder ved Researchsenteret på NRK, Synnøve 
Standal, søkte begge på stillingen.

•	 I en mail på NBs bibliotekliste datert 14. oktober, kritiserte Standal og 
Rasmussen prosessen rundt ansettelse av ny biblioteksjef. De reagerte 
blant annet på signalene de fikk underveis, og at det ikke var represen-
tanter med bibliotekfaglig bakgrunn involvert i ansettelsesprosessen.

Live Rasmussen (til venstre) og Synnøve Standal har hatt ”utradisjonelle karriereveier”. De leder i dag hvert sitt fagbibliotek, 
som begge har gjennomgått vellykkete omstillinger. Og de har begge jobbet mange år utenfor sektoren, Rasmussen som 
hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo, Standal som rådgiver i Forsvarets etterretningstjeneste.
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Standal.  
– To personer uten bibliotekbakgrunn 

håndplukket folk uten bibliotekbakgrunn.  
Da de tillitsvalgte på Deichman kom på 
banen, var det ingen kandidater igjen med 
bibliotekarutdanning, sier Rasmussen.

– Bibliotekfag er en snarvei til 
ledererfaring 

Oslo er på langt nær det første eksem-
plet på at det bes om dispensasjon fra 
kravet om fagutdannet bibliotekleder. I flere 
byer ansettes nå ufaglærte biblioteksjefer: 
Skien er et ferskt eksempel. Finnmark 
fylkesbibliotek et annet. 

Debatten om bibliotekledelse dreier seg 
gjerne om to grunnleggende problemstil-
linger: Har sektoren et ledelsesproblem? 
Og hva gjør en bibliotekar bedre egnet 
som leder? 

– Det er lettere å kommunisere med de 
ansatte når man selv har den samme fag-
lige bakgrunnen. Det skaper tillit og mindre 
avstand i prosesser der det er påkrevet 

endringer.  For å modernisere faget, må 
man kunne faget, sier Standal.

De er også usikre på om bibliotekarut-
danningen vektlegger ledelse i stor nok 
grad.  

– Jeg vet ikke om jeg vil si at utdanningen 
rustet meg til å bli leder, men den rustet 
meg vel for arbeidslivet og gjorde meg 
selvsikker som fagperson, sier Standal.

– Ledelse er blitt et eget fag innen høy-
ere utdanning, men på sett og vis er biblio-
tekhøgskolen en snarvei til ledelsesjobber. 

Mange kommer i kontakt med ledelse fort i 
biblioteksektoren, særlig i distriktene. Det 
fokuseres det kanskje ikke så mye på, sier 
Rasmussen.

Fra bibliotek til 
researchsenter

I mailen skrev Standal og Rasmussen 
at de begge har hatt ”…suksess med 
endrings-, flytte- og omdømmeprosjekter 
for relativt store bibliotekorganisasjoner”. 
Høsten 2011 var bibliotektjenesten til 

– Det er lettere å kommunisere med de ansatte når 
man selv har den samme faglige bakgrunnen. Det 
skaper tillit og mindre avstand i prosesser der det 
er påkrevet endringer. For å modernisere faget, må 
man kunne faget, sier Standal.

 

TILSETTING I OSLO KOMMUNE

– Utdanningen rustet meg for arbeidslivet og gjorde meg selvsikker som fagperson, sier Standal.– På sett og vis er bibliotekhøgskolen en snarvei til 
ledelsesjobber. Mange kommer i kontakt med ledelse fort i biblioteksektoren,  sier Rasmussen.
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NRK nedleggingstruet. I ble fire enheter 
lagt ned og slått sammen til et flermedialt 
researchsenter. 

Bibliotekarene jobber nå tettere med 
journalistene. Researchsenteret gjør gra-
vejobber, skaffer bakgrunnsmateriale og 
bistår NRK-journalister i å finne arkivmate-
riale og musikk til NRKs programmer. Om 
lag 40 prosent av boksamlingen er tatt ut.

– Vi er blitt mer bevisste på hvordan 
vi overleverer informasjon. Der hvor vi 
tidligere kunne finne på å levere hauger av 
råmateriale, bearbeider vi nå stoffet mer, 
lager resyme, samler og redigerer arkivma-
teriale og lager forslag til musikkspillelister.

- Det var nok ikke alle som var like 
overbevist om at sammenslåing av de fire 
arkiv- og bibliotekmiljøene i NRK var veien å 
gå da vi startet denne prosessen, men jeg 
opplever at det var en riktig og nødvendig 
utvikling. Det har vært en revolusjonerende 
endring i folks bevissthet, fra mer avgren-
sede jobber, til en hverdag som er nesten 
ikke til å kjenne igjen, sier Standal.

Organisasjonsendring 
med engasjement

Også Live Rasmussen har hatt en begi-
venhetsrik periode som leder for Realfags-
biblioteket ved Universitetet i Oslo. De siste 
par årene har de fått utvidede åpningstider, 
økt publikumstilstrømning og samarbeid 
med både NRK og Fritt Ord. 

– På Tøyen var det tre bibliotek som 
servet sine egne forskningsmiljø. Disse ble 
slått sammen. Det var viktig å få rytmen 
til biblioteket til å passe sammen med mu-
seet. Derfor sørget vi for å holde åpent for 
publikum i hele universitetets åpningstid. 
De ansatte skulle være en del av kretsløpet, 
sammen med forskere og formidlere, sier 
Rasmussen.

Det nye Realfagbiblioteket på Blindern 
sto klart i mars 2012. 

– Åtte bibliotek ble slått sammen. Folk 
satt gjerne på hver sin tue. Bortgjemt og 
med lite tidsriktige lokaler. Det var mye 
motstand mot endringene fra både bi-
bliotekansatte og brukere i begynnelsen. 

– Jeg ser på det som min hovedoppgave å skape 
entusiasme og å projisere de bibliotekfaglige visjo-
nene. Vi skal utvikle vårt bibliotek i samspill med 
andre – brukere og eiere. Hierarkitenkningen i bi-
blioteksektoren – som går ut på å begrense folk til 
gitte roller – kan være en fare for bibliotekarene, 
sier Rasmussen. 

Der man før jobbet med et spesifikt felt, 
skulle man nå organiseres i større team, 
sammen med en med doktorgrad og en 
IT-kyndig. Erfaringene med dette er svært 
gode, det gir anledning til å bygge og dele 
kompetanse.

Rasmussen kaller den største utfordrin-
gen ved lederjobben å få til ”organisasjons-
endring med entusiasme”. Hun mener også 
at dette er tankegang som kan overføres 
til hele biblioteksektoren. 

– Jeg ser på det som min hovedoppgave 
å skape entusiasme og å projisere de bi-
bliotekfaglige visjonene. Vi skal utvikle vårt 
bibliotek i samspill med andre – brukere og 
eiere. Hierarkitenkningen i biblioteksekto-
ren – som går ut på å begrense folk til gitte 
roller – kan være en fare for bibliotekarene, 
sier Rasmussen. 

 

- En helhetlig vurdering 
av kandidatene

Kulturetaten i Oslo og Deichmanske 
bibliotek står foran store utfordringer.  
Vi skal etablere og posisjonere et nytt, 
moderne hovedbibliotek i Bjørvika. De 
politiske målsettingene for dette er 
ambisiøse. Dette krever stor omstil-
ling i hele bibliotekorganisasjonen i 
Oslo, både faglig, organisatorisk og 
økonomisk. 

På denne bakgrunn ble stillingen som 
biblioteksjef i Oslo var lyst ut med krav 
om bred kulturfaglig bakgrunn og med 
relevant ledererfaring. Dette utelukket selvfølgelig ikke søkere med 
bibliotekfaglig bakgrunn.

Det ble gjennomført en helt ordinær ansettelsesprosess. Alle aktuelle 
søkere med bibliotekfaglig bakgrunn ble innkalt til intervju. Alle kandi-
dater som ble intervjuet fikk samme anledning til presentere sitt syn på 
hvilke utfordringer biblioteket i Oslo står foran, og det ble foretatt en 
helhetlig vurdering av kandidatene. Jeg har sagt i flere sammenhenger 
at jeg er overbevist om at vi av de aktuelle kandidatene til stillingen 
har tilsatt den beste. At to av kandidatene fortsetter å diskutere dette 
i etter kant av avsluttet ansettelsesprosess, har ikke på noen måte fått 
meg til å endre syn på saken.  

Kulturdirektør Hilde Barstad i Oslo kommune er 
forelagt intervjuet med Standal og Rasmussen, og 
har følgende kommentar:

TILSETTING I OSLO KOMMUNE
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Når identitet møter realitet

•	 BFs vedtekter definerer hvem som kan bli medlem.
•	Organisasjonsutvalget har foreslått endringer. 
•	 Landsmøtet i november bestemmer.
•	Det bør bli debatt på fylkeslagenes årsmøter i vinter. 

MEDLEMSKAP I BF

Det dreier seg om 120 vekttall. Tilsvarende to studieår. Dette er mengden 
bibliotekfag du må ha i din bachelor- eller mastergrad for å bli BF-medlem i dag. 
Men er dette hogd i stein?

Kriterier for medlemskap i BF:

Tekst:  
Forbundsstyremedlem Mette Rysjedal
Forbundsleder Monica Deildok
Redaktør Erling Bergan.

Til Bibliotekarforbundets landsmøte i 
2011 ble det fremmet forslag om at univer-
sitetsbibliotekarer – uten 120 studiepoeng 
bibliotekfag, skulle kunne bli medlemmer. 
Men forslaget falt. Et alternativt, mer 
generelt formulert forslag ble fremmet: 
”Ansatte med minimum bachelorgrad uten 
bibliotekfag i bibliotekfaglige stillinger kan 
også opptas som medlemmer.” Dette for-
slaget ble trukket, men landsmøtet ønsket 

å protokollføre formuleringen. Og sammen 
med landsmøtets vedtak om å nedsette et 
organisasjonsutvalg, som blant annet skulle 
se på spørsmålet om medlemskriterier, 
ble dermed dette vanskelige spørsmålet 
skjøvet noen år framover.

Organisasjonsutvalget avga sin innstil-
ling for et år siden. De gjentok i grunnen 
forslaget som ble trukket og protokollført 
på landsmøtet i 2011, ved å ville åpne 

BF-medlemskap også for de med ”høy-
ere utdanning på bachelornivå eller mer 
og arbeider i bibliotek og bibliotekrelatert 
virksomhet på det tidspunktet de søker om 
medlemskap”.

