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Hvordan frigjøre tid 
til formidling?

- Jeg vil at vi skal drive mer med 
formidling, både blant hyllene og 
med egne arrangementer. Da må vi 
benytte den teknologien som finnes 
for å frigjøre personalressurser, 
sier Marianne Tollefsen Bakken. 
Hun har vært biblioteksjef i Ringe-
rike kommune siden oktober i fjor. 

  6

Fremtidsrettet litteraturformidling 
til barn og unge
 
I starten av februar arrangerte Bergen Offentlige 
Bibliotek barne- og ungdomslitteraturkonferan-
sen SE og LES, der de presenterte sentrale 
problemstillinger knyttet til barn og unges sam-
tidslitteratur. Marie Louise Ask Moss rapporterer.

 14

Større, sterkere - bedre?

I Bærum har diskusjonen gått om 
antall bibliotekfilialer. Noen ønsker 
færre, sterkere filialer. Andre vil 
holde på dagens struktur. Men 
er større og sterkere bedre?, spør 
Sunniva Evjen

 12



3   Bibliotekaren 3/2014

Lederen har ordet
Det snakkes ofte om behov for kom-

petanseutvikling i biblioteksektoren. 
Og det er bra! Det skulle vel egentlig 
bare mangle. Vi er inne i en rivende 
utvikling, heter det så ofte at det nær-
mest er blitt en klisje, men ikke desto 
mindre er det sant. Krav om kompe-
tanseutvikling er imidlertid vanskelig å 
forholde seg til, både for arbeidsgivere, 
for utdanningsinstitusjoner og for bi-
bliotekarenes eget profesjonsforbund: 
BF, dersom de ikke konkretiseres. 

Innenfor hvilke områder er det behov 
for kompetanseutvikling? Og for hvem 
behov for kompetanseutvikling? Er det 
bibliotekarer som arbeider innenfor 
spesielle områder dette dreier seg om? 
Eller er det profesjonen som sådan? Er 
det behov for videreutdanning på andre 
områder enn hva som tilbys i dag, og i 
så all hvilke? Eller er det større rom for 
erfaringsoverføring kolleger imellom 
man har behov for? Er det større tilbud 
av kompetansepåfyll i form av kurs? Er 
det behov for endringer i grunnutdan-
ningen ved ABI? 

Konkretisering
Jeg synes ofte at svaret på disse 

spørsmålene, nettopp disse – etter mitt 
syn – helt nødvendige konkretiserin-
gene, uteblir når bibliotekarers behov 
for kompetanseutvikling diskuteres. Og 
nettopp det liker jeg dårlig. For hvis 
mange nok sier ofte nok at profesjonen 
har et stort behov for kompetanseut-
vikling uten at dette blir konkretisert og 
uten at det etableres tilbud som kan 
bidra til at så skjer – da oppnår man 
kun at det fester seg et bilde i både 
vår egen og andres bevissthet om at 
bibliotekarer har vesentlige mangler i 
sin kompetanse. Og det tror jeg ikke 

noe på! Samtidig som jeg mener det 
er helt selvfølgelig at må utvikle kom-
petanse i tråd med de nye mulighetene 
som utviklingen legger grunnlag for. Vi 
må utvikle kompetanse for fremtiden. 
Utdanningsinstitusjonene har et stort 
ansvar i denne sammenhengen, og 
kanskje særlig bibliotekarutdanningen 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus, 
som er den institusjonen som utdanner 
majoriteten av bibliotekarer i Norge. 
Men ansvaret kan ikke overlates til ABI 
alene. Det er bibliotekarene i arbeidsli-
vet som har skoen på, og naturligvis de 
som vet hvor skoen trykker. En debatt 
om utvikling av bibliotekarprofesjonens 
kompetanse er viktig, men den er også 
vanskelig, fordi det er en tendens til at 
enhver invitasjon til debatt om dette 
spørsmålet generer en ønskeliste 
basert på avsenderens behov alene. 

Kompetanse og roller
Det er viktig å skille mellom kompetan-

sebehov hos den enkelte bibliotekar og 
kompetansebehov for profesjonen som 
sådan. Enkelte bibliotekarer eller grupper 
av bibliotekarer kan ha behov for kom-
petansepåfyll som er godt begrunna og 
helt legitime, men som er knyttet til en 
bestemt rolle en bestemt situasjon eller 
funksjon - og som ikke behøver eller 
ikke bør få konsekvenser for bibliote-
karutdanningen som sådan, og ei heller 
skyldes en mangel ved denne. Men som 
må dekkes inn på andre måter enn ved 
å kreve endringer ved bachelorutdan-
ningen ved ABI/HIOA eller ved å hevde 
at det er behov for å opprette et tilbud 
om en ny master. 

Egen spisskompetanse 
og andre profesjoner

Det er viktig å skille mellom behov 
for andre profesjoners kompetanse i 
biblioteket eller behov for å utvikle egen 
profesjons kompetanse. Det er mitt helt 
klare inntrykk at bibliotekarer er svært 
endringsvillige, og fanger opp signaler 
fra omverdenen raskt for å tilpasse og 
utvikle seg i tråd med samfunnets for-
ventninger og brukernes behov. Det går 
imidlertid en grense et sted for når det 
er riktig å utvikle spisskompetanse innen 
eksempelvis teknologi innen bibliote-
karyrket, og når det er riktig å ansette 
it-ingeniører. Dette er et gammelt og 
velkjent eksempel, men en kan tenke seg 
det samme eksempelet når det gjelder 
debattledelse/arrangementer, produk-
sjonskompetanse i folkebibliotekene i lys 
av den utvidede formålsparagrafen i lov 
om folkebibliotek. ”Nå må bibliotekarene 
lære seg å være debattledere!”, har jeg 
hørt sagt. Men må de det? Eller må de  
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Monica Deildok
Forbundsleder

bli profesjonelle på å sette sammen og å 
tilby arrangementer og debatt, og over-
late selve debattledelsen til redaktøren 
av lokalavisa? Innleid på oppdrag?

Bølger og endringer 
av vannstanden

Dersom vi skal ta bibliotekarers behov 
for kompetanseutvikling på alvor, må 
begge disse aspektene være med i 
debatten. I tillegg må vi ta høyde for at 
det kan være vanskelig å skille en bølge 
fra en varig endring i vannstanden. Med 
det mener jeg at enkelte utviklingstrekk 

er av den karakter at de går over, som en 
bølge, mens andre er uttrykk for en varig 
endring, en endring av vannstanden. Det 
har naturligvis betydning for hva slags 
kompetansetilbud som bør tilbys og på 
hvilket nivå.

Bibliotekarer har mange yrkesliv. Det 
er store variasjoner i arbeidsoppgaver 
og kompetansekrav for bibliotekarer i 
folkebiblioteksektoren og bibliotekarer i 
universitets- og høgskolesektoren. Når vi 
også tar med bibliotekarene som jobber 
i Statoil eller andre private virksomheter, 
blir spredningen enda større. 

Kanskje den aller beste inngangen til 
en meningsfull debatt om utvikling av 
bibliotekarprofesjonens kompetanse, er 
å starte nettopp der. 

 

Nye lederstemmer i Trondheim
Bibliotekmøtet i Trondheim inneholder et spennende BF-seminar. 
Under vår faste vignett ”Nye stemmer”, vil vi onsdag 26. mars kl 16.15 
fokusere på lederstemmer. De tre innlederne kommer alle fra kommuner 
i Buskerud, et fylke med mye spennende på gang. 

BF-seminaret ”Nye stemmer” 
under Bibliotekmøtet i Trondheim 
har denne gang fokus på nye leder-
stemmer. Vi har valgt tre innledere 
fra Buskerud, alle fra bibliotek med 
spennende utviklingstrekk, som 
krever mye av dem som ledere. Som 
bakteppe ligger ny formålsparagraf 
i biblioteklova, kommende kommu-
nereform, ny bibliotekplan på gang 
i Buskerud, generelle utviklingstrekk 
og utfordringer når det gjelder 
økonomi, digitalisering, osv. Vi er 
nysgjerrige på hvordan disse bi-
blioteksjefene møter utfordringene. 

De tre innlederne vi får høre i 
Trondheim er: 

Elin Mariboe Hovde, 
biblioteksjef i Modum, 
Sigdal og Krødsherad

Fra 1. januar 2014 er ”Midtfyl-
kebiblioteket” etablert for disse 
tre kommunene, med Elin Mariboe 
Hovde som biblioteksjef. I Modum 

har hun som 
biblioteksjef 
allerede hatt i 
sving selvbet-
jeningsløsning 
på en filial i 
flere år. 

Marianne Tollefsen Bakken, 
biblioteksjef i Ringerike

Som fersk biblioteksjef møtte hun 
politisk kamp om bibliotekbudsjett 
og filialer i Ringerike sist høst, med 

positivt resul-
tat. Men også 
med pålegg 
om ”å utrede 
a l t e r n a t i v e 
drif tsformer, 
for eksempel 
s e l v b e t j e -
ningsfilialer”.

Elisabeth Bergstrøm, 
biblioteksjef i Kongsberg

Hun ble biblioteksjef i Kongsberg i 
fjor, etter mange år som biblioteksjef 
i Longyearbyen. Nå er det nybygg 
og fellesskap med blant annet høg-
skolebiblioteket på gang. Elisabeth 

Tekst & foto: 
Erling Bergan
Redaktør

har startet ”Kunnskap til lunsj” etter 
modell fra Drammen, egen Youtube-
kanal og hun skal utvikle ”åpent 
bibliotek”  
- også kalt 
meråpent 
bibliotek - 
for filialen 
i Hvitting-
foss. 

 
Det heter i den generelle omtalen 

av ”Nye stemmer”-arrangementet at 
”Bibliotekarforbundet vil gi ordet til 
nye stemmer blant bibliotekarene, 
til de som kommer med andre inn-
fallsvinkler og ser nye muligheter.” 
Vi vet jo godt at innlederne ikke 
er nye i biblioteksammenheng, på 
ingen måte. Men for mange av oss 
i bibliotekbransjen er dette stemmer 
vi ikke har hørt før. Derfor vil vi lytte 
med forventning. 

 Møteleder under arrangementet 
vil være forbundsleder Monica Deil-
dok. Og seminar finner altså sted 
under Bibliotekmøtet i Trondheim 
onsdag 26. mars kl 16.15-17.45. 

BIBLIOTEKARUTDANNING
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Bibliotekene er 
klare for debatt
Nasjonalbiblioteket har fått inn 
over 100 søknader om støtte til 
prosjekter som skal realisere 
bibliotekene som debattarenaer. 

- Antallet søknader viser at folkebibliotekene har tatt 
imot regjeringens utfordring om å bli lokale debattare-
naer og viktige aktører for å styrke den demokratiske 
samtalen, sier avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand.  

- I søknadsbunken finnes mange gode ideer til hvor-
dan dette kan gjøres. Men det har kommet inn søknader 
for over dobbelt så mye som potten inneholder, så 
ikke alle vil kunne få støtte til prosjektene sine i denne 
omgang, sier Tinnesand.

Målet med denne tildelingen er at det skal føre til økt 
aktivitet i bibliotekene allerede i 2014. Nasjonalbibliote-
ket vil i løpet av den nærmeste måneden gå gjennom 
søknadene sammen med sitt rådgivende utvalg, før 
bibliotekene får svar. 

Det var i forbindelse med tilleggsproposisjon til 
statsbudsjettet at regjeringen foreslo en bevilgning 
på 12,1 millioner kroner til å utvikle folkebibliotekene 
som uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig 
samtale og debatt. Dette skal bidra til at bibliotekene 
blir bedre rustet til å oppfylle formålsparagrafen i den 
nye bibliotekloven, som trådte i kraft 1. januar. 

- Folkebibliotekene har tatt imot regjeringens utfordring om 
å bli lokale debattarenaer og viktige aktører for å styrke den 
demokratiske samtalen, sier NBs avdelingsdirektør Svein 
Arne Tinnesand. 

BF-treff i 
Trondheim

Alle BF-ere på årets bibliotek-
møte er hjertelig velkomne 

på Antikvariatet 
(Nedre Bakklandet 4) 
tirsdag 25. mars kl 21.

DEBATT OG PRAT
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Hvordan frigjøre tid 
til formidling?

LEDERROLLEN

- Jeg vil at vi skal drive mer med formidling, både blant hyllene og med egne arrange-
menter. Da må vi benytte den teknologien som finnes for å frigjøre personalressurser, 
sier Marianne Tollefsen Bakken. Hun har vært biblioteksjef i Ringerike kommune siden 
oktober i fjor og kan allerede slå fast at stram økonomi er hovedutfordringen i hennes 
nye rolle som leder. 

