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Storkommuner gir nye 
sjefer og flere kollegaer

Regjeringen planlegger en 
storstilt kommunereform. 428 
kommuner skal slås sammen 
til kanskje 105. Vi har sett på 
noen bibliotekkonsekvenser. 
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En alexandriner på Bislet
 

Ragnhild leder bibliotek- og 
arkivstudentenes nye linjefo-
rening ved Høgskolen i Oslo 
og Akershus. De skal bidra til 
å dekke sosiale og kulturelle 
behov utenom timeplanen. 
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En samisk barnebokpolitikk
 

Hva slags barnelitteratur kan best 
bidra til å bevare de samiske språkene 
som levende språk i framtida? - Jeg 
ser hvor lite barnelitteratur som fin-
nes, og hvor utfordrende dette er 
for samiske barn, foreldre og lærere, 
skriver Morten Olsen Haugen.

 14
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Lederen har ordet
Nå er det heldigvis høst! Høsten er 

min absolutte favorittårstid. Jeg vet at 
jeg er litt annerledes på akkurat det 
punktet. De fleste sverger til sommeren 
eller våren i det minste. Men ikke jeg. 
Jeg nyter det faktum at dagene blir 
kortere, nettene lengre, luften kaldere, 
jeg lengter etter den lave høstsola og de 
varme fargene, etter høstregnet! Jeg er 
fullstendig klar over at jeg er en avviker 
på dette punktet, en årstidsavviker. Men 
jeg er helt oppriktig og inderlig forelsket 
i høsten, og har vært det så lenge jeg 
kan huske. 

Gule blad og pottens størrelse
Etter at jeg begynte å jobbe i BF for en 

god stund siden, har høsten fått en helt 
ny dimensjon. Høsten er nemlig tiden for 
lokale forhandlinger. Jeg må innrømme 
at jeg nå etterhvert har blitt så innkjørt 
i fagforeningssyklusen at jeg ikke kan 
tenke på skolestart uten å samtidig 
tenke på kommunesektorens kapittel 3 
og 5. Jeg kan ikke se et gult blad uten å 
tenke på pottens størrelse i statlig sek-
tor, og ved første kalde, klare høstdrag i 

lufta tenker jeg på årets bruddgrunnlag. 
Det høres kanskje litt trist ut, men det 
er ikke det i det hele tatt. Det er fint. 
For på nettopp denne tiden er det at 
hele BFs forhandlerkorps begynner 
å røre på seg, kvesser argumentene, 
innhenter føringene, regner på potter 
og prosenttlillegg og gjør seg klare. Te-
lefonene i sekretariatet begynner å kime, 
epostene fra tillitsvalgte og medlemmer 
rundt omkring i kommuner og fylkeslag, 
på høgskoler og universiteter strømmer 
inn. Det er travelt, selvsagt, men det 
er travelt på en god og inspirerende 
måte. For det er godt å jobbe sammen 
om kjerneoppgavene slik som vi gjør 
nettopp under de lokale forhandlingene. 
Det er dette BF er til for, aller først og 
aller fremst: Å bedre medlemmenes 
lønns- og arbeidsvilkår. Og vi er aldri 
så mange som jobber sammen om ak-
kurat det som vi er i høstmånedene når 
vi fører lokale forhandlinger. 

Kickoff!
I år er det hovedoppgjør og dermed 

lokale forhandlinger i KS-sektorens 

kapittel 4 i tillegg til 3 og 5. Og det er 
avsatt pott i staten og i Oslo kommune. 
Dermed er det også kickoff-møter i 
BFs fylkeslag. Og jeg har reist rundt 
i en liten uke allerede og truffet BFs 
forhandlere. En sammensatt og ulik 
samling bibliotekarer som har ulike 
strategier, erfaringer og tilnærminger, 
men som deler en voldsom energi og 
iver etter å løfte medlemmenes lønn. 
Det er alltid spennende å se nye an-
sikter på kickoff-møtene, men det blir 
heldigvis også mange gjensyn. Og det 
er alltid godt å se erfarne forhandlere 
i salen når jeg kommer til et møte. Da 
vet jeg at jeg kommer til å bli utfordra 
på alt jeg sier, og ikke kan regne med å 
slippe unna med enkle løsninger, men 
jeg vet også at vi kommer til å få høre 
gode historier, morsomme anekdoter 
og vi kommer til å nyte godt av store 
mengder med kompetanse og kunn-
skap. Også vet jeg at jeg kommer til å 
lære noe! Jeg har ennå til gode å reise 
hjem fra et kickoff-møte i BF uten å ha 
lært noe, og uten å være ledsaget av 
tanken på hvilket stort privilegium det er 
å få lov til å treffe så mange flinke folk. 

Godtgjøring
I BF er vi ikke flere enn at aktive til-

litsvalgte går igjen i ulike roller, som 
fylkeslagsledere eller medlemmer i 
fylkeslagenes forhandlingsutvalg, som 
tillitsvalgte eller som freelanceforhand-
lere. Og vi er helt avhengige av den 
jobben de gjør. Det er av helt avgjørende 
betydning for BFs evne til å eksistere 
som attraktiv fagforening at vi lykkes i 
lokale forhandlinger. 

Dette er bakgrunnen for at forbunds-
styret har innført en godtgjøring for 
forhandlere som forhandler på annen  

Det er av helt avgjørende betydning 
for BFs evne til å eksistere som attraktiv 
fagforening at vi lykkes i lokale forhand-
linger. Dette er bakgrunnen for at for-
bundsstyret har innført en godtgjøring for 
forhandlere som forhandler på annen ar-
beidsplass enn sin egen. ”

”
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LØNNSOPPGJØRET

Monica Deildok
Forbundsleder

  arbeidsplass enn sin egen. I tillegg til å 
få dekket reiseutgifter og eventuelt tapt 
arbeidsfortjeneste, vil disse forhand-
lerne motta et lite honorar for jobben de 
gjør. Forhandlere som har slike oppdrag 
må ta kontakt med BFs sekretariat. 

Jeg vil oppfordre alle forhandlere til 
å benytte seg av bisittere. Både fordi 
det er godt å kunne dele ansvaret, men 
også fordi at gjennom å være bisitter er 
det mange som skaffer seg nødvendig 
erfaring med forhandlinger, slik at de 
kan bli forhandlere selv. Dette er viktig 
for nyrekrutteringen av forhandlere i BF.

Rekruttering av forhandlere
Og nettopp rekrutteringen av for-

handlere er en spesielt viktig oppgave 
i BF. Fordi bibliotekarer arbeider i så 
mange ulike virksomheter, av og til 
alene eller bare noen få sammen, har 
BF svært mange lokale forhandlinger å 
dekke, organisasjonens størrelse tatt i 
betraktning. Dette gjør det ekstra viktig 
for oss å rekruttere nye forhandlere, slik 
at vi er rustet til kommende runder med 
lønnsforhandlinger lokalt. Det å få være 
bisitter til en erfaren forhandler er, ved 
siden av å delta på kurs og kickoff, en 
god vei inn i forhandlingene. Gjennom å 
ta med bisittere i forhandlingene bidrar 

erfarne tillitsvalgte å sikre erfaringsover-
føring og opplæring av nye forhandlere. 

Ta gjerne kontakt med sekretariatet 
for å lag bakvaktavtaler. Ikke være redde 
for å ta kontakt under forberedelser eller 
gjennomføringer av forhandlingene. 
For oss som jobber i BF er det nesten 
ingenting som er så morsomt og inspi-
rerende som å ha tett kontakt med BFs 

forhandlere. For det er dette vi er til 
for. Aller først og aller fremst; å bedre 
medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. 

Lykke til i høstens forhandlingsrunder!

Mange BFere er involvert i lokale forhandlinger i disse dager. Her ses fjorårets BF-tillitsvalgt 
Robert Haugen i Sogn og Fjordane fylkeskommune, under drøftingsmøte på Hermansverk  i 2013. 
(Foto: Erling Bergan)

Kvinneandelen blant bibliotek-
studentene på vei opp igjen
Årets tall fra ABI er klare. Nå vet vi litt om søkerne 
som møtte opp den første studieuka på bibliotekar-
utdanninga ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Av 124 nye bachelorstudenter er 27 % menn, mens det er 21 % menn 
blant de 29 som begynte på årsstudiet. Dette gir 26 % menn blant alle de 
nye bibliotekstudentene i år. Sammenligner vi for eksempel med 2006,så 
er dette en nedgang. For åtte år siden var det nemlig 32 % menn. Og i mel-
lomliggende år har tallet også vært høyere. 

Når det gjelder alder, kan det se ut til at trenden er svakt foryngende. 33 % 
av studentene som møtte i år var 22 år eller yngre. Tilsvarende andel for åtte 
år siden var 31 %. Og andelen 31 år eller eldre har sunket fra 28 % til 26 %. 

Den geografiske fordelingen av hvor de nye studentene kommer fra, 
viser klare tendenser til sentralisering. 39 % av årets nye studenter kom-
mer fra Oslo, 18 % fra Akershus. Altså til sammen 57 % fra Oslo og 
Akershus. For fem år siden var denne andelen 48 %. I samme periode 
har HiOA opplevd at andelen nye bibliotekstudenter fra Nord-Norge har 
sunket fra 4 % til 1 %. 

Kamp om leder- 
verv i dansk BF

Både leder og nestleder i 
danske BF ønsker toppvervet 
i organisasjonen etter gene-
ralforsamlingen i oktober i år. 
Både formand Søren Kløjgaard 
og næstformand Tine Jørgen-
sen offentliggjorde sine kandi-
datur i august. 

I danske BF er det general-
forsamlingen i oktober som 
foretar ”opstilling af kandidater 
til formandsposten og hoved-
bestyrelsesposterne”, mens 
medlemmene foretar selve val-
get gjennom elektronisk urav-
stemning over en 14-dagers 
periode i november. Etter dette 
offentliggjøres resultatet, inklu-
dert stemmetall for den enkelte 
kandidat til hovedbestyrelsen. 
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Hold deg oppdatert 
med BF:

På nett:   www.bibforb.no

På facebook: /Bibliotekarene

På twitter: @Bibliotekarene

Nyhetsbrev: ... til medlemmer

Bibliotekaren: ... til medlemmer 

     og abonnenter

Göteborg 13. - 14. november

22 08 34 00 - www.bibits.no

Meld deg

på i dag!

Lederskifte i Bibliotekarforbundet
Rett før deadline meldte valgkomiteen i Bibliotekarforbundet at de ikke har hele kabalen 
klar, men at det er klart hvem de innstiller som forbundsleder på landsmøtet i november. 
Monica Deildok har meldt fra at hun ikke tar gjenvalg. Nåværende nestleder Margunn 
Haugland er valgkomiteens kandidat til å overta vervet som forbundsleder. 

Dermed er en 13 år lang æra i BFs historie i 
ferd med å avsluttes. Monica Deildok ble valgt 
som leder for Bibliotekarforbundet på lands-
møtet i april 2001, og er den tredje forbunds-
lederen siden BF ble stiftet i 1993. Hun har 
ledet forbundet gjennom en rekke vanskelige 
tariffoppgjør, vekst i antall medlemmer fra drøyt 
1000 til dagens 1800, bygging av organisa-
sjon og sekretariat, og hun har stått på i en 
rekke bibliotekpolitiske saker. Monica forteller 
at hun allerede tidligere i år bestemte seg for 
å be valgkomiteen finne en annen kandidat 
til toppvervet. Det ligger ikke noe annet bak 
beslutningen enn at hun synes 13 år er lenge 
nok i et slikt verv. 

Mer om Bibliotekarforbundets Deildok-æra og 
det kommende valget får vi komme tilbake til. 

Dagens nestleder Margunn Haugland er altså 
valgkomiteens forslag til ny forbundsleder i BF. 
Hun er 39 år gammel, jobber som skolebiblio-
tekar ved Skien videregående skole, har lang 
fartstid som tillitsvalgt og kursholder, og har 
vært nestleder i BF siden 2011. 

Mer om Margunn og valgkomiteens innstilling 
kommer vi også tilbake til. 

Monica Deildok tar ikke gjenvalg 

Tekst og foto: 
Erling Bergan
Redaktør i BF

Dagens nestleder i BF Margunn Haugland (til venstre) innstilles av valgkomiteen som ny 
forbundsleder etter Monica Deildok. Her er de to på vei til meglingsinnspurt under hoved-
oppgjøret i 2012. (Foto: Erling Bergan)

LEDERSKIFTE
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Nye sjefer og flere kollegaer
Regjeringen planlegger en storstilt kommunereform. 428 kommuner skal slås sammen til 
betydelig færre. NIVI Analyse har på oppdrag for NRK Dagsrevyen utredet en reformert 
kommunestruktur for hele landet, ikke ulik den man kan forvente med de mål regjerin-
gen har satt. Vi har sett på noen konsekvenser for folkebibliotekene av en slik reform.

Den ferskeste bibliotekstatistikken 
som foreligger er fra 2012. Der finner 
vi tall som forteller om ulike sider ved 
folkebibliotekene i landets 428 kom-
muner. Blant annet om personale. 

Personale
I følge denne statistikken var det 

2446 ansatte i landets folkebibliotek. 
Av disse var 1105 fagutdannete biblio-
tekarer. Det utgjør 45 % av totalt antall 
ansatte. 

Om man ser på stillingsstørrelser i fol-
kebibliotekene, ble det utført i alt 1762 
årsverk. Av dette ble 971 årsverk utført 
av fagutdannede bibliotekarer. Det 
utgjør 55 % av total mengde årsverk. 

Og om vi ser på antall kommuner med 
fagutdannet biblioteksjef, var det 312 av 
landets 428 kommuner som hadde det. 
Det vil si 73 % av kommunene. Men i 
disse kommunene bodde hele 88 % av 
landets befolkning.

Av 312 kommuner med fagutdan-
net biblioteksjef, var det i hele 147 at 
denne sjefen var den eneste ansatte 

Storkommuner endrer folkebibliotekene

Tekst: 
Erling Bergan
Redaktør

med bibliotekfaglig utdanning. Og i 
ytterligere 9 kommuner med ikke-
fagutdannet biblioteksjef, var det kun 
én ansatt bibliotekar med fagutdanning.  
Det er altså hele 156 kommuner der en 
bibliotekfaglig utdannet person jobber 
uten andre fagutdannete kollegaer å 
rådføre seg med i egen stab. 

Det er også grunn til å merke seg at i 
hele 76 kommuner er det kun en person 

ansatt, uansett om vedkommende er 
fagutdannet eller ikke.

Det blir kommunereform
Med dette utgangspunktet skal landets 

bibliotekarer orientere seg i en ny og 
enda ikke helt kjent kommunestruktur. 
Men noen utviklingstrekk kan man trygt ta 
utgangspunkt i: For 18. juni fikk kommu-
nal- og moderniseringsminister Jan Tore 

KOMMUNEREFORM

•	 Regjeringen legger opp til en storstilt kommunerform, med  
Stortingets velsignelse. I løpet av 2019 skal alt være på plass.

•	 Dagens 428 kommuner kan i følge NIVI erstattes av  
105 regionkommuner.

•	 Folkebibliotekene får nye sjefer og bibliotekarene får nye kollegaer
•	 Vi har sett på noen konkrete konsekvenser av NIVIs storkommuner.
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 NIVI-notat 2013:2 

Skisse til kommunalreform basert på 

sterkere primærkommuner – 

regionkommunealternativet  
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Sanner og den blåblå regjeringen flertall 
i Stortinget for sitt forslag til kommune-
reform. Innstillingen fra kommunal- og 
forvaltningskomiteen viste bred politisk 
enighet om hovedlinjene i reformen.  
På ettersommeren inviterer regjeringen 
alle kommuner til å starte samtaler og 
gi vurderinger om sammenslåing med 
nabokommunene. 

Tidsplanen er klar
Departementet legger opp til to ulike 

løp i reformperioden. Det ene løpet tar 
utgangspunkt i kommuner som blir enige 
om sammenslåing og gjør kommune-
styrevedtak i løpet av høsten 2015. For 
disse kommunene vil sammenslåingene 
kunne tre i kraft fra 1. januar 2018. Det 
andre løpet gjelder kommuner som ikke 
selv greier å bli enige om sammenslåing. 
For disse vil sammenslåing vedtas gjen-
nom stortingsproposisjon om ny kom-
munestruktur våren 2017. Kommunale 
vedtak som fattes høsten 2015, men 
som ikke følges opp av kongelig resolu-
sjon våren 2016, vil også bli inkludert i 
proposisjonen. Og det sies klart fra Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet: 
”I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag 
for Stortinget vil det bli lagt til grunn at 
enkeltkommuner ikke skal kunne stanse 
endringer som er ønsket og hensiktsmes-
sige ut fra regionale og nasjonale hen-
syn.” Departementet legger til grunn at 
sammenslåingene som et utgangspunkt 
vil iverksettes senest fra 1. januar 2020. 

Helt nytt kommunekart
I opptakten til denne prosessen utfor-

dret NRK Dagsrevyen i fjor høst analy-
sebyrået NIVI til å utrede en reformert 
kommunestruktur for hele landet, ikke 
ulik den man kan forvente med de mål 
regjeringen har satt.

NIVIs forslag medfører 105 regionkom-
muner. Det nye kommunekartet de tegner 

Nr Antall Årsverk Antall Årsverk

5Oslo 1 1 126 116,60 208 194,16
5Bergen 1 1 50 47,00 119 87,12
6Vestregionen 2 2 56 46,50 91 72,15
4Stavangerregionen 8 7 42 38,85 102 82,30
9Follo 7 7 39 33,00 64 46,37
2Drammensregionen 6 6 38 31,78 63 50,04
2Nedre Glommaregionen 5 5 29 26,75 53 43,35
7Nedre Romerike 8 8 28 25,25 50 42,27
4Kristiansandregionen 7 6 29 23,84 70 46,86
7Trondheimsområdet 5 2 25 23,00 72 56,90
Hamarregionen 4 4 25 21,50 45 35,07

3Grenlandsregionen 4 3 22 19,25 52 39,69
8Øvre Romerike 6 5 18 16,30 38 27,63
2Tønsbergregionen 2 2 19 16,25 36 30,65
9Tromsøregionen 2 1 18 16,20 33 25,34
6Ålesundregionen 7 6 17 16,10 35 25,57
5Haugesundregionen 8 6 17 15,90 44 36,08
3Arendalsregionen 5 4 16 15,24 29 24,51
4Jæren 3 3 14 14,70 31 21,20
6Molderegionen 9 7 16 12,95 34 20,45
3Mosseregionen 3 3 14 12,60 19 16,03
4Indre Østfold 7 7 16 12,20 31 20,50
3Larvik 2 2 13 11,80 21 16,90
9Bodøregionen 3 1 12 11,50 22 17,30
Kongsvingerregionen 6 6 11 10,40 22 18,20

3Sandefjord 1 1 10 9,45 18 16,45
3Horten 1 1 9 9,00 13 11,15
Gjøvikregionen 5 4 10 8,98 28 19,00

8Ranaregionen 5 3 10 8,70 22 14,94
5Sunnhordland 6 4 9 8,00 28 17,56
5Region Nordhordland 9 6 10 7,65 30 17,91
2Ringeriksregionen 3 3 9 7,60 16 11,70
Lillehammerregionen 3 3 8 7,60 14 11,84

9Harstadregionen 5 4 8 7,50 18 10,67
9Ofotenregionen 5 5 8 7,00 18 10,72
2Kongsbergregionen 4 3 8 6,70 20 12,93
Hadeland 2 2 8 6,70 13 9,58

2Nord-Gudbrandsdal 6 6 8 6,55 17 11,59
7Kristiansundregionen 3 3 7 6,55 14 10,21
Altaregionen 2 2 7 6,50 11 8,72
Nord-Varanger 6 4 7 6,20 16 11,46
Valdres 6 5 8 6,12 12 8,28

2Hurumlandet 2 2 7 6,00 10 8,10
3Øst-Telemark 3 2 7 6,00 15 10,50
Hammerfestregionen 5 4 7 5,90 14 9,80

8Inn-Trøndelagsregionen 3 3 7 5,73 13 8,72
Haldenregionen 2 2 6 5,70 11 8,61

2Hallingdal 6 3 7 5,47 21 11,91
7Fosenregionen 7 5 6 5,28 24 10,42
7Sunndal/Surnadalregionen 4 4 6 4,95 16 9,10
6Ulsteinregionen 4 4 5 4,80 10 7,16
6Førderegionen 5 3 6 4,76 23 12,05
4Grimstad 1 1 5 4,75 8 6,90
3Kragerøregionen 2 2 5 4,74 8 5,99
3Midt-Telemark 3 3 7 4,63 11 5,63

Regionkommune
(etter NIVIs nye kommunekart)

Antall gamle 
kommuner
som inngår

Fagutd
bibl.

sjefer

Fagutd.
bibliotekarer

Ansatte

er laget ut fra gjennomgang av en rekke 
kjennetegn ved dagens kommuner. Det 
gjelder grenser for felles bolig- og ar-
beidsmarkedsområder, befolkningsgrunn-
lag og framtidig befolkningsutvikling, 
senterstruktur, kommunikasjoner, reise-
avstander osv. Det er også tatt hensyn til 
kunnskaper om etablert samarbeid mel-
lom kommunene og lokale identitets- og 
tilhørighetsforhold. I mange tilfeller er det 
utvist skjønn om hva som kan være gode 

kommunale enheter og i noen tilfeller er 
det foreslått nye kommuner uten inngå-
ende kjennskap til lokale forhold.

La det være sagt med en gang: Kom-
munesammenslåinger landet rundt vil 
nok vise seg ikke å bli helt som NIVI 
skisserer. Men det nye kommunekartet 
de tegner har likevel mange trekk vi må 
forvente at det nye kommune-Norge vil 
få. Det er et godt utgangspunkt for å se 
på mulige konsekvenser av reformen.

KOMMUNEREFORM

 

Tabellen viser hvordan bibliotekpersonalet 
fordeler seg i de 105 storkommunene som 
NIVI mener kan være et sannsynlig resultat av 
kommunereformen, om vi bruker biblioteksta-
tistikken fra 2012 som grunnlag. Tabellen er 
sortert etter antall årsverk med bibliotekfaglig 
personale, og fortsetter på neste side. (Du kan 
lese hele NIVI-notat 2013:2 ”Skisse til kom-
munalreform basert på sterkere primærkom-
muner – regionkommunealternativet” på www.
nivianalyse.no. Bibliotekstatistikken ligger på 
www.nb.no.)
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9Indre Saltenregionen 4 2 5 4,50 14 8,03
8Vefsnregionen 3 3 6 4,40 9 6,08
6Indre Sogn 6 4 5 4,40 23 12,59
3Holmestrand 3 3 7 4,35 16 6,95
2Stokke 2 2 6 4,25 8 5,50
Fjellregionen 4 4 6 4,22 12 6,18

5Region Vest 4 4 5 4,20 18 14,30
9Vesterålen Region 6 4 5 4,00 20 10,40
5Vosseregionen 5 1 4 4,00 18 9,72
2Midt-regionen i Buskerud 3 1 4 4,00 12 6,32
Sør-Varanger 1 1 4 4,00 8 6,79

3Vest-Telemark 6 5 5 3,90 19 8,91
8Levanger/Verdalregionen 2 2 4 3,80 14 10,00
6Ørsta/Voldaregionen 2 2 4 3,80 10 5,36
6Indre Nordfjordregionen 4 2 5 3,60 12 8,14
Elverumregionen 2 1 5 3,59 8 6,39
Region Indre og Midtre Finnmark 5 3 5 3,58 15 10,40

5Hardanger 5 1 4 3,50 17 10,54
8Midtre Namdal Region 5 3 5 3,30 10 5,38
5Region Bjørnefjorden 4 3 4 3,27 13 7,34
7Værnesregionen 5 3 4 3,20 19 12,32
9Lofotenregionen 6 2 4 3,00 13 8,61
5Ryfylke 5 4 3 3,00 21 12,13
2Midt-Gudbrandsdal 3 3 3 3,00 9 5,12
Nord-Tromsregionen 4 2 3 3,00 11 7,16

6Florøregionen 2 2 3 2,80 7 4,90
4Egersundregionen 4 2 3 2,75 13 7,80
7Rørosregionen 3 3 4 2,70 8 4,32
4Setesdal 4 3 3 2,60 6 3,70
4Farsund/Lyngdalregionen 3 2 4 2,50 15 9,24
8Ytre Helgelandsregionen 5 3 3 2,48 7 4,78
Sør-Østerdal 3 3 3 2,40 9 5,70

9Målselvregionen 4 3 3 2,35 8 4,70
9Lenvikregionen 6 1 3 2,30 10 5,75
4Lindesnesregionen 5 1 2 2,00 12 7,80
9Balsfjord/Storfjordregionen 3 2 2 2,00 5 3,50
7Øyregionen 2 2 2 2,00 7 3,76
4Flekkefjordregionen 3 1 2 1,80 12 6,67
7Orkdalsregionen 5 2 2 1,75 12 7,26
8Ytre Namdal Region 4 2 2 1,75 10 5,62
7Oppdal/Renneburegionen 2 1 2 1,75 5 2,64
8Brønnøysundregionen 4 1 2 1,50 8 5,30
4Risørregionen 2 1 2 1,50 6 3,50
8Indre Namdal Region 6 2 2 1,45 18 5,08
Trysilregionen 2 2 2 1,45 4 2,00

6Indre Sunnmøre 4 2 1 1,00 11 5,91
6Måløyregionen 3 1 1 1,00 9 3,87
8Meløyregionen 2 1 1 1,00 3 2,94
5HAFS-regionen 4 1 1 1,00 10 4,60
7Hemne/Aureregionen 3 1 0 0,00 6 3,68

Totalt 427               312    1 105   971      2 446     1 762

Nr Antall Årsverk Antall Årsverk

5Oslo 1 1 126 116,60 208 194,16
5Bergen 1 1 50 47,00 119 87,12
6Vestregionen 2 2 56 46,50 91 72,15
4Stavangerregionen 8 7 42 38,85 102 82,30
9Follo 7 7 39 33,00 64 46,37
2Drammensregionen 6 6 38 31,78 63 50,04
2Nedre Glommaregionen 5 5 29 26,75 53 43,35
7Nedre Romerike 8 8 28 25,25 50 42,27
4Kristiansandregionen 7 6 29 23,84 70 46,86
7Trondheimsområdet 5 2 25 23,00 72 56,90
Hamarregionen 4 4 25 21,50 45 35,07

3Grenlandsregionen 4 3 22 19,25 52 39,69
8Øvre Romerike 6 5 18 16,30 38 27,63
2Tønsbergregionen 2 2 19 16,25 36 30,65
9Tromsøregionen 2 1 18 16,20 33 25,34
6Ålesundregionen 7 6 17 16,10 35 25,57
5Haugesundregionen 8 6 17 15,90 44 36,08
3Arendalsregionen 5 4 16 15,24 29 24,51
4Jæren 3 3 14 14,70 31 21,20
6Molderegionen 9 7 16 12,95 34 20,45
3Mosseregionen 3 3 14 12,60 19 16,03
4Indre Østfold 7 7 16 12,20 31 20,50
3Larvik 2 2 13 11,80 21 16,90
9Bodøregionen 3 1 12 11,50 22 17,30
Kongsvingerregionen 6 6 11 10,40 22 18,20

3Sandefjord 1 1 10 9,45 18 16,45
3Horten 1 1 9 9,00 13 11,15
Gjøvikregionen 5 4 10 8,98 28 19,00

8Ranaregionen 5 3 10 8,70 22 14,94
5Sunnhordland 6 4 9 8,00 28 17,56
5Region Nordhordland 9 6 10 7,65 30 17,91
2Ringeriksregionen 3 3 9 7,60 16 11,70
Lillehammerregionen 3 3 8 7,60 14 11,84

9Harstadregionen 5 4 8 7,50 18 10,67
9Ofotenregionen 5 5 8 7,00 18 10,72
2Kongsbergregionen 4 3 8 6,70 20 12,93
Hadeland 2 2 8 6,70 13 9,58

2Nord-Gudbrandsdal 6 6 8 6,55 17 11,59
7Kristiansundregionen 3 3 7 6,55 14 10,21
Altaregionen 2 2 7 6,50 11 8,72
Nord-Varanger 6 4 7 6,20 16 11,46
Valdres 6 5 8 6,12 12 8,28

2Hurumlandet 2 2 7 6,00 10 8,10
3Øst-Telemark 3 2 7 6,00 15 10,50
Hammerfestregionen 5 4 7 5,90 14 9,80

8Inn-Trøndelagsregionen 3 3 7 5,73 13 8,72
Haldenregionen 2 2 6 5,70 11 8,61

2Hallingdal 6 3 7 5,47 21 11,91
7Fosenregionen 7 5 6 5,28 24 10,42
7Sunndal/Surnadalregionen 4 4 6 4,95 16 9,10
6Ulsteinregionen 4 4 5 4,80 10 7,16
6Førderegionen 5 3 6 4,76 23 12,05
4Grimstad 1 1 5 4,75 8 6,90
3Kragerøregionen 2 2 5 4,74 8 5,99
3Midt-Telemark 3 3 7 4,63 11 5,63

Regionkommune
(etter NIVIs nye kommunekart)

Antall gamle 
kommuner
som inngår

Fagutd
bibl.

sjefer

Fagutd.
bibliotekarer

Ansatte

Bibliotek i nye storkommuner
Vi har sammenholdt bibliotekstatistik-

ken med NIVIs nye kommunekart. Hva 
viss personale og tjenestesteder i dagens 
folkebibliotek uendret ble med inn i de nye 
storkommunene? Hvilke konsekvenser 
ville det få? 

En åpenbar virkning vil være større 
bibliotekfaglige miljø. Ikke fordi større 
kommuner nødvendigvis samler per-
sonalet fysisk. Men de blir samlet 
organisatorisk, under samme ledelse 
og inngår i samme planlegging, samme 
valg av driftsløsninger. Personalet kan 

få flere kollegaer å snakke med, rådføre 
seg med, dele erfaringer med, spille ball 
med. Med avstander mellom bibliotek-
avdelinger i nye storkommuner, kan det 
også bli økt reise- og møteaktivitet. 

Men tallene viser at med NIVIs 105 
storkommuner, vil ingen bibliotekansatte 
lenger være alene, om vi tar utgangspunkt 
i personalfordelinga fra 2012.  Minste 
antall bibliotekansatte i en kommune vil 
være 3. Når det gjelder kompetansen vil 
kun én av storkommunene være helt uten 
fagutdannete bibliotekarer, mens fire av 
de nye storkommunene vil ha en ensom 

fagutdannet bibliotekar ansatt. De øvrige 
1101 bibliotekarene i 100 storkommuner 
vil ha kollegaer å rådføre seg med. Mange 
vil gå fra å ha vært noen få kollegaer, til å 
bli en større organisasjon. 

Kamp om sjefsjobbene
En annen virkning av en slik kommu-

nereform, vil selvfølgelig være at mange 
biblioteksjefer blir ”overflødige”. Mange 
av disse vil være fagutdannete bibliotek-
sjefer.  Noen storkommuner vil omstille 
seg inn i ny stillingsstruktur gjennom 
medbestemmelse og forhandlinger. 
Andre vil ønske å restarte lederkabalen 
ved å lyse ut stillinger som ansatte 
må søke på. Det blir uansett kamp om 
sjefsjobbene. Diskusjonene om at biblio-
teksjefer bør være fagutdannet vil skifte 
karakter. Småkommuners problemer 
med å innfri lovkravet, og våre krav om 
at biblioteksjefstillinger ikke må være 
mindre enn 100 % for å realisere dette, 
blir noe mindre aktuelt. Men spørsmålet 
forsvinner absolutt ikke. For 56 av 105 
storkommuner vil fremdeles ha under 5 
årsverk bibliotekfaglig personale, som 
er forskriftenes krav til at kommunen 
har rett til å bevilge seg selv unntak fra 
kravet om fagutdannet sjef. Men i de 
øvrige 49 storkommunene vil kommunen 
altså ikke være forpliktet til å lyse ut og 
tilsette etter noen spesiell kompetanse. 

Bieffekt
Erfaringene fra kommunesammen-

slåingene i Danmark i 2007 har vist 
problematiske sider ved en slik reform. 
En rekke filialer har blitt borte de siste 
årene. Noen vil hevde at en del av disse 
filialene burde vært nedlagt uansett, på 
grunn av endret bo- og reisemønster. 
Men mye tyder på at kommunereformen 
generelt har styrket kommuneadminis-
trasjonene, mens desentraliserte tjenes-
testeder er blitt lidende. Fagforeninger, 
interessegrupper og lokalsamfunn kan 
derfor ha grunn til å forberede seg på 
å måtte kjempe for tilstrekkelig desen-
traliserte tilbud. For man trenger ikke å 
godta sentralisering av tjenestetilbud, 
selv om det skulle ligge gevinster i år 
sentralisere administrativ og politisk 
ledelse. 

For mange kan det gi mening i å la 
større kommuner erstatte et mylder av 
interkommunale strukturer. Men i kampen 
mot bivirkninger av denne medisinen, kan 
danske erfaringer bli nyttige. 

KOMMUNEREFORM
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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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Alexandria er en studentforening for alle studen-
ter ved arkiv-, bibliotek- og informasjonsvitenskap 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Alle som 
studerer ved ABI på høgskolen kan komme på 
foreningas arrangement. Alexandria ble stiftet 
mars 2014. Aktiviteter høsten 2014 er blant 
annet quizkvelder, museumsbesøk, lånepils, 
bokbytte og spillkvelder.  

En alexandriner på Bislet
Bibliotekarstudentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus har behov for å gjøre ting 
sammen – også utenom timeplanen. Sosialt, kulturelt og faglig. Nå har de dannet en 
forening for dette, sammen med arkivstudentene. Og hva kunne vel passe bedre enn å 
kalle foreninga Alexandria? 

Ragnhild leder bibliotek- og arkivstudentenes nye linjeforening

Tekst: 
Erling Bergan
Redaktør

Vi har møtt lederen for Alexandria, 
Ragnhild Karlsen Dalslåen. Hun er an-
dreårs bibliotekstudent på Institutt for 
arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus. Institut-
tet har rundt 550 studenter, de fleste på 
bibliotekarutdanningen. 

Møtested
- Alexandria er en linjeforening for 

bibliotek- og arkivstudenter som ble 
startet opp i mars i år. Vi skal satse på 
sosiale og faglige arrangement, ut over 
det skolen tilbyr. Alexandria skal være et 

BIBLIOTEKSTUDENTENE

alexandria

møtested for studentene. 
- Rakk dere å få i gang noen aktivitet 

før eksamenstida og sommeren tok 
dere? 

- Vi hadde noen sosiale arrangement 
siste semester, og vi håper å kunne få 
gjort mer - både faglig og sosialt - dette 
semesteret. 

- Hva slags sosiale arrangement er det 
snakk om?

- Vi har hatt filmkvelder, og spillkvelder 
der folk kan møtes over brettspill. Og vi 
har arrangert en lunsj der master- og 
bachelorstudentene kunne møte hveran-
dre, siden vi ikke har noen annen arena 
for sånn kontakt. Vi var rundt 20 på det 
arrangementet, hvor bachelorstudenter 
som er nysgjerrig på masteren spørre 
studentene der hvordan det er å gå på 

masterstudiet. 
- Og det fungerte?
- Det ble veldig hyggelig. Etter lunsjen 

var det også en av bachelorstudentene 
som fikk hjelp av en masterstudent med 
bacheloroppgaven sin. 

Engasjement i det nye kullet
Foreløpig har ikke Alexandria hatt 

noen andre faglige arrangement, men 
Ragnhild forteller at det skal komme. Hun 
synes det nye kullet som begynte denne 
høsten virker engasjert, og at det da er 
positivt at de har Alexandria å kanalisere 
engasjementet sitt inn i.

- Skal dere være en pressgruppe for 
å påvirke og endre studiet? 

- Vi har studentrådet som fyller den rol-
len. Studentpolitikken er en annen arena, 
vi er ikke en politisk forening.

- Men dere skal skape interesse for 
faglige og bibliotekpolitiske spørsmål?

- Ja, vi vil presentere saker. Men uten 
at foreninga tar standpunkt. 

Interesse for webDewey
Ragnhild er usikker på hvilke saker som 

kan være mest aktuelle å sette søkelys 
på, men trekker fram webDewey som et 
tema de har diskutert mye, en overgang 
de synes er spennende. 

- Ellers må jeg vil si at jeg ikke helt 
har nådd det punktet ennå hvor det som 
skjer etter studiet er veldig viktig. Men 
det kommer nok.

- Har du tro på at det er jobber å få 
etter studiet?

- Jeg håper jo det. Mitt inntrykk er at 
det ikke er så vanskelig å få seg jobb. 
Nå kjenner jeg ikke så mange som søker 
bibliotekarjobber for tida. Men jeg føler 
ikke noen bekymring for det personlig i 
hvert fall. 

Om hun som ferdig utdannet vil jobbe 
i fag- eller folkebibliotek, har hun ikke 

Styret i bibliotek- og arkiv-
studentenes linjeforening 
Alexandria ved HiOA, valgt 
i mars 2014:  Foran fra 
venstre: Nina Stautland 
Sætevik, Runa Marie Tjå-
land og Ragnhild Karlsen 
Dalslåen. Bak fra venstre: 
Simon Kvernmo Mailand, 
Martin Tufte Fjellanger og 
Bjarne Bjørnevik. 
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BIBLIOTEKSTUDENTENE

bestemt seg for ennå. 
- Begge typer bibliotek er spennende. 

I starten hadde jeg mest lyst på fagbi-
bliotek, men i det siste har jeg fått opp 
interessen for folkebibliotek. Du treffer 
et litt annet publikum der, sier Ragnhild 
Dalslåen, som nettopp har fått seg jobb 
som tilkallingsvikar på Deichman. 

- Hvorfor begynte du på bibliotekar-
studiet selv?

- Jeg ville gå et profesjonsstudium, og 
bibliotekarrollen snakket til meg.

- Snakket til deg?
- Ja, for jeg liker godt å jobbe med 

mennesker, det er derfor jeg har en-
gasjert meg i Alexandria også. Det er 
artig med folk og jeg er glad i bøker. 
Og den kombinasjonen stemmer med 
mitt inntrykk av hvordan jobben som 
bibliotekar kan være.  

- Hvordan har studiet virket så langt?
- For å være ærlig synes jeg at det 

til tider virker litt utdatert. Jeg kjenner 
bibliotekarer som forteller at de lærte 
det samme som oss, også på åtti- og 
nittitallet. Det var for eksempel en klas-
sifikasjonsoppgave - med klær som 
tema - som hadde vært den samme i 
mange år, og som først ble endra i fjor. 
Men det virker som det er fornying på 
gang, det virker som de gjør noe med 
det. Det har kommet unge nye forelesere 
som virker bra. 

Møtes på tvers
Alexandria er altså en forening for 

både bibliotek- og arkivstudenter. Ragn-
hild ser at det er et skille mellom dem, 
selv om det er noe felles i fagområdene. 

- Vi har egentlig ikke hatt så mye kon-

takt mellom studentene på de to studi-
ene. Men gjennom Alexandria håper vi å 
kunne møtes på tvers og bli bedre kjent. 

- Hvorfor har dere valgt navnet Ale-
xandria?

- Det er jo inspirert av biblioteket i 
Alexandria. Vi valgte noe som var gjen-
kjennbart, som fortalte hva vi var. Et 
navn som assosieres med kunnskap og 
opplysning. Når folk utenfra hører ordet 
Alexandria, tenker de ofte på antikkens 
bibliotek. Men det er litt synd at vi har et 
navn som ikke også inkluderer arkiv. Men 
Alexandria er et fint navn på foreninga, 
sier Ragnhild Karlsen Dalslåen. 

Ragnhild Karlsen Dalslåen leder linjeforeninga Alexandria, for studentene ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsvitenskap ved  
Høgskolen i Oslo og Akershus. - Vi har hatt filmkvelder, og spillkvelder der folk kan møtes over brettspill. Og vi har arrangert en lunsj der  
master- og bachelorstudentene kunne møte hverandre, forteller hun. (Foto: Erling Bergan)



Bibliotekaren  9/2014 12   

Å støtte opp om de tillitsvalgte
- Det er mye kompetanse og erfaring blant BFs lokale tillitsvalgte, og det samme gjelder 
det sentrale sekretariatet. Vi jobber med å få delt og gjenbrukt denne kunnskapen på 
en god måte. 

Det er prosjektmedarbeider Embret 
Rognerød som sier dette. Vinteren 2013 
vedtok forbundsstyret å gjennomføre et 
toårig prosjekt med tittelen ”Lærende 
organisasjon”. Det ble lyst ut stilling som 
prosjektmedarbeider, og Embret Rognerød 
begynte i fjor sommer. Etter halvgått løp 
kan han slå fast at mye er gjort og mye 
gjenstår. 

Kommunikasjon og gjenbruk
av kompetanse

Målet med prosjektet er å ”styrke BFs 
kommunikasjon og kunnskapsdeling mel-
lom medlemmer, tillitsvalgte, fylkeslags-
styrer og sekretariat, med spesiell vekt på 
arbeidslivsspørsmål og tillitsvalgtrollen”. 
Og prosjektet skal ”etablere systemer for 
gjenbruk av opparbeidet kompetanse og 
kunnskapsdeling i organisasjonen som 
helhet”. 

- Går det bra med prosjektarbeidet? 
- Vi har holdt på i ett år og det har vært 

nødvendig å få en pekepinn på hvordan 
prosjektet oppleves rundt i fylkeslagene. 
Derfor har vi gjennomført en spørreunder-
søkelse blant fylkeslagslederne om noen 
av målene. Den viser tilfredshet med at vi 
har fått på plass flere kommunikasjonsplatt-

Tekst: 
Erling Bergan
Redaktør

•	 Bibliotekarforbundet er halvveis i det toårige prosjektet som går  
under tittelen ”Lærende organisasjon”

•	 Målet med prosjektet er å styrke kommunikasjon og kunnskapsdeling 
mellom aktørene i BF, med vekt på arbeidsliv og tillitsvalgtrollen. 

•	 Prosjektet skal etablere systemer for kunnskapsdeling i BF. 
•	 Her gjør prosjektmedarbeider Embret Rognerød opp status.

LÆRENDE ORGANISASJON

BF-prosjektet ”Lærende organisasjon” med klar retning ved halvgått løp:

former. Samtidig viser den etterspørsel fra 
fylkeslagenes side etter mer innhold, særlig 
når det gjelder viktige tillitsvalgtspørsmål, 
noe som går til kjernen av hva prosjektet 
innebærer. 

Fem plattformer
- Hvilke kommunikasjonsplattformer blir 

det satset på?

- Vi er nå jevnlig på fem plattformer: Blad, 
nettsider, nyhetsbrev, Facebook og Twitter. 
Hver arena har sine særegenheter, sine 
muligheter og begrensninger. Det lærer vi 
mye om underveis. Bibliotekaren, nettsider 
og nyhetsbrev peker i retning av å være 
de mest ”offisielle” kanalene – de som 
flesteparten av medlemmene oppsøker. 
Facebook og Twitter virker mer flyktige 

Prosjektmedarbeider Embret Rognerød (tv) i prat med styre-
medlem Svein Sandvik i Oslo/Akershus BF og forbundsleder 
Monica Deildok. (Foto: Erling Bergan)
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Vi ønsker jo at det skal være lettest mulig for 
medlemmene å finne informasjonen de trenger, enten 
de sitter foran pc-en på jobben, bruker mobilen under 
et møte, eller med paden i sofaen hjemme. Forståelige 
og nyttige svar på ofte stilte spørsmål skal være bare 
et tastetrykk unna. ”

”
som organisasjonskanaler, men der kan 
vi få flere uformelle henvendelser, og der 
kommuniserer vi også utenfor menigheten. I 
sosiale media fanger vi også opp problem-
stillinger og diskusjonstema som opptar 
andre organisasjoner, medier og stemmer. 

- Er nettsidene egnet til å nå prosjekt-
målene?

- Vi har ikke hatt noen store problemer 
med å drifte dagens nettsider. Men det har 
vist seg vanskelig å videreutvikle mulighe-
tene som nettet byr på, uten å skifte system. 
Vi avvikler derfor det proprietære systemet 
vi har vært på og lanserer nye nettsider i 
løpet av høsten, basert på Wordpress. 

Lett tilgjengelig informasjon
om lønn og tariff

- Nytt system, men blir det også nytt 
innhold?

- Vi tar med oss mye av materialet på 
dagens nettsider, men vi gleder oss også 
til å presentere nytt innhold. Sammen 
med redaktøren har jeg brukt mye tid det 
siste halvåret på å tilrettelegge for de nye 
nettsidene. Lett tilgjengelig informasjon 
om lønn og tariff er det soleklart viktigste 
arbeidet, noe spørreundersøkelsen blant 
fylkeslederne også bekrefter. Få klikk og 
korte, oppdaterte tekster er blitt et slags 
mantra. Det har tatt tid å få verktøy og 
plattform på plass, men jeg håper og tror 
at innholdet vil dekke et behov og at mange 
tar i bruk disse ressursene.

Kortvariant eller utfyllende tekst
- Mer stoff tilrettelagt for tillitsvalgte på 

nettsidene?
- Ja, det er meningen. Det blir mange 

FAQ-spørsmål med egne svar-artikler, 

LÆRENDE ORGANISASJON

forhåpentligvis gruppert og tilrette-
lagt på en brukervennlig måte. Her vil 
det være nyttig informasjon for både 
vanlige medlemmer og tillitsvalgte, 
basert på problemstillinger og tema 
som vi opplever at mange medlemmer 
lurer på. Det blir en nettjeneste hvor 
man kan velge å se kortvarianten av 
svaret på om du for eksempel kan ta 
ut forskudd på ferie, eller se linker til 
ferieloven og en mer utfyllende tekst. 
Vi ønsker jo at det skal være lettest 
mulig for medlemmene å finne infor-
masjonen de trenger, enten de sitter 
foran pc-en på jobben, bruker mobilen 
under et møte, eller med paden i so-
faen hjemme. Forståelige og nyttige 
svar på ofte stilte spørsmål skal være 
bare et tastetrykk unna.

- Det blir en jobb å holde dette opp-
datert?

- Ja, og det er vi klar over. Jeg håper 
mange melder fra dersom de finner feil, 
mangler eller hvite flekker. Og så skal vi 
drive kontinuerlig kvalitetssikring på eget 
initiativ også, selvfølgelig. 

Arbeidstid et viktig tema
Embret forteller at i spørreundersøkel-

sen seilte arbeidstid opp som det temaet 
desidert flest av fylkeslagslederne mente 
vi burde vektlegge. 

- Deltid og midlertidige ansettelser angår 
også mange av medlemmene. Det tar vi 
selvfølgelig med oss. Det er veldig viktig 
med noen klare retningsangivelser, sier 
Embret, som ikke utelukker flere og bre-
dere undersøkelser blant BFs tillitsvalgte 
og medlemmer. 

Prosjektmedarbeider Embret Rognerød 
følger med på bruken av de ulike plattfor-
mene, og ser at både statistikken og under-
søkelsen viser at nyhetsbrevet er det nye 
kommunikasjonstilbudet som flest tar i bruk. 

- Det gir oss mulighet til å tenke nytt om 
hva slags stoff som hører hjemme hvor. Som 
”lærende organisasjon” bør BF hele tiden 
vurdere hvilke kommunikasjonsplattformer 
som egner seg til hva. 

Mariken ble iPad-vinner på Bislet
Det var et nysgjerrig og engasjert kull  som begynte på bibliote-
karstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus denne sommeren. 
Oppstartsuka for 1. klassingene fulgte samme timeplan som har 
vært vanlig de siste årene. Og Bibliotekarforbundet hadde stand 
for å informere om vår virksomhet og for å bli kjent med de nye 
studentene. Både Oslo/Akershus BF og sekretariatet var med, 
og antall nye studentmedlemmer ble rekordhøyt. Som tidligere 
ble det trukket ut en heldig vinner blant de nyinnmeldte. Det 
ble Mariken Stadskleiv (tv) som fredag 15. august fikk over-
rakt en flunkende ny iPad av forbundsleder Monica Deildok. 
Vi gratulerer og ønsker alle de nye studentene lykke til med 
studiet. (Foto: Embret Rognerød) Fo
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En samisk barnebokpolitikk

SAMISK BARNEBOKPOLITIKK

”Mitt inntrykk er at mye av den samiske 
barnelitteraturen i dag handler om samisk 
kultur og samfunnsliv. Det er i og for seg 
greit; ingen kan skrive bedre om det å 
være same enn de samiske forfatterne 
selv. Problemet er at samisk språk der-
ved opprettholdes som et internt språk, 
et språk for å lese og snakke om det 
samiske. Samiske barn bør få oppleve at 
samisk språk også kan brukes for å lese 
om sport, sjakk, sjørøvere og sydenferie.”

Mest mulig tekst som nytt hovedmål?

Hva slags barnelitteratur kan best bidra til å bevare de samiske språkene som levende
språk i framtida? Gjennom arbeidet mitt har jeg kontakt med sørsamisk kultur- og 
språkarbeid. Derfor har dette blitt viktig for meg. Jeg ser hvor lite barnelitteratur som 
finnes, og hvor utfordrende dette er for samiske barn, foreldre og lærere. 

Tekst: 
Morten Olsen Haugen, 
Rådgiver 
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek

Den største utfordringen er å skape 
et mangfoldig språkmiljø med mange 
ulike typer tekster: viktige tekster, røl-
pete tulletekster og banale, tilfeldige 
tekster. Norskspråklige barn har tilgang 
til hele dette tekstspekteret, og jeg 
mener at det er en viktig faktor for 
språkutvikling. 

Fem mål for en ny barnebokpolitikk
Det overordnede målet i regjerin-

gens politikk for de samiske språkene 
er å legge til rette for en trygg framtid 
for de samiske språkene i Norge – 
nord¬samisk, lulesamisk og sørsamisk. 

Et viktig mål er å få flere samiske språk-
brukere. 

I lys av dette og lignende mål har jeg 
forsøkt å formulere fem mål for en samisk 
barnebokpolitikk: 

1. sørge for at det finnes mye samisk 
tekst i forskjellige sjangre tilgjenge-
lig for barn, for å støtte mange ulike 
lesesituasjoner og tekstnivå

2. utvikle oversetterferdigheter og 
erfaring med tekstskaping hos 
lærere og andre med samisk språk-
kompetanse

3. skape tekster som formidler samisk 
tradisjon og kultur og moderne 
hverdagsvirkelighet

4. utvikle samiske forfattere som profe-
sjon og identitet

5. sørge for at kjente barnebokunivers 
også er tilgjengelige på samiske 
språk 

Dette er en strategi hvor vekten er 
forskjøvet fra forfatterrollen og samisk 
kulturformidling til et nytt hovedmål: 
mest mulig tekst. Og mye variert tekst.

 
Dagens kulturpolitikk

Det er ikke så lett å finne noen spesi-
fikke mål for en samisk barnebokpolitikk. 
Språk- og kulturpolitikken omtaler litte-
ratur generelt (underforstått voksnes lit-
teratur?), språkundervisning og språklige 
rettigheter. Regjeringens handlingsplan 
for samiske språk (2009) nevner ikke 
barnelitteratur som en nødvendig del 
av et naturlig språkmiljø. Barnelittera-
turen blir borte mellom pedagogikken, 
språklige rettigheter i storsamfunnet og 
kulturpolitikken.

Hovedmålet for Sametingets kul-
turpolitikk, slik denne ble formulert i 
Sametingets kulturmelding våren 2013, 
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er ”Et levende og mangfoldig samisk 
kunst- og kulturliv av god kvalitet som 
er tilgjengelig for alle.” Det er viktig å 
skape gode arbeidsvilkår for samiske 
kunstnere; det mest konkrete av de fire 
delmålene i Sametingets kulturpolitikk er 
da også ”bedre rammevilkår for samiske 
kunstnere.” I tråd med dette står det i 
Sametingets budsjett for 2014 at ”Sa-
metinget vil stimulere til flere skjønnlit-
terære bokutgivelser. Vi har derfor satt av 
penger til et prosjekt hvor målsettingen 
er å rekruttere forfattere som skriver på 
samisk.”

I Sametingets regler for tilskudd til 
litteraturformål er målet ”å fremme kva-
litativt god litteratur som er tilgjengelig 
på samisk”. Delmålene er å skape flere 
lesere av samisk litteratur, lett tilgang til 
samisk litteratur, utvikling av gode sa-
miske forfattere og særlig unge samiske 
forfattere. 

Sametingets språkpolitikk er at ”sa-
misk skal være et levende språk også i 
fremtiden, gjennom å satse på barn og 
unge”, men dette er foreløpig ikke koblet 
mot litteraturpolitikk. Sametingets til-
skuddsordning for samiske forlag drøfter 
heller ikke hva slags barnelitteratur som 
trengs for å styrke samisk som skole- og 
dagligspråk. 

Samisk barnelitteratur i dag
Mitt inntrykk er at mye av den samiske 

barnelitteraturen i dag handler om sa-
misk kultur og samfunnsliv. Det er i og for 
seg greit; ingen kan skrive bedre om det 
å være same enn de samiske forfatterne 
selv. Problemet er at samisk språk der-
ved opprettholdes som et internt språk, 
et språk for å lese og snakke om det 
samiske. Samiske barn bør få oppleve at 
samisk språk også kan brukes for å lese 
om sport, sjakk, sjørøvere og sydenferie. 

En som jobber med samisk litteratur 
fortalte meg at den samiske litteraturen 
fremdeles ”befant seg i nasjonalroman-
tikken”. Det er gjenkjennelig fra andre 
unge skriftspråk: de første forfattergene-
rasjonene er opptatt av å tolke sin egen 
bakgrunn, egenart og tilhørighet. Jeg 
har sett det samme i færøysk litteratur. 
Mange mener at denne tendensen til 
samiskhet er i ferd med å gå over, og at 
de siste årenes barnebøker har bredere 
tematikk. Jeg er usikker. 

De samiske forlagene har ulike stra-
tegier for barnebøker. CálliidLágadus i 
Karasjok har en uttalt politikk på at de 

bare gir ut samiske originalmanus med 
litterær substans; og de utgir gjerne 
bøkene i parallellutgaver på norsk og på 
de tre samiske språkene. Davvi Girji og 
Idut utgir derimot både originalmanus 
og oversettelser til samisk. Oversettel-
ser kan være initiert av læreres ønsker, 
som med Bjarte Bjørkums ”Den store 
prompekonkurransen”, som utkom på 
nordsamisk i vår. 

Bokutgivelsene er for det meste 
forfatterinitiert. Jeg får inntrykk av at 

de samiske forlagene har få strategier 
for å identifisere bokbehov og bestille 
bokprosjekt fra forfattere. Hvis forlagene 
skal følge opp Sametingets ønsker om 
å satse på barnelitteratur og forfat-
terutvikling, er det kanskje nødvendig 
å være mer proaktiv for å øke antallet 
barnebokutgivelser?

En ny prioritering 
I Sametingets kulturmelding drøftes 

blant annet hva som gjør kunsten samisk: 

SAMISK BARNEBOKPOLITIKK

Morten Olsen Haugen foreslår en strategi for samisk barnebokpolitikk med vekt på mest mulig 
tekst. - Den største utfordringen er å skape et mangfoldig språkmiljø med mange ulike typer 
tekster: viktige tekster, rølpete tulletekster og banale, tilfeldige tekster, skriver han. (Foto: 
Kristin Storvig)
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”Er samisk kunst knyttet til etnisitet, 
språk eller innhold? Er film fra et samisk 
område, skrevet og regissert av en ikke 
same, en samisk film? Er en bok skrevet 
av en samisk forfatter på samisk med et 
ikke samisk innhold, en samisk bok?”.  En 
interessant diskusjon, men i forhold til 
samisk barnebokpolitikk er det et blind-
spor. Her bør hovedmålet være mye og 
variert barnelitteratur på samiske språk, 
uavhengig av etnisitet.

Samiske språk bør ikke begrenses til 
å skildre samiske forhold. Samiske barns 
språk- og kulturutvikling vil også ha nytte 
av vitsebøker, dinosaur-faktabøker og 
grøssere på samisk. Og de trenger dette 
i like stor grad som de trenger høyverdig 
litteratur som ”Brødrene Løvehjerte” og 
bøker om samisk kultur og tradisjon. 
Sametingets budsjett for 2014 nevner 
”Utvikle ordninger for oversetting av god 
litteratur til samisk” som et mål. Det er en 

god start, men innenfor barnelitteraturen 
er det altså like nødvendig å utvikle ord-
ninger for å oversette ”dårlig” litteratur.  

Det er et positivt trekk når det i kultur-
meldinga heter at ”Sametinget har i de 
senere årene prioritert barn og unge når 
det gjelder støtte til litteratur. Dette gjelder 
særlig samisk skjønnlitteratur, oversatt 
skjønnlitteratur og lydbøker. For å stimu-
lere til økt leselyst blant barn og unge 
samt et mangfold i utgivelser på de tre 
samiske språkene, har Sametinget valgt 
å gi litteratur for barn og unge et løft”. 

Sett med mine øyne er de viktige nøk-
kelordene ”mangfold” og ”oversatt”. Vi 
håper at framtidige tilskudd vil følge opp 
disse intensjonene. 

Våre initiativ
I vinter tok Nord-Trøndelag fylkesbiblio-

tek initiativ til en ny arbeidsform som ble 
populær, og som vi tror kan gi rask tilgang 
til mye sørsamisk tekst: vi gjør ”løse over-
settelser” av bildebøker tilgjengelig uten 
at bøkene blir trykt og utgitt på sørsamisk. 
Foreldre og skole kan kjøpe de ordinære 
bøkene på svensk eller norsk, og selv 
teipe oversettelsen inn i boka. 

Ideen her er å gå utenom faktorer som 
trykkekostnader, lagerhold og et særskilt 
distribusjonsapparat for salg av bøker. Vi 
bruker energi på vår nisjekompetanse: 
velge ut gode eksisterende barnebøker, 

SAMISK BARNEBOKPOLITIKK

 

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek har tatt initiativ til en ny arbeidsform for å gi rask tilgang til mye sørsamisk tekst: De gjør ”løse oversettelser” av bilde-
bøker tilgjengelig uten at bøkene blir trykt og utgitt på sørsamisk. Foreldre og skole kan kjøpe de ordinære bøkene på svensk eller norsk, og selv teipe 
oversettelsen inn i boka (bildene over). Deunngår faktorer som trykkekostnader, lagerhold og et særskilt distribusjonsapparat for salg av bøker. 

Sørsamisk bokbuss drives av Nordland fylkesbibliotek og kjører i 14 kommuner i den sørsamiske 
delen av Nordland og Nord-Trøndelag, samt Storuman i Sverige. (Foto: Morten Olsen Haugen)
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og bruker ressursene på oversetterne. 
Det gir ”mer språk for pengene”, og kon-
sentrerer innsatsen der det gjelder: på 
å skape mest mulig lesverdig sørsamisk 
tekst for barna. Deretter overlater vi til 
brukerne å koble tekst og bok. Vi har 
planer om å videreføre dette oversetterar-
beidet. Dette kan imidlertid bare være en 
delstrategi for å skape større tekstvolum; 
samiske barn fortjener også ordentlige, 
trykte bøker.

I fortsettelsen av dette har brukerne 
også bedt oss om å lage lydbøker, et-
tersom mange barn har små språkmiljø, 
og stort behov for å høre muntlig sør-
samisk. Det ønsker vi å følge opp. Når 
oversettelsen til lydbokmanus foreligger 
ønsker vi samtidig å utnytte tekstfilen til 
å lage en enkel papirversjon av boka, i et 
kompendie-format uten bilder. 

I vår innledet vi også samarbeid med 
det britiske barnebokforlaget PanMac-
millan om samtrykk av barnebøker. Dette 
gir rask og billig adgang til pene barne-
bøker i stort opplag, i en form som hittil 
nesten ikke er prøvd på sørsamisk.  Den 
første boka, ”Gruffalo” blir ”Gruffele” på 
sørsamisk og utkommer i oktober med 
Gïelem Nastedh på Snåsa som forlag. 
Vi ønsker å bidra til 2-3 nye samtrykk 
neste år. 

Våre initiativ er ensidig konsentrert om 
å skape volum av barnebøker. Vi overser 

med vitende og vilje to av de fem mål-
settingene som jeg nevnte for en god 
samisk barnebokpolitikk. Vi erkjenner at 
de samiske forlagene har best forutset-
ninger for å ”utvikle samiske forfattere” 
og å ”formidle samisk tradisjon”. For oss, 
og i et sørsamisk perspektiv, er volum 
det viktigste. Sørsamiske barn kan sjel-
den spørre ”har du ei bok på sørsamisk 
om…?”; her er det vanligste spørsmålet 
”har du ei bok på sørsamisk som jeg ikke 
allerede har lest alt for mange ganger?”

De viktige målene
Så lenge vi har et godt samarbeid 

med de få, livsviktige oversetterne til 

sørsamisk, så mener jeg at fylkesbi-
blioteket har gode forutsetninger for å 
kunne bidra til å oppfylle de tre andre 
målene: ”mye og variert samisk tekst”, 
”utvikle oversettere” og ”oversette 
kjente barnebokunivers”. Disse målene 
er etter min mening vel så viktige for å 
bevare samisk som et levende og at-
traktivt språk for dagens unge lesere. 

Samisk barnelitteratur ser ut til ha 
havnet i skyggen av skolebøkene 
og forfatterpolitikken, og ser ut til å 
mangle en strategi. Jeg håper at disse 
tankene kan bidra til å sette dette på 
dagsorden. 

•	Tre av de samiske språkene er levende i Norge i dag: nord-
samisk (1933), lulesamisk (98) og sørsamisk (95). Tallene i 
parentes angir hvor mange som hadde språk som første- eller 
andrespråk i grunnskolen i 2012, og viser størrelsesforholdet 
mellom språkene. 

•	Språkene er ikke dialekter, men distinkte språk, slik at forholdet 
mellom sørsamisk og nordsamisk er som mellom norsk og tysk. 
Nordsamisk er mest utbredt i Troms og Finnmark, lulesamisk i 
Nordre Nordland og sørsamisk i Helgeland og Trøndelag. 

•	De tre store samiske forlagene har tilhold i Finnmark, og hoved-
tyngden av bøker utkommer på nordsamisk. Bøker på sør- og 
lulesamisk utgis dels av de samiske forlagene, og dels av andre 
aktører i det samiske miljøet: språksentre, museer o.l. F
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SAMISK BARNEBOKPOLITIKK

Fylkesbiblioteket har også innledet samarbeid med det britiske barnebokforlaget PanMacmillan om samtrykk av barnebøker, for rask og billig adgang til 
pene barnebøker i stort opplag. Den første boka ”Gruffalo” blir ”Gruffele” på sørsamisk og utkommer i oktober (bildet til høyre). De ønsker å bidra til 
2-3 nye samtrykk neste år. Initiativene er ensidig konsentrert om å skape volum av barnebøker. 
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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.

Kulturen i biblioteket
Det kryr av kultur i et bibliotek. Vi finner det for eksempel gjennom skjønnlitteratur, 
musikk eller film. Vi finner det gjennom formidling som eventyrstunder, kunst-
utstillinger eller lesesirkler. Norske bibliotek er fulle av kultur og kulturuttrykk. 
Men vi finner også annen kultur på biblioteket, nemlig organisasjonskultur. 
Hva betyr organisasjonskultur i biblioteket?

Jeg har med vilje valgt en misvisende 
overskrift for å introdusere temaet: organi-
sasjonskultur. Et litt abstrakt begrep, som 
man kanskje først og fremst forbinder med 
store bedrifter eller litt for tykke fagbøker. 
Men organisasjonskultur er et svært spen-
nende tema, som på sett og vis angår alle 
– også bibliotekarer.

I stedet å snakke om kultur, kan vi snakke 
om hva hvordan vi tenker om og hva vi gjør 
i organisasjonen der vi jobber. Hva er viktig 
for oss i arbeidet vi gjør – både til daglig, 
og på lengre sikt? Hvilke verdier ligger til 
grunn for det vi gjør – hvorfor gjør vi det vi 
gjør? Hvordan snakker vi med kollegaer? 
Hvem rekrutteres inn i nye jobber? Hvordan 
kommuniserer vi med ledelsen? Hvordan 
håndterer vi konflikter? Hvordan tar vi imot 
nye ideer og forslag? Hvilke tradisjoner har 
vi – og hva betyr de for oss? Svarene på 
disse spørsmålene er interessante, fordi de 
forteller mye om en arbeidsplass, mer enn 
bare å se rent objektivt på arbeidsoppgaver 
og ansatte. 

Organisasjonskultur er ikke spesielt for 
bibliotek, det er noe alle organisasjoner 
utvikler over tid – mer eller mindre bevisst: 
«Kulturen skapes når vi tror vi gjør noe 
annet – planlegger, driver budsjettarbeid, 

organiserer, håndterer konflikter, diskuterer 
investeringer» (Hennestad, 2010). Og det 
er først i de siste tjue årene at man har 
blitt oppmerksom på hvor viktig organisa-
sjonskultur faktisk er. Den påvirker nemlig 
ikke bare trivselen og hvordan man jobber 
sammen, men også i høyeste grad resultatet 
av det man gjør. Derfor kan det lønne seg å 
tenke over betydningen av «det som sitter i 
veggene» – enten man er leder eller ansatt. 
Særlig gjelder det i perioder med endring.

Endring og organisasjonskultur
I dag er det nesten umulig å snakke om 

bibliotek uten at ordet «endring» blir nevnt. 
Så selv om organisasjonskultur slett ikke 
gjelder bibliotek spesielt, egner de seg som 
studieobjekt nettopp fordi biblioteksektoren 
er i stadig endring. Dersom endringer, enten 
de er organisatoriske eller teknologiske, ikke 
er ønsket av de ansatte kan det fort oppstå 
problemer. Audunson viste i sitt doktor-
gradsarbeid hvordan uroen rundt endringer 
i tre større bibliotekorganisasjoner påvirket 
bibliotekarenes verdi- og normgrunnlag. Jo 
mer uro rundt prosessen, jo mindre gjen-
nomslag fikk bibliotekarene (1996). Kann-
Christensen (2009) undersøkte endringer i 
to danske folkebibliotek. Hun fant på sin side 

ut at bibliotekarenes logikk, eller tankesett, 
ble synliggjort i møte med lederes New 
Public Management-inspirerte logikk. Mot-
setningene kom til syne da bibliotekarene 
opplevde at deres faglighet ble truet, eller 
muligheten til å utøve innflytelse redusert. 
Da økte også endringsmotstanden. Orga-
nisasjonskulturen blant bibliotekarene viste 
seg dermed å være til hinder for endringer i 
de tilfellene der endringene brøt med deres 
faglige verdier.  

Men organisasjonskultur kan også brukes 
som en viktig forutsetning for endring. Mar-
tin (2012) skriver om hvordan tradisjoner og 
ritualer kan være med på å skape forståelse 
og rom for endring. Han eksemplifiserer 
med et for mange kjent scenario: å skifte 
biblioteksystem. Et amerikansk college-bi-
bliotek må ha nytt system, og biblioteksjefen 
forventet at det kunne bli en vanskelig pro-
sess. Ikke nødvendigvis fordi ingen ønsket 
et nytt system, men fordi det å bytte ut noe 
som er kjent og som alle behersker ofte gir 
voksesmerter. Et nytt system innebar en 
bratt læringskurve og nye arbeidsoppgaver 
for mange. For at prosessen skulle bli mer 
åpen og mindre truende, brukte han et fast 
fredagsrituale for å få en god dialog med 
dem som ble berørt av endringen. Hver 

ORGANISASJONSKULTUR
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fredag stilte han på fredagskaffen, med 
boller og bagels og tid til prat. Det gjorde 
han ikke bare for å være sosial, men også 
for å informere om prosessen – både før 
og underveis. Ved å gjøre seg selv jevnlig 
tilgjengelig for spørsmål og dialog, på en 
uformell måte, minket avstanden mellom 
ham selv og medarbeiderne, og alle fikk 
sagt sitt. Biblioteksjefen holdt også en av-
skjedsfest for det gamle systemet, noe som 
ble opplevd både som et morsomt stunt og 
en markering av en felles arbeidsinnsats.

Faglig fellesskap og identitetsbygging
Det er ingen tvil om at bibliotekarer i 

ulike «bibliotekbransjer» har mye til felles 
– men også en god del ulikheter seg imel-
lom. Jeg har også fått jobbe i ulike typer 
bibliotek – folkebibliotek, skolebibliotek og 
fagbibliotek – som alle ga nyttige og gode 
erfaringer. Det å være en del av et stort 
biblioteksystem, med mange ansatte, filialer 

og stor grad av oppgavedeling er en helt 
annen situasjon enn å være den eneste 
bibliotekaren på et folke- fag- eller skolebi-
bliotek. Det vil også prege den kulturen man 
er en del av på arbeidsplassen. Jeg ser helt 
klart hvordan det å være en del av et sterkt 
faglig fellesskap er en viktig identitets- og 
kulturbygger.

Jeg har vært heldig og fått bruke bibliote-
karkompetansen min på andre arbeidsste-
der enn bibliotek. Det er klargjørende – på 
den måten at det har gjort meg oppmerk-
som på at jeg, som bibliotekar, ikke bare 
bærer med meg kunnskap, men også en 
rekke holdninger og tanker, som ikke er like 
selvsagte for en journalist eller en datain-
geniør. De har gjort meg oppmerksom på 
hva jeg kan, og også hvor jeg trenger mer 
kunnskap og ikke minst erfaring. Men mer 
enn det har jeg etter hvert blitt mer og mer 
oppmerksom på verdiene bibliotekarprofe-
sjonen baserer seg på, og som har svært 

mye å si for hvordan man jobber og hvordan 
man møter brukerne. Det er ikke alltid så 
lett å se seg selv utenfra, men i møte med 
andre profesjoner blir man bevisstgjort og 
korrigert. 

Kilder: 
Audunson, R. (1996). Change processes 

in public libraries : A comparative project 
within an institutionalist perspective. Oslo, 
Norway: Høgskolen i Oslo [Oslo University 
College].

Hennestad, B. (2010). Kulturbevisst le-
delse, fra ord til handling som virker. Magma, 
(8). http://www.magma.no/kulturbevisst-
ledelse-fra-ord-til-handling-som-virker

Kann-Christensen, N. (2009). Forestil-
linger om forandringer : Organisatoriske 
forandringer i to danske folkebiblioteker  [No-
tions on change : Organizational changes 
in two Danish public libraries]. (PhD), Royal 
School of Library and Information Science, 
Copenhagen, Denmark.   

Martin, J. (2012). ”That’s how we do 
things around here”: Organizational culture 
(and change) in libraries. In the Library with 
the Lead Pipe, 1-6. 

Organisasjonskultur kan også brukes
som en viktig forutsetning for endring

””

ORGANISASJONSKULTUR
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I forbindelse med litt fornyelse av biblio-
teket vårt fikk vi dette i oppgave, og jeg 
tenkte som så at dette var vel bortkastet 
tid. Jeg var jo tross alt her hver eneste 
ukedag, jeg har jo sett alt som er å se 
her. Så feil man kan ta. Når man går inn 
for å se etter de detaljene man vanligvis 
overser fordi man er så kjent der, så opp-
dager man plutselig mye rart. Skilt som 
sluttet å ha en mening for mange år siden 
osv. Slik er det jo gjerne på flere områder 
også, bare man tenker seg om litt. 

La oss holde oss til bibliotekene, siden 
dette tross alt er et blad for bibliote-
karer. Når var sist du prøvde å se over 
bibliotekets tilbud på denne måten? Vi 
vet alle at bibliotekene har uhorvelig mye 
å tilby, det er jo så mye at man kan bli 
rent overveldet noen ganger! Men er du 
sikker på at låneren din vet det da? Du er 
jo fullstendig klar over hva dere kan tilby, 
kanskje det til og med var du som oppret-
tet tilbudet da det kom? Eller kanskje det 
var du som lagde plakaten som forteller 
om det, du vet den plakaten som ble lagd 
i paint eller word for ti år siden. Den som 
nå har gulnet, og bare henger etter den 
siste, forstenede teipbiten. Hjelper lite 
for låneren det der. Våre hjemmesider er 
heller ikke forskånet for slikt. Fantastiske 
tjenester som bare kan finnes etter at man 
har navigert gjennom to undermenyer, 

Med nye øyne

eller har blitt forskjøvet så langt bak at 
man har gitt opp å lete etter det lenge 
før man kommer dit. 

At bibliotekene ikke er så flinke til å 
markedsføre seg er jo ikke akkurat noen 
nyhet. Akkurat det har man jo snakket om 
i mange år, det har vært/er kurs og kon-
feranser om akkurat dette temaet. Likevel 
er det dette som kanskje har vært den 
mest nyttige øvelsen for meg. Problemet 
er at det er en ting å fikse et skilt, eller 
omrokere plakater/brosjyrer, det er noe 
helt annet å endre på tankesettet som 

ligger bak her. Likevel er det her arbeidet 
vårt starter. 

For at vi har mye å tilby er sant, vi gir 
tilgang til aviser, tidsskrifter, bøker, spill, 
filmer, musikk, og spill. Det skal være en 
sær bok hvis vi ikke kan få tak i den! Vi har 
også tilgang til mange, mange databaser! 
Lyst til å lese en kinesisk avis, men orker 
ikke importere den? Ta turen til oss og les 
den via PressDisplay. Dette er bare et lite 
eksempel, det finnes uhyre mange andre. 
Vi er med på å utjevne sosiale forskjeller 
ved å gi alle tilgang til internett, og mange 
steder spillkonsoller. Vi hjelper folk med 
alt fra flybilletter til sensitive papirer fra 
statlige organer. Vi kjører bøker ut til 
folk som ikke klarer å komme seg til oss 
på egenhånd. Vi har arrangementer av 
mange forskjellige typer. Likevel hører 
man ikke så ofte om dem, annet enn fra 
andre bibliotekarer. Kan det være fordi vi 
har glemt at brukerne våre ikke har vår 
kunnskap om alt som skjer hos oss, og vi 
har glemt å se om de kan få det med seg?

Så ta turen ut av huset, lat som at du 
aldri har vært der før og gå på oppdagel-
sesferd. Gå inn på nettsidene deres og 
gjør det samme. Hvis du ikke føler deg 
flau etterpå, da har dere gjort noe riktig 
på deres bibliotek! 

Hvor ofte trår du ut av bibliotekarskoene dine og later som du er en vanlig bruker? 
Det å gå gjennom biblioteket ditt, fra inngangsdøren og gjennom hele lokalet, og 
prøve å se det som møter en bruker. Altså å se det som faktisk er der, ikke det vi “vet” 
er der siden vi har ser det hver dag. Jeg er ihvertfall ikke så flink til det, noe jeg fant ut 
for litt siden. 

SETT UTENFRA

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

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

•	 Retten til å sitere er hjemlet i åndsverklovens § 22, og er 
begrunnet med diskusjonsfrihet og meningsutveksling. 

•	 Sitatretten krever ingen tillatelse og den er vederlagsfri. 
•	Den er ikke begrenset til det skrevne ord.
•	Men hva kan regnes som lovlig sitering av foto og film?

Sitat av fotografier 

Tekst:
Espen Søyland Bakjord
og Cyrille Nolin
Juridiske rådgivere
Nasjonalbiblioteket

Hovedbestemmelsen om sitatrett følger 
av åndsverkloven § 22, og er begrunnet 
i den alminnelige diskusjonsfrihet og 
meningsutveksling. Dette er en såkalt 
låneregel, det vil si at lovlig sitat ikke 
krever tillatelse fra rettighetshaver, og 
at bruken er vederlagsfri. Selv om man 
i utgangspunktet tenker på det skrevne 
ord, og at begrunnelsen for bestemmelsen 
tradisjonelt passer best med tekstsitater, 
er ikke sitatretten begrenset til dette. Vi 
vil her se på om det er adgang til å sitere 
fotografier med hjemmel i sitatbestem-
melsen, og i så fall i hvilken utstrekning.

Det første spørsmålet er om ikke all 
utnyttelse av både fotografiske verk og 
bilder må skje i henhold til loven §§ 23 
og 24, som gjelder gjengivelse og bruk av 
kunstverk. Disse bestemmelsene gir langt 
mindre rom for utnyttelse enn sitatretten 
etter § 22. Åndsverkloven § 23 krever 
eksempelvis at bildesitatet skjer i ”kritisk 
eller vitenskapelig fremstilling som ikke er 
av allmennopplysende karakter” – dette 

altså i tillegg til god skikk og i den utstrek-
ning formålet betinger. Et eksempel på 
dette er bruk av fotografier i avhandlinger.

I lovens forarbeider (Ot.prp. nr. 15 
(1994–1995) side 127) fremheves 
det at gjengivelse av kunstverk ”lett vil 
kunne sies å medføre en utnyttelse som 
går utover det [sitatretten] tar sikte på”. 
Fotografiske verk bør antakelig vurderes 
på tilsvarende måte som for kunstverk, 
eventuelt kan det hevdes at adgangen 
til å sitere fotografiske verk er noe større 
enn for kunstverk. Ole-Andreas Rognstad 
nevner i sin bok ”Opphavsrett” (2009) s. 
243 at det kan være større behov for å 
sitere det som er avbildet på et fotografisk 
verk enn det kunstneriske motivet i et 
kunstverk, og at dette bør tillegges vekt 
der det slår til. 

Det er også noe usikkerhet knyttet til 
sitat av fotografiske bilder etter § 22. Her 
kan vi argumentere med at det kun er 
snakk om nærstående rettigheter, og at 
de ideelle interessene står noe svakere. 
Det kunne bety at det er større adgang 
til sitat av bilder enn verk. Motargumentet 
er i tilfelle at åndsverkloven § 43a ikke 
henviser til § 22, altså at lovgiver ikke har 
ment at det skal gå an å sitere bilder. Slik 

vi ser det er det likevel vanskelig å forstå 
at adgangen til sitat av bilder skal være 
snevrere enn for fotografiske verk.

Adgangen til å sitere filmverk faller 
derimot inn under sitatregelen i § 22, 
hvilket også ble lagt til grunn av Høyes-
terett i Brent av frost-saken (Rt. 2010 s. 
366). Det aktuelle filmklippet ble riktignok 
vurdert til å stride med sitatrettsbestem-
melsen da det var noe for langt, dvs. 
noen sekunder utover det som kunne 
forsvares ut fra formålet med sitatet. Før 
nakenscenen ble vist hadde formålet med 
sitatet allerede blitt oppfylt, nemlig å vise 
sammenhengen mellom Kill Buljo og den 
tilsvarende scenen i Brent av frost. 

Gjengivelser av stillbilder fra film bør 
antakelig også være tillatt, kanskje til og 
med der det er snakk om sitat av foto-
grafiske verk. I alle fall bør slikt kunne 
passere som en del av et innslag på TV 
der filmen omtales. Denne tilnærmingen 
kan man også finne på side 245 i nevnte 
”Opphavsrett”.

Oppsummeringsvis er det lurt å huske 
på at sitat av fotografier er en utfordrende 
øvelse. Er det snakk om fotografisk verk 
vil det bare unntaksvis være tillatt etter 
§ 22. 

Bibliotek 
& juss

Adgangen til å sitere 
filmverk ble aktualisert 

da skuespiller Gørild 
Mauseth saksøkte NRK 

for å ha vist klipp fra 
filmen ”Brent av frost” 

for å vise sammen- 
hengen mellom denne 

filmen og Kill Buljo. Fo
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Navn:     Oddbjørn Hansen
Arbeidssted:  Det flerspråklige bibliotek
Fartstid som tillitsvalgt: ca. 8 år

Jaså, du er tillitsvalgt?

- Hvordan ble du tillitsvalgt?
- Jeg ble spurt av avtroppende tillitsvalgt om jeg var 

interessert i å overta vervet. 

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

- Jeg tenkte at det var mye lovverk som jeg måtte sette 
meg inn i og kunne på rams, men jeg oppdaget at det var 
ikke tilfellet. Det handler mye om «learning by doing», og 
det liker jeg. 

 - Hvilke tema er medlemmene på din arbeidsplass 
opptatt av? 

 - Vi har en del diskusjoner om arbeidstid og helgetillegg. 
Det kommer også spørsmål om hvilke rettigheter man har 
til å tilrettelegge på arbeidsplassen og hvilke hjelpemidler 
man kan få, som databriller, bedre belysning m.m.  

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

- At medlemmene er opptatt av de praktiske, her-og-nå 
problemene i hverdagen. 

 - Hvordan har du opplevd å delta i lokale lønns-
forhandlinger?

- Det har vært spennende og uvant. Vi forhandler jo 
sammen med Deichmanske bibliotek og hele Kulturetaten 
i Oslo, så hele apparatet er stort om omfattende. 

 - Har du hatt bruk for fylkeslaget eller BFs se-
kretariat?

- Nei, det er sjelden.

 - Har du et godt råd til nye tillits-valgte?
- Bruk tidligere tillitsvalgte som rådgivere, og bygg 

relasjoner til de andre fagforeningene på arbeidsplassen; 
uansett fagforening så har kan man lære av hverandre og 
man står sterkere sammen. 

VÅR EGEN ORGANISASJON

Oddbjørn Hansen er BF-tillitsvalgt på Det flerspråklige bibliotek. 
Fra 1975 bevilget Kulturdepartementet et årlig beløp til innvandrerlittera-
tur på Deichmanske bibliotek. Omfang og etterspørsel økte, og i 1983 ble 
Avdeling for innvandrerlitteratur opprettet. I 1996 skiftet avdelingen navn 
til Det flerspråklige bibliotek (DFB) og ble lansert som nasjonalt kompetan-
sebibliotek av Statens bibliotektilsyn. DFB skal være kompetanse- og vei-
ledningsenter for flerkulturelle bibliotektjenester, de skal være innkjøps- og 
katalogavdeling for litteratur og andre medier på mange språk, og nasjonal 
fjernlånsentral for litteratur og andre medier til asylsøkere, flyktninger og 
innvandrere. Det er i alt 13 ansatte ved Det flerspråklige bibliotek.

Fo
to

: P
riv

at



23   Bibliotekaren  9/2014

Utsatt for seksuell trakassering?

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

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

SPØRSMÅL:
Jeg er ei jente på 25 år som har hatt 

en svært ubehagelig opplevelse på job-
ben. En dag jeg jobbet kveldsvakt sendte 
min leder en mannlig ansatt hjem, låste 
døren og befølte meg på brystene og 
forsøkt å stikke hånden ned i buksen 
min. Det har også vært oppringninger 
om natten og utenom arbeidstid fra 
samme leder.

Saken har vært tatt opp med perso-
nalsjefen, men jeg blir ikke trodd. Hva 
kan jeg gjøre?

SVAR:
Dette høres ut som en alvorlig sak. Vi 

oppfordrer deg derfor til å ta saken opp 
med fagforeningen din. Fagforeningen 
vil kunne gi deg nærmere råd om hva 
du bør gjøre. Hvis du tar opp saken med 
ledelsen igjen, er det en fordel hvis du 
får med deg tillitsvalgte, verneombud 
eller en kollega som kan støtte deg.

Det du har blitt utsatt for vil eventuelt 
kunne være i strid med likestillingsloven 
§ 8. Bestemmelsen forbyr trakassering 
på grunn av kjønn og seksuell trakas-
sering. Med seksuell trakassering menes 
uønsket seksuell oppmerksomhet som 
er plagsom for den personen som 
oppmerksomheten rammer. Seksuell 
trakassering kan skje gjennom fysiske 
handlinger som blant annet unødven-
dig berøring. Seksuell trakassering 
kan også skje verbalt, gjennom for 
eksempel nærgående kommentarer om 

kropp, klær eller privatliv. Andre forhold 
kan være seksuell framstøt, forslag og 
hentydninger. 

Ombudet har ikke adgang til å vurdere 
om det har funnet sted seksuell trakas-
sering etter likestillingsloven § 8. Hvis du 
ønsker å få en vurdering av dette, må du 
gå til domstolene med saken. 

Ombudet håndhever imidlertid be-
stemmelsen om arbeidsgivers plikt til å 
forebygge og søke å hindre at trakasse-

SEKSUELL TRAKASSERING

ring finner sted innenfor virksomhetens 
arbeidsområde, jf. likestillingsloven § 
25. I hovedsak innebærer denne plikten 
følgende punkter: 

1. Virksomheten må ha en klar og 
uttalt nulltoleranse for trakas-
sering. Dette må gjøres kjent 
for de ansatte gjennom allmøter, 
intranett eller lignende.

2. Virksomheten må gi ansatte 
opplæring i hva som regnes som 
trakassering og diskriminering. 
Ombudet anbefaler at denne 
opplæringen gjennomføres i 
forbindelse med det ordinære 
HMS-arbeidet.

3. Virksomheten må ha skriftlige 
rutiner for registrering og behand-
ling av saker om trakassering.

Ombudet kan altså vurdere om ar-
beidsgivers håndtering av varsling om 
seksuell trakassering i denne saken er i 
strid med likestillingsloven. Vi kan også 
vurdere om arbeidsgiver har retningslin-
jer for å forebygge seksuell trakassering. 
Hvis du ønsker at ombudet skal klagebe-
handle saken, kan du sende en skriftlig 
klage til oss, eventuelt med bistand fra 
fagforeningen din.  

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombudFo
to

: C
ol

ou
rb

ox



Bibliotekaren  9/2014 24   

Gode råd for 
søknadsskrivere
Alle som planlegger å søke om prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket 
bør begynne med å sette seg inn i de aktuelle grunnlagsdokumentene. Dette gjelder 
i første rekke selve utlysningsteksten, omtalen av innsatsområdene og de veiledende 
retningslinjene.

PROSJEKTSØKNADER

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

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

Tekst:  
Arne Gundersen
Sekretariat for bibliotekutvikling
Nasjonalbiblioteket

Det nærmer seg tidsfristen...

Denne starter med at innsatsområ-
dene for neste prosjektår defineres av 
Nasjonalbiblioteket (NB) i samarbeid 
med NBs rådgivende utvalg. Dette 
skjer vanligvis i april, og områdene 
bestemmes ut fra politiske føringer. 
Utlysningsteksten publiseres på NBs 
nettsider i månedsskiftet mai-juni, 
og den elektroniske søknadsportalen 
åpnes 20. august.

Søknadsfrist er normalt 1. oktober. 
Søknadene behandles av Nasjonal-
biblioteket, som lager en innstilling 
som drøftes med rådgivende utvalg. 
Tildelingsbrev sendes til mottakerne av 
prosjektmidler rundt årsskiftet.

Utlysningsteksten
Hensikten med utviklingsmidlene er 

at de skal bidra til å utvikle bibliotek-
feltet og ha verdi utover det enkelte 
bibliotek. Gjennom utviklingsmidlene 
skal bibliotekene både kunne utvikle 
omstillingsevnen sin og selve biblio-
tektjenestene. Formålet understrekes i 
utlysningsteksten, og det er viktig å ha 

dette med seg når man vurderer å søke.
Utlysningsteksten inneholder videre 

en oversikt over de fastsatte innsats-
områdene samt lenker til de veiledende 
retningslinjene og den elektroniske 
søknadsportalen.

Innsatsområdene
Søknader kan sendes innenfor tre 

kategorier:
•	søknader knyttet til ett/flere inn-

satsområder
•	frie forsøk (dersom prosjektets 

tema ikke faller naturlig inn under 
noen av innsatsområdene)

•	forprosjekt (dersom grunnlaget for 
et hovedprosjekt ikke er tilstrekke-
lig avklart)

De fleste søker om midler innenfor 
de definerte innsatsområdene. Prosjek-
tene har ofte et tema som gjør at de 
treffer flere av områdene.

Før søknaden skal formuleres er det 
lurt å lese den fyldigere omtalen av 
innsatsområdene. Det vil føre til bedre 

Tidsplan
Aller først er det lurt å bli kjent med 

gangen i den årlige prosessen knyt-
tet til prosjekt- og utviklingsmidlene. 
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PROSJEKTSØKNADER

forståelse av hva som er formålet 
med dem og bidra til at søknaden blir 
målrettet.

Veiledende retningslinjer
Det er også nødvendig å gjøre seg 

kjent med de veiledende retningslinjene. 
Dette dokumentet beskriver på den ene 
siden hvilke formelle krav som stilles 
til prosjektene. På den annen side gir 
retningslinjene oversikt over krav til 
prosjektinnhold og hvilke kriterier som 
brukes for å skille mellom søknadene. 
Kriteriene brukes aktivt av NB i søk-
nadsvurderingen, og det er derfor smart 
å bruke dem aktivt også i 
søknadsskrivingen.

Retningslinjene sier at det 
både skal være rom både for 
større nyskapende prosjekter 
og mindre prosjekter som er 
viktige lokalt.

Det anbefales å gjøre seg 
kjent med hvilke prosjekter som 
har vært gjennomført før eller 
som er i gang. Oversikt over 

dette finnes på NBs nettsider. 
Til slutt er det viktig å huske på 

at det medfører noen forpliktelser å 
motta prosjektmidler. Disse vil framgå 
av tildelingsbrevet som sendes fra 
Nasjonalbiblioteket. Mottakere skal 
opplyse om at prosjektene støttes av 
NB og må være forberedt på å delta 
i formidlingstiltak. Hensikten med 
dette er å skape oppmerksomhet 
om utviklingsmidlene og å bidra til at 
effekten av dem blir størst mulig for 
bibliotekene i Norge.

Tips til søknadsskriving
1. Vurder kritisk om dere skal søke 

om støtte – handler dette om bi-
bliotekutvikling, eller er det normal 
bibliotekdrift?

2. Bruk de veiledende retningslinjene 
aktivt

3. Tenk at dere skal selge dere selv 
og prosjektideen

4. Jobb grundig med målformule-
ringer

5. Pass på sammenhengen mellom 
budsjett og prosjektinnhold

6. Ta kontakt hvis noe er uklart
7. Bruk og vis til tidligere erfaringer 

– egne eller andres
8. Husk tidsfrist

(Artikkelen er tidligere publisert i NB21, 
nr 2 2013) 

Nasjonalbiblioteket lyser ut prosjektmidler som skal stimulere til utvikling i norske bibliotek. De skal ha verdi utover det enkelte bibliotek og de skal 
fremme nye tilbud. Søknadsfristen er 1. oktober 2014, og de heldige kan strekke armene i været tre måneder seinere. (Foto: Colourbox)
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Store utfordringer for 
internasjonal fagbevegelse
Over 200 millioner mennesker står uten jobb. Svart arbeid brer om seg. Grunnleggende 
rettigheter er under press og bare sju prosent av verdens arbeidstakere er organisert i 
frie fagforeninger. Samtidig står vi overfor alvorlige klimautfordringer. 

Disse dystre utsiktene dannet bakteppet da 1 200 representanter, 
fordelt på 262 delegasjoner fra hele verden, møttes til kongress i 
den internasjonale fagbevegelsen i Berlin i mai. 

Der var også YS på plass, med en delegasjon på seks personer.
- Et stadig mer globalt arbeidsliv gjør at disse utfordringene er 

våre felles utfordringer, sier YS-leder Jorunn Berland. 
- Arbeidstakere flytter over grensene, selskaper er globale og 

kapitalen er global. Da må også fagbevegelsen være global. Vi 
må jobbe sammen for å finne løsninger på våre felles utfordringer. 

- Vi skal stå på for å skape bedre arbeidsvilkårene for alle. Og 
for respekt for menneskerettigheter og rettigheter i arbeidslivet, 
sier Berland.

Mange føler seg sviktet
IFS-kongressen samlet tillitsvalgte og medlemmer fra hele verden. 

Mange av dem har opplevelser bak seg vi knapt kan forestille oss 
i Norge.

- Fra talerstolen kom det en rekke sterke vitnesbyrd om trusler, 
trakassering, undertrykking, vold og frihetsberøvelser, forteller 
Vegard Einan, nestleder i Parat.

Mange føler seg forlatt av myndighetene. De opplever at beslut-
ningstakere prioriterer næringslivsinteresser fremfor arbeidstakernes 
rettigheter.

- I en rekke land er demokratiske rettigheter under alvorlig press. 
Man opplever stadige konflikter og myndigheter har mislykkes med å 
innføre lover som garanterer grunnleggende rettigheter for arbeids-
takere, forteller 2. nestleder i YS, Inger Lise Rasmussen.

I Europa har mange land gjennomført smertefulle kutt i sosiale 
ytelser, ungdomsledigheten er skyhøy i mange land og mange har 
mistet hardt opparbeidete rettigheter. 

- Uretten mennesker verden over rammes av, må bekjempes av 

FAGBEVEGELSEN

Tekst: 
Frode Sandberg
Internasjonal sekretær i YS

”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

en samlet, global fagbevegelse, sier Rasmussen.
Et tema som burde vært tydeligere og sterkere behandlet på 

kongressen, er utdanning. Utdanning er et svært viktig og effektivt 
grunnlag for økt sysselsetting, minskede forskjeller i verden, og for 
å utrydde fattigdom. 

- Særlig er det viktig å sørge for at de mange millioner barn i 
verden som ikke får skolegang, får mulighet til å gå på skole, sier 
Trond Ellefsen, leder av YS’ internasjonale råd. 

Svart arbeid 
YS-leder Jorunn Berland sier hun er godt fornøyd med kongres-

sen, og YS’ bidrag til arbeidet i IFS fram til neste kongress, i 2018.
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- YS har fått gjennomslag for flere av våre endringsforslag før og 
under kongressen, sier Berland.

- Jeg er særlig glad for at vi nok en gang lykkes å få arbeid mot 
svart arbeid og korrupsjon med blant IFS’ viktigste områder de 
kommende årene.

Grønne jobber
Grønne jobber, klimaendringer og rettferdig omstilling har lenge 

vært høyt på agendaen til den internasjonale fagbevegelsen. Slik 
var det også på kongressen i Berlin, hvor det var en egen sesjon 
over flere dager viet til bærekraftige jobber.

I åpningstalen hadde generalsekretæren i IFS, Sharan Burrow, 
et tydelig budskap som illustrerer betydningen av dette arbeidet: 

- There are no jobs on a dead planet, sa Burrow. 
- YS har lenge støttet helhjertet opp om det viktige arbeidet IFS 

gjør med grønne jobber og rettferdig omstilling. Vi vil fortsette å 
gjøre det også i framtiden, sier Inger Lise Rasmussen, YS’ 2. nest-
leder, som signerte IFS’ klimakampanje «Unions4climate action» på 
vegne av YS. 

Organisering viktig
En av de store utfordringene for internasjonal fagbevegelse er 

organisering. I dag er kun sju prosent av verdens arbeidstakere 
organisert i frie fagforeninger. 

- Vi vet også at hele 40 prosent jobber i den uformelle økonomien, 
dvs. i jobber som i all hovedsak ikke blir registrert eller skattlagt. Vi 
må jobbe for å få også disse inn i trygge jobber, påpeker YS-lederen. 

Berland legger til at den uformelle sektoren, Ifølge ILO, kjen-
netegnes av blant annet dårligere jobbsikkerhet, lavere inntekt og 
fravær av sosiale ytelser.

- Jeg er derfor glad for at en av hovedsakene på ILO-konferansen 
i Genève i juni er hvordan vi kan få flere arbeidstakere og bedrifter 
over fra den uformelle til den formelle sektoren.

For få kvinner og unge 
Overraskende for mange var Europa den verste regionen når det 

gjelder kjønnsfordeling, med kun 26 prosent kvinnelige delegater. 
Totalt var 42 prosent av delegatene kvinner.

- I lys av det faktum at andelen kvinnelige delegater gikk ned, 

sammenlignet med forrige IFS-kongress, må kvinners deltakelse på 
alle nivåer i organisasjonen styrkes, sier Berland. 

YS-lederen legger til at vi i Europa har et særlig ansvar, fordi vår 
region hadde den laveste andelen kvinnelige delegater. 

19 prosent av delegatene var unge under 35 år. 

Qatar 2022 
Idrettens verden var sentral i mange innlegg og diskusjoner på 

kongressen. Qatar, som skal arrangere fotball-VM i 2022, fikk spesielt 
mye oppmerksomhet. Så langt har over 1000 arbeidere mistet livet 
i forberedelsene til mesterskapet. Internasjonal fagbevegelse frykter 
at så mange som 4000 vil miste livet fram mot 2022. Og situasjonen 
for de over en million migrantarbeiderne i Qatar er ofte uholdbar.

Internasjonal fagbevegelse stiller flere klare og ufravikelige krav 
til Qatar. Blant annet må Kafala-systemet, som gir arbeidsgiverne 
full kontroll over arbeiderne, avvikles. Dessuten må retten til å 
organisere seg og til å føre kollektive forhandlinger både innføres 
og respekteres.

På kongressen var den marokkanske fotballspilleren Abdes Ouad-
dou invitert til å fortelle om sine opplevelser. Ouaddou spilte fotball 
i Qatar og fikk kjenne det brutale kafala-systemet på kroppen.

Selv hadde han etter mye arbeid og lang tid i tilnærmet fangen-
skap i Qatar klart å komme seg ut av landet. 

Ouaddous klare budskap til kongressen og fotballspillere verden 
over var: 

- Det bør ikke spilles fotball på de stadionene hvor blodet flyter. 

IFS Internasjonale Faglige Samorganisasjon 
(IFS) ble stiftet i november 2006, da den 
sosialdemokratiske og den kristeligdemo-

kratiske fagforeningsføderasjonen slo seg sammen. 
YS deltok på stiftelseskongressen i Wien. IFS repre-
senterer 176 millioner medlemmer, fordelt på 325 
organisasjoner i 161 land og territorier. YS, LO og 
Unio er norske medlemmer i IFS. Hovedkontoret er 
basert i Brussel. Hjemmeside: www.ituc-csi.org 

FAGBEVEGELSEN

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
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SPØRSMÅL:
Jeg har av personlige grunner 

valgt å arbeide deltid en periode.
For ca. 1 år siden fikk jeg tilbud 

om å utvide stillingsbrøken, men det 
passet ikke for meg akkurat da. Nå 
er livssituasjonen min endret og jeg 
ønsker 100 % stilling.  En kollega av 
meg skal gå av med pensjon i nær 
framtid og mitt spørsmål er da om 
jeg kan kreve fortrinnsrett til å få 
utvidet min stilling til 100 %, eller 
har jeg tapt mine rettigheter ved å 
avslå et tidligere tilbud? 

SVAR:
Dersom du er fast ansatt og er 

kvalifisert for stillingen, så kan du 
kreve fortrinnsrett selv om du tid-
ligere har avslått en utvidelse av 
din stilling.

Fra deltid til heltid

BF-sekretariatet svarer

Arbeidsgiver fastsetter kvalifika-
sjonskravene med hensyn til både 
faglige og personlige forutsetninger.  
Arbeidsoppgavene i stillingen du 
krever fortrinnsrett til må inneholde 
om lag de samme arbeidsoppga-
vene som du har i din nåværende 
stilling. Utøvelse av fortrinnsretten 
må ikke innebære vesentlig ulempe 
for virksomheten. Dette skal tolkes 
strengt.  

Dersom det har oppstått en tvist 
mellom deg og arbeidsgiver om 
fortrinnsrett for deltidsansatte, kan 
tvisten bringes inn for Tvisteløs-
ningsnemnda.

Klagefristen til nemnda er fire uker 
fra du ble klar over at du ikke fikk 
utvidet stilling.

Du sier ikke hvilket tariffområde 
du tilhører, så jeg henviser ikke til 

hovedtariffavtalen. Arbeidsmiljølo-
ven gjelder for alle.

Du bør søke støtte hos tillitsvalgte 
når du vil fremme fortrinnsrett.

(Arbeidsmiljøloven:
§ 14-1. Informasjon om ledige stil-
linger i virksomheten, 
§ 14-3. Fortrinnsrett for deltidsan-
satte, 
§ 14-4 Virkninger av brudd på re-
glene om fortrinnsrett)

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell

Rådgiver i BF 
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Bibliotek 
& juss

Minneord for 
Elisabeth Svånå
En kunnskapsrik og varm kollega har gått bort. Elisabeth Svånå 

døde 20. august etter en lengre sykdomsperiode, 59 år gammel.  
Elisabeth ble født 19. januar 1955. Hun vokste opp i Fredrik-

stad. Hennes far var sjømann, og hennes mor var hjemme med 
barna. I Fredrikstad bodde hun sammen med sin yngre bror, 
Paul, mor og far og besteforeldre.  Fra sin bestefar, som også 
var sjømann, fikk hun interessen for litteratur. Hennes bestemor 
var engelsk, da Elisabeth var liten reiste familien ofte på ferier 

til England, noe som har bidratt til hennes kjærlighet til London. 
Hun begynte å studere på bibliotekhøgskolen i 1975. Der møtte hun også Jens Petter, som siden ble hennes livsledsager. 

Bibliotekarparet fikk to barn, David og Karin Maria, som vokste opp i leiligheten på Romsås. Elisabeth bodde store deler av 
sitt voksne liv der. Hun var en engasjert Romsås-beboer, opptatt av nærmiljøet og oppvekstsvilkår.  Hun var også en av de 
aktive frivillige lederne i Romsås kirke.  Der drev hun søndagsskolen, var tekstleser og kirkevert. Hun satt i menighetsrådet 
i så mye som 20-30 år. Hanne Kleveland, prest i Romsås kirke, sier at hun med sin positive måte har satt dype spor etter 
seg og at hun var en av bærebjelkene i kirken arbeid.

Elisabeth ble ansatt i Deichmanske bibliotek i 1987, ved det som den gang het utlånstasjonene. Hennes arbeidsplass 
ble Romsås bibliotek. Før dette var hun skolebibliotekar ved Grefsen skole. I mange år var hun Romsås bibliotek sitt ansikt 
utad. Elisabeth har møtt mennesker på Romsås bibliotek med innlevelse, varme og stort engasjement.  På et lite bibliotek 
som Romsås er, blir personalet godt kjent med de besøkende. Det er ganske sikkert at Elisabeth har bidratt til å utgjøre 
en forskjell i livene til mange beboere på Romsås.

Da Romsås bibliotek ble slått sammen med Stovner bibliotek i 1995, fikk Elisabeth også Stovner bibliotek som arbeidsplass. 
I de siste årene var Stovner bibliotek hennes hovedarbeidsplass. På Stovner fikk hun flere kolleger, og større handlingsrom 
for å kunne bruke sin kreativitet og idérikdom. Hun arbeidet med å tilby mange kulturelle arrangementer for voksne, der 
hun ofte hadde en konferansierrolle. Hun deklamerte også selv dikt på noen av våre arrangementer, noe hun var veldig 
dyktig til. På Stovner arbeidet hun med kunstutstillinger, oppdatering av våre hjemmesider og hun var drivkraften til å starte 
«Litterær matpakke», en litterær gruppe for voksne.

 I tillegg til å være en drivkraft for å utvikle de kulturelle tilbudene ved Romsås og Stovner bibliotek, var hun også svært 
serviceinnstilt overfor vårt publikum, og en godt likt bibliotekar som alltid gjorde sitt ytterste for å finne den informasjo-
nen som ble forespurt. Hun var en dyktig fagperson, flink til å anbefale litteratur til alle aldersgrupper og holdt seg alltid 
oppdatert på det nye som skjedde i fagfeltet. Også på sine fridager deltok hun på forlagsmøter og kurs hvis hun hadde 
anledning. Det siste halve året hadde hun ikke overskudd til å jobbe mye, men til tross for sykdommen møtte hun opp på 
jobb noen timer hver uke, og da alltid med et glimt i øyet og et smil. Selv da var hun interessert i sine kolleger og ønsket 
at alle rundt henne skulle ha det bra.

Privat var hun svært kulturinteressert. Hun gikk stadig vekk i operaen og på teater. Samtidig elsket hun naturen og var 
ofte å se rundt Steinbruvannet på Grorud og ellers i skog og mark. Hun likte også å reise, og var spesielt glad i London, 
der hun også gikk på diverse vandringer i byen og oppsøkte kulturinstitusjoner. 

I tillegg til å være en fantastisk dyktig formidler, var Elisabeth en engasjert og kunnskapsrik fagperson. Hun har sittet i 
juryen for Brageprisen, og vært bibliotekrepresentant for vurdering av oversatt skjønnlitteratur i Kulturrådet. Dette vervet 
betydde mye for henne, og hun gikk på møter i Kulturrådet helt til det siste.  Representantene fra Kulturrådet, Steinar 
Lone og Ingvild Folkvord, satte stor pris på å samarbeide med Elisabeth. Hun var alltid godt forberedt, og hadde en annen 
vinkling til arbeidet enn det de som ikke hadde bibliotekfaglig bakgrunn hadde. 

Som kollega var Elisabeth en av de beste. Hun stilte på jobb med godt humør og viste alltid omtanke for sine kolleger. 
Hun var en fagperson vi andre har lært mye av. Noe av det viktigste Elisabeth har lært oss er likevel ikke bibliotekfaglig.  
Hennes positive innstilling til livet er noe vi alle bør ta med oss videre. Elisabeth var raus med klemmer og gode ord, og vi 
savner henne dypt på arbeidsplassen. 

Vår dypeste medfølelse går til hennes mann Jens-Petter, og de to barna Karin Maria og David. 

På vegne av personalet ved Stovner bibliotek
Eli Sætre Follerås, avdelingsleder 

Gjertrud Øvland, spesialbibliotekar
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Bruk Bibliotekaren til å komme i kontakt 
med aktuelle søkere! Vi utkommer hyppig, 
du treffer bibliotekarer og bibliotekar-
studenter i hele landet på en effektiv måte. 

Og vi er rimelige: 

1/8 side =   800,- + mva 
1/4 side = 1400,- + mva
1/2 side = 2000,- + mva 
1/1 side = 3000,- + mva

Ta kontakt med redaktør Erling Bergan:

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

Er du på 
jakt etter 
bibliotekarer?

Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for 
medlemmer av BF i 2014. Stipendet skal bidra til faglig utvikling for 
BFs medlemmer.

Søknaden kan gjelde etter- og videreutdanning, kurs, aktiv deltakelse 
på arrangement, arbeid med større artikler for Bibliotekaren, studieturer, 

studieopphold, hospitering, prosjekt, m.m.

Alle som er medlem av BF kan søke stipend. Medlemmer i statssektoren oppfordres 
spesielt til å søke. Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipend-
midler tildeles fortløpende etter vurdering. Søknader skal inneholde oversikt over alle 
kostnader, egenandeler og andre bidrag.

Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en kortfattet rapport om hva som 
er gjort og hvordan midlene er brukt. Skriving av artikkel til Bibliotekaren kan være en 
del av gjenytelsen for tildelt stipend.

Søknad sendes til bf@bibforb.no

Stipend for BF-medlemmer
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Finnmark
Jorunn Irene Johansen
Loppa folkebibliotek
Telefon:    91 59 65 70
E-post:     jorunn.johansen@loppa.kommune.no

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

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

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

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

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

Sogn og Fjordane
Sindre Hovland Søreide
Fjaler bibliotek
Telefon:   48 26 25 61
Epost:     sindrehsoereide@gmail.com

Hordaland
Kasper Vejen
Statped Vest
Telefon:    41 93 16 04 
E-post:     kasper.vejen@statped.no

Rogaland
Elin Bekkebråten Sjølie
Hå folkebibliotek
Telefon:    91 86 20 62
Epost:       elin.bf@avenannenverden.no

Agder
Beate Bjørklund
Bykle folke- og skulebibliotek
Telefon: 97 59 44 05
E-post:  beate.bjorklund@bykle.kommune.no

Telemark
Kari Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon:    93 21 58 41
E-post:     karim@porsgrunn.folkebibl.no

Leder  
Monica Deildok
Mobil:     41 21 23 57
E-post:    monica.deildok@bibforb.no

Nestleder
Margunn Haugland
Mobil:     99 01 44 19
E-post:    margunn.haugland@bibforb.no

Vestfold
Richard Madsen
Holmestrand bibliotek
Telefon:  41 85 46 59
E-post:  richard.madsen@holmestrand.kommune.no

Buskerud
Bror Von Krogh
Kongsberg videregående skole
Telefon:   90 77 85 46
E-post:    bror.krogh@skole.bfk.no

Hedmark og Oppland
Øystein Stabell
Oppland fylkesbibliotek
Telefon:   93 63 84 23
Epost:      Oystein.Stabell@oppland.org 

Østfold
Lise Haugen Larsen
Moss bibliotek
Telefon:    97 70 10 20
E-post:     lise.haugen.larsen@moss.kommune.no

Oslo/Akershus
Siri Iversen
Norsk lokalhistorisk Institutt
Telefon:    93 43 11 05
E-post:     siri.iversen@lokalhistorie.no

Bibliotekarforbundet
Sekretariatet

Fylkeslag

Styremedlemmer
Elisabeth Bergstrøm, Kongsberg bibliotek
Monica Skybakmoen, Elverum bibliotek
Mette Rysjedal, Nesodden bibliotek
Knut Hverven, Lovisenberg diakonale høgskole
Monica Roos, Høgskolen i Bergen

Varamedlemmer
Randi Egge Svendsen, Moss bibliotek
Anne Husøy, Molde bibliotek
Kari Angelsen, Bodin videregående skole
Gro F. Haugastuen, Statoil
Arild Skalmeraas, Høgskolen i Telemark

Forbundsstyret

Postadresse:  Bibliotekarforbundet
  Postboks 431 Sentrum, 
  0103 Oslo

Besøksadresse: Øvre Vollgt 11, Oslo
  (øverst i Tollbugata)
Telefon:  48 02 09 00
E-post:  bf@bibforb.no
URL:  www.bibforb.no

Du kan melde deg inn i Bibliotekarforbundet 
på nett. Både som student og ferdig utdanna 
bibliotekar kan du fylle inn skjema på våre 
nettsider og klikke Send-knappen. Så er 
du registrert som medlem. Ferdig utdanna 
bibliotekarer må sende dokumentasjon på 
bibliotekarutdanning  som vedlegg. 

Trenger du hjelp med innmelding på nett, tar 
du kontakt med Petter Bruce i BF-sekretariatet 
tlf 48 02 09 00 eller bf@bibforb.no. 

Innmelding og endring av medlemsopplysninger :   www.bibforb.no



Sitatet

”Då han var åtte år fekk han eige biblio-
tekkort på Årstad filial av Bergen offent-
lege bibliotek, og det var ein stor dag.
- Det var som inngangsbilletten til ei ny 
og spennande verd, eg kunne gå dit og 
låna bøker, heilt åleine. Ei hending som 
var omlag på linje med å gifta seg og 
få born, la han smilande til.”   

Avisa Hordaland (30. august 2014), 
har snakket med forfatter Stig 
Holmås, som er utdannet biblio-
tekar med fartstid fra både Voss 
bibliotek og bokbåten Epos.

Etter alt for mange år i svært utilfredsstil-
lende lokaler skal Bodø bibliotek flytte inn i 
den nybygde Stormen bibliotek i høst. Det 
unner jeg byens bibliotekarer og brukere av 
hele mitt hjerte. Jeg unner derimot ikke byens 
gule horder 4-3 seieren over et ganske godt 
hovedstadslag i fotball lørdagskvelden før 
dette bladet gikk i trykken. Jeg ser med blidere 
øyne på Stormen enn på Aspmyra akkurat nå. 

Når dette leses er personalet i flyttemodus. 
Det gamle biblioteket er stengt og det nye 
gjøres klar til storstilt åpning i begynnelsen av 
november. Det er en krevende periode for alle 
involverte, både fordi det er mye arbeid som 
skal gjøres og fordi det er mye nytt å forholde 
seg til. Det er mye som blir annerledes.  

En svært synlig endring er at Bodø har til-
satt ny biblioteksjef. Trud Berg begynner som 
sjef for Stormen bibliotek i høst, og overtar 
etter Sonja Osnes. Dermed skal personalet 
også finne ut av hvordan den nye sjefen ter 
seg, hva som blir samarbeidsstilen i hverda-
gen, hvilke prioriteringer og strategier hun 
går inn for, hvordan arbeidskulturen blir. Og 
siden Trud Berg, som sin forgjenger, ikke er 
bibliotekarutdannet, må de finne ut hvordan 
bibliotekledelsen kanaliserer bibliotekfaglig 
kompetanse og erfaring inn i lederavgjørel-
sene. Ikke bare de store strategiske veival-
gene, men også de daglige beslutningene 
som et bibliotekpersonale står overfor. 

Bibliotekarforbundet er som kjent tilhenger 
av at biblioteksjefer skal ha bibliotekfaglig 
kompetanse. Det er et poeng i alle bibliotek-
typer, men har vært spesielt aktuelt i folkebi-
bliotek siden kompetansekravet er lovhjemlet. 
Etter endringer i lov og forskrifter i fjor, er dis-
pensasjonsordningene avklart. Mye viktig er 
sikret, men det rettslige grunnlaget for å kreve 
fagutdannet biblioteksjef er ikke så godt som 
BF kunne ønsket. Blant annet gir forskriften 
anledning til å lyse ut biblioteksjefstilling uten 
krav til bibliotekfaglig kompetanse i bibliotek 
med 5 eller flere bibliotekfaglige årsverk. 

Bodø har lyst ut og tilsatt biblioteksjef uten 

En kamp av gangen
å bryte lover eller regler. De har hatt et svært 
uheldig medieutspill om hva slags type søkere 
de ønsket i stillingen, et utspill som kom fra en 
som selv søkte stillingen. Men det ble ryddet 
opp i. Og til syvende og sist ble det altså en 
annen som fikk stillingen.  

Så langt vi er kjent med, har tillitsvalgte 
vært med i prosessen på ordinær måte. Etter 
at utlysningsteksten var vedtatt, uten krav om 
bibliotekarutdanning, kom det 18 søkere. Bare 
noen få av disse var bibliotekarutdannet. Alle 
involverte i kommunen, tillitsvalgte inkludert, 
skal da finne fram til de av søkerne som er 
kvalifisert i tråd med utlysningsteksten, og 
velge den beste blant dem. Det ble ikke en 
bibliotekar denne gangen. 

Etter kampen på Aspmyra tok trenerne 
hverandre i hånda, spillere klappa motspillere 
på ryggen. Ingen sure miner eller munnhug-
geri mellom Vålerenga og Glimt da de gikk 
av banen. Sånn skal det være. De er jo både 
motstandere og yrkesbrødre. Vi har kanskje 
noe å lære av fotballfloskelen om at det er 
neste match som teller: En kamp av gangen!

Kampen om sjefsstillinga i Bodø er over nå. 
Vi bør ta Trud Berg i hånda og ønske henne 
velkommen i bransjen. Kommunen, med le-
dere og tillitsvalgte, har bestemt seg for at hun 
skal lede Stormen. Det blir spennende å følge 
med på den forventede oppturen biblioteket 
i Bodø vil få i nye lokaler. Og med ny sjef. 

Så får BF gå noen runder med seg selv om 
hvorfor ikke flere bibliotekarer søker lederjob-
ber. Der har vi en jobb å gjøre, ikke minst 
sammen med bibliotekarutdanningene. 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan
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