Organisasjonsutvalget anbefalte ikke at 
forbundsstyret skulle ta forslaget uavkortet 
rett til landsmøtebehandling i 2014. ”Det 
bør være en bred diskusjonsprosess på 
dette, i og med at dette er et sentralt 
spørsmål for mange BF-medlemmer”, 
skrev utvalget. 

Nå har forbundsstyret begynt forberedel-
sene til BF-landsmøtet i november 2014. 
Og fylkeslagene står foran sine årsmøter i 
februar-mars, der delegater til landsmøtet 
skal velges. Selv om landsmøtesakene ikke 
vil foreligge før fylkeslagenes årsmøter, er 
det noen saker som vi allerede nå vet vil 
stå på dagsorden. Medlemskapskriterier er 
en slik sak. Det er ønskelig at fylkeslagenes 
årsmøter drøfter dette spørsmålet, og at 
de ved valg av sine delegater er klar over 
at disse delegatene i november vil avgjøre 
hvem som skal kunne bli medlem i BF i 
årene framover.

Det er mange momenter å ta hensyn til i 
denne debatten. Og det er mange artikler 
i Bibliotekaren – og andre steder – som 
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kan være relevante. Her er et knippe fra 
de siste årene: 
•	Bibliotekaren nr 10/2010, side 6-11: ”Å 

sette sammen en bibliotekar”
•	Bibliotekaren nr 11/2010, side 25: ”En 

kjerne av felles fagkunnskap”
•	Bibliotekaren nr 03/2011, side 40: ”Kan 

vedtekter være spennende” 
•	Bibliotekaren nr 04/2012, side 40: ”Bi-

bliotekfaglig = 120 av 180?”
•	Bibliotekaren nr 05/2013, side 25-26: 

Rapport fra OU-utvalget: ”Medlemska-
tegorier i BF”

•	Bibliotekaren nr 06-07/2013, side 
38-39: ”Til lykke med de 20 år – Slip 
bibliotekaren løs!”

•	Bibliotekaren nr 10/2013, side 32: ”Van-
skelig justering av identiteten”

•	Bibliotekaren nr 11/2013, side 22: ”Hva 
er en bibliotekar?”
Og så kan det selvfølgelig være relevant 

å kaste et blikk på de endringer som er på 
gang i forskriftene til folkebiblioteklova. 
Selv om dette bare gjelder en stillingstype 
innen en av sektorene på bibliotekfeltet, har 
definisjonen av ”fagutdannet bibliotekar”, 
for å definere kompetansekrav til biblio-
teksjefer i lov og forskrifter, tradisjonelt 
hatt ringvirkninger utover denne stillings-

kategorien. 
Men her vil vi trekke fram noen poeng vi 

gjerne ser blir debattert på fylkeslagenes 
årsmøter.

Profesjon og kjerne 
Bibliotekarer kan regnes som en profe-

sjon. Men fagfeltet vårt er mangefasettert, 
rikt på lån fra andre fagfelt.   Vi har hatt 
mange diskusjoner om hva som er fagets 
kjerne, i betydningen hva som er særegen 
fagkunnskap som alle i profesjonen besit-
ter. ”Kunnskapsorganisasjon” (KORG) er 
ofte omtalt som en slik kjerne, og det er 
ingen tvil om at denne delen av kompe-
tansen vår blir høyt verdsatt, selv om bi-
bliotekarers befatning med KORG varierer.  
”Formidling” er av mange regnet som en 
kandidat til å være morgendagens kjerne. 
Men som profesjonelt kompetanseområde 
er ikke dette noe yrkesgruppa besitter, med 
bakgrunn i grunnutdanninga. 

Det er vel heller evnen til å sette sammen 
alle de lånte fagene til en helhet på våre 
premisser, som kan regnes som vår felles 
profesjonelle kompetanse, vår kjerne. Og 
så velger noen bibliotekarer i sin grunn-
utdanning å satse tyngst på KORG, på 
litteratur eller på formidling. 

Dette gir ganske motsigelsesfylte for-
hold, som at bibliotekarers kompetanse i 
stigende grad har vært ettertraktet utenfor 
bibliotek (ikke minst dokumenthåndte-
ring i oljesektoren), samtidig som andre 
fagutdanningers kompetanse i stigende 
grad har vært ettertraktet arbeidskraft i 
bibliotekene. Sagt på en annen måte: Det 
er stadig vanligere at bibliotekarer jobber 
tett med andre profesjoner, både innenfor 
og utenfor bibliotek. I bibliotekene har dette 
samarbeidet fokus på det som må regnes 
som tidens sentrale bibliotekfaglige virk-
somheter, som formidling, digitalisering, 
arrangement, nettjenester. 

Kompetansekrav, arbeidsfellesskap og 
samarbeidsformer endrer seg altså. Det 
er kollegaer med flere utdanningsbakgrun-
ner som deltar i bibliotekutvikling – både 
i det enkelte bibliotek og som aktører i 
biblioteksektoren som helhet. Vi jobber 
sammen med folk som utvikler tjenester, 
betjener publikum, fyller vaktlister, legger 
planer og holder foredrag, hvor utdan-
ningsbakgrunnen etter hvert spiller mindre 
rolle for fordeling av arbeidsoppgaver. 
Selv om deres bachelor eller master ikke 
er bibliotekfaglig, men innen mediefag, 
arkivistikk, litteraturvitenskap, journalistikk, 
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eller – som for universitetsbibliotekarene 
i UH-sektoren– innen samme fag som 
brukerne de betjener.

Det kan altså være en måte å betrakte 
profesjonsspørsmålet på, at ”evnen til å 
sette sammen alle de lånte fagene til en 
helhet på våre premisser”, kan skje både i 
grunnutdanning og i yrkeslivet. Men måten 
dette skjer på, kan likevel være såpass 
forskjellig at man bør være varsom med å 
sidestille. Høyere utdanning skal jo preges 
av refleksjon og fordypning, og baseres på 
forskning. Kunnskapen man opparbeider 
i yrkeslivet vil være mer praktisk og nyt-
teorientert. Men likevel: Kollegaer med 
bachelor eller master, selv om den ikke 
er bibliotekfaglig, bør forventes å ha en 
reflektert tilnærming også til andre fag, 
også til det bibliotekfaglige. 

Profesjon og organisasjon
Det er altså en måte å betrakte med-

lemskapsspørsmålet på, at bibliotekar-
begrepet vides ut, at vi bør regne flere 
av våre kollegaer som bibliotekarer, og 
derfor velkomne som medlemmer i BF.

En annen betraktningsmåte er å se 
hvordan BF som organisasjon for biblio-
tekarer, mest hensiktsmessig kan organi-

sere seg i landskapet som er beskrevet, 
og som avtegner seg framover. I enden 
av en slik vurdering kan ligge at BF blir 
”forbundet for bibliotekarer og bibliotek-
ansatte med høyere utdanning”. Altså at vi 
ikke vider ut definisjonen av bibliotekarer, 
men vider ut organisasjonen vår. 

Motforestillingen er åpenbar: Hensikten 
med BF er jo nettopp å kunne fokusere 
på å fremme bibliotekarenes interesser, 
ikke være del av forbund som har en hel 
vifte av yrkesgrupper og der bibliotekarer 
kommer til kort. 

Vi har ingen eksakte tall for antall 
bibliotekansatte som vil være kvalifisert 
for medlemskap med en slik endring. 
Men der hvor vi kan telle fagutdannede 
bibliotekarer i tusener – trolig rundt 3000 
– kan vi nok telle antall bibliotekansatte 
med annen høyere utdanning i noen hun-
dretalls. Og BF vil neppe oppnå høyere 
rekrutteringsandel blant bibliotekansatte 
med annen høyere utdanning, enn blant 
fagutdannede bibliotekarer. En nøyere 
analyse av dette kan være nødvendig, 
men vi må regne med at et ”forbund for 
bibliotekarer og bibliotekansatte med 
høyere utdanning” vil ha et så overvel-
dende tyngdepunkt blant fagutdannede 

bibliotekarer, at det gir like stor anledning 
til å fokusere på å fremme bibliotekarenes 
interesser. I tillegg til at lønns- og arbeids-
forhold for kollegaer med annen høyere 
utdanning ivaretas av det samme organi-
sasjonsapparatet. Det kan være attraktivt 
for disse kollegaene, som jo identifiserer 
seg med biblioteket som virksomhet, og 
som gjerne vil få sine interesser ivaretatt 
av et forbund som de deler utdannings-
nivå med, og som er representert på 
deres arbeidsplass. Og en slik utvidelse 
vil styrke BF som organisasjon, og der-
med bibliotekarenes interesser. 

Vårt eget valg
I dag krever altså BF at medlemmer må 

ha ”bachelor eller mastergrad der minst 
120 studiepoeng er bibliotekfag, eller 
en tilsvarende eldre utdanning, eller en 
tilsvarende utenlandsk utdanning”. For 
noen år siden samsvarte dette ganske 
godt med hvordan Høgskolen i Oslo og 
Akershus (HiOA) tildelte sine grader, 
og hvordan folkebiblioteklova definerte 
fagutdanning som krav til biblioteksjefer. 
Men dette samsvaret er i ferd med å bli 
historie. Det er flere år siden HiOA omde-
finerte kravet til bibliotekfaglig bachelor, 
fra 120 til 180 studiepoeng. Studiepla-
nene for dokumentasjonsvitenskap ved 
Universitetet i Tromsø er også endret, 
og kan være vanskeligere i definere på 
tilsvarende måte.

I forslag til nye forskrifter til folkebi-
blioteklova, som i skrivende stund ikke er 
ferdig behandlet av Kulturdepartementet, 
er det flere elementer som endrer defini-
sjonen av fagutdannet bibliotekar i forbin-
delse med kompetansekrav til kommunale 
biblioteksjefer. Blant annet et alternativ 
med ”bachelor- eller høyere grad med 
minst 60 studiepoeng bibliotekspesifikk 
påbygning”.

Uansett om landsmøtet ikke gjør noe 
med dagens BF-vedtekter, eller om de 
vedtar endringer, vil det altså være Biblio-
tekarforbundets eget valg. Vi kan egentlig 
ikke lene oss på noen andre. Bibliotekar 
er ingen beskyttet tittel. Bibliotekarer har 
ingen entydig utdanning. Vi har ingen klar 
avgrensning rundt vår profesjon. Vi har 
nok en rimelig god forståelse for hvem vi 
er. Vi kan også ha en anelse om hva som 
kan være praktisk for en organisasjon 
som BF. Så gjelder det å forene disse 
hensynene. Eller å foreta valg som veier 
hensynene mot hverandre, når identitet 
møter realitet. 

MEDLEMSKAP I BF
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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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LÅNERNE VÅRE

Selv om vi i våre stille sinn er uenige så 
jobber vi først og fremst for lånerne våre. 
Det er for dem vi har disse arrangemen-
tene, bøkene, filmene, spillene osv.  Det 
er ikke for oss selv, selv om jeg må inn-
rømme at jeg oftest tenker på biblioteket 
som ”mitt” bibliotek. Tror kanskje jeg ikke 
er alene der. Men uansett, lånerne. Denne 
store gruppen det egentlig er umulig å 
samle i en gruppe, for vi er tross alt en 
av de få institusjonene folk fra alle grup-
peringer benytter seg av.

For det meste virker det som at den 
gjennomsnit tlige låneren er innom, 
låner/leverer og går igjen. Noen trenger 
litt hjelp, noen er skravlesjuke, og noen 
bruker en pc. For noen er vi tilknytningen 
til samfunnet, noen av de få personene 
de har en samtale med i løpet av uken. 
For noen er vi en trygg voksen man kan 
snakke med, en havn hvor man ikke 
trenger å være redd noe. Og så har vi 
de andre.

Noen ganger kommer man over de som 
får en til å lure på hvorfor man jobber i et 
serviceyrke. Det er mange forskjellige her, 
som for eksempel ”Det er jo bare meg, 
jeg skal bare…”-låneren, som presser 

Hei, det er jo bare meg, jeg skal bare…

seg inn i køen og slenger bøkene sine på 
skranken. Mens man betjener noen andre 
selvfølgelig. Med RFID-brikker så kan sånt 
bli ganske artig. Varianter av dette er jo 
de som ikke er i stand til å se at du står 
og snakker med en annen låner. De som 
bryter inn i samtalen, for de skal jo bare. 
Det er rart hvor mye man kan tillate seg 
når man bare skal.

Andre lånere man kanskje ikke har lyst 
til å møte på er de som sitter gjemt i et 
hjørne, i en tom lesesal eller hyllene med 
lyrikk. De som har tatt med seg Tracey 
Cox siste bok om de nyeste stillingene, 
og nå sitter med et blankt blikk og svette-
perler i panna. Nå kan må jo alltids spørre 
seg om hva som er verst, å finne dem i 
den situasjonen, eller å finne den forlatte 
boka på et bord. Med sidene klistret igjen. 
I samme sjanger har vi jo de som velger 
seg en PC hvor det ikke sitter noen bak 
dem, tror de, og surfer på porno. Veldig 
lurt når det er store vinduer rett bak, 
gjerne ut mot en gate eller lignende.

I denne digitale alderen bruker vi mye 
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tid på å hjelpe folk med internettproble-
mer, noe vi selvfølgelig gjerne hjelper 
til med. For noen er det litt vanskelig å 
skjønne at det er forskjell på ”hjelpe folk” 
og ”gjøre for”, og noen har derfor fått 
det for seg at skal man trenger jo ikke 
lære noe! De kan jo bare få bibliotekaren 
til å fikse det! Skal en flybillett bestilles, 
flytting meldes, annonse legges ut eller 
en datingprofil settes opp, men man har 
ikke peiling på hvordan man gjør det? Ikke 
noe problem, bibliotekaren fikser det for 
meg. Trenger jo ikke lære noe som helst!

Disse lånerne er vi så heldige at vi får 
møte. På en måte bør vi jo være litt glade 
for dem, for de viser jo hvor heldige vi er 
siden resten av dem ikke er slik. Og de 
er absolutt krydder i hverdagen vår. Bare 
tenk på hvor mye de gir oss å snakke om 
på pauserommet! 

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

Da var både jul og nyttår over, og ting begynner å normalisere seg. Juletrær og 
julepynt er tatt ned og pakket vekk, julebøkene står og samler støv i kjelleren. Og 
våre lånere er tilbake fra juleferie.  
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Navn:     Annelene T. Steine
Arbeidssted:  Alta bibliotek
Fartstid som tillitsvalgt: ca 1/2 år 

Jaså, du er tillitsvalgt?

- Hvordan ble du tillitsvalgt?
- Vi er ikke så mange BF-medlemmer 

på vår arbeidsplass. Det betyr at alle før 
eller senere må ta sin tørn. Og nå var 
turen kommet til meg.

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

Jeg visste vel sånn noenlunde hva 
rollen som tillitsvalgt innebar, og syntes 
det virket som en fin mulighet til å lære 
mer om egen organisasjon og organi-
sasjonsarbeid generelt. Må innrømme 
at lønnsforhandlingene var det jeg var 
mest spent på, men det har foreløpig 
gått veldig bra.

- Hvilke tema er medlemmene på 
din arbeidsplass opptatt av? 

Lønn og arbeidsmiljø er vel det som 
opptar de aller fleste medlemmer i en-
hver organisasjon, så også hos oss. Men 
også bibliotekets rammebetingelser i en 
hverdag med stadige innsparinger, er ting 
som blir diskutert.

 
- Hva er de viktigste erfaringene 

du har gjort deg med rollen som 
tillitsvalgt? 

- Nå har jeg ikke så lang fartstid som 
tillitsvalgt, så så mange erfaringer har 
jeg ikke å dele. Om det skulle være noe, 
så er det at lønnsforhandlingene er langt 
mindre ”skumle” enn det man kanskje 
tror, så det bør ikke stoppe noen med 
tanke på å påta seg et verv.

- Hvordan har du opplevd å delta i 
lokale lønnsforhandlinger?

- Jeg har bare vært med på en lønns-
forhandling hvor jeg har ført ordet, og 
det gikk veldig greit synes jeg. Det hjalp 
nok på at jeg har vært bisitter ved flere 
anledninger, og av den grunn fått innblikk 

i hvordan det foregår. Men det er mye å 
lære, så jeg håper jeg får anledning til 
å delta på forhandlingskurs eller andre 
kurs for tillitsvalgte før neste runde med 
lønnsforhandlinger.

 
- Har du hatt bruk for fylkeslaget 

eller BFs sekretariat?
- Nei, så langt har jeg ikke hatt behov 

for kontakt. Men det er godt å vite at de 
er der hvis man trenger hjelp og råd.

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

- Forbered deg godt før lønnsfor-
handlingene. Delta på kurs om du har 
mulighet, og søk ellers råd hos tidligere 
tillitsvalgte. 

Annelene T. Steine er tillitsvalgt for Bibliotekarforbundets medlemmer ved Alta bibliotek i Finn-
mark. Det har hun vært det siste halve året. Alta kommune har nær 20.000 innbyggere og ligger 
i det vestlige Finnmark. Folketallet har steget jevnt de siste hundre årene. Kommunesenteret er 
Finnmarks største tettsted med nær 15.000 innbyggere. Dagens Alta domineres mer og mer av 
det nyere Alta sentrum, som ligger mellom Bossekop og Elvebakken. Ved Alta bibliotek er det åtte 
ansatte, hvorav fem er fagutdannede bibliotekarer. Alta bibliotek har ingen filialer. 

VÅR EGEN ORGANISASJON
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Fristilling og lisensiering av verk 
ved ABM-institusjoner 

CC-LISENSER

Bibliotek 
& juss

Landets ABM-institusjoner tar vare 
på og tilgjengeliggjør norske åndsverk 
for allmennheten. I henhold til lov og 
forskrift kan disse verkene som kjent 
kun formidles til publikum på nokså 
begrenset vis. Institusjonene kan 
likevel også ha en rolle å spille der ret-
tighetshaver ønsker at institusjonene 
skal gjøre verkene tilgjengelig utover 
det som følger av regelverket, for ek-
sempel at verkene skal publiseres mer 
eller mindre fritt på internett.

Vi tenker her på den situasjon at 

ABM-institusjonen har verket i sin sam-
ling, og at rettighetshaver tar kontakt 
med et ønske om at verket skal gjøres 
tilgjengelig for allmennheten. I disse til-
fellene kan det være aktuelt å vurdere 
bruk av en Creative Commons-lisens 
(CC-lisens). Ved å benytte seg av en 
slik lisens får brukerne en nærmere 
avgrenset rett til å bruke det aktuelle 
verket. Hvor omfattende tillatelse 
rettighetshaver ønsker å gi kan han 
selve velge. Det finnes flere typer 
CC-lisenser som rettighetshaver med 
hjelp fra en institusjon kan ”klistre” på 
sitt verk. Rettighetshaver kan rådføre 
seg med institusjonen for å klarlegge 
hvilken lisenstype som passer best. 
Her gis det en liten oversikt over mu-
lighetene i den forbindelse.

Den lisensen som tillater den mest 
utstrakte bruken av åndsverket er en 
CC-BY lisens. En slik lisens åpner for 
ukompensert kommersiell spredning, 
utnyttelse og bearbeidelse av verket. 
Litt enkelt sagt er det meste tillatt 
under denne lisensen. Brukeren må 
her passe på å navngi rettighetshaver 
slik det indikeres i lisensen. Ved ny 
publisering skal det henvises til de 
samme vilkårene, og om det er foretatt 
bearbeidelse av verket.

På motsatt side finner vi CC-BY-NC-
ND lisensen. Dette er lisensen som er 
minst inngripende i opphavsmannens 
rettigheter. Her gis brukeren rett til 
å dele verket, det vil si kopiere, dis-
tribuere og spre verket, men bruken 
forutsetter navngivelse, at bruken skjer 
i en ikke-kommersiell sammenheng og 

at verket ikke bearbeides. Lisensen 
åpner likefult for blant annet deling 
og kopiering utover den private krets.

For vernede åndsverk som rettig-
hetshaver ønsker å dele fritt er også 
CC0-verktøyet et alternativ. Denne 
metoden benyttes der rettighetsha-
ver ønsker å frafalle alle rettigheter til 
verket. Virkningen av å merke verket 
med CC0 er at verket likestilles med å 
være falt i det fri.

Selve prosessen knyttet til en slik 
lisensiering eller fristilling av verket 
kan finne sted på flere måter. Rettig-
hetshavers vurderingstema blir først 
og fremst å avgjøre hvilken lisens han 
ønsker å knytte sitt verk opp til. Desto 
mer «fritt» verket stilles, desto mer 
mister rettighetshaver kontroll over 
åndsverket sitt. Etter å ha tatt stilling 
til ønsket grad av tilgjengeliggjøring 
kan rettighetshaver la seg bistå av en 
ABM-institusjon. Dette kan skje ved 
at institusjonen gis fullmakt til å legge 
ut åndsverket på internett i henhold 
til ønsket lisens. Institusjonen vil ikke 
på noe tidspunkt ha opphavsrett til 
verket, men en adgang til å fristille 
åndsverket i henhold til avtale. Det 
bør nevnes at idet en lisens eller CC0-
verktøy knyttes til verket er det ikke 
lenger mulig å innskrenke omfanget av 
tilgjengeliggjøringen. Med andre ord: 
bordet fanger.  

Tekst:
Cyrille Nolin
Juridisk rådgiver
Nasjonalbiblioteket

•	Det finnes flere typer Creative Commons-lisenser som  
rettighetshaver med hjelp fra en institusjon kan ”klistre”  
på sitt verk. 

•	Her gis det en liten oversikt over mulighetene.
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Verden twitrer om Bokhylla.no
Verden har fått øynene opp for Bokhylla.no. En artikkel på nettstedet til The Atlantic i 
begynnelsen av desember utløste et skred av twittermeldinger og ble fanget opp av flere 
utenlandske nyhetsmedier. Nyheten om Nasjonalbibliotekets digitaliseringsprosjekt har nå 
gått verden rundt. 

DIGITALT RENNOMÉ

– Det er svært hyggelig at Nasjonalbi-
bliotekets digitaliseringsprosjekt har vakt 
internasjonal oppsikt, sier Vigdis Moe 
Skarstein. – Det er mange som legger ned 
et stort arbeid i dette hver eneste dag, og 
vi er alle stolte av at prosjektet nå høster 
så mange lovord fra alle deler av verden, 
sier nasjonalbibliotekaren.

Selv om bøkene ikke er tilgjengelig for 
andre enn de med norsk IP-adresse, er 
det åpenbart at selve ideen, prosjektet, 
vekker oppmerksomhet, og mange et-
terlyser tilsvarende løsninger i sine egne 
land. 

Journalist Alexis C. Madrigal i The 

Atlantic ser for seg hva arkeologene vil 
avdekke når de graver frem spor etter 
utdødde samfunn i år 3000: “Some 
scraps of Buzzfeed and The Atlantic, 
maybe some Encyclopaedia Britannicas, 
and then, gleaming in the data: a complete 
set of Norwegian literature.” James Vin-
cent i The Independent 
legger til: “We can only 
hope they’ve translated 
Shakespeare for us.”

Det er registrert twit-
termeldinger om Bok-

hylla.no på engelsk, fransk, spansk, 
italiensk, portugisisk, russisk, gresk, 
arabisk og japansk.  Blant dem som har 
twitret om Bokhylla.no er Mia Farrow, 
som 3. desember la ut følgende melding: 
“Norway, home to Svalbard Seed Vault, is 
now digitizing every Norwegian book.” 

Ny utgave av Bibliotheca Nova
Hefte nr 3. i Nasjonalbibliotekets 

skriftserie Bibliotheca Nova er nå ute. 
Tema denne gang er bibliotek og helse. 
Heftet presenterer flere innovative 
prosjekter i skjæringspunktet bibliotek-
helse, deriblant ”Seniorgamer”, utviklet 
av Drammensbiblioteket. 

Skriftserien er en av NBs formid-

lingskanaler for bibliotekutvikling, 
med ambisjon å publisere artikler som 
inspirerer og gir faglig støtte til innova-
sjon i bibliotek.

Gjennom tildeling av utviklingsmidler 
synliggjøres ulike innsatsområder på 
bibliotekfeltet. Disse er politisk defi-
nerte satsingsområder og prioriterte 

Kartet gir en geografisk 
oversikt over trafikk inn til 
Nasjonalbibliotekets nett-

sider. (Google Analytics, 
desember 2013)

i samråd med NBs 
rådgivende utvalg. 
Ved tildelingene til 
prosjekter har NB 
forutsatt at erfarin-
gene fra prosjektene og innsatsområ-
dene lett skal kunne deles med andre 
via artikler i Bibliotheca Nova. 

Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Tekst:  
Informasjonsrådgiver Nina Bræin
Nasjonalbiblioteket
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Bror Bror Von Krogh er avdelingsbibliotekar ved 
Kongsberg videregående skole, Biblioteket 
Tinius Olsen. Fram til kommunevalget i 2011 

satt han i Kongsberg kommunestyre som representant for Sosia-
listisk Venstreparti. Han er også fylkeslagsleder for Bibliotekar-
forbundet i Buskerud. I Bibliotekaren skriver han med bakgrunn 
i sin lange erfaring som bibliotekar og som kommunepolitiker.

Kommunebudsjett 2014 med langtids-
program. 

Høstlig budsjettarbeid gir den søte 
kløe der vi tillits- og forhåpningsfullt 
argumenterer, kalkulerer og sender inn 
bibliotekets budsjettforslag til overord-
net nivå. En stund lever håpet, men av 
erfaring veit vi hva som kommer, -svie 
etter rådmannens barbering før endelig 
budsjettframlegg. 

Og: Bang! Rådmannens budsjettfor-
slag med solide kutt i bibliotekbudsjettet 
for kommende år og langtidsperioden 
legges fram for politikere og offentlig-
het. I den videre prosessen forholder 
bibliotekansatte i kommune-Norge seg 
i en adventstid av forventning. Ber stille 
bønner om at biblioteket blir sett, hørt, 
etterspurt og ivaretatt. At vi er elsket. At 
julenissen kommer med budsjettgave. 

Så gjør politikerne sine rokeringer: 
Bang igjen! Budsjett vedtatt og banka. 
Med lett lutende nakker lurer vi på 
hvorfor alle gode innspill gjennom 
året, lederdialoger og medarbeider-
samtaler ender med at det sås tvil 
om bibliotekets eksistensberettigelse. 
Påvirkningskrafta vår er igjen kokt bort 
i budsjettkålen. 

Fra opplyst rådmannsvelde 
til opplyst demokrati

Under rådhusets julelunsj to snitter til 
hver, så: Åpenbaringen

Årets bibliotekbudsjett ligger igjen 
under den kulturelle fattigdomsgrensa.

Med blikket stivt festa 
på kommuneøkonomi

I budsjettprosessen fungerer råd-
mannsembetet som det Opplyste Ene-
velde. Samler inn data fra kommunens 
sektorer. Jobber fram kommunebudsjett 
med blikket stivt festa på kommuneø-
konomi og politiske føringer. Legger 
eneveldig fram budsjettforslaget for 
offentlighet og politikere. Resten er opp 
til det samla kommunestyret som noen 
små uker seinere avholder det endelige 
budsjettmøtet.

Dette er nådetida! Siste sjanse for 
framstøt – redd det som reddes kan – og 
start med å lage en plan for dette nå – i 
januar. Fortsett gjennom hele året!

I tida mellom budsjettframlegg og 
vedtak snakker politikerne formelt 
bare med rådmannen og rådmannens 
oppnevnte og godkjente represen-
tanter. For eksempel kultursjefen og 
biblioteksjefen. Det som sies er styrt 
av budsjett og finansplan. Rådman-

nens våpendragere har nissesekk med 
instrukser om ytringsfrihetens grenser.  
Får andre kommuneansatte uttale seg 
om budsjett, gjelder lojaliteten, med råd-
mannens velsignelse, diktat og manus. 
Uttalelsene blir runde og rare som Rulle 
Rusk og tåkelegger mere enn avdekker 
budsjettframleggets konsekvenser for 
biblioteksektoren.

Tidlig ute med å informere
Demokratisk? Vel - ikke så verst, - spil-

leregler skal følges.
Veddemål om hvilken lovpålagt tje-

neste som oftest er årlige budsjett-ta-
pere i kommune-Norge? Sett penga på 
biblioteket. Lav odds, høy vinnersjanse. 

Vi kan være oftere og tidligere ute 
med å informere og opplyse politikerne 
våre. Politikerne vi har valgt skal alltid 
være lydhøre og tilsnakkendes. Vi må 
hjelpe politikerne til god forståelse av 
vedtak og de følger vedtakene får. Det 
krever en viss frimodighet, men ikke 
mere.

Vi må ikke alltid til lokalavis og radio/
tv-innslag banker livskiten ut av bud-
sjettforslagene og brukerne våre går i 
fakkeltog med svære bannere.  Vi må 

LOKALDEMOKRATI
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ikke være stille som mus. Vi som ser de 
langsiktige følger av svekka bibliotektil-
bud – vi må bidra til å sikre at bibliote-
kenes mange roller i den kontinuerlige 
samfunnsbygginga får fortjent fokus.

Opplyst demokrati
Vi må fasettere det opplyste råd-

mannsveldet – vi må bidra til opplyst 
demokrati før, i, under og etter budsjett-
behandlingene rundt om i kommunene.

Bibliotekarer som andre kan tilhøre et 
parti/ei liste og delta på gruppemøter. 
Redegjøre i eget parti om folkebibliote-
kets plass i kommunen, hva oppgavene 
er, – at folkebiblioteket er en forutset-
ning for kommunenes egne demokra-
tiske fundament. Alle politikere uttaler 
ønske om best mulig beslutningsgrunn-
lag. Gi dem det. Vi kan tilby oss å komme 
til partimøter. Vi kan be politikere om å 
invitere oss til partilaget for å informere 
om biblioteksektoren. Biblioteket er 
lavterskeltilbudet som favner alle i alle 
aldre og besvarer alle spørsmål. Biblio-
tek er alle kommunemål i et nøtteskall 
– helse, utdanning, integrering, sosiale 
og sosialiserende tjenester.

Fine sesonger
Media lokalt og regionalt jobber med 

å fylle sendetid og spalter. Hele året og 
våren og agurktida er fine sesonger, 
sommeren likeså – gi hjelpende råd og 
vink, tips dem, send et manus, pek på 
utviklingstrender i alle kommuners mest 
besøkte og mest populære kulturarena: 
Biblioteket.

Ikke alle sektorer blir kutta i så stor 
stillhet som biblioteksektoren.

Skolene har sine FAU’er - foreldre myl-
drer i media, lærere går uten hemninger 
offentlig ut og bidrar til medieoppslag og 
politikeroppmerksomhet. Moderate øk-
ninger i kommunale avgifter får oppslag 
med krigstyper fordi media aktivt leiter 
opp en sinnamann som kraftfullt refser 
offentlige skatter og avgifter. Biblioteket 
får én-spaltes oppslag med våre runde 
og bekymra formuleringer for framtida. 
Mens filialer og personale – og mulig-
hetene med dem - forsvinner.  Bli sinna, 
det er en virksom løsning.

Budsjettvinnerne
Er vi for greie, lojale og snille og får 

som fortjent? Ja. Hva kan vi gjøre? Gan-
ske mye.

Se på budsjettvinnerne og hvorfor 

de vinner. Allierte /alliansepartnere og 
kanaler for å framføre budskap er en 
fellesnevner. 

Det er bibliotekarene som i full offent-
lighet bør drive den beste kommunale 
voksenopplæringa i alle kommuner. 
Høyt, synlig og tydelig i media. Så folk 
flest forstår hva som går tapt og hvorfor 
ting blir som de blir. Vi kan både spille 
og spillet like godt som rådmenn. Vi 
fratar ikke rådmenn eller politikere makt 
og myndighet.  Vi informerer dem. Ut i 
offentligheten med voksenopplæringa 
vår -hele året! 

Nyttårsgave som forslår
Muligheter for folkebibliotekene som 

debattarenaer er der nå. Bibliotekforums 
nettsider melder 03.12.2013:

 «Den reviderte biblioteklova er trådt 
i kraft, men folkebiblioteket som «uav-
hengig møteplass og arena for offentlig 
samtale og debatt» er ikke definert. Det 
er liten uenighet å spore, heller ikke 
fra kommunetoppenes side. - Vi er i et 
limbo, sier Mariann Schjeide, bibliotek-
sjef i Ålesund. En av lederkandidatene til 
NBFs hovedstyre på landsmøtet i mars 
mener: Bibliotekmiljøet må sjøl etablere 

en praksis. Og det bør ha topp prioritet.» 
Det er nyttårsgave som forslår – la 

oss bruke denne arenaen for utvida 
virksomhet til å få oppmerksomhet og til 
å synliggjøre og sementere bibliotekets 
selvsagte plass i offentligheten, i kom-
munene. I budsjettkampen.

Det opplyste enevelde må møtes med 
det opplyste og åpne demokrati. 

God argumentasjon 
og klare meninger

Journalister av alle slag kan intervjue. 
Velinformerte lånere/brukere slår gjerne 
et slag for biblioteket. Vi må levere god 
argumentasjon og klare meninger.  På 
våre premisser, på vår arena, om biblio-
tekets grunnleggende rolle og betyd-
ning. Med like solid frihet, lovhjemmel 
og frimodighet som rådmenn. Da er det 
lov å håpe.

For de stilltiende er håpet ute året 
rundt. Fordi de samtykker.

Budsjettframgang i 2015 – i alle kom-
munale bibliotek! 
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- Forskrift til bibliotekloven 
gir kompetanseutfordringer

•	 Endringer i Lov om folkebibliotek ble vedtatt like før  
sommeren i fjor.

•	 Forslag til forskrifter om personale var på høring i høst.
•	Nå har Kulturdepartementet vedtatt forskriftene.

FORSKRIFTER TIL BIBLIOTEKLOVEN

Kulturdepartementet fastsatte like før jul ny ”Forskrift om kvalifikasjonskrav for 
ansatte i folkebibliotek”. Den er gjort gjeldende sammen med den nye bibliotek-
loven fra årsskiftet. - Den mest problematiske delen av høringsforslaget er heldigvis 
fjernet. Men det er likevel nok av utfordringer i å sikre nødvendig kompetanse i 
folkebibliotekene, sier BF-leder Monica Deildok, som mener forskriften langt på 
vei har blitt slik mange har forventet.

Endringene i lov om folkebibliotek 
ble vedtatt av Stortinget før sommeren, 
og høringsforslaget på tilhørende for-
skrifter kom ut i slutten av september. 
Forskriften definerer biblioteklovens krav 
om ”fagutdannet biblioteksjef”, og den 
regulerer dispensasjonsadgangen fra 
dette kravet.

- Vi er fornøyd med at departemen-
tet har tatt vår viktigste innvending på 
alvor. Den mest problematiske delen av 
høringsforslaget er heldigvis fjernet, slik 
vi ba om. Men det er likevel nok av utfor-
dringer i å sikre nødvendig kompetanse 
i folkebibliotekene, sier Bibliotekarfor-
bundets leder.

Tekst:  
Erling Bergan
Redaktør

- Vi er fornøyd med at departementet har tatt vår viktigste innvending på alvor, sier Bibliotekarfor-
bundets leder Monica Deildok, etter at nye forskrifter til Lov om folkebibliotek er endelig vedtatt. 
(Foto: Liv Hilde Hansen)
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Praksisalternativet forsvant
Det er to vesentlige endringer fra hø-

ringsforslaget til det som nå er vedtatt. 
For det første – og viktigst – er fjerning 
av forslaget om at en med tre års prak-
tisk bibliotekerfaring på toppen av en 
hvilken som helst bachelor, kan regnes 
som faglig kvalifisert som biblioteksjef. 
Men dette ville undergravet lovens in-
tensjon såpass kraftig at få trodde det 
ville bli vedtatt. Den andre vesentlige 
endringen er i kriteriene for dispensa-
sjon fra kompetansekravet i loven. I 
høringsforslagets tekstdel sto det at 
det skulle vektlegges om interkommu-
nalt samarbeid med nabokommunen 
er vurdert, eller om kompetansekravet 
kan oppfylles ved etter- eller videreut-
danning, mens bare det første av disse 
to elementene var representert i selve 
forslaget til forskrifter. I de vedtatte 
forskriftene er begge disse elementene 
med. Og det er andre elementet er for-
sterket noe ved at det er spørsmål om 
kompetansekravet gjennom etter- eller 
videreutdanning ”vil bli oppfylt”, som er 
noe sterkere enn ”kan oppfylles”.

60 studiepoeng påbygning
Det som ellers er nytt – sammenlig-

net med gjeldende forskrift – vil nok 
vise seg mer skjellsettende. For det 
første: Nå regnes ”bachelor- eller høy-
ere grad med minst 60 studiepoeng i 
bibliotekspesifikk påbygning” som like 
kompetent i biblioteksjefrollen som en 
med ”bachelor- eller høyere grad med 
minst 120 studiepoeng i bibliotekspe-
sifikke fag”.  For det andre: ”Storkom-
munedispensasjonen” er nå tallfestet, og 
kommunene som tilfredsstiller kravet kan 
tildele seg selv denne dispensasjonen. 
For fra og med 2014 blir ordningen slik: 
”Kommuner med bred bibliotekfaglig 
kompetanse kan ansette biblioteksjef 
uten bibliotekfaglig utdanning. Med 
bred bibliotekfaglig kompetanse menes 
bibliotek med minst fem årsverk som 
oppfyller kvalifikasjonskravene i § 2.

Følge med argusøyne
- En viktig bestemmelse i den nye 

forskriften er at det ved avgjørelse 
om dispensasjon skal ”legges vekt på 
om interkommunalt samarbeid med 
nabokommunen er vurdert”. Dette er 
en tydelig vektlegging av kompetanse, 
og vi må følge med argusøyne hvordan 
dette følges opp, sier Monica Deildok.

Forskrift om kvalifikasjonskrav 
for ansatte i folkebibliotek
Fastsatt av Kulturdepartementet 20. desember 2013 med hjemmel i lov 20. de-
sember 1985 nr. 108 om folkebibliotek (folkebibliotekloven) § 5 og § 7.

§ 1. Virkeområde
Forskriften gjelder folkebibliotek i kommunen og fylkeskommunen jf. lov 

20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek.

§ 2. Kvalifikasjonskrav
Biblioteksjefen er den faglige og administrative leder for kommunens sam-

lede folkebibliotekvirksomhet. Når stillingen som biblioteksjef i kommunen 
lyses ut skal det stilles krav om fagutdanning.

Fagutdannet biblioteksjef i kommunen og bibliotekfaglig leder i fylkeskom-
munen skal ha en av følgende utdanninger:

a) bachelor- eller høyere grad med minst 120 studiepoeng i 
    bibliotekspesifikke fag
b) bachelor- eller høyere grad med minst 60 studiepoeng i 
    bibliotekspesifikk påbygning
c) tilsvarende utdanning.

§ 3. Unntak fra kravet om fagutdannet biblioteksjef i kommuner
Kommuner med bred bibliotekfaglig kompetanse kan ansette biblioteksjef 

uten bibliotekfaglig utdanning. Med bred bibliotekfaglig kompetanse menes 
bibliotek med minst fem årsverk som oppfyller kvalifikasjonskravene i § 2.

§ 4. Dispensasjon fra kravet om fagutdannet biblioteksjef i kommuner
Nasjonalbiblioteket kan dispensere fra kravet om fagutdannet biblioteksjef 

dersom kommunen dokumenterer at det etter offentlig utlysning ikke har 
meldt seg noen kvalifisert søker. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om 
interkommunalt samarbeid med nabokommunen er vurdert og om kompe-
tansekravet vil bli oppfylt gjennom etter- eller videreutdanning.

En innvilget dispensasjon opphører når arbeidsforholdet til biblioteksjefen 
avsluttes.

§ 5. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2014. Fra samme tidspunkt oppheves for-

skrift 5. januar 1987 nr. 3 om personale i kommunale folkebibliotek.

Bortsett fra disse to poengene, er 
forskriften blitt som foreslått. Det vil 
blant annet si at ansvarsområdet står 
fast: ”Biblioteksjefen er den faglige og 
administrative leder for kommunens 
samlede folkebibliotekvirksomhet.” Det 
betyr at kravet til utlysing er styrket: 
”Når stillingen som biblioteksjef i kom-
munen lyses ut skal det stilles krav om 
fagutdanning”. Det slås fremdeles fast 
at ”Ved utlysing av ledig stilling som 
biblioteksjef i kommunen skal det stilles 

krav om fagutdanning”. Og i forbindelse 
med dispensasjonsmulighetene kreves 
det nå at ”kommunen dokumenterer 
at det etter offentlig utlysning ikke har 
meldt seg kvalifisert søker”, før slik dis-
pensasjon kan gis. Hva som regnes som 
bibliotekfaglig relevante fag må også 
regnes å stå fast.  

FORSKRIFTER TIL BIBLIOTEKLOVEN
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I Grunnlova av 17. mai 1814 kan vi i 
§ 85 lese: 

Storthinget holdes for aabne Døre 
og dets Forhandlinger kundgjøres ved 
Trykken…. 

Stortingsarkivet har no teke dette 
vidare inn i den digitale tida. I tett ar-
beid saman med Nasjonalbiblioteket og 

Stortingsforhandlingar 
1814-2001 på nett

Tekst:  
Egil Borlaug
Leder for Stortingsarkivet

konsulent- og IT-selskapet Creuna AS 
er stortingsforhandlingane 1814-2001 
digitalisert, filane er strukturert og det 
er etablert lenker mellom registeret og 
innhaldsbanda. Til sist er det utvikla eit 
brukargrensesnitt som lettar tilgangen 
til kjeldematerialet.

Opning i Lagtingssalen
Onsdag 27. november opna stor-

tingspresident Olemic Thommessen 
stortingsforhandlingar 1814-2014 på 
nett. Løysinga vart presentert i ein full-
satt Lagtingssalen med inviterte gjester, 
representantar og tilsette i Stortingets 
administrasjon. Øyvind Frisvold, før-
steamanuensis ved Høgskolen i Oslo 
og Akershus, innleia om stortingsfor-
handlingar og register. Ruth Hemstad, 
forskingsbibliotekar ved Nasjonalbiblio-
teket, talte om 1814-forskarar sitt møte 
med stortingsforhandlingar. I det tredje 
innlegget gjorde historieprofessor Hilde 
Sandvik greie for digitale kjelder og 
metodologiske problemstillingar knytt 
til bruk av slike. Stortingets direktør Ida 

Børresen avrunda lanseringsseminaret. 
Stortingsforhandlingane 1814-2001 
finn du på Stortingets nettstad med 
fylgjande adresse: http://www.stortin-
get.no/no/Saker-og-publikasjoner/.

Hovudprinsippet for løysinga er søk 
i hovudregistra, og etter treff i desse 
fører lenker brukaren inn til den aktuelle 
saka, dokumentet eller referatet. Desse 
registra er ført fortløpande like sidan 
1814. Hovudregistra er korrekturlest 
av medarbeidarar frå Stortingets refe-
rentseksjon og utgjer om lag 18 600 
sider. Innhaldsbanda som utgjer om lag 
3 millionar sider er ikkje korrekturlest. 
Slik løysinga står fram i dag er det i alt 
tre søkjeinngangar til hovudregistra: 
fritekstsøk, søk etter emne og stikkord, 
og søk etter publikasjon.

Inngang nummer 1: 
Fritekstsøk

Når brukaren søkjer i fritekst etter 
saker og dokument, så skjer dette i ho-
vudregistra. I slike søk i hovudregistra 
vil du få presentert sakene med tilhøy-

Grunnlova slår fast at Stortinget skal haldast for opne dører. Stortingsarkivet har no 
teke dette vidare inn i nettverda og digitalisert stortingsforhandlingane for heile 
perioden 1814-2001. Dei trykte forhandlingane  er digitalisert, filane er strukturert 
og det er etablert lenker mellom registeret og innhaldsbanda. Alt presentert i eit 
brukargrensesnitt som lettar tilgangen til kjeldematerialet.

Stortingsforhandlingar på nett er den første av dei tre 
hovudleveransane frå Stortingets administrasjon i 
samband med grunnlovsjubileet i 2014. 

OFFENTLIGE PUBLIKASJONER PÅ NETT
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rande dokument frå den parlamenta-
riske sakshandsaminga. Under kvar 
einskild sak finn du lenker som fører 
deg vidare til tilhøyrande dokument.

I denne inngangen er det viktig å 
ta omsyn til den språklege utviklinga 
som har vore sidan 1814. Eit døme 
kan vere løn, som i dei første registra 
er oppført som Gageringsvæsen. Siste 
del av treffet syner teksten slik han 
står fram i dei trykte registra. Det er 
også mogeleg å sjå originalsida i den 
trykte sida i hovudregisteret der saka 
er ført opp.

Inngang nummer 2:
Søk etter emne og stikkord

Under denne fana kan du gjennom-
føre søk i tema og stikkord i hovudre-
gisteret. Hovudregisteret er alfabetisk 
ordna etter saksområde (tema/emne) 
og stikkordstilvisingar. Under tema finn 

du saker som høyrer til same saksom-
råde. Stikkorda si oppgåve er å gje 
sjå-tilvisingar som kan føre deg vidare 
til riktig tema. 

Inngang nummer 3:
Søk etter publikasjon

Her kan du søkje direkte etter einskild-
dokument i stortingsforhandlingane. 
Det er mogeleg å bruke dokumentnum-
meret og/eller delar av teksten i doku-
menttittelen som søkjeord. Eit eksempel 
kan vere stortingsmelding nummer 77 
frå 1951: Finans- og tolldepartementet. 
St. meld. nr. 77. Prisavtaler for jordbruket 
1948-1952. Då får du treff i meldinga 
og innstillinga frå den forsterka finans- 
og tollkomiteen.

Vegen vidare
Stortingsforhandlingar på nett er den 

første av dei tre hovudleveransane frå 

Stortingets administrasjon i samband 
med grunnlovsjubileet i 2014. Dei andre 
to er utstilling i Stortingets Historisk Sal 
med tilhøyrande seminar; og bokverket 
Stortinget 1964-2014.

Stortingsarkivet skal arbeide vidare 
med planane om å innføre talarregistra 
som ein fjerde inngang til søk i stor-
tingsforhandlingar på nett. På det viset 
vert det mogeleg å søkje på grunn-
lag av innlegg frå representantar og 
statsrådar. I dag får du treff dersom til 
dømes representanten Leirfall er nemnd 
i hovudregisteret. Parallelt med den 
skisserte utviklinga vonar vi mange tek 
løysinga i bruk, og at dei melder tilbake 
både ris, ros og ikkje minst forslag til 
vidareutvikling av løysinga. 

OFFENTLIGE PUBLIKASJONER PÅ NETT

http://stortinget.no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/
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SPØRSMÅL:
En venninne skal snart føde og jeg har sånn lyst 

til å være med under fødselen og støtte henne.
Har jeg noen rettighet til dette eller må jeg 

bruke av feriedagene mine?

SVAR:
Dersom hun ikke bor sammen med barne-

faren, så kan du søke om omsorgspermisjon.
§12-3 i arbeidsmiljøloven sier: 
”I forbindelse med fødselen har faren rett 

til to ukers permisjon for å bistå moren. Hvis 
foreldrene ikke bor sammen, kan retten til per-
misjon utøves av en annen som bistår moren.”

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell

Rådgiver i BF 

Permisjon for å 
bistå ved fødsel

70 bibliotek får støtte 
til utviklingsprosjekter
Nasjonalbiblioteket deler ut 16,2 millioner 
kroner til utviklingsprosjekter i fag- og 
folkebibliotek for 2014. Av de til sammen 
159 søknadene som kom inn, ble 70 
innvilget støtte. Ytterligere 12,1 millioner 
kroner tildeles i 2014. Disse midlene er 
øremerket prosjekter som skal fremme 
folkebibliotekene som uavhengige møte-
plasser og arenaer for offentlig samtale 
og debatt.

- Antallet søkna-
der fra folkebibliotek 
er mer enn fordo-
blet siden 2011, sier 
avdelingsdirektør i 
Nasjonalbiblioteket 
Svein Arne Tinne-
sand. – Det er færre 
søknader fra univer-
sitets- og høgsko-
lebibliotek, men i 
denne sektoren er 
det som regel større 
ressurser knyttet til 
hver t enkelt pro-
sjekt, sier han.

Det er prosjekter 
knyttet til innsatsom-
rådene samarbeid 
og  nye  f o rm id -
lingsmetoder som 
dominerer søknads-
bunken. Det er også 
flere prosjekter som 
bygger på Nasjonal-
bibliotekets digitale tjenester. «Den kulturelle nistepakken» var et av 
innsatsområdene ved utlysningen av prosjekt- og utviklingsmidler 
for 2014, men blir ikke videreført som følge av endringer i Stats-
budsjettet.

Midlene som er satt av til å utvikle folkebibliotekene som uav-
hengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt, 
vil bli lyst ut i starten av 2014. Målet er å gjøre bibliotekene bedre 
i stand til å oppfylle formålsparagrafen i den nye bibliotekloven. 
Loven trådte i kraft 1. januar i år.

Neste ordinære utlysing av prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket 
forventes å ha søknadsfrist 1. oktober 2014, og med vanlige krav 
om at prosjektet skal være nyskapende og ha overføringsverdi. 

Avdelingsdirektør i Nasjonalbiblioteket Svein 
Arne Tinnesand kan registrere at antallet søk-
nader om prosjektmidler fra folkebibliotek er 
mer enn fordoblet siden 2011. 

BF-sekretariatet svarer
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Landsomfattende bibliotektjeneste for 
profesjonshøgskoler - også i Norge?
En sammenligning av bibliotektjenestene på Lovisenberg diakonale høgskole (LDH), 
Diakonissehuset i Oslo og utdanningene på Diakonissestiftelsen i København (med 
hovedvekt på grunn- og etterutdanning).

Da jeg søkte om stipend til denne 
komparative undersøkelsen, tenkte 
jeg at det ble mye tallsammenligninger 
vedrørende adgang til databaser, stør-
relse på boksamling, antall studenter 
osv. Men etter å ha vært på studietur 
til København, så vil jeg legge vekten 
på andre områder, som går mer mot 
bibliotekpolitikk og organisering av 
bibliotektjenestene. 

Det viste seg nemlig at studentene 
på Diakonissestiftelsen, i motsetning 
til LDH, ikke har et fysisk bibliotek 
på campus. De er derimot brukere av 
bibliotektjenestene på PHBIBLIOTEK, 
som er en landsomfattende samling 
av profesjonshøgskolebibliotek med 
felles tilgang til bøker og databaser. 
2 av disse bibliotekene som ligger i 
København (hvor også de fleste PHBI-
BLIOTEKENE ligger) blir mye brukt av 
studentene fra Diakonissestiftelsen. 
Det er bibliotekene på Nyelandsvej og 
Sigurdsgade. Disse bibliotekene ligger 
4-5 minutter sykkeltur fra Diakonis-
sestiftelsen. 

Da jeg intervjuet studenter og un-
dervisningspersonalet, så syntes alle at 
denne ordningen var veldig grei. Grun-
nene til dette er flere. For det første er 
det kollektive transporttilbudet og syk-
kelstiene godt utbygget. Trykt materiale 
kan bestilles på nett, og kommer raskt. 
Det er meget god tilgang på databaser, 
både nasjonale og internasjonale. Man 
bare logger seg inn på sin WAYF (where 
are you from), og får tilgang til faglige 
databaser for hele Danmark. Det er i 
tillegg lett å få tilgang til fulltekst, både 
hjemmefra, på studiested og på det 

fysiske biblioteket hvis man reiser dit.
 Tilsvarende høgskolebibliotek i Oslo 

er fysisk beliggende på studiested, og 
det har biblioteket på LDH fått god ut-
telling for når vi spør våre studenter og 
ansatte om hvor fornøyde de er med 
bibliotektjenesten. Så det er tydelig at 
den tidligere hovedtesen om at biblio-
teket må ligge på studiestedet er på 
vikende front, i alle fall i Danmark. Dette 
kan kanskje friste til noen forsøk med 
fellesbiblioteker i Oslo og Norge ellers. 
Vi har for eksempel 3 diakonale høg-
skoler i Oslo med hvert sitt bibliotek.

Når det gjelder bachelorutdanningen 
for sykepleiere i Danmark, er den på 3 
½ år, mot 3 år i Norge.  I løpet av denne 
tiden har de danske bachelorstuden-

Tekst:  
Spesialbibliotekar Knut Hverven
Lovisenberg diakonale høgskole

tene 9 moduler med bibliotekunder-
visning og søketeknikk i skriftlig og 
elektronisk materiale.  Disse modulene 
er obligatoriske, og sykepleiefaglig un-
dervisningspersonale er alltid til stede. 
Denne ordningen er alle involverte 
parter meget godt fornøyd med. 

Når det gjelder åpningstidene på et 
par av PHBIBLIOTEKENE i København, 
så er det allerede vedtatt 24 timers 
åpningstid prinsipielt. Så blir det et for-
handlingsspørsmål om hvordan dette 
skal ordnes i praksis, og hvor stor den 
faglige tilstedeværelsen av biblioteka-
rer blir på ulike tider av døgnet.  Nye, 
spennende og litt uvante tanker i vår 
digitaliserte bibliotekverden. 

Studenter betjener seg selv ved PH-bibliotekets ”Campusbiblioteket Sigurdsgade” i København. 
(Foto: Christian Holmsgaard)

HØGSKOLEBIBLIOTEK
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LANDSSTYRET

Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for student-
medlemmer av BF ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og ved Universitetet
 i Tromsø i 2014. 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

Landsstyremøte med åpen holdning
5. desember var landsstyret i BF samlet til møte. På dagsorden sto forbundsleders 
beretning, budsjettkutt og åpne bibliotek - eller ”meråpne bibliotek” som Nasjonalbi-
blioteket nå kaller dem. Det ble en åpen utveksling av erfaringer og meninger.

Tekst og foto:  
Erling Bergan

Forbundsstyremedlem Elisabeth Berg-
strøm er også biblioteksjef på Kongsberg. 
Hun innledet om åpne bibliotek, og kunne 
melde at formannskapet i Kongsberg - kvel-
den før landsstyremøtet - hadde vedtatt å 
gjøre Hvittingfoss filial til et åpent bibliotek, 
med en ekstrabevilgning på en halv mil-
lion kroner. Bergstrøm hadde selv anbefalt 
løsningen, men minnet om erfaringene fra 
Danmarks 180 åpne bibliotek. Et gjennom-
gående trekk blant de som etter kommune-
sammenslåingen hadde gjort hovedbibliotek 
til filialer, laget åpne bibliotek og sagt opp 
personale, var at disse åpne bibliotekene 
ikke overlevde. Med den ekstra investeringen 
som formannskapet bevilget til Hvittingfoss, 
hadde Bergstrøm tro på å lykkes der. 

- Men dette handler ikke bare om å holde 
liv i en nedleggingstruet filial. Vi er på vei 
inn i en tid der vi er vant til å gjøre ting når 
det passer oss. Bibliotek må være med på 
denne utviklingen, sa Bergstrøm. . 

Trygve Kikut fra Vestfold BF viste til at det 
var bibliotek i hans fylke som vurderte åpne 
bibliotek, og at han selv var positiv. 

Susanne Baumgärtel fra Troms BF var 
enig i at dette var veien å gå. 

Forbundsleder Monica 
Deildok reiste spørsmålet 
om det var problematisk å 
etablere et tilbud som ute-
lukker barn, ettersom det er 
vanlig med aldersgrense på 
åpne bibliotek.

Lise Haugen Larsen fra 
Østfold BF mente at vi kan 
høste positive erfaringer 
med dette, ved at  flere 
folk ser hva biblioteket har 
å tilby.

Bror von Krogh påpekte 
at økt bruk vil kunne synes i 
statistikken, og brukes mot 
politikerne.

Det var flere som påpekte 
at det kan være fare for at 
åpne bibliotek ses av politikerne som ube-
tjente bibliotek, og at faren for kutt kan møtes 
med å synliggjøre personalet som legger til 
rette for ubetjent åpningstid. 

Bergstrøm sa seg for så vidt enig i det, 
men lurte på om vi for eksempel også bør 
minnes om at det sitter en bankmann bak 
og sørger for tjenesten når vi tar ut penger 
av en bankautomat? 

BFs nestleder Margunn Haugland innle-
det på landsstyremøtetes andre hovedtema: 
Når biblioteket blir utsatt for budsjettkutt. 

Hun viste til avisoppslag om kuttplaner i en 
rekke kommuner, og minnet om at lover og 
avtaler kan spille en viktig rolle når man skal 
ivareta  medlemmenes rettigheter - dersom 
kuttplanene fører til endret drift eller perso-
nalreduksjoner. 

Bror Von Krogh fra Buskerud BF på-
pekte, fra sin erfaring som lokalpolitiker, at 
partigruppemøter kan be en biblioteksjef 
komme på sitt møte for å redegjøre for 
konsekvensene av et foreslått vedtak i kom-
munestyret. 

Landsstyremøtet i desember hadde en åpen og nysgjerrig hold-
ning til ”åpne bibliotek”, som blant annet Elisabeth Bergstrøm nå 
innfører på Hvittingfoss filial i Kongsberg.
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Eidsberg kommune med sine 11000 
innbyggere har en strategisk 
beliggenhet midt i Østfold med kort 
vei til Østfoldbyene og Oslo.  
Kommunesenteret Mysen er et 
naturlig handelssentrum for mange i 
Indre Østfold.  Regionen har gode 
kulturtilbud og rike muligheter for 
natur- og friluftsliv. 

Biblioteksjef 
Ved biblioteket i Eidsberg kommune er det ledig 100% stilling som biblioteksjef.  
Biblioteket har flotte, innbydende lokaler med god tilgjengelighet på kommunens  
Kulturtorg. 
Biblioteket har stor aktivitet og er godt besøkt. Vi ønsker en engasjert biblioteksjef 
som kan fortsette den positive utviklingen av biblioteket som møteplass og 
kunnskaps- og kulturarena. For fullstendig kunngjøring:www.eidsberg.kommune.no  

Søknadsfrist: 22. januar 2014. 

                                          

 

Nasjonalbiblioteket har på oppdrag fra Kulturde-
partementet skrevet et notat med forslag til hvordan 
staten kan bidra til utviklingen av folkebibliotekene. 
Det inneholder både en analyse av folkebibliotekenes 
situasjon nå, og forslag til tiltak.  

- Etter første gjennomlesning ser vi mye bra i Na-
sjonalbibliotekets notat om nasjonal bibliotekutvikling i 
folkebiblioteksektoren.  De peker på to sentrale utfor-
dringer. Den ene gjelder bibliotekenes rolle i det digitale 
samfunnet. Den andre gjelder hvordan bibliotekene skal 
svare på utfordringen fra litteraturhusene. Disse spørs-
målene er det avgjørende at Nasjonalbiblioteket bidrar 
til å finne gode svar på. Vi er derfor glade for at notatet 
er så tydelig på dette, sier Bibliotekarforbundets leder.

Fokus på kompetanse
 Monica Deildok ser det som positivt at notatet lister 

opp en rekke tiltak for å møte folkebibliotekenes utfor-
dringer. Hun er glad for at det er fokus på kompetanse, 
med ønske om å få vurdert om bibliotekarenes grunn-
utdanning tilfredsstiller ”dagens krav” og ”fremtidens 
behov”. Samtidig ser det ut til at notatet litt for lett av-
viser at Nasjonalbiblioteket bør se på mulighetene for å 
drifte nasjonale overordnede tiltak på permanent basis.

 BF-lederen ser med spenning frem til Nasjonalbi-
bliotekets og Kulturrådets notat om utlån av e-bøker i 
bibliotek, et notat som var varslet å komme innen års-
skiftet, men som noen dager inn på nyåret fremdeles 
ikke forelå. 

- God analyse fra NB
- Dette er i hovedsak en god analyse, er BF-leder Monica Deildoks første kommentar 
til Nasjonalbibliotekets notat om utvikling av folkebibliotekene.

http://www.nb.no/Hva-skjer/Aktuelt/Nyheter/Utvikling-av-folkebiblioteksektoren

NASJONAL BIBLIOTEKUTVIKLING
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ARBEIDSMARKED

Holmestrand kommune  
 
 
Ledig stilling - Bibliotekar i 44 % 
 
Fakta om stillingen 
Holmestrand bibliotek ligger i Backergården, en mer enn 200 år gammel bygård over to etasjer uten 
heis.  
Biblioteket tilbyr ved siden av utlån av bøker, musikk og film også arrangementer for barn på lørdager, 
forfatterbesøk, konserter, lesesirkler, datakurs for seniorer, hobbyverksted for barn, trådløst nett, 
prosjekter innenfor den kulturelle skolesekken mm.  
Holmestrand bibliotek er et bibliotek i utvikling.  
Det forventes at den ny ansatte bibliotekaren aktivt bidrar til denne utviklingen. 
 
Arbeidstid etter avtale, ca. 10 - 15 lørdagsvakter pr år inngår i stillingen. 
 
Krav til kvalifikasjoner 
Godkjent bibliotekfaglig utdanning. 
 
Vi tilbyr 
En spennende stilling med stor påvikningsmulighet for videre utvikling av biblioteket. Lønn i henhold til 
avtale/tariff.  
Tiltredelse etter avtale. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Arbeidstakere 
ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, 
reglementer og lover. 
 
Søknadsfrist 29.01.2014 
For fullstendig utlysningstekst se www.holmestrand.kommune.no 
 
  
 
  

- Ukjente angripere satte fyr på Saeh-
biblioteket i Tripoli og ødela to tredeler av 
de rundt 80.000 bøkene og manuskrip-
tene i samlingen, forteller en sikkerhets-
kilde i byen.

Mange av bøkene som unnslapp flam-
mene, fikk trolig store vannskader.

Biblioteket var eid av den greskorto-
dokse presten Ibrahim Surouj. Dagen 
før ildspåsettelsen fant han en pam-
flett der det ble hevdet at biblioteket 
var en krenkelse av islam og profeten 
Muhammed.

Et viktig bibliotek ble i begyn-
nelsen av januar stukket i 
brann og gikk opp i flammer i 
Tripoli nord i Libanon.

Surouj hadde et møte 
med muslimske ledere 
i byen, der flertallet av 
innbyggerne er sun-
nimuslimer. Dagen etter 
ble biblioteket likevel 
stukket i brann.

Saeh-biblioteket ligger 
i hjertet av gamlebyen i 
Tripoli, som er Libanons 
nest største by.

De siste årene har 
byen vært preget av 
sekterisk uro og sam-
menstøt mellom sunnier 
og alawitter, den reli-
giøse minoriteten Syrias 
president Bashar al Assad tilhører.

Byens kristne minoritet har imidlertid 
holdt seg på sidelinjen, men bibliotek-

Viktig bibliotek påtent i Libanon

brannen ved starten av dette året viser 
hvordan borgerkrigen i Syria skaper uro i 
nabolandene, melder NTB. 

Arbeidet med å rydde og gjenoppbygge biblioteket be-
gynte kort tid etter brannen. (Foto: Natheer Halawani)
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ARBEIDSMARKED

 

ASKIM KOMMUNE 
VIRKSOMHET KULTUR 
 
Askim kommune er regionsenteret i Indre Østfold med ca 15500 innbyggere og har en stor andel 
flerkulturell befolkning. Kommunen har et rikt og variert kulturliv.  Biblioteket er plassert i Askim 
rådhus, har ingen filialer, og er en del av «det offentlige rom» sammen med Servicetorget, NAV og 
rådhuskafeen. Biblioteket har 5,8 årsverk og et høyt aktivitetsnivå. Askim bibliotek deltar aktivt i 
biblioteksamarbeidet både på fylkesplan og i Indre Østfold. Biblioteket samarbeider med offentlige, 
private og frivillige virksomheter. Biblioteket har fokus på barn og unge og yter tjenester til fem 
barneskoler og én ungdomsskole. Tilbudet til minoritetsspråklige har høy prioritet. 

BIBLIOTEKSJEF 
Det er ledig 100 % stilling som biblioteksjef. Stillingen er en del av virksomhet kultur.  
 

Vi søker: 

 deg som har godkjent bibliotekfaglig utdanning og som er dyktig og visjonær i faget ditt 
 du som har lederkompetanse og ser dine medarbeidere som den viktigste ressursen 
 du som er utviklingsorientert og ser tverrfaglig arbeid som en naturlig del av 

arbeidshverdagen 
 du som ønsker å være med å utvikle framtidas bibliotek 
 du som er utadvendt, empatisk og serviceinnstilt 
 en tydelig biblioteksjef med god gjennomføringsevne 

Personlig egnethet vektlegges høyt 
 

Vi kan tilby: 

 en kommune med stort fokus på kultur 
 et bibliotek med høy aktivitet, mye kompetanse og kreativitet 
 en spennende og variert arbeidshverdag 
 et trivelig og travelt arbeidsmiljø  
 lønn etter avtale 

For mer informasjon: 
Biblioteksjef Ulla-Britt Waagaard: 995 31 969 
Virksomhetsleder kultur Margaret Aadalen: 995 31 968 
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BIBLIOTEKSJEF 
Det er ledig 100 % stilling som biblioteksjef. Stillingen er en del av virksomhet kultur.  
 

Vi søker: 

 deg som har godkjent bibliotekfaglig utdanning og som er dyktig og visjonær i faget ditt 
 du som har lederkompetanse og ser dine medarbeidere som den viktigste ressursen 
 du som er utviklingsorientert og ser tverrfaglig arbeid som en naturlig del av 

arbeidshverdagen 
 du som ønsker å være med å utvikle framtidas bibliotek 
 du som er utadvendt, empatisk og serviceinnstilt 
 en tydelig biblioteksjef med god gjennomføringsevne 

Personlig egnethet vektlegges høyt 
 

Vi kan tilby: 

 en kommune med stort fokus på kultur 
 et bibliotek med høy aktivitet, mye kompetanse og kreativitet 
 en spennende og variert arbeidshverdag 
 et trivelig og travelt arbeidsmiljø  
 lønn etter avtale 

For mer informasjon: 
Biblioteksjef Ulla-Britt Waagaard: 995 31 969 
Virksomhetsleder kultur Margaret Aadalen: 995 31 968 
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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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Våren 2014 tilbyr BF fire forskjellige kurs: ”Grunnkurs 
for tillitsvalgte og medlemmer”, ”Forhandlingskurs – alle 
sektorer”, ”Kurs for fylkeslagsledere og ”Kurs om ar-
beidstid for KS-sektoren”.

Kurs våren 2014

Påmelding skjer ved bruk av påmeldingsskjemaet på BFs nettsider. 
Husk å melde deg på innen påmeldingsfristen (senest tre uker i forkant).

NB! Det er viktig at du oppgir om du ønsker hotell, har eventuelle mat-
allergier eller det er andre hensyn vi skal ta. Bibliotekarforbundet dekker 
alle utgifter for medlemmer. Du bestiller selv reise, enten direkte eller fra 
Via travel. Bibliotekarforbundet bestiller hotell.

Kontakt sekretariatet på epost bf@bibforb.no eller tlf: 48 02 09 00, der-
som det er noe du lurer på i forbindelse med kurset.

27. februar   Kurs om arbeidstid for KS-sektoren
  Tid: 27. februar kl 11-15
  Sted: BFs sekretariat i Øvre Voll gate 11, Oslo
  Påmeldingsfrist: 6. februar.

6. - 7. mars  Grunnkurs for tillitsvalgte og medlemmer
  Tid: 6. mars  kl 10.00 -7. mars kl 15.00
  Sted: Park Inn Radisson Oslo Airport
  Henrik Ibsens Vei, Gardermoen
  Påmeldingsfrist: Torsdag 13. februar

20. - 21. mars  Forhandlingskurs – alle sektorer
  Tid: 20. mars kl 10.00 - 21. mars kl 15.00
  Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm
  Påmeldingsfrist: Torsdag 27. februar

3. - 4. april  Kurs for fylkeslagsledere
  Tid: 3. april kl 10.00 - 4. april kl 15.00
  Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm
  Påmeldingsfrist: Torsdag 13. mars

BF-KURSENE
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for 
medlemmer av BF i 2014. 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 =   800,- + mva 
1/4 side = 1400,- + mva
1/2 side = 2000,- + mva 
1/1 side = 3000,- + mva

Ta kontakt med redaktør Erling Bergan:

Tlf:  91 31 80 01 
Epost: erling.bergan@bibforb.no

Er du på 
jakt etter 
bibliotekarer?
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Finnmark
Ragnhild Måsø
Tana bibliotek
Telefon:    46 40 03 16
E-post:     ragnhild.maso@tana.kommune.no

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

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

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

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

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

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

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

Rogaland
Elin Bekkebråten Sjølie
Hå folkebibliotek
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

”Veldig mange av den helt unge gene-
rasjon bruker e-bøker, og tilbudet har 
ikke vært godt nok på norsk litteratur. 
Derfor henvender unge seg nesten bare 
til utenlandske nettsteder og ungdom 
leser nesten bare engelsk litteratur som 
følge av det.”

Biblioteksjefen ved Fredrikstad 
bibliotek, Ib Aarmo, til NRK Østfold 
7. januar i år, i artikkelen ”Norsk 
litteratur har mistet nesten en hel 
generasjon unge lesere”. 

Hele høsten, og også innpå nyåret, har vi 
stadig fått nye oppslag om bibliotek i medi-
ene. Det dreier seg selvfølgelig i mange 
tilfelle om forslag til budsjettkutt. Men det 
er også mange positive og nysgjerrige 
oppslag, som ikke tar utgangspunkt i dårlig 
økonomi. Det er i det hele tatt en uvant 
styrke og et mangfold i medieoppmerk-
somheten rundt bibliotek. Den skal stå opp 
tidlig som vil lese alt. 

Når mediene skriver om kuttplaner mens 
det fremdeles er noen dager fram til kom-
munestyret skal vedta budsjettet, oppfatter 
vi som svært nyttig. Men hva tenker vi om 
den økonomiske nytteverdien av positive 
avisoppslag om bibliotek resten av året?

Politikere har forestillinger - mentale 
bilder – av bibliotek og bibliotekarer. 
Selvfølgelig har de det. Akkurat som de 
har dannet seg oppfatninger om lærere, 
sykepleiere, brannfolk og leger. Politikere 
– og rådmenn – leser aviser, de besøker 
institusjoner og bedrifter, de leser årsmel-
dinger og hører på debatter. Dette gjør de 
hele året, altså mesteparten av tida når 
strid om budsjett ikke står høyt på den 
offentlige dagsorden. 

Men det er nettopp alle disse andre 
dagene i året, tida utenom budsjettinnspur-
ten, at grunnlaget kan legges for å hevde 
seg bedre i kampen om budsjettkronene. 
For da kan vi bygge opp bildene på politi-
kernes netthinner. Da kan vi sørge for at får 
forståelse for – og etter hvert et eierskap 
til - historiene vi forteller om bibliotek og 
bibliotekarer. Om den langsomme, møy-
sommelige såinga og gjødslinga, som en 
dag om ett eller ti eller enda flere år fører 
til spiring. Bibliotek som fundamentet for 
framtidas kunnskaps- og kultur-Norge.

På BFs landsmøteseminar i 2001 hadde 
vi besøk av statsviteren professor Frank 
Aarebrot. Han beskrev det politiske system 

Alle disse andre dagene i året
som bestående av handlingssystemet og 
informasjonssystemet. Brukt på fagfore-
ningsvirksomhet, viste han til den korte 
perioden hvert år når lønnsforhandlingene 
gikk sin gang. Det er handlingssystemet i 
lønnsfastsettelsen, i følge Aarebrot. Men 
resten av året spiller informasjonssyste-
met hovedrollen, det er da aktørene sprer 
fortolkninger av pengene og reglene, for 
å posisjonere seg for best mulig resultat i 
neste tariffoppgjør. Mens bare noen få er 
inne som aktører i handlingssystemet, kan 
alle medlemmer spille en rolle i informa-
sjonssystemet resten av året.

Fagforeninger er alt for opptatt av hand-
lingssystemet og for lite av det politiske 
informasjonssystemet, sa Aarebrot. Hvilke 
bilder av bibliotekarer skapes mellom ta-
riffoppgjørene, som gjør at man kan oppnå 
mer når oppgjørene braker løs? Det var 
på sett og vis spørsmålet Frank Aarebrot 
utfordret oss til å jobbe videre med. 

Den samme logikken kan anvendes 
på politisk lobby-arbeid, på kampen mot 
budsjettkutt. Det er i perioden fra nå og 
fram til oktober at vi skal fortelle våre bi-
bliotekhistorier, vise fram vår virksomhet 
og dele våre fortolkninger. Målsettingen 
må være at når vi hører politikere neste 
desember fortelle hvorfor de motsetter seg 
rådmannens kuttforslag, så kan vi nikke 
gjenkjennende. 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan


