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Sara Røddesnes sto bak en av avhand-
lingene som ble lagt frem under avhand-
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skap på Høgskolen i Oslo og Akershus 
3. juni.
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Lederen har ordet
Bibliotekarforbundet har nå akseptert 

resultatet i hovedoppgjøret 2014 i alle 
tariffområder. For Oslo kommune, staten 
og KS-sektoren innebærer dette at vi har 
akseptert meklingsskissa, for Virke og 
Spekter har vi akseptert forhandlingsløs-
ningen. Det at vi måtte veien om mekling 
i de store offentlige tariffområdene, er i 
og for seg ikke overraskende, men det er 
alltid synd når man ikke finner forhand-
lingsløsning. 

Frontfaget
Resultatene som er oppnådd varierer i 

innretning og elementer, men ligger alle 
på linje med frontfagets 3,3 %. Frontfa-
get består av konkurranseutsatt industri 
i NHO-området. Frontfaget forhandler 
opp mot 1. april, og resultatet herfra skal 
legge føringer for de øvrige tariffområ-
dene. Dette følger av frontfagsmodellen, 
som både arbeidsgivere og arbeidsta-
kere slutter opp om. Modellen som ble 
utviklet av Odd Aukrust (broren til Kjell) 
skal sikre at lønningene ikke vokser mer 
enn hva som er økonomisk bærekraftig. 

I år har fokus på frontfaget vært be-

tydelig på begge sider av bordet ved 
de sentrale forhandlingene. Ved forrige 
hovedoppgjør i 2012 ble ansatte i staten, 
kommunesektoren og Oslo kommune 
forsøkt avspist med en ramme som lå 
under frontfagets. Det ble det som vi 
husker storstreik av!  Oppmerksomheten 
rundt frontfaget og frontfagets ramme 
har derfor vært ekstra stor i år. 

På BFs nettsider www.bibforb.no lig-
ger resultatene i de ulike tariffområdene, 
og her er også protokoller og nye lønns-
tabeller lagt ut.

Lokale forhandlinger
Selv om man her kan finne sitt nye 

lønnstrinn eller sin nye årslønn, er lønns-
oppgjøret langt fra over for de fleste. Det 
er avsatt pott til lokale forhandlinger i 
KS-sektorens kapittel 4. Bibliotekarer 
i kapittel 3 og 5 forhandler lokalt som 
alltid. I Oslo kommune er det også satt 
av pott til lokale forhandlinger, men her 
er det også satt av sentral justeringspott 
i år. Dette innebærer at vi fører sentrale 
forhandlinger med Oslo kommune om å 
løfte hele stillingsgrupper først, før det 

gjennomføres ordinære lokale forhand-
linger i virksomhetene i Oslo kommune. 
I statlig sektor ble det ikke avsatt pott til 
sentrale justeringsforhandlinger, i stedet 
ble enkelte justeringselementer lagt inn 
som det av det sentrale oppgjøret. I stat-
lig sektor er det imidlertid avsatt en stor 
pott til lokale forhandlinger etter HTA 
2.3.3. i år. For medlemmer innen tariff-
område Virke er situasjonen det samme 
som for hhv stat og KS. I helseforetakene 
i Spekter er B-dels-forhandlingene på 
foretakene i ferd med å ferdigstilles, her 
var det ikke avsatt egen pott, men til 
gjengjeld fikk vi et generelt tillegg på 3,5 
% til våre medlemmer ved sykehusene.

For de fleste BF medlemmer er med 
andre ord lønnsoppgjøret ikke ferdig 
ennå. Stafettpinnen er overbrakt våre 
dyktige lokale tillitsvalgte, og jeg er trygg 
på at de også denne høsten vil gjøre en 
solid jobb på vegne av sine medlemmer. 

Kickoff-møter
Fylkeslagene arrangerer kickoff-møter i 

forkant av de lokale forhandlingene også 
denne høsten. Kickoff-møtene starter 
opp i slutten av august og plasserer seg 
utover de kommende ukene. På disse 
arrangementene går vi litt nærmere inn 
på resultatene i de sentrale forhandlin-
gene, og på forhandlingene generelt 
for på best mulig måte å forberede BFs 
lokale forhandlere for oppgaven. Kickoff-
møtene er åpne for alle BF-medlemmer 
som skal forhandle, eller som er nysgjer-
rige på forhandlingene eller som kanskje 
kunne tenke seg å forhandle ved en se-
nere anledning. Som regel består forsam-
lingen av en fin blanding av tillitsvalgte 
med solid erfaring fra forhandlinger og 
noen som er ganske nye. Og nettopp 
denne kombinasjonen gjør møtene svært  

Kickoff-møtene er åpne for alle BF-medlem-
mer som skal forhandle, eller som er nysgjerrige 
på forhandlingene eller som kanskje kunne tenke 
seg å forhandle ved en senere anledning. Som 
regel består forsamlingen av en fin blanding av 
tillitsvalgte med solid erfaring fra forhandlinger 
og noen som er ganske nye. ”

”
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LØNNSOPPGJØRET

Monica Deildok
Forbundsleder

  nyttige. Det er i alle fall min erfaring. Jeg 
anbefaler derfor alle som har anledning til 
å møte på våre kickoff-møter. Følg med 
på når dette arrangeres i ditt fylkeslag, 
og møt opp!

Konsekvenser av lærerstreiken
Den 25. juni ble det klart at lærerne 

går til streik i kommunal sektor. Dermed 
blir streiken i kommunene kraftig trap-
pet opp, sannsynligvis fra høsten av. 
Dette vil få konsekvenser for mange av 
våre medlemmer. I første rekke skolebi-
bliotekarene naturligvis, men også andre 
vil bli berørt. Jeg oppfordrer til å følge 
med på informasjonen på våre nettsider 
vedrørende dette. Men når det gjelder 
lokale forhandlinger i KS er det allerede 
nå grunnlag for å videreformidle følgende 
melding fra YS-Kommune (YS-K):

«Lokale drøftings- og forhandlings-
møter er helt klart situasjoner hvor de 
streikende forbundene har betydelige 
interesser. Dette gjelder drøftingsmøter 
i både kapittel 3, 4 og 5. YS-K anbefaler 
derfor at YS-forbundenes tillitsvalgte 
må gi et klart signal til lokal arbeidsgi-
ver at drøftings- og forhandlingsmøter 
bør utsettes til etter at streiken er 
over.»

I BF slutter vi naturligvis opp om denne 

henstillingen fra YS, og oppfordrer vår til-
litsvalgte i KS om å gi arbeidsgiver signal 
om utsettelse av lokale forhandlinger til 
lærerstreiken er avsluttet.

Det vil med andre ord bli noe uforutsig-
bart når lokale forhandlinger i kommunal 
sektor vil kunne gjennomføres i år. Ikke 
desto mindre går våre forberedelser som 
normalt, og kickoff-møtene avvikles som 

planlagt. 
Aller først er det tid for et aldri så lite 

pusterom, bruk det godt. Høsten kom-
mer tidsnok. God sommer og god ferie!

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

Fylkeslagenes kickoff-møter før de lokale forhandlingene er åpne for alle BF-medlemmer som skal for-
handle, eller som er nysgjerrige på forhandlingene eller som kanskje kunne tenke seg å forhandle ved en 
senere anledning, skriver BF-lederen. Her fra kickoff i Hordaland for fire år siden. (Foto: Erling Bergan)
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bibsyst.no
e-post: firmapost@bibsyst.no

Nyhet! 
UTVID ÅPNINGSTIDEN 
MED DØGNBIBLIOTEKET
Bibliotek-Systemer har introdusert «døgnbiblioteket», et system hvor 
biblioteket kan være åpent selv om det er ubetjent. Døgnbiblioteket 
tilbyr selvbetjening og utvidede åpningstider for brukerne av biblioteket.

Systemet er et attraktivt supplement til eksisterende løsning som gir muligheter til lengre 
åpningstider, flere besøkende og bedre utnyttelse av bibliotekets fasiliteter. Et utvidet 
bibliotek tilbud oppleves svært positivt og tidsriktig av lånerne. Nasjonale og lokale lånekort gir 
adgang til tilbudet.

«Det åpne bibliotek», Larvik biblioteks avdeling i Stavern, har installert denne løsningen. De 
har åpent alle dager fra 06.00 til 22.00, til glede for sommergjester, studenter og befolkningen 
forøvrig som nå kan besøke biblioteket og låne bøker når det passer dem.

Les mer om løsningen på bibsyst.no

1

2

3 4

5

1 Sett inn ditt lånekort og tast pinkode
2 Systemet registrerer og tar bilde når du går inn
3 Finn bøkene du vil låne i hyllene
4 Gå til selvbetjeningsenhet for «lån», «levering» og «mine sider»
5 Bruk lånekortet og lån det du ønsker på selvbetjeningsenheten
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Årets tariffoppgjør i KS-sektoren 
ga 2,15 % tillegg til alle, minimum kr. 
8 500. I tillegg gis det noen sentrale 
lønnstillegg i minstelønnstabellen, ut-
over generelt tillegg pr 1. mai 2014. 
Eksempelvis gis det for stillinger med 
krav om høyskoleutdanning kr 2 000 
ved 0 års ansiennitet. Dette er inn-
bakt i den nye minstelønnstabellen, 
som viser at stillinger med krav om 
høyskoleutdanning skal ha en min-

stelønn på kr 364 500 kroner ved 
0 års ansiennitet. Dette blir Terjes 
nye årslønn, altså 10 500 kroner i 
tillegg. Så finnes en mulighet til noe 
mer, ved at det er avsatt 1 % til lokale 
forhandlinger. Disse forhandlingene 
har føring på ledere, men også Terje 
bør legge inn krav. 

Terje får 10 500 kroner mer
Terje er en ung bibliotekar som 

jobber i et folkebibliotek utenfor Oslo. 
Han er nyutdannet, uten ansiennitet 
og ser på lønnsslippen sin at han har 
stillingskode 7026 Bibliotekar. Før 
årets tariffoppgjør var minstelønn for 
denne stillingen, med mindre enn 4 
års ansiennitet, på 354.000 kroner. 
Og det er nettopp dette som har vært 
årslønna til Terje. 

Hva blir den nye lønna til Terje?

  Sektor:  Kommune 
  Stilling:  7026 Bibliotekar (kap. 4)
  Ans.:  0 år

2014. Eksempelvis gis det for stil-
linger med krav om høyskoleutdan-
ning kr 5 600 ved en ansiennitet på 
10 år eller mer. Dette er innbakt i 
den nye minstelønnstabellen, som 
viser at stillinger med krav om 
høyskoleutdanning skal ha en min-
stelønn på kr 419 500 kroner etter 
10 års ansiennitet. Men ettersom 
Trines lønn ligger over minstelønn, 
får hun kun det generelle tillegget 
på 2,15 %. I hennes tilfelle utgjør 
dette 9 546 kroner. I tillegg skal 
hun ha de 5 600 kronene nevnt 
over. Totalt går derfor lønna hennes 

opp med 15 146 kroner. Trines nye 
årslønn blir da 444 000 + 15 146 
= 459 146 kroner. Så finnes en 
mulighet til noe mer, ved at det er 
avsatt 1 % til lokale forhandlinger. 
Disse forhandlingene har føring på 
ledere, men også Trine bør legge 
inn krav. 

Trine får 15 146 kroner mer
Trine er en erfaren bibliotekar som 

har jobbet ”på gulvet” hele sin kar-
riere. Hun har 18 års ansiennitet og 
stillingskode 7026 Bibliotekar. Før 
årets tariffoppgjør var minstelønn 
for denne stillingen, med mer enn 
10 års ansiennitet, 405.100 kroner. 
Trine hadde imidlertid 444.000 
kroner i årslønn før årets oppgjør. 

Hva blir den nye lønna til Trine?
Årets tariffoppgjør i KS-sektoren 

ga 2,15 % tillegg til alle, minimum kr. 
8 500. I tillegg gis det noen sentrale 
lønnstillegg i minstelønnstabellen, 
utover generelt tillegg pr 1. mai 

  Sektor:  Kommune 
  Stilling:  7026 Bibliotekar (kap. 4)
  Ans.:  18 år

Hva betyr lønnsoppgjøret for deg? 
Årets tariffoppgjør var et hovedoppgjør, der alle elementer i tariffavtalene er gjenstand 
for forhandlinger. Det er likevel lønna som tar mye av oppmerksomheten. Her bringer 
vi et innblikk i hva lønnsoppgjøret betyr for deg. Du finner kanskje noen som ligner på 
deg, og ser hva årets tariffoppgjør kan gi deg i lønnstillegg. Har du spørsmål, kontakter 
        du din lokale tillitsvalgte, sjekker BFs
           nettsider, spør BFs sekretariat eller 
              kommer på ett av de fylkesvise 
               kickoff-arrangementene som 
                Bibliotekarforbundet arrangerer 
          før høstens lokale forhandlinger. 

TARIFF 2014
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Hva blir den nye lønna til Trude?
Kapittel 5-stillinger blir ikke lønns-

regulert i sentrale forhandlinger, kun 
lokalt. I mange kommuner brukes 
forhandlingsresultatet for kapit-
tel 4-stillingene som ett av flere 
moment når det forhandles lokalt 
om slike stillinger. I noen kom-
muner forhandler de om kapittel 
5-stillinger allerede før de sentrale 

forhandlingene er over. Men uansett 
bestemmes Trudes lønn gjennom 
lokale forhandlinger, etter at hun har 
levert sitt krav gjennom BFs lokale 
tillitsvalgte. 

Trude må fremme eget krav
Trude har jobbet som bibliotekar 

i et større bybibliotek i mange år, 
og har stillingskode 8112 Spesial-
bibliotekar. Denne stillingskoden 
hører til i kapittel 5 i den kommunale 
hovedtariffavtalen, der det heter om 
slike stillinger: ”Lønnsfastsettelsen 
for stillinger i kapittel 5 foregår i sin 
helhet lokalt i den enkelte kommune, 
fylkeskommune eller bedrift.” 

  Sektor:  Kommune 
  Stilling:  8112 Spesialbibliotekar (kap. 5)

Kapittel 3-stillinger blir ikke lønns-
regulert i sentrale forhandlinger, kun 
lokalt. I mange kommuner brukes 
forhandlingsresultatet for kapittel 
4-stillingene som ett av flere moment 
når det forhandles lokalt om slike stil-
linger. I noen kommuner forhandler 
de om kapittel 3-stillinger allerede 
før de sentrale forhandlingene er 

over. Men uansett bestemmes Tones 
lønn gjennom lokale forhandlinger, 
etter at hun har levert sitt krav gjen-
nom BFs lokale tillitsvalgte. 

Tone må fremme eget krav
Tone er biblioteksjef i en mellom-

stor kommune, og har stillingskode 
9451 Biblioteksjef. Denne stillings-
koden hører til i kapittel 3 i den 
kommunale hovedtariffavtalen, der 
det heter om slike stillinger: ”Vur-
dering av lederlønninger foretas en 
gang i året.” 

Hva blir den nye lønna til Tone?

  Sektor:  Kommune 
  Stilling:  9451 Biblioteksjef (kap. 3)
  

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-tillegg opp til lønnstrinn 101. 
Dette må Torgeir lese ut av tabellen, 
som ligger på BFs nettsider. Den viser 
at ny årslønn i hans lønnstrinn blir 
364.900 kroner, en økning på 7500 
kroner. I staten blir det etter hoved-
oppgjøret noen ganger et såkalt jus-
teringsoppgjør, der enkelte stillinger 
får et ekstra tillegg. Dette skjer ikke i 
år, i og med at justeringene inngikk i 
det sentrale oppgjøret. Men det er satt 

av en solid pott til lokale forhandlinger 
på 1,75 % pr 1. august 2014. Dette 
gir Torgeir mulighet til å fremme krav 
som kan resultere i ytterligere lønns-
økning. Kravet må fremmes gjennom 
BFs tillitsvalgte på hans arbeidsplass. 
De lokale forhandlingene skal være 
sluttført innen 31. oktober 2014. 

Torgeir får 7 500 kroner mer 
Torgeir er nyutdannet bibliotekar 

ansatt ved en statlig høgskole, har 0 
års ansiennitet og står i stillingskode 
1410 Bibliotekar. Denne stillingskoden 
reguleres av lønnsramme 15 i det stat-
lige lønnsregulativet. Her er Torgeir 
plassert i lønnsramme 15.2, som ved 
0 års ansiennitet gir lønnstrinn 37. 
Men på grunn av godskrivingsregelen 
for denne stillingen, skal han ha alle 
tre utdanningsårene regnet med som 
ansiennitet, og han skal dermed ha 
lønnstrinn 39. Før årets oppgjør ga 
dette en årslønn på 357.400 kroner.

Hva blir den nye lønna til Torgeir?

  Sektor:  Staten  
  Stilling:  1410 Bibliotekar
  Ans.:  0 år

TARIFF 2014
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tillegget er innrettet med kronebeløp 
opp til og med lønnstrinn 53, og 
prosent-tillegg opp til lønnstrinn 101. 
Dette må Therese lese ut av tabel-
len, som ligger på BFs nettsider. Den 
viser at ny årslønn i hennes lønnstrinn 
blir 474.500 kroner, en økning på 
9200 kroner. I staten blir det etter 
hovedoppgjøret noen ganger et 
såkalt justeringsoppgjør, der enkelte 
stillinger får et ekstra tillegg. Dette 
skjer ikke i år, i og med at justeringene 

inngikk i det sentrale oppgjøret. Men 
det er satt av en solid pott til lokale 
forhandlinger på 1,75 % pr 1. august 
2014. Dette gir Therese mulighet til 
å fremme krav som kan resultere i 
ytterligere lønnsøkning. Kravet må 
fremmes gjennom BFs tillitsvalgte på 
hennes arbeidsplass. De lokale for-
handlingene skal være sluttført innen 
31. oktober 2014. 

Therese får 9 200 kroner mer
Therese er spesialbibliotekar ved et 

universitetsbibliotek, og har stillings-
kode 1515 Spesialbibliotekar. Denne 
stillingskoden lå tidligere i spennet 
mellom 48 og 74, nå ligger den i 
spennet mellom lønnstrinn 49 og 75. 
Her er Therese plassert i lønnstrinn 
56, som fram til årets oppgjør ga en 
årslønn på 465.300 kroner.

Hva blir den nye lønna til Therese?
Det er gitt generelt tillegg på A-

tabellen med virkning pr 1. mai, dette 

  Sektor:  Staten 
  Stilling:  1515 Spesialbibliotekar

tillegget er innrettet med kronebeløp 
opp til og med lønnstrinn 53, og 
prosent-tillegg opp til lønnstrinn 101. 
Dette må Tuva lese ut av tabellen, 
som ligger på BFs nettsider. Den 
viser at ny årslønn i hennes lønns-
trinn blir 580.300 kroner, en økning 
på 11.300 kroner. I staten blir det 
etter hovedoppgjøret noen ganger et 
såkalt justeringsoppgjør, der enkelte 
stillinger får et ekstra tillegg. Dette 
skjer ikke i år, i og med at justeringene 

inngikk i det sentrale oppgjøret. Men 
det er satt av en solid pott til lokale 
forhandlinger på 1,75 % pr 1. august 
2014. Dette gir Therese mulighet til 
å fremme krav som kan resultere i 
ytterligere lønnsøkning. Kravet må 
fremmes gjennom BFs tillitsvalgte på 
hennes arbeidsplass. De lokale for-
handlingene skal være sluttført innen 
31. oktober 2014. 

Tuva får 11 300 kroner mer
Tuva er hovedbibliotekar ved et 

universitetsbibliotek, og har stillings-
kode 1077 Hovedbibliotekar. Denne 
stillingskoden lå tidligere i spennet 
mellom 52 og 84, nå ligger den i 
spennet mellom lønnstrinn 53 og 
85. Her er Tuva plassert i lønnstrinn 
67, som fram til årets oppgjør ga en 
årslønn på 569.000 kroner.

Hva blir den nye lønna til Tuva?
Det er gitt generelt tillegg på A-

tabellen med virkning pr 1. mai, dette 

  Sektor:  Staten 
  Stilling:  1077 Hovedbibliotekar 

kroner før årets oppgjør. 
Hva blir den nye lønna til Tobias?
Det er gitt et generelt tillegg til alle 

på 1,9 % av årslønnen, dog minimum 
kr 8000. For Tobias blir det altså 
8.000 kroner ekstra, som gir en ny 
årslønn på 356.650 kroner. Dette 
går fram av lønnstabellen for Oslo 
kommune, som du finner på BFs 
nettsider. I tillegg er det satt av 0,42 

% av årslønnsmassen med virkning 
fra 1. mai til å justere enkeltstillinger 
og 0,6 % til lokale forhandlinger med 
virkning fra 1. juli. Det er altså noen 
få muligheter til å fremme ytterligere 
lønnskrav for Tobias. Det må i så fall 
gjøres gjennom BFs tillitsvalgte der 
han jobber. 

Tobias får 8 000 kroner mer
Tobias er nyutdannet bibliotekar 

ansatt ved Deichmanske bibliotek i 
Oslo, har 0 års ansiennitet og står i 
stillingskode 130 Bibliotekar. Denne 
stillingskoden reguleres av lønns-
ramme 1803 i Oslo kommunes lønns-
regulativ. I denne lønnsrammen har 
han lønnstrinn 18 uten ansiennitet, og 
lønnstabellen for Oslo kommune viser 
at dette gir en årslønn på 348.650 

  Sektor:  Oslo kommune 
  Stilling:  130 Bibliotekar
  Ans.:  0 år

TARIFF 2014
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tabellen for Oslo kommune er tilleg-
get for lønnstrinn 35 satt til 8500 
kroner. For Thea er det dette som 
blir tillegget, og ny årslønn blir på 
452 100 kroner. Dette går fram av 
lønnstabellen for Oslo kommune, 
som du finner på BFs nettsider. 
I tillegg er det satt av 0,42 % av 
årslønnsmassen med virkning fra 
1. mai til å justere enkeltstillinger og 
0,6 % til lokale forhandlinger med 
virkning fra 1. juli. Det er altså noen 

få muligheter til å fremme ytterligere 
lønnskrav for Thea. Det må i så fall 
gjøres gjennom BFs tillitsvalgte der 
hun jobber. 

Thea får 8 500 kroner mer
Thea er en erfaren bibliotekar 

ansatt ved Deichmanske bibliotek 
i Oslo, og har stillingskode 357 
Spesialbibliotekar. Hun er plassert 
i lønnstrinn 35, og lønnstabellen 
for Oslo kommune viser at dette ga 
en årslønn på 443.600 kroner før 
årets oppgjør. 

Hva blir den nye lønna til Thea?
Det er gitt et generelt tillegg til 

alle på 1,9 % av årslønnen, dog 
minimum kr 8000. I den nye lønns-

  Sektor:  Oslo kommune 
  Stilling:  357 Spesialbibliotekar

Thorvald får 8 900 mer
Thorvald er ansatt som hovedbibli-

otekar, med lønnstrinn 54 og årslønn 
på 449.900 kroner, ved et museum. 
Dette museet er del av en stiftelse, 
som inngår i tariffområdet Virke. 

Hva blir den nye lønna til Thorvald?
I tariffavtalen som gjelder Thor-

vald er det gitt et generelt tillegg 
på lønnstabellene med 2,15 % på 
grunnlønn pr 30. april 2014, dog 

  Sektor:  Virke 
  Stilling:  1077 Hovedbibliotekar

Tiril får 15 050 kroner mer 
Tiril er ansatt som spesialbibliote-

kar ved et sykehus, med en årslønn 
på 430 000 kroner. Sykehusene 
er en del av helseforetakene, som 
hører til tariffområdet Spekter. Og 
innen Spekter forhandles lønnsvilkår 
i flere omganger. For de ansatte i 
helseforetakene er både første og 
andre runde gjennomført, det vil si 
både forhandlingene som gjelder 
Spekter generelt og for helsefor-
etakene spesielt.  

Hva blir den nye lønna til Tiril?
Det er gitt et generelt tillegg på 

3,5 %, minimum 10 000 kroner 
med virkning 1. juli 2014. For Tiril 
blir det 15 050 kroner. Ny årslønn 

  Sektor:  Spekter 
  Stilling:  5011 Spesialbibliotekar

minst 8 500 kroner. Resultatet av 
dette regnestykket går fram av den 
nye hovedlønnstabellen for Virke, 
som finnes på BFs nettsider. For 
Thorvald i lønnstrinn 54 blir ny års-
lønn 458 800 kroner.  Tillegget for 
ham blir da på 8 900 kroner. 

I tillegg er det avsatt 1,75-1,85 % 
av lønnsmassen til lokale forhandlin-
ger med virkning fra 1. august 2014. 

Dersom Thorvald vil fremme lokale 
lønnskrav i tillegg til det sentrale 
lønnstillegget, må han gjøre det 
gjennom BFs tillitsvalgte på arbeids-
plassen hans. 

vil da bli 445 050 kroner. I tillegg 
er det avtalt å gjennomføre lokale 
forhandlinger på B-dels nivå, og 
resultatet av disse forhandlingene 
kjenner vi ikke ennå, når dette 
skrives. 

TARIFF 2014
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Subjektive klassifiserings-
kategorier, FRBR, NRK-tagging 
og litterære smakskriterier
Det var fire vidt forskjellige avhandlinger som ble lagt frem under avhandlingsseminaret 
til de fire masterkandidatene innen bibliotek- og informasjonsvitenskap på Høgskolen i 
Oslo og Akershus 3. juni.

– Dette er fire gode eksempler på hva 
som kommer ut av masterstudiet vårt, sa 
professor Nils Pharo til salen, etter at alle 
de fire studentene var ferdige med sine 

Masteroppgaver med svært ulike tema:

Tekst: 
Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider i BF

presentasjoner.  
Studentene presenterte avhandlin-

gene sine hver for seg, og de fikk ca. 
en halvtime på seg til selve presenta-
sjonen av de respektive oppgavene. En 
uke etterpå, 10. juni, skulle de levere 
masteroppgavene ved HiOA, etter fem 
års bibliotekstudier. 

Sosiale data og klassifisering 
Joachim Rustad Fugleberg, som var 

førstemann ut under seminaret, har 
skrevet om automatisk klassifikasjon 
av bøker basert på brukeranmeldelser. 
Hvilke typer data kan vi benytte for å 
avdekke underliggende elementer – 
elementer som sier noe om hva boken 
betyr for leseren? 

– Vi vet at sosiale data spiller en stor 
rolle for valgene våre og at nettsamfunn 
øker vennekretsen, sa Fugleberg. 

Masterstudenten tok derfor utgangs-
punkt i brukeranmeldelser, tagger fra 
LibraryThing og Amazon-brukervurde-
ringer. Ved hjelp av algoritmen MaxE-
ntropi laget han en manuell modell for 
tekstgjenfinning, som følger omtrent den 
samme metoden som et spamfilter. 

Hvert tekstdokument fikk en merke-
lapp etter tempo (høyt eller lavt), ka-
rakterisering (utvikling eller overflatisk) 
og ramme (mørk eller lys grunntone). 
Konklusjonen var at disse kriteriene 
ikke er anvendelige som klassifiserings-
kategorier. 

Han gjorde det klart at det var mulig-
heter for å jobbe videre med lignende 
metoder, selv om han så begrensninger 
ved kriteriene han hadde valgt ut. I et av 
teksteksemplene Fugleberg viste frem 

var Jesus klassifisert som «en overfladisk 
karakter». 

– Det er vanskelig å overføre kom-
plekse meninger til en tallverdi, sa 
Fugleberg.

Innholdsbeskrivelser i NRK 
I Miriam Bakkelis «God kveld og vel-

kommen til Dagsrevyen: En studie av 
innholdsbeskrivelser for nyhetsinnslag 
i NRKs arkiv fra oktober 2012» har hun 
tatt for seg NRKs tagging av nyhets-
sendinger.

Bakkeli studerte både hva en tag kan 
sies å være, og hvorvidt disse ligner 
på andre beskrivelser av Dagsrevy-
innslagene. I oppgaven har hun analysert 
432 innslag med tilhørende 1941 tagger. 
Indekseringen av de enkelte Dagsrevy-
innslagene er et redaksjonelt ansvar, og 
taggene brukes til gjenfinning.

– Jeg fant færre synonymer enn jeg 
hadde forventet meg, sa hun, og påpekte 
at taggereglene til NRK oppfordrer til 
synonymer. 

Bakkeli konkluderte med at assosiasjo-
ner preger beskrivelsene av Dagsrevy-
innslagene. Hele 1095 av taggene var 
bare brukt en gang, noe som tyder på 
at samme tema blir indeksert med for-
skjellige tagger. Mindre overraskende er 
det kanskje at topp-tagene reflekterer 
toppsakene på NRKs nyhetssendinger.

Bakkeli mener imidlertid at emneord-
reglene til NRK bør strammes inn. Hun 
fant grunn til bekymring for hvorvidt re-
gelverket fungerer optimalt, på grunn av 
manglende konsistens. Mange innlegg 
er ganske enkelt ikke tagget, fremholdt 
Bakkeli, som også etterlyste et klarere 

Fire masterkandidater innen bibliotek- og 
informasjonsvitenskap presenterte fire vidt 
forskjellige avhandlinger på Høgskolen i Oslo 
og Akershus 3. juni i år. 

BIBLIOTEKFAG
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Hvor finner du 
masteroppgavene?
Alle de fire oppgavene vil i 
august bli tilgjengelig i ODA 
– HIOAs åpne institusjonelle 
forskningsarkiv. 

hierarki, der en tag er en tag, mens tittel 
og rubrikk er noe annet. 

– Og Vålerenga bør være et sted i 
Oslo. Ikke et fotballag eller en kirke i 
tillegg, sa hun. 

Feelgood på feil måte?
Bruker profesjonelle anmeldere og 

bloggere forskjellige begreper for å 
vurdere litteratur? Dette spørsmå-
let dannet utgangspunktet for Sara 
Røddesnes masteroppgave «Det er 
feelgood på den litt leie måten» – en 
sammenligning av profesjonelle kri-
tikere, bloggere og vanlige leseres 
litterære kvalitetskriterier.

Røddesnes brukte tre populære 
skjønnlitterære bøker som sammenlig-
nings-grunnlag: Stieg Larssons «Menn 
som hater kvinner», Roy Jacobsens «De 
usynlige» og Victoria Hislops «Tråden». 
Metoden hun benyttet seg av var dis-
kursanalyse – altså baserte studien seg 
på nærlesing av anmeldelser.

Røddesnes så på både kritikk som var 
publisert i aviser, omtaler på nettstedet 
Bokelskere og blogginnlegg. Det viste 
seg å være større variasjon innad i grup-
pene enn mellom dem. 

Både anmeldere, bokelskere og blog-
gere bruker forhåndsdefinerte kriterier, 
og bruken av kvalitetskriteriene fordeler 
seg ganske likt. Det viste seg imidlertid 
å være større variasjon på en enkelt bok: 
Victoria Hislops «Tråden». 

Røddesnes antydet at forskjellene 
mellom de som skriver blogger om lit-
teratur og de som tilhører anmelderstan-
den ikke er så store. 

– Mange bokbloggere har nok høy 
kulturell kapital, og kanskje represen-
terer de ikke den gjengse leser i større 
grad enn profesjonelle anmeldere, sa 
Røddesnes retorisk, som også foreslo 
en videre undersøkelse av nettopp studi-
enivået og den sosiologiske bakgrunnen 
til bokbloggere.

FRBR i forkant 
Silje B. Søberg har studert FRBR 

(Functional Requirements for Bibliograp-
hic Records) – en konseptuell modell, 
som representerer et generalisert syn på 
det bibliografiske universet – gjennom 
en analyse av brukerundersøkelser av 
digitale bibliotekkataloger. 

Kan FRBR-modellen løse utfordrin-
gene med å videreutvikle digitale bi-

bliotekkataloger? Dette var det sentrale 
spørsmålet i masteroppgaven til Søberg. 

Metoden hennes gikk ut på å studere 
17 brukerundersøkelser av OPAC-
systemer utgitt i perioden 1991-1999, 
og evalueringer av OPAC-systemer gjort 
i samme periode (Online Public Access 
Catalog). 

Problemene som ble identifisert hand-
let om emneordssøk der man enten fikk 
ingen treff eller for mange treff. Søbergs 
konklusjon er at FRBR bare delvis løser 
problemene som ble identifisert i bru-
kerundersøkelsene. 

– FRBR er en god løsning for struktu-
rering på verknivå i store trefflister. Men 
den er mindre god på strukturering av 
emneordsøk, sa Søberg. 

BIBLIOTEKFAG

Ved uførhet kan det bli vanskelig å betjene gjeld. Ved død  
må den gjenlevende betale ut straksarv til den avdødes  
egne barn, i tillegg til at det mangler en inntekt til å betale 
ned på gjeld. 

Med YS Dødsfallsforsikring kan du sikre deg en engangs-
utbetaling helt opp til 2 millioner kroner ved død. Og ikke  
er det dyrt: Du betaler fra 718 kroner i året for å være sikret 
en utbetaling på 2 millioner kroner ved dødsfall. 

Medlemmer i Bibliotekarforbundet kan også kjøpe rimelig 
uføreforsikring. Kom innom ditt nærmeste Gjensidige kontor, 
ring oss på 03100 eller gå inn på gjensidige.no/ys  
for mer informasjon.

(Pris og forsikringssummer er per 15. april 2014.)

Moderne familie med 
«mine, dine og våre barn»?

Blir du ufør, kan det bli vanskelig å betjene gjeld. 
Utbetalingene fra NAV utgjør ofte halvparten av opp- 
rinnelig inntekt. Ved dødsfall forsvinner inntekten helt. 

YS Dødsfallsforsikring gir en engangsutbetaling som 
kan brukes til å betale ned på gjeld. Du kan velge mellom 
en engangsutbetaling på 1 eller 2 millioner kroner ved 
dødsfall. Og det er ikke dyrt: Du betaler fra 718 kroner i 
året for å være sikret en utbetaling på 2 millioner kroner 
ved dødsfall.

Medlemmer i Bibliotekarforbundet kan også kjøpe rimelig 
uføreforsikring. Kom innom ditt nærmeste Gjensidige 
kontor, ring oss på 03100 eller gå inn på gjensidige.no/ys 
for mer informasjon.
(Pris og forsikringssummer er per 15. april 2014.)

Ung og nyforelsket  
– med stor gjeld?
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Frihet, likhet og brorskap?
Artikkelforfatteren sto bak en av avhandlingene som ble lagt frem under avhandlingsse-
minaret til de masterkandidatene innen bibliotek- og informasjonsvitenskap på Høgsko-
len i Oslo og Akershus 3. juni.

Den franske sosiologen Pierre Bour-
dieus Distinksjonen fra 1977 blir ansett 
som et av de viktigste verkene innen so-
siologien. Her slår han fast at individer med 
høy kulturell kapital, som bestemmes ut fra 
utdanning og sosial bakgrunn, beveger seg 
i et annet kulturelt kretsløp enn de med 
lavere kulturell kapital. Disse borgerne vil 
også ha en mer raffinert smak og et bedre 
blikk for kvalitet enn andre, og slik danne 
en gruppe som har makt til å må definere 
hva som er kvalitet og god smak.

I Norge i dag er det folk som innehar 

Tekst: 
Sara Røddesnes
Masterstudent HiOA/ABI

høy kulturell kapital som vurderer og 
anmelder bøker i aviser og tidsskrifter. 
Disse profesjonelle anmelderne har makt 
til å definere hva som skal anses som god 
litteratur gjennom sin posisjon i det offent-
lige rom. Det de skriver blir sett og lest av 
mange. Med fremveksten av internett de 
siste årene har det også dannet seg en 
annen gruppe anmeldere. Dette er per-
soner som liker å lese og som deler sine 
meninger og vurderinger med hverandre. 
De siste årene har det vokst frem egne 
sosiale nettsamfunn som fokuserer på 
deling og diskusjon rundt litteratur. I til-
legg til flere internasjonale sider, som blant 
annet LibraryThing og Goodreads, finnes 
det også en norsk side, bokelskere.no. I 
tillegg til disse sosiale nettsamfunnene 
finnes det også en rekke blogger som helt 
eller delvis er dedikert til anmeldelse og 
vurdering av bøker.

Ulike vurderinger av kvalitet?
Så hvordan forholder disse to grup-

pene seg til hverandre når det kommer 
til vurdering av kvalitet? Benytter de like 
kriterier, eller vektlegger de helt forskjel-
lige aspekter når de snakker om litteratur? 
Finner de kvalitet i de samme bøkene, og i 
så fall på samme måte? I følge Bourdieus 
teori vil det her vise seg et skille mellom 
de profesjonelle litteraturanmelderne i 
avisene og amatøranmelderne på internett. 
Er dette tilfelle?

Dette var utgangspunket for min master-
oppgave i Bibliotek- og informasjonsviten-
skap ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA). Her sammenlignet jeg anmeldelser 

fra de største norske avisene, diskusjoner 
og omtaler på bokelskere.no og fem blog-
ginnlegg per bok av tre ganske forskjellige 
bøker. Disse bøkene var Menn som hater 
kvinner av Stieg Larsson, Tråden av Victoria 
Hislop og De usynlige av Roy Jacobsen. 
Jeg valgte disse fordi de er utgitt i løpet 
av de siste ti årene, har blitt lest av mange 
og fikk relativt stor oppmerksomhet da de 
ble utgitt. De tilhører forskjellige sjangre, 
og disse har tradisjonelt blitt tildelt ulike 
grader av litterær status. Det gis derfor 
gode muligheter for ulike meninger og 
vurderinger hos både individer og grupper.

Forskjeller mellom Norge og Frankrike
Så hvordan artet landskapet seg i 

dette materialet? Med utgangspunkt i 
kvalitetskriterier definert av Per Thomas 
Andersen og Erik Bjerck Hagen, analyserte 
jeg materialet. Jeg fant at alle gruppene i 
utstrakt grad bruker alle kriteriene, og at 
denne bruken fordeler seg omtrent likt. 
Det er altså ingen stor forskjell å spore 
mellom gruppene i hvordan de vurder 
litteratur. Videre er det, med et mulig 
unntak, heller ikke store forskjeller mellom 
gruppene når det kommer til hvorvidt de 
mener en bok er av høy eller lav kvalitet. 
Unntaket er muligens Hislops Tråden som 
alle de profesjonelle anmeldere slakter. 
På den annen side er også svært mange 
av både bokelskerne og bloggerne veldig 
skeptiske til bokens litterære kvalitet, og 
mange av disse er helt på linje med de 
profesjonelle anmelderne. Det er derimot 
ofte uenigheter innad i gruppene, særlig 
blant bokelskerne, om noe er bra eller 

•	 Profesjonelle anmeldere med høy kulturell kapital vurderer bøker  
i aviser og tidsskrifter. 

•	 Med internett har vi også fått en annen gruppe anmeldere, som liker 
å lese og som deler sine meninger og vurderinger med hverandre. 

•	 Hvordan forholder disse to gruppene seg til hverandre når det  
kommer til vurdering av kvalitet? 

BIBLIOTEKFAG
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Skulle en av dere foreldre bli ufør, kan utbetalingene fra NAV 
utgjøre så lite som halvparten av opprinnelig inntekt. Ved 
dødsfall forsvinner inntekten helt. I verste fall kan det bli for 
dyrt å bli boende i barnas barndomshjem. 

YS Dødsfallsforsikring gir en engangsutbetaling som kan 
brukes til å betale ned på gjeld. Du kan velge mellom en 
engangsutbetaling på 1 eller 2 millioner kroner ved dødsfall. 
Og det er ikke dyrt: Du betaler fra 718 kroner i året for å være 
sikret en utbetaling på 2 millioner kroner ved dødsfall.

Medlemmer i Bibliotekarforbundet kan også kjøpe rimelig 
uføreforsikring. Kom innom ditt nærmeste Gjensidige 
kontor, ring oss på 03100 eller gå inn på gjensidige.no/ys for 
mer informasjon.

(Pris og forsikringssummer er per 15. april 2014.)

Et hjem å vokse opp i

Blir du ufør, kan det bli vanskelig å betjene gjeld. 
Utbetalingene fra NAV utgjør ofte halvparten av opp- 
rinnelig inntekt. Ved dødsfall forsvinner inntekten helt. 

YS Dødsfallsforsikring gir en engangsutbetaling som 
kan brukes til å betale ned på gjeld. Du kan velge mellom 
en engangsutbetaling på 1 eller 2 millioner kroner ved 
dødsfall. Og det er ikke dyrt: Du betaler fra 718 kroner i 
året for å være sikret en utbetaling på 2 millioner kroner 
ved dødsfall.

Medlemmer i Bibliotekarforbundet kan også kjøpe rimelig 
uføreforsikring. Kom innom ditt nærmeste Gjensidige 
kontor, ring oss på 03100 eller gå inn på gjensidige.no/ys 
for mer informasjon.
(Pris og forsikringssummer er per 15. april 2014.)

Ung og nyforelsket  
– med stor gjeld?

dårlig og hvorfor. Det er altså ikke en 
bred kulturell enighet vi her kan se, men 
heller at skillelinjene ikke nødvendigvis går 
mellom profesjonelle og uprofesjonelle 
anmeldere. Det kan derfor synes som om 
det er forskjeller mellom disse funnene fra 
Norge, og Bourdieus funn fra Frankrike. 
Men hvordan kan dette ha seg?

Et land bestående av middelkulturelle
Norge er på mange måter et anner-

ledesland. Til forskjell fra Frankrike har 
vi her ingen tradisjon med adel eller 
andre grupper som har vært bærere av 
en høykulturell smak. Det har også vært 
få arbeidere innen yrkene som andre 
steder har blitt assosiert med lavkultur, 
for eksempel industriarbeidere. Espen 
Ytreberg konkluderte i artikkelen ”Norge: 
Mektig middelkultur” i Samtiden fra 2004, 
at Norge i stor grad er et land bestående 
av middelkulturelle, og at denne kulturen 
er så sterk at også de som tradisjonelt har 
blitt regnet til høykulturelle grupper, også 
i stor grad er preget av denne folkelige 
kulturen. Dette kan derfor tyde på at de 
fleste anmelderne, på tvers av grupper, i 
stor grad tilhører middelkulturen.

Et punkt som videre svekker antakelsen 

om adskilte kulturer er funn gjort av Máté 
Tóth og Ragnar Audunson i artikkelen 
”Websites for booklovers as meeting pla-
ces” i Library Hi Tech fra 2012. Her finner 
de at et flertall av bokelskere.nos brukere 
har høyere utdanning. Utdanning er en av 
kriteriene Pierre Bourdieus mener skaper 
kulturell kapital, og disse funnene tyder 
derfor på at mange av bokelskerne, og 
kanskje også bloggerne, kan ha en kultu-
rell kapital på linje med de profesjonelle 
anmelderne. Dette er enda et punkt som 
understøtter muligheten for at vi i Norge 
i stor grad har ett, og ikke flere, litterære 
kretsløp.

Hvilken betydning har dette for biblio-
tekene og vår litteraturformidling? Mine 

funn tyder på at leserne, i hvert fall de 
som diskuterer og anmelder bøker på nett, 
innehar relativt høy kulturell kapital og er 
vant med å både vurdere og snakke om 
litterær kvalitet. Dette kan gi ny innsikt i 
hvordan det er hensiktsmessig å drive lit-
teraturformidling i biblioteket, og hvordan 
vi best kan nå brukerne våre. Deres villig-
het og entusiasme for å diskutere og dele 
leseropplevelser viser at det finnes en mål-
gruppe for slik virksomhet i bibliotekene. 
Mye kan tyde på at det franske slagordet 
om ”Frihet, likhet og brorskap”,  kan gjelde 
for den norske debatten om litterær kvali-
tet. Biblioteket er en naturlig møteplass for 
dette ordskiftet, både blant profesjonelle 
anmeldere og vanlige lesere. 

Mye kan tyde på at det franske slagordet om 
”Frihet, likhet og brorskap”, kan gjelde for den nor-
ske debatten om litterær kvalitet. Biblioteket er en 
naturlig møteplass for dette ordskiftet, både blant 
profesjonelle anmeldere og vanlige lesere. ”
”

BIBLIOTEKFAG



Bibliotekaren 7-8/2014 14   

Hva de tillitsvalgte beretter
I ett år har Bibliotekaren intervjuet tillitsvalgte om vervet. I hver utgave har én tillitsvalgt 
snakket om ulike sider ved vervet, og gitt råd til andre tillitsvalgte. Her er noen av de 
viktigste erfaringene samlet på ett sted. 

Ett år med blikk på lokalt verv:

Tekst: 
Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider i BF

- Det var ikkje ærefrykt eller noko slikt. 
Meir eit ”ja, eg skal vel kunne få til den 
jobben”, sier Stig Elvis Furset ved Bus-
kerud Fylkesbibliotek, om hvordan han i 
sin tid ble BF-tillitsvalgt. 

Årsakene til at de utvalgte i spalten 
ble tillitsvalgte på arbeidsplassen, va-
rierer kraftig. Enkelte oppgir at de ble 
forespurt av valgkomitéen. Andre tok 
over for tidligere tillitsvalgte etter å ha 
sittet som vara. 

- Jeg visste lite om hva det innebar av 
oppgaver, utover ansvar for lønnsfor-
handlingene. Det virket litt skummelt, 
men jeg hadde vært med som vara og 
tenkte at det ville gå greit, og det har det 
også gjort. Vi er en nokså liten gruppe, 
og arbeidsmiljøet her er godt, så jeg reg-

net med at det ville ikke innebære noen 
vanskelige saker – det har heldigvis stemt 
så langt, sier tillitsvalgt Linda Johnsen ved 
Universitetet i Stavanger.

Flere av de BF-tillitsvalgte legger heller 
ikke skjul på at det kan være vanskelig å 
få noen til å stille til valg. 

- Selv om vi er mer enn 40 BF-
medlemmer i Bergen kommune er det 
ikke alltid like lett å rekruttere til vervet 
som tillitsvalgt, sier hovedtillitsvalgt ved 
Bergen Offentlige Bibliotek Edith Vevang.

Flere burde melde interesse for å ta 
verv, mener de BF-tillitsvalgte, som stort 
sett legger vekt på at vervet innebærer 
få heftelser.

– Vervet har vært greit, rolig og ufarlig, 
sier tillitsvalgt ved Høgskolen i Østfold 
Kjell Erik Johnsen.

- Tilfredsstillende å bli hørt
Vervet som tillitsvalgt innebærer både 

ansvar og mulighet for å påvirke situasjo-
nen på arbeidsplassen og lønnsutviklin-
gen. Til tross for store oppgaver gir alle 

de intervjuede uttrykk for å ha hatt glede 
av vervet som tillitsvalgt. 

- Jeg får delta på jevnlige møter med 
rådmann, personalsjef og andre hoved-
tillitsvalgte. Dette gir nyttig lærdom om 
hele kommunen, sier Kari Westheim 
Arntsen, som er tillitsvalgt ved Sande 
bibliotek.

– Å bli kjent i egen organisasjon og få 
være med på medbestemmelsesmøter, 
ha innflytelse på avgjørelser og å oppleve 
at mine meninger har blitt hørt, har vært 
meget tilfredsstillende, Stine Bye Aarnes.

- En fin mulighet til å bli bedre kjent 
med organisasjonen og tillitsvalgte fra 
andre yrkesgrupper i kommunen, sier 
tillitsvalgt ved Narvik bibliotek Øyvind 
Gjerløw.

Lønn og arbeidstid 
de vanligste spørsmålene

Lønnsforhandlingene er det de tillits-
valgte bruker desidert mest tid på, ifølge 
dem selv. Men også reforhandlinger av 
arbeidsavtaler i forbindelse med innføring 
av søndagsåpent bibliotek, og saker som 
ny biblioteksjef, relokalisering og nye bi-
blioteklokaler nevnes av flere av de som 
er intervjuet i tillitsvalgtspalten. 

- Lønn og arbeidsmiljø er vel det som 
opptar de aller fleste medlemmene i 
enhver organisasjon, så også hos oss. 
Men bibliotekets rammebetingelser i en 
hverdag med stadige innsparinger, er ting 
som blir diskutert, sier Annelene Steine, 
tillitsvalgt ved Alta bibliotek.

– Vi har i de siste årene fått flere an-
satte som ikke har bibliotekarutdanning 
i det som tidligere var stillinger med krav 
om bibliotekarutdanning. I tillegg har vi 
fått andre typer stillinger enn de tradisjo-
nelle, sier Edith Vevang.

- Gode og tøffe forhandlingsrunder
Arbeidet med lokale lønnsforhand-

linger skildres gjennomgående som en 
bratt læringskurve av de tillitsvalgte, 
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i deres karriere. En annen fortalte at på 
deres universitet (University of Warwick, 
England) tvitret de hver eneste artikkel 
som ble lagt ut – selv om dette ikke alltid 
falt i god jord hos Twitter, som anklaget 
dem for «spamming»! Flere andre hadde 
arkiv som tillot opprettelsen av profiler 
for forskerne, gjerne med bilde og noen 
linjer om deres forskningsfelt og hva de 
selv syntes var de viktigste artiklene, noe 
forskerne syntes var positivt. I tillegg var 
det et spennende foredrag om ORCID – en 
ny ID for forfattere som skal knytte dem 
sammen på tvers av forskjellige databaser, 
arkiver og tidsskrift, slik at man lett kan 
følge en forfatter. Det vil også bidra til å 
skille mellom forskjellige forfattere med 
like navn.

Må være for alle
Til slutt noen ord om fremtiden. OA 

er et område som endrer seg raskt, 

så her gjelder det å forsøke å henge 
med i svingene. Hva tror vi blir viktig, 
både for forskerne og bibliotekarene, 
og hva med brukerne? Hva tror vi 
blir fremtiden for arkivene? Ingen har 
noen fasit her, men nøkkelord vi kom 
opp med inkluderte forskerprofiler, 
samarbeid med for eksempel en 
universitetspresse eller universitetets 
eget forlag hvis det finnes, fokus på 
metadata, mer støtte til forskerne i 
publikasjonsprosessen, forvaltning 
av ressursene våre, tilgjengelighet og 
ikke minst, tilrettelegging. Hvis OA 
virkelig skal bidra til tilgjengeliggjøring, 
må det være for alle, og vi må også 
tilrettelegge for svaksynte og andre 
med funksjonshemninger. Vi må være 
årvåkne, for i følge diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven som nylig ble 
utvidet, skal eksisterende løsninger 
for nettsider være tilpasset universell 

utforming innen 1. januar 2021, og nye 
nettsider og IT-løsninger skal utvikles 
med tanke på universell utforming fra 
1. juli 2014. For oss betyr det kanskje 
at vi må se på både oppsettet av arki-
vet, og også nye dokument som lastes 
opp. Må f eks PDF erstattes av PDF/A, 
eller PDF/UA? Her er det mye å tenke 
over og ta tak i, i løpet av årene som 
kommer!

  Neste år avholdes konferansen i 
Helsinki, altså mye nærmere oss, så 
da ses vi kanskje der neste sommer? 
http://sites.tdl.org/openrepositories/ 

 

Navn:      Helene Nyen 
Arbeidssted:     Asker bibliotek 
Fartstid som tillitsvalgt:    6 år 

- Hvordan ble du tillitsvalgt?
- Det skal være et valg. Men jeg ble 

vel spurt om jeg ville ta over for forrige 
tillitsvalgt. 

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

- Jeg tenkte at jeg skulle være en person 
som hadde «åpen dør» dersom noen av 
medlemmene ville snakke om noe. Jeg 
skulle forhandle lønn (en rolle jeg aldri 
hadde gjort før) og jeg skulle være en 
«vaktbikkje». Passe på at vaktplaner og 
lignende var riktig. 

- Hvilke tema er medlemmene på 
din arbeidsplass opptatt av? 

– De er opptatt av at det skal være et 
godt arbeidsmiljø og lønn. 

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

- Jeg har lært mye om organisasjons-
arbeid, hvordan organisasjoner er bygget 

Jaså, du er tillitsvalgt?
opp og hvordan de fungerer. Jeg har lært 
et nytt språk i forhandlingsøyemed. Og jeg 
har lært å lytte til arbeidskollegaer og føre 
deres sak videre i systemet. 

- Hvordan har du opplevd å delta i 
lokale lønnsforhandlinger?

- Det er gøy! Men også spennende 
og utfordrende. Du må ha gjort en god 
jobb på forhånd, med excel-ark og pro-
sentregning. Man får også ABC-kurs i 
forhandlinger av Bibliotekarforbundet. 
Men har du gjort det en gang, så er det 
bare spennende neste gang. 

- Har du hatt bruk for fylkeslaget 
eller BFs sekretariat?

- Ja, de er alltid der, heldigvis. Har 
alltid deres mobilnummer på innsiden av 
permen under forhandlingene. Men jeg 
tror ikke jeg har ringt dem ennå. Men 
har ringt mange andre ganger i andre 
situasjoner. De er uhyre viktige. Der er 
det alltid hjelp å få!

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

- Ikke stress, det er ikke så mye jobb 
som du tror. 
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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. 

Lokale tillitsvalgte i BF beretter i hvert nummer av 
Bibliotekaren om hvordan de opplever vervet sitt. 
Her oppsummerer Embret Rognerød de viktigste 
erfaringene detter det første året med denne spalta. 

EGEN ORGANISASJON
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men også som en interessant og lærerik 
prosess.

- Lønnsforhandlinger er gøy, men også 
spennende og utfordrende. Du må ha 
gjort en god jobb på forhånd, med excel-
ark og prosentregning, sier Helene Nyen, 
tillitsvalgt ved Asker bibliotek. 

- Ein får aldri alt ein ber om. Samtidig 
som ein ikkje kan gje seg for tidlig. Folk 
skulle bere visst kor interessante lønns-
forhandlngar er. Då ville dei stått i kø 
for å bli tillitsvalde, sier Stig Elvis Furset.

Står det noe i virksomhetens strategi- 
og plandokument som du kan vise til 
når du argumenterer? Dette er et av de 
fremste rådene fra Atle Hårklau, som i 
fjor høst gikk av som tillitsvalgt på Høg-
skolen i Bergen. 

- Jeg har opplevd både gode og svært 
tøffe forhandlingsrunder. Det artigste 
med forhandlinger er at man blir kjent 
med andre organisasjoner i virksomhe-
ten, noe som kan lønne seg i forhand-
lingssituasjonen, sier Hårklau.

– Det viktigste er å ha klare priori-
teringer. Vi kjenner våre medlemmer, 
og slik at vi kan argumentere sterkere 
overfor kommunens forhandlingsutvalg 
og kanskje kunne lokke frem noen ekstra 

kroner, sier Edith Vevang. 
Tillitsvalgt ved Narvik folkebibliotek, 

Øystein Gjerløw, opplever samarbeidet 
med arbeidsgiver under forhandlingene 
som produktivt.

- Jeg har blitt positivt overrasket over 
hvor profesjonelt de lokale lønnsforhand-
lingene hittil har blitt håndtert både av 
arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjo-
nene, sier han. 

Kurs og kontakt med sekretariatet 
Det varierer i hvilken grad de intervju-

ede BF-tillitsvalgte har tatt kurs i regi 
av Bibliotekarforbundet. Men et flertall 
anbefaler kurs for ferske tillitsvalgte. 

– 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 moglegeiter som låg 
der for å gjere bibliotek synleg for admi-
nistrasjon og politikarar i ein kommune, 
sier Stig Elvis Furset.  

Flere har også hatt bruk for fylkeslaget 
og BF-sekretariatet i forskjellige sam-
menhenger. 

- Jeg har hatt bruk for BFs sekretariat 
til personal, nedbemanning og anset-
telsessaker, sier Stine Bye Aarnes, som 

er tillitsvalgt ved Bærum Folkebibliotek. 
- Jeg har alltid telefonnummeret til se-

kretariatet på innsiden av permen under 
forhandlingene. Jeg har ikke ringt dem 
ennå, men jeg har ringt mange ganger 
i andre situasjoner, sier Helene Nyen.

- Det er betryggende å vite at hjelp og 
gode råd bare er en telefonsamtale og 
en epost unna, sier Edith Vevang.

Rikelig med råd
Som siste spørsmål i tillitsvalgtspalten 

blir de tillitsvalgte spurt om sine beste 
råd. Her har absolutt alle tatt seg tid 
til å komme opp med noen velvalgte 
ord – de fleste har også nevnt en rekke 
tips og vink.

– Prøv å dra nytte av BF-tillitsvalgte på 
andre arbeidsplasser, i kommunen eller 
i fylket og avtroppende tillitsvalgt. Vi er 
alle innstilt på å hjelpe andre tillitsvalgte 
ved behov, sier Edith Vevang. 

