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Biblioteksjefer 
får kjørt seg

Bibliotekarforbundets 
leder tar for seg debatten 
om debatten. Bibliotek-
sjefene i Kristiansand og 
Stavanger står sammen 
som forsvarer av viktige 
prinsipper, hevder hun.
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Den blå bibliotekpolitikken
 

Statssekretær Knut Olav Åmås foreleste på 
Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag 
(HiOA) torsdag 20. mars. Her snakket Åmås 
om bibliotekenes plass i den borgerlige kul-
turpolitikken. 
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Kritisk til e-bok-notatet fra 
Nasjonalbiblioteket

Siste uka i mars ble endelig ”Utlån av  
e-bøker i folkebibliotek – utfordringer  
og muligheter” offentliggjort. Leder i BFs 
ebok-utvalg, Ørjan Persen, er kritisk  
til NBs ebok-notat.
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Lederen har ordet
I den siste tiden har debatten om de-

batten i bibliotekene gått i norske medier. 
Den har sirklet rundt to eksempler fra vir-
keligheten, biblioteksjefen i Kristiansands 
avvisning av SIAN (Stopp Islamiseringen 
av Norge) sitt opplysningsarrangement i 
biblioteket, og Stavanger biblioteks rasis-
medebatt, der et bredt spekter av politiske 
partier og organisasjoner deriblant en 
sterkt innvandringsskeptisk gruppe, Bor-
gervernet Rogaland, var invitert til å delta.

Begge sakene vakte oppsikt og debatt 
i mediene. 

Biblioteksjefene Marit Egaas i Stavanger 
og Anne Kristin Undlien i Kristiansand ble 
tilsynelatende stående på hver sin side av 
debatten. Egaas som den som slapp de 
innvandringsskeptiske til i biblioteket – til 
høylytte protester fra anti-rasister, Undlien 
som den som nektet de innvandrings-
skeptiske å komme til ordet, til høylytte 
protester fra dem, og fra forsvarere av 

ytringsfrihetens ukrenkelighet. 

Ikke på hver sin side
Slik jeg ser det står imidlertid bibliotek-

sjefene i Kristiansand og Stavanger ikke 
på hver sin side i det hele tatt, de står 
sammen som forsvarer av viktige prinsip-
per og en god tolkning av bibliotekets rolle 
som arena for offentlig samtale og debatt.

Denne rollen springer ut av formålspa-
ragrafen i den reviderte lov om folkebi-
bliotek. Paragrafen lyder i sin helhet slik:

§ 1.Målsetting
Folkebibliotekene skal ha til oppgave å 

fremme opplysning, utdanning og annen 
kulturell virksomhet, gjennom aktiv formid-
ling og ved å stille bøker og andre medier 
gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig 
møteplass og arena for offentlig samtale 
og debatt.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud 
til barn og voksne legge vekt på kvalitet, 
allsidighet og aktualitet.

Bibliotekenes innhold og tjenester skal 
gjøres kjent.

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt 
biblioteksystem.

Når biblioteksjef Undlien i Kristiansand 
avviste SIANs arrangement i biblioteket 
var det et møte der SIAN alene skulle 
informere om sin virksomhet i om lag en 
time hun takket nei til. Samtidig inviterte 
hun organisasjonen til et arrangement om 
innvandring i biblioteket der både SIAN og 
andre kan belyse temaet bredt, og der det 
ble invitert til åpen debatt. 

Med andre ord akkurat det samme 
som biblioteksjefen i Stavanger inviterte 
til. Åpen debatt og flere synspunkter 
invitert inn i samtalen. Biblioteksjefene i 
Kristiansand og Stavanger har begge ini-
tiert arrangementer der et meget aktuelt 
tema skal belyses, med vekt på allsidig-
het og kvalitet, og med vekt på at også 
organisasjoner som har sterke og til dels 
kontroversielle meninger skal få slippe til. 

God tolkning
Etter min mening har de begge tolket 

bibliotekets nye rolle som debattarrangør 
godt. De har ikke tolket det som en invita-
sjon til å sette det til enhver tid mest yt-
terliggående på agendaen alene. Ei heller 
til ukritisk å samarbeide med enhver som 
ønsker det. De har i lys av den utvidede 

Kontroversiell debatt i Stavanger bibliotek 
i mars: BF-lederen mener biblioteksjefene i 
Kristiansand og Stavanger står sammen som 
forsvarer av viktige prinsipper og en god 
tolkning av bibliotekets rolle som arena for 
offentlig samtale og debatt.
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DEBATTARENA

formålsparagrafen søkt å utvikle bibliote-
ket som uavhengig møteplass gjennom å 
invitere til offentlig samtale og debatt med 
vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

I begge sakene har biblioteksjefene 
måttet tåle diskusjon om sine avgjørel-
ser. Kanskje skyldes det at biblioteket 
som debattarena og biblioteksjefen som 
redaktør i denne sammenhengen ennå er 
noe uprøvd og dermed blir gjenstand for 
stor interesse og oppmerksomhet. Jeg tror 
imidlertid at temaets følsomhet er en like 
god grunn til oppmerksomheten. Rasisme, 
innvandring og religion vekker sterke 
meninger og sterke følelser hos svært 
mange. Og det er lett å se at i akkurat 
dette spørsmålet avstedkommer det de-
batt uansett hvilken linje man legger seg 
på. I Stavanger fikk biblioteksjefen kritikk 
for å slippe til innvandringskritikerne, i 
Kristiansand fikk biblioteksjefen kritikk for 
ikke å gjøre det.

Tok redaktøransvaret
Denne kritikken tålte Undlien og Egaas 

godt. De lot seg ikke true til å gjøre om 
på beslutninger eller avlyse arrangement, 
men valgte å stå opp for den beslutningen 
de hadde tatt, og ta det redaktøransvaret 
som nå påhviler biblioteksjefene. Og de 

hadde utvilsomt forberedt seg godt. De 
hadde gode argumenter og gjennom-
tenkte standpunkter lagt til grunn for sine 
avgjørelser, derfor sto de seg også godt 
i medienes søkelys. Dermed har de gått 
foran med gode eksempler for mange 
kolleger rundt om i landet som i den siste 
tiden helt sikkert har fulgt nøye med på 
nettopp disse sakene. 

Våge seg inn på 
betente områder

Debatten om debatten må vi forberede 
oss på å leve med, i alle fall i noen tid 
fremover. Men det er uendelig mye bedre 
for bibliotekene at vi har biblioteksjefer 
som våger seg inn på de følsomme og 
til tider betente områdene av norsk sam-

funnsliv, enn at vi i trygghetssøken og 
angst blir prisgitt de tamme temaene og 
de ufarlige debattene.  Og det er fryktelig 
viktig at vi har biblioteksjefer som våger 
å utøve redaktøransvaret og ikke tolker 
møteplass og debattfunksjonen som at 
alle skal ha krav på å få holde akkurat de 
arrangementene i biblioteket på akkurat 
den måten som de ønsker.

Biblioteksjefene i Kristiansand og Sta-
vanger har gått foran som gode eksem-
pler, og har gjennom sin håndtering av 
krevende situasjoner vist at biblioteksje-
fene aksler redaktøransvaret godt.

Monica Deildok
Forbundsleder

Debatter og arrangement er en av folkebibliotekenes store utfordringer framover. Her glimt fra arrangement i (fra topp venstre med klokka): Lilleham-
mer bibliotek, Kongsvinger bibliotek, Tromsø bibliotek og byarkiv og Stavanger bibli8otek/Sølvberget. (Foto: Erling Bergan og Sølvberget) 

 

Det er mye bedre for bibliotekene at vi har 
biblioteksjefer som våger seg inn på de følsomme 
og til tider betente områdene av norsk samfunns-
liv, enn at vi i trygghetssøken og angst blir prisgitt 
de tamme temaene og de ufarlige debattene.”
”
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Bibliotekenes 
beste venn!

Tekst: 
Erling Bergan
Redaktør

BF fikk medhold 
i Finnmark-saka!
I fjor klaget Bibliotekarforbundet til Sivilombudsmannen over at § 8 i biblioteklova ikke 
var fulgt ved tilsettingen av ny fylkesbiblioteksjef i Finnmark. Nå har Sivilombudsmannen 
gitt BF medhold. 

I august 2013 sendte Bibliotekarforbundet inn en klage til Sivil-
ombudsmannen. Klagen gjaldt tilsettingen av ny fylkesbiblioteksjef 
ved Finnmark fylkesbibliotek i Vadsø. BF påpekte at vedkommende 
som ble tilsatt ikke oppfylte krav i § 8 i lov om folkebiblioteklov. 
Denne paragrafen sier at lederen skal ha bibliotekfaglig kompetanse. 
Bibliotekarforbundet påpekte at det var fagutdannet kandidat blant 
søkerne, og at vedkommende var den best kvalifiserte søkeren.

Svaret fra Sivilombudsmannen kom i forrige måned. Der skriver 
Sivilombudsmannen blant annet: 

”Etter en gjennomgang av klagen og de innhentede saksdoku-
mentene fra fylkeskommunen, ble det funnet grunn til å ta saken 
opp til nærmere undersøkelse. I brev 28. oktober 2013 ble fylkes-
kommunen bedt om å gi en utdypende redegjørelse for sitt syn 
på adgangen til å tilsette en fylkesbiblioteksjef som ikke oppfylte 
kompetansekravene i folkebibliotekloven.  Under henvisning [til] 
vedtatte endringer i kompetansekravene i loven i statsråd 26. april 
2013 med ikrafttredelse 1. januar 2014 ble det stilt spørsmål [ved] 
om fylkeskommunen mente det var adgang til å fravike kompetan-
sekravene i gjeldende lov på bakgrunn av endringer som ikke var 
trådt i kraft, og årsaken til at bibliotekfaglig utdannelse ikke ble satt 
som absolutt krav i utlysningsteksten.

”Bredere perspektiv”
Fylkeskommunen svarte i brev 20. desember 2013 at den var klar 

over lovens krav til bibliotekfaglig kompetanse, og erkjente at man 
ikke kunne fravike krav i gjeldende biblioteklov. Den var imidlertid 
kjent med lovendringen fra 1. januar 2014 og mente at dette ga 
åpning for ”et bredere perspektiv på kompetansekravene for ledere 
for fylkesbibliotekfunksjonen i fylkeskommunene”.”

Men dette har altså Sivilombudsmannen ikke kunnet godta som 
grunnlag for å fravike biblioteklovas bestemmelser. Verken feiltolk-
ning eller forskuttering er akseptabel grunn til å fravike lovbestem-
melser går det fram av Sivilombudsmannens svar, der det påpekes 
at det ”ikke er adgang til å fravike lovbestemte kvalifikasjonskrav 
ved tilsetting av fylkesbiblioteksjef, og fylkeskommunen kan ikke 
anvende vedtatte lovendringer som ikke var trådt i kraft på tilset-
tingstidspunktet.”

Sivilombudsmannen påpeker brudd på biblioteklova 

Ikke adgang til å fravike kravet
Sivilombudsmannens konklusjon er derfor helt klar: ”Jeg 

har etter dette kommet til at fylkeskommunen ikke hadde 
adgang til å fravike kravet om at fylkesbiblioteksjefen som 
ble tilsatt sommeren 2013 måtte være ”fagutdannet”. Kom-
petansekravet fremgikk ikke av utlysningsteksten, og denne 
er derfor mangelfull og i strid med gjeldende regelverk. Den 
tilsatte oppfylte ikke det lovfestede kravet om relevant utdan-
nelse, samtidig som en annen søker oppfylte dette. Det var 
da ikke adgang til å tilsette søkeren uten formell kompetanse 
i stillingen.”

Når det gjelder konsekvenser av lovbruddet, er det imidlertid 
forbehold som man må forvente:

”Tilsettingen er gjennomført, og det presiseres for ordens 
skyld at mine synspunkter ikke har betydning for rettsstillingen 
til den som er tilsatt. Vedkommende har ikke vært part i un-
dersøkelsene her, og saken for ingen konsekvenser for henne.”

Bøte på de feil som er begått
Men saken er likevel ikke over for den eller de som er for-

bigått i for bindelse med tilsettingen. For i Sivilombudsman-
nens brev til Finnmark fylkeskommune skriver de til slutt: ”På 
bakgrunn av feilen som har skjedd, har jeg funnet grunn til 
å be fylkeskommunen gå gjennom saken på nytt og vurdere 
tiltak for å bøte på de feil som er begått. Jeg ber om å bli holdt 
orientert om fylkeskommunens oppfølging.” 

BRUDD PÅ BIBLIOTEKLOVA
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Stikkord: Forberedelser, 
sammenligning og presisjon

FORHANDLINGSKURS

Fire erfarne forhandlerne holdt foredrag på forhandlingskurset 20.-21. mars. Det ble 
også tid til forhandlingsrollespill.

– Da kan dere få bestemme hvilken 
skole dere vil legge ned, sier Morten Olsen 
Haugen i rollen som personalsjef. 

På andre siden av forhandlingsbordet 
sitter fire tillitsvalgte. De forsøker å argu-
mentere for lønnsvekst for medlemmene 
etter beste evne. En erfaren medarbeider 
skal få høyere lønn basert på sine bidrag 
til kunnskapsdeling med resten av kol-
legene. Men de ønsker også at nytilsatte 
skal få et løft.

– Dere vil løfte alle, men det kan være 
mer til nytte for eksempel for en skolebi-
bliotekar om dere differensierer i år, for 
så å hente inn igjen differansen neste år, 
sier Haugen etterpå.  

•	 BF avholdt forhandlingskurs forrige måned ved  
Thon Hotel Arena på Lillestrøm. 

•	 Fire av BFs mest erfarne forhandlere ga kurs-
deltagerne sine forhandlingsråd.

•	 ”Skummelt, morsomt og utrolig nyttig”, syntes kurs- 
deltagerne om forhandlingstreninga.

Testet kapittel 5-forhandlinger 
Seansen er en del av iscenesettelsen 

av kapittel 5-forhandlinger (KS-sektoren) 
under BFs forhandlingskurs ved Thon 
Hotel Arena på Lillestrøm. Kursdeltagerne 
er delt inn i tre grupper. Gruppene har fått 
forskjellige tilbud: et flatt, et hvor ledelsen 
var prioritert og et som var ulikt fordelt. 

Nå må de velge en forhandlingsstrategi 
som gir best resultat for de fiktive med-
lemmene på listen. 

– Vi aksepterer tilbudet på Helene 
Lind. Men vi er ikke fornøyd med tilbudet 
til spesialbibliotekarene. Vi er villige til å 
forhandle litt til.

En gruppe går ut av lokalet for å pøn-

Tekst & foto: 
Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider i BF

Forbundsleder Monica Deildok åpnet BFs 
forhandlingskurs ved Thon Hotel Arena på 
Lillestrøm i mars.

BFs forhandlingskurs
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ske ut nye krav. En annen kommer inn 
igjen til siste runde. Rådmannen avviser 
og foreslår å møtes på halvveien. Gruppa 
aksepterer tilbudet – det ender med en 
ramme på 4,1 prosent for medlemmene. 

Etterpå samles alle kursdeltagerne i 
salen til en oppsummering. 

– Hvordan var det å forhandle? spør 
nestleder Margunn Haugland, som har sit-
tet sammen med Haugen på arbeidsgivers 
side av bordet. 

– Skummelt, morsomt og utrolig nyttig, 
svarer kursdeltagerne.

Gode råd
Fire av våre mest erfarne forhandlere ga 

også kursdeltagerne sine forhandlingsråd. 
- Det jeg har hatt mest suksess med 

er å sammenligne lønn. Arbeidsgiver har 
ikke alltid noen klar oppfatning av hva en 
biblioteksjef bør tjene. De er gjerne på let. 
Så hvis du kan påpeke at stillingen ligger 
lavere enn sammenlignbare stillinger, 
for eksempel når det gjelder likelønn, vil 
arbeidsgiver ofte lytte, sa Morten Olsen 
Haugen, som er fylkeslagsleder for BF i 
Trøndelag, og som til daglig er ansatt som 
rådgiver i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Haugen var en av de fire erfarne for-
handlerne fra Bibliotekarforbundet som 
holdt foredrag ved kurset 20.-21. mars. 
Han har forhandlet ved 15 forskjellige 
arbeidsplasser.

- Jeg får ofte med meg kommunen på 
at biblioteksjef bør ligge på samme nivå 
som gjennomsnittet av ingeniørene i kom-
munen. Det gjelder å tenke langt frem: 
hvis jeg har blitt enig med kommunen 
om at biblioteksjefen skal tjene like mye 
som ingeniørene, får det også følger for 
lønnsutviklingen i årene framover, sa han.

De fire erfarne forhandlerne som be-
søkte forhandlingskurset på Lillestrøm: 
Morten Olsen Haugen, Cathrine Undhjem, 
Kristin Flo og Ingrid Berntsen.

Haugen spilte også rollen som personal-
sjef da kursdeltagerne prøvde ut kapittel 
5-forhandlinger i praksis. Han har et helt 
grunnleggende tips til nye tillitsvalgte:

- Lytt til erfaringer fra andre som har 
forhandlet. Spør gjerne et fagforbund i 
en annen sektor i deres egen kommune, 
men ikke de som organiserer andre på 
biblioteket.

Forberedelser kommer først
– Forberedelser er det viktigste. Jeg tror 

at vi som er bibliotekarer har en fordel, 
fordi vi tenker systematikk og orden, sa 
Kristin Flo, som til daglig er spesialbiblio-
tekar ved Arendal bibliotek.

Hun påpeker imidlertid at man bør være 
forberedt på at det er umulig å gjøre alle 
til lags.

– Når man er forhandler, gjør man 
vurderinger og prioriteringer på vegne av 

medlemmene. Det er veldig sjelden man 
er helt fornøyd. Men det handler om å 
inngå kompromiss og å tenke langt; å håpe 
at man får en gradvis vekst. Man kan ikke 
gjøre bedre enn sitt beste, sa Flo.

Ber om krav fra alle
Nestleder ved fylkesbiblioteket i Akers-

hus, Cathrine Undhjem, har lang erfaring 
fra forhandlinger i forskjellige kommuner 
i Akershus i flere år. Hun krever at alle 
medlemmene skriver egne krav før for-
handlingene. 

- Jeg kan legge inn enkelte kronekrav, 
men jeg skriver ikke krav for folk. Alle skal 
også få lov til å kreve det de har lyst til, 
men innen fornuftens grenser, sier hun.

Undhjem la også vekt på at det er viktig 
å følge spillereglene underveis.

- Alt som skjer er taushetsbelagt. Det 
kan ikke understrekes nok. Lekkasjer 
vil bare skade de neste forhandlingene. 
Skuffede medarbeidere skal snakke med 
arbeidsgiver, sier Undhjem.

Informasjonen man kommer med til 
forhandlingsbordet må også være presis.

- Å si at biblioteket har mer besøk holder 
ikke. Det må dokumenteres. Kommunene 
misliker synsing, sier Undhjem.

Snakk med sjefen
Sist ut av de erfarne forhandlerne fra 

BFs egne rekker var Ingrid Berntsen, som 
har forhandlet både i folkebiblioteksekto-
ren og i sin nåværende jobb som hoved-
bibliotekar ved universitetsbiblioteket i 
Tromsø (UiT).

Hun fortalte at hun alltid forsøker å få 
gjennomslag for at bibliotekfaglig utdan-
ning skal gi utslag. I tillegg nevnte hun 
muligheten for å diskutere lønn også i 
forkant av forhandlingene.

- Jeg tror at å ha lønnssamtale med sin 
nærmeste leder før lønnsoppgjøret kan gi 
god effekt, sa Berntsen. 

Fra BFs forhandlerkurs i mars: De erfarne 
forhandlerne Morten Olsen Haugen, Cathrine 
Undhjem, Ingrid Berntsen og Kristin Flo for-
talte fra sitt arbeid som forhandlere i BF. 

FORHANDLINGSKURS
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LEDERROLLEN

Den blå bibliotekpolitikken

REGJERINGENS BIBLIOTEKPOLITIKK

Statssekretær Knut Olav Åmås foreleste på Institutt for arkiv, bibliotek og informasjons-
fag (HiOA) torsdag 20. mars. Her snakket Åmås om bibliotekenes plass i den borgerlige 
kulturpolitikken. 

Hvordan utforme en mer offensiv og 
mer robust bibliotekpolitikk? Dette er 
spørsmålet som ifølge Åmås opptar 
Kulturdepartementet når de nå er i gang 
med å se på hvilke føringer de vil legge 
for bibliotekene i årene fremover.

- Vår tanke er at staten skal stimulere 
til utvikling i biblioteksektoren. Derfor 
jobber vi med å få oversikt, særlig over 
folkebibliotekene, sa Åmås.

I ”løvens hule”, blant bibliotekarstu-
denter og ansatte, ønsket han åpenbart 
ikke å etterlate noen tvil om regjeringens 
vilje til å satse på bibliotekene. 

- Bibliotekene er ikke et lavterskel-
tilbud, det er til og med et terskelløst 
tilbud. Biblioteket er også den mest 
integrerende instansen vi har i Norge 
og det best likte offentlige tilbudet. Bi-
bliotekene er det moderne informasjons-
samfunnets kraftsenter. Utfordringen 

•	 I ”løvens hule”, blant bibliotekarstudenter og ansatte,  
ønsket statssekretær Knut Olav Åmås ikke å etterlate  
noen tvil om regjeringens vilje til å satse på bibliotekene. 

•	 Ledelse, teknologi og formidling var de tre 
nøkkelordene som Åmås trakk frem. 

ligger i å bygge, forsterke og ruste opp 
bibliotekene.

”Kvalt av velvilje”
Tidligere – som kultur- og debattre-

daktør i Aftenposten – har Knut Olav 
Åmås markert seg som en varm tilhenger 
av folkebiblioteket som dannelsesinsti-
tusjon. Under jubileumskonferansen til 
Norsk Bibliotekforening i fjor høst sa 
imidlertid Åmås at ”bibliotekene risikerte 
å bli kvalt av velvilje”. 

Han fortsatte på det samme reson-
nementet under foredraget på HiOA: 
bibliotekene skaper lite politiske strid, 
til tross for mye spalteplass. 

– Men det er ingen tvil om at bibliotek-
sektoren har blitt et mer sentralt tema i 
samfunnsdebatten. Slik var det ikke for 
noen få år siden, sa Åmås.  

Leter etter ny nasjonalbibliotekar
Åmås varslet at når stillingen som ny 

nasjonalbibliotekar etter Vigdis Moe 
Skarstein nå lyses ut, kommer Kulturde-
partementet til å vektlegge erfaringer fra 

digitale utviklingsprosesser. 
- Jeg kan si så mye som at det digitale 

kommer til å stå i sentrum når vi anset-
ter, sa Åmås.  

Fra salen ble også NBs dobbeltrolle 
som bibliotek og utviklingsarena nevnt. 
Spørsmålet lød: Har dere tenkt over 
om dere vil tydeliggjøre den nasjonale 
styringsmekanismen bedre, i forbindelse 
med ansettelsen av ny nasjonalbiblio-
tekar? 

- NB er det viktigste biblioteket i 
Norge, men det har også utviklings-
oppgaver. Jeg vet om spenningene som 
finnes rundt NB, og at det kan oppleves 
som at interessene sentralt og lokalt av-
viker. Vi skal se nærmere på dette når vi 
utlyser ny nasjonalbibliotekar, sa Åmås.

– De rødgrønnes verk 
I Engerutvalgets «Kulturutredning 

2014» (som vurderte effektene av den 
rødgrønne regjeringens Kulturløft) ble 
det fastslått at kommunene hadde be-
drevet ”en systematisk nedprioritering” 
som over tid har gått utover budsjettene 

Tekst & foto: 
Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider i BF
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REGJERINGENS BIBLIOTEKPOLITIKK

til norske folkebibliotek. 
Statssekretæren sa seg til en viss grad 

enig med Enger-utvalgets konklusjoner, 
men han påpekte at kommunene i likhet 
med staten har økt kulturbudsjettene, og 
at disse pengene i stor grad har gått til 
infrastruktur og bygninger.

- Kulturløftet tilhørte de rødgrønne. 
Vi er enige i volumet og ambisjonene, 
men vi vil legge større vekt på innhold 
og kvalitet, ikke infrastruktur og bygg. 

Åmås la også mye av ansvaret for å 
håndtere budsjettsituasjonen i kommu-
nene over på sektoren. 

- Bibliotekene må få kommunene til å 
se bibliotekets potensiale. Derfor burde 
sektoren diskutere hva som har gjort 
at noen bibliotek lykkes. Jeg stiller ofte 
dette spørsmålet når jeg reiser rundt, 
men jeg får sjelden veldig gode svar, 
sa Åmås.

Åmås er overbevist om at utviklings-
midlene på 12,1 millioner kroner er et 
steg i riktig retning, og at disse midlene 
kommer til å fungere som et virkemid-
del for å øke aktiviteten. Han berømmet 
samtidig kommuner som Stavanger og 
Drammen, som har satset på bibliotek-
utvikling.

- Samlokalisering i kulturhus og sam-
arbeid med både offentlige og private 
aktører skaper mer attraktive folkebi-
bliotek og gjør det lettere å få til mer. 
Men det er ikke nødvendig å kalle seg 
litteraturhus. Bibliotekene er allerede de 
viktigste litteraturhusene. Og det er først 
og fremst bibliotekene det offentlige har 
ansvar for, sa Åmås. 

Mener ebokutviklingen 
går for sakte 

Bokbransjen jobber kontinuerlig med 
å finne en forretningsmodell for ebøker 
som forlag og forfattere kan leve med. I 
mars leverte bransjen også et forslag til 
ny bransjeavtale. Kulturdepartementet 
ønsker seg fortgang i utviklingen av 
norske ebøker. 

- Vi skal se på nabolandene og hvor-
dan de har løst ebokutvikling. 

Ebokutviklingen vil spille inn på bruken 
av norske bibliotek, men Åmås mener 
at norske bibliotekarer har liten grunn 
til å grue seg. 

- Det er ingen grunn til å tro at bi-
bliotekene som fysisk møteplass blir 
overflødige på grunn av digital utvikling. 
Vi ser for eksempel at både i Røa og 
Groruddalen, der bibliotekene brukes av 

forskjellige grupper, er bibliotekene en 
viktig del av nærmiljøet på ulike måter. 
Dette er en indikator på at bibliotekene 
kan overleve i flere sosiale klima. 

Åmås kom kort inn på debatten som 
har gått rundt ytringsfrihet og debatt 
på biblioteket. Han nøyde seg imidlertid 
med å kommentere debatten som har 
vært rundt SIAN og biblioteket i Kristi-
ansand på følgende måte:  

- Nøytralitet betyr ikke at man ikke skal 
ta del i ømfintlige tema. 

Begrunnet endret krav 
til biblioteksjefer 

Fra og med nyttår ble forskrift for 
ansatte i folkebibliotek endret. Nå holder 
det med 60 studiepoeng innen bibliot-
ekspesifikke fag for biblioteksjefer, så 
fremt de har fullført en bachelorgrad. 
Kombinasjon av relevante fag legger 
bedre til rette for den kompetansen som 
trengs i bibliotekene, mener Åmås. 

- Vi trenger biblioteksjefer med flere 
kompetanseområder. Derfor har vi gitt 
større valgfrihet og fleksibilitet. Samtidig 
har vi beholdt kravet om at biblioteksje-
fen skal være fagutdannet, sa Åmås. 

Ledelse, teknologi og formidling var de 
tre nøkkelordene som Åmås trakk frem. 
Han ønsker seg også bibliotekkompe-
tanse på ledernivå i kommunene, uten 

at det ble sagt noe om hvordan dette 
skulle muliggjøres. 

- Biblioteksjefen må ikke sitte for langt 
ned i det kommunale hierarkiet, sa Åmås. 

Reviderer innkjøpsordningen
Et utvalg går i disse dager gjennom 

innkjøpsordningen. Åmås pekte på at 
ordningen har vært uendret siden 1965, 
og han la ikke skjul på at Kulturdepar-
tementet ønsker seg en «revitalisering». 

Åmås nevnte også innkjøpsordnin-
gens historiske bakteppe: Han omtalte 
innføringen av innkjøpsordningen som 
et vendepunkt i norsk litteraturhistorie, 
og han fremhevet tidligere formann i 
Norsk Bibliotekforening, Arne Kildal 
(1885–1973), som en bibliotekpioner.

– Norsk litteratur var i krise i 1915. 
Det var svært lite som ble utgitt. Å støtte 
litteraturen i seg selv var den ideologiske 
begrunnelsen for ordningen. Ordningen 
er altså ikke primært til for forlag, forfat-
tere eller bibliotekene.

I snitt leveres halvparten av bøkene 
til norske folkebibliotek gjennom inn-
kjøpsordningen, ifølge Åmås. Å justere 
antallet bøker etter antallet filialer kan 
være aktuelt, ifølge statssekretæren, 
som også varslet at fordelingen av ebø-
ker og papirbøker i innkjøpsordningen 
kan endres.

- Det må være balanse mellom for-
fatternes behov, forlagenes inntjening 
og bibliotekenes mandat: formidling av 
gratis litteratur. Bibliotekene befinner seg 
midt mellom forfattere, forlag og lånerne 
i spørsmålene om innkjøpsordningen, 
sa Åmås. 

Kulturdepartementet er også i gang 
med å regulere loven om pliktavlevering. 
Innen kort tid vil det skje endringer i 
måten Nasjonalbiblioteket arbeider med 
digitale utgivelser på, lover Åmås. 

- Vi er snart i havn med å sørge for at 
digitalt innhold samles inn på en forsvar-
lig måte, sa han. 

Blandingsøkonomi: Knut Olav Åmås mener 
norsk kulturliv trenger flere finansieringskilder 
og private samarbeidspartnere – også biblio-
tekene. (Foto: Ilja C. Hendel)
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Kritisk til e-bok-notatet fra 
Nasjonalbiblioteket

•	 ”Utlån av e-bøker i folkebibliotek...” er et fellesnotat fra  
Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråd, om utfordringer 
og muligheter med utlån av e-bøker i folkebibliotek.  

•	 Leder i BFs ebok-utvalg, Ørjan Persen, er kritisk.

E-BØKER OG NASJONALBIBLIOTEKET

Siste uka i mars ble endelig ”Utlån av e-bøker i folkebibliotek – utfordringer og 
muligheter” offentliggjort, et notat forfattet av Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds 
fagadministrasjon. Det er datert 5. februar, men har altså ligget upublisert i halvannen 
måned. Har vi grunn til å glede oss, når det nå omsider foreligger? Leder i BFs ebok-
utvalg, Ørjan Persen, synes ikke det.

Tekst & foto: 
Erling Bergan
Redaktør

I notatet ”Utlån av e-bøker i folkebi-
bliotek – utfordringer og muligheter” 
gjør Nasjonalbiblioteket og Norsk kul-
turråds fagadministrasjon i fellesskap 
rede for utfordringer og muligheter 
med utlån av e-bøker i folkebibliotek.  
Notatet tar utgangspunkt i tre spørsmål 
som Kulturdepartementet har bedt dem 
besvare:

1. Hva er dagens utfordringer med 
utlån av e-bøker i folkebibliotek?

2. Hvordan kan det på kort sikt stimu-
leres til økt utlån av e-bøker?

3. Hvordan kan løsninger for e-bokut-
lån videreutvikles i årene framover?

Til det første spørsmålet listes det opp 
tunge hindringer: Manglende tilgang 
på ebøker å låne ut. Manglende avtaler 
med forlagene som gir rett til å låne ut 
e-bøker bibliotekene selv kjøper inn. 
Manglende nasjonale lisensavtaler for 
e-bøker, noe som eventuelt må ”utre-

des grundig”. Manglende ansvar for 
infrastruktur for utlånssystemer, selv om 
Nasjonalbiblioteket mener at utviklingen 
viser at det kommersielle markedet fun-
gerer og at det ikke er behov for å lage 
utlånssystemer utover de som finnes. 
Dessuten er det lokal bekymring for 
om mediebudsjettene strekker til både 
e- og p-bøker. 

Til det andre spørsmålet nevnes mulig 
utprøving av alternative utlånsmodeller 
(men det ”bør” avklares om det skal for-
handles lokalt, regionalt eller nasjonalt”), 
bruk av prosjekt- og utviklingsmidler 
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(deler av disse midlene ”kan øremerkes” 
til dette), utvikling av digitale formid-
lingstjenester (dette ”bør ses på”, blant 
annet i kobling med Bokhylla.no), og 
digitalisering av bøker som har falt i 
det fri (”Det er mulig å produsere flere 
e-bøker fra Nasjonalbibliotekets digitale 
bibliotek”).

Til det tredje spørsmålet sies det at 
”Nasjonalbiblioteket må finne løsninger 
for hvordan e-bøker skal håndteres 
innenfor institusjonens infrastruktur”, at 
det bør gjøres en vurdering av hvordan 
Kulturrådets innkjøpsordninger kan til-

passes e-bøker, og at det bør tas initiativ 
til en utredning som ser litteraturstøt-
teordningene og statens litteraturpoli-
tikk under ett og drøfter modeller for 
e-bokutlån i en slik sammenheng. 

Mye som skal utredes
- Generelt er det mye henvisning til 

hva som må utredes nærmere. Og det 
er mye fokus på Nasjonalbibliotekets 
digitale tjenester, som fungerer svært 
dårlig. Bokhylla.no brukes lite til vanlig 
langlesning, den er mer et oppslagsverk 
eller søkbart arkiv, sier Ørjan Persen. 

Han er leder for Bibliotekarforbundets 
ebok-utvalg og jobber til daglig ved 
Bergen offentlige bibliotek. 

- Jeg stiller meg tvilende til om De-
potbiblioteket kan bli en velfungerende 
motor i distribusjon av e-bøker. Ingen av 
dagens digitale tjenester fra Nasjonalbi-
blioteket er gode. De har ikke selv vært 
interessert i å ta tak i dette tidligere, de 
etterlyser som vanlig mer utredning og 
et klart mandat for å gå i gang med noe 
annet enn egne tjenester og å tilby pro-
sjektstønad, sier Persen, som ser mange 
skjær i sjøen for en nasjonal løsning. - Vi 
har allerede regionale samarbeid om 
e-bøker på plass. 

Persen mener at Nasjonalbiblioteket 
selv burde ha stilt kritiske spørsmål til 
Forleggerforeningens avtale om kjøp 
av e-bøker til folkebibliotek, ikke bare 
referert kritikk fra andre. - Leieavtalen 
med e-bøker vi tilbys i dag gjenspeiler 
på ingen måte rollefordelingen vi har på 
trykte bøker i dag, sier han.

- Hva med fjernlån?
- Forleggerforeningens avtale åpner 

ikke for fjernlån, bibliotek som sam-
arbeider må kjøpe minst to lisenser. 
Det står i notat at ”Nasjonalbiblioteket 
mener at utviklingen viser at det kom-
mersielle markedet fungerer og at det 
ikke er behov for å lage utlånssystemer 
utover de som finnes.” Samtidig sier 
de at ”Det vil være naturlig å vurdere 
hvordan Depotbiblioteket kan sørge for 
effektive og transparente utlånstjenester 
av e-bøker på nasjonalt plan, uavhengig 
av utlånsmodell.” 

Å få til en fungerende 
fjernlånstjeneste

- Bør Nasjonalbiblioteket bygge in-
frastruktur? 

- Utlånsystemene som finnes i dag er 
svært forskjellige og det vil være en stor 
jobb å få disse til å samarbeide. Jeg tror 
det blir vanskelig for Nasjonalbiblioteket 
å få til en fungerende fjernlånstjeneste 
mellom dagens systemer. Hvis ikke NB 
tar ansvar for å bygge infrastruktur tror 
jeg ikke Depotbiblioteket vil kunne bidra 
med effektiv flyt av innhold. En av de 
store forskjellene mellom e-bøker og 
p-bøker, er at for e-bøker er innhold, me-
tadata og system ofte tett sammenvevd.

- Hva med bibliotekenes kjøp av 
ebøker?

- Det heter i Nasjonalbibliotekets 
notat at bibliotek som ønsker alternative 

- Generelt er det mye henvisning til hva som må utredes nærmere. Og det er mye fokus på Nasjo-
nalbibliotekets digitale tjenester, som fungerer svært dårlig, sier Ørjan Persen, leder i Bibliotekar-
forbundets ebok-utvalg.

 

E-BØKER OG NASJONALBIBLIOTEKET
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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

salgskanaler selv må forhandle med ret-
tighetshaverne. Dette har flere bibliotek 
forsøkt, men ingen større leverandører 
er villige til å selge oss e-bøker. Bi-
blioteksentralen har i dag monopol og 
krever en ekstra avgift for bibliotek som 
benytter andre biblioteksystemer enn 
deres eget BS Weblån.

Forsiktig, selvfølgelig, 
positivt og virkelighetsfjernt

Nasjonalbiblioteket skriver i notatet: 
”Kanskje kan gode lisensordninger gi 
andre og bedre muligheter enn eier-
skap.”

- Dette mener jeg er typisk for nota-
tet: Forsiktig, selvfølgelig, positivt og 
virkelighetsfjernt. Vi vet hvor Forlegger-
foreningen står, forsøksavtalen vi har er 
svært mye dårligere enn avtalene vi har 
for utlån av bøker. Å tro at Forleggerne 
noen gang kommer til å tilby bibliote-
kene gode lisensordninger er som å tro 
på julenissen, sier Persen.

Om de økonomiske utfordringene 
med ebøker, står det i notatet: ”Paral-
lelt innkjøp av e- bøker og p-bøker vil 
neppe bli noen varig løsning for det 
enkelte bibliotek, som kan se seg nødt 
til å måtte foreta både budsjettmessige 
og organisatoriske omprioriteringer 
som følge av at digitale medier blir et 
alternativ til de trykte.”

- Dette tror jeg er en feilvurdering. 
Jeg tror at folkebibliotekene de neste 
10-15 årene vil måtte kjøpe både p-bok 
og e-bok av skjønnlitteratur for voksne, 
som er den mest aktuelle e-litteraturen. 
I nærmeste fremtid mener jeg det er 
fornuftig å behandle e-bøker som et 
format som ikke erstatter den trykte 

boken. Vi sluttet ikke å kjøpe trykte 
p-bøker da lydboken kom, og det er 
lite som tilsier at e-boken fullt ut kan 
erstatte papirboken i nærmeste fremtid, 
hevder Persen.

Spare penger?
Det heter videre i notatet: ”I et helhet-

lig økonomisk perspektiv er det grunn 
til å peke på det som kan bli rimeligere. 
Gjennom et godt e-boktilbud kan en 
spare penger som i dag brukes på frakt 
og porto bl.a. til fjernlån.” Men også 
dette bestrider Persen:

- Å påstå at e-bøker kan medføre 
sparte kostnader gir ingen mening. All 
erfaring viser at innføring av datasys-
temer medfører høyere og ikke lavere 
kostnader, det krever mer teknisk utstyr, 
nye utlånsystemer og kompetanse. Og 
vi betaler i dag gebyr både til utviklere 

og til leverandøren Biblioteksentralen. 
Vi må leie e-bøkene for en begrenset 
periode og en løsning for fjernlån ser 
ut til å ligge i det fjerne, påpeker Ørjan 
Persen, som avslutter med en kommen-
tar til kapittelet om formidling:

- Vi har gjort ok fremskritt når det 
gjelder formidling av e-bøker, men vi 
er på ingen måte i mål. I en versjon av 
eBokBib, versjon 2.0 som er like rundt 
hjørnet, har brukerne mulighet for å gi 
karakterer og bibliotekarene kan lage 
anbefalingslister. Nå er det også langt 
flere bibliotek som skriver om og an-
befaler e-bøker. Likevel ser jeg ikke 
helt verdien i å lage en strategi for et 
scenario der folkebibliotekene låner ut 
flere e-bøker enn p-bøker. Dette tror 
jeg ligger et betydelig stykke frem i tid, 
avslutter Ørjan Persen. 
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Hvem blir ny nasjonalbibliotekar?
Vigdis Moe Skarstein har gått av som nasjonalbibliotekar, og Roger Jøsevold er konstituert 
nasjonalbibliotekar. Men nå er stillingen lyst ut. Det er ingen åpenbare favoritter til å etter-
følge Skarstein.

I mars ble den ledige stillingen som nasjonalbibliotekar etter 
Vigdis Moe Skarstein lyst ledig. Stillingen har nå fått betegnelsen 
Direktør for Nasjonalbiblioteket (Nasjonalbibliotekar). De NB-kritiske 
i bransjen - og dem er det en del av - vil nok lure på om det kan 
være en problematisk endring at stillingen ikke fortsatt bare heter 
Nasjonalbibliotekar. Men det vil vise seg. 

Utlysinga er svært kort. Det viktigste står i to små avsnitt:
”Vi søker en strategisk og resultatorientert leder som kan bidra 

til å videreutvikle institusjonens samfunnsoppdrag og posisjon 
som et spennende og moderne nasjonalbibliotek. Stillingen som 
direktør forutsetter gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, 
både innenfor organisasjonen og utenfor.

Det kreves høyere utdanning og solid erfaring fra ledelse på 
høyt nivå. Kunnskap om offentlig forvaltning og arbeid i kunn-
skapsbedrifter og forståelse for politiske og forvaltningsmessige 
prosesser er en forutsetning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.”

Som ved tilsettinga av biblioteksjef i Oslo, vil et ekstern byrå 
spille en viktig rolle i tilsettinga. ISCO Group skal bistå Kultur-
departementet i rekrutteringsprosessen. De vil selvfølgelig ikke 
bare sitte stille og vente på søkere, men selv aktivt gå ut og 
invitere ønskede søkere inn. Slik er det med byråer som bistår 
ved tilsetting. 

Da statssekretær Knut Olav Åmås besøkte bibliotekarutdan-
ninga ved Høgskolen i Oslo og Akershus forrige måned, omtalte 
han denne tilsettinga slik: - Jeg kan si så mye som at det digitale 
kommer til å stå i sentrum når vi ansetter. 

Det er altså ganske sikkert at erfaring fra digitale utviklings-
prosesser vil vektlegges når Kulturdepartementet bestemmer 
seg for hvem som skal etterfølge Vigdis Moe Skarstein. 

Men hvem som kan aksle forventninger til det digitale, til 
store strategiske lederevner, til å forhandle fram avtaler med 
rettighetsorganisasjoner, til å skape et godt arbeidsklima innad, 
til å spille på lag med politikerne, osv, - det gjenstår å se. 

Det aller viktigste er kanskje at den nye nasjonalbibliote-
karen evner å være offensiv med BÅDE de ”tradisjonelle” 
nasjonalbibliotekoppgavene, OG de relativt nye oppgavene 
de fikk overlevert fra det nedlagte ABM-utvikling. Altså ikke la 
det omfattende og krevende bibliotekutviklingsarbeidet forbli 
en alt for liten del av NB-porteføljen, mens det like viktige ar-
beidet med å ta seg av og formidle pliktavlevert materiale tar 
mesteparten av ressursene  og oppmerksomheten.

At stillingen som nasjonalbibliotekar er en uriaspost i vår 
bransje, er det i hvert fall ingen tvil om. 

•	Vigdis Moe Skarstein har gått av som nasjonal- 
bibliotekar.

•	Roger Jøsevold er konstituert nasjonalbibliotekar.
•	Nå er stillingen lyst ut, med søknadsfrist 4. mai.
•	Det er foreløpig ingen klare favoritter.

Tekst: 
Erling Bergan
Redaktør

Roger Jøsevold er konstituert nasjonalbibliotekar. Nå er stillingen lyst ut, 
uten at det finnes noen klare favoritter.

NASJONALBIBLIOTEKARSTILLINGEN
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Krav om håndhilsing – 
diskriminering på grunn av religion?

LDO Likestillings- og diskrimineringsombu-
det skal fremme likestilling og bekjempe 
diskriminering uavhengig av blant annet 

kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. LDO er til for de som 
blir diskriminert, for de som trenger råd og veiledning, og for 
arbeidsgivere, tjenesteytere, tillitsvalgte og andre, som jobber 
for likestilling og mangfold og mot diskriminering.

SPØRSMÅL:
Det har oppstått en situasjon på ar-

beidsplassen min. Jeg er en muslimsk 
mann, som på grunn av min religion ikke 
kan håndhilse på mine kvinnelige kol-
leger. Noen av de kvinnelige kollegene 
reagerer sterkt på dette og opplever 
dette som uhøflig. Det har ført til at jeg 
har fått en irettesettelse fra sjefen, og 
det forventes at jeg skal håndhilse på 
mine kvinnelige kollegaer. Kan arbeids-
giver kreve at jeg skal håndhilse på de 
kvinnelige kollegaene?

 
SVAR:
Utgangspunktet etter diskrimine-

ringsloven § 6 er at det er forbudt med 

usaklig forskjellsbehandling (diskrimi-
nering) på grunn av religion. Press fra 
arbeidsgiver eller en irettesettelse med 
krav om å håndhilse på dine kvinnelige 
kollegaer, vil kunne være forbudt etter 
denne bestemmelsen. 

Ombudet vil ikke anbefale at arbeids-
giver forsøker å presse arbeidstakere til 
å håndhilse dersom man ikke ønsker å 
håndhilse på grunn av sin religiøse tro. 
Arbeidsgiver kan imidlertid kreve at du 
behandler dine kvinnelige kollegaer 
med respekt. Om du behandler de 
kvinnelige kollegaer dårligere enn de 
mannlige fordi de er kvinner, vil dette 
kunne være i strid med likestillingsloven 
§ 5, som forbyr diskriminering på grunn 

av kjønn. I stedet for å håndhilse på det 
motsatte kjønn, vil noen eksempelvis 
kunne legge høyre hånd på hjertet og 
nikke. Det finnes mange andre måter 
å vise høflighet og respekt på enn å 
håndhilse, og det kan altså ikke i seg 
selv settes likhetstegn mellom det at 
man ikke ønsker å håndhilse og mangel 
på respekt. 

Når det gjelder dine plikter som ar-
beidstaker, gjør vi oppmerksom på at 
du ikke uten videre kan nekte å utføre 
en arbeidsoppgave på grunn av din 
religion. Hvis du for eksempel jobber på 
et sykehjem, kan du ikke nekte å pleie 
en pasient av motsatt kjønn.

Vi foreslår at du tar opp dette forhol-
det med arbeidsgiver på nytt, eventuelt 
med bistand fra din fagforening. Du 
kan gjerne vise til dette brevet fra oss. 
I fellesskap kan dere prøve å finne frem 
til måter å samhandle på som oppleves 
som akseptable både for deg og de 
kvinnelige kollegaer.

Dersom saken ikke løser seg med 
arbeidsgiver, kan du kontakte oss igjen, 
eventuelt sende en klage til oss. 

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombud

DISKRIMINERING?
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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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Det blir kamp om Nordtvet filial. Det er sikkert. Men det er mer enn nok av andre deler 
av Oslos nye bibliotekplan som fortjener oppmerksomhet og diksusjon. Dessuten er det 
grunn til trekke et lettelsens sukk, når planen satser på filialnettverk i en periode der et 
dyrt hovedbibliotek skal opp og stå.

”Borgernes bibliotek” er navnet 
på planen som kulturbyråd Hallstein 
Bjercke la fram forrige måned. Den 
forteller hva byrådet vil gjøre med 
bibliotekene i hovedstaden fram mot 
2018. Det er i denne fireårsperioden 
at det nye hovedbiblioteket i Bjørvika 
skal stå ferdig, med en prislapp som 
mange har fryktet skulle føre til filialdød 
i Oslo. Den massakren avlyser Bjercke. 
Det er en viss satsing på et nettverk av 
filialer i denne bibliotekplanen. Men alle 
filialene er ikke fredet. 

Spesielt vil mye fokus være på Nord-
tvet filial, som har overlevd flere nedleg-
gingsforsøk tidligere. Nå foreslås den 
nedlagt, etter at en ny filial på Økern 

skal se dagens lys. Men planen peker 
bare på Økern, noe mer konkret finnes 
ikke foreløpig. Så her vil det være kamp 
om realitetene i mange år framover.

Kriterier for filialers 
levedyktighet

En interessant side ved planens be-
handling av filialstrukturen, er kriteriene 
den setter for filialers levedyktighet. 
Bibliotekfilialer ”skal ligge der folk fer-
des uavhengig av bydelsgrenser eller 
regioner”, heter det nå, og dermed opp-
hever de bystyrets vedtak fra 2005 om 
at alle bydeler skal ha et lokalbibliotek. 
De nye kriteriene sier at filialene skal 
ligge i nærheten av sentrale knutepunkt 
og etablerte sentrumsfunksjoner, at de 
skal fungere som lokale møteplasser, 
at de skal lokaliseres i områder med 
stor befolkningsutvikling, at filialdek-
ningen skal være god over hele byen, 

at filialene minimum bør ha 50 000 
besøkende årlig, at de skal være kost-
nadseffektive i forhold til besøks- og 
utlånstall, at de skal nå flere og nye 
brukergrupper, og at plassering av nye 
filialer skal gjøres i samarbeid med 
bydelene.

Besøkstallene 
synker dramatisk

Det er grunn til å merke seg at be-
søkstall er et kriterium. For i denne 
bibliotekplanen gjengis statistikk over 
bibliotekbesøk i hovedstaden de siste 
11 årene. Det er tall som gir grunn til 
bekymring. Mens antall bibliotekbe-
søk pr innbygger var 4,3 i 2002, var 
dette sunket til 3,4 i 2012. At utlån pr 
innbygger i samme periode har steget 
fra 4,2 til 4,5 er også en del av bildet. 
Men med disse tallene som bakteppe, 
er det underlig at planen skriver: ”Perio-

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

Bibliotekplan for Oslo 
er lagt fram 

•	 Kulturbyråd Hallstein Bjercke har lagt fram bibliotek-
plan for Oslo kommone i perioden fram til 2018.

•	 Noen filialer forsvinner, en ny kommer til.
•	 Det satses på meråpne bibliotek og sentralisert  

innholdsutvikling.

Tekst & foto: 
Erling Bergan
Redaktør
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den 2002 til 2012 viser at besøks- og 
utlånstall per innbygger i Oslo ligger 
relativt stabilt. Besøket har i tråd med 
utviklingen ellers i landet gått noe ned, 
mens utlånet har gått opp.” Sannheten 
er vel heller at besøkstallet synker 
dramatisk i tiårsperioden før nettopp 
besøkstall skal gjøres til kriterium for 
den enkelte bibliotekavdelings leve-
dyktighet.

Samarbeid mellom 
skole- og folkebibliotekene

Det nye hovedbiblioteket i Bjørvika 
vil selvfølgelig være selve storhen-
dinga i planperioden. Men det er også 
andre ting som vil prege bibliotekfolks 
oppmerksomhet om denne planen. 
Filialstrukturen er nevnt. Men forholdet 
mellom skolebibliotek og filialer er også 
et viktig tema i planen. Det heter blant 
annet: ”I tråd med byrådets mål om at 

biblioteket skal ha en sentral rolle som 
lærings- og kunnskapsarena for barn 
og unge, vil byrådet se på modeller 
for et styrket samarbeid mellom skole- 
og folkebibliotekene.” Og de hevder 
at ”samling av personalressurser kan 
føre til større fagmiljøer og dermed gi 
kompetanseheving”.

Meråpne bibliotek
Av planen går det også fram at by-

rådet vil ”innføre et prøveprosjekt med 
selvbetjente bibliotek deler av dagen på 
to filialer i Oslo”. Dermed har fenome-
net, som den nye biblioteksjefen Kristin 
Danielsen foretrekker å kalle ”meråpne 
bibliotek”, også nådd hovedstaden.

Sentralisert
innnholdsutvikling

For mange av bibliotekarene i Deich-
man-systemet er det grunn til å merke 
seg den generelle arbeidsdelinga som 
planen legger opp til: 

”Etableringen av et nytt hovedbibliotek 
i Bjørvika vil etter byrådets vurdering få 
betydning for utviklingen av de lokale 
filialene. Først og fremst gjelder dette at 
innholdsutviklingen i større grad skal sen-
traliseres i hovedbiblioteket og distribu-
eres ut til filialene, skoler og andre aktører 
som etterspør tjenestene. Filialene som 
lokale samfunnsutviklere og møteplasser 
kan styrkes og filialenes profil utvikles i 
tråd med lokale ønsker og behov.” 

Du kan lese hele bibliotekplanen her:
www.sak.oslo.kommune.no/dok/Byr/2014/BR1/2014003611-1258972.pdf

Kulturbyråd Hallstein Bjercke har lagt 
fram bibliotekplan for Oslo. Der foreslås 
blant annet nedlegging av Nordtvet filial. 
Kampen for bevaring er allerede i gang, 
som den var sist den var nedleggingstruet 
i 2004 (bildet over). Men planen inne-
holder mange andre elementer som også 
fortjener diskusjon. (Foto:  Gorm K. Gaare  
(t.v.) og Erling Bergan (over))

DEICHMANSKE BIBLIOTEK
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Biblioteklov for en ny tid?
- Folkebibliotekene er klare for debatt. 
Ved nyttårsskiftet trådte endringen i Lov om folkebibliotek i kraft. Lovendringene som 
ble annonsert i bibliotekmeldingen i 2009 ble endelig behandlet i Stortinget i juni 2013. 
Stortinget vedtok ingen ny biblioteklov. De vedtok å endre bibliotekloven fra 1985, og 
den mest markante endringen fant sted i selveste formålsparagrafen til loven. 

PROSJEKTSTØTTE

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.

Tekst:  
Arne Gundersen og 
Svein Arne Tinnesand, 
Nasjonalbiblioteket

Bakgrunnen for endringen ble be-
skrevet allerede i bibliotekutredningen 
i 2006. Der det ble slått fast at: 

Det er lite oppmerksomhet om for-
midlingsoppgaven i den nåværende 
loven, men den er sterkt forankret i 
flere stortingsmeldinger om bibliotek 
og kultur. Bibliotekene bør ha en aktiv 
formidlingsrolle når det gjelder infor-
masjon, i motsetning til det litt mer 
passive «stille til disposisjon». Aktiv 
formidling av kunnskap og kultur er 
en like viktig oppgave for bibliotekene 
som formidling av informasjon. Biblio-
tekenes rolle som møteplass er heller 
ikke i fokus i dagens biblioteklov. Hvis 
denne funksjonen skal defineres som 
en viktig del av bibliotekenes virksom-

het bør den tydeliggjøres i lovteksten 
på linje med den øvrige virksomheten. 

Det er tenkningen fra denne utrednin-
gen som har preget arbeidet med revi-
dering av loven. Det kom tydelig fram 
da lovendringene ble sendt ut til høring 
våren 2012. Her skrev departementet:

Formålsbestemmelsen fungerer godt 
slik den er utformet i dag. Departe-
mentet mener at det likevel kan være 
tjenlig å gjøre noen justeringer, for at 
bibliotekenes formidlingsansvar og 
møteplassfunksjon skal komme bedre 
frem. Departementet ser det videre 
som viktig at bestemmelsen utformes 
på en slik måte at både den fysiske 
og digitale møteplassfunksjonen 
og formidlingsansvaret omfattes av 
bestemmelsen, samtidig som man 
sikrer at bestemmelsen holdes tek-
nologinøytral. (…)Folkebibliotekenes 
oppgave som formidler av kunnskap 
og kultur fremkommer som nevnt ikke 

av dagens folkebiblioteklov. Departe-
mentet foreslår å ta inn formidlings-
oppgavene i formålsparagrafen.

Dette høringsutkastet ble tatt godt i 
mot ute blant bibliotekfolk og andre som 
leste forslaget. Både Bibliotekforeningen 
og Bibliotekarforbundet understreket at 
de ønsket den nye formålsparagrafen 
velkommen. I lovproposisjonen blir hø-
ringsinnspillene oppsummert på denne 
måten: 

Det er konsensus i høringen om at 
departementets forslag dekker de 
funksjoner og bibliotektjenester som 
det kan forventes ved et folkebibliotek. 
Noen høringsinstanser foreslo at det 
i lovteksten burde understrekes at 
bibliotekene er uavhengige arenaer 
for offentlig samtale og debatt. De-
partementet slutter seg til at biblio-
tekenes uavhengighet er viktig for å 
fylle funksjonen som en demokratisk 
arena, som skal være tilgjengelig for 
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Se oversikt over de nye prosjektene som har fått støtte:
http://www.nb.no/Hva-skjer/Aktuelt/Nyheter/62-bibliotekprosjekter-faar-stoette

alle. Dette aspektet ved folkebiblio-
tekenes funksjon bidrar til å oppfylle 
retten til ytringsfrihet, blant annet 
nedfelt i Grunnloven § 100, som 
pålegger staten å legge til rette for 
en åpen og opplyst offentlig samtale. 
Det bør være klart at ingen skal 
kunne legge føringer på aktiviteter 
ved et folkebibliotek, eller innholdet i 
et folkebiblioteks programmering. Et 
folkebibliotek skal være et sted for alle 
kommunens innbyggere, uavhengig 
av politisk ståsted, religion og sosial 
bakgrunn. Formuleringen er knyttet 
til bibliotekene som uavhengig arena 
og det er ikke meningen at bestem-
melsen skal begrense kommunenes 
arbeidsgiverrettigheter. På denne 
bakgrunn foreslår departementet at 
formålsparagrafen endres slik det er 
foreslått i høringsnotatet, og at det 
presiseres at folkebibliotekene skal 
være uavhengige arenaer for offentlig 
samtale og debatt.

Stortingspolitikerne i Familie- og kul-
turkomiteen sluttet seg til dette: 

Komiteens flertall, alle unntatt med-
lemmene fra Fremskrit tspar tiet, 
mener de foreslåtte endringer av 
formålsparagrafen tydeliggjør de 
funksjoner og rammer som tilligger 
bibliotekene i den enkelte kommune. 
Flertallet slutter seg også til ønsket 
om å understreke bibliotekenes 
uavhengige rolle som arena for kunn-
skapsformidling. Flertallet slutter seg 
således til det fremlagte forslag til ny 
formålsparagraf.

Disse endringene i Lov om folkebi-
bliotek har ikke oppstått i et tomrom. 
Folkebibliotek over hele landet har i en 
årrekke drevet med både aktiv formid-
ling, litteraturarrangement og lokale 
debatter, og Nasjonalbiblioteket har 
støttet en rekke prosjekt som har vært 
med på å underbygge slike aktiviteter. 
Nytt av året er at det i forbindelse med 
statsbudsjettet har blitt avsatt og lyst 
ut midler, 12,1 millioner kroner, til å 
”implementere” den nye loven ute i 
kommunene. Midlene som ble lyst ut 
i januar skulle ifølge utlysningsteksten 
stimulere folkebibliotekene til nye og 
kreative metoder for å gjøre bibliote-
kene mer attraktive som møteplasser 
og skape ny aktivitet i bibliotekrommet. 

Det ble understreket at regjeringen 
ønsker å utvikle folkebibliotekene som 
uavhengige møteplasser og arenaer for 
offentlig samtale og debatt.

Det kom inn 96 søknader innen 
søknadsfristen i februar. Samlet søk-
nadssum var på over 26 millioner 
kroner. Nasjonalbiblioteket tildeler 
utviklingsmidler til 62 prosjekter.  Blant 
mottakerne av utviklingsmidlene er både 
store og små folkebibliotek. Mange av 
prosjektene bygger på godt samarbeid 
mellom bibliotek i flere kommuner, og 

flere av disse samarbeidsprosjektene 
har fylkesbiblioteket som prosjektkoor-
dinator. Alle fylker er representert blant 
mottakerne av utviklingsmidler. En stor 
del av midlene vil derfor gå til lokale 
bibliotekarrangementer og tilretteleg-
ging for en framtidig struktur rundt slike 
arrangementer.

Med denne tildelingen har Nasjonal-
biblioteket bevilget nær 27 millioner 
kroner til sammen i prosjekt- og utvi-
klingsmidler til bibliotekene for 2014. 

Tildelingsbeløp fordelt på folke- og 
fylkesbibliotek. Prosent 

Antall søknader - fordeling på fylker 

PROSJEKTSTØTTE
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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.

Bibliotekarenes metode
Hver vår sender bibliotekarutdanninga ut 2. års studenter i praksis. Med seg har de et 
grunnkurs i vitenskapelig metode og et oppdrag om å gjøre en mindre undersøkelse i 
praksisbiblioteket. Hvorfor gjør vi egentlig det?

Noen vil sikkert hevde at det er å 
kaste bort verdifull tid som kunne vært 
brukt på bibliotekarbeid. Praksistiden 
er tross alt bare fem uker, og det tar tid 
å sette seg inn i rutinene på den nye 
arbeidsplassen. Men ved å knytte prak-
sisperioden til grunnkurset i vitenskape-
lig metode (Undersøkelsesmetoder) får 
studentene noe ekstra: De får sjansen 
til å bli ekstra godt kjent med et område 
av praksisbibliotekets virksomhet. De vil 
også få øvd seg på ferdighetene som 
kreves for å lage gode undersøkelser – 
enten de er små eller store. Og de får 
forhåpentligvis gjort noen vurderinger 
rundt ulike kunnskapsbehov i ulike 
organisasjoner. Oppdraget inkluderer 
også en dialog med praksisstedet om 
hvilket tema studentene skal fokusere 
på, og hvilken type data biblioteket 
er interessert i. Ideelt sett skal begge 
parter, både student og bibliotek, ha et 
utbytte av oppgaven.

Alle studenter i høyere utdanning skal, 
uavhengig av fag eller disiplin, kjenne til 

vitenskapelig metode. Det er både fordi 
de skal kunne bruke og vurdere fors-
kning gjort av andre, og fordi de fleste 
må jobbe med egne empiriske data i 
løpet av studiet – ikke minst i arbeidet 
med bachelor-oppgave. For bibliotekar-
studentene introduserer vi dette veldig 
konkret for 2.årsstudentene med emnet 
Undersøkelsesmetoder, som leder fram 
til vårens praksisperiode. 

Handler om problemløsning
Jeg leste med interesse teksten til 

Hanne Nesset i februar-utgaven av 
Bibliotekaren. Nesset hadde tatt viten-
skapsteori og metode på masterutdan-
ningen etter å ha mottatt BF-stipend.  
Hun reflekterte rundt verdien av å ha 
innsikt i vitenskapsteori og metode i 
sin yrkespraksis. ”Det trenger ikke være 
rakettforskning”, skriver Nesset, «det 
handler om å videreutvikle profesjonen, 
om å skape ny kunnskap for å bidra til at 
yrket skal bevege seg fremover». 

Hun har helt rett – forskning er ikke 

alltid så komplisert som det kan høres 
ut som – resultatene bør i alle fall kunne 
tolkes eller brukes i en bredere kontekst. 
På det mest grunnleggende nivå hand-
ler det om problemløsing. Derfor vil vi 
gjerne at våre studenter skal få erfaring 
med å identifisere et område som det 
trengs mer kunnskap om – og basert 
på det prøve å finne ut hvordan den 
kunnskapen kan bygges. Dette mini-
prosjektet de skal planlegge og utføre 
i samråd med praksisbiblioteket, er for 
mange en førstegangsøvelse i å bruke 
undersøkelsesmetoder.

Praktisk nytte
Men sannsynligvis blir det ikke siste 

gang de bruker forskningsmetode. Det 
er nemlig også noe man kan få praktisk 
nytte av når man kommer ut i jobb. For 
bibliotekarer som jobber med studenter 
og forskere er nytten åpenbar. Men 
også for bibliotek utenfor UH-sektoren 
er metode som kunnskap og ferdighet 
viktig. Hvis bibliotek og bibliotekarer 

BIBLIOTEKSTUDENTER  OG FORSKNING
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skal arbeide kunnskapsbasert er det 
ikke bare viktig å kunne innhente fors-
kningsbasert kunnskap eller vurdere 
kilder kritisk, men også å kunne bygge 
”lokalkunnskap” om egen virksomhet. 

Innsamlet statistikk 
og egne undersøkelser

Bibliotekene er pålagt å levere inn 
statistikk over egen virksomhet – som 
kan være til nytte i utviklings- og 
budsjettarbeid. Den landsdekkende 
bibliotekstatistikken gir innsikt i hvordan 
sektoren utvikler seg, og det blir stadig 
behov for nye indikatorer. Men mange 
bibliotek gjør også undersøkelser som 
grunnlag for å utvikle nye tjenester, re-
videre eksisterende tilbud eller vurdere 
egen tidsbruk. Det å kunne bruke ulike 
metoder for datainnsamling krever fer-
digheter. Å lage et godt spørreskjema 
er lettere sagt enn gjort. Hvilke er de 
riktige spørsmålene? Skal jeg bruke 
Excel eller SPSS? Hvilken metode er 
den beste? Hvordan analyserer jeg 

egentlig dataene jeg har samlet inn? 
Det er mange spørsmål, som ikke alltid 
har enkle svar.

Kvalitativ forskning har i enkelte kret-
ser lavere status enn kvantitativ. Den er 
ikke statistisk generaliserbar, den løfter 
fram enkeltbilder av en situasjon eller 
opplevelse, den baserer seg på sub-
jektive opplevelser og tolkning. Likevel 
gir kvalitativ forskning data som godt 
kan brukes i både tjenesteevaluering 
og -utvikling. Selv underviser jeg i bruk 
av kvalitative intervju, og har sett at 
grundige samtaler med nøkkelpersoner 
kan gi minst like verdifulle data som 
et spørreskjema distribuert til en hel 
organisasjon. 

Sosialt samspill
Men for meg handler intervjuet som 

form om mer enn datainnsamling – det 
handler om å presentere et tema, iden-
tifisere ulike problemområder, få innsikt 
i andres erfaringer og opplevelser – og 
ikke minst handler det om å stille de rik-

tige spørsmålene. Minst like viktig er det 
at intervjuet handler om sosialt samspill 
og er et møte mellom mennesker. Derfor 
mener jeg at ferdighetene som ligger i 
det å gjennomføre et godt intervju er 
ekstra viktig for bibliotekarer.

Det er med andre ord mye overførbar 
kunnskap ved undersøkelsesmetoder. 
Det kvalitative intervjuet er særlig inter-
essant, siden det berører møtet mellom 
mennesker, som er sentralt i den svært 
sosiale hverdagen mange bibliotekarer 
har. 

BIBLIOTEKSTUDENTER  OG FORSKNING

Bibliotekstudentenes praksisperioder kan settes opp på ulike måter. Bibliotekarutdanninga ved Høgskolen i Oslo og Akershus sender 2. års studenter ut 
i praksis med et grunnkurs i vitenskapelig metode  i bagasjen, for så å gjøre en mindre undersøkelse i praksisbiblioteket.  Bildet viser praksisstudenter 
som mer eller mindre overtok  driften av Oppsal filial av Deichmanske bibliotek i sin praksisperiode i 2005. (Foto: Erling Bergan)
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FILM I BIBLIOTEKET

Bibliotek 
& juss

Utgangspunktet for bruk av film i biblio-
tek er ganske greit: Det er stort sett snakk 
om offentlig fremføring. Problemet er at 
slik fremføring som regel må klareres, og 
det er bare få unntak å snakke om. Her tar 
vi likevel en liten gjennomgang av hvordan 
dette ligger an. 

Biblioteket kan la brukeren se film på 
terminaler i bibliotekets egne lokaler i 
henhold til forskrift til åndsverkloven § 
1-9. Denne unntaksbestemmelsen er 
dessverre ikke veldig anvendelig her, det 
er vel uvanlig at biblioteket kan fremstille 
sikringskopi av film (med unntak av Nasjo-
nalbiblioteket). Uten slik sikringskopi har 
man heller ingen lovlig kopi som kan ligge 
på serveren og som igjen kan fremføres 
på terminalene.

Hva da med en bruker som på bibliote-
kets terminal spiller av en fysisk DVD som 
lånes i biblioteket? Gitt at biblioteket ikke 

bryter noen vilkår som følger av kjøpet av 
selve DVD-en, bør det kunne gå. Også 
dette bør ansees som offentlig fremføring 
etter min mening, men vi kan hevde den 
er tillatt iht. forskriften § 1-9. Selv om det 
ikke legges sikringskopi på serveren er det 
her intet behov for kopiering. I ABM-skrift 
45 «På rett hylle med åndsverkloven», side 
45–47, er det i motsatt retning lagt til 
grunn at fremføring av verk på terminaler 
i egne lokaler alltid forutsetter at institu-
sjonen har en lovlig kopi av verket på en 
intern server. 

Når avspilling av en lånt DVD på bi-
bliotekets utstyr etter min oppfatning er 
offentlig fremføring, henger det sammen 
med at fremføring på et sted allmennheten 
har adgang vanskelig kan regnes som pri-
vat. Dette må nok også være tilfellet der 
låneren spiller av en lånt film i bibliotekets 
filmrom – for eksempel et kinotek, og her 
kan vi uansett ikke støtte oss til § 1-9.  
Denne type fremføring bør sannsynligvis 
regnes som offentlig selv om personene 
som er til stede i kinoteket er innenfor 
lånerens private krets, og kanskje selv 
om det bare er én person som ser filmen. 
Siden det er biblioteket som i praksis stiller 
verkene til rådighet for avspilling, og det 
på et sted der allmennheten per definisjon 
har adgang, er det nærliggende å vurdere 

slik aktivitet som offentlig fremføring.  
På denne måten skiller fremføring i bi-

bliotek seg fra fremføring i for eksempel 
skoleklasser. Her har man tradisjonelt 
antatt at en lærer kan spille av film i et 
klasserom for sine elever, forutsatt at elev-
ene og læreren kan regnes innenfor den 
samme private krets. Denne tilnærmingen 
resulterer også i noen spesielle grense-
dragninger. Vi kan se for oss at elevene 
og læreren tar del i et stadig færre antall 
felles undervisningstimer etter hvor langt 
ut i skolesystemet de er, og dermed at det 
blir stadig vanskeligere å avgjøre hvorvidt 
man har med en privat krets å gjøre.

Teoretisk kan man tenke seg at det stil-
ler seg annerledes om det blir gitt adgang 
til kinoteket etter bibliotekets åpningstider, 
slik at det blir mindre klart at det er bi-
blioteket som gjør verket tilgjengelig for 
allmennheten. Langt sikrere er det å si at 
for all den fremføring som skjer utenfor 
terminaler bør det være en forutgående 
rettighetsklarering (såfremt materialet er 
vernet). Det finnes i den forbindelse flere 
aktører man kan henvende seg til.  Disse 
aktørene kan riktignok ha ganske strenge 
vilkår, og én ting man bør være obs på 
er for eksempel bibliotekets ofte smale 
adgang til å bekjentgjøre filmvisninger.  

Tekst:
Espen Søyland Bakjord
Juridisk rådgiver
Nasjonalbiblioteket

•	Utgangspunktet for bruk av film i bibliotek er ganske 
greit: Det er stort sett snakk om offentlig fremføring. 

•	 Problemet er at slik fremføring som regel må kla-
reres, og det er bare få unntak å snakke om. 

•	Her er en liten gjennomgang av hvordan dette ligger an.



23   Bibliotekaren 4/2014

Navn:     Stig Elvis Furset
Arbeidssted:  Buskerud fylkesbibliotek
Fartstid som tillitsvalgt: 14 år 

Jaså, du er tillitsvald?

- Korleis vart du tillitsvald?
- I den første jobben min på Rygge 

bibliotek var det enten eg eller sjef Svein 
Bendik (Hansen) som var aktuelle for 
vervet, og på grunn av rollefordelinga vart 
det meg. Dessutan var han Fredrikstad-
supportar og eg Brann-mann, og sidan 
FFK den gongen spelte i andre divisjon 
gjekk vi for elitelaget. :-) 

Då eg begynte på fylkesbiblioteket var 
vi mange nytilsette, og eg hadde erfaringa 
som tillitsvald frå før, så då vart eg vald.

 
- Kva for tankar gjorde du deg om 

rolla i starten? 
- Det var ikkje ærefrykt eller noko 

slikt. Meir eit ”ja, eg skal vel kunne få 
til den jobben”. Men det var først etter 
at eg hadde vore på det første kurset i 
lønnsforhandlingar at eg fullt ut forstod 
kor interessant det var, og kva slags mog-
legheiter som låg der for å gjere bibliotek 
synleg for administrasjon og politikarar i 
ein kommune.  

 
- Kva for tema er medlemmane på 

arbeidsplassen din opptekne av? 
- Det er jo lønna vi lever av, så det 

er liten tvil om at den er viktig. Og det 
er lønnsforhandlingane kvar haust (alle 
medlemmene er i kapittel 5) som er det 
eg bruker mest tid på som tillitsvald. 
Dessutan diskuterer vi på fylkesbibliote-
ket veldig mykje bibliotekpolitikk generelt, 
men det er jo uavhengig av kva fagorga-
nisasjon vi høyrer til.   

 
- Kva er dei viktigaste erfaringane 

du har gjort deg i rolla som tillitsvald? 
- At det er viktig med eit godt og ope 

forhold til arbeidsgivar eller ”motpart”. 
Har ein det, så blir ein heller ikkje så utsett 
for hersketeknikkar. Det hjelper sjeldan 
å trampe i klaveret og bruke høg røyst. 

Har ein gode argument, så lyttar dei. Og 
så hender det til og med at ”motparten” 
kan ha rett. 

 
- Korleis har du opplevd å delta i 

lokale lønnsforhandlingar?
- Det er i alle fall ein veldig god skule 

dersom ein vil lære seg å prioritere. Ein får 
aldri alt ein ber om. Samtidig som ein ikkje 
skal gje seg for tidleg. Den dynamikken 
der. Folk skulle berre visst kor interes-
sante lønnsforhandlingar er. Då ville dei 
stått i kø for å bli tillitsvalde. Vel kan ein 
kjenne at mykje er avgjort på førehand 
innimellom, men prosessen fram mot det 
endelege resultatet, heilt frå dei sentrale 
forhandlingane startar på våren til vi står 
i oktober med våre tillegg på papiret er 

VÅR EGEN ORGANISASJON

like spennande kvar gong. Og ein blir aldri 
utlært på det feltet.  

 
- Har du hatt bruk for fylkeslaget 

eller BFs sekretariat?
- Ja, spesielt i starten. Og når eg har 

forhandla lønn i andre kommunar har 
sekretariatet vore til stor hjelp. Så langt 
har eg ikkje hatt oppseiingssaker, så den 
kontakten har eg heldigvis sloppe å ta. 
Bank i bordet! 

 
- Har du eit godt råd til nye til-

litsvalde?
- Argumentér med kunnskap og sakleg-

heit, lytt til motparten og ”don’t forget to 
be awesome”! 

Stig Elvis Furset er tillitsvald for BF-medlemmane ved Buskerud fylkesbibliotek. - Folk skulle berre 
visst kor interessante lønnsforhandlingar er. Då ville dei stått i kø for å bli tillitsvalde, sier han. 
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Jeg er en stor fan av teknologi, noe 
jeg aldri har lagt skjul på. Epost, sms, 
Facebook, delte dokumenter på Google 
docs, alle har de gjort kommunikasjon 
enklere. De har gjort at man kan kutte ut 
en del møter, for alle har vel vært på et 
eller flere møter hvor man etterpå tenkte: 
”Ja, det er en time av livet mitt jeg aldri 
får tilbake igjen”. En kjapp epost er ofte 
like nyttig, og da har man også alt skrevet 
ned slik at man kan gå tilbake senere hvis 
man ønsker det.

Likevel er det gjennom å møtes man 
ofte får gjort mye av den beste jobben, 
og kanskje får man gjort like mye eller 
mer på utsiden av møter. Og det er her 
konferanser, heldagsmøter og samlinger 
skinner. Et par personer snakker sammen 
over en kopp kaffe, eller kanskje på en 
pub etter at dagens faglige opplegg er 
over. Nå sier jeg ikke at alle står etter et 
seminar og pønsker på ting, men det er 
noe ved å møtes ansikt til ansikt (kanskje 
for første gang til og med?).

Konferansetid

For meg personlig har disse store 
samlingene betydd mye, både sosialt 
og profesjonelt. Et par måneder etter at 
jeg var ferdig utdannet, en litt forskremt 
vikar kan man trygt kalle meg, ble jeg 
sendt til Ung 3.0 for å snakke om noe 
jeg fortsatt jobbet med å sette meg inn i. 
Skummelt var det! Men jeg lærte så mye, 
og jeg traff så mange folk som inspirerte 
meg videre. Og fortsatt inspirerer meg. 
Jeg var også så heldig at jeg fikk dra på 
Bibliotekmøtet da det var på Hamar, og 
man kan jo si at det er derfor dere nå 
kan lese min spalte. Her var jeg litt stor 
i munnen da jeg en kveld snakket med 
redaktøren i Bibliotekaren, Erling Bergan. 
Tydeligvis irriterte jeg ham nok til at han 
fant ut at for å få meg til å holde kjeft 
måtte han utfordre meg til å gjøre noe 
med det jeg klaget på. Og vips fikk jeg 
lov til å skrive!

Det er hverdagen som er viktigst for 
oss i bibliotekene, det er lånerne og 
brukerne våre som er de viktigste. Daglig 

drift er det de legger mest merke til, og 
det tar opp mest tid. Men det er viktig 
for oss å komme oss ut av vår egen 
arbeidsplass og møte andre, få innspill 
og se hva som skjer rundt omkring. Slike 
samlinger er geniale når det gjelder å 
samle inntrykk av hva som skjer på feltet 
vårt! Selvfølgelig vil man også ha tilfeller 
hvor man tenker dette var skikkelig bort-
kastet tid, men der tror jeg man kommer 
langt med en god innstilling.

Det 74. Norske Bibliotekmøte blir 
åpnet av H. K. H. Mette-Marit, noe jeg 
synes er ganske kult rett og slett. At det 
blir åpnet av en fra kongefamilien gjør at 
man får en ganske stor tyngde føler jeg, 
selv om møtet i seg selv neppe hadde ut-
spilt seg annerledes hvis det hadde vært 
en annen som starter ballet. I mitt hode 
betyr det uansett at vårt felt får større 
tyngde ut mot resten av befolkningen, og 
jeg tror jeg kommer til å dra derfra med 
en mengde nye inntrykk. Kanskje noen 
nye bekjentskaper som jeg senere kan 
samarbeide med om et prosjekt? Hvem 
vet, jeg er ihvertfall glad for at å kunne 
være med denne gangen, jeg vet ikke 
om det vil bli streamet, men det er ille 
vanskelig å kunne gå ut en tur med kol-
legaene over en nettstream! 

I skrivende stund er jeg på vei til Det 74. Norske Bibliotekmøtet, og selv om jeg ikke vil få 
mulighet til å skrive om selve Bibliotekmøtet før deadline inntreffer, så tar jeg sjansen på å 
si at jeg tror jeg vil være fornøyd når det er over.

UT OG MØTE 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.

Kronprinsesse Mette-Marit intervjues etter å 
ha åpnet bibliotekmøtet i Trondheim. Jan-Egil 
mener det betyr at vårt felt får større tyngde 
ut mot resten av befolkningen. (Foto: Erling 
Bergan)
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Hvilke rettigheter gjelder 
for din sektor?

FERIE

Det er ikke kun ferieloven som avgjør hvilke ferierettigheter du har. Hver enkelt tariffavtale 
angir også noen retningslinjer. Se hva som gjelder for din sektor. 

I en serie artikler tar Bibliotekaren for seg ferie. 
Tredje tema ut er rettighetene som ligger i tariffavtaler.

Det er Ferieloven som bestemmer hvilke regler som 
gjelder for arbeidsgivere og arbeidstakere i Norge. 
Men som ansatt i en av de fem tariffområdene der 
BF har medlemmer – Staten, kommunesektoren, Oslo 
kommune, Spekter og Virke – finnes det også noen 
egne avtalepunkter og tillegg du bør kjenne til.  

Tekst: 
Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider i BF

Det er ferieloven som bestemmer 
hvilke regler som gjelder for arbeids-
givere og arbeidstakere i Norge. Men 
som ansatt i en av de fem tariffområ-
dene der BF har medlemmer – Staten, 
kommunesektoren, Oslo kommune, 
Spekter og Virke – finnes det også 
noen egne avtalepunkter og tillegg du 
bør kjenne til.  

Kommunesektoren (KS): 
Feriepengetillegg i juni

I kommunesektoren er det for ek-
sempel flere viktige presiseringer. 

Hovedtariffavtalen for KS-sektoren § 
7 omfatter særlig tre tema: ”Erstatning 
av ferie”, ”Feriepengetillegg i juni” og 
”Avtalefestet ferie”. Det første av disse 
er punktet ”Erstatning av ferie”. Her 
slås det fast at ”arbeidstakere som 
godtgjør ved legeattest at vedkom-
mende under ferie har vært arbeidsu-
før i minst 5 virkedager, får tilsvarende 
ferie erstattet”. 

Ifølge hovedtariffavtalen for KS-
sektoren kan feriepengene for kom-
munalt tilsatte utbetales i juni måned i 
ferieåret – også dersom deler av ferien 
forskutteres eller overføres. Feriepen-
gegrunnlaget forandres ikke selv om 
du benytter deg av retten til å overføre 
ferie til året etter eller velger å avvikle 
forskuddsferie. I slike tilfeller skal det 

imidlertid foretas korrigering i samsvar 
med faktisk ferieavvikling i opptje-
ningsår og ferieår ved sluttoppgjør, 
ifølge hovedtariffavtalen. Sluttoppgjøret 
skal gjennomføres snarest mulig etter 
siste arbeidsdag. 

I avsnittene om ”Avtalefestet ferie” 
slås det fast at arbeidstaker har rett til 
fem virkedager fri hvert kalenderår. Det 
er arbeidsgiveren din som fastsetter 
tidspunktet for den avtalefestede ferien, 
men dette skal drøftes med tillitsvalgt 
ved arbeidsplassen eller arbeidsta-
keren samtidig med fastsettelsen av 
den ordinære ferien. Som arbeidstaker 
kan du også kreve å få fastsatt ferien 
tidligst mulig og senest to måneder før 
avvikling, med min mindre det foreligger 
særlig grunner som er til hinder for det.
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Krav på feriefritid uansett opptjening
Som arbeidstaker i kommunesektoren 

kan du også kreve å få feriefritid uavhen-
gig av opptjening av feriepenger, ifølge 
hovedtariffavtalen. Den avtalefestede 
delen av ferien skal gis samlet innenfor 
ferieåret dersom du ønsker det, slik at 
én ukes sammenhengende ferie oppnås. 
Ved skriftlig avtale kan den avtalefestede 
ferien overføres helt eller delvis til neste 
ferieår.   

Dersom driften helt eller delvis innstil-
les i forbindelse med ferieavvikling, kan 
du pålegges å avvikle ferie av samme 
lengde, uavhengig av opptjente ferie-
penger.

Fem uker for 
statstjenestemenn 

Den alminnelige feriefritid etter fe-
rieloven er 25 virkedager (4 uker og 1 
dag). Imidlertid ble det i Hovedtariffav-
talen i staten for 2000-2002 enighet 
om en utvidelse med 5 virkedager for 
statstjenestemenn, slik at total feriefritid 
i staten ble 5 uker.  Totalt utgjør ferie-
fritiden 30 virkedager for arbeidstakere 
under 60 år i staten, og 36 virkedager 
for de over 60.

Hovedtariffavtalen i Staten har også 
13 punkter om avtalefestet ferie (kapit-
tel 6). Overordnet slås følgende fast: 
”Partene er enige om å forskuttere den 
femte ferieuken, slik at all ferie etter 
ferieloven og avtalefestet ferie utgjør 30 
virkedager. Av dette utgjør den avtale-
festede ferien 5 virkedager. Ekstraferie 
for arbeidstakere på over 60 år på 6 
virkedager.”

Det fastlås også i hovedtariffavtalen 
for Staten at arbeidstaker har rett til 
fem virkedager fri hvert kalenderår, 
som kommer i tillegg til de lovfestede 
25 virkedagene i ferieloven. Deles den 
avtalefestede ferien opp, kan du som 
arbeidstaker bare kreve å få fri så mange 
dager som du normalt skal arbeide i 
løpet av en uke. 

Den alminnelige prosentsatsen for 
feriepenger skal være 12 prosent av 
feriepengegrunnlaget, ifølge hovedta-
riffavtalen i Staten. 

Oslo: Feriepenger i juni
I Oslo kommunes dokument 25 (be-

tegnelsen på overenskomster inngått 
mellom Oslo kommune og arbeidstak-
erorganisasjonene) står det presisert i 
kapittel 3 at feriepenger skal utbetales 
i juni måned i ferieåret. Dette gjelder 
også dersom deler av ferien forskutteres 
eller overføres. 

”Lønn under sykdom og ved svanger-
skaps-, fødsels- og foreldrepermisjon 
gir rett til opptjening av feriepenger,” 

ifølge avtalen. 
Avtale om overføring av ferie til 

det følgende ferieåret og avtale om 
forskuddsferie skal ikke virke inn på 
feriepengegrunnlaget. Ved sluttoppgjør 
skal det imidlertid foretas korrigering i 
samsvar med faktisk ferieavvikling. 

Et avvik fra ferieloven i Oslo 
En forskjell ved Oslo kommunes Do-

kument 25 i forhold til Ferielovens § 11, 
er at 2. ledd om utbetaling av feriepen-

FERIE

 

Ferieloven hjemler rett til ferie. Men tariffavta-
len i din sektor kan gi ytterligere rettigheter. 
Lurt å sjekke. (Foto: Colourbox)
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ger ved opphør av arbeidsforhold, ikke 
gjelder. Det aktuelle punktet i Ferieloven 
lyder som følger: ”I utbetalingen kan det 
gjøres fradrag med et beløp som utgjør 
1,4 prosent av det feriepengegrunnlag 
som er opptjent hos vedkommende ar-
beidsgiver i det forkortede opptjeningsår 
1. mai – 31. desember 1988.”

Man har imidlertid rett på ekstraferie 
som arbeidstaker over 60 år (6 virke-
dager), slik ferieloven sier. Også i Oslo 
kommune gjelder for øvrig 12 prosent 
som beregning for feriepenger. (14,3 
prosent for arbeidstakere over 60). Det 
presiseres også at arbeidstaker kan 
kreve fem virkedager fri hvert kalenderår. 

Du har som arbeidstaker krav på 
informasjon om ferietidspunkt senest 
to måneder før avvikling. Også i Oslo 
har man ved skriftlig avtale mulighet 
til å overføre ferien helt eller delvis til 
neste ferieår. 

Spekter: Få tillegg til ferieloven
I hovedtariffavtalen til Spekter er det 

ingen vesentlige tillegg eller avvik fra 

Gaute Krokann, 
advokatfirmaet Haavind AS:

”Det er foreslått å endre enkelte 
bestemmelser i loven, som får betyd-
ning for det som er skrevet. Norge 
har erkjent at ferieloven bryter med 
EU-regelverket, og har fått frist til 
å rette på dette. I utgangspunktet 
er frist satt til april, men jeg er ikke 

kjent med hvor langt lovarbeidet har 
kommet,” skriver Krokann i en mail til 
Bibliotekarforbundet. 

Forslagene til endringer (under be-
handling) i ferieloven omfatter i korte 
trekk følgende:

•	Sykdom: Dersom en arbeidstaker 
blir arbeidsufør i løpet av ferien, 
kan vedkommende kreve at et 
tilsvarende antall virkedager ferie 
utsettes og gis som ny ferie senere 
i ferieåret (altså ingen krav om 
lengen til sykemeldingsperioden)

•	Overføring av ferie som ikke er 
avviklet på grunn av sykdom og 
foreldrepermisjon:

•	Oppheve adgangen til å få utbetalt 
feriepenger for ikke avviklet ferie.

•	Ferie som ikke er avviklet på grunn 
av sykdom eller foreldrepermisjon, 
skal overføres til neste ferieår. 

ferieloven, verken når det gjelder end-
ringer etter fylte 60 år, feriepengeutbe-
talinger eller andre forhold. 

Men også i Spekter finnes det imidler-
tid presisert detaljer rundt avtalefestet 
ferie, deriblant følgende forbehold: 
”Dersom myndighetene beslutter å 
innføre den femte ferieuken i ferieloven, 
skal den avtalefestede ferien reduseres 
tilsvarende.”

Det slås også i Spekters hovedtariffav-
tale fast at: ”Partene har forskuttert den 
femte ferieuken, jfr. ferieloven § 15, slik 
at ferie etter ferieloven og avtalefestet 
ferie til sammen utgjør 30 virkedager. 
Av dette utgjør den avtalefestede ferien 
5 virkedager”.

Virke: Feriepenger kan utbetales 
samlet i juni og juli 

I Virke er det flere såkalte landso-
verenskomster som tilsvarer hovedtariff-
avtaler i de andre sektorene. Det finnes 
blant annet egne overenskomster for 
høyskoler, helse og sosiale tjenester, 
samt museer og andre kulturinstitu-

sjoner. Disse avtalene er imidlertid 
likelydende når det kommer til punktene 
om ferie.

I tillegg til ferieloven gjelder følgende 
om «Avtalefestet ferie»: «Den utvidede 
ferien, 5 virkedager, forskutteres ved at 
den resterende delen innføres som en 
avtalefestet ordning».

Ekstraferie for arbeidstakere over 60 
år på 6 virkedager opprettholdes.  Avta-
len følger også ferieloven på prosentsats 
og fastsettelse av tidspunktet for avta-
lefestet ferie. Utbetaling av opptjente 
feriepenger kan utbetales samlet i juni 
og juli måned, presiseres det i Virkes 
landsoverenskomster. 

Gaute Krokann er utdannet jurist og 
arbeider nå som assosiert partner innen 
forretningsområdet arbeidsliv i advokat-
firmaet Haavind, som Bibliotekarforbun-
det samarbeider med i arbeidsrettslige 
spørsmål. Krokann har særlig erfaring 
innenfor kollektiv arbeidsrett, individuelle 
arbeidsrettsspørsmål både på arbeids-
giver- og arbeidstakersiden, prosedyrer, 
omstillings- og nedbemanningsprosesser, 
samt plikter og rettigheter ved virksom-
hetsoverdragelser.

FERIE
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Hva skjer i romankunsten i dag? Hva forteller nye romaner om livet i det 

norske samfunnet? Hvordan kan bibliotekene utvikle sin virksomhet gjennom 

nye formidlings- og aktivitetsformer? 

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til formidling og diskusjon med 

utgangspunkt i norske samtidsromaner. Det kan eksempelvis søkes midler til 

forfattermøter, seminarer, dramatiseringer eller nettbasert formidling. 

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner 

som har avtale med bibliotek om arrangementer. Tilskudd kan søkes 

til enkeltarrangementer eller til en serie arrangementer. Tiltakene bør 

gjennomføres høsten 2014 eller i løpet av 2015. Søkere oppfordres til 

å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og 

tidsperspektiv. Budsjett og finansieringsplan legges ved.

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og 

styrke folkebibliotekene som formidlingsarena. Søknader leveres via skjema 

på nett, se www.fritt-ord.no og valget søknadssenter. Innsendelsen merkes 

med RomanSamtidNorge i tittelfeltet.

Søknadsfrist 20. juni 2014.

Vedlegg kan leveres per post til:

Stiftelsen Fritt Ord

Uranienborgveien 2

0258 Oslo 

Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, tlf. 23 01 46 44

E-post: oskar.kvasnes@fritt-ord.no

Fritt Ord er en allmennyttig, privat stiftelse. Fritt Ords fremste formål 
er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig 
ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2014–15

Roman Samtid Norge| |
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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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Jorunn Irene Johansen
Loppa folkebibliotek
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Susanne Baumgärtel
Troms fylkesbibliotek
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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
Sindre Hovland Søreide
Fjaler bibliotek
Telefon:   48 26 25 61
Epost:     sindrehsoereide@gmail.com

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
Richard Madsen
Holmestrand bibliotek
Telefon:  41 85 46 59
E-post:  richard.madsen@holmestrand.kommune.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

”- Jeg er oppvokst med å gå på biblio-
teket på lørdager. Jeg liker roen på 
bibliotek.”

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit  
til www.kongehuset.no 31. mars 
2014, før ”Litteraturtoget” hen-
nes går fra Bodø til Stjørdal 1.-2. 
april. ”Om bord på toget vil det 
være både bokcafé og en egen 
bibliotekvogn”, informerer Slottets 
nettside. NBF hadde valgt H.K.H. 
Kronprinsesse Mette-Marit til å 
åpne bibliotekmøtet i Trondheim 
26. mars.

- Vi må bli mer synlige! Hvor ofte har vi 
ikke hørt denne appellen gå fra bibliotekar 
til bibliotekar. Den som framfører denne 
oppfordringa på den ivrigste og best formu-
lerte måten, for som regel applaus. Det er 
en vedtatt sannhet at synlighet er bra. Men 
er det alltid bra? Bør vi applaudere en hver 
form for synlighet?

Disse spørsmålene mener jeg ble aktuali-
sert for oss bibliotekarer forrige måned. La 
meg først minne om at statssekretær Knut 
Olav Åmås i fjor høst påpekte – som andre 
før ham – at bibliotekene risikerer å bli ”kvalt 
av velvilje”. I forrige måned, da han var på bi-
bliotekarutdanninga ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus, understreket han at bibliotekene 
skaper lite politiske strid, til tross for mye 
spalteplass. Men han la til: - Det er ingen 
tvil om at biblioteksektoren har blitt et mer 
sentralt tema i samfunnsdebatten. Slik var det 
ikke for noen få år siden, sa Åmås.

Jeg vil trekke fram tre eksempler på biblio-
tekarisk synlighet, som ikke nødvendigvis 
virker i samme retning. To av eksemplene er 
ganske like. For i Stavanger og Kristiansand 
har media hatt mye dekning av folkebibliote-
kenes rolle som debattarrangør, og hvordan 
biblioteksjefene har håndtert sitt redaktør-
ansvar. Noen mener de to biblioteksjefene 
har håndtert spørsmålet om deltakelse fra 
innvandringsskeptiske grupper forskjellig, 
noen mener de har håndtert det etter om-
trent de samme prinsippene, men med ulike 
forutsetninger. Uansett har begge sakene 
vist bibliotek, og biblioteksjefer, som job-
ber hardt med å finne den beste måten å 
håndtere ansvaret som debattredaktører. De 
holder ytringsfriheten høyt og vil finne den 
rette måten å sette opp arrangement på, for 
å ”lægge Forholdene til Rette for en aaben 
og oplyst offentlig Samtale”, som det heter 
i grunnlovens paragraf 100. Og de viser at 

Synlighet - for en hver pris?
folkebiblioteklovas nye formålsparagraf kre-
ver noe mer av bibliotekene, og at dette skal 
merkes i samfunnet.

Det tredje eksempelet jeg vil trekke fram, 
gjelder åpningen av det store bibliotekmø-
tet i Trondheim i forrige måned. Der hadde 
NBF valgt å be Hennes Kongelige Høyhet 
Kronprinsesse Mette-Marit om å åpne 
bibliotekmøtet. Ikke et vondt ord sagt om 
personen Mette-Marit. Tvert om. Hun virker 
noen ganger helt all right, for å si det sånn. 
Men hva har en som egentlig bare er kjent 
for å ha giftet seg med oldebarnet til prinsen 
som vi, i beit for egne kongsemner, hentet fra 
Danmark en gang for drøyt hundre år siden, å 
gjøre med bibliotekpolitikk, bibliotekutvikling, 
eller lignende? For det var vel da vi reiste til 
Trondheim for å fokusere på? 

Ikke et vondt ord om verken Mette-Marit 
eller kongehuset vårt. Ikke i denne omgang i 
hvert fall. Kongehuset vårt oppfører seg greit 
nok, sammenlignet med hva for eksempel 
svensker og briter må holde ut med. 

Men hva har vi bruk for den synligheten 
Mette-Marit skaper til? Når hun for eksempel 
sier: ”- Jeg er oppvokst med å gå på bibliote-
ket på lørdager. Jeg liker roen på bibliotek.” 
Eller når hun kjører sitt eget litteraturtog med 
bibliotekvogn fra Bodø til Stjørdal? 

Nei, vi bør heller få mer Undlien og Egaas i 
mediene! De driver ordentlig bibliotekpolitikk! 
Royale bibliotekvogner er en avsporing. 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan


