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Tariffoppgjørene i havn 
i stat og kommune

- Jeg er glad for at vi har kommet 
i havn med et resultat innenfor 
rammen av frontfaget, sa BFs leder 
Monica Deildok etter årets oppgjør.
Både KS og Staten kom i havn 
uten konflikt. Resultatet av oppgjø-
ret i Oslo kommune var ikke klart 
da dette bladet gikk i trykken.

  6

Fremtidens kommuner 
og fremtidens bibliotek

 
Norge har 428 kommuner og 742 biblio-
tekenheter. Er det grunn til å tro at færre 
og større kommuner, som skal løse flere 
oppgaver, vil ivareta bibliotektjenestene 
sine bedre?

 12

Blogg om formidling av 
barne- og ungdomsbøker

 
- Det finnes mange flotte blogger og nettsteder om 
barne- og ungdomsbøker. Men så vidt vi vet finnes det 
ingen nettsteder som tar for seg formidlingen av dem, 
helt konkrete tips og opplegg, sier barnebibliotekarene 
Monika Wirkola og Annelene Thomassen Steine. 

 14
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Lederen har ordet
Det er viktig å få på plass et nasjonalt bi-

bliotekløft. Dette var Bibliotekarforbundets 
hovedbudskap til Kulturministeren på de-
partementets innspillseminar den 5. mai. 
Et nasjonalt bibliotekløft må inneholde 
elementene: Utvikling av digitalt innhold, 
rammeverk for e-bokutlån, kompetanse-
utviklingsmidler og økning av midlene til 
bibliotekutvikling. Det var vårt budskap.

Det er på ingen måte første gang BF 
retter søkelyset på behovet for et nasjonalt 
løft for folkebibliotekene, og det er heller 
ikke noe BF er alene om å fremsette. 
Mange aktører i biblioteksektoren har 
bidratt til å sette problemet med man-
glende ressurstilgang i folkebibliotekene 
på dagsorden. 

Kulturutredningen dokumenterte at 
bibliotekene i en årrekke har tapt kampen 
om de kommunale kronene, og Enger-
utvalget uttrykte bekymring for at den 
kulturelle grunnmuren - som folkebiblio-
tekene er en viktig del av - skulle forvitre 
som resultat av sulteforing. 

Når Bibliotekarforbundet har tatt til orde 
for en nasjonal satsing på bibliotekene, er 
det ikke fordi vi mener at staten skal overta 

finansieringen av folkebibliotekene, men 
for å rette søkelyset mot behovet for et 
nasjonalt løft slik at den bekymringsfulle 
situasjonen som Kulturutredningen viste 
skal kunne snus. 

I den nye loven om folkebibliotek rom-
mer formålsparagrafen gode utvidelser 
av bibliotekenes samfunnsoppdrag. Da 
tenker jeg i første rekke på kravet til aktiv 
formidling og at bibliotekene skal romme 
offentlig samtale og debatt. Dette er en 
videreutvikling av bibliotekenes rolle som 
møteplasser i lokalsamfunnene. For å 
kunne fylle rollen som lokalsamfunnets 
møteplass og lokaldemokratiets storstue 
er det nødvendig med utviklingsmidler 
i bibliotekene. Bibliotekene har mange 
muligheter for å videreutvikle sine tjenes-
ter i tråd med ny teknologi, samfunnets 
forventninger og brukernes behov. Men 
dette krever investeringer og økonomisk 
satsing. 

Biblioteksektoren har et stort behov for 
felles digitale løsninger. Vi trenger satsing 
på nasjonale digitale formidlingsarenaer 
og nasjonalt innhold.

Godt over halvparten av landets folke-

bibliotek tilbyr nå e-bokutlån og antallet 
bibliotek som tilbyr e-bokutlån vokser 
nærmest fra dag til dag. Men foreløpig 
er det både et begrenset antall titler og 
begrenset antall eksemplarer. Vi trenger 
et nasjonalt rammeverk for e-bokutlån 
i folkebibliotekene, for å kunne utvikle 
denne tjenesten videre.

Uten kompetent personale blir bibliote-
kene stående på stedet hvil – både som 
digital og fysisk møteplass, debattarena 
og som formidlere av kultur og kunnskap. 
Satsing på kompetansehevingstiltak er 
derfor god og nødvendig bibliotekpolitikk. 

Det er viktig å få på plass et nasjonalt 
bibliotekløft, og derfor er det gledelig at 
SV under Litteraturfestivalen på Lilleham-
mer, den 21. mai, lanserte sitt forslag 
til nasjonalt bibliotekløft. Her skisserte 
man en femårs opptrappingsplan med 
øremerket tilskudd til kommunene for å 
sikre utvikling i biblioteksektoren. I tillegg 
rommer SVs bibliotekløft blant annet res-
surser til nasjonalt digitalt innhold, midler 
til kompetanseutvikling og forslag om 
støtte til biblioteklokaler. 

Bibliotekarforbundet var til stede under 
lanseringen av SVs nasjonale bibliotekløft 
for å understreke viktigheten av et slikt 
løft. Dette er et godt initiativ fra SV sin 
side. Og det er veldig bra at flere poli-
tiske partier nå for alvor fatter interesse 
for folkebibliotekene, ikke bare gjennom 
å snakke generelt velvillig om tilbudet, 
men gjennom faktisk å foreslå konkrete 
styrkende tiltak. 

SV fortjener derfor ros for sitt forslag, 
og allikevel er det betimelig å påpeke at 
det ville vært enda bedre om dette initia-
tivet fra SV sin side hadde kommet mens 
partiet ennå satt i regjering.

For det er jo regjeringen som legger 
fram forslag til statsbudsjett, og det er  

Hvis den politiske diskusjonen på Stortin-
get nå, i stedet for å handle om hvorvidt det er 
behov for et nasjonalt bibliotekløft eller ikke, kan 
handle om hvilken metode som skal tas i bruk 
for å styrke bibliotekene og sørge for friske mid-
ler til utvikling, kan jeg ikke skjønne annet enn 
at vi har kommet ganske langt. ”

”
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BIBLIOTEKPOLITIKKEN

Monica Deildok
Forbundsleder

  Høyre som sitter med hånden på roret i 
Kulturdepartementet. Derfor var det veldig 
spennende å høre hva Høyres mann på 
Lillehammer hadde å si om forslaget til 
nasjonalt bibliotekløft, og det var opp-
løftende å høre at stortingsrepresentant 
Kårstein Eidem Løvaas fra Høyre i ”100 
kommuner=100 bibliotek”-debatten på 
Lillehammer omtale SV sitt forslag i posi-
tive ordelag. Løvaas mente bibliotekløftet 
fra SV inneholdt mange gode elementer, 
og bekreftet at Høyre ønsker å satse på 
bibliotek. På ett punkt var han imidlertid 
negativ, og det var i forhold til finansier-

ingen. For der SV promoterer en femårs 
opptrappingsplan med øremerkede 
tilskudd til kommunene etter modell av 
barnehagereformen, er dette en finan-
sieringsmetode som blankt avvises fra 
Høyre sin side. Det er ikke overraskende 
at Høyre er skeptiske til alt som smaker av 
øremerkede overføringer til kommunene. 
Men hvis den politiske diskusjonen på 
Stortinget nå, i stedet for å handle om 
hvorvidt det er behov for et nasjonalt bi-
bliotekløft eller ikke, kan handle om hvilken 
metode som skal tas i bruk for å styrke 
bibliotekene og sørge for friske midler til 

utvikling, kan jeg ikke skjønne annet enn 
at vi har kommet ganske langt. 

På Kulturdepartementets innspillse-
minar om folkebibliotekene den 5. mai 
fremholdt Bibliotekarforbundet at vi mener 
prosjektmidlene bevilget over statsbud-
sjettet og forvaltet av Nasjonalbiblioteket 
har ført til mye positiv bibliotekutvikling 
og har muliggjort mange fremtidsrettede 
utviklingstiltak. Videre sa vi at prosjekt-
midlene bør utvides til også å omfatte 
rene oppstartsmidler uten store krav til 
egenkapital til igangsetting av tiltak, re-
gionale prosjektmidler og prosjektmidler 
øremerket nasjonale prosjekter. 

Vi har altså spilt inn opptrapping og 
utviding av prosjektmidler over statsbud-
sjettet som en måte å styrke bibliotekut-
viklingen på. Dette kan være enklere for 
en kulturminister fra Høyre å være med på 
enn en øremerket opptrappingsplan. For 
bibliotekene er nok ikke det viktigste om 
de pengene som kommer er røde eller blå, 
om de kommer på den ene eller den andre 
måten. Så lenge de kommer! Med positive 
signaler fra både posisjon og opposisjon 
på Stortinget mener jeg det er grunn til 
en viss optimisme.

Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til  
stipend for studentmedlemmer 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

- Det er viktig å få på plass et nasjonalt bibliotekløft. Derfor er det gledelig at SV har lansert sitt 
forslag til dette, sier BF-lederen. Her i samtale med med Bård Vegar Solhjell under årets Litteratur-
festival på Lillehammer, der SV presenterte planen sin. (Foto: Embret Rognerød)
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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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Tariffoppgjøret i staten i havn
- Jeg er glad for at vi har kommet i havn med et resultat innenfor rammen av frontfaget, 
sa BFs leder Monica Deildok etter at partene i oppgjøret for de statsansatte ble enige 
mange timer på overtid, på morgenen mandag 26. mai.

- Vi har opprettholdt kjøpekraft for alle 
med det generelle tillegget. Dessuten 
har vi fått en solid avsetning til lokale 
forhandlinger. For YS Stat var det viktig å 
beholde dagens tariffsystem. Det klarte 
vi, sier leder i YS Stat Pål N. Arnesen. 
Bibliotekarforbundet er en del av hoved-
sammenslutningen YS Stat. 

Kan anbefales
BF-leder Monica Deildok er glad for å 

være i havn i statlig sektor. - Vi har fått et 
resultat i statsoppgjøret som vi kan an-
befale for våre medlemmer. Det har vært 
viktig å sikre reallønnsøkning for alle. Det 
er avtalt justeringselementer og det er 
avsatt pott til lokale 2.3.3 forhandlinger 
i virksomhetene, fremholder BF-lederen. 

YS Stat gikk inn i forhandlinger der faren 
for en uønsket systemendring var stor. 
- Staten startet med å angripe opparbei-
dede rettigheter. Dette kunne vi ikke finne 
oss i. I tillegg gikk vi inn i meklingen uten 
å ha fått innfridd en bokstav i forhandlin-
gene i forkant av meklingen. Å unngå en 
streik ble derfor en krevende jobb. Vi tok 
vårt samfunnsansvar, sier Pål N. Arnesen.

Beholdt lønssystemet
- Staten lyktes ikke med å få til endringer 

i lønnssystemet. Og vi har virkelig kjempet 
for å beholde opparbeidede rettigheter. 
Dessuten har vi fått en styrking av kompe-
tanse- og omstillingsmidlene, sier Arnesen.

 YS Stat-lederen er klar på at meklingsin-
stituttet ikke er noen ideell måte å jobbe på. 
- Vi misbruker dette instituttet fordi partene 
ikke klarer å forhandle, sier Stat-lederen.

 - Utfordringen i årets oppgjør var i 
første rekke økonomi. Staten var ikke vil-
lig til å gå utover rammen fra frontfaget 
på 3,3 prosent. Dette gjorde det svært 

Reallønnsøkning for alle

Tekst & foto: 
Erling Bergan
Redaktør

vanskelig å ta igjen den påviste mindre-
lønnsutviklingen som ansatte i staten har 
hatt i forhold til ansatte i privat sektor, sier 
Pål N. Arnesen..  

 - Vi har også fått en reguleringsklausul 
for 2015, sier leder i YS Stat Pål N. Arnesen. 

Detaljene
Reallønnsøkning for alle, pott til lokale 

forhandlinger, justeringselementer som tref-
fer bibliotekarer er alle viktige ingredienser.

Den økonomiske ramma er på 3,3 %. 
Dette er i tråd med oppgjøret i frontfaget.

Det er gitt generelt tillegg på A-tabellen 
med virkning pr 1. mai, dette tillegget 
er innrettet med kronebeløp opp til og 
med lønnstrinn 53, og prosent opp til 
lønnstrinn 101. 

Bibliotekarforbundets medlemmer har 
fått mellom 6.500 og 8.800 kroner i 
generelt tillegg opp til og med lønnstrinn 
53. Fra og med lønnstrinn 54 er det gitt 
et generelt tillegg på 1,98 %.    

Det er avtalt justeringstilpasninger pr 
1. juli.

For bibliotekarer i stillingskode 1410 er 

det gitt et lønnstrinn på øverste ansien-
nitetstrinn. Dette gjelder også for biblio-
tekarer i stillingskode 1065 Konsulent. 

For bibliotekarer i stillingskode 1515 
Spesialbibliotekar og stillingskode 1077 
Hovedbibliotekar gis det ett trinn i bunnen 
av spennene, som gjør at alle stillingsinne-
havere som er plassert i laveste trinn får 
ett lønnstrinn. Spennene utvides med ett 
trinn på topp. Dette gjelder også for de 
øvrige spennstillingene i statlig sektor, og 
får dermed virkning også for bibliotekarer 
i stillingskode 1434 Rådgiver og stillings-
kode 1364 Seniorrådgiver. 

Det er satt av en solid pott til lokale for-
handlinger på 1,75 % pr 1. august 2014. 
Dette vil gi BFs tillitsvalgte muligheter for 
å gjennomføre gode lokale forhandlinger. 
De lokale forhandlingene skal være slutt-
ført innen 31. oktober 2014. 

Resultatet i staten sendes nå på urav-
stemming til medlemmene, med svarfrist 
18. juni.

Du kan lese hele protokollen fra årets 
statsoppgjør på BFs nettsider (www.
bibforb.no). 

Leder i YS Stat, Pål N. Arnesen, er fornøyd med at dagens tariffsystem er beholdt etter oppgjøret. 
(Foto: Liv Hilde Hansen)

TARIFFOPPGJØRET
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TARIFFOPPGJØRET

Enighet i kommuneoppgjøret 
- Jeg er fornøyd med at vi fikk en løsning uten konflikt, sa BFs nestleder Margunn Haugland 
etter at det ble enighet i tariffoppgjøret for kommunesektoren mandag morgen 26. mai.

- Resultatet er i tråd med frontfaget, 
og vi har fått en etterreguleringsklausul 
som sikrer en lønnsutvikling i tråd med 
frontfaget også til neste år. Det har vært 
mange elementer i oppgjøret blant annet 
lærernes arbeidstid, nytt lønnsystem, 
pensjon og fellesbestemmelser som har 
gjort dette oppgjøret komplisert, sa BFs 
nestleder Margunn Haugland etter at par-
tene i oppgjøret for KS-sektoren anbefalte 
riksmeklerens skisse godkjent mandag 
morgen 26. mai.

God reallønnsvekst
- Innretningen er akseptabel for våre 

grupper. Med dette resultatet er våre med-
lemmer sikret en god reallønnsutvikling, 
sier forhandlingsleder Erik Kollerud i YS 
Kommune.

- Vi har fått gjennomslag for at kompe-
tanse skal lønne seg, sier Kollerud, som 
peker på at minstelønn for høyskolegrupper 
med minimum 10 års ansiennitet har fått 
en økning på kr. 14 400. - Det er et resul-
tat som gir god uttelling for kompetanse 
i tråd med våre krav. Videre har vi fått til 
føring på at ledere bør prioriteres i lokale 
forhandlinger, sier Kollerud.

Nytt lønnssystem neste år
YS K-lederen er også fornøyd med at 

det er på plass et nytt lønnssystem i kom-
munene, med virkning fra 2015. – Det 
nye lønnssystemet sikrer blant annet at 
de lokale tilleggene gis varig karakter, 
fremholder Kollerud.

Det er også enighet i kommuneoppgjøret 
om at høgskoleutdannete med ettårig vide-
reutdanning er en gruppe som skal vektleg-
ges ved lokale kompetanseforhandlinger.

Resultat i tråd med frontfaget

Tekst & foto: 
Erling Bergan
Redaktør

- Vi er fortsatt bekymret for avstanden 
mellom kommunal og privat sektor når 
det gjelder lønnsnivå.  Dette er en fel-
les utfordring for både arbeidstaker- og 
arbeidsgiversiden. Lønnsnivået i kom-
munene må være konkurransedyktig for å 
møte det fremtidige arbeidskraftbehovet, 
sier Kollerud.

Detaljene
Noen viktige ingredienser i KS-oppgjø-

ret: 2,15 % lønnsøkning, men minimum kr. 
8 500, til alle i kap 4. Lokale forhandlinger 
på 1 %, med føring på ledere. Etterregule-
ring i tråd med frontfaget i 2015. Overgang 
fra minstelønnssystem til garantilønns-
system i 2015.

Økonomien i KS-oppgjøret dreier seg om 
de stillingene som hører inn under kapittel 
4 i hovedtariffavtalen. Øvrige stillinger i KS-
sektoren forhandler som kjent kun lokalt.

Den økonomiske ramma for dette opp-
gjøret er i tråd med frontfaget, det vil si 
rundt 3,3 %.

Til ansatte med stilling i hovedtariffav-
talens kapittel 4 gis et generelt tillegg på 
2,15 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 
30.4.2014, dog minst kr. 8 500,-.

I tillegg gis det noen sentrale lønnstil-
legg i minstelønnstabellen, utover generelt 
tillegg pr 1. mai 2014. Eksempelvis gis 
det for stillinger med krav om høyskole-

utdanning kr 2 000 (0 års ansiennitet), 
kr 2 000 (2 års ansiennitet), kr 0 (4 års 
ansiennitet), kr 0 (6 års ansiennitet), kr 4 
500 (8 års ansiennitet) og kr 5 600 (10 
års ansiennitet). Dette er innbakt i den 
nye minstelønnstabellen som er gjengitt i 
riksmeklingsmannens skisse, som partene 
anbefalte mandag morgen.

I skissa for kommuneoppgjøret er det 
også avsatt midler til lokale forhandlinger 
med virkning fra 1. juli 2014, på 1,0 %. Her 
er det en føring på at ledere i hovedtariff-
avtalens kapittel 4B og 4C bør prioriteres.

Fra 1. mai 2015 skal det innføres nytt 
lønnssystem for stillinger i kapittel 4 i 
kommunesektoren, med overgang fra min-
stelønnssystem til et garantilønnssystem. 
Dette systemet skal sikre at lokale tillegg 
videreføres bedre.

Det er ingen endring i lørdags-, søn-
dags-, kvelds- eller nattillegg.

Forhandlingsdelegasjonene godkjente 
meklingsmannens skisse til løsning i KS-
oppgjøret. Skissa skal til behandling og 
endelig godkjenning i det enkelte forbund 
som har forhandlingsrett med KS. Biblio-
tekarforbundets forbundsstyre behandler 
trolig saken på sitt møte i juni, avhengig 
av når svarfristen er satt. 

Du kan lese hele protokollen fra årets 
kommuneoppgjør på BFs nettsider (www.
bibforb.no). 

YS Kommunes delegasjon var samlet gjennom sluttspurten i meklinga. Vi ser BFs nestleder Marg-
unn Haugland bak til høyre. (Foto: Audun Hopland)

Meklinga for ansatte i Oslo kommune 
var ikke avsluttet da dette nummeret 
av Bibliotekaren gikk i trykken.
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Den nye nasjonalbibliotekaren 
heter Aslak Sira Myhre!
Aslak Sira Myhre ble i statsråd 23. mai utnevnt som ny direktør 
for Nasjonalbiblioteket. Bibliotekmiljøet reagerer positivt.

- Vi gratulerer Aslak Sira Myhre med 
en spennende og svært viktig jobb. Den 
nye direktøren får en viktig rolle med å 
utvikle bibliotekene i Norge, sier Biblio-
tekarforbundets leder Monica Deildok, 
som ser fram til et godt samarbeid med 
den nye nasjonalbibliotekaren.

Aslak Sira Myhre (f. 1973) har siden 
2006 vært daglig leder for Litteraturhu-
set i Oslo. Frem til 2007 var han leder 

for Foreningen !les, en organisasjon 
som arbeider for å øke barn og unges 
leselyst.

Aslak Sira Myhre har studert historie 
og sosialantropologi ved Universitetet i 
Bergen og har bakgrunn som politiker, 
journalist og forfatter.

 - Med tilsettingen av Aslak  Sira Myhre 
vil Nasjonalbiblioteket få en dyktig, en-
gasjert og visjonær leder. Jeg er trygg 
på at han vil mestre utfordringen med 
å lede en institusjon som både skal ta 
vare på og formidle vår felles kulturarv 
og være statens organ for utvikling av 
folkebiblioteksektoren, sier kulturminis-

Nyutnevnt nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre hos kultur-
minister Thorhild Widvey. (Foto: Kulturdepartementet)

ter Thorhild Widvey.
I bibliotekmiljøet er reaksjonene 

positive. I timene etter utnevnelsen 
rant det inn med lykkeønskninger på 
postlista biblioteknorge. I tillegg til fra 
BF-leder Monica Deildok, kom det også 
gratulasjoner fra Leder av Norsk fagbi-
bliotekforening, Norsk bibliotekforening, 
Forskerforbundets bibliotekforening,  
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og 
diverse bibliotekarer og biblioteksjefer.  
Kanskje dette varsler starten på et nytt 
klima i forholdet mellom bibliotekmiljøet 
i Norge og Nasjonalbiblioteket. 

Tekst: 
Erling Bergan
Redaktør

NASJONALBIBLIOTEKET
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SV med femårsplan for bibliotekene
SV presenterte sitt forslag til bibliotekløft under Litteraturfestivalen på Lillehammer. 
- Et godt initiativ, sier forbundsleder Monica Deildok, som holdt et eget innlegg 
under presentasjonen. 

Under årets litteraturfestival i Lillehammer presenterte 
SV sin nye bibliotekpolitikk. En plan som de kaller ”et 
nasjonalt bibliotekløft”. Planen fremmes som et såkalt 
representantforslag i Stortinget. Når det kommer opp 
til behandling, vil det tvinge de andre partiene til å tone 
flagg om hvor reell deres satsing på bibliotek er, even-
tuelt at regjeringspartiene henviser til statsbudsjettet i 
oktober for sin del. 

I bakgrunnen for forslaget viser SV til at bibliotekene 
er ”blodårene i det kulturelle systemet”, at de er ”tilpas-
ningsdyktige for samfunnsendringer”, at de er ”allment 
tilgjengelige” og ”grunnleggende for ytringsfrihet og 
demokrati”, men at til tross for dette har ”realutgiftene 
til bibliotek per innbygger gått ned”. 

SVs mottrekk er et femårig nasjonalt bibliotekløft be-
stående av fem deler:

•	En nasjonal strategi for folkebibliotekene, med fokus 
på samarbeid mellom folkebibliotek og skole. 

•	En øremerket opptrapping av bevilgningene til kom-
munenes bibliotekdrift over fem år før disse føres 
inn i rammeoverføringene til kommunene. 

•	Et felles nasjonalt digitalt mediebudsjett for kjøp 
av tilgang til digitale ressurser, samtidig med en 
utredning om tilgang til både tradisjonelle bøker 
og e-bøker på biblioteket, og om det er behov for 
endringer i bibliotek- eller litteraturpolitikken for å 
sikre det.

•	Øke tilskuddet til, og utarbeide en plan for kompe-
tansehevingstiltak for bibliotekenes ansatte. 

•	Støtte etablering av nye biblioteklokaler, og tilpassing 
eller utvidelse av eksisterende biblioteklokaler. Det 
kan skje gjennom å bruke eksisterende ordninger 
eller å etablere nye tilskudds- eller låneordninger. 

- Dette er et godt initiativ. Det er ikke umiddelbart noe 
vi savner her, sier forbundsleder Monica Deildok, som 
holdt et eget innlegg under presentasjonen.

Her la hun vekt på noen av de samme argumentene 
som ble spilt inn til kulturminister Thorhild Widvey under 
et innspillsmøte om bibliotek tidligere i mai. 

- Bibliotekarene ivrer etter å komme i gang med den 
nye formålsparagrafen. Vi trenger midler for å kunne 
utfylle disse rollene. Nye funksjoner krever ikke nødven-
digvis nye bygninger, men vi trenger bibliotekrom som 
fungerer som gode møteplasser. Sektoren har også et 
stort behov for felles digitale løsninger, sa Deildok under 
presentasjonen.

Ifølge Solhjell vil SVs forslag om et femårig bibliotekløft 
legges frem for Stortinget før sommeren. 

POLITISK BIBLIOTEKLØFT

22 08 34 00 - www.bibits.no

Vi ønsker
           deg en herlig

sommer!

Stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell under presentasjonen av SVs 
forslag til femårig nasjonalt bibliotekløft, på LIllehammer bibliotek under 
årets Litteraturfestival. (Foto: Embret Rognerød)
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Nye katalogiseringsregler
Et nytt regelverk for katalogisering er på trappene. 
Norge gjør det samme som store, ledende bibliotek 
rundt om i verden og går over til RDA.

KATALOGISERING

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:  
Frank Berg Haugen 
Nasjonalbiblioteket
Leder i Den norske katalogkomité

Nytt internasjonalt regelverk
RDA (Resource Description and Ac-

cess) er nye katalogiseringsregler som 
skal erstat te de anglo-amerikanske 
katalogiseringsreglene (AACR2). RDA 
utvikles av Joint Steering Committee for 
Development of RDA (JSC) med repre-
sentanter fra bibliotekorganisasjoner og 
bibliotek i USA, Storbritannia, Canada, 
Australia og Tyskland. 31. mars 2013 
gikk Library of Congress over til RDA, og 
flere andre bibliotek rundt om i verden 
har innført, eller er i ferd med å innføre, 
denne nye standarden for katalogisering.  
Nasjonalbiblioteket har besluttet å gjøre 
det samme i Norge.

I Norge har vi tradisjon for å følge anglo-
amerikanske katalogiseringsregler, og det 

RDA (Resource Description and Access) i Norge

er rimelig å gjøre det samme nå. Det vil 
blant annet støtte opp under gjenbruk og 
utveksling av katalogdata internasjonalt. 

Katalogiseringsregler, som er det re-
gelverket som brukes i Norge i dag, er en 
oversettelse av AACR2. I utviklingen av 
RDA er det lagt betydelig vekt på at meta-
data som er basert på AACR2, skal kunne 
fungere sammen med metadata som er 
registrert med det nye regelverket i RDA.  

RDA skal gjøre det lettere å beskrive 
elektronisk materiale og materiale som 
opptrer i ulike fysiske format. RDA leg-
ger større vekt enn AACR2 på å skape 
søkeinnganger i katalogen og tydeliggjøre 
relasjoner mellom dokument. Det åpner 
også for bedre muligheter til å registrere 
roller for personer eller korporasjoner som 
er knyttet til dokumentene. 

Mye som før, og noen endringer
Regelverket er basert på moderne 

katalogiseringsprinsipper og bygger på 
FRBR (funksjonskrav til bibliografiske 

poster). De fleste reglene er som før, men 
noen endringer kan være verdt å legge 
merke til:

 y Terminologien er endret, og mye er 
hentet fra FRBR.

 y Det opereres ikke lenger med tre be-
skrivelsesnivåer for katalogisering, men 
med såkalte ”core elements”, det vil si 
kjerneopplysninger. 

 y Flere kilder er tillatt som hovedkilde 
for opplysningene, noe som medfører 
mindre bruk av skarpe klammer.

 y All latin er borte, for eksempel erstat-
tes [S.l.] av [Place of publication not 
identified].

 y Den såkalte ”Rule of three”-regelen er 
fjernet, dvs. at man kan registrere så 
mange navn man ønsker. 

 y Generell materialbetegnelse, som i 
AACR2 er en sammenblanding av form 
og innhold, er erstattet med tre nye 
elementer: Content type, Media type 
og Carrier type. 
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En post katalogisert etter RDA vil ikke 
se så veldig annerledes ut enn en post 
katalogisert etter AACR2/Katalogise-
ringsregler. 

Nye muligheter - etter MARC
Overgangen til RDA kan virke kosmetisk 

på overflaten. Likevel gir RDA et potensiale 
til en bedre utnyttelse av metadataene. 
Noe av dette vil først kunne realiseres 
fullt ut når MARC-formatet byttes ut med 
et nytt format som forholder seg bedre 
til nettets standarder og strukturer. For 
eksempel vil det være viktig å ta i bruk 
RDAs mulighet til å registrere relasjoner:

Denne måten å angi relasjoner på, 
kan gjøre metadataene mer ”machine 
actionable” i forhold til dagens meta-
data som er mer ”machine readable”/
maskinlesbare. Library of Congress har 
startet et prosjekt, BIBFRAME, der målet 
er å finne en erstatning for MARC. 

*1001#$aPetterson, Per,$d1952-$eauthor.
*24010$aUt og stjæle hester$lEnglish
*24510$aOut stealing horses
…
70010$iTranslation of$aPetterson, Per,$d1952- $tUt og stjæle hester. 

RDA Toolkit, på nett
En annen tydelig endring er at den 

fysiske boka med Katalogiseringsregler 
forsvinner. RDA vil kun bli tilgjengelig på 
nett, i RDA Toolkit. Her vil den norsk-
språklige versjonen av regelverket leve 
side om side med andre språkversjoner. 
Tilgangen vil gis gjennom lisenser. Li-
sensmodellen tar utgangspunkt i antall 
samtidige brukere, men også konsorti-
emodeller er mulig.  

Norge: oversettelse
Nasjonalbiblioteket kommer til å over-

sette RDA til norsk i 2015. Beslutningen 

ble tatt etter en grundig gjennomgang 
i, og anbefaling fra, Den norske kata-
logkomité (DNK). Forarbeidet til selve 
oversettelsen er allerede startet. DNK 
skal i løpet av 2014 oversette bibliot-
ekterminologien (Glossary) som brukt 
i RDA, dessuten content type/media 

type/carrier-type-termene og noen 
vedlegg med relasjonstermer. Med 
fagterminologien definert og på plass, 
vil jobben for fagoversetteren, som 
skal gjøre oversettelsen av teksten, bli 
enklere.  

I løpet av 2014 og 2015 skal det 
også gjøres et stykke arbeid med nor-
ske retningslinjer.  RDA har innebygget 
en stor grad av fleksibilitet, og det 
kan være hensiktsmessig å gi noen 
retningslinjer for bruken av regelverket 
i norske bibliotek. Nasjonalbiblioteket 
deltar i det europeiske samarbeidet 
rundt RDA – EURIG (The European 
RDA Interest Group) – og vil naturlig 
nok se på tilsvarende retningslinjer fra 
andre europeiske land når de norske 
skal lages. 

I tillegg til DNK vil Nasjonalbiblioteket 
samarbeide tett med Biblioteksentralen, 
bibliotekutdanningene og biblioteksys-
temleverandørene når RDA skal fases 
inn i norske bibliotek. Her vil både god 
opplæring og god timing være viktig. 

KATALOGISERING
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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.

Fremtidens kommuner 
og fremtidens bibliotek
Norge har 428 kommuner og 742 bibliotekenheter. Er det grunn til å tro at 
færre og større kommuner, som skal løse flere oppgaver, vil ivareta bibliotek-
tjenestene sine bedre?

For kort tid siden la den blå-blå regje-
ringen fram revidert statsbudsjett – og 
samtidig en kommuneproposisjon med 
en plan for kommunereform i innevæ-
rende stortingsperiode. Kommunepoli-
tikk – og ikke minst en kommunereform 
– er noe som vil påvirke folkebibliotek-
sektoren i aller høyeste grad. I skrivende 
stund pågår Litteraturfestivalen på Lille-
hammer, der debatten ”100 kommuner = 
100 bibliotek” aktualiserer utfordringene 
for en allerede presset sektor. SVs Bård 
Vegard Solhjell benyttet sjansen til å 
lansere en nasjonal biblioteksatsing med 
øremerkede bevilgninger til folkebibliote-
kene for å sikre et løft man ellers ikke vil 
få gjennom kommunebudsjettene.

Men hva så med reformen? Regjerin-
gen betegner kommunereformen som 
en velferdsreform, en reform som skal 
sikre bedre tjenester til innbyggerne, 
og mer robuste organisasjoner som er 
bedre i stand til å takle nye oppgaver 
og utfordringer. I første omgang får 

fylkeskommunene ansvaret for å sette i 
gang prosessene regionalt, og det skal 
skje allerede fra høsten av. Og kommu-
nalminister Jan Tore Sanner har både 
pisk og gulrot liggende på lur: De som 
samarbeider, belønnes. Og de som ikke 
vil? Min gamle gymlærers favorittut-
trykk rinner meg i hu: ”han som ikkje 
vil, han ska”.

Lærdommer fra Danmark 
Det mest nærliggende eksempelet på 

gjennomføring av en omfattende kom-
munereform finner vi i Danmark. I 2007 
gjennomførte landet en kommunereform 
– preget mer av tvang enn frivillighet – 
som reduserte antall kommuner fra 271 
til 98. Målet var å øke effektiviteten og 
kutte byråkrati. Samtidig ble antall biblio-
tekenheter redusert med nær 100, og 
teller i dag rundt 480. Antallet stillinger 
i bibliotekene ble også redusert, som en 
følge av nedleggelsene. 

Spørsmålet er om vi kan lære noe av 

danskene. I 2010 skrev Klassekampen 
om reformen, som ble sterkt kritisert 
etter en analyse Deloitte gjorde året 
etter. I stedet for en reduksjon, hadde an-
tall byråkrater økt med 1650 (Kristjáns-
son & Størdal Vegstein, 2010).  Danske 
forskere har hatt et spennende materiale 
å ta tak i. Knut Houlberg, en av dem som 
har studert virkningene av reformen, har 
funnet ut at det totalt sett ikke er noen 
signifikante forskjeller på kommunenes 
samlede utgifter før og etter kommune-
sammenslåingen (Horrigmo, 2013). Og 
danskene selv er misfornøyde. Reformen 
har ikke økt brukertilfredsheten med de 
kommunale tjenestene, snarere tvert 
imot. (Krossli, 2013).

Fra fylkesbibliotek til regionbibliotek?
Og hva med fylkeskommunene? I 

Danmark gjorde kommunereformen kort 
prosess med de 13 amtene, og erstattet 
dem med fem regioner. Foreløpig er det 
ingen enighet som hva som skal skje 

KOMMUNEREFORM
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med våre 19 fylker, og det er heller ikke 
flertall på stortinget for å legge dem ned 
– ennå. Men det er ingen hemmelighet 
at den nåværende regjeringen ønsker å 
flytte oppgaver og midler fra regionalt 
til lokalt nivå.  Hvis fylkeskommunene 
går en usikker fremtid i møte, gjelder 
det samme fylkesbibliotekene. Deres 
nåværende rolle som utviklingsaktør 
er svært viktig, ikke minst i distriktene. 
Man kunne tenke seg at norske fylkes-
kommuner også blir erstattet av større 
regioner, og at man innenfor et slikt 
forvaltningsnivå kunne fått «regionbi-
bliotek» med en lignende utviklingsrolle 
som fylkesbibliotekene i dag har. Om 
det er en bedre løsning for distriktene, 
er imidlertid ikke sikkert. 

Norsk distriktspolitikk
Et sentralt tema er selvsagt kommune-

nes størrelse. Etter den danske reformen 
er innbyggertallet rundt 50.000. Er det 
realistisk i Norge? Det som nok særpre-

ger landet vårt, mer enn variert natur, er 
et variert bosettingsmønster. Selv om 
befolkningen på det sentrale Østlandet 
utgjør om lag halvparten av landets totale 
innbyggertall, er det ingen tvil om at en 
bevisst norsk distriktspolitikk gjennom 
mange tiår har gjort at nordmenn faktisk 
bebor hele landet. Rent geografisk er 
dermed en kommunereform av dansk for-
mat utfordrende å gjøre i et land der av-
standene tidvis er spektakulære. Avstand 
er en av faktorene som påvirker – og vil 
fortsette å påvirke – biblioteksektoren. 
Avstand mellom bibliotekenhetene, av-
stand fra bruker til bibliotek. 

Færre og større
Naturligvis er det altfor tidlig å si noe 

om hva utfallet vil bli for vår sektor, men 
at det vil bli endringer er sikkert. For hva 
skjer med bibliotekene dersom antallet 
kommuner halveres – eller reduseres yt-
terligere? Det mest nærliggende er å tro 
at vi går mot et mønster der færre, større 

bibliotek er svaret. For noen vil færre 
og større bibliotek være en god løsning 
uavhengig av kommunetall. Men selv 
om sentralisering gir større, og kanskje 
bedre, bibliotek vil det for mange brukere 
være irrelevant dersom avstanden gjør 
at biblioteket oppleves som utilgjengelig. 
Dersom målet med kommunereform er 
bedre tjenester til innbyggerne må også 
nærhet og lokal tilhørighet tas med i 
betraktning. 
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”Eventyrstunden” – en blogg om 
formidling av barne- og ungdomsbøker

FORMIDLING

- Det finnes mange flotte blogger og nettsteder hvor barne- og ungdomsbøker 
omtales og diskuteres. Men så vidt vi vet finnes det ingen nettsteder som tar for 
seg formidlingen av dem, helt konkrete tips og opplegg, sier barnebibliotekarene 
Monika Wirkola og Annelene Thomassen Steine ved Alta bibliotek. De har startet 
”Eventyrstunden” – en blogg for å utveksle erfaringer med formidling. 

– Jeg ser at dere ønsker å sette 
søkelyset på formidling av barne-
litteratur, og at målgruppen deres 
kanskje særlig er andre barnebiblio-
tekarer. Dette er interessant! Ser 
dere for dere å redigere og/eller 
invitere til å skrive innlegg, eller er 
tanken at det er fritt frem?

– Ettersom vi starter bloggen og 
inviterer andre til å delta har vi også 
tatt på oss ansvaret med å holde blog-
gen oppdatert relativt jevnlig. Men 

”Vi bor i et langstrakt land med store og små bibliotek, 
der ikke alle har kollegaer å samarbeide og dele erfaringer  
med. Vi er så heldige at vi er to barnebibliotekarer i Alta, 
og verdien av å kunne dele ideer med hverandre er nesten  
uunnværlig. Håpet er at bloggen vil føre til at man 
ikke føler seg alene og at man har kollegaer man job-
ber med, selv om man ikke har samme arbeidssted.”

hovedtanken bak ”eventyrstunden” er 
at dette skal være en blogg for og av 
barnebibliotekarer. Tanken er at jo flere 
vi er, desto bedre blir vi. Vi håper at med 
tiden vil dette føles som et fellesprosjekt 
og mindre som en blogg noen eier.  

Alle som har lyst til å skrive for blog-
gen får en egen konto hvor man kan 
skrive, redigere og publisere sine egne 
innlegg. Vi kommer ikke til å redigere 
andres innlegg, med mindre det er et 
spesifikt ønske om at vi skal gjøre det. 

Når det gjelder innholdet så finnes 
det ikke noen fasit. Det er jo nettopp 
det som er så spennende med formid-
ling; at det finnes så mange forskjellige 
innfallsvinkler og måter å gjøre det på.

– Hva er det som gjør at akkurat 
eventyrstunden er noe som opptar 
dere? Og hva gjør at denne formid-
lingsformen er noe dere tenker er 
egnet til å dele erfaringer om?

Fordi dette er noe de aller fleste bi-
bliotek tilbyr og har hatt som fast post på 
programmet i mange år. De fleste tenker 
nok ikke over hvor mye arbeid som lig-
ger bak den ene halvtimen i uka, men 
det er mye tid som går til forberedelse 
og pugging. Det er ikke alltid like lett å 
finne på hva man skal gjøre, og det er 
der vi tenker at en slik blogg ville være 
nyttig; for å utveksle erfaringer og tipse 
hverandre om bøker eller opplegg som 
fungerer eller evnt. ikke fungerer. 

Tekst: 
Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider i BF
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Det er også slik at vi bor i et langstrakt 
land med store og små bibliotek. Og det 
er ikke alle som har kollegaer man kan 
samarbeide og dele erfaringer med. Vi 
er så heldige at vi er to barnebibliote-
karer i Alta, og verdien av å kunne dele 
ideer med hverandre er nesten uunn-
værlig. Håpet er at bloggen vil føre til 
at man ikke føler seg alene og at man 
har kollegaer man jobber med, selv om 
man ikke har samme arbeidssted.

Men vi vil også presisere, at selv om 
bloggen heter eventyrstunden, så er 
det fullt mulig å legge ut tips til bøker 
og opplegg som egner seg til andre 
formidlingsformer som bokprat, klas-
sebesøk osv.   

– Kan dere si litt om hvorfor dere 
valgt dere akkurat bloggmediet, kon-
tra for eksempel en Facebook-side 
eller bibliotekets egen nettside?

Det er litt tilfeldig. Men vi valgte blogg 
først og fremst fordi det er enkelt å bruke 
for de fleste og at man kan være pålogget 
samtidig. Bakdelen med blogg er at det 
blir nok et sted man må oppsøke.  

 Å ha det på vårt biblioteks hjemmeside 
hadde ikke fungert. Da ville det vært ”vårt” 
prosjekt og det er ikke det vi ønsker. Face-
book hadde kanskje kunne fungert. ”Alle” 
har en konto og er der likevel. Bakdelen 
med facebook er at man ikke kan skrive 
innlegg og legge til bilder som illustrerer 
det man vil formidle.  

– Dere skriver at bloggen er ”et prø-
veprosjekt”. Betyr dette at dere har 
satt av et visst tidsrom til prosjektet, 
der dere tester interessen? 

Nå er bloggen publisert og veien videre 
blir til mens vi går, men vi kommer ikke til å 
kjøre på med noe som kanskje vil vise seg 
å ikke fungere. Hittil har tilbakemeldingene 
vært positive. 

– Er det en mangel på arenaer for 
faglig samtale og diskusjon blant 
barnebibliotekarer? 

Det finnes mange flotte blogger og 
nettsteder hvor barne- og ungdomsbøker 
omtales og diskuteres, men så vidt vi vet, 
finnes det ingen nettsteder som tar for seg 

FORMIDLING
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formidlingen av dem. Helt konkrete tips og 
opplegg. Grunnen til at vi startet bloggen var 
nettopp det at vi savnet en slik arena; for å 
utveksle erfaringer rundt det med formidling. 

Vi har fått mange positive tilbakemeldin-
ger i kjølvannet av publisering av bloggen, 
og heldigvis har også noen meldt seg som 
skribenter. Denne responsen kan jo tyde på 
at det har vært et behov for en slik kanal. Det 
er tydelig at det er mange som setter pris 
på at også denne delen av bibliotekarbeidet 
løftes fram. 

– Har dere noen inspirasjonskilder på 
bibliotekar-bloggfronten, eller for så 
vidt andre blogger innen litteratur og 
biblioteksektoren? 

Det finnes veldig mange fine litteratur- og 
bibliotekblogger som vi jevnlig oppsøker 
for tips og inspirasjon; ingen nevnt, ingen 
glemt. I tillegg så er barnebokkritikk, Norsk 
barnebokforum og Lesesenteret i Stavanger 
helt uvurderlige om man vil dykke dypere i 
materien. 

– Er det aktuelt å legge ut video- eller 
lydopptak i tillegg til tekst og bilder? 

Det er absolutt en god ide, og om noen 
har lyst til det, så er det selvfølgelig fritt frem.  
Vi liker for eksempel veldig godt Ingvild Aa-
nensen og Eli Frisvold på NLB-webben og 
Drammensbibliotekets julekalender. 

Annelene og Monikas 5 favoritt-blogger 
for barnebibliotekarer
•	 Solgunn sitt  (solgunnsin.blogspot.no) 

Dette blir en naturlig stopp for oss i og med at vi jobber med Solgunn og vi prater om bøkene hun har lest og  
anmeldt. Solgunn skriver om all slags bøker, barnebøker inkludert. Når det gjelder blogger er de ofte mest  
interessante når bloggeren byr litt på seg selv og tør å være personlig. Det er denne bloggen.  

•	 Elis lesebabbel  (elislesebabbel.blogspot.no) 
Elis lesebabbel er en blogg vi begge leser. Eli er også en som byr på seg selv og det gjør bloggen interessant.  

•	 Drammensbiblioteket  (dbib.no) 
Vi følger med Drammensbiblioteket og lar oss stadig begeistre av deres engasjement. Det er vanskelig å trekke  
fram en ting fordi de gjør så mye spennende, men popkult er prosjekt vi har fulgt med lenge.  

•	 Ubok.no  (ubok.no/blogg) 
Veldig kjekk side som holder deg oppdatert på nye bøker. I tillegg er det flott at ungdom selv bidrar på siden.  

•	 Ungdomsboka  (ungdomsboka.blogspot.no) 
Dette er det Jærbibliotek Ung som står bak. Bloggen er jevnlig oppdatert og vi har ”bokmerket” den på  
skrankemaskinen i barneavdelinga.  

FORMIDLING
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Med begrensede åpningstider, og ikke 
minst begrenset mannskap, er det ikke så 
lett å vite hvordan man skal sørge for å 
holde lesingen oppe hos lånerne. Spesielt 
ikke hos barna, de er jo ofte opptatt med 
tullete ting som bading og leking når de 
heller skulle lest. Derfor er disse lese-
kampanjene så viktige, vi bytter premier/
is/diplomer mot at de leser litt. De får en 
liten ting, og vi får lånt ut bøkene våre. En 
skikkelig vinn-vinn situasjon altså!

Hvorfor tar jeg opp dette nå? Jo, det 
har en sammenheng med at jeg har tenkt 
å fortelle om en helt ny erfaring for meg. 
Jeg har nemlig vært så heldig å være med 
på utviklingen av en digital sommerlese-
kampanje (Sommerles.no), Norges første 
faktisk. Veldig kort fortalt har vi benyttet 
oss av gamification for å gjøre det mer 
interessant for 1.-7. klassinger å være 
med på en lesekampanje i 
sommerferien. For de som 
ikke kjenner uttrykket så betyr 
”gamification” (eller ”spillifise-
ring” på norsk) at man legger 
til spillkomponenter til ulike 
handlinger og prosesser. For 
vår del betyr det at de som 
er med får poeng for hver 
leste side, og poeng for å 
løse ukentlige oppgaver. Del-
takerne går opp i level når de 
har fått nok poeng, og de får 
trofeer (digitale belønninger) 
når de har gjort bestemte ting. 

Sommer på skjermen også

Ved siden av de digitale premiene får de 
også fysiske premier. 

For å få dette til så gjorde vi noe uhørt. 
Vi gikk på utsiden av bibliotekarfeltet og 
kontaktet et indie-spillfirma, og hørte om 
de ville ta dette oppdraget. Vi overlot det 
altså til noen som jobber med utvikling 
og koding til daglig, det var ikke en av 
oss som satt med den delen. Hvor ofte 
er det slikt skjer? 

En av de første tingene som slo meg 
da vi kom i gang var dette: Wow, så mye 
arbeid det egentlig er! Nå tenker jeg ikke 
på lesekampanje-delen, det har vel alle 
barne-/ungdoms-bibliotekarer vært borti 
en eller annen gang i sin karriere. Det er 
ikke så mange måter å gjøre akkurat det 
på. Nei, jeg snakker om kodingen som 
måtte til for at ting skulle fungere. På 
grunn av personlig interesse så vet jeg 

(bitte)litt om koding, men jeg ble likevel 
tatt litt på sengen da jeg oppdaget hvor 
mange linjer kode det var snakk om!

Det å jobbe så tett med noen helt 
utenfor vårt felt har vært en veldig bra 
erfaring, og en jeg håper flere vil få etter 
hvert. Vi delte ansvaret, de tok seg av det 
tekniske og bibliotekarene tok seg av selve 
innholdet. Likevel har vi kunne hjelpe til 
med å finne gode tekniske løsninger, og 
de har kommet med flere veldig gode 
ideer når det gjaldt innholdet. Kort sagt 
et veldig utfyllende samarbeid! Og det 
viste meg hvor fornuftig det er for oss å 
gå utenfor vår bransje og søke profesjonell 
hjelp. Vi kan ikke, eller i hvert fall bør ikke, 
gjøre alt selv. 

Til slutt vil jeg sende en stor takk til 
Olaf Moriarty Solstrand som stod bak 
Bibliotekspillet, det aller første digitale 

bibliotekspillet i Norge, og en 
stor inspirasjonskilde!

Det er ikke ofte jeg benyt-
ter meg av spalteplass til å 
”reklamere”, men jeg tror dette 
er veien å gå for oss. Vi tar det 
velkjente og utvikler det videre. 
Vi samarbeider med profesjo-
nelle, og vi er ikke redde for å 
innrømme at visse ting er det 
bedre at andre gjør for oss. Jeg 
er spent på hvordan det vil gå 
i sommer, men jeg tror nok at 
mange barn i Vestfold vil lese 
mer enn noensinne! 

Nå nærmer sommeren seg med stormskritt, flere og flere bibliotek annonserer 
sommertidene sine, og ikke minst hører vi om all verdens lesekampanjer! 
Lesekampanjer på sommeren har blitt et fast innslag i bibliotekNorge, 
og det er en veldig god grunn til det. Det funker.

LESEKAMPANJER

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.
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SPØRSMÅL:
Kan arbeidsgiver endre arbeids-

planen i forbindelse med helligda-
ger, for eksempel påske?  

Vi ansatte som blir berørt av disse 
endringene er frustrerte og det går 
på helsa løs.

Reglene for forskjøvet arbeidstid 
har aldri blitt fulgt. Kan egentlig 
arbeidsgiver kreve at jeg jobber til 
andre tider enn min arbeidsavtale 
sier?

SVAR:
Nei, dette er ikke lov.  Det er brudd 

på bestemmelsene i arbeidsmiljølo-
ven og hovedtariffavtalen.

Ved å følge arbeidsmiljølovens 
bestemmelser om arbeidsplan får 
begge parter oversikt over hva som 
er arbeidstid og hva som er arbeids-
fri for den enkelte arbeidstaker.

Endring av arbeidsplaner

BF-sekretariatet svarer

Ukentlige vaktplaner settes opp 
etter hvem som står til disposisjon 
på de ulike tidene av døgnet. 

Oppstår det behov for flere på 
kveldsvakt f.eks., så er dette regu-
lert gjennom bestemmelsene om 
overtid eller forskjøvet arbeidstid i 
hovedtariffavtalen.

Skal man endre på vaktplanen for 
uken, så kan man ikke bytte om på 
arbeidstid eller arbeidsfri på den 
enkelte som har sin individuelle 
arbeidsavtale. Den det gjelder må 
bli spurt og si seg villig til å jobbe til 
andre tider enn avtalt og få betalt for 
overtid/forskjøvet arbeidstid.

Dere må ta dette opp med de 
tillitsvalgte på arbeidsplassen. Så 
håper jeg det blir ryddet opp i disse 
misforståelsene fra arbeidsgivers 
side. Det skyldes nok uvitenhet og 
er neppe tilsiktet, antar jeg.

Her er arbeidsmiljølovens 
bestemmelser:

Kap 10. Arbeidstid
§ 10-1. Definisjoner
(1) Med arbeidstid menes den tid 

arbeidstaker står til disposisjon for 
arbeidsgiver.

(2) Med arbeidsfri menes den tid 
arbeidstaker ikke står til disposisjon 
for arbeidsgiver.

[...]
§10-3. Arbeidsplan
Dersom arbeidstakerne arbeider 

til ulike tider på døgnet, skal det 
utarbeides en arbeidsplan som viser 
hvilke uker, dager og tider den enkelte 
arbeidstaker skal arbeide. Arbeids-
planen skal utarbeides i samarbeid 
med arbeidstakernes tillitsvalgte. 
Dersom ikke annet fremgår av ta-
riffavtale, skal arbeidsplanen drøftes 
med arbeidstakernes tillitsvalgte så 
tidlig som mulig  og senest to uker 
før iverksettelsen. Arbeidsplanen skal 
være lett tilgjengelig for arbeidsta-
kerne.

[...]
Kapittel 14. Ansettelse mv.

[...]
§ 14-5. Krav om skriftlig arbeids-

avtale
(1) Det skal inngås skriftlig arbeids-

avtale i alle arbeidsforhold…
[...]
§ 14-6. Minimumskrav til innholdet 

i den skriftlige avtalen
(1) Arbeidsavtalen skal inneholde 

opplysninger om forhold av vesent-
lig betydning i arbeidsforholdet, 
herunder:

a) partenes identitet
[...]
j) lengde og plassering av den av-

talte daglige og ukentlige arbeidstid, 
[...]

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell

Rådgiver i BF 
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Språkkrav ved ansettelse?

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:
Jeg søkte på en stilling og ble innkalt til intervju. Under in-

tervjuet fikk jeg beskjed om at jeg ikke var aktuell for stillingen 
ettersom det var et krav om at jeg hadde bestått en språktest 
mindre enn tre år siden. Dette var et krav til alle fremmed-
språklige ved nyansettelser. Jeg tok den aktuelle språktesten 
for ti år siden og er ellers kvalifisert til stillingen. Er det lov å 
kreve at jeg må ta språktest hvert tredje år?

 

SVAR:
I mange tilfeller vil det være lovlig å stille krav til at arbeids-

takere behersker norsk. For helsepersonell for eksempel 
må det kunne stilles visse krav til norskkunnskaper for å 
sikre pasientenes rettigheter og sikkerhet. Det er derfor i 
utgangspunktet ikke ulovlig å stille krav om gjennomført 
språktest. 

Det skal imidlertid ikke stilles strengere språkkrav enn 
det som er nødvendig for å oppnå forsvarlig utførelse av 
arbeidet. En regel som fører til at fremmedspråklige må ta 
språktest hvert tredje år vil virke unødvendig strengt. Et 
slikt krav vil i utgangspunktet være i strid med diskrimine-
ringsloven om etnisitet, jf. § 6.  

Arbeidsgiver kan sikre gode norskkunnskaper ved ny-
ansettelser ved å foreta individuelle vurderinger av den 
enkelte søkers språkferdigheter. For eksempel vil gjen-
nomføring av intervjuet kunne gi arbeidsgiver et inntrykk 
av nivået på norskkunnskapene. Dersom intervjuet skulle 
vise at kandidaten har dårlige norskkunnskaper, så vil det 
være et mindre inngripende tiltak at arbeidsgiver etter 
intervjuet krever at kandidaten tar en språktest eller doku-
menterer sine norskkunnskaper. Et annet konkret tiltak vil 
være å foreta korte arbeidsrelevante språktester på selve 
intervjuet. 

Dersom du ønsker at ombudet skal ta stilling til om du har 
blitt diskriminert i forbindelse med ansettelsesprosessen, 
kan du sende oss en skriftlig klage. I klagen må du legge 
ved stillingsannonsen, din søknad og eventuelt annen skrift-
lig korrespondanse som du har hatt med arbeidsgiver. Vi 
oppfordrer deg også til å be fagforeningen din om å bistå 
deg i klagesaken.

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombud

JOBBINTERVJU OG DISKRIMINERING
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OPPHAVSRETT TIL FOLKLORE

Bibliotek 
& juss

•	 I forbindelse med eventyr og muntlig fortellertradisjon  
er opphavsretten avgrenset mot de immaterielle  
verdier som inngår i vår kulturs felleseie. 

•	Om vi går litt dypere inn i problemstillingen vil vi likevel 
oppdage at også den immaterielle kulturarv fortjener vern.

Immateriell kulturarv og folklore

Tekst:
Espen Søyland Bakjord
Juridisk rådgiver
Nasjonalbiblioteket

Som vi tidligere har omtalt i forbindelse 
med eventyr og muntlig fortellertradisjon 
er opphavsretten avgrenset mot de imma-
terielle verdier som inngår i vår kulturs fel-
leseie. I utgangspunktet kunne vi nøye oss 
med å se på dette som rettigheter som 
er falt i det fri, eller at slikt tradisjonsstoff 
aldri har hatt opphavsrettslig vern. For 
kulturelle tradisjoner som er overlevert i 
muntlig form over lang tid lar det seg ikke 
gjøre å peke ut én eller flere opphavs-
menn, og det immaterielle godet blir heller 
ikke skapt på noe avgrenset tidspunkt. 
Om vi går litt dypere inn i problemstil-
lingen vil vi likevel oppdage at også den 
immaterielle kulturarv fortjener vern, og 
at det arbeides både nasjonalt og interna-
sjonalt med å beskytte den levende delen 
av folkegruppers kollektive arv. 

Det er mye som kan sies om dette 
temaet. I denne omgang serveres kun en 
smakebit, og her med vinklingen folklore 
og opphavsrett. I internasjonal sammen-
heng er det blant annet flere utviklings-
land som har gått i spissen for at folklore 
skal underlegges rettslig vern. Det bør 
nevnes at en del land har motforestil-
linger til selve betegnelsen folklore, og 
antakelig har dette sammenheng med 
særlig tidligere tankegang om at folklore 
var noe som ikke kunne vernes. 

Overordnet sett er det naturlig å trekke 
frem WIPOs (Verdens immaterialretts-
organisasjons) arbeid på området. I år 
2000 ble det nedsatt en mellomstatlig 
komite som bærer navnet ”[the] Inter-
governmental Committee on Intellectual 
Property and Genetic Resources, Tradi-
tional Knowledge and Folklore”.1 Den 
28. forhandlingsrunden begynner i juli, 
og det er pr. nå ca. 110 land som deltar 
i arbeidet. Håpet er at man skal bli enige 
om og gi anbefalinger for hvordan ver-
denssamfunnet og nasjonalstatene skal 
beskytte og hindre urettmessig bruk og 
kommersialisering av urfolks tradisjonelle 
kulturarv. Trenden er at utviklingslan-
dene krever en bindende traktat, mens 
industrialiserte land nøler.2 I tillegg til 
WIPO-arbeidet er det verdt å vite Norge 
har ratifisert to UNESCO-konvensjoner 
som begge har fokus på urfolk og na-
sjonale minoriteter, nemlig konvensjonen 

1) Se nettsiden http://www.wipo.int/
tk/en/igc/

2) Se for eksempel artikkel 24. mars 
2014 ved http://www.twnside.org.sg/
title2/intellectual_property/ipr.new.htm

om immateriell kulturarv og konvensjonen 
om å verne og fremme et mangfold av 
kulturuttrykk.3 

Her hjemme er problemstillingene ak-
tuelle med hensyn til alt fra tradisjonelt 
håndarbeid til folkedans og folkemusikk, 
herunder for eksempel joik. Vi kan tenke 
oss at en person lar seg inspirere av et 
tradisjonelt mønster eller et annet tradi-
sjonelt kulturuttrykk, men beveger seg 
tilstrekkelig langt bort fra det tradisjonelle 
til at et nytt åndsverk må sies å foreligge 
iht. åndsverklovens vurderingstema. I 
opphavsrettslig forstand er det antake-
lig mulig å oppnå vern samtidig med at 
tradisjonelle folklore-elementer utnyttes 
i konflikt med ovennevnte konvensjoner. 
Videre har vi problemstillingen der det 
opphavsrettslig sett frie verket blir dis-
tribuert og utnyttet uten at det kommer 
den aktuelle folkegruppen til gode. For 
eksempel kan vi tenke oss at det tradisjo-
nelle kunstneriske uttrykket kopieres og 
selges på markedet under et annet navn. 
Dessverre tillater ikke denne spalten noen 
dypere analyse av disse utfordringene i 
denne omgang, men som nevnt innled-
ningsvis minner jeg om at det er opp 
mot den levende immaterielle kulturarven 
problemstillingene oppstår. Der tradi-
sjonsstoffet verken er en levende del av 
en folkegruppes kulturarv, eller er vernet 
av opphavsrett, da er vi i alle tilfeller i 
fortsatt i det fri. 

3) Disse har virkning fra 17. april 2007. 
For mer informasjon anbefales Kultur-
rådets nettsider: http://kulturradet.no/
immateriell-kulturarv
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Forbundslederen 
feilinformerer

Dessverre – faktafeil på faktafeil preger forbundsleder Mo-
nica Deildoks artikkel ”Lederen har ordet” i Bibliotekaren nr. 4. 
Første bud for en som ønsker å opplyse og informere andre 
er at vedkommende selv har sørget for å holde seg orientert. 
Artikkelen avdekker at så har ikke skjedd vedrørende ”Bibliot-
eksaken” i Kristiansand.

Det er ikke sant at SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) 
”alene skulle informere om sin virksomhet i omlag en time”. For 
det første skulle SIAN ikke informere om sin virksomhet – vi 
inviterte til et åpent debattmøte med følgende tema: ”Islam – en 
trussel?” Dernest var møtet lagt opp med et tre kvarters foredrag 
og en spørsmåls- og debattrunde fra salen over fem kvarter.

Forbundslederen stikker under stol at biblioteksjef Anne Kristin 
Undlien i Kristiansand sa ja til et ensidig promoteringsarrange-
ment for Islams Ahmadiyyamenighet. Forskjellsbehandlingen i 
forhold til SIAN er utvetydig.

Monica Deildok har annektert den myte og misforståelse at en 
biblioteksjef har et ”redaktøransvar”. Nå må biblioteksjefene finne 
fram igjen sitt tilsettelsesreglement og se i hvilken grad de har 
fått myndighet til å opptre som suverene redaktører! Sannheten 
er, noe som heller ikke Undlien har villet innse, at hun som leder 
for Kristiansand folkebibliotek er kommunalt tilsatt og utøver sin 
myndighet i henhold til bl. a. forvaltningsloven. Når til og med 
leder for Norsk Bibliotekforening, Mariann Schjeide, får seg til å 
si at det ikke er noe motsetningsforhold mellom redaktøransva-
ret og forvaltningsloven – ja, da er innsikten tilnærmet lik null.

Vel er det så at en biblioteksjef står fritt til å si ja eller nei til 
et debattema, men fortsatt er det slik at kommunens organer 
(kulturstyret/kommunestyret) står formelt ansvarlig for alt som 
skjer i biblioteket, inkludert valg av debattema. Biblioteksjefen 
vil fortsatt ha plikt til å rette seg etter overordnede beslutninger 
og iverksette overordnede vedtak.

Når så en klage kommer på avgjørelsen til biblioteksjefen, 
som her i Kristiansand, tilkommer det overordnet organ å vur-
dere klagen. Da vår klage ikke i tilstrekkelig grad ble vurdert 
av kommunen – det var til og med mangelfull klagebehandling 
i kulturstyret – valgte vi å klage saksbehandlingen inn for Sivil-
ombudsmannen – som har ”beordret” ny behandling. 

Forbundslederen har kort og godt ikke satt seg inn i saken. 
Monica Deildok roser Undlien for at hun har stått oppreist i 

stormen – ”og har gjennom sin håndtering av krevende situasjo-
ner vist at biblioteksjefen aksler redaktøransvaret godt”.

Kanskje pipen får en annen lyd dersom kulturstyret i Kristi-
ansand denne gang ut fra ytringsfrihets- og likebehandlings-
prinsippet pålegger biblioteksjef Anne Kristin Undlien å slippe 
til SIAN i biblioteket. Kanskje hun da må bite i det sure eplet 
– eller vil hun i protest mot å ha blitt fratatt ”redaktøransvaret” 
gå fra sin stilling?

Kristiansand, den  24. mai 2014
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), Agder avd.

Arne Tumyr
Leder 

Biblioteksentralen
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- VERKTØY SOM GJØR BIBLIOTEK-

HVERDAGEN ENKLERE OG MER EFFEKTIV

AUTOMATISERING
OG SIKKERHET!

VI KAN 

BS har gjennom mange års erfaring bygget 
opp solid kompetanse innen selvbetjenings- og 
alarmløsninger for bibliotek. Vi tilbyr løsninger 
innen strekkoder, elektromagnetisk alarm (EM) 
og RFID.

Vår fi losofi  bygger på helhetsprinsippet og vi 
leverer løsninger til både store og små bibliotek. 
Vi kan levere alt fra sortering, selvbetjening, 
alarmporter, etiketter/RIFD-brikker, 
implementering, opplæring til konsulentbistand.

DEBATT



Bibliotekaren 6/2014 22   

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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Øystein Stabell
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Monica Skybakmoen, Elverum bibliotek
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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

”Hva er det for en forskjell biblioteka-
rer gjør i samfunnet? Hvordan gjør vi 
samfunnet klokere? Hvorfor snakker 
vi om debatt i biblioteket og hvordan 
man iscenesetter debatter? Det gjør vi 
fordi vi ikke vil ha et samfunn drevet av 
fordommer og sludder og snikksnakk.”   

Johnny Roj-Larsen, direktør i det 
danske Bibliotekarforbundet, 
under skandinavisk BF-møte i 
Stockholm 14. mai 2014.

Husker du ”Bibliotekreform 2014”? 
Den store utredninga som ABM-utvikling 
gjorde for rundt ti år siden om nasjonale 
bibliotekstrategier? En spennende gjen-
nomgang av hva som kunne og burde 
gjøres på feltet. Et godt gjennomført og 
velment stykke arbeid, ingen tvil om det.

Men i de årene som utredningsarbeidet 
pågikk, kunne de fleste krav om vesentlig 
nasjonal biblioteksatsing avvises under 
henvisning til at stor bibliotekspørsmål 
var under utredning. Man måtte først se 
hva ”Bibliotekreform 2014” foreslo, var 
omkvedet. 

Og med utredninga på bordet, måtte 
det jo lages en stortingsmelding om 
bibliotek. Og det tar jo noen år. Dermed 
hadde vi en ny ”unntakstilstand”. Igjen 
kunne biblioteksatsinger settes på vent 
inntil meldinga var på plass. 

Våren 2009 la daværende kulturminis-
ter Trond Giske fram stortingsmeldinga. 
”Mange viktige signaler, noen gode tiltak, 
ingen friske penger” var reaksjonen her 
i bladet. 

Og etter dette måtte man jo justere 
biblioteklova, for det hadde alle de fore-
gående prosessene signalisert at måtte 
gjøres. Ny høring, og venting på lovpro-
posisjon. Våren 2013 kom den, med en 
glitrende forbedret formålsparagraf og 
ellers mye brukbart intakt. Så måtte det 
lages forskrifter til lova, og nå har vi fått 
dem på plass fra årsskiftet. 

Det siste året har løftet bibliotek i offent-
ligheten. Det startet med Enger-utvalgets 
påpekning av at bibliotek, som del av den 
kulturelle grunnmuren, har sakket sørge-
lig akterut og fortjener et løft. Altså: En 
dokumentasjon på at biblioteksatsinga 
må komme snarest. Og det fortsatte med 
kampen om biblioteket som debattarena, 

Ingen flere utredninger nå!
kampen om Tøyen-filialen, Brage-prisen, 
med mye mer. Åmås er nå statssekretær 
og Aslak Sira Myhre blir nasjonalbiblio-
tekar. 

Kan vi nå – vær så snill – samles om 
å gå noen skritt fram? Vi må gjerne pro-
blematisere veivalgene, og vi bibliotekfolk 
bør diskutere oss imellom så fillene fyker. 
Det tror jeg bidrar til å gi oss kredibilitet. 
Men – vær så snill – ikke forslå noe som 
frister til nye utredninger! Vi er en bransje 
som er gjennomutredet. Vi er uprioritert, 
men gjennomutredet. 

Nå finnes det ingen unnskyldning for 
Åmås og Widvey, når statsbudsjettet 
legges fram til høsten. Alle premissene 
er lagt, alt er dokumentert. Alt annet enn 
kraftfull handling i statsbudsjettet for 
2015 er en umulighet nå. 

Når da den ellers så utmerkete profes-
sor Ragnar Audunson, under det bibliotek-
politiske seminaret på Lillehammer i mai i 
år, gjentar sine ideer om at folkebibliote-
kene kan drives av fylkeskommunen, suk-
ker jeg tungt. Om Storting eller regjering 
biter på, om de fristes til å utrede dette, 
for dermed å sette biblioteksatsing på ny 
vent mens dette avklares, er momentum 
for bibliotekutvikling tapt nok en gang. 
Og dette er spesielt meningsløst nå, når 
kommunene uansett skal bli større og 
fylkeskommunen – på sikt – vakler. 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan