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

EGEN ORGANISASJON

Skulle du være så uheldig å bli ufør, kan det bli vanskelig  
å betjene gjelden din. Utbetalingene fra NAV kan utgjøre  
så lite som halvparten av den opprinnelige inntekten.  
I aller verste fall kan dette bety at du må flytte fra 
hjemmet ditt, fordi det blir for dyrt å bo der. 

Som medlem i Bibliotekarforbundet kan du kjøpe 
rimelig uføre forsikring. Denne forsikringen vil gi deg en 
engangsutbetaling som kan brukes til å betale ned på 
gjeld. Kom innom ditt nærmeste Gjensidige kontor, ring 
oss på 03100 eller gå inn på gjensidige.no/ys for mer 
informasjon.
(Pris og forsikringssummer er per 15. april 2014.)

Fri og frank  
– men med relativt 
stor gjeld?

Blir du ufør, kan det bli vanskelig å betjene gjeld. 
Utbetalingene fra NAV utgjør ofte halvparten av opp- 
rinnelig inntekt. Ved dødsfall forsvinner inntekten helt. 

YS Dødsfallsforsikring gir en engangsutbetaling som 
kan brukes til å betale ned på gjeld. Du kan velge mellom 
en engangsutbetaling på 1 eller 2 millioner kroner ved 
dødsfall. Og det er ikke dyrt: Du betaler fra 718 kroner i 
året for å være sikret en utbetaling på 2 millioner kroner 
ved dødsfall.

Medlemmer i Bibliotekarforbundet kan også kjøpe rimelig 
uføreforsikring. Kom innom ditt nærmeste Gjensidige 
kontor, ring oss på 03100 eller gå inn på gjensidige.no/ys 
for mer informasjon.
(Pris og forsikringssummer er per 15. april 2014.)

Ung og nyforelsket  
– med stor gjeld?
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LANDSSTYRET

Politikk

Bibliotekmøtet i Trondheim 2014
Bibliotekarforbundet deltok på bi-

bliotekmøtet i Trondheim med stand 
og arrangementet Nye stemmer. I år 
hadde arrangementet et tema: le-
delse. Vi hadde satt på programmet 
tre biblioteksjefer som fortalte fra sin 
hverdag som biblioteksjefer. De tre var 
Marianne Tollefsen Bakken (Ringerike 
bibliotek), Elin Mariboe Hovde (Modum) 
og Elisabeth Bergstrøm (Kongsberg). 
I flere sammenhenger har vi ønsket 
å fokusere på ledelse som en del av 
bibliotekaryrket. Ikke fordi alle er eller 
blir ledere i løpet av sin yrkeskarriere, 
men fordi mange av våre medlemmer 
i perioder i løpet av yrkeslivet befinner 
seg i en eller annen lederrolle. Ønsket 
om å fokusere på bibliotekarer som 
ledere har også vokst fram av kompe-
tansekravet i Lov om folkebibliotek, og 
av debatten i tilknytning til ansettelser 
av ikke-bibliotekfagutdannede bibliotek-
sjefer blant annet i Oslo. Seminaret var 
godt besøkt og innledningene var gode. 
Bibliotekarforbundet hadde også egen 
stand på bibliotekmøtet.

Innspill til utforming av 
folkebibliotekpolitikken

Den 5. mai var Bibliotekarforbundet 
invitert til innspillseminar om folkebiblio-
tekpolitikk i regi av Kulturdepartementet. 
På møtet fremholdt vi at det er behov for 
en nasjonal satsing, også økonomisk. 
Ikke fordi at staten skal overta finansi-
eringen av folkebibliotekene, men fordi 
det er behov for et løft slik at fortsatt 
utvikling skal kunne finne sted. Vi pekte 
på fire punkter:

1. Prosjektmidlene bevilget over stats-
budsjettet og forvaltet av Nasjonal-
biblioteket har ført til mye positiv 
bibliotekutvikling og har muliggjort 
mange fremtidsrettede utviklingstil-
tak. Vi foreslår en utvidelse til også å 
omfatte rene oppstartmidler, regionale 
prosjektmidler og prosjektmidler øre-

Forbundsleders beretning til landsstyret 
Til landsstyrets møte 17. juni la BF-leder Monica Deildok fram beretning 
for perioden 20.11.2013 – 02.06.2014.

merket nasjonale prosjekter. 
2. De ansattes kompetanse er av essen-

siell betydning for utvikling av gode 
tjenester og et godt bibliotektilbud. 
Vi pekte på Nasjonalbibliotekets for-
slag om kompetanseutviklingsmidler 
knyttet til fastsatte innsatsområder 
som et godt forslag. 

3. Bibliotekarforbundet etterspurte en 
satsing på nasjonale, digitale for-
midlingsarenaer. Vi spilte inn at felles 
løsninger for digital litteraturformidling 
på nett, slik man har fått til i Danmark, 
kan være en vei å gå. 

4. Nasjonale avtaler må ligge til grunn 
for e-boksatsing. Vi sa at vi ønsker 
en løsning der avtaler om rettigheter 
fremforhandles gjennom et nasjonalt 
samarbeid. Avslutningsvis fremholdt vi 
at Bibliotekarforbundet mener statlige 
bibliotekmyndigheter hittil har inntatt 
en altfor passiv rolle når det gjelder 
å forhandle frem nasjonale avtaler for 
utlån av e-bøker og nasjonale lisenser 
for annet digitalt innhold. 

Det aller viktigste budskapet den 5. 
mai var, denne gangen som i andre 
sammenhenger vi har kommet til orde 
overfor politikere og beslutningstakere 
denne våren, at sulteforingen av folke-
bibliotekene, slik den ble dokumentert 
i Kulturutredningen, må slutte, og at vi 

trenger en nasjonal satsing på bibliote-
kutvikling. Det var også dette som var 
hovedbudskapet da vi ble invitert til å 
kommentere SVs forslag til bibliotekløft, 
da det ble lagt frem på Litteraturfestiva-
len på Lillehammer 21. mai.

Lokal bibliotekpolitikk
Bibliotekarforbundets tillitsvalgte har 

gjort en solid jobb med å gi innspill og 
korrektiver til trusler om budsjettkutt, pla-
ner for bibliotekvirksomheten, eller for-
slag om nedskalering av tjenestetilbudet. 
Eksempler på dette er hovedtillitsvalgt i 
Oppegård kommune Kristine Mesgrahls 
utspill i mediene om foreslåtte reduk-
sjoner i skolebibliotekene i Oppegård, 
hovedtillitsvalgt i Kulturetaten i Oslo, 
Hege Bergravf Johnsens kommentarer 
til kulturbyrådens bibliotekplan for Oslo 
i Aftenposten i slutten av mars, og Lise 
Haugen Larsen, BF-fylkesleder i Østfold, 
sitt leserbrev i Moss avis vedrørende 
innsparingsforslag ved Moss bibliotek. 
Dette er kun noen av mange eksempler 
på at tillitsvalgte bidrar til å sette søkelys 
på behovet for biblioteksatsing, og å 
protestere mot kutt og nedskjæringer. 

Kompetanse
I august 2013 sendte Bibliotekarfor-

bundet inn en klage til Sivilombuds-
mannen, angående tilsettingen av ny 
fylkesbiblioteksjef ved Finnmark fylkes-
bibliotek i Vadsø. BF påpekte at vedkom-
mende som ble tilsatt ikke oppfylte krav 
i § 8 i lov om folkebiblioteklov. Svaret 
fra Sivilombudsmannen kom i mars 
2014. Der skriver Sivilombudsmannen 
blant annet at det ikke er grunnlag for 
å fravike biblioteklovens bestemmelser. 
At Finnmark fylkeskommune begrunnet 
tilsetting av ikke fagutdannet fylkesbi-
blioteksjef med at lovendringen fra nyttår 
ga åpning for ”et bredere perspektiv på 
kompetansekravene for ledere for fylkes-
bibliotekfunksjonen i fylkeskommunene” 
ble ikke godtatt. Sivilombudsmannen 
påpeker at det ”ikke er adgang til å fra-
vike lovbestemte kvalifikasjonskrav ved 
tilsetting av fylkesbiblioteksjef”. Dette 

BF-lederen gir innspill til kulturminister 
Thorhild Widvey og daværende statssekretær 
Knut Olav Åmås 5. mai i år. 
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er det grunn til å merke seg for andre 
fylkeskommuner ved eventuell ledighet 
i biblioteksjefstilling. 

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 undersøkelsene her, og saken 
for ingen konsekvenser for henne.” Men 
saken er likevel ikke over for den eller 
de som er forbigått i forbindelse med 
tilsettingen. For i Sivilombudsmannens 
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 ori-
entert om fylkeskommunens oppfølging.” 
Denne siden av saken er fremdeles under 
håndtering av Bibliotekarforbundet.

Forskrifter til bibliotekloven
Kulturdepartementet fastsatte i de-

sember 2013 ny ”Forskrift om kvalifi-
kasjonskrav for ansatte i folkebibliotek”. 
Den ble gjort gjeldende sammen med 

ny biblioteklov fra årsskiftet. Den mest 
problematiske delen av høringsforslaget 
ble fjernet, men det er likevel nok av 
utfordringer i å sikre nødvendig kompe-

tanse i folkebibliotekene. Noe helt nytt 
er at ”bachelor- eller høyere grad med 
minst 60 studiepoeng i bibliotekspesifikk 
påbygning” nå regnes som like kompe-
tent i biblioteksjefrollen som en med 
”bachelor- eller høyere grad med minst 
120 studiepoeng i bibliotekspesifikke 
fag”. Dette påvirker hva som oppfattes 
med bibliotekar, og spiller blant annet 
inn som et moment i hvordan jeg mener 
medlemskriteriene i BF bør endres 
på kommende landsmøte. Et annet 
forhold som er nytt i forskriftene er at 
”Kommuner med bred bibliotekfaglig 
kompetanse kan ansette biblioteksjef 
uten bibliotekfaglig utdanning. Med 
bred bibliotekfaglig kompetanse menes 
bibliotek med minst fem årsverk som 
oppfyller kvalifikasjonskravene i § 2.” 
Dette gir betydelige utfordringer for 
våre medlemmer som i større grad vil 
måtte konkurrere om biblioteksjefjobber 
etter en kommunereform som gir større 
organisatoriske bibliotekenheter.

Organisasjon

Årsmøter i fylkeslagene
Fylkeslagenes årsmøter ble arrangert 

i tidsrommet januar til og med mars. 
Det har blitt en tradisjon at årsmøtene 
inneholder en temadel, med besøk fra 
forbundsstyre eller sekretariat eller 

Innledere og møteleder etter BFs arrangement ”Nye stemmer” på bibliotekmøtet i Trondheim i mars: 
Fra venstre Marianne Tollefsen Bakken (Ringerike bibliotek), Elin Mariboe Hovde (Modum), Monica 
Deildok (BF) og Elisabeth Bergstrøm (Kongsberg).  Arrangementet fokuserte på ledelse som en del av 
bibliotekaryrket. (Foto: Erling Bergan)

Etter årsmøtet i Finnmark BF i mars i år: Avtroppende fylkesleder Ragnhild Måsø og prosjektmedarbeider 
Embret Rognerød fra BFs sekretariat. 

LANDSSTYRET
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med en ekstern innleder som holder et 
faglig innlegg. Dette har vist seg som et 
godt virkemiddel for å gjøre årsmøtene 
bedre besøkt. I år var det lagt opp til 
diskusjon omkring medlemskriterier i 
mange fylkeslag. Det ga relativt godt 
oppmøte og gode diskusjoner mange 
steder.

Kursene våren 2014
I tidsrommet mars-april ble det avholdt 

grunnkurs for medlemmer og tillitsvalgte, 
forhandlingskurs og kurs for fylkeslagsle-
dere. Det var god påmelding til kursene, 
og evalueringen viser at deltakerne som 
hovedregel mente det hadde gitt godt 
utbytte. Vi søker hele tiden å utvikle 
kursene våre, og det vil vi fortsette med. 
Men det kan virke som om vi har funnet 
frem til elementer som gir godt utbytte, 
jeg tenker da særlig på innspill både 
på grunnkurs og forhandlingskurs fra 
erfarne tillitsvalgte og på rollespilldelen 
på forhandlingskurset. 

Informasjon/Kommunikasjon
BF satser på informasjon/kom-

munikasjon. Det innebærer jevnlig 
oppdatering på Facebook og Twitter, 
mer systematisk oppdatering av nett-
sidene våre og utsendelse av månedlig 
nyhetsbrev, i tillegg til vår utgivelse 
av «Bibliotekaren». Det er viktig for 
forbundet å ha god kontaktflate mot 

medlemmene våre, og det ser ut til at 
medlemmene setter pris på å følge oss 
i de ulike kanalene. Vi har fortsatt med 
å regne nettsidene som hovedkilde for 
BFs meldinger ut, mens nyhetsbrev og 
sosiale medier fungerer som viktige 
supplement med et videre perspektiv 
på stofftilfang.

Landsmøteforberedelser
Forberedelsene til høstens landsmøte 

er i gang, med blant annet arbeid med 
forslag til oppfølging av OU-rapporten, 
målprogram, budsjett, vedtektsendringer 
og andre landsmøtesaker. Landsmøtet 
avholdes 13. og 14. november 2014 på 
Scandic hotell på Gardermoen. Den 13. 
november blir det et faglig seminar og 
den 14. november avholdes Bibliotekar-
forbundets landsmøte.

Lønn og tariff
Hovedoppgjøret 2014

I Hovedoppgjøret 2014 ble det brudd 
i de sentrale forhandlingene i sektorene: 
Stat, Kommune (KS) og Oslo kommune. 
Etter mekling kom alle disse tariffoppgjø-
rene i havn med en økonomisk ramme 
på linje med frontfaget (3,3 %).

Stat
Resultatet i statlig sektor inneholdt 

følgende hovedelementer:

  Reallønnsøkning for alle – pott til lo-
kale forhandlinger – justeringselementer 
som treffer bibliotekarer.

Innenfor en økonomisk ramme på 
3,3 % er det gitt et 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. Bibliotekarforbun-
dets 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 til-
legg på 1,98 %. 

Det er avtalt justeringstilpasninger pr 
1. juli, som gir bibliotekarer i stillings-
kode 1410 ett lønnstrinn på øverste 
ansiennitetstrinn. Dette gjelder også 
for bibliotekarer i stillingskode 1065 
Konsulent.

For bibliotekarer i stillingskode 1515 
Spesialbibliotekar og stillingskode 1077 
Hovedbibliotekar gis det ett trinn i bun-
nen av spennene, som gjør at alle stil-
lingsinnehavere 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 stillingskode 1364 
Seniorrådgiver.

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

Resultatet i staten er sendt på urav-
stemming til medlemmene, med svarfrist 
18. juni.

KS
Det er gitt 2,15 % lønnsøkning, men 

minimum kr. 8 500, til alle i kap 4. I til-
legg gis det noen sentrale lønnstillegg 
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.

Det er avsatt pott til lokale forhandlin-
ger på 1 %, med føring på ledere. Videre 

Fra BFs forhandlerkurs: 2. dag begynte med at våre erfarne forhandlere Morten Olsen Haugen, 
Cathrine Undhjem, Ingrid Berntsen og Kristin Flo fortalte fra sitt arbeid som forhandlere i BF. (Foto: 
Embret Rognerød)

LANDSSTYRET
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Blir du ufør, kan det bli vanskelig å betjene gjeld. 
Utbetalingene fra NAV utgjør ofte halvparten av opp- 
rinnelig inntekt. Ved dødsfall forsvinner inntekten helt. 

YS Dødsfallsforsikring gir en engangsutbetaling som 
kan brukes til å betale ned på gjeld. Du kan velge mellom 
en engangsutbetaling på 1 eller 2 millioner kroner ved 
dødsfall. Og det er ikke dyrt: Du betaler fra 718 kroner i 
året for å være sikret en utbetaling på 2 millioner kroner 
ved dødsfall.

Medlemmer i Bibliotekarforbundet kan også kjøpe rimelig 
uføreforsikring. Kom innom ditt nærmeste Gjensidige 
kontor, ring oss på 03100 eller gå inn på gjensidige.no/ys 
for mer informasjon.
(Pris og forsikringssummer er per 15. april 2014.)

Ung og nyforelsket  
– med stor gjeld?

Blir du ufør, kan det bli vanskelig å betjene gjeld. 
Utbetalingene fra NAV utgjør ofte halvparten av opp- 
rinnelig inntekt. Ved dødsfall forsvinner inntekten helt. 

YS Dødsfallsforsikring gir en engangsutbetaling som 
kan brukes til å betale ned på gjeld. Du kan velge mellom 
en engangsutbetaling på 1 eller 2 millioner kroner ved 
dødsfall. Og det er ikke dyrt: Du betaler fra 718 kroner i 
året for å være sikret en utbetaling på 2 millioner kroner 
ved dødsfall.

Medlemmer i Bibliotekarforbundet kan også kjøpe rimelig 
uføreforsikring. Kom innom ditt nærmeste Gjensidige 
kontor, ring oss på 03100 eller gå inn på gjensidige.no/ys 
for mer informasjon.
(Pris og forsikringssummer er per 15. april 2014.)

Ung og nyforelsket  
– med stor gjeld?

er det avtalt etterregulering i tråd med 
frontfaget i 2015. 

Det er også avtalt overgang fra minste-
lønnssystem til garantilønnssystem i 2015. 
Dette systemet skal sikre at lokale tillegg 
videreføres bedre.

Dette dreier seg om de stillingene i 
kommunesektoren (KS) som hører inn 
under kapittel 4 i hovedtariffavtalen. 
Øvrige stillinger i KS-sektoren forhandler 
som kjent kun lokalt.

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

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

Skissa skal nå til behandling og endelig 
godkjenning i det enkelte forbund som har 
forhandlingsrett med KS. Bibliotekarfor-
bundets forbundsstyre vil behandle saken 
på sitt møte i juni.

Oslo kommune
De sentrale forhandlingene i Oslo kom-

mune oppgjøret gir medlemmene et ge-
nerelt tillegg på 1,9 % av årslønnen, dog 
minimum kr 8000. I tillegg er det satt av 
0,42 % av årslønnsmassen med virkning 
fra 1. mai til å justere enkeltstillinger og 

0,6 % til lokale forhandlinger med virk-
ning fra 1. juli.
 
Spekter-området

I helseforetakene i Spekter kom vi i 
havn med en forhandlingsløsning for 
våre medlemmer. Det er gitt et generelt 
tillegg på 3,5 %, minimum 10.000 kroner 
for våre medlemmer i helseforetakene. 
Minstelønnssatsene er økt med mellom 
13.000 og 25.000 kroner. Det er avtalt 
B-dels forhandlinger på de enkelte foretak 

med frist 25. juni, men det er ikke avsatt 
pott til lokale forhandlinger.

Virke-området
De sentrale forhandlingene i Virke gjen-

nomføres 11.-13. juni. 

YS kommune, med blant andre vår nestleder Margunn Haugland (nummer to fra høyre), venter på 
det økonomiske tilbudet fra KS under årets tariffoppgjør. 

LANDSSTYRET
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Økt adgang til midlertidige 
ansettelser?

ARBEIDSLIV

”Vi må ha regler om midlertidige ansettelser  
som bidrar til at utsatte grupper i større grad  
får prøve seg i arbeidslivet, og vise hva de  
duger til.”

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Den blåblå regjeringen utfordrer fagbevegelsen 

Regjeringen sendte i slutten av juni sine forslag til endringer i arbeidsmiljøloven på høring, 
med blant annet økt adgang til midlertidige ansettelser. Regjeringen mener at midlertidige 
ansettelser kan være et springbrett inn i arbeidslivet, og at en slik endring vil være bra for 
både arbeidstakere og arbeidsgivere.

Tekst: 
Redaktør Erling Bergan

Blant de mange høringsinstansene er 
Bibliotekarforbundets hovedorganisasjon 
YS. - De fleste forslagene om å endre 
arbeidsmiljøloven er unødvendige og bør 
skrinlegges snarest mulig, sa fungerende 
YS-leder Erik Kollerud da arbeids- og 
sosialminister Robert Eriksson (FrP) la 
fram forslagene. - Det er i beskjeden grad 
begrunnet at regjeringens forslag om 
endringene i arbeidsmiljøloven vil ha den 
effekt arbeidsministeren hevder. De fleste 
forslagene utfordrer derimot den norske 
samarbeidsmodellen, sa Kollerud, som 
mener økt bruk av midlertidige ansettelser 
ikke vil gi flere jobber: 

- Jeg tror tvert i mot at endring av stil-
lingsvernet for svake grupper vil virke stig-
matiserende. Slik skapes et skille mellom 
de som har fast og de som har midlertidig 
jobb, sa Kollerud.

Høringsnotatet
I regjeringens høringsnotat heter det 

blant annet: 
”Arbeids- og sosialdepartementet sender 

på høring forslag til en generell adgang til 
midlertidig ansettelse for en tidsbegrenset 

periode. En generell adgang innebærer at 
det ikke oppstilles krav til at særskilte grun-
ner må foreligge for at midlertidig ansettelse 
kan benyttes i den angitte perioden. Opp-
gavene som skal utføres av den midlertidig 
ansatte kan være tidsavgrensede, mer varige 
eller permanente.”

”På den ene siden er det ikke ønskelig 
at en midlertidig ansettelse på generelt 
grunnlag skal vare svært lenge. På den 
andre siden bør arbeidsgiver og arbeidstaker 
kunne innrette seg på at arbeidsforholdet 
skal vare i noen tid når arbeidsavtale først 
inngås. Departementet foreslår ut fra dette 
en generell adgang til midlertidig ansettelse 
i ni eller tolv måneder, hvor ni eller tolv må-
neder er alternative forslag.”

”Hvilke effekter endringene vil ha på 
arbeidsmarkedet er mer usikkert. Likevel 
er det grunn til å anta at særlig nykommere 
på arbeidsmarkedet vil tjene på en innfø-
ring av mer fleksible regler om midlertidig 
ansettelse. Reglene vil også kunne gi noe 
økt mobilitet og jobbrotasjon. Økt adgang 
til midlertidig ansettelser vil samtidig kunne 
redusere behovet for bruk av overtid og 
dermed belastningen på de fast ansatte 
arbeidstakerne.”

”OECD har påpekt faren for utvikling av 
arbeidsmarkedet i retning av at en gruppe 
sirkulerer mellom godt betalte og sikre job-

ber, og en gruppe som må ta til takke med 
ulike midlertidige og kortvarige engasjemen-
ter (såkalte A- og B-lag). En slik utvikling er 
sterkt avhengig av hvor stor forskjell det er i 
betingelsene for fast og midlertidig ansatte. 
Det er grunn til å understreke at det gjelder 
et uttrykkelig forbud mot forskjellsbehand-
ling av midlertidig ansatte med hensyn til 
lønns- og arbeidsvilkår. Midlertidig ansatte 
skal ha de samme rettigheter som fast an-
satte. Enkelte internasjonale undersøkelser 
viser at det kan være til dels store forskjeller 
mellom fast og midlertidig ansatte når det 
gjelder lønn, arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. 
I Norge synes det som om det er små 
forskjeller i arbeidsbetingelser for fast og 
midlertidig ansatte i arbeidsmarkedet. Det 
tilsier en mindre sannsynlighet for en slik 
utvikling i det norske arbeidsmarkedet.”

”Det er behov for mer kunnskap om 
midlertidige ansettelser i det norske arbeids-
markedet. Arbeids- og sosialdepartementet 
har derfor tatt initiativ til en flerårig fors-
kningsavtale for å framskaffe økt kunnskap 
om utviklingstrekk i arbeidslivet når det 
gjelder atypiske tilknytningsformer i forhold 
til faste ansettelser og effekter av endringer 
i regelverk. Avtale inngås sommeren 2014.”

Kommer midlertidige jobber i tillegg?
Det er altså disse forslagene som møter 
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sterk motstand fra arbeidstak-
erorganisasjonene, blant annet 
fra YS. Og synspunktene fra 
YS finner støtte i forskning. I 
Klassekampen 25. juni hevder 
samfunnsøkonom og rådgi-
ver i LO Maria Walberg til at 
regjeringens begrunnelse for 
økt midlertidighet - at de fleste 
midlertidig ansatte etter hvert 
blir tilbudt fast stilling - bygger 
på misforståelser. En av misfor-
ståelsene er at de midlertidige 
jobbene kommer i tillegg til 
dagens jobber og øker samlet 
sysselsetting. Til dette svarer 
Walberg: 

”På 1980- og 1990-tallet var dette en av de sentrale skrivebord-
steoriene i OECD; at økt bruk av midlertidige ansettelser kunne 
redusere arbeidsledighet generelt og ungdomsledighet spesielt. 
OECD ga klare anbefalinger til sine medlemsland om å gjennomføre 
en slik liberalisering. Mange land gjennomførte etter hvert reformer 
for å gjøre det lettere å ansette midlertidig, og disse reformene har 
senere blitt evaluert. 

OECD Employment Outlook 2013 ga en grundig gjennomgang av 
tilgjengelig forskning. Rapporten viser blant annet til erfaringer fra ni 
europeiske land som konkluderer med at ”det ikke finnes noe bevis 
for at slike reformer økte sysselsettingen: I stedet ser de ut til å ha 
oppmuntret at midlertidige jobber erstatter faste jobber”.”

Et velorganisert seriøst arbeidsliv
Og så er det selvfølgelig viktige argumenter sett fra arbeidstakers 

ståsted: Fast jobb gir blant annet bedre inntektsutvikling og mulighet 
til å ta opp boliglån, samt økt medbestemmelse og kompetanseut-
vikling. 

”For samfunnet er en høy andel faste stillinger viktig for å ha et 
velorganisert seriøst arbeidsliv, noe som igjen er positivt for landets 
økonomi. 

Regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven vil være et eksperiment 
utført i etarbeidsliv som er i verdenstoppen, blant annet når det gjel-
der sysselsettingsgrad. I tillegg er det et eksperiment som allerede 
er grundig utprøvd i andre land, uten å ha hatt den ønskede effekten. 

Man bør kunne forvente at regjeringen forholder seg til tidligere 
forskning og eventuelt foretar en helhetsanalyse av konsekvensene 
av lovendringene før eksperimentet settes i gang”, skriver Walberg. 

Fungerende YS-leder legger vekt på at arbeidsmiljølovens formål 
er å skape forutsigbarhet, trygghet og sikkerhet. 

- Skulle endringene bli vedtatt, vil de føre til flere midlertidige stil-
linger, mer utrygghet og mer usikkerhet, sier Kollerud.

Kort høringsfrist
Regjeringens forslag om å endre arbeidsmiljøloven sendes ut på 

høring midt i sommerferien. Høringsfristen er satt til tre måneder, 
men blir i realiteten bare to på grunn av ferietiden. 

- Det er betenkelig med tanke på at dette er en så viktig og omfat-
tende sak. Motforestillingene på arbeidstakersiden vil bli sterke på 
flestepartens av regjeringens forslag, lover Kollerud. 

YS vil på vanlig måte sende regjeringens høringsforslag til forbun-
dene. - Vi skal ha en god prosess på dette, sier Kollerud. 

ARBEIDSLIV

Maria Walberg viser at det ikke 
finnes bevis for at flere midlertidige 
ansettelser øker sysselsettingen. I 
stedet ser det ut til at midlertidige 
jobber erstatter faste jobber.
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Bibliotekenes 
beste venn!

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. Med-
lemmer i statssektoren oppfordres spesielt til å 
søke. Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sen-
des hele året. Stipendmidler 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
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Bibliotekarforbundets fylkeslag til-
byr alle medlemmer å delta på 
kickoff-møter i forkant av de lokale 
forhandlingene også denne høsten. 
Kickoff-møtene starter opp i slutten 
av august og plasserer seg utover de 
kommende ukene. 

Du finner oversikt over når og hvor 
møtene er på BFs nettsider - www.
bibforb.no.

På kickoff-arrangementene går vi 
litt nærmere inn på resultatene i 
de sentrale forhandlingene, og på 
forhandlingene generelt for på best 
mulig måte å forberede BFs lokale 
forhandlere for oppgaven. 

Kickoff-møtene er åpne for alle BF-
medlemmer som skal forhandle, eller 
som er nysgjerrige på forhandlingene 
eller som kanskje kunne tenke seg å 
forhandle ved en senere anledning. 

- Som regel består forsamlingen av 
en fin blanding av tillitsvalgte med 
solid erfaring fra forhandlinger og 
noen som er ganske nye. Og nettopp 
denne kombinasjonen gjør møtene 
svært nyttige. Det er i alle fall min 
erfaring. Jeg anbefaler derfor alle 
som har anledning til å møte på våre 
kickoff-møter, sier BFs leder Monica 
Deildok. 

Følg med på når dette arrangeres 
i ditt fylkeslag. Velkommen skal du 
være!

Tilbud til alle medlemmer:
•	Hva fikk vi i tariffoppgjøret
•	Hvordan stille lokale lønnskrav 
•	Tips til lokale forhandlinger
•	Utveksle erfaringer

TARIFF 2014
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LOV OM FOLKEBIBLIOTEK

Bibliotek 
& juss

•	 I januar kom forskrifter om kvalifikasjonskrav for ansatte  
i folkebibliotek, med krav om fagutdannet biblioteksjef.

•	 Eksempler på bibliotekspesifikke fag er listet opp i Kultur-
departementets høringsnotat, før forskriftene ble vedtatt.

•	Hvor tungt veier denne lista i tolkningen av forskriften?

Forarbeider til forskrifter

Tekst:
Espen Søyland Bakjord
Juridisk rådgiver
Nasjonalbiblioteket

Vi har blitt spurt om hvordan forarbei-
dene til forskrift om kvalifikasjonskrav 
for ansatte i folkebibliotek skal forstås. 
I tillegg lurer noen på om forarbeider til 
forskrifter generelt sett har noen betyd-
ning ved fortolkningen av forskrifter.

Jeg skal ikke forsøke å skrive en inngå-
ende artikkel om rettskildelære der man 
etter boka1 skal gjennom rettskildeprin-
sippene ”relevans, slutning og vekt”! 
Jeg forsøker her en nokså kortfattet 
tilnærming.

Ved forarbeider til lover har vi som 
kjent alt fra NOU-er og komitéuttalelser, 
høringer og departementsbetraktninger 
til Prop L-er og uttalelser i Lagtinget. 

1  Se for eksempel Rettskildelære av 
    Jan. E. Helgesen (2014).

Forarbeidene til en forskrif t kan 
eksempelvis være skriftlige uttalelser 
i forbindelse med komitearbeid, eller 
selve høringen av en forskrift, herunder 
også høringssvar. Som et utgangspunkt 
bør vi kunne si at forskriftsforarbeider 
er relevante rettskilder. Mer interessant 
er at de må sies å ha gjennomgående 
lav rettskildemessig verdi. 

En begrunnelse for dette er at det 
ofte er ganske vanskelig å finne frem 
til denne type forarbeider, og spesielt 
gjelder det der forarbeidene bare finnes 
som saksdokumenter i forvaltningens 
arkiver. Det kan hende at slike doku-
menter er noe lettere tilgjengelig nå 
enn tidligere. Finner man først frem er 
det likevel ikke alltid godt å vite hvordan 
forarbeidene skal tolkes, verken i seg 
selv eller i forhold til andre rettskilder. 
Generelt kan man også hevde at lovgi-
ver bør gi regler i selve forskriften, og 
ikke gjemme detaljene i forarbeidene. 
Hvis situasjonen endrer seg ved at et 
forskriftsforslag ikke får den ønskede 
respons, eller det kommer inn ny in-
formasjon, da kan det naturlig nok bli 
tidkrevende å tolke og anvende forar-
beidene på fornuftig vis.

Det kan selvsagt variere fra område 
til område hvor sentrale forarbeidene er, 
og også hvor enkle de er å forstå. For-
skriften til åndsverkloven er eksempelvis 
en nokså stor juridisk hodepine å finne 
ut av, og her griper man kanskje oftere 
til forarbeidene til forskriften for å finne 
ut av hva som er ment. Åndsverkloven er 
dessuten et område hvor internasjonale 
konvensjoner legger føringer på hva 
som er riktig fortolkning.

Med dette lar vi teorien ligge og jeg 
går over til den nærmere definisjonen 
av krav til fagutdannet biblioteksjef i 
kommunene. I forskriften § 2 knyttes 
kravet opp mot bachelor- eller høyere 
grad med minst 120 studiepoeng bibli-
otekspesifikke fag. Dernest kan kravet 
oppfylles ved bachelor- eller høyere 
grad med minst 60 studiepoeng i såkalt 
bibliotekspesifikk påbygning. Alternativt 
kan man også ha ”tilsvarende utdan-
ning”.

Spørsmålet som ble stilt er om hø-
ringsnotatet er en autoritativ kilde ved 
fortolkningen av forskrif ten, særlig 
med henblikk på uttrykket ”bibliotek-
spesifikke fag”. Notatet er nokså lett 
tilgjengelig, og jeg antar det er godt 
kjent på fagfeltet. Det er med andre 
ord naturlig å tillegge dette forarbeidet 
en viss vekt, men jeg vil likevel ikke gå 
lenger enn at høringens opplisting av 
relevante fag er en nyttig illustrering 
av vurderingstemaet. Uansett kan det 
neppe herske tvil om at listen ikke er 
uttømmende, her heter det nettopp 
”eksempler på biblioteksrelevante fag”. 
Man kan være enig eller uenig i behovet 
for en uttømmende liste, men i alle fall 
ville det vært utfordrende å holde en 
slik fagkombinasjonsliste oppdatert. Vi 
får tro at et visst rom for skjønn ved 
utøvelsen av regelverket også kan være 
et gode. 
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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.

Hvem er folkebiblioteket for?
- Biblioteket er for alle, og det skal ha lav terskel. Jeg tror vi med fordel kan jobbe mer strate-
gisk mot spesifikke brukergrupper. Men å være et lavterskeltilbud er ikke det samme som å 
være et marginalt tilbud. Bredden – som riktignok gjør sektoren til en markedsføringsnøtt – 
er også styrken, skriver førsteamanuensis Sunniva Evjen ved bibliotekarutdanninga på HiOA.

Hvem er folkebiblioteket for? Alle. 
Heldigvis og dessverre. Fra et demo-
kratisk ståsted er det: heldigvis! Å være 
en allment tilgjengelig tjeneste er en av 
de viktigste faktorene for institusjonens 
eksistensberettigelse. Dessuten er univer-
sale velferdsgoder med på å øke tilliten 
i samfunnet og kan bidra til å utjevne 
forskjeller. Fra et kunnskapsperspektiv 
er det oppløftende, fra et kulturståsted 
berikende. Fra et markedsføringsståsted 
er det imidlertid en ulempe: «å fremme 
opplysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet, gjennom aktiv formidling og 
ved å stille bøker og andre medier gratis til 
disposisjon for alle som bor i landet.» Man 
trenger ikke være Kjetil Try for å skjønne 
at det gir noen ekstra utfordringer når 
målgruppe skal identifiseres og tjenestene 
skal profileres.

Statistikk om bibliotek
For noen uker siden registrerte jeg – 

og sikkert mange av dere – at Kristian 
Meisingset hadde lest kultur- og biblio-
tekstatistikk. Den gjorde ham bekymret 
for de som faller utenfor – samfunnets 
tapere som ikke finner veien til biblioteket. 
Siden Meisingset mener at bibliotekenes 

viktigste oppgave er å inkludere dem som 
står utenfor – og at vi mislykkes. Kultursta-
tistikken han baserer disse foruroligende 
prognosene på, viser nemlig at biblio-
tekbruken går ned blant de uten fullført 
utdanning. Det er den middelaldrende, 
utdannede middelklassen som bruker 
bibliotekene, hevder han – og det skaper 
et kredibilitetsproblem for sektoren. 

Som Ellen Merete Duvold så riktig 
påpeker på Biblioteknorge-lista 2. juni er 
nok ikke situasjonen så dramatisk som 
Meisingset skal ha den til. Ser man på 
utviklingen fra 1991 til 2012 (Statistisk 
sentralbyrå 2013) har bibliotekbesøk 
generelt gått litt ned. Norge skiller seg 
ikke fra andre land i så måte – kultur- og 
medievanene våre har endret seg. Det 
årets statistikk viser er imidlertid at enkelte 
grupper mer tydelig enn andre velger bort 
biblioteket (tall i prosent):

Det er altså blant personer mellom 16 
og 24 at vi ser en tydelig nedgang. Med 
andre ord: i hovedsak eldre skoleelever 
og studenter. Dette er en utfordrende 
gruppe å nå, både for bibliotek og andre 
”tilbydere”. Men det er også en gruppe 
som i større grad enn andre ikke har ruk-
ket å bli ferdig med videregående skole 

eller høyere utdanning. Når det gjelder 
bibliotekbruk spesielt, vil en god del av 
dem bruke ressursene på sine respektive 
utdanningsinstitusjoner – i stedet for folke-
biblioteket. Dessuten er det er en gruppe 
som nok gjør andre valg i fritiden enn da 
de var yngre. 

Marginaliserte?
Som bibliotekar og medmenneske 

synes jeg det er rørende at Kristian 
Meisingset bekymrer seg for vanene til 
unge i utdanning. Og det er selvsagt et 
problem at unge bruker biblioteket mindre 
– det kan påvirke vanene deres senere, 
selv om mange nok vil gjenoppstå som 
bibliotekbrukere når de selv etablerer seg 
med jobb og familie. Å kalle dem samfun-
nets tapere, eller marginaliserte, vil jeg på 
generelt grunnlag dog være forsiktig med.

Men – jeg er helt enig i at bibliotekene 
har en oppgave å gjøre med de som 
faller utenfor A4-formatet. Jeg har ikke 
tro på biblioteket som varmestue, men 
jeg er overbevist om at det kan være et 
meningsfylt sted for alle. Hvem er Mei-
singsets marginaliserte? Er det bare de 
lavt utdannede? Er det innvandrere? Er det 
fattige? Vi vet at innvandrere ofte finner 

BIBLIOTEKSTATISTIKK OG BIBLIOTEKBRUK
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veien til biblioteket, og bruker det mer eller 
mindre «organisert». Stadig flere språk-
cafeer dukker opp, både i bibliotek-regi 
og i samarbeid med frivillige, og bidrar til 
et enda bedre tilbud til de som vil mestre 
språk i et nytt land. En mer komplisert 
gruppe er de virkelig marginaliserte, de 
hjemløse, uteliggerne, tiggerne. I fjor 
hadde jeg gleden av å høre hvordan et 
folkebibliotek i Riga har tatt tyren ved 
hornene og skapt et reelt tilbud til nettopp 
denne heterogene gruppen. Tøft – og et 
eksempel til etterfølgelse. 

Besøkstall er viktige
Som et apropos skriver Kristian Mei-

singset at utlånstall kan være problematisk 
som mål på suksess. Her er vi helt enige. 
Besøkstall er derimot viktige, men de må 
også ses i sammenheng med åpningsti-
der og personalressurser. Forskning fra 
inn- og utland viser at bibliotekrommet 

blir stadig viktigere, og at mange brukere 
ikke låner – men bruker biblioteket likevel. 
Dermed har lokaler, areal, åpningstider og 
aktivitet mye å si. Mange steder bygges 
det praktfulle bibliotek som trekker folk 
– det gir muligheter, men skaper også 
utfordringer. Som yrkesgruppe har vi an-
svar for at det som skjer på biblioteket er 
med på å inkludere flere, ikke skape større 
avstand. Vi har fått en en formålsparagraf 
som viser veien. Det er flott, men den kre-
ver også mer av oss – både praksisfeltet 
og utdanningsinstitusjonene. 

Biblioteket er for alle, og det skal ha lav 
terskel. Jeg tror vi med fordel kan jobbe 
mer strategisk mot spesifikke brukergrup-
per. Men å være et lavterskeltilbud er ikke 
det samme som å være et marginalt tilbud. 
Bredden – som riktignok gjør sektoren til 
en markedsføringsnøtt – er også styrken. 
Jeg synes det er fabelaktig at en høyt 
utdannet, middelaldrende middelklasse 

bruker biblioteket – i Norge er det tross 
alt ganske mye av den slags. Problemet 
oppstår hvis ingen andre opplever at det 
er noe for dem der. 

La panikknappen være
Til slutt vil jeg peke på en annen inter-

essant ting ved kulturstatistikken. For selv 
om bibliotekbruken har gått noe ned blant 
de unge brukerne, litt ned blant de aller 
yngste – så har den økt blant de eldste. 
Den har, siden 1991 faktisk gått fra 29 % til 
47 %. Nå er kanskje ikke dagens seniorer 
marginaliserte, men jeg synes det er svært 
oppløftende at også eldre i større grad fin-
ner veien til bibliotekene og opplever at de 
får et tilbud der. Vi vet det satses på eldre, 
gjennom glitrende prosjekter som Senior-
surf, samarbeid med Senioruniversitetet 
og så videre. Det kan være verdt å notere 
seg det som funker, og ikke bare det som 
butter mot. Kanskje kan vi la panikknappen 
være enn så lenge. 

Kilde: 
Statistisk sentralbyrå. (2013) Norsk 

kulturbarometer 2012. Hentet fra http://
www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/
kulturbar

Det er den middelaldrende, utdannede 
middelklassen som bruker bibliotekene, 
hevder Kristian Meisingset. Sunniva 
Evjen tolker tallene annerledes. Her er 
alle aldre representert på Lambertseter 
bibliotekfilial i Oslo. (Foto: Erling Bergan)

Et lavterskeltilbud er ikke det samme 
       som å være et marginalt tilbud. ””

BIBLIOTEKSTATISTIKK OG BIBLIOTEKBRUK
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SPØRSMÅL:
Vi diskuterer på jobben om hvilke 

rettigheter vi har om det blir streik, 
særlig vi som har små barn som ikke 
kan være hjemme alene. Og hva vi 
gjør om noen av våre kolleger tas ut 
i streik?. Om vi får problemer med 
å utføre våre arbeidsoppgaver fordi 
vi er avhengig av at deler av jobben 
ikke blir gjort fordi noen streiker.

Og blir tillitsvalgtes rolle annerle-
des når andre streiker?

SVAR:
Vi oppfordrer arbeidsgivere til 

å være fleksible overfor tredje-
personer som blir rammet av en 
eventuell lærerstreik. Dersom man 
har omsorg for små barn som ikke 
har noe dagtilbud som følge av 
streiken, så bør det så fremt det er 
mulig legges til rette for at frida-
ger og avspasering kan avvikles i 
perioden. Dersom man må ta seg 
fri på grunn av dette, har man ikke 
krav på lønn. Men må søke permi-
sjon uten lønn.  Noen kommuner 
har et permisjonsreglement, det vil 
også regulere om permisjoner kan 
gis med lønn. Det kan være at det 

Å takle konsekvenser av streik

BF-sekretariatet svarer

er gitt hjemmel for skjønnsmessige 
vurderinger.  Arbeidsgiver bør også 
kunne forvente at man fordeler byr-
dene jevnt mellom mor og far slik 
at all fri ikke faller på den ene part.

 Vær obs på at dersom arbeids-
tager tar fri uten at dette er avklart 
med arbeidsgiver på forhånd er 
dette å anse som ugyldig fravær og 
kan gi grunnlag for en reaksjon fra 
arbeidsgiver.

 Ved praktiske spørsmål til hvor-
dan dette skal gjennomføres på 
din arbeidsplass må du ta kontakt 
med din nærmeste tillitsvalgte eller 
fagforening.

Om noen av dine kolleger tas ut i 
streik, så skal du møte på jobb som 
normalt. Du skal utføre de arbeids-
oppgavene som hører til stilingen 
din. Arbeidsoppgavene skal verken 
bli utvidet eller innskrenket. Dersom 
arbeidsgiver beordrer deg til å gjøre 
arbeidsoppgaver som du normalt 
ikke utfører, må du ta kontakt med 
din tillitsvalgte eller din fagforening 
for råd!

Tillitsvalgte i KS-området skal 
ivareta rettigheter og plikter etter 
gjeldende hovedavtale. Det er 

viktig å oppfordre arbeidsgiver til 
å utsette møter der tillitsvalgte for 
streikende organisasjoner skulle 
vært representert. Om slike møter li-
kevel gjennomføres, bør man unngå 
at det fattes beslutninger som har 
konsekvenser for det/de streikende 
forbunds medlemmer.

Å unnlate å møte i møter kan få 
konsekvenser for den enkelte tillits-
valgte – det kan innebære brudd på 
hovedavtalens bestemmelser. 

Når det gjelder lokale forhand-
linger i KS-sektoren har vår hoved-
organisasjon sendt ut oppfordring 
om å gi et signal til arbeidsgiver 
om at lokale forhandlingsmøter bør 
utsettes til etter at streiken er over. 
Lokale BF tillitsvalgte kan gjerne 
søke samarbeid med tillitsvalgte fra 
andre forbund om å rette en slik 
henstilling til arbeidsgiver.

Hvis det er noe du lurer på i for-
bindelse med streiken, ta kontakt 
med Bibliotekarforbundets sekre-
tariat.

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell

Rådgiver i BF 
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Navn:     Linda Johnsen
Arbeidssted:  Universitetet i Stavanger
Fartstid som tillitsvalgt: Snart 2 år

Jaså, du er tillitsvalgt?

- Hvordan ble du tillitsvalgt?
- Jeg ble spurt av den forrige tillits-

valgte om jeg var villig til å overta, og 
det sa jeg ja til.

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

- Jeg visste lite om hva det innebar 
av oppgaver, utover ansvar for lønns-
forhandlingene. Det virket litt skum-
melt, men jeg hadde vært med som 
vara og tenkte at det ville gå greit, og 
det har det også gjort. Vi er en nokså 
liten gruppe, og arbeidsmiljøet her er 
godt, så jeg regnet med at det ville ikke 
innebære noen vanskelige saker – det 
har heldigvis stemt så langt!

 - Hvilke tema er medlemmene på 
din arbeidsplass opptatt av? 

 - Stort sett lønna.

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

- Utover lønnsforhandlingene har jeg 
ikke trengt å bidra med noe spesielt. 
Det har vært nyttig å få økt kunnskap 
om forhandlingene og prosessen rundt 
dem.

 - Hvordan har du opplevd å delta 
i lokale lønnsforhandlinger?

- Det var litt skummelt første gang, 
da vi forhandler sammen med alle de 
andre fagforeningene, og jeg følte et 
stort ansvar overfor «mine» folk. Jeg 
synes likevel det har vært interessant 
og givende, og det viste seg at det var 
ikke så skummelt likevel. Å være godt 
forberedt gjør det mindre skummelt.

 - Har du hatt bruk for fylkeslaget 
eller BFs sekretariat?

- Jeg hadde noen spørsmål i forbin-
delse med lønnsforhandlingene, ellers 
ikke.

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

VÅR EGEN ORGANISASJON

- Det kommer sikkert an på hvor 
mange man er tillitsvalgt for, og ar-
beidsmiljø og budsjett for forhandlinger 
osv. – men det er en god erfaring å 
ha med seg, så jeg kan anbefale det. 
Bibliotekarforbundet har nyttige kurs 
som er til god hjelp! I det hele tatt, ikke 
vær redd for å be om hjelp. 
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Som et populært sitat sier: ”Jeg er en 
gamer. Ikke fordi jeg ikke har et liv, men 
fordi jeg velger å ha mange”. Og dette er 
heldigvis noe jeg deler med flere andre 
bibliotekarer!

Spillere over det ganske land, 
foren eder!

Det er her Gamebrarians (Gamer + 
librarian = Gamebrarian) kommer inn, 
denne gruppen bibliotekarer som ønsker 
at spill skal bli tatt like alvorlig i bibliote-
kene som bøker. For mange er spill ”noe 

kidsa driver med”, noe som trekker opp-
merksomheten bort fra viktigere ting som 
for eksempel lesing. Og det er jo her vi 
møter på et problem. Spill er ikke noe 
”kidsa” driver med, gjennomsnittsspil-

Noen har kanskje lagt merke til at jeg liker spill, muligens har det dukket opp i en 
og annen spalte tidligere. Kanskje til og med ofte, men la oss ikke flisespikke her nå. 
Poenget er at det stemmer. Jeg er veldig glad i spill, ved siden av lesing er spill min 
hovedhobby. 

SPILL

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.

Anbefalt spill: ”Gone Home” Anbefalt spill: ”Spec Ops: The line”



29   Bibliotekaren 7-8/2014

leren er over 30 år. Spill er ikke bare en 
tidtrøyte, de kan ta opp vanskelige temaer 
som rasisme og homofobi. Problemet 
er at intet av dette spiller en rolle hvis 
bibliotekaren ikke kan noe om spill, og 
bare forbinder det med stereotypiske, 
single nerder i foreldrenes kjeller, eller 
FarmVille på Facebook. De ser ikke alle 
mulighetene spill gir! Hva med å ha arran-
gementer hvor man arbeider med de mo-
ralske valgene man må ta i ”The Walking 
Dead”? Eller kombinere et arrangement 
om senvirkningene på soldater i kamp 
med en gjennomgang av ”Spec Ops: The 
Line”? Det siste spillet er et skytespill, 
men fokuset er på hva valgene man tar i 
kamp gjør med psyken til soldaten. Ingen 
bok jeg har lest har fått meg til å tenke 
over det på samme vis.

Spill i bibliotek er ikke en ny ting, vi har 
holdt på i flere år med å låne ut spill og 
ha spillkvelder/spilldager. Likevel er kunn-
skapsnivået ganske lavt når det kommer 
til spill, og det store potensialet spill har 
i bibliotekene. Vi som er spillinteressert 
har lenge ønsket at noe skal skje fra ”høy-
ere hold”, og noe har jo skjedd. Spill har 
kommet inn under innkjøpsordningen. 
Dette er flott! Men ikke nok. Så Game-
brarians fra hele landet har samarbeidet 
på Facebook (jeg anbefaler forresten alle 
med interessen å bli med i ”Gamebrarians 
Norge”-gruppen) for å få ting i gang. Og 
nå skjer det ting. En gruppe veldig enga-
sjerte bibliotekarer møttes i Drammen for 
å snakke om hva man kan gjøre, og vi har 
faktisk startet et nasjonalt samarbeid med 
mål om å bli en nasjonal gruppe. Dette er 

helt i startgropen selvsagt, men et sted 
må man jo begynne! Jeg har store drøm-
mer når det gjelder dette, jeg ønsker en 
Gamebrarian i hvert bibliotek, jeg ønsker 
store ressurser til området, jeg ønsker 
forskning. Men et sted må det begynne, 
og det er her vi begynner. 

”Ingen dag er lik” og ”Variasjonen i 
det vi gjør er enorm” er to utsagn om 
yrket mitt som jeg har ytret veldig ofte. 
Og min statistikk (som består av at jeg 
har spurt noen bibliotekarer jeg kjenner) 
viser at flertallet er enig. Rart er det ikke 
syns jeg, når innholdet i et bibliotek er så 
variert som det er! Nå gjelder det bare å 
få opp øynene for det potensialet vi har 
liggende, og utnytte det til vår fordel. Har 
jeg flaks vil disse ordene få noen av dere 

til å sjekke ut Gamebrarians-gruppen, 
eller det vil få en person til å gå utenfor 
komfortsonen sin og faktisk prøve et 
spill. Tror du spill kun er ”Call of Duty”-
pang pang eller lignende? Hva med å gi 
”Gone Home” en sjanse? Eller ”Papers 
please”? Eller for de som liker litt mer 
action, hva med ”Spec Ops: The line”? 
Du kan jo også bygge akkurat det du vil 
i ”Minecraft”! Mulighetene er endeløse, 
og det er kun fantasien som stopper deg 
når det gjelder å bruke det i biblioteket. 
Det og muligens noen jurister, men det 
skal vi jobbe med.

Jeg avslutter med å si som jeg ofte sier 
til lånerne her: Er det noe du lurer på er 
det bare å spørre, vi hjelper gjerne til! 

Anbefalt spill: ”Papers please” 

SPILL

Gamebrarians Norge
•	Gamebrarians Norge er et forum for norske bibliotekarer som jobber med spill 

i bibliotek. I tillegg finnes et engelskspråklig, nordisk forum som heter Nordic 
Gamebrarians. Begge har egen Facebook-gruppe, der man kan be om tilgang. 

•	Fredag 23. mai var det Gamebrarians-samling for norske bibliotekarer i 
Drammen. - Det er et stort behov for flere møteplasser om spill i bibliotek, 
og det er ønskelig med mer nasjonalt samarbeid på dette feltet. Det har vært 
mangel på nasjonal strategi-, utviklings- og koordineringsarbeid innen dette 
feltet, skrev initiativtaker Joep Aarts på Biblioteklista etter møtet. 

•	På Gamebrarians Norge-møtet, der ansatte fra Drammen, Deichmanske, Ber-
gen, Horten og NITH deltok, bestemte man seg for å søke støtte hos NB til å:

1. Få opprettet en nasjonal kunnskapsbase (nettsted) for spill i bibliotek.
2. Få satt av penger til å jobbe sammen som en gruppe. 
3. Få organisert fysiske møteplasser for kunnskapsdeling. Vi prøver å få 

til Spilldager i 2015.
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40 år med rollespill

ROLLESPILL

”Idet du bråsnur med hevet sverd, stuper den enorme, røde, ildsprutende dragen ned 
mot deg med et BRØL!!!”   -   Slik ble den norske oversettelsen av selve ur-rollespillet 
Dungeons & Dragons innledet. Kjenner du at det kribler i fantasien?

Dungeons & Dragons (D&D) var det 
første rollespillet, og kom opprinnelig 
ut i USA i 1974. Konseptet var gan-
ske enkelt: én person er spilleder, og 
beskriver en fantasivirkelighet for 4-5 
spillere. Disse spiller hver sin rolle, for 

”Rollespill er ingen publikumssport, og for å virkelig 
forstå spillene er man nødt til å prøve dem selv. Og 
reglene til tross, rollespill spilles ikke for å vinne. 
”Veien er målet”. Det handler om å leve seg inn i en 
fortelling, glede seg over den felles improvisasjonen, 
og se rollen utvikle seg over tid.”

eksempel krigere, trollmenn, alver og 
dverger (ikke helt ulikt skikkelsene 
man finner i J.R.R. Tolkiens bøker om 
Ringenes Herre). Rollenes valg avgjør 
handlingen i fortellingen, som impro-
viseres frem i fellesskap. Det er ikke 
noe manus, og det er rollene som er 
hovedpersonene.

(NB: denne artikkelen handler om de 
opprinnelige rollespillene, ikke dataspill 
som kaller seg rollespill. Det er noe 
annet, som vi kommer litt tilbake til mot 
slutten.)

Rollespill kan minne om improvisert 
teater eller barns frie rollelek. De vokste 
imidlertid opprinnelig frem fra brett- og 
krigsspilltradisjonen, og de tidlige va-
riantene hadde dermed mange regler, 
tabeller og eksotiske terninger. 40 år 
senere finnes det rollespill for enhver 
smak. Noen har florlette regler og ligger 
nærmere fri improvisasjon, andre har 
fortsatt terningkast og mer eller mindre 
kompliserte regler som er med på å styre 
fortellingen.

Rollespill er ingen publikumssport, 
og for å virkelig forstå spillene er man 
nødt til å prøve dem selv. Og reglene til 

tross, rollespill spilles ikke for å vinne. 
”Veien er målet”. Det handler om å leve 
seg inn i en fortelling, glede seg over 
den felles improvisasjonen, og se rollen 
utvikle seg over tid.

Rollespill er et medie som kan fylles 
med hva som helst, på samme måter 

Tekst: 
Ole Peder Giæver
Journalist
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som en film kan være et gripende drama 
eller en slapstickkomedie. En viktig for-
skjell er at rollespillene er interaktive, og 
at man ikke kan vite før man begynner 
hvordan handlingen vil utvikle seg.

Cthulhu og Star Wars
I løpet av 80-tallet dukket det opp 

en rekke konkurrenter til D&D: Call of 
Cthulhu var basert på horrorbøkene til 
H.P. Lovecraft, det finnes spill basert på 
Star Wars-universet, Ghostbusters, og 
en rekke andre fantasiverdener. Mange 
rollespillprodusenter har hatt lisens til å 
lage rollespill basert på kjente franchi-
ser som de nevnte, andre har foregått i 
produsentens egne verdener, eller vært 
generiske slik at spillerne selv kan bygge 
fantasivirkeligheter i fellesskap.

Goth-punk
Innflytelsen fra sjangre som science 

fiction, fantasy og horror har nok vært 
sterkere enn innflytelsen fra mer streite 
sjangre hvis man ser rollespillhistorien 
under ett. Et populært spill på 90-tal-
let var Vampire: The Masquerade, som 
foregikk i en dyster ”goth-punk”-versjon 
av vår egen samtid. Her spilte man sexy, 
men aseksuelle, vampyrer med plagede 
sjeler. Spillet var blant annet inspirert av 
Anne Rices vampyrromaner, som ”Inter-
view with the Vampire”.

I dag er D&D-klonen Pathfinder po-
pulært, det generiske FATE får også 
mye skryt. Disse spillene kan du kjøpe 
på nett eller i spesialistforretninger som 
Outland.

Indie-bølgen
Rollespillere har siden tidenes morgen 

(det vil si 1974) laget sine egne hjem-
mesnekrede regler og spill, eller flikket 
på reglene til spill som allerede fantes. 
Siden begynnelsen av dette århundret 
har hobbyspillskaperne i stadig større 
grad funnet sammen via internett, og det 
finnes en hel underskog av selvpubliserte 
”indiespill”. Apocalypse World, som fore-
går i en post-apokalyptisk setting, er et 
av de mest kjente. Fiasco er et annet po-
pulært indiespill, som kan tilpasses flere 
ulike sjangre, men pleier å handle om at 
det ikke går så bra for hovedpersonene.

Rollespill på norsk
Flere millioner mennesker har spilt 

rollespill på verdensbasis. Nøyaktige tall 
for Norge foreligger ikke, men det er helt 

by (Kolofon 2008), med illustrasjoner 
av den kjente norske tegneren Thore 
Hansen (Sjøormen Ruffen, Stjerneskipet 
Alexandria, og mye mer). Med rollespillet 
Lærelyst (Høyskoleforlaget 2008) ble 
rollespill tatt i bruk som undervisnings-
metode i grunnskolen. Faktaboken ”Rol-
lespill” kom i våres i Leseløve-serien til 
Cappelen Damm. 

Laiv
Ikke alle rollespillere slo seg til ro med 

å sitte i mors kjellerstue og fortelle fan-
tastiske historier rundt et bord. I løpet 
av 80-tallet begynte mange å kle seg ut, 
og trakk ut i skogen for å spille levende 
rollespill, også kjent som ”laiv”.

De tidligste laivene foregikk hovedsa-
kelig i fantasysettinger, men på samme 
måte som med ”bordrollespill” er det 
ingen grenser for hvilke sjangre og ver-
dener spillene kan utforske. I år settes 
den engelskspråklige Harry Potter-laiven 
”College of Wizardry” opp på et ekte 
polsk slott, for over 120 deltakere (se 
rollespilsfabrikken.dk for mer informa-
sjon). I fjor ble Battlestar Galactica-laiven 
”Monitor Celestra” arrangert tre ganger 
på det svenske krigsskipet Småland, med 
over 130 deltakere per gjennomføring.

Mange norske laiver det siste tiåret 
har vært ”historiske dramaer”, ofte satt 
til 17-1800-tallet med flotte kostymer 
og vekt på personlige intriger rollene 
imellom. 

For mange er det en viktig del av hob-
byen å selv lage kostymer som passer til 
den historiske perioden eller sjangeren 

ROLLESPILL

 

trygt å anslå at flere tusen nordmenn har 
vært borti hobbyen gjennom årenes løp.

De første rollespillene på norsk var 
oversettelsene av det svenske Drager 
og Demoner og det amerikanske Dun-
geons & Dragons. De kom ut på slutten 
av 80-tallet. I løpet av 90-årene kom det 
noen mindre helnorske rollespillutgivelser 
i fanziner og som egenutgivelser (Anarki 
og Imperium 3000, sistnevnte laget av 
Kollektivet-tegneren Torbjørn Lien). Ikke 
før 1999 satset et norsk forlag på rolle-
spill, med Tomas Mørkrids fantasyrolle-
spill Fabula (Cappelen). Rollespillet Draug 
(Spartacus 2004) er satt til et Norge på 
tidlig 1800-tall, der skapningene fra As-
bjørnsen og Moes eventyr lurer bak busk 
og kratt. Artikkelforfatteren var med på 
å lage det surrealistiske rollespillet Itras 
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som spilles. Andre er mindre opptatt 
av dette og leier, låner eller får hjelp til 
kostymet. Noen laiver, særlig de såkalte 
blackbox-laivene, har ikke kostymekrav 
overhodet; du kan komme som du er. I 
laiver satt til vår egen samtid er det hel-
ler ikke så vanskelig å finne passende 
kostymer (laiver satt til 80-tallet har 
vært populære, og i skrivende stund 
er det en 90-tallslaiv under oppseiling).

Norskproduserte laiver har også 
hatt internasjonal suksess. Laiven 
”Mad about the Boy” handler om en 
verden der alle menn plutselig dør, 
og er inspirert av tegneserien ”Y: The 
Last Man”. Den har blitt satt opp i 
Nederland, Sverige, Danmark og USA. 
”Just a Little Lovin’” handlet om aids-
epidemien i homsemiljøet i New York 
på begynnelsen av 80-tallet, og har blitt 
satt opp flere ganger i de skandinaviske 
landene. Sistnevnte er et eksempel på 
at rollespill også kan behandle mer 
alvorlige emner.

Det er registrert nesten 3000 med-
lemmer på nettsamfunnet laivforum.
net. Nøyaktige data over hvor mange 
som laiver i Norge foreligger ikke. Det 
finnes miljøer i Oslo, Bergen, Stavanger 
og Trondheim. I Larvik kler ungdommen 
seg ut som moderne vampyrer på det 
gamle teaterhuset i sentrum og laiver. 
Andre byer har periodevis hatt høy 
aktivitet.

Kongressen ”Spillerom” ble startet 
i Trondheim i januar, og tar sikte på å 
bringe sammen laivere fra ulike deler av 
landet til et årlig treff. Neste gang blir i 
Bergen på nyåret.

- Kan forandre verden
En kjent norsk rollespiller er tidligere 

utviklingsminister Heikki Holmås (SV). Han 
var med på å stifte spillfestivalen RegnCon 
i Bergen, og spilte etter eget utsagn ”en 
snasen, kårdefektende varrotte” frem til han 
begynte som stortingsrepresentant.

”Du skaper reelle følelser når du spiller 
rollespill, ordentlige følelser som henger i. 
(…) Det er på en måte den litt skumle biten 
med rollespill, som man må være bevisst 
på, men også det som gjør at rollespill 
kan forandre verden”, sa han til nettstedet 
Imagonem.org da han nylig hadde tiltrådt 
som utviklingsminister.

Organisasjonen Fantasiforbundet opere-
rer etter samme filosofi ved sitt samarbeid 
med grupper i Palestina, Hviterussland og 
Libanon om å bruke rollespill til folkeopp-

lysning og styrking av det sivile samfunn. 
Røde Kors Ungdom har i en årrekke ar-
rangert rollespillet ”På flukt” for å bidra til 
å informere om flyktningers situasjon. Også 
andre barne- og ungdomsorganisasjoner 
har benyttet rollespill til opplæringsarbeid.

Mannsdominert?
Tradisjonelt har rollespill vært en manns-

dominert hobby, selv om kjønnsfordelingen 
i laiv nok er noe bedre. Hvorfor det har vært 
slik er ikke så godt å si. Har det noe med 
vekten på vold og kampsystemer i de tid-
lige spillene å gjøre? Skyldes det en ”ond 
sirkel” siden de første spillene vokste frem 
fra den allerede mannsdominerte brett- og 
krigsspillhobbyen og det ”bare ble slik”? 
Gutteromsestetikken i de tidlige rollespil-
lene, med ringbrynjebikinier og lignende? 

I dag finnes det i hvert fall ingen spesiell 
grunn til at det ene eller det andre kjønn 
skal være overrepresentert, med den store 
bredden av sjangre, regelsystemer og te-
maer som er representert av ulike rollespill.

Rollespill på data
Rollespillene har siden 70-tallet inspirert 

dataspillutviklere, og mange dataspill er 
direkte basert på rollespill. Etter hvert som 
dataspillene har fått stadig bedre grafikk og 
minneplass å boltre seg på har nok mange 
som tidligere ville søkt seg til rollespill 
funnet det de trenger i spill som World of 
Warcraft og lignende onlinespill.

Likevel er rollespill fremdeles overlegne 
når det gjelder friheten til å fatte akkurat 
de valgene du vil og skape en historie i 
fellesskap. Den rene fantasiens budsjett til 
spesialeffekter er også uendelig.

16

NOEN EKSEMPLER PÅ MÅL EN ROLLE KAN HA:

Hevne seg på noen som har 
gjort henne urett.

Bli rik for å hjelpe landsbyen 
sin på fote.

Redde en slektning fra 
fangenskap.

Samle skatter fra monstre  
og dele dem ut til fattige.

Flykte fra romvesener som 
vil trellbinde rollen.

Betale en stor gjeld. Finne en kjæreste.

O
BRUXUS – MÅL. 

Kim bestemmer at Bruxus opprinnelig stammer fra 
Skyggeprinsenes område, men at hun innså deres ondskap 

og derfor sluttet seg til dronningen. Målet hennes er å 
støtte dronningen i kampen for å vinne tilbake sitt gamle 

rike, samt å styrte Skyggeprinsene.

O

ROLLESPILL

 

Boka ”Rollespill” kom 
ut i år. Den retter seg 
mot ungdom i alderen 
10-14 år og presen-
terer blant annet et 
enkelt system for at le-
seren selv kan komme 
i gang med rollespill.
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Fantasi og ferdigheter
Rollespill trimmer fantasien, og er et 

morsomt sosialt alternativ som ikke behøver 
å inkludere alkohol. Og fortellingene som 
blir til kan være så spennende at du sitter 
på kanten av godstolen (eller grøsser ved 
leirbålet).

De tar også litt tid og egeninnsats, du kan 
ikke bare trykke på en knapp og la deg un-
derholde passivt. Det at du blander din egen 
fantasi sammen med andres kan gjøre rolle-
spillene til en unik, sterk opplevelse. Å spille 
rollen som et annet menneske kan også gi 
verdifulle perspektiver du kan ta med deg i 
hverdagen. Økt empati, rett og slett: evnen 
til å sette seg inn i andres følelser.

Rollespill-metoder har blitt brukt som 
pedagogisk verktøy både i vanlig skoleun-
dervisning og av organisasjoner som har 
kursopplegg de vil formidle. Noen spillsys-
temer kiler litt under matematikkunnska-
pene, og det kan også argumenteres for at 
rollespill lærer deg om gruppedynamikk og 
ledelse (ikke minst i spillederens tilfelle). 

Gjør det selv!
Har du lyst til å prøve deg selv? En rekke 

gode rollespill kan lastes ned billig eller 
gratis fra nettet. Eksempler på spill på 
engelsk du kan finne med et Google-søk 
er: Fate Core, Lady Blackbird, D&D Quick 
Start Rules og Archipelago III.

Boka undertegnede har vært med å 
skrive for Cappelen Damm, ”Rollespill” 
i Faktaløveserien, kom ut i år og retter 
seg mot ungdom i alderen 10-14 år. Den 
presenterer blant annet et enkelt system 
leseren selv kan komme i gang med.

Hvis laiv interesserer mest kan du 
sjekke kalenderen på Laiv.org og se om 

det foregår noe i nærheten av der du bor, 
eller kjøpe den norskproduserte boka 
”Larps from the Factory” og organisere 
en av de 23 laivene som er beskrevet 
der: Larpfactorybookproject.blogspot.no.

ROLLESPILL

I rollespillet ”Lady Blackbird” flykter hoved-
personen fra et arrangert ekteskap med Grev 
Carlowe i luftskipet ”The Owl”, på vei til sin 
elskede, piratkongen Uriah Flint.

Fantasiforbundet arrangerer også 
månedlige enkveldslaiver i Oslo. Det er 
gratis å være med, og de krever ingen 
forberedelser fra spillerne. Se laivfabrik-
ken.no for mer informasjon. 

Spillfestivaler
Hvert år arrangeres tre store spillfestivaler i Norge, for kort- brett- og rollespill.
•	 Hexcon i Trondheim arrangeres senhøstes. (http://hexcon.hexagonspillklubb.org
•	 Regncon i Bergen arrangeres i høstferien. På internett: http://regncon.no
•	 Arcon i Oslo arrangeres om sommeren. På internett: http://spillfestival.no
I tillegg arrangeres to årlige laivfestivaler:
•	 Spillerom samler laivere fra forskjellige deler av landet i Bergen i januar.
•	 Grenselandet der man spiller korte laiver, i Oslo i høst. http://grenselandet.net  

Andre nettressurser
•	Facebookgruppene ”Rollespill.info” og ”Laivere” handler om rollespill og laiv.
•	Nettsiden http://rollespill.info
•	Webzinet Imagonem.org
•	Nørwegian Style – http://norwegianstyle.wordpress.com er en blogg der det 

er lagt ut mange korte rollespill til gratis nedlastning.
•	Laivforum.net er et nettsamfunn viet laiv.
•	Hyperion er en paraplyorganisasjon for ungdom med ”fantastiske fritidsinte-

resser”. http://n4f.no
•	Tidsreiser.no arrangerer events og barnelaiver. 

Om forfatteren
Ole Peder Giæver (f. 1980) har spilt rollespill siden han var ti år og synes fortsatt 
det er like gøy. Han har vært med på å skrive det surrealistiske rollespillet ”Itras 
by” (Kolofon 2008) og faktaboka ”Rollespill” (Cappelen Damms Leseløve-serie 
2014). Til daglig jobber han som journalist i ABC Nyheter. 

•  The Owl  •An old but reliable skyship, outfitted for smuggling

relative size comparison

hand of sorrow • 550m

sky squid • 139m

the owl • 48m

Sky Hauler C9 RefitThe Owl was once a Sky Hauler C9 cargo ship but has since 

been extensively customized by Cyrus and Kale. It has a smaller 

cargo area and four passenger berths in the reclaimed space. It 

also has hidden smuggling compartments scattered throughout 

the vessel.
The Owl is an old ship, but it can hold its own with more modern 

vessels thanks to its custom engines and supercharged steam 

drive. Snargle has also made several unique adjustments to the 

controls to allow the large ship to maneuver like a much smaller 

craft.
Unfortunately, all of these modifications put a lot of strain on the 

old girl. Kale keeps the ship running day to day, but when it’s put 

under a lot of stress (as it often is) things can go awry—broken 

pipes, vented steam, leaking fluids, and worse.
Still, The Owl is not just a skyship, it’s a home to its crew. They 

gather around the beat-up old wooden dinner table in the galley 

every night and thank the four winds that fortune saw fit to bless 

them with such a fine craft.

Statistics
Length: 48 meters

Crew: 2–3
Berths: 6 (2 crew, 4 passenger)Cargo Capacity: 30,000 pounds (6 cargo pods)

Powerplant:
Tri-Valve Reciprocal Steam Drive

 ❖

(2) Twin-Coil Induction Thrusters

 ❖

Cruise Speed: 160 knotsFlank Speed: 310 knots under boostWeapons: Top-mounted external gun turret
Wireless: Midrange Multi-Band with Signal Mask

Sensors:
Short-Range Sonar

 ❖

Atmosphere/Pressure Analyzer

 ❖

Hull: Treated to resist corrosion in the lower depths for up to 4 

hours.

need supplies

need fuel

slowed

busted & leaking

crippled

[GM: You can inflict conditions on The Owl as events warrant. It begins 

play with the Need Fuel condition marked.]
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I svevet mellom bok, 
teater, radio og film
I 2014 er det Prøysen som gjelder. Over hele landet feires det at det er hundre år 
siden den populære forfatteren og visedikteren ble født. Nasjonalbiblioteket markerer 
Prøysen med jubileumsutstilling og plakatserie som inviterer bibliotekene til å lage sine 
egne Prøysen-utstillinger.

PRØYSEN-JUBILEUM

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:  
Elin Tinholt 
Informasjon, utstillinger & jubileer
Nasjonalbiblioteket

Plakatserien fokuserer på Alf Prøysens 
store gjennomslag i de ulike mediene. 
Plakatene har et stilisert grafisk uttrykk, 
og låner elementer og koloritt fra femti-
tall-estetikk. Tanken er at plakatene kan 
fungere som bakteppe for bibliotekenes 
egne utstillinger med Prøysen-bøker for 
store og små. 

25. september åpner Nasjonalbibliote-

Historien om en trost

kets jubileumsutstilling: Pop! Alf Prøysen 
i alle kanaler. 

Det var i de første fredsårene etter 
krigen at Alf Prøysen hadde sitt gjennom-
brudd. På den tiden var radioen hjemmets 
store samlingspunkt. Alle lyttet på radio, 
og alle lyttet på det samme programmet 
fra NRK. Gjennom radioen ble Alf Prøy-
sen landskjent. Raskt var det Prøysen i 
alle kanaler. På plate, i bøker, i radioens 
barnetimer, i aviser og magasiner, på 
teaterscenen, filmlerretet, i tv-ruten. Alf 
Prøysen var utvilsomt en mann av sin 
tid, men i hvilken grad preget tiden hans 
forfatterskap? 

Jenta i raukjolen
Ved å følge Prøysens eneste roman 

Trost i taklampa fra 1950, får vi et bilde 
ikke bare av Prøysens enorme popula-
ritet, men også hans evne til å tilpasse 
materialet sitt til nye medier. 

Historien om opprørske og sårbare 
Gunvor hadde fulgt Prøysen lenge. Al-
lerede ti år tidligere, mens han fortsatt 
jobbet i fjøset, gjorde han de første 
notatene om jenta i raukjolen. 

Gunvor er langt fra ei tradisjonell hel-
tinne. Frekk og jålete som hun er, med 
både hevnlyst og drømmer i bagasjen. 
Tilbake i hjembygda på 14 dagers som-
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PRØYSEN-JUBILEUM

merferie skaper hun rabalder da hun 
prøver å få flere ungdommer til å våge 
spranget – si opp gårdsjobben og søke 
lykken i byen.

Boka førte til debatt og avisskriverier, 
og ble raskt en bestselger. Innen ett år 
var boken trykket i 60 000 eksempla-
rer. Mange bibliotek opererte nok med 
ventelister når det gjaldt romanen til 
Prøysen. 

På de skrå bredder
Allerede to år etter utgivelsen, i 1952, 

ble boken dramatisert for scenen. Det 
Norske Teatret hadde økonomiske pro-
blemer. Kunne Trosten bli redningen? 
Stykket ble markedsført som en kom-
edie. Over 70 % av replikkene var nye. 
Personregisteret var kraftig slanket. På 
denne tiden hersket det den reneste 
Prøysen-feber i landet. For å sikre seg 
full sal, ba teatret like godt Alf Prøysen 
om å underholde mellom aktene!

Publikum elsket Prøysen. Og publikum 
elsket Trosten. Hele 208 forestillinger 
ble spilt før forestillingen ble tatt av 
plakaten for denne gangen.

Samme året sørget Radioteatret for at 
hele landet fikk tilgang til historien om 
Gunvor, og i 1954 ble romanen oversatt 
til svensk i et opplag på hele 75 000! 

Film og populær musikal
Men Trostens vingeflukt var langt fra 

over.  I 1955 ble romanen filmet.  Alf 
Prøysen fulgte produksjonen på ma-
nusssiden, skrev to nye viser tonesatt 
av Maj Sønstevold og dukket også selv 
opp i filmen som forteller. 

Også i Sverige hadde man latt seg 
sjarmere av Trosten. I 1962 ble Trast-
sommar sendt i ni episoder i svensk 
radioteater.

I Det Norske Teatrets musikalversjon 
fra 1963 gjorde Sølvi Wang braksuksess 
med nyskrevne Blåklokkevikua med 
musikk av Finn Ludt. Nettopp musika-
len Trost i taklampa skulle raskt bli en 
av landets mest populære. Gjennom 
årene har en rekke av landets større 
institusjonsteatre og utallige amatørlag 
rundt omkring hatt denne forestillingen 
på repertoaret. Det er en forestilling som 
lokker frem latteren hos publikum, ikke 

minst når Snekkersvekara dukker opp. 
Men er historien om Gunvor egentlig 
en komedie?

Nei, mente Nils Johan Rud: «Trost i 
taklampa er et oppgjør og en hard bok. 
At den også er blitt en så munter be-
retning – det rene suksessopplegg for 
komedier i film og teater – er dens rent 
menneskelige og kunstneriske mirakel. 
(Alf Prøysen forteller, 1975)

Opprinnelig skal Prøysen ha hatt inten-
sjoner om å skrive en trilogi om Gunvor. 
Slik gikk det ikke. Trost i taklampa ble 
Prøysens eneste roman. Til gjengjeld fikk 
den en utbredelse som er de færreste 
romaner forunt. Tolket og formidlet, som 
den ble, gjennom mange ulike kanaler.

Har du lyst til å vite mer om forholdet 
mellom Prøysens forfatterskap og de 
ulike mediene? Nasjonalbibliotekets 
jubileumsutstilling Pop! Alf Prøysen i 
alle kanaler står helt frem til 30. januar 
2015. 
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 Lindås kommune er nabokommune til Bergen med ca. 15.000 innbyggjarar. Ein  
 vekstkommune med godt utbygde tenester og eit variert næringsliv. Knarvik er  
 kommunesenter og regionsenter for Nordhordland. Administrasjonsmålet i kommunen er  
 nynorsk. 
  
   
 

Bibliotekar ved Lindås bibliotek, 100% stilling 
 
Eining 
Kultur- og aktivitetseininga har ansvar for fritidsklubbar, idrett og idrettsbygg, frivillighetssentral, folkebibliotek og  
kulturskule i tillegg til ulike tilskotsordningar. 
 
Avdeling 
Frå 1. oktober 2014  er det  ledig stilling som bibliotekar ved Lindås bibliotek. Arbeidsstad for tida ved hovudbiblioteket i  
Knarvik. Lindås bibliotek er eit skrankelaust bibliotek som arbeider aktivt med å utvikle og betre tenestene til brukarane.  
Alle bibliotekarar deltek i formidling i lokalet og ovanfor små og store grupper. Biblioteket har innleidd eit samarbeid  
med Meland bibliotek gjennom prosjektet "Praksisfellesskap. To bibliotek -ein struktur". I staden for å vere to bibliotek  
som kan tilby brukarane "litt av alt" vil vi tilby dei to spesialiserte bibliotek, der Lindås bibliotek byggjer opp eit  
fagbibliotek med vektlegging på kunnskap og oppdaging for begge biblioteka, medan Meland bibliotek byggjer opp eit  
skjønnlitterært bibliotek med vektlegging på kunst og oppleving 
 
Arbeidsoppgåver 
Formidlingsarbeid; på nett, i  kommunen og i lokalet 
Webredigering 
Katalogisering 
systemansvarleg, MM3 
Utlånsverksemd. Seinvakter og laurdagsvakter er tillagt stillinga, for tida ei seinvakt i veka og laurdagsvakt kvar 6. veke.   
Biblioteket driftar Bokbåten Epos  for Hordaland fylkesbibliotek, og det kan tilfalle vakter på bokbåten  inntil nokre veker  
vår og haust. 
Utviklingsarbeid: Delta i prosjektutviklinga av Lindås bibliotek som eit fagbibliotek 
 
Ønskt kompetanse 
Eksamen frå bibliotekutdanninga ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Avd. for journalistikk, bibliotek- og  
informasjonsfag eller tilsvarande bibliotekfagleg utdanning. Vi søkjer etter ein serviceinnstilt person med høg  
arbeidskapasitet og som: 
*  har interesse for ny teknologi og praktisk røynsle med digitale verkty 
*  har røynsle frå, eller interesse for ,katalogarbeid 
*  kan arbeide sjølvstendig og saman med andre 
*  har god munnleg og skriftleg framstillingsevne 
 
Vi tilbyr 
Lønn og tilsetjingsvilkår i samsvar med lov- og avtaleverk. 
 
Søknad 
Send søknad via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med  
registrering, kontakt personalavdelinga. 
 
https://jobb.sing.no/lindas/   
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Kontaktperson 
Marit-Gro Berge, avdelingsleiar, tlf: 56 37 54 24, mobil: 94 81 61 11, marit_gro.berge@lindas.kommune.no 
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Ikke feilinformasjon, 
men kanskje uenighet?

Leder i SIAN Arne Tumyr skriver leserinnlegg i Bibliotekaren 
nummer 6/2014, jeg skal forsøke å svare på det.

Tumyr og organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge 
(SIAN) har bidratt til at bibliotekenes rolle som debattarena, og 
ikke minst- biblioteksjefenes ansvar- i den sammenhengen har 
blitt belyst og debattert, og det synes jeg er bra.

I leserbrevet i Bibliotekarens nummer 6 hevder imidlertid 
Tumyr at jeg feilinformerer i min leder fra april i år. Det vil jeg 
tilbakevise. Jeg feilinformerer ikke, Tumyr, men det kan hende 
vi er uenige. 

Jeg vil holde fast ved min påstand om at biblioteksjefene må 
aksle et redaktøransvar for bibliotekets arrangementer. Dette 
er etter min mening ikke en myte eller en misforståelse, slik du 
hevder – men en naturlig konsekvens av biblioteklovens § 1. 

I loven heter det:

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplys-
ning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv 
formidling 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.

Både 2. og 3. ledd i § 1 mener jeg spiller opp til nettopp 
en redaktørrolle. Her fremgår det at biblioteket skal være en 
uavhengig møteplass for offentlig samtale og debatt (2. ledd) 
og videre at Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og 
voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.(3.ledd)

Disse formuleringene gjør det nødvendig med utøvelse av 
faglig skjønn. Som leder i folkebiblioteket er det biblioteksje-
fen som er ansvarlig for denne skjønnsmessige vurderingen, 
uavhengig av om hun selv utøver den eller om det er delegert 

til andre i organisasjonen, 
og dermed blir sammenlik-
ningen med redaktørrollen 
høyst presis og relevant 
etter min mening. 

Når jeg kommenterte 
saken i Kristiansand i Bi-
bliotekaren, satte jeg den 
i sammenheng med en 
annen sak som også på 
det tidspunktet hadde 
fått mye oppmerksom-
het, nemlig Stavanger 
biblioteks rasismedebatt, 
der et bredt spekter av 
politiske partier og or-
ganisasjoner deriblant 
en sterkt innvandrings-
skeptisk gruppe, Bor-
gervernet Rogaland, var 
invitert til å delta.

Mitt poeng var at biblio-
teksjefene i Kristiansand og i Stavanger begge tok redaktørrollen 
på alvor, og tok selvstendige avgjørelser med utgangspunkt i 
denne.

Mitt formål med å kommentere debatten i Kristiansand og 
den i Stavanger har vært å rose biblioteksjefene som har akslet 
denne rollen. Fordi jeg mener at dette er den beste forankring av 
folkebibliotekenes videre arbeid med den nye formålsparagrafen 
i loven. På denne måten kan folkebibliotekenes uavhengighet 
best sikres.  Uavhengige folkebiblioteker mener jeg er en viktig 
institusjon i ethvert demokrati, institusjoner vi bør være stolte 
av og bør hegne om. Også når de ikke gjør akkurat som en vil.

Monica Deildok
Forbundsleder i BF 
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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 2014Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), Agder avd.
Arne Tumyr

Leder 
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Fullstendig utlysing, se: www.enebakk.kommune.no

Enebakk kommune

BIBLIOTEKSJEF 100% STILLING 
Vår dyktige biblioteksjef går av med pensjon, og vi søker vi
hennes etterfølger.

Biblioteksjefen har det faglige og administrative ansvar for
bibliotektjenesten i kommunen, og arbeider aktivt for å
videreutvikle biblioteket som kultur- og kunnskapsformidler.
Vi kan tilby en trivelig arbeidsplass med høy aktivitet. 

Søknadsfrist: 4. august 2014

Kulturtjenesten - Enebakk bibliotek
Hold deg oppdatert 
med BF:

På nett:   www.bibforb.no

På facebook: /Bibliotekarene

På twitter: @Bibliotekarene

Nyhetsbrev: ... til medlemmer

Bibliotekaren: ... til medlemmer 

     og abonnenter

DEBATT
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Aldri har så mange fra YS deltatt under homoparaden. Rundt 60 personer deltok under YS-parolen 
”Blanda drops – lik rett til å være forskjellig”, da Europride 2014 gikk av stabelen i Oslo.

Tekst & foto: 
Liv Hilde Hansen

Stor YS-oppslutning i EuroPride 2014 
Rundt seksti personer gikk under YS-banneret da EuroPride ble arrangert i Oslo 
28. juni. - Det er viktig å vise at vi støtter retten til å være ulik, sier Hans Erik 
Skjæggerud, leder i YS-forbundet Parat. For Skjæggerud og hans familie har 
det blitt tradisjon å delta i paraden.

Skeive dager, eller OsloPride arrangeres i 
slutten av juni hvert år. Datoen er ikke tilfel-
dig. 27. juni 1969 tok homofile i New York 
endelig til motmæle etter å ha blitt trakassert 
av politiet gang på gang. 

YS deltok i homoparaden for femte året 
på rad, med parolen ”Blanda drops – lik rett 
til å være forskjellig”. 

Allerede under oppmøtet i YS’ lokaler i 
forkant av paraden blir det klart at oppslut-
ningen kommer til å slå de aller dristigste 
forventningene. Det skjønner Hege Herø, 
fagansvarlig for YS’ likestillingspolitikk, når 
hun går tom for fargeglade t-skjorter og må 
finne frem reservelageret fra flere år tilbake. 

- Oslo var vertskap for EuroPride i år.  Og 
vi har vært flinkere til å markedsføre YS’ 
deltakelse enn tidligere, tror Herø.

Unge homofile filmet med mobilkamera
Tradisjonen tro samles deltakerne på 

Grønland i Oslo, ikke langt unna YS’ lokaler i 
Lakkegata 23. Herfra snor toget seg ut i ho-
vedstaden. Gatene fylles med farger, dristige 
kostymer, fengende rytmer og pur glede. 

På Grønlandsleiret danser ungdommer 
foran parolen ”Skeiv verden”. 

Her er den unge gutten med pakistansk 
utseende, sjokkrosa jakke og en annen 
gutteneve trygt hvilende i sin. En annen 
ung mann har kledd seg i hvit, fotsid kjortel 
og det arabiske hodeplagget kefije, men 
i regnbuefarger. En tredje danser dristig i 
bar overkropp, en fjerde svinger seg lystig 
i rødt tu-tu-skjørt. 

Bak en maske i hvit plastikk gjemmer det 
seg et ungt kvinneansikt. Det skal vise seg 
at kvinnen har god grunn til å ville skjule 
identiteten. 

For ved Vaterlandsbrua har seks voksne 
menn tatt oppstilling på fortauet. De peker 
på ungdommene, roper til dem på arabisk. 
Gestikulerer med store armbevegelser. Og 
det er ikke glede og stolthet som fyller 
ansiktene og stemmene deres. En av men-

LIK RETT TIL Å VÆRE FORSKJELLIG

nene, fortsatt med taxiuniformen på, filmer 
ungdommene med mobiltelefonen. 

- Ikke lett å være homo 
i små miljøer

- Selvfølgelig er ikke kampen over, svarer 
Hege Herø.

- Så lenge det fins skeive som tar livet sitt 
fordi de ikke kan leve som hele mennesker, 
er det langt igjen, sier hun og forteller at 
risikoen for selvmordsforsøk er mye større 
blant skeive enn heterofile ungdommer.  

- Det kan være vanskeligere å skille seg 
ut i små og konservative miljøer, enten de 
er kristne eller muslimske, mener Herø og 
minner om at det helt frem til 1972 var 
kriminelt å være homofil mann. 

- Loven omfattet ikke kvinner. Man trodde 
tydeligvis ikke at kvinner drev med sånne 
homogreier.

- I dag ser vi at det går tilbake. Veldig. 
Blant annet i Russland og Øst-Europa. Og i 
noen arabiske og afrikanske land er det fort-
satt dødsstraff for homofili, påminner Herø. 

- Jeg er veldig glad for at flere av YS’ 
forbundsledere deltar i paraden. Det gir en 
svært viktig signaleffekt, sier hun. 

- Å gå i paraden har blitt 
en familietradisjon

- For meg er det å gå i paraden en 
måte å vise solidaritet på. Å støtte opp om 

mangfoldet. Å gjøre det ufarlig å være an-
nerledes, sier Hans Erik Skjæggerud, leder 
av YS-forbundet Parat.

- Dessuten har det blitt en tradisjon for 
familien min. Kona og ungene synes det er 
stas å komme til Oslo og bli med på paraden, 
forteller han. 

- Mange av YS’ medlemmer er homofile, 
eller bifile. Alle skal føle seg inkludert i fel-
lesskapet, understreker Skjæggerud.

Ett av YS-medlemmene som har kommet 
ut av skapet er John Jeanette Solstad Remø. 
Ikke som homofil, men som transperson. 
Det skjedde under YS-konferansen for fire 
år siden. 

Foran øynene på kollegaer fra YS-
forbundet STAFO troppet Solstad Remø 
opp på YS-konferansen – iført kvinneklær. 
Foranledningen var at YS’ likestillingspris 
skulle tildeles Marion Arntzen og Harald 
Sundby, som driver Stensveen ressurssenter 
for transpersoner. 

Ære å gå først med regnbueflagget
- Det er mye angst knyttet til det å være 

transperson. Man frykter å bli ledd av. Du 
tror du må være som de andre. At livet faller 
sammen hvis du blir avslørt, fortalte John 
Jeanette Solstad Remø i 2010.

Nå, fire år senere, har hun fått æren av 
å gå aller først i EuroPride. Der bærer hun 
regnbueflagget – på høyhælte sko. 
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Sitatet

”Det er risikofylt å ansette mennesker, 
men det vises ofte ikke på dem. Ansatte 
kan få livskriser og psykiske knekk, syke 
barn og foreldre, ha arvelige sykdom-
mer som plutselig melder seg, alle kan 
få kreft og en hel del andre ”folkesyk-
dommer”. Og noen viser seg late og 
udugelige når de først har fått fast jobb.

Det er i det hele tatt risikosport å være 
avhengig av menneskelig arbeidskraft.

Det er forståelig at arbeidsgiver vil ha 
kontroll, men å åpne for midlertidige stil-
linger for funksjonshemmede eller andre 
gir falsk trygghet.”   

Berit Vegheim fra organisasjonen 
Stopp Diskrimineringen i debattinn-
legget ”Det er risikabelt å ansette 
folk” i Dagbladet 18. juni 2014.

For fire år siden sa Aslak Sira Myhre, 
daværende og nåværende daglig leder i 
Litteraturhuset og påtroppende nasjonal-
bibliotekar, til LO Aktuelt: 

”Bibliotekene har to hovedutfordringer. 
For det første må bygningsmassen oppjus-
teres. Mange bibliotekbygg framstår som 
levninger fra flere tiår tilbake. Derfor må det 
lages en plan, sammen med arkitekter, slik 
at framtidige nybygg oppgraderes til å fylle 
dagens behov. Den andre utfordringen gjel-
der formidlingsevnen. Mens folk tidligere 
oppsøkte bibliotekene fordi de både hadde 
behov og lyst, gjelder ikke det samme i dag, 
fordi det finnes flere alternativer. Vi må ta 
bøkene også ut av bibliotekene og bringe 
dem dit folk er – gjerne ved hjelp av bok-
biler, bokbusser og bokbåter. De bibliotek 
som klarer å kombinere begge utfordringer, 
er ekstremt viktige.”

Dette viser for så vidt en offensiv innstil-
ling og en interesse for å styrke bibliote-
kene. Men er det en god analyse? Er det i 
tråd med andre aktørers vurdering av hvor 
hovedutfordringene er? Er det en fornuftig 
plattform å stå på for en kommende nasjo-
nalbibliotekar? 

I fjor høst skrev Nasjonalbiblioteket på 
oppdrag fra Kulturdepartementet et notat 
med forslag til hvordan staten kan bidra til 
utviklingen av folkebibliotekene. Det inne-
holder både en analyse av folkebiblioteke-
nes situasjon nå, og forslag til tiltak. Notatet 
peker på to sentrale utfordringer. Den ene 
gjelder bibliotekenes rolle i det digitale 
samfunnet. Den andre gjelder hvordan 
bibliotekene skal svare på utfordringen fra 
litteraturhusene. 

Nasjonalbibliotekets analyse i 2014 er 
altså ikke helt den samme som Aslak Sira 
Myhres analyse i 2010. Har det skjedd så 
mye på disse fire årene? Har det digitale 

Påtroppende analyser
samfunnets utfordringer for bibliotekene 
blitt synlig først mellom 2010 og 2014? 
Var det grunn til å ha større forventninger til 
bokbilenes betydning for fire år siden enn i 
dag? Er det viljen til nybygg som er folkebi-
bliotekenes største problem i kommunene? 

Når det nærmer seg november, og Sira 
Myhres oppstart som nasjonalbibliotekar, 
får vi håpe han stiller seg åpen for å vurdere 
med nye øyne hva som er bibliotekenes 
”hovedutfordringer”. Det er mange kloke 
mennesker i Nasjonalbiblioteket å snakke 
med om dette. Det er svært mange bi-
bliotekfolk rundt i landet med kunnskap 
og erfaring. Det er organisasjonsfolk som 
kan bidra med sitt. Og det er folk utenfor 
bransjen som har viktige bidrag. 

Det er viktig at Sira Myhre staker ut en 
kurs som vinner respekt både når vi snak-
ker om Nasjonalbibliotekets tradisjonelle 
kjerneoppgaver med å bevare og formidle 
kultur- og kunnskapsarven, og når vi snak-
ker om Nasjonalbibliotekets nye kjerneopp-
gave: nasjonalt ansvar for bibliotekutvikling 
i det ganske land. I sine første intervju etter 
tilsettinga var han forbilledlig klarsynt på at 
oppgaven var todelt. Nå håper vi han jevn-
lig og åpent analyserer denne porteføljen.

Kombinasjonen av handlingsorientert og 
engstelig, slik Sira Myhre framstiller seg 
selv, kan bringe ham langt i bransjen. Og 
den kan bringe bransjen enda lenger. 
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