Ressursmangel er største utfordring for fersk biblioteksjef:

Vi har tatt en prat med biblioteksjefen 
i Ringerike for å få vite mer om hvilke 
utfordringer hun opplever som leder. Hva 
er vanskelig, hva er greit, hva er kjekt, hva 
er krevende? Lederrollen er ikke alltid 
så ettertraktet blant bibliotekarer, men 
alle ansatte er avhengige av at den blir 
fylt på en god måte. Hvilke tanker gjør 
en fersk biblioteksjef seg om det som 
kreves av henne?

Marianne Tollefsen Bakken er 34 år, 
har lærerbakgrunn fra før og er utdan-
net bibliotekar fra Høgskolen i Oslo og 
Akershus i 2009. Etter bibliotekarutdan-
ningen jobbet hun i tre og et halvt år 
på Nesodden bibliotek, der det skjedde 

•	Hvordan oppleves lederrollen i bibliotek?
•	 På seminaret ”Nye stemmer” under bibliotekmøtet i  

mars har BF invitert tre biblioteksjefer i Buskerud til å  
fortelle om sine erfaringer og hvilke grep de tar.  

•	 Vi lar Marianne Tollefsen Bakken, biblioteksjef i  
Ringerike, tjuvstarte med noen tanker her i Bibliotekaren

Tekst & foto: 
Erling Bergan
Redaktør

mye med utvikling av nybygg i disse 
årene. Hun jobbet også i et halvårs tid 
i Bærum bibliotek, før hun kom for å bli 
biblioteksjef til Hønefoss, kommunesen-
teret i Ringerike.

Og Hønefoss er byen Marianne vokste 
opp i. Hun brukte Ringerike bibliotek 
som barn. 

- Jeg har vært en lesehest hele livet. 
Jeg var så heldig å få være med på 
eventyrstund da jeg var liten. Det var en 
kjempestor opplevelse, med masse barn. 
Og jeg har et avisutklipp fra en dokke-
teaterforestilling på biblioteket, hvor jeg 
sitter på første rad. Det er et godt minne. 
De har vært gode på arrangement her i 
mange, mange år. 

- Hva er det som får deg til å komme 
tilbake til ditt barndoms folkebibliotek, nå 
som biblioteksjef? 

- Jeg er jo en person som tar utfordrin-

ger. Det kom egentlig litt overraskende 
på meg da jeg så utlysinga av denne 
jobben, som jeg kanskje kunne ønsket 
meg om ti år. 

Tilbake til hjembyen
Etter årene på Nesodden fikk Marianne 

jobb i Bærum bibliotek. Hun fikk samboer 
i Hønefoss og flyttet tilbake til hjembyen. 
Men etter kort tid i den nye jobben, ble 
altså biblioteksjefstillingen i Ringerike 
utlyst. Og Marianne fikk etter hvert flere 
oppfordringer om å søke.

- Dette er den mest attraktive jobben 
jeg kan tenke meg på Ringerike. Jeg gikk 
mange runder før jeg søkte jobben. Det 
var 17 år siden denne jobben var ledig 
sist. Jeg tenkte at: Nå har jeg i hvert fall 
søkt, så er jeg fornøyd med det. Så ble 
jeg innkalt til intervju, og så fikk jeg tilbud 
om jobben. Det var veldig overraskende 
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for meg. Men da kunne jeg ikke si nei.
- Hvorfor ble du overrasket?
- Jeg er ung og fersk. Jeg har ikke vært 

biblioteksjef før. Så det er med ydmykhet 
jeg går inn i jobben her. Men samtidig har 
jeg jobbet med bibliotekutvikling. Jeg var 
med på reisen med å utvikle Nesodden 
bibliotek, hvor vi hadde lokaler som ikke 
jobbet med oss. Vi planla nytt bibliotek, 
samtidig som vi utviklet tjenester i loka-
lene vi hadde. Arbeidet startet før jeg 
kom dit, men jeg fikk være med på å 
skape det nye biblioteket som er der nå, 
gjøre det synlig og legge ned innsats for 
å gi det den posisjonen det har fått på 
Nesodden.  

I Nesodden bibliotek hadde Marianne 
et spekter av arbeidsoppgaver, slik det 
ofte blir i små og mellomstore bibliotek. 
Man blir ikke entydig barne- eller voksebi-
bliotekar, men mer en ”potet”. Hun hadde 

blant annet oppgaver med nettsider, 
markedsføring og arrangementer, og hun 
vikarierte litt med innkjøp i voksenavde-
lingen. Som kollegaene jobbet hun både 
i barne- og voksenavdelingen. 

- Du sa at du var overrasket over å få 
tilbud om jobben på Hønefoss. Gir du 
uttrykk for en typisk bibliotekarisk dyd, 
en overdreven beskjedenhet med å påta 
seg lederstillinger? 

- Jeg kan bare svare for meg selv. Jeg 
har nok hatt en tanke om at jeg en gang 
i framtida kunne bli biblioteksjef. Men jeg 
skulle gjerne lært litt mer om bibliotekdrift 
før jeg tok steget. Nå har jeg altså blitt 
kastet ut i det, og jeg tar den utfordringa 
med alt jeg har. Jeg ser meg ikke tilbake 
nå. Jeg tviler ikke på valget jeg har gjort. 

- Vil du anbefale andre å få mer erfaring 
før de blir biblioteksjef?

- Jeg vet ikke. På den ene siden er man 

sulten når man er ny. Erfaring kan være 
veldig bra, men samtidig kan det kanskje 
være noe hemmende på det å ha nye tan-
ker, på utvikling. Jeg mener å ha god nok 
erfaring med det å drive bibliotek. Men 
for meg er det en personlig utfordring 
å drive med de andre lederoppgavene: 
personalarbeid, økonomi, budsjett. Sånne 
ting er jeg helt ny på. 

- Det ville du vel også vært om du 
hadde ventet ti år med å ta steget?

- Det ville jeg vært, hvis jeg ikke un-
derveis hadde gjort noe for å skolere 
meg på det. 

Kamp om filialene
Marianne fikk noen saftige lederutfor-

dringer tett på umiddelbart etter at hun 
begynte som biblioteksjef. Ringerike 
kommune, som så mange andre kom-
muner i Norge, måtte spare. Rådman- 

- Jeg har nok hatt en tanke om at jeg en gang i framtida kunne bli biblioteksjef. Men jeg skulle gjerne lært litt mer om bibliotekdrift før jeg tok steget. 
Nå har jeg altså blitt kastet ut i det, og jeg tar den utfordringa med alt jeg har. Jeg ser meg ikke tilbake nå, sier Marianne Tollefsen Bakken. 
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nen foreslo å legge ned kommunens to 
bibliotekfilialer, på Sokna og Nes i Ådal, 
som ligger henholdsvis 2,5 og 5,5 mil 
fra kommunesenteret Hønefoss. Ingen 
vinnersak, viste det seg. Folk protesterte, 
lokalavisa engasjerte seg og politikerne 
slo ring om filialene. Alt dette skjedde i 
Mariannes første uker og måneder som 
biblioteksjef.  

- Hvordan opplevde du å bli kastet inn 
i en heftig budsjettkamp om bibliotekfi-
lialene? 

- Jeg skjønte fort at jeg burde ha begynt 
en annen måned enn oktober. Men jeg 
var veldig glad for å ha gode og erfarne 
medarbeidere. Det er negativt at man 
stadig blir truet med filialnedlegging, noe 
man har blitt her flere ganger. Så med-
arbeiderne mine hadde en kompetanse i 
hva som kan gjøres for å redde filialene. 
Noe kan biblioteket og personalet selv 
gjøre, noe må vi se til at andre gjør. 

Synliggjøre kompetansen
- Som biblioteksjef skal du vel ikke 

gripe inn i politiske prosesser under 
budsjetthøsten?

- Nei, det er helt riktig. Men vi har jo 
fagforeninger, og de skrev høringsut-
talelser. Det handler om å synliggjøre 
vår kompetanse overfor politikerne, hva 
vi kan og hva vi vet om bibliotekdrift. Vi 
fikk også en Facebook-aksjon for filialen 
vår i Sokna. 

- Ringerike er en stor kommune?
- Ja, avstandene spiller inn her. Jeg 

mener det er viktig å bevare filialene 
for å gi innbyggerne i Ringerike et bra 
nok bibliotektilbud. Forholdene er an-
nerledes enn i Bærum, hvor du kan sette 

deg i bilen og være på neste filial etter 
en kort kjøretur. Det er lengre mellom 
bibliotekene her. 

- Var det noe mer enn de to filialene 
som sto på spill i budsjettkampen sist 
høst?

- I utgangspunktet kom rådmannen 
med forskjellige forslag til kutt. Det var 
mange forslag oppe i kommunestyret. 
Til slutt valgte politikerne å bevare 
blant annet bibliotekfilialene. Dermed 
fikk rådmannen i oppdrag å finne nye 
innsparingskroner, med nye bekymrin-
ger hos oss om kutt på et allerede lite 
bibliotekbudsjett. Som det ser ut nå, har 
vi ikke blitt rammet av spareprosessen i 
2014-budsjettet.

- Kommunestyret påla deg å ”utrede 
alternative driftsformer, for eksempel 
selvbetjeningsfilialer”?

- Ja, jeg skal levere en utredning i 
løpet av våren. Oppdraget vi har fått fra 
politikerne ser jeg som positivt. Det var 
et samlet kommunestyre som ønsket å 
bevare filialene. Og når de kommer med 
formuleringen du refererer til, forteller 
det om politikere som er opptatt av ut-
vikling. De ønsker å se hva de kan få for 
pengene. Da er det min jobb å vise hva 
meråpne bibliotek kan gi til lokalsamfun-
net. Min jobb er ikke å få politikerne til 
å spare enda mer, men å vise hva de 
kan få hvis vi løser oppgavene på en litt 
annen måte. Jeg ønsker å få dem til å se 
hva det gjør med lokalsamfunnet hvis vi 
kan ha biblioteket åpent mer enn i dag. Vi 
har små ressurser til filialene, og da kan 
selvbetjening gi mulighet til å bevare og 
styrke filialene, med et enda bedre tilbud. 

Meråpne bibliotek
Sammen med kommunalsjefen har 

Marianne reist til nabokommunen Modum 
for å besøke filialen på Åmot. For noen 
år siden var den også nedleggingstruet, 
men den ble reddet da Modums bi-
blioteksjef Elin Mariboe Hovde innførte 
selvbetjent bibliotek der. 

- Du ser på meråpent bibliotek, altså 
bibliotek der brukerne kan låse seg inn 
og bruke biblioteket selv utenom betjent 
åpningstid, som et positivt bibliotekutvi-
klingstiltak, ikke som en retrett? 

- Jeg ser på det som positivt. Ringe-
rike er en kommune som har hatt dårlig 
økonomi. Her skal det spares på alle 
felt. Hvis jeg hadde sagt at det er greit 
å legge ned filialene uten noe om og 
men, så tror jeg det hadde skjedd. Jeg 
synes det er positivt at jeg får sjansen. 
Jeg kom jo inn veldig seint i prosessen. 
Jeg håper politikerne ser hvor langt det 
er å komme seg til Hønefoss når du bor 
ytterst i kommunen. Dette handler også 
om tilbudet til barn. Begge bibliotekene 
fungerer i praksis som skolebibliotek. På 
Sokna er det kombinasjonsbibliotek, og 
filialen på Nes ligger nær skolen og blir 
mye brukt av dem. Det har vært en del 
av den politiske behandlinga at man må 
finne en annen løsning på skolebibliotek-
tilbudet hvis filialene legges ned.

Ressursene
- Hvilke utfordringer synes du er spe-

sielt krevende som biblioteksjef?
- Mye dreier seg om ressurssituasjo-

nen. Det er ingen hemmelighet at vi ligger 
langt under det som sammenlignbare 
kommuner har av ressurser til bibliotek. 

 

LEDERROLLEN
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Det brukes mindre penger på bibliotek 
pr innbygger i Ringerike. Det er en stor 
utfordring for oss.  Det handler selvføl-
gelig om budsjett til innkjøp av medier, 
til samlingsutvikling. Våre samlinger 
består av en for stor andel kulturfond. Vi 
skulle gjerne hatt handlingsrom til å tilby 
publikum enda mer av annet materiale 
enn kulturfond. Men ressurssituasjonen 
handler også i stor grad om personale, 
hvor mange vi er til å gjøre jobben for de 
29.000 innbyggerne i kommunen. Vi har 
8 årsverk på hovedbiblioteket og filialer 
til sammen. Av dette er det litt over en 
halv stilling til sammen fordelt på de to 
filialene. Dette skal dekke kveldsåpent 
tre kvelder i uka til halv sju, og lørdager 
10-14. Vi har foreløpig ikke hatt søn-
dagsåpent.

- Hvordan møter du disse utfordrin-
gene?

- I sammenheng med utredningen til 
politikerne ønsker jeg at de skal se hva vi 
kan gjøre ved å investere i teknologi for 
at vi kan få et bibliotek som er mer åpent 
enn det er i dag. Her på hovedbiblioteket 
også. Det handler om selvbetjening. Vi 
ser at det er lange køer når vi åpner 
klokka 11, at det er mange som gjerne 
skulle vært på biblioteket tidligere. Men 
det forutsetter en investering for selv-

betjening, RFID, automater, alarmsystem. 
- Og dette har dere ikke nå?
- Vi fikk to nye automater nå i januar, 

til erstatning for en gammel automat. 
Jeg så at personalet brukte mye tid på 
inn- og utleveringer. Vi har strekkoder på 
bøkene, men automatene er hybride - de 
kan ta både strekkoder og RFID. Om vi en 
gang i framtida får RFID, kan vi bruke de 
samme to automatene. Nå skal vi også 
gjøre et arbeid internt for å starte med 
åpen hentehylle. Og så skal vi på sikt 
få innlevering på automaten, det har vi 
ikke hatt før.

- Dette er for å frigjøre personale til 
andre publikumsretta oppgaver?

- Absolutt. Jeg ønsker at vi skal drive 
mer med formidling. Både blant hyllene 
og med egne arrangementer. Jeg ser at 
et vesentlig grep da er å benytte den 
teknologien som finnes, for å frigjøre 
personalressurser. Vi er så stramt beman-
net at vi ikke har handlingsrom til å gjøre 
andre ting i åpningstiden. 

- Ressursknapphet er altså en hoved-
utfordring. Men hva med å få gode ideer 
og forstå hvordan man skal videreutvikle 
bibliotektjenestene, er ikke det like kre-
vende?

- Jeg har mange gode ideer, og det har 
mine medarbeidere også. Vi har vært 

rundt i andre bibliotek og sett på mye. Vi 
har mange tanker om hva vi gjerne skulle 
ha gjort, ikke minst når det gjelder for-
midling. Jeg initierte et kurs om formidling 
for alle medarbeidere denne måneden. 
Vi ser at mye av formidlingsarbeidet hos 
oss er initiert av andre. Vi samarbeider 
godt med frivillige organisasjoner, lag og 
foreninger. Men egeninitiert formidling er 
en utfordring. Da tenker jeg for eksempel 
på bokkafe eller at personalet presenterer 
høstens bøker. Sånne ting. Det er noe vi 
skal jobbe med nå utover. Jeg har gått ut 
i lokalavisen Ringerikes Blad og sagt at 
vi skal ha noe mer formidling fra høsten 
2014. Det forbereder vi internt nå. Det 
er stor vilje i personalet og det er mange 
som har gode formidlingsevner. 

Delingskultur
Marianne legger altså vekt på å utvikle 

formidlingen i Ringerike bibliotek, og 
forteller at de lar seg inspirere av det 
som skjer i andre bibliotek. På spørsmål 
om hvilke andre bibliotek som pirrer 
ekstra, nevner hun både Nesodden og 
Asker når det gjelder formidling. Hun 
er nysgjerrig på Nordhordland når det 
gjelder samarbeid, Modum på meråpne 
bibliotek, Kongsberg med Kunnskap til 
lunsj, og Drammen på en rekke områder. 

- Jeg ønsker at vi skal 
drive mer med formid-
ling. Både blant hyllene 
og med egne arrange-
menter. Jeg ser at et 
vesentlig grep da er å 
benytte den teknolo-
gien som finnes, for å 
frigjøre personalres-
surser, sier Marianne 
Tollefsen Bakken.

 

LEDERROLLEN
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- Det er lurt å se hva andre gjør. Det 
er det som er så fint med bibliotek, vi 
er ikke så opptatt av å holde ideene og 
løsningene for oss selv, vi vil gjerne dele. 
Vi ser at det kommer andre til gode. 

- Redaktøren i Ringerikes Blad, som 
holder til vegg i vegg med biblioteket, 
følger med på hva du driver med. I en 
leder i januar skrev han blant annet: 
”Kanskje er bibliotekene for anonyme og 
tilbaketrukne.” Er du enig?

- Vi må jobbe med synlighet. Det viktig 
at vi markedsfører tjenestene våre, både 
i biblioteket og digitalt. Noen bibliotek er 
mer synlig enn andre, og det er nok en 
bevisst strategi. Det er viktig, det er alfa 
og omega, å ha en strategi på synliggjø-
ring. Så jeg er ikke enig med ham i at alle 
bibliotek - som sådan - er for anonyme. 
Det finnes mange eksempler på bibliotek 
som har vært mye i avisene. Men selv om 
han ikke har helt rett, er dette noe vi skal 
ta til oss likevel. Noen bibliotek må jobbe 
mer med dette, tror jeg. Jeg er kjempe-
glad for at lederen skrev om biblioteket, 
det er lenge siden det sist skjedde. Det 
er positivt at avisa skriver om biblioteket 
uten at det dreier seg om kutt. 

Debattansvar en utfordring
I den samme lederen skriver redaktø-

ren i Ringerikes Blad: ”Våg å ta biblio-
teksjefens utfordringer på alvor. Hun lar 
seg ikke skremme av knappe budsjetter, 
men ønsker å tenke nytt innenfor dagens 
rammer.” Og dette vil altså Marianne 
Tollefsen Bakken følge opp blant annet 
ved å la teknologien frigjøre arbeidstid til 
formidling. Hun vurderer frittgående bi-
bliotekarer, vil gjerne vise kompetansen, 
at personalet kan mye om litteratur, at de 
i mindre grad skal være kassabetjening. 

- Den nye formålsparagrafen i bibliotek-
loven sier at folkebibliotekene skal drive 
med debatt. Hvordan vil du takle dette 
pålegget?

- Ringerike bibliotek har tidligere tatt 
initiativ til debatter arrangert i biblioteket. 
Men det er en utfordring å sette agenda 
og ta debattlederansvaret. Det blir en 
utfordring å sette dette i gang, jeg har 
ingen klar løsning på det akkurat nå. 
Men i Buskerud jobber vi med å søke 
prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket, 
nettopp på dette med biblioteket som 
møteplass og debattarena. Det er spen-
nende å se hva som kommer ut av det. 
Tanken er å bruke hverandre og satse på 
erfaringsdeling når det gjelder tekniske 

løsninger. Vi må også kurse oss selv som 
arrangører, dette er ikke noe vi er rustet 
til å gjøre hos oss i morgen. 

Budsjettkamp, samlingsutvikling, selv-
betjening, litteraturformidling, debatter, 
- det er et vidt spekter av arbeidsområder 
som skal dekkes i et bibliotek. Alle an-
satte jobber på flere av disse områdene. 
Men biblioteksjefen har ikke nødvendigvis 
samme befatning med arbeidsoppgavene 
som de andre ansatte.

Å skape kontakt
- Hvordan er rollen som biblioteksjef 

forskjellig fra rollen som ”menig” biblio-
tekar?

- Alle kan tenke seg at hverdagen er 
annerledes. Jeg har blitt mer involvert i 
administrasjon og mindre i daglig drift. 
Jeg prøver å ha noen vakter i uka, for å 
møte publikum. Jeg synes det er positivt 
å kunne vise meg ute i biblioteket. Men 
det blir mye tid på kontoret og i møter. I 
de fire månedene jeg har vært her, har 
mye tid gått med til å skape kontakt. 
Det er mange jeg trenger å treffe, og 
det er mange som trenger å treffe meg. 
Det er en ny rolle for meg at jeg er en 
avgjørende person for biblioteket utad. 
Og så jobber jeg mye mer med bibliote-
kutvikling. Rollen min er å være mer et 
lokomotiv enn den som får ting til å skje 
når vi har bestemt det. Jeg må tenke mer 
på hva vi skal gjøre framover og hvordan 
vi skal gjøre det, jeg må involvere andre 

og knytte kontakter. Det er andre som 
gjør mer av jobben. Jeg kan mye praktisk, 
men det er ikke min jobb nå. 

- Er det et savn?
- Til tider kan det klø litt i fingrene etter 

å gjøre de praktiske tingene som jeg fak-
tisk kan. Men det er viktig at jeg innser 
at jeg har en annen jobb nå. 

- Noen sier at rollen som biblioteksjef 
er mer ensom enn å være en bibliotekar 
likestilt med andre kollegaer?

- Ja, det tror jeg nok stemmer. Som 
biblioteksjef har jeg ingen kollegaer i 
kommunen som er på mitt nivå. Men jeg 
håper å knytte litt mer faglig kontakt med 
biblioteksjefer i andre kommuner. Men 
når det er sagt, så har vi et veldig godt 
arbeidsmiljø her på Ringerike bibliotek. 
Jeg føler meg inkludert og er godt ivare-
tatt av de andre. 

- Er det deilig å være leder?
- Noen åpenbare fordeler er det jo. Jeg 

savner for eksempel ikke lørdagsvaktene. 
Men noen ganger hadde det vært kjekt 
om andre fortalte deg hvor du skal være 
til en hver tid. Nå må jeg ta mye avgjørel-
ser selv. Men jeg er jo heldig som har et 
lite støtteapparat internt, ved at tidligere 
biblioteksjefer fortsatt jobber her på bi-
blioteket. Det er en god støtte for meg å 
kunne spørre dem om lederoppgavene, 
sier Ringerikes biblioteksjef Marianne 
Tollefsen Bakken. 

 

LEDERROLLEN

Forfatter Olav Norheim er tekstforfatter for nettstedet ”Historien her vi bor”, der Ringerike biblio-
tek formidler lokalhistorie for barn. Her i samtale med biblioteksjefen.
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Nyhet! 
eBokBib er her i versjon 2,
den beste versjonen til nå.
Nye funksjoner i versjon 2 er blant annet:

• Samme lån kan nytes på flere enheter
• Dynamiske anbefalinger fra dine egne formidlingsbibliotekarer
• Meldinger gis direkte på enhet
• Digital nettformidling med lenker til titler i eBokBib
• For alle lån vises navnet til biblioteket som yter lånet
• Smaksprøver før utlån

Videreutviklingen av eBokBib fortsetter med uforminsket styrke. Lånernes og bibliotekenes ønsker og 
behov peker ut retningen for videreutviklingen. 
Er det noe du savner i eBokBib? Gi oss tilbakemeldinger, og vær med på å gjøre eBokBib enda bedre.

eBokBib er utviklet av Bibliotek-Systemer As. bibsyst.no — firmapost@bibsyst.no
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Sunniva Sunniva Evjen har 
bachelor- og master-
grad i bibliotek- og 

informasjonsvitenskap, og tok i 2012 doktorgraden 
på politikernes visjoner for folkebibliotekene i tre euro-
peiske byer. Hun har jobbet som researcher i Dagbladet 
og som bibliotekar ved Stortingsbiblioteket. Nå er hun 
førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og 
informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo og Akerhus.

Større, sterkere – bedre?
I Bærum har diskusjonen gått om antall bibliotekfilialer. Noen ønsker færre, sterkere 
filialer. Andre vil holde på dagens struktur. Men er større og sterkere bedre?

Bærum kommune presenterte før jul 
i fjor bibliotekmeldingen for perioden 
2014-2018, og høringsrunden ble nylig 
avsluttet. I meldingen presenteres to 
modeller for fremtidig bibliotekstruktur, 
den ene beholder dagens fem enheter, 
mens den andre foreslår en struktur 
bestående av et hovedbibliotek og to 
større filialer på Bekkestua og Rykkinn. 
De to minste filialene, på Høvik og Eiks-
marka har lokaler beskrevet som «ikke 
funksjonelle for fremtidig bibliotekdrift». 
Forslaget har fått mye oppmerksomhet 
i lokalmedia, hovedsakelig på grunn av 
«modell 2»-forslaget om å legge ned 
Høvik og Eiksmarka filial, og det har 
vært sterke protester fra innbyggerne. 
Det som imidlertid skiller dette forslaget 
fra mange andre nedleggingsforslag er 
begrunnelsen: ikke primært innsparing, 
men å sentralisere og styrke tilbudet på 
hovedbiblioteket og de to større filialene. 

Moter og myter
Diskusjonen er interessant, både 

i en lokal kontekst og prinsipielt. Å 

konsolidere – å styrke, forene eller slå 
sammen – er ikke bare et moteord, 
det er en mote. Eller en myte, hvis jeg 
skal trekke inn organisasjonsteoretiske 
betraktninger. Forstått slik tilsvarer ikke 
myter eventyr eller fortellinger, men 
derimot tidsriktige oppskrifter på hva og 
hvordan organisasjoner skal fremstå for 
å optimalisere egen virksomhet, samt 
tilpasse seg omgivelsenes forventnin-
ger og krav. 

Konsolideringsmyten er sterk, og 
manifesterer seg hovedsakelig på to 
måter. Den ene skjer ved sammenslå-
inger, som gir nye, større enheter – og 
tilhørende akronymer. Hvorfor man 
fusjonerer på denne måten har ulike 
årsaker – det handler selvsagt om 
økonomi, men kanskje enda mer om 
å skape bedre tjenester, et bredere 
tilbud – og å skape synergieffekter. Et 
eksempel er sammenslåingen av tryg-
dekontor, arbeidsformidling og sosialtje-
neste til NAV. Et annet er Høgskolen i 
Oslo og Høgskolen i Akershus som ble 
HiOA. Nå nylig bestemte to fargesterke 

treningskjeder seg for å tilsidesette all 
konkurranse ved å fusjonere. Vi venter 
spent på hvilken bokstavkombinasjon 
det resulterer i. 

Liv laga lokalt?
Den andre måten man i hovedsak 

konsoliderer på er ved å satse på store 
enheter innenfor et organisasjonsappa-
rat. Vi ser det i både i offentlig og privat 
sektor: i helsevesenet, skolesektoren og 
ikke minst innenfor detaljhandelen. Min-
dre enheter forsvinner – gjerne fordi de 
er ulønnsomme eller fordi det skal spa-
res penger – mens store enheter består 
eller vokser. Nærbutikkene forsvinner. 
Grendeskolene er utrydningstruede. Er 
det ikke liv laga lokalt?

Det er ingen tvil om at det kan være 
gode grunner for «stordrift» – økono-
miske, men også faglige. Det å samle 
mennesker i et yrkesfaglig fellesskap vil 
gi gode utviklingsvilkår for ansatte, og 
gir grobunn for å utvikle gode tjenester 
for de som er kunder, pasienter, studen-
ter – eller bibliotekarbrukere. 

STØRRELSEN DET KOMMER AN PÅ?
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Nærhet og lokalt eierskap
Likevel kan noe gå tapt på veien. 

For når man ofrer nærbutikken, gren-
deskolen eller bibliotekfilialen mister 
man nærhet og lokalt eierskap, og det 
at man kjenner hverandre. Det skaper 
tillit og er med på å gjøre den lokale 
enheten til en potensielt svært viktig 
møteplass. Jo lengre avstanden blir, 
desto vanskeligere er det for innbyg-
gerne i et lokalsamfunn å kjenne et slikt 
eierskap. Derfor er jeg ikke overbevist 
om at konsolidering – i form av fusjoner 
eller satsing på store enheter – alltid 
resulterer i bedre organisasjoner, eller 
bedre tilbud til sluttbruker. 

Biblioteksektoren er ikke uberørt av 
slike strukturendringer. En jevn reduk-
sjon av filialer er noe vi ser over hele 
Europa og USA, og det skyldes primært 
økonomi. Samtidig satses det på stase-
lige bygg og store enheter som skaper 
en helt ny standard for hva et bibliotek 
skal være.  Nå er ikke poenget å ha flest 
mulig, men best mulig filialer, enten det 
er i Bærum eller andre steder. Hva som 

er et godt bibliotektilbud er heller ikke 
én konstant størrelse – sannsynligvis 
varierer det hva som fungerer best. Men 
suksessen til de store biblioteksatsin-
gene er udiskutabel. Så kanskje er det 
dette brukerne vil ha? 

Bibliotekstruktur i Bærum
I Bærum virker det ikke slik. Høvik 

bibliotek, nedleggingstruet siden 1995, 
har fått en egen venneforening. Sty-
releder Anne Katrine Kaels skriver i 
Budstikka 24. februar: «I bygda vår er 
det langt fra opplagt at innbyggerne 
ønsker større hovedbibliotek».  Det de 
derimot later til å ønske er en oppgra-
dering av tilbudet som fins i dag. 

I følge Akershusstatistikken 2013 bor 
det rundt 117 000 mennesker i Bærum 
kommune – Norges femte største ba-
sert på antall innbyggere. Rent mate-
matisk utgjør det om lag 1 bibliotek per 
23000 innbyggere. 23. oktober skrev 
Klassekampen om bibliotekjumboen i 
Norden, Norge, som kommer dårligst 
ut med antall bibliotek per innbygger i 

de store byene. I Oslo er det 37 000 
personer per bibliotek, i Bergen 38 
000. Selv om Bærum ikke er en storby, 
ville den folkerike kommunen da få en 
bibliotekenhet per 39000 bæring, mot 
23 000 i dag. 

Innbyggerne har sagt sitt
I Bærum har bibliotekmeldingen og 

høringsrunden høstet engasjement: 
30 innspill, og en bred diskusjon om 
fremtiden for bibliotekene i kommunen. 
Innbyggerne har sagt sitt, og det virker 
sannsynlig at kommunens bibliotekstra-
tegi ikke følger stordriftstrømmen, men 
at man prioriterer lokalt. Og er ikke det 
også konsolidering? For konsolidering 
må ikke bare bety sammenslåing eller 
nedleggelse av mindre enheter. Hvis 
konsolidering derimot får bety «å styrke» 
vil en slik lokal satsing være veien å 
gå mange steder. For størst er kanskje 
sterkest – men ikke alltid best. 

Konsolidering må ikke nødvendigvis bety nedleggelse av mindre enheter, hevder Sunniva Evjen. Selv om størst kanskje er sterkest, er det ikke alltid best, hevder 
hun. Her fra en av de mange vellykkede, små, midlertidige filialene i Gøteborg, mens det store hovedbiblioteket (innfelt) ble bygget om. (Foto: Erling Bergan)

STØRRELSEN DET KOMMER AN PÅ?
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Fremtidsrettet litteraturformidling 
til barn og unge

Bibliotekstudent Marie Louise Ask Moss fikk BF-stipend til 
å delta på konferansen ”SE og LES” i Bergen i februar i år. 
Her reflekterer hun rundt professor Elise Seip Tønnessens 
foredrag om litteraturens bevegelse mellom mediene.

BARNELITTERATUR

I starten av februar arrangerte Bergen Offentlige Bibliotek barne- og ungdomslitteratur-
konferansen SE og LES, der de gjennom tre dager presenterte sentrale problemstillinger 
knyttet til barn og unges samtidslitteratur. Konferansen var en arena der bibliotekarer, 
lærere, formidlere og andre som er i kontakt med barnelitteraturfeltet kunne utveksle 
erfaring og inspirere hverandre. Foredragsholdere med ulike innfallsvinkler til barne-
litteraturen formidlet fremtidsrettet kunnskap på feltet. 

Konferansens hovedfokus var barnelitteraturen som kunst, 
veksling mellom ulike medieformat og sakprosa for barn og unge. 
Gjennom foredrag og forfattermøter fikk konferansedeltagerne 
innblikk i kunnskap som er relevant for dem som jobber med 
barn – deriblant bibliotekarer. Spesielt viktig i en tid der ulike 
medier er en stor del av barn og unges oppvekst, og det tilbys 
flere digitale tjenester for dem på markedet, er det nødvendig at 
bibliotekene er oppmerksom på utviklingen. Barnebibliotekarer 
bør reflektere over verdien av litterære opplevelser både via 
ulike medieformat og tradisjonell lesing. Begge formidlingsformer 
kan skape gode øyeblikk for barn og unge, og er en del av den 
moderne oppveksten.  

”Fra perm til plattform”
Elise Seip Tønnessen, professor fra Universitetet i Agder, holdt 

foredrag om litteratur i bevegelse mellom mediene. Litterære 
opplevelser kan i dag erfares i mange medier og i ulike format. 
E-bøker har i stor grad blitt et verktøy for voksnes lesing. Mar-
kedet for barn er også i utvikling, og det kan se ut som barn i 
enda større grad enn voksne utsettes for opplevelser gjennom 
digitale tilbud. Tønnessen påpekte at barnelitteraturen i dag flyter 
inn i nye plattformer, og at det tyder på et paradigmeskifte på 
barnelitteraturfeltet. Hva er litteratur når innholdet ikke lenger 
ligger mellom to permer, men flyter i flere medier? Dette er 
utviklingstrekk som er av betydning for barnebibliotekarbeid, og 
utfordrer hvordan bibliotekene skal formidle i fremtiden. Det kan 
kanskje være vanskelig å se for seg at biblioteket skal ha bud-

Tekst:  
Marie Louise Ask Moss
Barnehagelærer og bachelorstudent ved bibliotek- og 
informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
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sjett til digitale verktøy, nettbrett, lisenser, 
e-bøker for barn og bildebok-apper – i 
tillegg til å utvikle samlingen i bokhyllene 
og andre etablerte tjenester. Likevel er det 
kanskje en forutsetning at man funderer 
på den digitale utviklingen av litterære 
opplevelser, om fremtidens barn og unge 
skal tiltrekkes biblioteket. Bibliotekets 
tjenester og tilbud bør være aktuelle og 
tilfredsstillende for at barn og unge skal 
fortsette å bruke biblioteket både i dag 
og i fremtiden. 

Ressurstilnærming til 
digital formidling

At digital formidling skal bli en større del 
av bibliotekets tilbud, kan kanskje være en 
skremmende tanke for mange – både for 
bibliotekarer, pedagoger og foreldre. Tro-
lig har biblioteket til dels blitt sett på som 
en arena for litteraturformidling gjennom 
for eksempel boklesing, fortellerstunder 
og mindre teaterforestillinger. Dette er en 
stor del av mange bibliotektilbud også i 
dag, i tillegg til spill på ulike konsoller og 
PC. Dessuten, om sistnevnte tjenester 
kan biblioteket sies å ha vært en ”digital 

frisone”, der tradisjonell formidling har 
en pedagogisk egenverdi. En del vil kan-
skje påstå at dette er opplevelser barn 
trenger i dag, nå som så mye av deres 
liv tilbringes foran skjermer. Til tross for 
dette, ligger det en rekke kvaliteter i di-
gital formidling. Flere bildebok-apper og 
nettsteder for barn lar brukeren ta valg 
som utgjør handlingens utvikling. Denne 
toveiskommunikasjonen gjør brukeren til 
en del av den litterære opplevelsen, og 
kan støtte kreativ og selvstendig tenkning. 
I tillegg vil en adaptasjon fra bok til digitalt 
medium være en gjentakelse med gitte 
variasjoner, vektlegge innhold annerledes, 
og nye fortolkninger vil befrukte hveran-
dre, og levendegjøre verkets miljø og 
univers. Det er ikke til å komme utenom 
at digitale erfaringer man får som barn, 
kan være positivt for fremtidens krav til 
bruk av teknologi. 

Lesermedvirkning
”Litterære apper” og muligheten til å 

være med på å skape og forme handling 
i tekster er en ny trend på både barne- 
og ungdomslitteraturfeltet. Et sentralt 

begrep knyttet til dette er lesermedvirk-
ning, der leseren inviteres inn som en 
slags medprodusent. Tønnessen nevnte 
fenomenet fan-fiction, der lesere skri-
ver videre om allerede kjente historier. 
På forum og ulike nettsamfunn skriver 
og deler ungdom sine fortellinger og 
perspektiv om etablerte rollefigurer i 
tegneserier, bøker og filmer. Blant annet 
Bergensbiblioteket har utviklet et konsept 
kalt Demoteket, der ungdom kan fysisk 
levere inn og låne ut egenproduserte 
ting – for eksempel en fanzine. At unge 
ønsker å være medprodusent og skape 
nye historier gjennom egen skriving, kan 
bidra til utvikling av deres skriveferdighe-
ter og litterære forståelse både privat og 
i utdanningssammenheng. At biblioteket 
kan støtte denne utviklingen gjennom 
å tilrettelegge for et miljø der ungdom 
kan treffes og være medprodusenter, er 
ideelt. Den nye formålsparagrafen om 
biblioteket som uavhengig møteplass 
og arena for offentlig samtale og debatt, 
kan virkeliggjøres for unge gjennom 
lese-events, skrive-workshops og andre 
arrangementer. Lesing har utviklet seg fra 
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å være personlig og enveiskommunise-
rende fra bok til leser, til å være en begi-
venhet og felleserfaring med mulighet for 
medprodusering. Lesefellesskapet kan gi 
mulighet til diskusjoner, leseengasjement 
og skrivelyst blant unge. Dette kan sees 
i sammenheng med at barn og unge 
anerkjennes som kompetente og med-
virkende individ, i tråd med endringen 
av samfunnets barnesyn de siste hun-
dre årene. Som kulturell institusjon må 
biblioteket utvikle tilbud som gjenspeiler 
og møter den rådende forestillingen om 
barn og unge. 

Fremtidens barnebibliotek
Dagens teknologiutvikling tilsier at det 

er riktig å verdsette at kulturelle opple-
velser kan være både digitale og tradi-
sjonelle. Da er det viktig at bibliotekarer 
utvikler kompetanse til å velge riktige 
digitale produkter. I den digitale verden 
utvikles markedet for barn kontinuerlig, 
og det er sentralt å kunne finne fram til 
produkt som gir gode opplevelser. Tiden 
da kun bokpermen inneholdt litterær 
formidling er forbi, og det er nødvendig 
å være bevisst på at formidling foregår 
på ulike plattformer. Digitale medier 
gir i likhet med boken også estetiske 
erfaringer, og er skapt for opplevelsens 
skyld. Det er mange likheter mellom bok 
og nettbrett – en bildebok-app kan ha 
stor likhet til den originale klaffeboken. 
Det kan også reflekteres over om digital 
formidling i barne- og ungdomsbibliotek 
gjør at institusjonen treffer flere brukere. 
Ikke alle barn har interesse for bøker, og 
ungdom kan la seg engasjere av å være 
inkludert i et lesefellesskap. Likevel er 
det i hovedsak bøkene som er bibliote-

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

kets fremste oppgave å formidle, og det 
er viktig at nye medier ikke utvikles på 
bekostning av boksamlingen. I utviklingen 
av fremtidens bibliotek er det enkelt å se 
for seg flere digitale verktøy, og det er 
viktig at barnebibliotekarer bevisstgjøres 

og får kompetanse på dette feltet – både 
når det gjelder teknologien i seg selv, og 
formidlingsmulighetene de kan inneha ved 
valg av riktige medier. 

Elise Seip Tønnessen, professor fra Universitetet i Agder, påpeker at barnelitteraturen i dag flyter 
inn i nye plattformer, og at det tyder på et paradigmeskifte på barnelitteraturfeltet. (Foto: UiA)
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Forventninger til 
vårens hovedoppgjør
Reallønnsvekst, pensjon og å hegne om frontfagmodellen. Det blir stikkordene for vår ho-
vedorganisasjon YS i vårens hovedoppgjør. Forbundsleder Monica Deildok peker på like-
lønn, uttelling for ansiennitet og startlønn som sentrale saker for BFs del.

– For Bibliotekarforbundet er likelønns-
aspektet viktig også i år. Og da snakker 
jeg om likelønnsaspektet slik likelønns-
kommisjonen definerte det, nemlig som 
et opparbeidet lønnsetterslep for kvin-
nedominerte høgskolegrupper i offentlig 
sektor. Dette etterslepet må tettes. Vi er 
også opptatt av at bibliotekarer skal få 
uttelling for ansiennitet og at startlønn 
i alle våre stillingskoder skal økes, sier 
forbundsleder Monica Deildok.

Mandag 24. februar la vår hovedor-
ganisasjon YS frem sitt inntektspolitiske 
dokument. Dokumentet ligger til grunn for 
YS sine posisjoner i vårens hovedoppgjør.

YS går inn for reallønnsøkning til alle – 
altså at du skal ha mer å rutte med etter 
at prisstigning og skatt er trukket fra – og 
at medlemmene i YS-forbundene skal få 
større innflytelse over egne pensjonsord-
ninger, gjennom tariff- eller lovfesting.

Berland: – Rom for reallønnsvekst
Lønnsveksten i Norge lå i fjor på 3,9 

prosent, mens inflasjonen var på 2,1 
prosent, viser den foreløpige rapporten 
fra TBU (Det tekniske beregningsutvalget 
for inntektsoppgjørene).

- Dette gir en reallønnsvekst på 1,8 
prosent, noe som er i tråd med hva YS 
krevde under fjorårets lønnsoppgjør, sier 
YS-leder Jorunn Berland.

Det er først og fremst en høyere pris-
vekst i 2013 som gjør at reallønnsveksten 
var lavere enn tidligere år. Inflasjonen har 
vært lav lenge, men ligger nå på et mer 
normalt nivå. TBU anslår inflasjonen til om 
lag 2,5 prosent fra 2013 til 2014.

Lønnsveksten i Norge varierte fra 3 til 

6,7 prosent i de største forhandlingsom-
rådene. Tallene for statlig sektor er ikke 
klare. Det ligger allerede inne en vekst på 
3/4 prosent for ansatte i de største for-
handlingsområdene. Dette er det såkalte 
lønnsoverhenget.

Ønsker debatt om pensjon
YS ønsker også at sentrale pensjons-

spørsmål drøftes i årets oppgjør, til tross 
for at arbeidsgiversiden har varslet at de 
ikke ønsker å forhandle om pensjon. YS 
vil imidlertid arbeide for å sikre bedre og 
kjønnsnøytrale pensjonsrettigheter enten 
gjennom tariffesting, eller ved endret 
lovgivning. 

– Da offentlig tjenestepensjon ble 
forhandlet i 2009 var vi klar over at den 
ikke var noen permanent løsning. De 
nye hybride tjenestepensjonene ligner 
i stor grad på kombinasjonsalternativet, 
som regjeringen la fram i 2009. Private 
virksomheter som i fremtiden legger inn 
anbud på å utføre offentlig tjenester bør 
tilby sine ansatte hybride tjenestepensjo-

ner, på nivå med offentlig tjenestepensjon.  
Dette bør være et vilkår for å få legge inn 
anbud, sier Berland.

Hegner om frontfagmodellen
Et annet viktig aspekt for YS i årets 

hovedoppgjør er frontfagmodellen. Mo-
dellen innebærer at Fellesforbundet og 
Norsk Industri forhandler først, og at disse 
avgjør hvor stor gjennomsnittlig lønnsøk-
ning økonomien og eksportbedriftene 
tåler, uten at det går utover konkurran-
sekraften.

– Vi hegner om frontfagmodellen, men 
den er avhengig av at NHO og LO leverer 
troverdige anslag for hvor stor lønnsvek-
sten blir, sier Berland.

YS-leder Jorunn Berland åpner for å 
sprenge rammene når det gjelder yrkes-
grupper som i flere år er blitt hengende 
etter i lønnsutviklingen.

  –Vi skal gå dypere inne i hvilke grup-
per dette er fram mot årets lønnsforhand-
linger, sier Berland til NTB. 

Tekst: 
Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider i BF

– Vi hegner om frontfagmodellen, men den er avhengig av at NHO og LO leverer troverdige anslag 
for hvor stor lønnsveksten blir, sier YS-leder Jorunn Berland. (Foto: Erik Norrud)

TARIFFOPPGJØRET  2014
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Forbundsstyret forbereder 
lønnsoppgjøret
I sitt møte 26. februar behandlet BFs styre lønnskravene til årets hovedoppgjør. 
Det er mange sektorer og det er foreløpige krav. Gjennom forhandlinger, og om 
nødvendig megling, vil kravene spisses. Forhandlingene vil foregå i april, mens 
eventuell megling går i mai. 

Bak BFs krav ligger både de gene-
relle føringene i YS Inntektspolitiske 
dokument, og alle de små og store 
tilbakemeldingene fra BFs egne tillits-
valgte om hvor skoen trykker. En viktig 
premiss for forhandlingene er også Det 
tekniske beregningsutvalget (TBU) for 
inntektsoppgjørene, som kom med sin 
foreløpige rapport 17. februar. 

TBU-rapporten
På styremøtet orienterte forbundsle-

der Monica Deildok om TBU-rapporten. 
For lønnstakere under ett legger utval-
get til grunn at veksten i gjennomsnittlig 
årslønn fra 2012 til 2013 var på 3,9 pro-
sent. Utvalget anslår lønnsoverhenget til 
2014 til ¾ prosent i gjennomsnitt i de 
største forhandlingsområdene. Samtidig 

TARIFFOPPGJØRET  2014

Forbundsstyret har drøftet og vedtatt kravene som BF 
fremmer i første runde av årets hovedoppgjør. Kravene 
vil konkretiseres og spisses etter hvert som forhandlin-
ger og evt mekling kommer i gang. Forbundsstyret har 
også gått gjennom beredskapen ved eventuell konflikt.

anslår både Statistisk sentralbyrå og 
Norges bank en lønnsvekst på 3,8 % 
i 2014, hvilket innebærer at arbeidsgi-
versiden neppe kan argumentere med at 
overhenget aleine fører til økt kjøpekraft.

YS inntektspolitiske dokument
Hovedkonklusjonen i YS inntektspo-

litiske dokument 2014-2016, som ble 
vedtatt på YS representantskapsmøte 
24. februar, er at YS mener det er rom 
for reallønnsøkning i 2014. Videre leg-
ges det vekt på følgende:

”[YS] støtter prinsippene bak front-
fagsmodellen og vil gjennomføre lønns-
oppgjør med dette som norm. En 
troverdig ramme fra frontfagsoppgjøret 
skal verken være gulv eller tak for lønns-
vekst, men en norm som andre forhand-
lingsområder skal forholde seg til. 

YS er opptatt av et velfungerende 
arbeidsmarked med trygge og gode 
arbeidsforhold for alle. Avtalen om et 
inkluderende arbeidsliv er viktig og må 

videreføres, og sykelønnsordningen 
må beholdes uendret. Sosial dumping 
skal bekjempes. Konkurranseutsetting 
og outsourcing skal ikke medføre at 
arbeidstakere får dårligere lønns- og 
arbeidsvilkår, herunder pensjon. 

YS er alltid åpen for dialog om forbe-
dringer av reguleringene for arbeidstid. 
Men, utgangspunktet vårt er at dagens 
regulering gir svært godt grunnlag for 
både lokal fleksibilitet og universelt 
vern, men det fordrer at partene utnyt-
ter mulighetene for samarbeid og har 
kunnskap om regelverket. 

YS vil arbeide for å sikre bedre pen-
sjonsrettigheter for alle arbeidstakere, 
i privat og offentlig sektor.  I offentlig 
sektor må det fremforhandles bedre 
pensjoner for arbeidstakere født i 1963 
eller senere.”

Krav i kommunesektoren
Det er altså hovedoppgjør i år, det 

vil si at hele tariffavtalen er gjenstand 

Tekst & foto: 
Erling Bergan
Redaktør
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for forhandling. BFs nestleder Margunn 
Haugland la fram forslagene til BFs krav 
i KS-sektoren. Dette er altså kravene 
som inngår i første fase av prosessen. 
Og forbundsstyret sluttet seg til krav 
om generelle tillegg til alle i kapittel 4, 
inkludert justering av minstelønnssat-
sene, utvidet ansiennitetsstige ut over 
10 års ansiennitet, økning av ulempetil-
leggene og økning av årslønn på 4 og 
8 års ansiennitet i minstelønnsstigen.

BF fremmer krav om avsetning av 
midler til lokal pott og at denne bør 
være av en viss størrelse. Videre for-
venter BF en fortsatt tydelig vektleg-
ging av kompetanse i YS kommunes 
krav for kommunal sektor. All kompe-
tanse, både videre- og etterutdanning, 
skal verdsettes og sikres, fremhever 
forbundsstyret. 

Krav i Oslo kommune
Til hovedoppgjøret for de ansatte i 

Oslo kommune, la BFs rådgiver Kari 
Lifjell fram forslagene til BFs krav. 
Disse ble drøftet og justert noe av 
forbundsstyret, som vedtok å kreve 
justeringspott for å utlikne lønnsdif-
feranse og justere lønnsrammer innad 
i Oslo kommune, generelle tillegg, og 
økning av ulempetilleggene.

Videre krever BF avsatt pott til lokale 
forhandlinger, og at denne bør være av 
en viss størrelse, med føringer om å 
prioritere de lavtlønnede 

Krav i Spekter
Også på dette tariffområdet la Kari 

Lifjell fram forslag til BFs krav. Det 
dreier seg om det som i denne sek-
toren heter A-delsforhandlinger og 
A2-forhandlinger i område 10 Helse. 
Bibliotekarforbundet vil kreve et gene-
relt kronetillegg ved årets tariffrevisjon 
i A-delsforhandlingene. Det generelle 
tillegget må utformes slik at det ivaretar 
en likelønnsprofil. BF krever videre at 
minstelønnssatsene på A2-nivå justeres 
tilsvarende. Ansiennitet må også gi 
lønnsmessig uttelling etter 10 år.

Bibliotekarforbundet krever at biblio-
tekarer i område 10 Helseforetak som 
en fast ordning for hele området lønns-
plasseres i stillingsgruppe 5 – Stillinger 
hvor det kreves høyskoleutdanning med 
spesialutdanning. Bibliotekarer i om-
råde 10 kreves gitt stillingsbenevnelse 
Spesialbibliotekar. 

Krav i statssektoren
Kravene til hovedoppgjøret for de 

ansatte i statssektoren ble vedtatt på 
forbundsstyrets møte allerede i januar, 
på grunn av tidligere kravfrist. I denne 
sektoren er det i første omgang det sen-
trale justeringsoppgjøret hvor BF frem-
mer krav på bibliotekarkodene spesielt, 
mens det i de innledende sentrale for-
handlingene legges inn generelle krav 
på bruken av de økonomiske elemen-
tene, vektlegging av disse og eventuelle 
spesielle gjennomgående bestemmel-
ser. BF fremmer krav om generelt tillegg 
på A-lønnstabellen for alle arbeidstakere 
i staten. I tillegg presiseres viktigheten 
av å ivareta likelønnsaspektet også i 
årets forhandlinger. 

BF ønsker altså avsatt midler til 
sentrale justeringsforhandlinger. Det 
er særlig i de sentrale justeringsfor-
handlingene utfordringen med å ivareta 
kvinners lønnsutvikling, der denne er 
svakere enn menns, kan løses. Dette 
gjøres gjennom å løfte stillingskoder 
i sektoren der majoriteten av stillings-
innehavere er kvinner og der lønnen er 
lavere enn for sammenliknbare manns-
dominerte stillingskoder. BF vil i et juste-
ringskrav også ha fokus på å innarbeide 
mekanismer i lønnssystemet som sikrer 
at arbeidsgiver tar i bruk hele spennet 
i lønnssystemet, og ikke kun benytter 
seg av laveste innplasseringsalternativ. 

Forbundsstyret legger vekt på at en 
pott til lokale forhandlinger ikke må være 
for liten. Og BF mener det må legges 
likelønnsføring på den lokale potten.

Fullmakt 
De sentrale forhandlingene inten-

siveres tradisjonelt inn mot fristen 1. 
mai. Dette er en del av forhandlingenes 
dynamikk. Det samme gjelder for mek-
lingen, den intensiveres også opp mot 
meklingsfristen. Mot slutten av forhand-
lingene er det mange elementer som 
kommer i spill, og forslag til løsninger 
og kompromisser legges på bordet, det 
foregår tautrekking om enkeltelementer 
i avtalene og noen krav innfris, andre 
må droppes.

Det er særlig i denne siste, krevende 
fasen av forhandlinger/mekling at BFs 
sentrale forhandlere vil ha behov for 
kunne rådføre seg med andre. BF har 
tradisjon for at forbundsstyret delegerer 
til AU å ha ansvaret for denne formen 
for rådgivning av sentrale forhandlere. 

Dette har vist seg og være effektivt og 
det har fungert godt. Forbundsstyret 
vedtok derfor også denne gang en slik 
delegering. 

Konfliktberedskap
På det nåværende tidspunkt er det 

vanskelig å vurdere sannsynligheten 
for streik. Det skal først forhandles, og 
dersom det blir brudd skal det mekles. 
Man har merket seg bruddet i arbeids-
tidsforhandlingene for lærerne, noe som 
gjør at det spisser seg til i kommunal 
sektor når det gjelder faren for streik. 
Men det er umulig å vite, og det er også 
slik at mange aktører påvirker om det 
blir streik eller ikke.

Beredskap på streik må BF imidlertid 
alltid ha, forbundet må alltid gjøre for-
beredelsene. I denne sammenhengen 
er det viktig å være forberedt på både 
eventuell streik vi selv deltar i, men også 
virkningen på våre medlemmer av at 
andre forbund streiker.

Margunn Haugland orienterte om BFs 
streikeberedskapsarbeid, med vekt på 
følgende områder:
•	Sannsynligheten for streik 
•	Streikeuttak
•	Informasjon/kommunikasjon ved 

streik
•	Videre arbeid med streikeberedskap 

i BF
Forbundsstyret vil på neste møte 31. 

mars få fremlagt foreløpige planer for 
beredskapen i de ulike tariffområdene 
til orientering. 

TARIFFOPPGJØRET  2014
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Ferie og sykdom 

FERIE

Hva skjer hvis du ikke blir frisk i tide til ferien? Og hva du gjør du dersom du blir 
sengeliggende når ferien har begynt? 

I en serie artikler tar Bibliotekaren for seg ferie. 
Andre tema ut er ”ferie og sykdom”. 

•	 En arbeidstaker som er syk i dagene rett før ferien,  
kan utsette ferien til senere i samme ferieår under  
visse forutsetninger.

•	 En arbeidstaker som blir syk under ferien, kan utsette  
feriedagene til senere i ferieåret, dersom sykdommen  
varer i minst 6 virkedager.

Tekst: 
Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider i BF

Hvis du skulle være så uheldig å være 
syk når ferien avvikles, er det greit å vite 
at det finnes regler i ferieloven som kan 
gi deg rett til utsettelse av feriefritiden. 
Reglene innebærer at en arbeidstaker 
som blir syk før eller under ferien, på 
visse vilkår kan kreve utsettelse av ferien 
til senere i samme ferieår, eller eventuelt 
til neste ferieår. 

Det går imidlertid et viktig skille 
mellom sykdom som oppstår før avtalt 
ferie starter og sykdom som oppstår i 
selve ferien. 

Dersom du som arbeidstaker blir syk 
før ferien starter, kan du kreve at ferien 
utsettes til senere i ferieåret. Kravet må 
dokumenteres med legeerklæring og 
fremsettes senest siste arbeidsdag du 
skulle jobbet før ferien. Legens syke-

melding må dokumentere at du er 100 
prosent arbeidsufør.
 
Krev ny ferieuke

Blir du syk mens du har ferie, er kravet 
at du må være helt arbeidsufør i minst 6 
virkedager for å kunne kreve et tilsvarende 
antall virkedager ferie senere i ferieåret. 
Kravet må dokumenteres med legeerklæ-
ring og fremsettes uten ugrunnet opphold 
etter at arbeidet er gjenopptatt. Ved en 
kortere sykeperiode enn seks virkedager 
kan du ikke kreve ny ferie.

Er du fortsatt syk etter at ferien er avslut-
tet, bør du likevel melde fra til arbeidsgiver 
at du krever ferien utsatt så snart som 
mulig. Dette kan gjøres samtidig som du 
sender inn sykemelding. Går det for lang tid, 
risikerer du å tape kravet om utsatt ferie.

Dersom du ikke får tatt ut den utsatte 
ferien i ferieåret, kan du kreve å få utbetalt 
feriepengene i stedet. Her må du skille 
mellom ikke avviklet ferie pga. sykdom 
eller lovlig permisjon, og andre grunner til 

at du ikke får tatt ut ferien, som ikke kan 
kreves utbetalt.

Ferieuken kan utsettes 
Sammen med legens sykemelding må 

du rette et krav til din arbeidsgiver om 
utsatt ferie. Du kan kreve ny ferie både ved 
sykdom i Norge og i utlandet. Dersom du 
retter et krav om en ny ferieuke kan ikke 
arbeidsgiveren din si nei. Husk at lørdag 
regnes som virkedag.

Om det ikke lar seg gjøre å ta ut ferien 
senere samme kalenderår, kan du over-
føre inntil 12 virkedager til det påfølgende 
året. Denne overføringen kommer i tillegg 
til eventuelt andre overførte feriedager. 
Dersom du ønsker å overføre feriedagene, 
må du rette dette kravet til arbeidsgiver i 
inneværende år.

Krav om utsatt ferie ved sykdom gjelder 
ikke bare faste ansatte. Reglene innebærer 
at alle arbeidstakere har krav på å få utsatt 
eller overført ferie dersom de øvrige vilkå-
rene for overføring er oppfylt.
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Ferie og syke barn
Om du må bruke ferien til å pleie syke 

barn, kan du ikke kreve ny ferie. Det er 
kun egen sykdom som kvalifiserer til 
overføring av feriefritid.

Eneste utvei i dette tilfelle er om legen 
gir deg en sykemelding for at du skal 
kunne pleie dine barn. Dette er imidlertid 
ikke vanlig, og det er opp til den enkelte 
lege å vurdere dette.

Konflikter med arbeidsgiver
Ferieloven gjelder på alle arbeids-

plasser: Private som offentlige, time-

Sykdom før ferien
En arbeidstaker som er syk i dagene rett før 
ferien, kan utsette ferien til senere i samme 
ferieår hvis:
•	sykdommen dokumenteres med lege- 

erklæring.
•	arbeidstaker er helt (100 prosent) arbeids-

ufør.
•	krav om utsettelse av ferie fremsettes senest 

siste arbeidsdag før avtalt ferie.
•	hele den avtalte ferien utsettes. 

Sykdom i ferien
En arbeidstaker som blir syk under ferien, kan utsette feriedagene 
til senere i ferieåret dersom:
•	 sykdommen dokumenteres med legeerklæring.
•	arbeidstaker er 100 prosent arbeidsufør.
•	sykdommen varer i minst 6 virkedager (med virkedager 

menes dagene mandag til og med lørdag, det vil si svarte 
dager på kalenderen).

•	arbeidstaker må kreve utsettelse av ferie uten ugrunnet 
opphold etter tilbakekomst på jobb.

Kilder: Ferieloven og Arbeidstilsynet. 

I KORTE TREKK:

lønnede som fastlønnede - så lenge 
det finnes en eller flere ansatte ved 
virksomheten.

Hvis arbeidsgiveren din ikke vil gi 
deg den ferien du har krav på, kan 
være lurt å ta kontakt med tillitsvalgt 
der du jobber, for å komme frem til en 
løsning. Det er også fullt mulig å koble 
inn sekretariatet. 

- Ferieloven er av privatrettslig art. 
Det betyr at Arbeidstilsynet ikke har 
tilsynsmyndighet på området – kun en 
veiledningsplikt. Dette innebærer at en 
arbeidstaker må søke juridisk bistand 

dersom arbeidsgiver nekter å gi deg 
gjennomslag for kravet, sier leder i 
Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen 
til NRK.no.

Det kan etter ferielovens paragraf 
14 bli aktuelt med erstatning dersom 
regelen ikke overholdes. Da må imid-
lertid arbeidstaker gå rettens vei.  
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Bøkers vernetid

VERNETID MED FLERE OPPHAVSMENN

Bibliotek 
& juss

Rettighetene til en forfatters tekster er 
som kjent vernet i hele opphavsmannens 
levetid og 70 år etter hans dødsår. Det 
man ikke alltid tenker på er at en bok ofte 
kan inneholde flere verk av forskjellige 
opphavsmenn, og dessuten kan vi ha å 
gjøre med forskjellige kategorier verk. Her 
vil vi ta for oss noen av disse situasjonene 
og gi noen tips til den som skal vurdere 
om innholdet fortsatt er vernet eller ikke.

En vanlig problemstilling gjelder overset-
telser. Her kan vernetiden ”ligge i flere lag”, 
oversetteren er jo ofte en annen person 
enn forfatteren av originalverket. Det over-
satte verket har altså opphavsrettslig vern, 
vi tenker oss at oversetteren har tilført 
”skapende innsats” i og med oversettel-

sen. Oversetteren må avklare kommersiell 
bruk med forfatteren av hovedverket på 
samme måte som forfatteren av originalt-
eksten ikke kan bruke oversettelsen uten 
å avklare det med oversetteren. Vi sier 
gjerne at oversettelsen er en bearbeidelse 
av originalverket – den utgjør med andre 
ord en del av en større helhet samtidig 
som den har eget vern.

Hvis to opphavsmenn har skapt hver sin 
del av teksten uten at de enkelte delene 
kan skilles ut som selvstendige verk, da 
har vi med såkalte fellesverk å gjøre. Her 
beregnes vernetiden ut fra når den lengst-
levende av opphavsmennene gikk bort. 
Når det eksempelvis gjelder antologier 
er vi som regel ikke i denne situasjonen, 
for her kan vi gjerne skille ut hvem som 
har skrevet hva, samt at tekstene som 
oftest kan stå på egne ben. Hvis vi har 
å gjøre med en sammenstilling der ska-
pende innsats har kommet til uttrykk kan 
også redaktøren/sammenstilleren få rett 
til sammenstillingen, og da som såkalt 
”samleverk”. Her kan vi også tenke oss 
sammenstilling av forskjellige typer verk, 
for eksempel tegninger og fotografier.

Tegninger og fotografier vil uansett ha 
vern på bakgrunn av tegnerens eller foto-
grafens levetid. Når det gjelder fotografier 
skal man passe på skillet mellom såkalte 

fotografiske verk og fotografiske bilder. 
De fotografiske verk har samme vern som 
bokens tekst (og tegninger), men fotogra-
fiske bilder er vernet ut fotografens levetid 
og 15 år etter hans dødsår, og minimum i 
50 år fra utløpet av det år bildet ble tatt. 
Kort fortalt kan vi nevne at et fotografisk 
verk gjerne innebærer mer enn kun den 
rene gjengivelse hva som kunne sees fra 
en bestemt posisjon i et gitt øyeblikk, for 
eksempel at det tas i bruk kunstneriske 
virkemidler som gir uttrykk for noe mer 
enn ytre fakta.

Selv om teksten har falt i det fri betyr ikke 
det at verket fritt kan benyttes kommersielt 
av andre aktører bare ved å sladde eventu-
elle bilder og verk som fortsatt er vernet. 
Måten selve sidene i boken er fremstilt på 
vil kunne ha vern etter formålsbestemmel-
sen i markedsføringsloven, og dette kalles 
gjerne ”satsrettigheter”. Disse rettighetene 
vil som regel være i spill med mindre bok-
sidene så godt som mangler formatering, 
eller det har gått tilstrekkelig lang tid siden 
boken kom ut. Som en tommelfingerregel 
kan man legge til grunn at satsrettighe-
tene ikke strekker seg ut over 50 år, men 
i konkrete tilfeller kan man kanskje også 
nå frem med at disse rettighetene løper 
ut tidligere, for eksempel der det er lenge 
siden boken var i salg.  

Tekst:
Cyrille Nolin
Juridisk rådgiver
Nasjonalbiblioteket

•	 Rettighetene til en forfatters tekster er vernet i hele opp-
havsmannens levetid og 70 år etter hans dødsår. 

•	Men en bok kan inneholde flere verk av forskjellige opp-
havsmenn: Oversettelser, antologier, bøker med tegninger.

•	Måten sidene er satt opp på kan gi ”satsrettigheter”. 
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SPØRSMÅL:
Jeg er opptatt av et godt arbeids-

miljø, men har en kollega som tar 
med seg hunden sin på jobb. Det 
er ikke noe jeg liker. Vi sitter i åpent 
kontorlandskap. Jeg vet at man kan 
ha førerhunder med seg, men det kan 
da ikke være fritt fram for å ha med 
seg kjæledyr på jobb?  Vi er ansatt 
i Oslo kommune.

SVAR:
Du har helt rett i at dette ikke er 

lov. Her er regelen fra personalhånd-
boken i Oslo kommune:

”7.5 Hundehold på arbeids-
stedet 
Av arbeidsmiljømessige hensyn 
og hensynet til allergikere som 
enten arbeider på eller besøker 
en kommunal arbeidsplass, er 
det ikke tillatt å ha med hund på 
arbeidsstedet. Dette gjelder uan-
sett størrelse på hunden. Unntatt 
herfra er førerhund for blinde. 
Hund som er i aktiv tjeneste i 
kommunen (f.eks. i Friluftsetaten, 
divisjon park og idrett) omfat-
tes ikke av dette punktet, men 
reglene for slik hund tilligger 
den enkelte virksomhet å admi-
nistrere.” 

Den samme begrunnelsen og de 
samme restriksjonene kan også 
gjelde i andre virksomheter, både 
offentlige og private. Og selv i virk-
somheter uten direkte forbud mot å 

Ta med hunden 
på jobb?

BF-sekretariatet svarer

ha med seg hund på arbeidsplassen, 
bør dette klareres med overordnede 
og kollegaer, med hensyn tatt til bru-
kere som også kan komme i kontakt 
med hunden, for å unngå konflikter. 

I helse- og sosialtjenesten i noen 
kommuner kan hunder bli brukt som 

helsefremmende tiltak. Men dette 
er neppe en aktuell problemstilling 
for bibliotek.

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell

Rådgiver i BF 

For ansatte i Oslo kommune er det ikke 
tillatt å ta med hund på jobb, uansett stør-
relse og uansett hvor snill man mener den 
måtte være. I andre virkomheter må man 
sjekke om det er tilsvarende reglement. 
(Foto: Colourbox)
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Litteraturklassikere som e-bøker fra NB
For å øke tilbudet av e-bøker, gjør Nasjonalbiblioteket 38 titler fra den norske litteraturarven 
tilgjengelig i dette formatet. 

E-BØKER

– I løpet av våren vil Nasjonalbiblioteket legge 
ut til sammen 100 titler som e-bøker, sier avtrop-
pende nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein. 
– Bøkene kan legges inn i bibliotekenes systemer 
for utlån. Det vil innebære en økning i tilgangen 
på e-bøker i norske bibliotek, og bidra til større 
oppmerksomhet rundt titler som kanskje er glemt 
i dag.

Utvalget spenner bredt både i tid og sjangre, 
med sakprosa og skjønnlitteratur fra midten 
av 1700-tallet frem til begynnelsen av forrige 
århundre. 

– Vi har valgt ut klassiske romaner, dramaer, 
novelle- og diktsamlinger, reiseskildringer og 
memoarlitteratur. Et knippe eventyr og barnelit-
teratur er også med. Til sammen blir dette et 
bredt utvalg fra norsk litteraturarv, sier nasjo-
nalbibliotekaren. 

Viktige kriterier i utvalget har vært at det skal 
inneholde sentrale titler på begge målformer og 
at både kvinnelige og mannlige forfattere skal 
være representert.  I valget mellom ulike utgaver, 
har lesbarhet for dagens publikum vært et viktig 
kriterium. Blant forfatterne som er representert 
er Camilla Collett, Hulda Garborg, Henrik Ibsen, 
Hans Jæger, Aasta Hansteen og Ivar Aasen.

I tillegg til kjente og kanoniserte verk, finnes 
også titler få kjenner til. Blant verkene er et av 
de viktigste tidsdokumentene fra tiden rundt 
1814, Christiane Korens «Moer Korens» dagbø-
ker i to bind. Her finnes også norgeshistoriens 
første science fiction-roman, Ludvig Holbergs 
Niels Klims Underjordiske Reise, og vår største 
dekandense-roman, Tryggve Andersens Mod 
Kvæld. Fritjof Nansens Paa Ski over Grønland og 
Stein Rivertons klassiske kriminalroman Mysteriet 
på Bergensbanen er også kommet med. 

E-bøkene er tilgjengelige i ePub-format på 
www.nb.no/ebok og vil etter hvert også kunne 
søkes opp gjennom bibliotekenes utlånssystemer. 

NB Nasjonalbiblioteket er et kultur-
politisk redskap for langtidsbe-
varing av kulturarven, en viktig 

ressurs i infrastrukturen for norsk forskning, og 
det statlige utviklingsorganet for en nasjonal 
bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek.

E-bøker fra Nasjonalbiblioteket:

Tryggve Andersen: Mod Kvæld
Olaf Bull: Digte
Camilla Collett: I de lange Nætter
Camilla Collett: 
   Optegnelser fra Ungdomsaarene
Nils Collett Vogt: Fra vaar til høst
Hulda Garborg: Rationelt fjøsstell
Hulda Garborg: Kvinden skabt af manden
Maurits Christopher Hansen: Noveller
Aasta Hansteen: Kvinden skabt i Guds Billede
Ludvig Holberg: Den Stundesløse
Ludvig Holberg: 
   Niels Klims Underjordiske Reise
Henrik Ibsen: Når vi døde vågner
Henrik Ibsen: Samfundets Støtter
Hans Jæger: Syk kjærlihet
Ragnhild Jølsen: Ve’s mor
Hans E. Kinck: Sneskavlen brast, del 1, 2 og 3
Hans E. Kinck: Trækfugle
Bernt Lie: Peter Napoleon
Bernt Lie: Svend Bidevind
Christiane Koren: 
   ”Moer Korens” dagbøger, bind 1 og 2
Rasmus Løland: Det store nashornet
Rasmus Løland: Kvitebjørnen
Antoinette Mayn: Stadier: en Penneskitse
Fritjof Nansen: Paa Ski over Grønland
Rudolf Nilsen: På gjensyn: dikte
Regine Normann: Eventyr
Regine Normann: Nye eventyr
Sigrun Okkenhaug: Den vene skåla
Stein Riverton: Mysteriet på Bergensbanen
Nini Roll Anker: Den som henger i en tråd
Nini Roll Anker: Det svake kjønn
Henrik Wergeland: Hassel-Nødder
Hanna Winsnes: Aftnene på Ekelund
Dikken Zwilgmeyer: Vi børn
Ivar Aasen: Ervingen  
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Navn:     Edith Irene Vevang
Arbeidssted:  Bergen offentlige bibliotek
Fartstid som tillitsvalgt: Fra 2005, med avbrekk i 2009 og 2010 pga styreverv i fylkeslaget 

Jaså, du er tillitsvalgt?

- Hvordan ble du tillitsvalgt?
- Jeg ble forespurt av valgkomiteen, og sa 

ja til å stille til valg uten egentlig å ha tenkt 
meg om hva dette vervet faktisk ville inne-
bære av utfordringer. I Bergen kommune er 
vi såpass mange BF-medlemmer at vi har 
et klubbstyre med tre styremedlemmer og 
et varamedlem. Dermed trodde jeg at det 
var styremedlemmer igjen i styret med  
erfaring og dermed skulle det bli lettere 
for meg som var helt ny. Men det nyvalgte 
styret ble bestående av bare ferske med-
lemmer uten erfaring, så vi fikk en bratt  
læringskurve. Men det gikk heldigvis bra.

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

- Jeg var forholdsvis ny i arbeidslivet som 
bibliotekar og som medlem i Bibliotekarfor-
bundet i 2005, så jeg hadde liten innsikt i 
hvilke arbeidsoppgaver som tilhørte vervet. 
Men jeg var opptatt av at nå var det min tur 
til å gjøre en innsats. Selv om vi er mer enn 
40 BF-medlemmer i Bergen kommune er 
det ikke alltid like lett å rekruttere til vervet 
som tillitsvalgt.

- Hvilke tema er medlemmene på din 
arbeidsplass opptatt av? 

- Bergen offentlige bibliotek fikk ny bi-
blioteksjef i 2011 og hun har gjennomført 
en større omorganisering av Hovedbiblio-
teket. Vi har også reforhandlet den gamle 
arbeidsavtalen vår og innført søndagsåpent 
Hovedbibliotek. I slike saker er det viktig 
at vi som tillitsvalgte prøver å ivareta våre 
medlemmers rettigheter og interesser. 
Ellers er medlemmene selvsagt opptatt 
av egen lønn og lønnsnivået mellom de 
ulike yrkesgruppene i biblioteket. Vi har i 
de siste årene fått flere ansatte som ikke 
har bibliotekarutdanning i det som tidligere 
har vært stillinger med krav om biblioteka-
rutdanning. I tillegg har vi fått andre typer 

stillinger enn de «tradisjonelle», så naturlig 
nok er våre medlemmer interessert i at 
vi som yrkesgruppe ikke taper terreng 
lønnsmessig. 

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

- At jeg har fått bedre forståelse av 
hvordan alt henger sammen. Prosessene 
bak f.eks. lønnsforhandlinger, fra drøftings-
møter til ferdig undertegnet protokoll. Det 
er her man som tillitsvalgt har den største 
påvirkningskraften. Ellers er vår rolle mer 
lik en deltaker som passer på at alle pro-
sesser går riktig for seg, men uten større 
muligheter til å endre utfallet av en sak 
hvis den ikke direkte bryter lover og regler.

- Hvordan har du opplevd å delta i 
lokale lønnsforhandlinger?

- Første gangen var vi helt uten praktisk 
erfaring, så vi var lettet når det hele var  
overstått. Men etter å ha gjennomført 
forhandlingskurs og blitt mer rutinert, 
føler jeg at sommerfuglene i magen er 
under kontroll, stort sett. Vi møter dyktige 
forhandlere i Bergen kommune, så vi har 
en god og profesjonell tone. Den viktigste 
erfaringen er nok å ha klare prioriteringer, 
slik at vi vet hvilke medlemmer som skal  
prioriteres ekstra på bekostning av andre. 
Når man kjenner alle man forhandler for, 
kan slike prioriteringer bli ekstra utfor-
drende, men på den andre siden er jo det 
en styrke. Vi kjenner våre medlemmer slik 
at vi kan argumentere sterkere overfor 
kommunens forhandlingsutvalg og da 
kanskje lokke frem noen ekstra kroner.

- Har du hatt bruk for fylkeslaget 
eller BFs sekretariat?

- Jeg har hatt god hjelp fra sekretariatet 
ved flere anledninger, spesielt med hensyn 

til omorganiseringen og den nye arbeids-
avtalen. Det er betryggende å vite at hjelp 
og gode råd bare er en telefonsamtale eller 
epost unna.

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

- Jeg regner med at det kan virke mer 
skremmende hvis man er på en arbeids-
plass med få BF-medlemmer.  Prøv å dra 
nytte av BF-tillitsvalgte på andre arbeids-
plasser, i kommunen eller i fylket. Og ikke 
minst avtroppende tillitsvalgt, vi er alle 
innstilt på å hjelpe en annen tillitsvalgt ved 
behov. En annen mulighet er å samarbeide 
med andre YS-forbund. Følg også med på 
Bibliotekarforbundets hjemmesider, nyttige 
kurs avholdes med jevne mellomrom. Som 
tillitsvalgt har man krav på å få fri til å delta 
på slike kurs. Større kommuner avholder 
også egne kurs i f.eks. Hovedtariffavtalen. 
Jo mer man vet, jo mer trygg føler man seg 
i rollen som tillitsvalgt. 

VÅR EGEN ORGANISASJON

Edith Irene Vevang er tillitsvalgt for mer enn 40 
BF-medlemmer ved Bergen offentlige bibliotek. 
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Jeg hadde en veldig, veldig uhøytidelig 
spørreundersøkelse på Facebook hvor 
jeg spurte: ”Hvilket syn har du på bi-
blioteket? Og hvordan ser en bibliotekar 
ut?”. Svarene jeg fikk var egentlig ikke 
overraskende, selv om jeg nok skulle 
ønske at jeg hadde fått andre.

En ting hadde flesteparten av svarene 
til felles, nemlig at som barn elsket de 
alle biblioteket. Det var et magisk sted, 
et sted fullt av skatter. Men det endrer 
seg når de ble eldre. For noen er bi-
blioteket fortsatt et sted for leseglede, 
for å finne små skatter og for å få tips. 
Ikke for alle.

”Pleier å parkere der når jeg skal på 
kino”. Det var også et svar jeg fikk. Er jo 
ikke ille at biblioteket har en parkerings-
plass på utsiden, og at den tydeligvis er 
gratis. Andre sier at rett og slett har glemt 
bort at vi eksisterer for voksne også. Pluss 
at flertallet har et bilde av bibliotekaren 
som en eldre, kjedelig, bebrillet person, 
en grå mus rett og slett. 

Som sagt var dette en veldig uhøyti-
delig spørreundersøkelse på Facebook 
blant folk jeg har på vennelisten, men 
det føyer seg inn med det jeg hører 
fra andre. Biblioteket er ikke kult, og 
bibliotekaren er kjedelig. Hvordan i alle 
dager har vi klart å få det imaget? For 
moro skyld så søkte jeg på stereotype 
librarian i Google, og det første treffet 

Hvem, hva og hvorfor?

var en Wikipediaside om bibliotekarer 
i popkulturen. Det er ikke så hyggelig 
lesning de første linjene, selv om det 
blir bedre lenger ned.

Hvorfor er det slik egentlig? Greit at 
det kan være en høy gjennomsnittsalder 
på en del bibliotek, men alle bibliotekarer 
jeg har møtt er lidenskapelig opptatt av 
det de driver med. Uavhengig av alder. 
De snakker ofte i ett om sin lidenskap, de 
bobler over av entusiasme og er sjeldent 
lettskremte (eller timid som det står på 
wikipediasiden). 

Bibliotekene passer kanskje ikke len-
ger til navnet, biblio=bok + theke=lager, 

men jeg tror ikke alle har fått det med 
seg. Jeg har lest noen artikler, og ikke 
minst kommentarer, hvor jeg må spørre 
meg selv om de har vært innom et biblio-
tek de siste 40 årene. Vi gjør jo så mye 
mer! Så hvorfor kommer vi kun ut i de 
store mediene når noe går til helsike, når 
budsjetter blir kuttet eller det er snakk 
om store pengesummer? Dette er abso-
lutt satt på spissen, jeg vet flere kjente 
har skrevet fine kommentarer om oss i 
media. Men likevel, jeg vil ha mer! Jeg vil 
se flere reportasjer fra bibliotekene, jeg 
vil se at det skal være naturlig å se ting 
i media som omhandler hva som skjer 
på biblioteket. Kommer dette til å skje? 
Jeg tror dessverre ikke det, men vi bør 
fortsatt jobbe med det. For om man liker 
det eller ikke, så har vi et veldig kjedelig 
image. Nå er ikke image alt, men hvis vi 
ønsker å få den andre halvparten av Nor-
ges befolkning inn til oss må vi kanskje 
jobbe litt med det likevel.

I USA er det flere bibliotekarer som 
jobber med å motbevise de stereo-
typene, det finnes hjemmesider og 
kalendre med bilder av bibliotekarer. Bi-
bliotekarer med tatoveringer, piercinger, 
i skinnjakker, med hodeskallesmykker 
og så videre. Akkurat som i resten av 
befolkningen egentlig. Jeg syns vi skal 
få noe lignende hit. Er det noen som tar 
utfordringen? 

Jeg hadde en veldig, veldig uhøytidelig spørreundersøkelse på Facebook hvor jeg spurte: 
”Hvilket syn har du på biblioteket? Og hvordan ser en bibliotekar ut?”. Svarene jeg fikk var 
egentlig ikke overraskende, selv om jeg nok skulle ønske at jeg hadde fått andre.

Jan-Egil Jan-Egil Holter-Wilhelmsen er ut-
dannet bibliotekar fra Høgskolen i 
Oslo i 2008. Han har i mange år 

jobbet ved  Horten bibliotek. I Bibliotekaren reflekterer han over  
hendelser og fenomener på eget bibliotek, med blikket rettet 
også utover på de store spørsmålene.

STEREOTYPIER
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Den selvbetjeningsautomaten som overgår all 
annen standard innenfor design og funksjonalitet

Møt Axiell og Bibliotheca 
på Det Norske Bibliotekmøte

            26.-28. mars 2014  i Trondheim

Se mer om smartserveTM 1000 og alle våre produkter på www.axiell.no

Kom og hør om Det åpne bibliotek som har blitt 
en meget stor suksess i Danmark og som nå også 
er godt på vei i Norge. 

Motta en demo av vår siste automat smartserve 
1000, vår RFID reservasjons- og fjernlånsvogn, og 
høre om våre nyheter innenfor sorteringsanlegg 
og mye mer.

Vi vil også presentere verktøyet smartadmin, som 
med avanserte statistikkfunksjoner effektivt og 
enkelt kan overvåke bruken og effektiviteten av 
bibliotekets RFID automater, porter og annet 
utstyr – samt å overvåke Det åpne bibliotek 
eksternt.
 
Axiell og Bibliotheca fokuserer seg utelukkende 
om biblioteker, og vi har mange års erfaring 
innenfor selvbetjening. Vi er din totalleverandør 
av  RFID-, EM/RFID- og strekkodebaserte selvbe-
tjeningsløsninger.
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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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Telemarksbiblioteket 

To spesialbibliotekarer/bibliotekrådgivere  
Telemarksbiblioteket er en interkommunal virksomhet som eies av Telemark fylkeskommune 
og Nome kommune, og er lokalisert på Ulefoss.
Ønsker du å jobbe med trivelige kolleger i et miljø med gode  utviklingsmuligheter og spennende 
og utfordrende oppgaver?

Du kan lese mer om virksomheten på www.tm.fylkesbibl.no    

Kontaktpersoner:
Fylkesbiblioteksjef Tove Fjerdingstad tlf.: 35 94 89 20 eller 905 10 928 
eller styreleder Jørund Ruud tlf.: 35 91 73 98 eller 909 13 996

Søknadsfrist 20. mars 2014.

Fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema  nner du på:
www.telemark.no eller www.jobbdirekte.no/telemarkfk

Frogn kommune har 15.300 innbyggere og ligger fire mil sør for Oslo. Det 
kommunale biblioteket ligger flott til ved torget i Drøbak sentrum og funge-
rer som en populær kulturell møteplass for innbyggere og tilreisende. 

Biblioteksjef
Biblioteket har 4 ½ årsverk, har fullført RFID- merking av 

samlingen, og har nettopp tatt i bruk selvbetjeningsfunksjoner 
ved utlån og innlevering.

Biblioteket har stor aktivitet med regelmessige barneforestillin-
ger, temakvelder for voksne, bokkafe, bokaften, lese/prategruppe 
for innvandrerkvinner, leseombud, lesesirkel etc. Biblioteket 
stiller også lokalene til disposisjon for bl.a. «Åpen barnehage», 
advokatvakt og demenskoordinator.

Biblioteket deltar i den kulturelle skolesekken, og tilbyr bokprat 
for flere klassetrinn - både på biblioteket og ved besøk på skolene.

Innhold i stillingen:
•	 personal- og økonomiansvar for biblioteket
•	 videreføre moderniseringen av biblioteket
•	 tett samarbeid med kommuneadministrasjonen 

Vi søker deg som:
•	 er fagutdannet bibliotekar med relevant erfaring
•	 er dyktig og visjonær i faget ditt
•	 har lederkompetanse og ser på dine medarbeidere som den 

viktigste ressurs

•	 ønsker å utvikle biblioteket ytterligere som en kultur- og 
kunnskapsarena

•	 er åpen for nye tanker og ideer overfor et bredt publikum
•	 er utadvendt, empatisk og serviceinnstilt
•	 er tydelig og motiverende som leder, med god gjennomfø-

ringsevne
•	 trives med tverrfaglig samarbeid 

Vi kan tilby:
•	Norges kanskje koseligste bibliotek midt på torget i Drøbak
•	 høy aktivitet sammen med svært kompetente kollegaer
•	 en spennende og variert hverdag i et trivelig og travelt ar-

beidsmiljø
•	 lønn etter avtale 

Søknadsfrist: 21. mars 2014

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til bibliotek-
sjef Astrid Ostorp, tlf. 480 65175 eller fungerende enhetsleder 
Hege Elnæs, tlf. 415 31382.

Frogn kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle 
som er kvalifisert til å søke.
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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

”Alle fag har brug for faglige fortællinger, 
som kan skabe orden i det kaos, som 
et arbejdsliv kan byde på. En stærk 
profession har en stærk identitet, og 
ofte følger der gode arbejdsvilkår og 
god løn med. Men hvad stiller man op, 
når man har fornemmelsen af, at det er 
selve grundfortællingen, der er på spil?”

Søren Kløjgaard, formand i det 
danske Bibliotekarforbundet, i sin 
leder i BF-tidsskriftet Perspektiv, 
januar 2014.

Det er spennende tider for bibliote-
karer. Utfordringene står i kø. Store og 
viktige utviklingstrekk banker på dørene 
våre. Er det ikke digitalisering og e-bøker, 
så er det debatt-arena og samfunns-
oppdrag, eller åpne vitenarkiv, eller 
litteraturpolitikk og innkjøpsordninger, 
eller teknologivalg og åpen kildekode, 
eller valget mellom store og små enheter, 
eller meråpne bibliotek med ubetjent 
åpningstid, eller formidling i stadig nye 
varianter, eller…

For en bibliotekar som har opplevd 
tre-fire tiår i bransjen, er skarpe og 
analytiske kollegaer noe som stadig har 
vist seg å ha stor betydning har satt pris 
på. Folk som trenger gjennom overflaten 
og bringer små og store fortellinger om 
hva som skjer, ut over det umiddelbart 
synlige. Og som i noen tilfelle også har 
evner til å gjennomføre nødvendige eller 
spennende ting. 

De sekstiåtteraktige blant oss har 
betydd mye. Uansett hvor man hørte 
hjemme på den politiske skalaen, var 
syttitallet – for de som ble formet bi-
bliotekpolitisk på den tida – en tid for å 
være genuint engasjert. Mange har hatt 
bibliotekenes samfunnsoppdrag nær-
mest under huden. 

Med dette lett mimrende bakteppet, 
vil jeg – i god sekstiåtterånd – rette en 
appell! Til ungdommen. Intet mindre!

Du som er i tjue- eller trettiåra og er 
nysgjerrig på sammenhengen mellom 
bibliotek, samfunn og teknologi, som har 
noen meninger om dette og samtidig vil 
diskutere mer, som vil takke sekstiåtterne 
for innsatsen og overta stafettpinnen, - til 
deg vil jeg si: Din tid er kommet! 

I løpet av kort tid har noen betydnings-
fulle personer, kanskje noen av dem til 

Kor e alle helter hen?
og med bør omtales som bautaer, trådt 
ut av yrkeslivet og bransjen. Vi står nå 
overfor en bibliotekbransje uten Liv 
Sæteren, uten Vigdis Moe Skarstein, 
uten Ole Husby, uten Torkel Hasle, uten 
Niels Windfeld Lund. Fagpersonalet på 
bibliotekarutdanninga i Oslo pensjoneres 
over en lav sko. Alle stillinger vil fylles av 
nye mennesker. Men hvem vil fylle rollene 
deres som analytikere, politikere, inno-
vatører, dialektikere og stubbebrytere? 

Jeg kunne nevnt mange flere helter, 
noen nevnt, ingen glemt. Poenget er at 
det er ledig plass på torget. For unge og 
framoverlente bibliotekarer og bibliotek-
studenter, som har mer sans for å tenke 
stort og klart enn å skrike høyt og surt, er 
det mye ledig plass. Om du velger veien 
gjennom jobb og stilling, verv og orga-
nisasjoner, blogg og debatt, er ditt valg. 

Kor e alle helter hen?, spør Jan Eggum, 
og ber Zorro, Stalin og Tjorven komme 
tilbake. Det er vel ikke så smart. Men 
spørsmålet er reelt og viktig nok. En hver 
tid trenger sine ”helter”, sine tenkere, 
fortellere og debattanter. Med nysgjer-
rig respekt for Haakon Nyhuus, Johanna 
Matheson, Frode Bakken og Vigdis Moe 
Skarstein, må nye bibliotekfortellinger 
etableres. 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan


