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Lederen har ordet
En travel høst er tilbakelagt. En høst 

som har ført med seg flere endringer 
i BF-landet. Landsmøtet førte til ny 
forbundsleder, nytt forbundsstyre, nye 
fylkeslag og nye medlemskriterier. Og 
lokale forhandlinger gir som regel end-
ringer i lønn. Landsmøteseminaret hadde 
også endring på agendaen, da med 
fokus på kommunereform og bibliotek, 
og hvilke konsekvenser en strukturre-
form får for bibliotektjenestene. 

Forsker George Arnestad slo fast at det 
blir færre kommuner og hovedbibliotek, 
og at en bør starte biblioteksamarbeid 
lenge før en kommunesammenslåing.  
Strukturreformen er et resultat av re-
gjeringens ønske om å fornye, forenkle 
og forbedre hele den offentlige sektor. 
Det blir spennende tider, og BF må være 
forberedt. 

Bistand og assistanse
BF må i tida framover fortsatt ha et 

stort fokus på medlemmer og tillitsvalgte 
som trenger bistand og assistanse i 
forbindelse med omorganisering og 
sammenslåing. I møte med arbeidsgiver 
på lokalplan må vi greie å ha flere tanker 
i hodet samtidig. På den ene sida må vi 
tenke ansattes rettigheter og kjempe 
for dem. På den andre siden må vi være 

konstruktive og se hvordan vi får til de 
beste bibliotektjenestene for brukerne 
våre. Kursing og opplæring blir sentrale 
ord her. Jeg håper at BF i løpet av våren 
er i gang med nye kurstilbud som skal 
gjøre alle tillitsvalgte robust til å takle 
omorganisering og sammenslåing. 

Landsmøtet ga BF nye medlemskrite-
rier etter en spennende debatt. Mange 
var på talerstolen for å si sin mening om 
hvorfor medlemskriteriene burde bli stå-
ende eller burde endres. Blir profesjonen 
vår utvannet eller fører nye kriterier til at 
BF styrker seg? Landsmøtet endte, som 
kjent, opp med en endring i vedtektene. 
Kravet om bachelor- eller mastergrad 
står fast, men minstekravet til bibliotek-
faglige studiepoeng er endret fra 120 
til 60. Bibliotekarrollen er i endring, og 
det nye kravet er etter min mening en 
tilpasning til virkeligheten, en endring 
det var vanskelig å komme utenom. Om 
endringen skal føre til at BF styrker seg, 
må BF verve flere medlemmer. 

Kompetansen i fylkeslagene
Landsmøtet endret også på fylkesla-

genes inndeling. BFs største fylkeslag 
Oslo/Akershus skal etter 16 år i sammen, 
deles i to. Det nye Oslolaget skal fortsatt 
huse studentene, og vil fortsatt være 

det største fylkeslaget. Hensikten med 
å dele Oslo/Akershus er å øke aktivite-
ten og komme tettere på medlemmene. 
Fylkeslagene er del av kjernen til BF. Her 
har BF potensiale til å utnytte bedre den 
kompetansen og kunnskap som fylkes-
lagene representer. 

I høst har det vært gjennomført lokale 
forhandlinger i ganske store deler av 
BF-land. Kommunene hadde i år ekstra 
dårlig tid siden lærerstreiken førte til at 
alt skulle gjøres unna på enda mindre tid 
enn vanlig, men heldigvis kom vi stort 
sett i mål. Skarpskodde BF-forhandlere 
har argumentert hvorfor akkurat BFs 
medlemmer skal ha økt lønn. Så takk til 
alle dere tillitsvalgte og forhandlere for 
den jobben dere gjør for medlemmer og 
BF for heve lønna til bibliotekarer! Med-
lemmenes lønns- og arbeidsforhold er 
BFs til enhver tids viktigste prioritering.

Takk! 
Til sist vil jeg si: Takk Monica for den 

formidable jobben du har gjort for BF 
som forbundsleder gjennom 13 1/2 år. 
Du er dyktig, profesjonell og kunnskaps-
rik. Og har hele tiden vært fremtidsretta, 
engasjert og lyttende. Du har gjort 
bibliotekarprofesjonen og Bibliotekar-
forbundet mer synlig i de årene du har 
vært leder. Gjennom tale, penn og fak-
kel har du kjempet for profesjonen og 
for bibliotekene. Du har hele tiden vært 
opptatt av hva som er best for bibliote-
karene. TUSEN, TUSEN TAKK Monica for 
ditt engasjement og din enorme innsats 
for Bibliotekarforbundet.

- og takk for tilliten! Jeg gleder meg 
til endring!

Margunn Haugland
Forbundsleder

 BF må i tida framover fortsatt ha et stort 
 fokus på medlemmer og tillitsvalgte som
 trenger bistand og assistanse i forbindelse 
 med omorganisering og sammenslåing.

”
”
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LANDSMØTET

En viktig debatt og mye formalia
Det var knyttet stor spenning til en spesiell sak, da BFs landsmøtet samlet seg på 
Gardermoen 14. november. Nye medlemskriterier engasjerte medlemmene. 
Mange var i tvil og ingen kunne forutsi utfallet.

Tekst: 
Erling Bergan
Redaktør

Landsmøtet ga oss nye medlemskriterier, nye fylkeslag og ny forbundsleder 

Men et landsmøte er ikke arenaen for 
å gå rett løs på de interessante temaene. 
Et landsmøte er en rituell demokratisk 
sikringsordning. Alle saker er presentert 
skriftlig på forhånd, alle får sine korte 
presentasjoner fra talerstolen, og de 
fleste tas til etterretning eller vedtas 
uten debatt. Mange timer av landsmøtet 
er slike ritualer. Hva er da vitsen med å 
samle 58 delegater til å sitte og høre 
på dette?

Hvis sakspapirene ikke gir mening, hvis 
de forteller ting mange ikke kjenner seg 
igjen i, hvis de foreslår vedtak mange 
er uenig i – ja, da kommer diskusjonen 
på landsmøtet. Ikke fra alle delegatene, 
men av de 58 er det alltid flere som føler 
seg kallet. Dette vet forbundsstyret når 
de forbereder sakene. I mange landsmø-
tesaker er delegatene mer å regne som 
en gedigen kontrollkomite, og ikke som 

et demokratisk verksted. Og dermed er 
demokratiet ivaretatt, på et brukbart vis. 

Arbeidslivs- og samfunnspolitikk
Det første ritualet, er at lederen av vår 

hovedorganisasjon YS skal holde en hils-
ningstale til landsmøtet. Jorunn Berland 
snakket lenge om YS sine hjertesaker, 
om viktigheten av synlighet, vekst og 
politisk slagkraft for YS. Ingen højdare 
for et profesjonsforbund. Men da hun 
fortale om tre oppgaver som resultat 
av en spørreundersøkelse blant forbun-
dene i YS, ble samspillet mellom oss og 
YS mer forståelig: For det første skal 
YS utforme overordnet arbeidslivs- og 
samfunnspolitikk. For det andre skal YS 
ha samfunnspolitisk spisskompetanse 
og ivareta myndighetskontakt. For det 
tredje skal YS forvalte fellesskapet og 
bidra med sin tyngde i konfliktsituasjo-
ner. Her forteller Jorunn Berland om en 
hovedorganisasjon medlemmene forstår 
nytten av. Men når hun forteller at de skal 
”utvikle en tydeligere YS-profil gjennom 
bred forankring av identitetsplattformen 

og våre politiske styringsdokumenter”, så 
glapp nok relevansen for BF-landsmøtets 
delegater. 

Konstituering
Landsmøtet konstituerte seg med 

Randi Rønningen og Eirik Gaare som 
møteledere, en jobb de gjennomførte 
kontrollert og solid. Allerede ved god-
kjenning av dagsorden måtte de holde 
tunga rett i munnen, sjekke vedtekter og 
møtereglement, og be salen akseptere 
at et nettopp innlevert forslag fra Oslo/
Akershus BF skulle plusses på saklista. 
For selv om deling av dette fylkeslaget 
var et kjent tema de siste årene, var det 
først da landsmøtet begynte at det forelå 
et konkret forslag om deling. Landsmøtet 
hadde ingen problemer med å godta at 
saken skulle tas opp. 

Historiefortellingene
De tre første sakene på landsmøtet er 

alle historiefortellinger. Ingen vedtak skal 
gjøres, man bare godtar at fortellingene 
er korrekte. 

•	 Landsmøtet i BF ble arrangert 14. november2014 på  
Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

•	 Høydepunktet var debatten om nye medlemskriterier i BF
•	 Det minneverdige øyeblikket var da Monica Deildok fikk  

stående applaus for side 13 år som forbundslede
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Beretninga gir egentlig åpning for å dis-
kutere alt mellom himmel og jord, alt som 
har skjedd i treårs-perioden. Men etter at 
forbundsleder Monica Deildok hadde gått 
gjennom hovedpunktene fra talerstolen, 
var det tyst. 

Regnskapet ble lagt fram av nestleder 
Margunn Haugland, og viste at BF er en 
virksomhet med over 7 millioner i års-
omsetning og enda mer på bok. Sindre 
Hovland Søreide (Sogn og Fjordane) var 
modig nok til å spørre det som de fleste 
av oss aldri har skjønt: Hvorfor gjelden blir 
lagt til egenkapitalen i balanseregnska-
pet, når de fleste av oss finner det logisk 
å trekke gjelden fra. Men Petter Bruce 
(sekretariatet) gikk på talerstolen og for-
klarte hvorfor addisjonen var riktigere enn 
subtraksjon i dette tilfellet, så pedagogisk 
han bare kunne. Vi nikket og smilte. Han 
har selvfølgelig rett. Men han kastet nok 
perler for svin. Jeg har gjennom et langt 
liv og utallige årsregnskap prøvd å forstå 
dette, til ingen nytte. 

Regnskapet ble deretter tatt til etterret-
ning. Enstemmig.

Kontrollkomiteen var sist ute i bolken 
med historiefortellinger. De ga forbunds-
styrets arbeid i treårsperioden gode 
skussmål.  

 
Økonomiske premisser

Så kom to saker som legger premis-
ser for BFs handlingsrom de neste tre 
årene. Kontingenten og konfliktfondets 
størrelse. BFs tradisjon med at kontin-
genten skal være 1,32 % av bruttolønn 
ble ikke foreslått rokket ved. Men Monica 
Skybakmoen (forbundsstyret) påpekte 
at andelen av yrkesaktive medlemmer 
på maksimumskontingent hadde, i løpet 
av landsmøteperioden, steget fra 23 % 
til 57 %. Det var maks-kontingenten 
som det var behov for å gjøre noe skik-
kelig med nå. Ellers ville BF snart ha en 
prosentkontingent bare i navnet, mens 
de fleste gikk på maks-kontingent. For-
bundsstyrets forslag var å heve taket 
fra 460 kroner pr måned til 600 kroner 
pr måned. 

Selv om saken var godt forberedt og 
godt begrunnet, var det en viss spenning 

til om delegatene mente at dette var et 
riktig nivå. Men det meldte seg ingen 
talere til saken, og ny maksimumskon-
tingent gikk enstemmig gjennom. Og 
dermed hang budsjettforslaget, som 
landsmøtet skulle behandle seinere på 
dagen, også sammen på inntekts- og 
utgiftssida. 

Monica Roos (forbundsstyret) foreslo 
å beholde konfliktfondets størrelse på 
samme nivå som før. Og ettersom det 
ikke krever noen problematisk store 
avsetninger, sluttet landsmøtet seg til 
det også.

Organisajonsutvalget
Morten Olsen Haugen la fram orga-

nisasjonsutvalgets rapport, på sin egen 
måte. Alle medlemmene av utvalget var 
i salen, og vi kjente vel alle som felles 
tankegods mye av det som ble sagt. 
Om ikke alt. Men forslagene fra OU 
har trigget mye positivt i BF, enten det 
er forslag som forbundsstyret allerede 
har både vedtatt og gjennomført, eller 
kontroversielle spørsmål som landsmøtet 

LANDSMØTET

 

Landsmøtet på Gardermoen 14. november 2014 vil bli husket for endring av  medlemskriteriene etter en lang og god debatt. Og vi glemmer heller ikke 
at dette var Monica Deildoks siste landsmøte som forbundsleder. (Foto: Embret Rognerød)
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skulle behandle, for eksempel medlem-
skriterier i BF. 

Monica Deildok gjorde rede for for-
bundsstyrets arbeid med OU-rapporten, 
gjengitt punktvis i sakspapirene. 

Veronicha Angell Bergli (Finnmark, 
og nestleder på valg) mente OU hadde 
kommet med gode analyser, og merket 
seg spesielt den foreslåtte ordningen 
med mentor for et studentlag og nett-
verksarbeidet.

Godtgjøring av 
forbundsstyremedlemmer

OU hadde foreslått slik godtgjøring, 
men forbundsstyret fant det uryddig 
å bevilge dette til seg selv. De hadde 
i perioden innført nye ordninger med 
godtgjøring for både fylkesledere og for 
forhandlere som forhandler for medlem-
mer utenfor egen arbeidsplass. Men 
penger til seg selv syntes de landsmøtet 
måtte ta stilling til. Elisabeth Bergstrøm 
(forbundsstyret), som styremedlem 
på vei ut var hun uten egeninteresse 
i saken, begrunnet forslaget. Som fikk 
landsmøtets enstemmige tilslutning. 
Noen lurte kanskje på hvorfor det tok 
BF 21 år å tørre et slikt skritt. Svaret er 
trolig nøkternhet. 

Veiledning for BFs valgkomite
Monica Roos (forbundsstyret) begrun-

net forbundsstyrets forslag om noe helt 
nytt: en veiledning for valgkomiteen. 
Dette fant landsmøtet fornuftig, i den 
form som var foreslått. Men Anne Woje 
(Nordland) ville ha et tillegg, for å sikre 
at valgkomiteens foreslåtte kandidater 
speiler medlemsmassen. Og dermed 
kom denne setningen inn i tillegg: 
”Valgene bør så langt som mulig speile 
medlemmenes fordeling på kjønn, geo-
grafi og sektorer.” 

Inndeling i fylkeslag
Fra Oslo/Akershus fylkeslag var det 

altså, rett før landsmøtet startet, kommet 
følgende forslag: ”Deling av fylkeslaget 
i Oslo/Akershus i to: Ett for medlem-
mene i Oslo og ett for medlemmene i 
Akershus. Vi ønsker å beholde student-
medlemmene i Oslo, da vi mener deres 
evt behov for organisering ivaretas av 
vedtektenes nye paragraf 14.” 

Siri Iversen (Oslo/Akershus) begrun-
net forslaget, med henvisning til OU-
rapporten. Og etter at 

Monica Deildok gikk på talerstolen og 

ga forbundsstyrets tilslutning, var saken 
i boks. Forbundsstyret hadde ikke frem-
met forslag om deling, fordi det burde 
komme som resultat av et sterkt ønske 
fra Oslo/Akershus BF selv. Nå var det 
kommet, og saken avgjort. 

Målprogram 
Mette Rysjedal (forbundsstyret) la 

fram forslag til nytt målprogram. Her 
ble det foreslått relativt få endringer 
fra målprogrammet vi hadde i forrige 
treårsperiode. I den viktige delen om 
”Lønn og tariff”, var det ikke en eneste 
endring fra forrige periode.  

Møteleder Randi Rønningen åpnet for 
debatt, del for del. Og så avstemning, 
del for del. Ingen delegater ba om ordet. 

- Dere er veldig enig med forbunds-
styret her. De må ha gjort en god jobb, 
sa Randi Rønningen. Hvoretter hele 
målprogrammet ble enstemmig vedtatt. 
Uendret. 

Dette er første gang i BFs historie, i 
de ti landsmøtene vi har hatt, at det ikke 
er fremmet endringsforslag til målpro-
grammet. Kanskje litt bekymringsfullt 
at det ikke dukket opp innvendinger, 
benkeforslag eller andre synspunkter på 
dette. Det kan selvfølgelig tolkes, som 
møtelederen antyder, at forbundsstyret 
er i full synk med medlemsmassen. Eller 
det kan bety at målprogrammet er så 

generelt formulert, at det ikke angir noen 
retning som det frister å debattere eller 
være uenig i. Eller det kan bety at mål-
programmet simpelthen spiller liten rolle, 
både for forbundsstyre og medlemmer. 

Det nye forbundsstyret vil nok se kri-
tisk på målprogrammets rolle før neste 
landsmøte.

Budsjett
Elisabeth Bergstrøm presenterte for-

bundsstyrets forslag til budsjett. Hun 
redegjorde for forutsetningene som lå 
bak, blant annet at det å arbeide for å 
bedre medlemmenes lønns- og arbeids-
vilkår fremdeles skal være BFs viktigste 
arbeidsfelt. 

- Derfor er det viktig å styrke for-
bundets kapasitet og kompetanse når 
det gjelder lønn, tariff, arbeidslivsjuss, 
forhandlinger, og så videre. Dette gjelder 
både sentralt og lokalt, men i budsjett-
sammenheng mener forbundsstyret at 
dette først og fremst må gi seg utslag i 
en styrket bemanning i sekretariatet, sa 
Elisabeth Bergstrøm blant annet. Hun 
konkretiserte dette til at budsjettforsla-
get la opp til 6 stillinger i sekretariatet 
fra og med 2015. 

– Dette er det store grepet forbunds-
styret foreslår i dette nye budsjettforsla-
get, sa Bergstrøm.

Hun fremhevet spesielt at satsing på 

LANDSMØTET

 

Linda Rasten kom inn som 1. vara til forbundsstyret etter benkeforslag fra Oslo/Akershus BF. Her er 
hun i samtale med Monica Deildok og møtelederne Eirik Gaare og Randi Rønningen under en pause 
i landsmøtet. (Foto: Erling Bergan)
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kurs og opplæring, og kommunikasjon 
og informasjonsarbeid, fortsatt må være 
prioriterte områder, også etter avslut-
ning av det toårige prosjektet lærende 
organisasjon sommeren 2015. Og hun la 
vekt på betydningen av å holde et høyt 
medlemstall gjennom perioden. 

Ingen tegnet seg til debatt på denne 
saken heller, og budsjettet ble enstem-
mig vedtatt.  

Morten Olsen Haugen fremmet et 
eget forslag: ”Forbundsstyret bes om å 
utrede og vurdere effekten av å kjøpe 
og eie egne kontorlokaler.” Som ble 
enstemmig vedtatt, uten debatt.

Vedtektene
Margunn Haugland presenterte for-

bundsstyrets forslag til vedtektsend-
ringer. Det var mange endringer, men 
de fleste var mindre opprydninger og 
tilpasninger som ikke var forventet å 
være kontroversielle. Det som skilte seg 
litt ut, var noen endringer i delegatforde-
linga til landsmøtet, vedtektstilpasning til 
at fylkeslagenes regnskap neste år skal 
føres av BF sentralt, at bibliotekpolitiske 
diskusjoner skal høyere på agendaen til 
landsstyret, og at studentmedlemmer 
kan – hvis det er ønske om det – lage 
eget klubbstyre ved et studiested. 

Og vedtektsbestemmelsen om dele-
gatfordelinga til landsmøtet ble faktisk 
foreslått endret på nytt under landsmø-
tet, av forbundsstyret selv. Det skyldtes 
at delinga av Oslo/Akershus hadde 
kommet på direkten. Det nye forslaget 
stoppet ved 6 delegater som det største 
antallet noe fylkeslag kunne komme til 
landsmøtet med. Alle vedtektsendrin-
gene ble vedtatt som foreslått.

Medlemskriterier 
– forbundsstyrets forslag 

Monica Deildok innledet om det te-
maet som det var knyttet mest forvent-
ning til. Vedtektenes paragraf 2 omtaler 
hvem som kan bli medlem, og det forelå 
tre forslag til hvordan denne paragrafen 
burde endres. Forbundslederen begrun-
net forbundsstyrets forslag. 

– Det finnes flere varierende definisjo-
ner av bibliotekar. Vi har krav i BF i dag 
om en bachelor eller master der minst 
120 studiepoeng skal være bibliotekfag. 
Bibliotekarutdanninga i Oslo har krav 
om 180 bibliotekfaglige studiepoeng i 
sin bachelor. Universitetet i Agder har 
90 bibliotekfaglige studiepoeng i sin 

bachelor i skolebibliotek. Universitetet 
i Tromsø har i sin bachelor i medie- og 
dokumentasjonsvitenskap minimum 60 
studiepoeng bibliotekretta emner.  De 
nye forskriftene i bibliotekloven sier at 
de med 60 studiepoeng bibliotekspesi-
fikk påbygning på bachelor eller master, 
kan være kvalifisert som fagutdanna 
biblioteksjef. Dette er noen av mange 
tegn på at bibliotekarrollen er i endring. 
Forbundsstyret mener at det er viktig 
med felles faglig grunnlag og identitet 
for bibliotekarer. Samtidig har bibliote-
karer større variasjon i arbeidsoppgaver 
enn tidligere, noe som gjenspeiler seg i 
utdanningstilbud og stillingsutlysninger. 
Forbundsstyret mener at BF nå må jus-
tere sin egen grense for hva de mener 
med bibliotekar. Vi mener at kravet 
fremdeles skal være en bachelor- eller 
mastergrad, men vi foreslår at det skal 
være minimum 60 studiepoeng biblio-
tekfag i eller utenfor graden, til forskjell 
fra 120 som vi har i dag. Det er altså 
en åpning for at en del fler kan søke 
og få medlemskap hos oss, sa Monica 
Deildok. 

Medlemskriterier 
– forslaget fra Troms BF

Troms BF sitt forslag var kunngjort før 
landsmøtet. Det lød: ” For å bli medlem 
må en ha bachelor- eller mastergrad, 
med minst 60 studiepoeng bibliotekfag 
i eller utenfor graden, eller en tilsvarende 
eldre utdanning, eller en tilsvarende 
utenlandsk utdanning. Ansatte med 
minimum bachelor- eller mastergrad i bi-

bliotekfaglige stillinger, kan også opptas 
som medlemmer.” Her var det altså siste 
setning som skilte seg ut, alt før dette 
var identisk med forbundsstyrets forslag. 

Susanne Baumgärtel (Troms BF) be-
grunnet forslaget: 

- I Troms gjennomførte vi, før et med-
lemsmøte i høst, en liten questback 
spørreundersøkelse om medlemskaps-
kriterier. Det viste at et stort flertall 
i Troms BF ønsker at bibliotekfaglig 
bakgrunn skal vektlegges. Vi har også 
diskutert bibliotekarrollen, profesjonens 
stilling, fremtiden for sektoren og ar-
beidsmarkedet framover. Medlemsmøtet 
konkluderte med at vi kan slutte oss til 
forbundsstyrets forslag, men at vi også 
ønsker å kunne rekruttere andre som 
jobber i bibliotekfaglige stillinger.

Medlemskriterier – forslaget fra Mor-
ten Olsen Haugen 

- Denne saken begynte på forrige 
landsmøte. OU har diskutert den, for-
bundsstyret har diskutert den og mange 
av dere andre har også diskutert den. 
Det forbundsstyret kommer med løser 
nesten ingen av de problemene som 
ligger bak at saken har kommet opp. 
Det løser ikke problemene i fagbibliote-
kene, for de som har høyere utdanning 
med internkurs i bibliotekfag. Det løser 
ikke problemene i folkebibliotekene for 
de som er rekruttert som sosionomer, 
spillkonsulenter, lærere, osv. Det eneste 
forbundsstyrets forslag faktisk løser, 
er noen av de biblioteksjefene som 
er ansatt på dispensasjon og har tatt 

LANDSMØTET

Margunn Haugland takket Monica Deildok for hennes 13 år som forbundsleder. Landsmøtet svarte 
med stående applaus. (Foto: Embret Rognerød)
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årsstudiet som brevkurs. Jeg fremmer 
derfor et forslag i tråd med flertallet i 
organisasjonsutvalget: 

”For å bli medlem må en ha 
a) bachelorgrad eller mastergrad med 

bibliotekfag, eller tilsvarende eldre eller 
utenlandsk utdanning, 

b) høyere utdanning med minst bac-
helorgrad og arbeide i bibliotek eller 
bibliotekrelatert virksomhet på det tids-
punktet man søker om medlemskap.” 

Medlemskriterier – debatten
Ritha Helland (Hordaland) startet 

diskusjonen med å si seg enig med 
Haugens forslag. – Hans forslag gjen-
speiler virkeligheten. Det er sånn det 
er i realiteten ute i bibliotekene. Det er 
mange utdannelser, og jeg mener at de 
med høyere utdanning, uten bibliotekfag, 
har en plass i Bibliotekarforbundet. 

Jorunn Johansen (Finnmark) ville 
som fylkesleder melde om meningene 
hos dem. De hadde sendt ut spør-
reundersøkelse til alle medlemmene i 
Finnmark. – Undersøkelsen viste at vi er 
delt på midten. Halvparten vil beholde 
medlemskravene som i dag, og den 
andre halvparten støtter forbundsstyrets 

forslag, sa Johansen. Hun viste til at den 
første gruppa begrunnet sitt standpunkt 
med at de ønsker å bevare profesjonen 
og bibliotekarenes kompetanse, mens 
den andre gruppa legger vekt på at 
forbundsstyrets endringsforslag er i tråd 
med endret krav til biblioteksjef og at de 
ønsker mulighet til medlemsvekst. 

Else Marie Nesse (Agder) begynte slik: 
- Som bibliotekar i tredve år, og medlem 
av BF så lenge det har eksistert, så har 
jeg alltid hevdet at Bibliotekarforbundet 
er et profesjonsforbund. Hvis forslaget 
fra Troms går gjennom, uten krav til 
bibliotekarutdanning, så føler jeg sterkt 
at vi undergraver vår egen profesjon. 
Morten innvender mot forbundsstyrets 
forslag at det ikke løser noen ting. Men 
jeg tror det er flere enn du tror. I Agder 
har vi skolebibliotekarutdanningen, og 
de som er lærere med den i tillegg skal 
altså kunne bli medlem, sa Nesse, som la 
til at tilbakemeldingene fra medlemmene 
hos henne gikk i flere retninger. Noen har 
antydet utmelding hvis kravet endres, 
mens flertallet går for 60 studiepoeng. 

Veronicha Angell Bergli (Finnmark) 
refererte to medlemmer i Finnmark. En 
som mente at forbundsnavnet burde 

endres om poenggrensa ble senket. En 
annen som mente at noe burde gjøres 
for å beskytte bibliotekartittelen. Hun ga 
uttrykk for at det er flott at bibliotekarut-
danninga kan brukes i mange forskjellige 
yrker, og at det virkelig er ønskelig at det 
skal være folk med forskjellige yrkeser-
faringer, kvalifikasjoner og kompetanse 
på biblioteket. Men for at biblioteket og 
faget skal ha livets rett, må vi begynne 
å verne om bibliotekfaget. Veronicha la 
til for egen regning at hun kunne vært 
mindre fristet til å melde seg inn i BF med 
senket poenggrense, og gikk derfor inn 
for å beholde dagens medlemskriterier. 

Dermed var spredningen av stand-
punkter godt representert, og debatten 
kunne rulle videre. Bror von Krogh (Bus-
kerud) sluttet seg til Haugens forslag. 
Anne Woje (Nordland) markerte tvil, 
som så mange andre. I Nordland hadde 
en spørreundersøkelse gitt flertall for 
forbundsstyrets forslag, og delegatene 
ville lytte til dette. Men samtidig var hun 
opptatt av at BF har opparbeidet kred, 
også blant bibliotekarer i andre forbund, 
som profesjonsforbund. Øystein Stabell 
(Hedmark/Oppland) støttet Haugen. Det 
gjorde også Vibeke Stockinger Lunde-
træ (Oslo/Akershus). Ingrid Berntsen 
(Troms) argumenterte for forslaget fra 
sitt fylkeslag. Hun ville ha med seg 
flere kompetanser når hun sto over-
for arbeidsgiver. Elisabeth Bergstrøm 
(forbundsstyret) viste til at OU ikke var 
enstemmig i denne saken, at hun tilhørte 
OUs mindretall, og at hun hadde tvilt seg 
fram til forbundsstyrets forslag. Trond 
Hallem (Trøndelag) var i tvil. Han så 
det positive i at flere medlemmer gir en 
sterkere BF-stemme inn i for eksempel 
en kommune, samtidig som han så at det 
noen ganger var fordeler ved at det var 
noen kollegaer i konkurrerende forbund, 
for da kunne de fremme en sak overfor 
kommunen med tre stemmer i stedet 
for bare én.

Sindre Hovland Søreide (Sogn og 
Fjordane) påpekte at formålsparagrafen 
i BFs vedtekter ikke ville samsvare helt 
med nye medlemsgruppers interesser, 
om man senket poengkravet til null. 
Joep Aarts (Buskerud) støttet Haugens 
forslag, med bakgrunn i at to av fire 
delegater fra Buskerud kunne ha blitt 
hindret medlemskap ved en streng tolk-
ning av eksisterende medlemskriterier. 
Richard Madsen (Vestfold) hadde spurt 
medlemmene og fått tilslutning til for-

LANDSMØTET

 

BFs nye lederduo: Forbunds-
leder Margunn Haugland (t.v.)  
og nestleder Veronicha Angell 
Bergli. (Foto: Erling Bergan)
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bundsstyrets forslag. Men han fant gode 
argumenter begge veier. 

Etter denne lange og gode debatten, 
tok møteledelsen en tenkepause. Med 
krav om 2/3 flertall for å endre ved-
tektene, var 39 delegater den magiske 
grensa for å få endringer gjennom. De 
valgte å ta prøveavstemning over Hau-
gens forslag først. Det fikk 19 stemmer, 
og Haugen trakk da forslaget sitt til 
fordel for Troms. Avstemning over Troms-
forslaget ga 24 stemmer, som også var 
langt under den magiske grensa. Dermed 
sto forbundsstyrets forslag igjen, og 
avstemningen viste at hele 54 av 58 
delegater sluttet seg til dette. 

Valg
Richard Madsen avsluttet landsmøtets 

sakliste ved å legge fram valgkomitéens 
forslag. Det var vel kjent på forhånd at 
Monica Deildok ikke tok gjenvalg, at 
Margunn Haugland var foreslått som ny 
forbundsleder og Veronicha Angell Bergli 
som ny nestleder. Blant styremedlem-
mene var Kjell Erik Johnsen (Høgskolen 
i Østfold) et helt nytt navn i BF-toppen. 
De andre fire (Monica Skybakmoen, 

Randi Egge Svendsen, Monica Roos og 
Anne Husøy) hadde alle enten sittet som 
styremedlem eller varamedlem tidligere. 
På varalista kom det benkeforslag fra 
Helene Nyen i Oslo/Akershus BF om å 
få Linda Rasten (Ås bibliotek) inn som 
1. vara. Et forståelig forslag ettersom 
Oslo/Akershus ikke var representert i 
valgkomiteens forslag til ny forbunds-
ledelse. Men avstemningen ble likevel 
tett: 29 stemmer for Linda Rasten, 21 
stemmer for Kasper Vejen (Statped 
Bergen). Deretter gikk resten av valgene 
som foreslått. 

Stående applaus
Nyvalgt forbundsleder Margunn Haug-

land avsluttet landsmøtet med å takke 
for tilliten og takke avtroppende styre-
medlemmer. Men da hun takket Monica 
Deildok for den formidable innsatsen hun 
hadde nedlagt som forbundsleder i 13 
år, reiste landsmøtesalen seg til stående 
applaus: Det var mye takknemlighet som 
strømmet mot en sliten og lettet Monica. 

Nå dreier det seg om forbundsleder 
Margunn Haugland og det nye forbunds-
styret de neste tre årene. Landsmøtet 
ga dem et godt knippe vedtak å bygge 
arbeidet på. 

Bibliotekforum nedlagt som eget blad
Norsk bibliotekforening avslutter utgivelsen av sitt tidsskrift Bibliotekforum  fra 

årsskiftet. Fra 2015 vil bladet erstattes med et 8 siders bilag i Bok og Bibliotek.
Det var i 1976 at Norsk bibliotekforening startet å gi ut eget blad under navnet 

Internkontakt. I 1995 satset de større, da det mer påkostede Bibliotekforum 
erstattet Internkontakt. 

Under siste landsmøte i NBF i Trondheim i år, var 
nettopp Bibliotekforums rolle noe som ble diskutert 
og som etter landsmøtet framstod som uavklart. 

Lars Egeland ble valgt til nestleder i NBF under 
organisasjonens landsmøte i år. Egeland er samtidig 
daglig leder i ABM-media as, som utgir Bok og biblio-
tek. Når Bok og bibliotek og NBF nå har forhandlet 
om at Bibliotekforum kjøper seg inn med åtte sider 
i Bok og bibliotek, har altså Egeland hatt en sentral 
rolle på begge sider av bordet. Man kan derfor anta 
at løsningen er noe begge parter er fornøyd med. 

LANDSMØTET
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Flere store bybibliotek, filialdød 
og sterkere møteplassfunksjon?
Georg Arnestad viste med statistikk hvilken utvikling folkebibliotekene har hatt fram til i 
dag, og spådde hva de har i vente om ti år. Hans påstand om at bibliotekene ikke har re-
flektert rundt sin nye rolle skapte debatt under BFs landsmøteseminar. 

LANDSMØTESEMINARET

Tekst: 
Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider

Bibliotekarforbundet innledet årets 
landsmøte med seminar om kommunere-
formen og folkebibliotekene. 

– Robust er et ord som har gått igjen 
fra regjeringen side i forbindelse med 
kommunereformen. Derfor har vi kalt se-
minaret vårt robust, etterfulgt av et spørs-
målstegn, sa avtroppende forbundsleder 
Monica Deildok under introduksjonen. 

Georg Arnestad, kulturforsker ved Høg-
skulen i Sogn og Fjordane, innledet semi-
naret. I foredraget sitt beskrev Arnestad 
bibliotekene som en nokså liten sektor i 
kommune-Norge. 

– Folkebibliotekene spiller heller ingen 
stor rolle i diskusjonen om kommune-
reformen, sa Arnestad, med henvisning 
til at folkebibliotekene bare står for 0,5 
prosent av den totale økonomien i norsk 
kommunesektor.

Forskjell på graden av tilfredshet 
Biblioteksentraliseringen har pågått 

lenge, mente Arnestad, som påpekte at 
det har vært en nedgang i antall filialer 
på 30 prosent de siste 12 årene.

Samtidig svarer over 80 prosent av 
befolkningen at de er godt fornøyde med 
biblioteket, ifølge innbyggerundersøkelsen 
til Difi. Tilfredsheten med folkebibliotekene 
stiger i tråd med befolkningstallet i kom-
munen. 

– Jo større kommuner, jo mer fornøyde 
er folk med bibliotekene. Det er typisk 
for såkalte desentraliserte tjenester. Og 
grunnen til dette har nok med avstand og 
tilgjengelighet å gjøre, sa Arnestad.

Storbybefolkningen bruker også bi-
blioteket mest: 5,2 bibliotekbesøk per 
innbygger i byer med over 100.000. I 
spredtbygde strøk er tallet 3,1. De 100 

minste norske kommunene bruker i snitt 
0,7 årsverk til folkebibliotekene, ifølge 
Arnestad.

– En konsekvens av at filialer blir lagt 
ned, er at det blir lengre vei til bibliote-
ket. Det sier seg selv, sier Arnestad, med 
henvisning til at storbyene kommer best 
ut i statistikken.

Barn og unge faller fra
Det har vært en kraftig nedgang i antall 

bibliotekbesøk per innbygger siden 2001. 
Georg Arnestad viste til NBs statistikk over 
folkebibliotek.

I stor grad er det brukere med lav utdan-
ning som faller fra, fremhevet Arnestad. 
Men også barn og unge ”svikter” folkebi-
blioteket: denne gruppen har gått fra åtte 
til tre besøk i året. Arnestad omtalte dette 
som ”dramatiske tall”.

Den typiske folkebibliotekbrukeren 
har ifølge Arnestad høy utdanning, bor 
sentralt og arbeider i et akademisk yrke. 
Det er single voksne, pensjonister, eldre 
og par med små barn som utgjør store 
brukergrupper nå.

– Jeg tror bibliotekene blir mindre lav-
terskel og mer elite, og at ”tilgjengelighet 
for alle” byttes ut med ”tilgjengelighet for 
de fleste”, sier Arnestad.

Arnestad spådde hva de viktigste end-
ringene i bibliotek-Norge vil bli i 2022-

– Jeg tror bibliotekene blir mindre lavterskel og 
mer elite, og at ”tilgjengelighet for alle” byttes 
ut med ”tilgjengelighet for de fleste”, sa kultur-
forsker Georg Arnestad. (Foto: Erling Bergan)

- Jo større kommuner, jo mer fornøyde er folk med  
bibliotekene. Det er typisk for såkalte desentraliserte  
tjenester. Og grunnen til dette har nok med avstand  
og tilgjengelighet å gjøre, sa Arnestad.
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2024, altså om 8-10 år. Han så blant 
annet for seg 350-400 bibliotekenheter 
(hovedbibliotek og filialer), mange flere 
store bybibliotek, skolebibliotek og folkebi-
bliotek integrert i hverandre, og en styrket 
møteplassfunksjon. (Hele Arnestads liste 
over bibliotek-Norge i 2022-2024 kan du 
se i egen ramme.)

Fem stemmer om bibliotek
Etter Arnestads foredrag holdt panel-

deltagerne hvert sitt innlegg. Aller først 
var Søren Kløjgaard, formann i det danske 
Bibliotekarforbundet, som fortalte om den 
danske kommunereformen. 

Reformen ble iverksatt i 2007, og den 
innebar at antallet kommuner gikk ned 
fra 279 til 98, og antallet ”bibliotekor-
ganisasjoner” gikk fra 230 til 97. Nesten 
én av tre bibliotekfilialer var stengt to år 
etter at kommunereformen i Danmark ble 
iverksatt.

Det danske Bibliotekarforbundet har 
laget en liste over fordeler og ulemper ved 
kommunereform. Blant fordelene nevnes 
større og mer bærekraftige enheter og 
større faglige felleskap.  

Samtidig påpeker de også mange ulem-
per: Det skjer mange filialnedleggelser, 
det er blitt lettere å gjøre nedskjæringer 
pga. større bibliotek, større geografisk 
spredning og større avstand mellom le-

dere og ansatte.
Antallet bibliotekarer har falt kraftig i 

Danmark etter kommunereformen: Fra 
2253 årsverk i 2006 til 1994 årsverk i 
2012.

- Mentaliteten har endret seg. Det er 
flere uten bibliotekarutdanning som får 
lederstillinger, sier Kløjgaard.

Kommunestørrelse som 
mulighet og begrensning

Er kommunen min stor nok til å levere 
gode bibliotektjenester? Det var spørs-
målet Birgithe Schumann-Olsen, som er 
biblioteksjef i Øvre Eiker, tok for seg i sitt 
innlegg.

– Jeg er usikker på om sammenslåing 
er veien å gå. Vi kan antagelig få til mye 
gjennom samarbeid på arrangement og 
debatt. Men lokalene får vi ikke gjort så 
mye med. Og når det gjelder fagbibliotek-
kompetansen er det også et lengre skritt 
å gå, sa Schumann-Olsen.

Høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus, Grete Bergh, var for ti år siden 
prosjektleder for utredningen ”Bibliote-
kreform 2014”, der det ble foreslått en 
konsolideringsreform for bibliotekene for 
å skape større bibliotekenheter.

– Siden 1995 har det vært slik at ingen 
kommuner skal slås sammen med tvang. 
Men verken bibliotekene eller kommunene 

kan si nei til en kommunereform nå, sa 
Bergh. 

Bergh mener bibliotekene i dag samar-
beider, men at det mangler en samordning. 
I tillegg støttet hun opp om viktigheten av 
å få flere unge i bibliotekene.

– Hvordan gi et godt bibliotektilbud 
til barn og unge? Det er det viktigste 
spørsmålet fremover. Skal vi ha en lesende 
befolkning og bibliotekbrukere om 25 år, 
må vi ta tak i dette, sa Bergh.

– Naturlig at store bibliotek leder an
– De største bibliotekene klarer seg ofte 

selv. De har flere ansatte og mer ressurser. 
Jeg synes derfor ikke det er særlig rart at 
de store bibliotekene har større brukertil-
fredshet. Det henger antagelig sammen 
med tilgjengelighet og åpningstider, sa fyl-
kesbiblioteksjef i Hedmark Karianne Aam. 

Ved å bli større som kommuner kan man 
styrke det faglige og bruke spesialkompe-
tanse mer systematisk, vektla Aam, som 
nevnte bokbuss og selvbetjente enheter 
som stikkord i sitt innlegg.

– Vi får kanskje enda flere ulike bibliotek 
med kommunereform. Det er allerede 
store forskjeller på antall årsverk. Derfor 
er det viktig at det samarbeidet vi er vant 
til å holde på med ikke blir vanskeligere 
å gjennomføre. Vi er nødt til å ha en sys-
tematisk kompetanseutveksling, sa hun.

Innleder flankert av paneldeltakere etter BFs 
landsmøteseminar 13. november. Fra venstre Karianne Aam 
(fylkesbiblioteksjef i Hedmark), Søren Kløjgaard (formann i det danske 
Bibliotekarforbundet), innleder Georg Arnestad (kulturforsker ved Høgskulen 
i Sogn og Fjordane), Birgithe Schumann-Olsen (biblioteksjef i Øvre Eiker) og Grete Bergh 
(høgskolelektor ved ABI/Høgskolen i Oslo og Akershus). (Foto: Erling Bergan)

 

LANDSMØTESEMINARET
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  Diskuterte viljen til endring
Ordstyrer Tord Høivik satte i gang de-

batten, og Karianne Aam utfordret Georg 
Arnestad på den virkelighetsbeskrivelsen 
han ga av norsk folkebiblioteksektor. 

I motsetning til Arnestad mente Aam 
at det finnes vilje til kompetanseheving 
og utvikling i tråd med den nye formåls-
paragrafen.

- Jeg opplever at bibliotekfolket er i ferd 
med å innse at kommune-Norge kommer 
til å endre seg drastisk i årene framover. 
Det er et godt utgangspunkt. Jeg tror 
også det er entusiasme for å skape et mer 
brukertilpasset tilbud, med møteplass og 
arrangementer. Men refleksjonen rundt 
om man trenger å gjøre dette, og hva det 
går på bekostning av, er kanskje ikke så 
mye tilstede, svarte Arnestad.  

Ønsket satsing på bokbuss 
og skolebibliotek  

– Vi må ta med oss Arnestads poengte-
ring av at barn og unge bruker biblioteket 
mye mindre. Vi må ta aktiv formidling på 
alvor. Debatt og møteplass har fått mer 
oppmerksomhet enn aktiv formidling, 
men det siste er ikke mindre viktig, sa 
Grete Bergh.

Bergh ønsket mer satsing på bokbuss 
og skolebibliotek. Men Birgithe Schu-
mann-Olsen var ikke umiddelbart enig i 
at dette er en fullgod løsning. 

- Dessverre er skolebibliotekene pro-
blematisk for meg som biblioteksjef, så 
lenge skolene ikke vil bidra mer økono-
misk enn de gjør i dag. Jeg kan ikke kaste 
perler etter svin, svarte Schumann-Olsen.

– Fysisk tilgjengelighet har absolutt noe 
å si. Med så store kommuner som vi kan få 
– som for eksempel Rendalen, som kan bli 
en av de største i Norge – kan en bokbuss 
være et bedre tilbud enn et bibliotek med 
0,6 årsverk, sa Karianne Aam.

– La oss kalle bussene bibliotekbusser 
og ikke bokbusser, sa Søren Kløjgaard. 

– Det er ingen tvil om at avstand og 
bruk henger voldsomt sammen. Det har 
vi klare rapporter på i Danmark, der 
avstandene er mye mindre enn i Norge, 
la han til.

 
Fikk spørsmål om behovet 
for bibliotekarer 

Kløjgaard fikk også spørsmål fra salen 
om hvorvidt Norge bør utdanne færre 
bibliotekarer. I Danmark utdannes det 
nå færre, fordi det ble utdannet flere 
bibliotekarer enn det var jobb til.

– Jeg tror nok vi skal konsentrere oss 
om å kjempe for at det er bibliotekarer 
som skal jobbe på bibliotek. Jeg kjenner 
heller ikke så godt til norsk bibliotekar-
utdanning, svarte Kløjgaard.

Ordstyrer Høivik ville avslutningsvis vite 
om Georg Arnestad sto fast på de dystre 
spådommene om atskillig færre bibliotek 
og færre bibliotekfaglige ledere.

– Biblioteket får nye oppgaver og sjefs-
rollen forandrer seg. Biblioteket utvikler 
seg til å bli en kulturarena. Og dette vil 

Georg Arnestads 
”Bibliotek-Noreg 2022-2024”
•	Store strukturendringar i bokbransjen 

neste tiåret (meir kommersialisering….)
•	222 kommunar, 350-400 hovudbibliotek 

og filialar
•	Mange fleire store by-bibliotek
•	Folkebiblioteka framleis kommunale
•	Skulebibliotek = folkebibliotek
•	Bibliotekløftet vart aldri noko av…
•	Meir direkte rolle for staten; sørgje for avtalar og  

lisensar for e-bøker og andre digitale medium
•	Papirbok og utlån langt mindre viktig
•	Møteplassfunksjonen er (må vere) styrkt
•	Andre og nye oppgåver for biblioteka
•	Litteraturhusa er historie
•	Mindre lågterskel, meir elite…
•	 ”Tilgjengelegheit for alle” bytta ut med ”tilgjengelegheit for dei fleste”
•	2022-scenarioet er relativt uavhengig av endringar av kommunestrukturen

vise seg i hvilke kriterier man ansetter 
etter, avsluttet Arnestad. 

Fullt hus og stor interesse for BFs landsmøteseminar om kommunereform. Tord Høivik ledet debatten 
med panelet og salen. (Foto: Erling Bergan)

Synnøve Standal, seksjonsleder i 
NRK Researchsenteret, avsluttet 
landsmøteseminaret med en tanke-
vekkende og personlig historie om 
bibliotekfag, ledelse og synlighet: 
”Biblioteket er dødt! Leve Bibliote-
ket!” Mer om det i neste nummer.

LANDSMØTESEMINARET
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Vi fornyer oss
Vi takker bibliotekene for at vi fortsatt får levere nye og nyttige løsninger til 
bransjen. eBokBib har blitt tatt imot med åpne armer av både bibliotekene og 
ikke minst av lånerne selv! Bibliofi l får stadig tilført ny funksjonalitet til glede 
for publikum og bibliotekene. Vi har også fått levere selvbetjeningsenheter og 
rfi d-løsninger  til mange bibliotek i Norge. Vi fornyer oss nå og vi er stolte av 
vårt nye utseende.

Vi er allikevel de samme, og vi vil fortsatt være her for dere!
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Bibliotek + Skole = Sant
Folkebibliotekene skal stå til disposisjon for skolene, samtidig som skolene er lovpålagt å 
gi elevene tilgang til bibliotek og bruke biblioteket aktivt i undervisningen. Siri Odfjell Risdal 
viser gjennom egne erfaringer hvordan dette kan gjøres i praksis, selv med knappe ressur-
ser og i hard konkurranse med andre prioriteringer.

SAMARBEID OG FORMIDLING

Noen ganger oppstår andre former for samarbeid mellom  
bibliotek og skole, samarbeid som kommer i tillegg til de faste 
tilbudene. Bakgrunnen for slikt prosjektbasert samarbeid er  
gjerne et jubileum, en spesiell markering eller andre begiven- 
heter, hvor bibliotekets kjennskap til ny litteratur for barn og  
unge underbygge skolens arbeid.

Tekst:  
Siri Odfjell Risdal
Teamkoordinator Barn og ungdom
Sølvberget/Stavanger bibliotek

Jeg er prosjektleder for Nordisk barne-
bokkonferanse, som skal arrangeres på 
Sølvberget i Stavanger i februar 2015. 
En av målgruppene våre for konferansen 
er skolebibliotekarer og lærere, fordi vi 
blant annet ønsker å inspirere til økt bruk 
av litteratur i undervisningen. Det siste 
året har jeg jobbet med flere prosjekter 
rettet mot skolen, og det har fått meg til 
å reflektere over hvordan folkebiblioteket 
og skolen kan styrke hverandre i arbeidet 
med å gi elevene kunnskap, skrivetrening 
og leselyst.

Hva sier lovverket?
Å stå til disposisjon for skolene er et av 

folkebibliotekets viktigste samfunnsopp-
drag. Men skolene på sin side er også 
lovpålagt å gi elevene tilgang til bibliotek, 
og bruke biblioteket aktivt i undervisnin-
gen. Her er et lite utdrag fra lovgivning 
om skole og bibliotek (mine uthevinger):

”Elevane skal ha tilgang til skulebi-
bliotek”

Opplæringsloven § 9-2
”Skolen skal ha skolebibliotek med 
mindre tilgangen til skolebibliotek er 
sikra gjennom samarbeid med andre 
bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i 
skolen sine lokale, skal vere tilgjen-
geleg for elevane i skoletida, slik at 
biblioteket kan brukast aktivt i opp-
læringa på skolen. Biblioteket skal 
vere særskilt tilrettelagt for skolen.” 

Forskriftene § 21–1
”Folkebibliotekene skal ha til oppgave 
å fremme opplysning, utdanning og 
annen kulturell virksomhet, gjennom 
aktiv formidling og ved å stille bøker 
og andre medier gratis til disposisjon 
[…]. Det enkelte bibliotek skal i sine 
tilbud til barn og voksne legge vekt 
på kvalitet, allsidighet og aktualitet”

Lov om Folkebibliotek § 1

Hvordan kan vi med knappe ressurser 
og i hard konkurranse med andre prio-
riteringer få til dette i praksis? I denne 

artikkelen vil jeg dele mine erfaringer fra to 
morsomme samarbeidsprosjekter mellom 
bibliotek og skole som ble gjennomført 
på Sølvberget i 2014. Men først litt om 
Sølvbergets generelle skoletilbud.

Sølvberget
Sølvberget, Stavanger bibliotek- og kul-

turhus er et kommunalt foretak i Stavanger 
kommune. Vi åpnet i år en ny, moderne 
og åpen 1. etasje, og ble nylig nominert 
til Årets bibliotek 2014. 

Sølvberget/Stavanger kulturhus og bibliotek i ny 
drakt i 2014. (Foto: Sølvberget)
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Sølvbergets Barne- og ungdomsbiblio-
tek har en rekke arrangementer og lese-
stimuleringstiltak for elever i grunnskolen, 
blant annet leseaksjonen Årets bok, der 
om lag 5000 elever fra 1. – 7. trinn kårer 
sin favorittbok. I tillegg inviterer vi hvert 
år alle skolene i Stavanger til Bokmerke, 
barne- og ungdomsprogrammet under lit-
teraturfestivalen Kapittel. Der får elevene 
møte aktuelle forfattere og illustratører 
innen barne- og ungdomslitteratur. De 
viktigste tiltakene vi har for skolene er 
imidlertid de tilbudene som gjelder hele 
året, nemlig invitasjon til klassebesøk, en 
egen skolesamling med skolelånekort og  
velkomstpakke til alle nye 1. klassinger.

Klassebesøk innebærer bokprat, innfø-
ring i lånerutiner og omvisning på 

biblioteket, og vi har stort sett klassebe-
søk hver dag fra mandag til torsdag hele 
året. Invitasjon sendes ut til 2., 6. og 9. 
trinn, men andre klassetrinn er også vel-
komne. Vi har også en egen samling bøker 
og andre medier forbeholdt skolene i 
Stavanger, som kan kjøres ut på bestilling. 
Samlingen er tilpasset ulike alderstrinn, og 
består av både fag- og skjønnlitteratur,  

enkelttitler og hele klassesett. Alle læ-
rere får egne skolelånekort med 8 ukers 
lånetid, og kan enkelt bestille materiale 
fra samlingen til sine prosjekter på våre 
nettsider. I tillegg får alle som begynner i 
1. klasse en velkomstpakke fra biblioteket. 
I pakken er det informasjon om biblioteket, 
lesetips, en button, et gavekort på en pla-
kat av Per Dybvig og et stempelkort som 
elevene kan ta med når de låner. 

Prosjektbasert samarbeid
Noen ganger oppstår andre former for 

samarbeid mellom bibliotek og skole, som 
kommer i tillegg til de faste tilbudene. Det 
er dette jeg har valgt å kalle prosjektbasert 
samarbeid, og bakgrunnen for slike sam-
arbeid er gjerne et jubileum, en spesiell 
markering eller andre begivenheter som 
er relevante for skoler og folkebibliotek. 
I slike tilfeller kan bibliotekets kjennskap 
til, og tilgang på, ny litteratur for barn og 
unge underbygge skolens arbeid.

Denne typen prosjekter tar ofte utgangs-
punkt i spesifikke deler av læreplanen, og 
knytter dette opp mot en eller flere aktuelle 
litterære utgivelser for barn og ungdom. 

Bibliotekets oppgave blir da å velge ut ak-
tuell litteratur, skaffe prosjektmidler og ha 
ansvar for planlegging og administrasjon, 
mens skolens oppgave blir å implementere 
prosjektet i undervisningen.

Både skole og bibliotek blir stadig ram-
met av kommunale budsjettkutt, og slike 
prosjekter krever gjerne ekstern finansi-
ering. Dersom boka som velges ut utgis 
på et større forlag, vil ofte forlaget være 
positiv til å bidra for å løfte fram egne 
titler. I tillegg finnes det både nasjonale 
og regionale støtteordninger hvor både 
bibliotek og skoler kan søke om bidrag 
til finansiering av samarbeidsprosjekter. 

I tillegg til en viss ekstern finansiering 
kreves det selvsagt at både folkebi-
blioteket og skolene prioriterer å bruke 
arbeidstid på dette, og hensikten med 
denne artikkelen er derfor å vise hvor 
morsomme og virkningsfulle slike pro-
sjekter kan være. Det første prosjektet 
jeg vil presentere var faglitterært, det 
andre skjønnlitterært. Men utgangspunk-
tet for begge prosjektene var å bruke ny 
og aktuell litteratur som inngangsport til 
sentrale tema i undervisningen.

Demokratiets framtid samlet på Sølvberget: Sjuendeklasser i Stavanger møtte forfatter og illustratør til boka ”I grunnlovens hus”, og fikk hvert sitt 
signerte eksemplar. (Foto: Øyvind Berekvam)

SAMARBEID OG FORMIDLING
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Grunnloven i gave 
– litterær kunnskapsformidling

Prosjektet Grunnloven i gave var Sølv-
bergets markering av Grunnlovsjubileet 
2014, og innebar at vi delte ut fagboka I 
grunnlovens hus av forfatter Atle Næss 
og illustratør Lene Ask til alle elever på 7. 
trinn i Stavanger. I 2014 utgjorde dette ca 
1400 elever. Tittelen Grunnloven i gave 
ble valgt fordi bokgaven også skulle være 
en symbolsk påminnelse om at alle norske 
ungdommer også har fått en grunnlov i 
gave. Alle elever og lærere ble invitert til 
Sølvberget i løpet av to dager, tirsdag 6. 
og onsdag 7. mai. Her fikk de utdelt en 
spesialutgave av boka, og fikk samtidig 
møte forfatter Atle Næss og illustratør 
Lene Ask, og høre dem fortelle om boka. 
Det var varaordfører Bjørg Tysdal Moe 
som ønsket velkommen, og slik ble pro-
sjektet også knyttet opp mot vårt lokale 
demokrati.   

Hensikten var at elevene skulle få 
formidlet historien om det som skjedde 
på Eidsvoll på en levende og lettfattelig 
måte, og at lærerne kunne bruke boka i 
undervisningen. Formålet med prosjektet 
var å formidle ny og aktuell faglitteratur 
til en målgruppe som står på terskelen 
til ungdomstid og selvstendige valg, og 
gi dem en inngangsport til historien om 
– og betydningen av – grunnloven vår. 
Kunnskapsformidling er en sentral del av 
bibliotekets samfunnsoppdrag, og i lys av 
terroren 22. juli 2011, er det å gi barn og 
unge bevissthet om grunnlov og demo-
krati viktigere enn noen gang. Prosjektet 
var også en mulighet til å spre leseglede 
og vise fram bibliotekets mangfold på en 

ny måte, og gi lærerne en spennende 
innfallsvinkel til et aktuelt tema i under-
visningen. 

Til alle sjuendeklassinger
Ideen til prosjektet oppstod våren 2013, 

da vi diskuterte hvordan Sølvberget skulle 
markere Grunnlovsjubileet 2014. Vi ønsket 
å formidle historien om hva som skjedde 
på Eidsvoll for 200 år siden til barn og 
unge i Stavanger, og tenkte at det kunne 
være morsomt å få laget en tegneserie. Vi 
kontaktet den lokale tegneserieskaperen 
Lene Ask, og fikk vite at hun allerede var 
i gang med å illustrere en fagbok for barn 
og unge om 1814. Det var boka I grunnlo-
vens hus skrevet av Atle Næss. Vi forhørte 
oss med Gyldendal om muligheten for 
å dele den ut til alle elever på 7. trinn i 
Stavanger. De tente på ideen, og ga oss 
et godt tilbud på opptrykk av boka i 1400 
eksemplarer. I tillegg dekket Gyldendal 
royalty til forfatter og gjenbrukshonorar 
til designer. Vi søkte om midler, og fikk 
50 000 kroner fra Stavanger kommune 
og 30 000 kroner fra Sparebankstiftelsen 
SR-Bank. Dette dekket innkjøp av bøkene. 
Prosjektledelse, gjenbrukshonorar til il-
lustratør og utgifter til utdelingsseansen 
ble dekket av Sølvberget.

Selve gjennomføringen gikk knirkefritt. 
Alle 7. klasser i Stavanger meldte seg på, 
og ble fordelt på fire forestillinger. Etter 
forestillingene delte vi ut bøkene, og de 
som ville kunne stille seg i kø for å få 
signatur og snakke litt med forfatter og 
illustratør. Nesten alle klassene valgte å 
bli igjen for å få signert boka, og tilbake-
meldingene fra elevene var at dette hadde 
vært veldig kjekt og lærerikt. Lærerne var 
også veldig positive, og flere sendte e-
post etterpå og fortalte hvordan de hadde 
brukt boka i undervisningen. Forfatter Atle 
Næss og illustratør Lene Ask var også 
veldig fornøyde, og uttrykte stor glede 
over å få formidle boka til målgruppen på 
denne måten. Dette er med andre ord en 
prosjektform som vi gjerne bruker igjen 
ved en lignende anledning.

Morfars motorsag – et skriveprosjekt
Prosjektet Morfars motorsag ble til som 

en del av årets Bokmerke, barneprogram-
met under litteraturfestivalen Kapittel. 
Utgangspunktet var at forfatteren Bjørn 
Arild Ersland og illustratøren Per Dybvig, 
begge med lokal tilknytning, hadde laget 
bildeboka Morfars motorsag sammen. 
Boka skulle lanseres omtrent samtidig 

med festivalen i midten av september, og 
det var derfor tidlig klart at vi gjerne ville 
ha denne boka med i festivalprogrammet. 

Bjørn Arild Ersland kunne imidlertid for-
telle at denne boka hadde en litt spesiell 
fødsel. Tegningene ble ferdige før teksten 
var påbegynt, og dermed måtte historien 
skrives etter bildene. Vi ble enige om 
at denne særegne tilblivelsesprosessen 
også kunne være en spennende metode 
for et skriveprosjekt i skolen, og bestemte 
oss for å lage et prosjekt knyttet til boka. 

Vi inviterte 3. trinn og 5. trinn på to ulike 
skoler i Stavanger til å være med. Tanken 
var å gi elevene alle tegningene fra boka 
i riktig rekkefølge, men uten tekst. Og 
deretter utfordre dem til å skrive sine egne 
historier, med utgangspunkt i bildene. Hva 
slags historier ville de da fortelle? 

Skrev sine egne fortellinger
Vi kontaktet forlaget Cappelen Damm, 

som var positive til ideen. De sendte oss 
en fil med alle tegningene uten tekst, og 
dekket utgiftene til å trykke opp 130 ek-
semplarer av den tekstløse versjonen av 
boka (7500 kr). Deretter sendte vi Bjørn 
Arild Ersland på klassebesøk til hele 3. 
trinn på Nylund skole, og hele 5. trinn 
på Storhaug skole. Der snakket han om 
hvordan det var å være forfatter, og viste 
elevene hvordan man kan bygge opp en 
fortelling. Han gikk også gjennom bildene i 
Morfars motorsag uten tekst. Elevene fikk 
fortelle hvordan de tolket bildene, men fikk 
ikke vite noe om handlingen i den ferdige 
boka, som på dette tidspunktet fortsatt 
ikke var ferdig trykket. Ingen av elevene 
hadde altså noen som helst mulighet til å 
”jukse”. Til slutt fikk elevene hver sin hef-
tede bok, og to uker på å skrive sin egen 
fortelling. Lærerne satte av norsktimene 

SAMARBEID OG FORMIDLING
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til friskriving, og informerte foreldrene om 
prosjektet på ukeplanen. 

En uke før Kapittel-festivalen ble alle 
elevenes bøker levert til Barne- og ung-
domsbiblioteket, og vi leste gjennom alle 
bidragene og kåret den beste fortellingen 
på hvert trinn. Det ble en utrolig vanskelig 
oppgave! Vi ble imponert over hvor fanta-
sifulle elevene hadde vært, og noen av his-
toriene var så absurde at vi lo høyt mens 
vi leste. Det mest rørende var hvordan alle 
elevene hadde fullført oppgaven, uansett 
språk- og skriveferdigheter. Det var tydelig 
at det var motiverende for skriveprosessen 
å ta utgangspunkt i bildene til en kjent 
illustratør, og at de fikk sin egen bok å 
skrive i. Dette bekreftet også lærerne, 
som fortalte at selv de mest språksvake 
elevene som vanligvis ikke liker friskriving 
ble inspirert av denne oppgaven.

En ekstra motivasjon var det nok også 
at alle bøkene ble stilt ut på Barne- og 
ungdomsbiblioteket, sammen med Per 
Dybvigs originaltegninger fra boka.

Med verneutstyr i biblioteket
Utstillingen ble åpnet første dag av 

Kapittelfestivalen, og alle elevene var 
selvsagt invitert sammen med forfatter 
og illustratør. Til stede var også foreldre, 
presse, festivaldeltakere og besøkende, 
og det ble et veldig morsomt arrangement. 
Bjørn Arild Erland hadde i forkant plassert 
et stort tre midt i biblioteket, og under den 
høytidelige åpningsseansen tok han på 
seg verneutstyr, fant fram motorsagen og 
sagde ned treet – til stor jubel fra elevene! 
Deretter kåret vi vinnerne, og så var det 
fest med brus og spesiallagede sjokolader 
med Morfars motorsag-tegninger på som 
forlaget hadde ordnet! 

I ukene som fulgte var mange foreldre, 
besteforeldre og andre som hadde hørt 
om prosjektet innom biblioteket for å 
se på bøkene til elevene, og for å låne 
med seg hjem den originale Morfars 
motorsag-boka. Og vi fikk mange po-
sitive tilbakemeldinger fra både lærere 
og elever. Den mest inspirerende tilba-
kemeldingen kom likevel fra en kollega. 
Datteren hennes hadde ikke vært med på 
prosjektet selv, men gikk på en av skolene 
som var med. Og en dag kom hun hjem 
fra skolen og fortalte at de hadde fått en 
kjempegøy oppgave på skolen! Læreren 
hadde kopiert opp bildene i en bildebok 
fra skolebiblioteket og tatt bort  teksten, 
og så hadde elevene fått skrive sin egen 
historie til bildene. 

Dette viser hvor enkelt, morsomt og 
ikke minst effektfullt samarbeid mellom 
bibliotek og skole kan være. Og hvordan 
det kan inspirere til mer bruk av litteratur 
og bibliotek i undervisningen. Bibliotek + 
Skole = Sant.

Kilder og artikler
http://www.utdanningsforbundet.no/

upload/Pdf-filer/Publikasjoner/Brosjyrer/
Skolebibliotek_LR.pdf

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/ 
1985-12-20-108

ht tp://www.rogalandsavis.no/index.

php?page=vis_nyhet&NyhetID=93298
http://www.forlagsliv.no/halvekongeri-

ket/2014/10/01/pa-kapittel-festivalen-
med-morfars-motorsag/

http://www.aftenbladet.no/kultur/Slik-blir-
du-forfattar_-3c-3497343.html

http://www.tvvest.no/Video/22340/ 
2014/05/07/7.-klassinger-f%C3%A5r-
bok-i-anledning-grunnlovsjubileet.

ht tp://www.tvvest.no/Video/28938/ 
2014/09/14/Mor fars-motorsag-i-
mange-varianter

ht tp://www.tvvest.no/Video/29147/ 
2014/09/16/TV-Vest-17.-september 

Bjørn Arild Ersland satte opp et tre i biblioteket i forkant av utstillingen - og sagde det ned under 
åpningen. (Foto: Siri Odfjell Risdal)

SAMARBEID OG FORMIDLING
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Tettere på medlemmene
Landsmøtet 14. november vedtok å dele Oslo/Akershus BF i to. Akershus blir 
eget fylkeslag, og Oslo – inkludert bibliotekstudentene på Bislet – blir eget 
fylkeslag. Det var Siri Iversen, leder i Oslo/Akershus BF, som selv fremmet 
forslaget på landsmøtet.

VÅR EGEN ORGANISASJON

- Vi har diskutert dette en del i fyl-
keslaget, sier Siri Iversen, som minner 
om at organisasjonsutvalget foreslo 
deling av vårt fylkeslag i tre deler. 

- Nå ser vi at forbundsstyret har fun-
net gode måter å håndtere samspillet 
med bibliotekstudentene, uten å måtte 
organisere dem i eget fylkeslag. Derfor 
ønsket vi en todeling av  Oslo/Akershus, 
langs fylkesgrensene.

- Hvilke fordeler ser du med en 
deling? 

Det er viktig med større nærhet til 
medlemmene og vil gjerne jobbe mer 
med det. Oslo/Akershus har rett og 
slett vært et for stort fylkeslag. Vi har 
over 700 medlemmer. Det er vanskelig 
å ha god kontakt mellom fylkeslagets 
styre og medlemmene. Vi har ikke fun-
net gode måter å løse dette på. 

- Er det vesentlige forskjeller mel-
lom Oslo og Akershus?

- Mye er selvfølgelig likt. Men fordelin-
gen på tariffområder er ulik. De fleste 
av medlemmene på statsområdet er 
i Oslo, der vi også har en stor andel 
av medlemmene på egen tariffavtale 

med Oslo kommune. I møte med kom-
munereformen vil det også være andre 
behov for diskusjoner og oppfølging i 
Akershus enn i Oslo. Usikkerheten med 
endringer i arbeidsmiljøloven tilsier 
også at vi må styrke de tillitsvalgte og 
få større nærhet mellom fylkeslaget, 
tillitsvalgte og medlemmene. 

- Når skal den vedtatt delingen 
gjennomføres?

- Vi ser på dette nå, sammen med 
ledelsen i BF. Det blir en prosess fram 
mot årsmøtet, som etter vedtektene 
skal holdes på nyåret, innen 15. mars. 
Vi ser for oss kurs og temamøter og 
nærmere kontakt med medlemmene. 
Innad i fylkesstyret er det stort engas-
jement for å dele. Men det kommer 
helt sikkert til å være god kontakt og 
samarbeid mellom de to lagene. Dato 
for årsmøte skal bestemmes med det 
første, og så vil medlemmene få nær-
mere beskjed sammen med årsmøte-
papirene. 

Tekst: 
Erling Bergan
Redaktør

Oslo/Akershus BF skal deles i to fylkeslag

Siri Iversen er leder i Oslo/Akershus BF, som nå blir 
delt etter fylkesgrensene. (Foto: Rødt Akershus)

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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Barnebøker i brytningstid
Siri Odfjell Risdal er prosjektleder for Nordisk barnebokkonferanse, som skal 
arrangeres på Sølvberget i Stavanger 2. – 4. februar 2015. Konferansen har 
denne gang temaet ”Undergang - eller overgang?” Arrangøren begrunner tittelen 
med den stadig økende mengden dystopier innen ungdomslitteratur i Norden, 
og vi har spurt Siri hva som ligger i dette.

- Vi ønsker at konferansen skal være 
en scene for aktuelle barnelitterære 
trender i Norden, og da var det naturlig 
å stille spørsmålstegn ved det eksisten-
sielle alvoret som preger dagens barne- 
og ungdomslitteratur. Hvor kommer 
denne trenden fra, og hva gjør den med 
unge lesere? Speiler den bare et dys-
tert nyhetsbilde, eller vitner den om en 
generasjon som tør å tenke annerledes 
og stille kritiske spørsmål til samfunnet 
vårt? En av de jeg vil trekke fram i den 
sammenheng er den svenske forfat-
teren Sofia Nordin, som var nominert 
til Nordisk Råds litteraturpris i 2014 for 
sin dystopiske roman Ett sekund om 
gangen. Bokas hovedperson Hedvig 
er eneste overlevende etter en mystisk 
febersykdom, og med høstens beskri-
velser av Ebola-epedemien i nyhetene 
ble boka plutselig skremmende aktuell.

- Det er flere programposter som 
ser på det digitale innslaget i bar-
nelitteraturen, enten det er spill, 
ebøker, apper eller sms-noveller. Er 
dette en utvikling som gir grunn til 
glede eller bekymring?

 - Først og fremst glede! De nye forma-
tene åpner for nye måter å lese på, nye 
måter å skape en fortelling på og ikke 
minst nye måter å formidle på. Det er 
utrolig spennende å følge utviklingen, og 
se hvordan boka inntar nye plattformer. 
Samtidig er det klart at digitaliseringen 
også byr på utfordringer. Vi som job-
ber med barne- og ungdomsbøker er 
opptatt av at litteraturens egenart blir 
ivaretatt i møte med nye medier, og dette 
vil derfor være et sentralt tema under 
konferansen.

 - Til den avsluttende paneldebat-
ten spør dere om barnelitteraturen 

Tekst: 
Erling Bergan
Redaktør

er i en overgangsfase. Hva legger 
dere i spørsmålet?

 - Her ønsker vi å se nærmere på de 
store endringene som preger det bar-
nelitterære feltet for tiden. Nye digitale 
plattformer, strammere innkjøpspolitikk 
og hardere konkurranse om lesernes 
oppmerksomhet gjør at både litteratu-
ren selv og de som formidler den må 
være omstillingsdyktige. Er dette bare 
naturlige svingninger, eller snakker vi 
om en reell overgangsfase der litteratur 
for barn og unge vil gjennomgå varige 
endringer?  

 - Hva vil du ellers fremheve fra 
programmet?

 - Med så mange spennende program-
poster er det vanskelig å trekke fram 
enkeltnavn, men vi er naturligvis veldig 
stolte og glade for at årets ALMA-vinner 
Barbro Lindgren kommer til konferansen. 
Hun debuterte som forfatter for hele 50 
år siden, og med sine udødelige bilde-
bøker betyr hun veldig mye for veldig 
mange. Samtidig gleder jeg meg til å 
høre mer om nyskapende prosjekter 
som den interaktive barneboka Wuwu & 
Co. Både illustratør Kamila Slocinska og 
grunnlegger av forlaget Step In Books 
Aksel Køie er med i programmet. 

 - Er arbeidet med Nordisk barne-
bokkonferanse et stort løft for dere 
på Sølvberget?

 - Ja, dette er noe vi har jobbet 
lenge for å få til! Og vi gleder oss 
veldig til å prøve ut et folkebibliotek 

som arena for en fagkonferanse. Sølv-
berget åpnet i år et nytt og moderne 
superbibliotek i 1. etasje, og ble nylig 
nominert til Årets bibliotek 2014. Å ar-
rangere Nordisk barnebokkonferanse 
i februar er en unik mulighet til å vise 
fram det flotte nye biblioteket vårt til 
fagfolk fra hele Norden, og samtidig 
utvikle biblioteket som møteplass og 
arena for debatt. 

BARNELITTERATUREN

Siri Odfjell Risdal er prosjektleder for Nordisk 
barnebokkonferanse, som går av stabelen i 
februar neste år. (Foto: Anne Lise Norheim) 
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Utvikling og kunnskap
I årets statsbudsjett er foreslått en økning i utviklingsmidlene til bibliotek på 20 millioner 
fra 28 millioner i 2014 til 48 millioner i 2015. På årets biblioteklederkonferanse i Asker i 
oktober presenterte stabsdirektør Svein Arne Tinnesand fra Nasjonalbiblioteket tre tiltak for 
å øke kunnskapen om bruken av bibliotekutviklingsmidlene, med tanke på at disse midlene 
skal komme hele sektoren til gode.

PROSJEKTMIDLENE

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:  
Svein Arne Tinnesand 
Avdelingsdirektør
Nasjonalbiblioteket

Utviklingsmidlene
Gjennom flere år har Nasjonalbibliote-

ket hatt ansvar for å tildele prosjektmid-
ler til lokale utviklingsprosjekt i folke- og 
fagbibliotek. NB overtok denne oppga-
ven i 2010 fra ABM-utvikling, og den 
håndteres og koordineres av Sekretariat 
for bibliotekutvikling. Det årlige beløpet 
som skal fordeles til bibliotekene fastset-
tes i statsbudsjettet, og det har vært 
jevnt stigende siden 2010. I 2014 ble 
det tildelt ca. 28 mill. kr. til ulike lokale 
bibliotekutviklingsprosjekt.

Siden 2010 er det tildelt prosjektmid-
ler til totalt ca. 250 – 300 prosjekter.

I forbindelse med brukerundersøkel-
sen som nasjonalbiblioteket gjennom-
førte i 2013 fant vi ut at 19 prosent av 
bibliotekene søkte etter prosjekt- og 
utviklingsmidler, og 78 prosent av disse 
fikk tildelt midler. Søknadsprosessen og 
veiledningen rundt denne ble vurdert 
som positiv av de som søkte om midler. 
Det bibliotekene var minst fornøyd med 
når det gjaldt utviklingsmidlene var 
kunnskapsspredningen fra gjennomførte 
prosjekt. 

 Dette samsvarte også godt med 
Nasjonalbibliotekets inntrykk. Hoved-
hensikten med utviklingsmidlene er at 
de skal være til nytte for hele bibliotek-
feltet, ikke bare for det biblioteket som 
får tildelt midler. NB har derfor de siste 
årene jobbet systematisk med å synlig-
gjøre det utviklingsarbeidet som pågår 
ute i bibliotekene med støtte fra oss. 
Det vi har satt i gang av tiltak er både 
stort og smått, men vår oppfatning er at 
disse tiltakene trekker i samme retning, 
nemlig mot mer synliggjøring slik at ideer 
spres og flere kan utnytte hverandres 
kunnskap.     

Tildeling
I tildelingsbrevet prosjekteierne får 

står det tydelig hvilke forventninger 
som stilles. Under overskriften Kunn-
skapsoverføring stod det ved forrige 
års tildeling at: 

«Ved presentasjoner og i rapporter 
skal det opplyses at prosjektet støttes av 
Nasjonalbiblioteket. Prosjektrapporter vil 
kunne bli publisert på NBs nettsider og 
bli brukt i annen publisering fra Nasjo-
nalbiblioteket. Prosjekteier kan bli bedt 
om å lage en artikkel/rapport som kan 
inngå i Nasjonalbibliotekets skriftserie 
Bibliotheca Nova.

Det forutsettes at deltakerne i pro-
sjektet ved senere anledninger vil stille 
opp på kurs, seminar o.l. for å formidle 
erfaringer fra prosjektet. Standarder og 
kunnskap som kommer ut av prosjektet 
skal stilles til rådighet for andre institu-
sjoner »

Bibliotheca Nova
Et viktig bidrag til kunnskapsspredning 

har vært etableringen av skriftserien 
Bibliotheca Nova, der utvalgte prosjekter 
presenteres. Skriftserien som i skrivende 
øyeblikk er kommet med syv utgaver 
siden sommeren 2013 er Nasjonalbi-
bliotekets formidlingskanal for biblio-
tekutvikling. Ambisjonen er å publisere 
artikler som inspirerer og gir faglig støtte 
til innovasjon i bibliotek. Det legges vekt 
på å følge opp innsatsområdene og det 
legges vekt på at bibliotekene som driver 
med utviklingsarbeid selv kommer til 
orde. I tillegg åpner skriftserien for andre 
faglige bidrag i form av konferanseinn-
legg faglige artikler etc.

Nasjonalbiblioteket besluttet i høst at 
Bibliotheca Nova skal fortsette. Vi har 
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inntrykk av at serien er godt mottatt 
ute blant bibliotekfolk. Men for å sikre 
at vi er på rett spor med serien skal vi 
i høst sette i gang evaluering av serien 
så langt, bl.a. gjennom en spørreunder-
søkelse til norske bibliotek.  

Nyheter om bibliotekutvikling
Et annet vik tig bidrag til kunn-

skapsspredning har vært å gjøre 
prosjektene synlige på nb.no gjen-
nom egne nettsider med prosjekt-
oversik ter, se ht tp://www.nb.no/
Bibliotekutvikling/Utviklingsmidler/ 
Prosjektoversikter. På disse nettsidene 
ligger det korte sammendrag av pro-
sjektinnholdet, og det lenkes til søk-
nadsdokument, sluttrapport og andre 
relevante ressurser. Ofte vil disse være 
koblet til en nyhetssak om prosjektet på 
våre nettsider.  Det er viktig at vi på Na-
sjonalbiblioteket bidrar til å synliggjøre 
prosjektene gjennom nyhetsoppslag på 
nettet. Det er likevel ikke sikkert at alle 
som jobber ute i bibliotekene daglig 
følger med på nyhetsoppslagene på 
NBs nettsider. Nasjonalbiblioteket vil 
derfor i løpet av høsten lansere et eget 
nyhetsbrev om bibliotekutvikling. Dette 
er nyhetsbrev som vil gå til alle landets 
bibliotek nettopp for å synliggjøre det 
positive som skjer av utviklingsarbeid. 

Prosjektbank
Bibliotekene søker om prosjektmidler 

ved hjelp av et skjema som er tilgjengelig 

Bibliotekene  
som arenaer

Bibliotheca Nova
3-2014

gjennom en egen søknadsportal. Det er 
også en egen modul for statusrapporte-
ring fra prosjektene gjennom portalen. 
Denne statusrapport modulen brukes 
ved søknad til andre og tredje år i flerår-
ige prosjekt. 

Nytt i år er at vi har lagt ut en modul for 
sluttrapportering fra prosjektene. Denne 
ble gjort tilgjengelig for bibliotekene nå i 
oktober. Tidligere har sluttrapporter blitt 
mottatt i ulike varianter, uten krav til form 
eller struktur.

Dette systemet som nå gjør at vi 
har en strukturert form på søknader, 
statusrapporter og sluttrapporter åpner 
for neste skritt. Det vil være å etablere 
en egen prosjektbank der informasjonen 
som sendes inn gjenbrukes og gjøres 
eksternt tilgjengelig. Nasjonalbiblioteket 
arbeider for at en slik løsning vil være 
klar neste år. Så langt har vi latt oss 
inspirere av bl.a. Kulturstyrelsen i Dan-
mark som fordeler midler til bibliotek på 
samme måte som Nasjonalbiblioteket: 

  http://projekter.bibliotekogmedier.dk/ 
og Forskningsrådet: 

   https://www.forskningsradet.no/ 
      prosjektbanken_beta/ 

Vi tror at dette vil kunne bli et nyt-
tig redskap for alle som arbeider med 
bibliotekutvikling.

Målet er at alle midlene som brukes 
på dette området fører til ny kunnskap 
og til bedre bibliotek. 

Nasjonalbiblioteket har 
flere tiltak for å øke 
kunnskapen om hvor-
dan bibliotekutviklings-
midlene brukes. 

Monica Deildok 
ansatt som BFs 
forhandlingsleder

På siste landsmøte i Biblio-
tekarforbundet gikk som kjent 
vervet som forbundsleder over 
fra Monica Deildok til Margunn 
Haugland. Men den kompetan-
sen Monica har opparbeidd 
skal heldigvis BF nyte godt 
av også i tida framover. For-
bundsstyret har nemlig tilbudt 
henne stilling i sekretariatet, og 
like før landsmøtet ble Monica 
Deildok ansatt som forhand-
lingsleder i BF. Hun tiltrådde 
umiddelbart etter landsmøtet. 

Rett etter landsmøtet hadde 
det nyvalgte forbundsstyret sitt 
første møte, der nyvalgt leder 
Margunn Haugland også ble 
ansatt for valgperioden.  Fram 
til jul avvikler hun sitt arbeid 
ved Skien videregående skole, 
og veksler mellom Oslo og 
Skien. Men fra nyttår er hun i 
full jobb i BFs sekretariat. 

BFs sekretariat har med 
dette fått styrket sin kom-
petanse og arbeidskraft på 
vesentlige områder for med-
lemmene. 

Alexandria og BF 
i godt samarbeid 
om arrangement

Alexandria - studentforeninga 
for bibliotekstudenter i Oslo 
- og BF har startet et spen-
nende samarbeids om faglige 
arrangement. 29. oktober holdt 
Monica Deildok foredrag om ar-
beidsmarkedet for bibliotekarer. 
Alexandria hadde markedsført 
godt, og auditoriet var fylt til 
randen. 5. november snakket 
Ørjan Persen om e-bøker, til 
rundt 50 studenter på ettermid-
dagstid. På nyåret vil det komme 
nye programposter, blant annet 
jobbsøkingskurs. 

PROSJEKTMIDLENE
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Tekst: 
Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider

Personlig formidling 
med Snapchat
Marita Grønlund er barne- og ungdomsbibliotekar ved Aurskog-Høland bibliotek. 
- Jeg snapper nye bøker, utstillinger, bokanbefalinger og arrangementer, sier hun. 
Hva Marita sikter til? Les intervjuet med ”Snapchat-bibliotekaren” på Romerike. 

- Hvilke tekniske muligheter gir 
Snapchat deg som bibliotekar? 

- Snapchat er et fantastisk medium som 
ikke krever stort av meg som bibliotekar. 
Jeg trenger ikke noen spesiell kompetanse 
utover den smarttelefonkompetansen 
jeg allerede har for å sende ut snapper. 
Jeg bruker ikke all verdens med tid på 
formidling via snapchat, noe som er en 
stor fordel for et lite bibliotek slik som 
Aurskog-Høland. Jeg sender ut en til to 
snapper i uka, alt etter hvor gode ideer 
som dukker opp underveis. Jeg tar bilde 
på impuls og skriver noen gjennomtenkte 
ord og vips så har jeg formidlet. 

- Har Snapchat noen fordeler som 
andre sosiale medier ikke har?

- Vi har i lengre tid prøvd å tenke ut 
hvordan vi med den kapasiteten vi har kan 
nå ut til ungdommer som ikke er altfor mye 
på biblioteket. Det er en aldersgruppe jeg 
som barne- og ungdomsbibliotekar synes 
er vanskelig å formidle til. Derfor kom vi på 
at snapchat må være et utmerket medium 

for å treffe denne brukergruppen! Vi testet 
det ut, og vi har hatt gode resultater med 
det. Vi forsøker for det meste å knytte 
snapchat kun opp til ungdom, med noen 
avstikkere til voksenverden en sjelden 
gang. Dette for at vi ønsker å beholde 
snapchat som et medium for ungdom-
mene.

- Jeg så på Twitter at du diskuterte 
med Herdis Moldøen (fra Bergen Of-
fentlige) på Twitter, og at du skrev at 
du mener det er nødvendig å velge 
”personlig” snap. Kan du utdype 
dette litt? Tror du det er nødvendig å 
bruke seg selv mer aktivt, og trengs 
det i så fall noen grenser (tenker på 
skillet privat/offentlig)? 

- Jeg mener det er nødvendig å velge 
personlig snap, fordi jeg tror at de strøm-
mene som blir liggende på ”My story” 
sjelden blir lest. Jeg har kontakter på ven-
nelista mi som snapper mange ganger om 
dagen og kun legger det til i ”My story”. 
Jeg merker at jeg ikke lenger gidder å se 
på de snappene, for det blir for mange 
og for mye og da forsvinner også de som 
kanskje kun snapper en gang eller to i uka 
i mengden. Herdis Moldøen skriver på 
Twitter at bruk av personlig snap invaderer 

privatlivet til følgeren og at mottakeren 
håper det er en ekte venn og ikke reklame. 
Jeg ser det argumentet og er til dels enig, 
og spesielt gjelder nok dette for større 
bibliotek. Dog for et lite bibliotek som 
Aurskog-Høland og lignende biblioteker 
så vil jeg påstå at vi kjenner brukere og 
ikke-brukere såpass godt (hvis man har 
jobbet en del år på sitt bibliotek) og at 
man da har grunnlag for å sende personlig 
snap til vedkommende. 

- Det skal også nevnes at det er frivil-
lig å legge til biblioteket på snapchat, og 
at jeg da antar at vedkommende faktisk 
ønsker snapper fra oss. Selv opplever jeg 
ikke personlige snapper som invaderende, 
men det kommer kanskje an på personen 
også? Dette er et medium som ikke har 
vært veldig mye utprøvd til nå, så dette 
er litt vanskelig tema og man vil få veldig 
mange forskjellige meninger her. Jeg 
velger foreløpig å sende personlige snap-
per da jeg opplever å få i gang dialog på 
denne måten. Dialog med brukerne er 
superviktig, spesielt ungdommene, som 
er hovedfokus for min snapformidling. 

Personlig formidling
- Det jeg synes er veldig fint med 

snap-chat er at man faktisk KAN og har 

•	 Marita Grønlund er barne- og ungdomsbibliotekar ved  
Aurskog-Høland bibliotek, hvor de ønsker å nå bedre 
ut til ungdom som ikke bruker dem så mye.

•	 Nå har de testet snapchat, med gode resultater.

SNAPCHAT
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lov til å være litt mer personlig. Selvføl-
gelig er det et skille mellom privat og 
offentlig, men det veldig vanskelig å si 
hvor denne grensen går. Om man ser 
på vanlige skrankesituasjoner så er det 
vanskelig å drive god formidling uten 
å bruke seg selv aktivt. Jeg merker det 
spesielt godt når vi holder bokcafé at de 
bøkene jeg virkelig tør å være personlig 
om og bruker mye av meg selv, det er 
de bøkene som blir utlånt. Jeg har stor 
tro på personlighet i formidling generelt, 
og også snapchat spesielt. Man skaper 
mer nærhet til brukerne, følelsen av at 
det er nettopp for dem jeg har laget den 
snappen.

- Hva var det som fikk deg til å 
begynne med Snapchat til formid-
ling – var det din egen idé eller et 
ønske fra brukerne? Og hvor stor er 
interessen?

- Det hele begynte med at en venninne 
av meg flyttet til Korea i jobbsammenheng. 
Vi ønsket en lettere måte å kommunisere 
med hverandre på, og derfor begynte vi å 
teste ut snapchat. Det er en mer personlig 
måte for oss å kommunisere på, og vi følte 
at vi fikk mer innblikk i hverandres hver-
dagsliv med dette. Jeg hadde et lynglimt 
av en idé allerede da om at dette måtte 
være enkelt og perfekt og billig måte å 
formidle på for et bibliotek. Ideen døde 
hen. Så kom juni og vi var på foredrag med 
Svein Tore Marthinsen og Cecilie Staude. 
De snakket om sosiale medier for en gjeng 
bibliotekarer i Østfold. Svein Tore sendte 
ut en utfordring til bibliotekene som var 
til stede om å teste ut snapchat. Jeg tok 
han på ordet, dagen etterpå var vi i gang. 
Og gjett om det fungerte. Vi fikk masse 
gode kommentarer fra både voksne og 
ungdommer. Vi satte ut skilt rundt om i 
biblioteket som opplyste om at vi hadde 
fått oss Snapchat. Ungdommer la oss til. 
Jeg løp selv rundt etter ungdommene og 
passet på at de fikk lagt oss til. Så snap-
pet vi. Jeg snapper nye bøker, utstillinger, 
bokanbefalinger, arrangementer osv. Noen 
snapper tilbake fikk vi også med oss på 
veien. Et par bestillinger per snapchat har 
vi også foretatt. Dette er et spennende 
medium med masse potensiale!

Ville og gærne idéer
- Jeg vil også påpeke behovet for en 

sjef som tør å satse på ville og gærne 
idéer. Min sjef, Marianne Mørch Grahn er 
gull på det – jeg bobler hele tiden over 

av ideer, og etter hvert som vi har jobbet 
mer og mer sammen har hun vært flink 
til å slippe opp og tørre å la meg forsøke 
noen av disse ideene. Dette har veldig 
ofte ført til gode resultater, og også noen 
ting som ikke fungerer. Men det som er 
overraskende er hvor mye vi får til bare 
vi tør å prøve! Og hvor mye utvikling som 
kommer ut av et sånt godt forhold hvor 
en bobler over av ideer, mens en annen 
har styringa og føttene på bakken og noen 
ganger kan si beklager, men dette kan vi 
ikke gjøre. For min del er det viktigste at 
jeg får lov til å lansere ideene mine, om 
de blir noe av er ikke like viktig. Men jeg 

skal jo innrømme at det er gøy å prøve ut 
noen av dem i blant!

Enveiskommunikasjon
- Jeg tenker at snapchat og sosiale 

medier er en fin måte å møte brukerne 
som ikke er i biblioteket. Derfor hører vi 
ikke mye om at folk leser snappene våre, 
men vi ser det jo på snapchat. Vi får av 
og til tilbakemeldinger, selv om det også 
blir en del enveiskommunikasjon til tider. 
Det er ikke alltid jeg har like stor suksess 
med mine snapper, og det merkes på 
tilbakemeldingene. Behovet er absolutt til 
stede er vel min konklusjon! 

Hva er Snapchat?
•	Applikasjon som lar deg dele bilder, videoer og chat med andre snappere på 

mobilen. 
•	Ble offisielt utgitt i AppStore september 2011. Også tilgjengelig på Android-

mobiler.
•	Bildene og videoene som blir sendt blir kalt for snaps. 
•	Skiller seg fra andre delingstjenester ved at bildene ikke lagres. 
•	Avsenderen bestemmer selv hvor lenge bildet eller videoen skal vises for mot-

takeren, deretter slettes bildet/videoen fra mottakerens enhet og selskapets 
servere. 

•	Aldersgrensen er 10 år.
•	 I juni 2014 hadde Snapchat registrert 1,1 millioner norske brukere.
•	Les mer på http://www.online.no/forbruker/kom-igang-med-snapchat.jsp

Marita Grønlund er barne- og ungdomsbibliotekar ved Aurskog-Høland bibliotek. Nå har hun tatt i 
bruk Snapchat til formidling av nye bøker, utstillinger, bokanbefalinger og arrangementer. 

SNAPCHAT
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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.

”Outreach” eller ”inreach” 
- det er spørsmålet
Bibliotekene skal være synlige, aktive, utvikle nye prosjekter, nå nye segment. De skal 
være det Taylor Willingham kaller ”civic agents creating civic agency” (2008 s. 99). Samti-
dig skal de levere kvalitet, være grundige, drifte eksisterende tjenester og jobbe mot eksis-
terende brukere. Er det mulig å si jatakk, begge deler – på lang sikt?

FOLKEBIBLIOTEK OG UTVIKLING AV LOKALSAMFUNN

Forrige gang skrev jeg om hovedbi-
blioteket i Seattle, og hvordan det ble 
til gjennom en opprustning av et samlet 
biblioteknettverk, den omfattende Libra-
ries for All-kampanjen (LFA). Men Se-
attle er også en interessant bibliotekby 
av andre grunner, som for eksempel en 
omfattende utadrettet virksomhet. 

På turen hadde jeg avtalt å møte 
Rachel Scott, avdelingsbibliotekar i Se-
attle. Grunnen til at jeg ville snakke med 
henne var at hun, som jeg, er interes-
sert i folkebiblioteket som stedsutvikler. 
Masteroppgaven hennes handler om 
hvordan folkebibliotek kan være med på 
å utvikle lokalmiljø og på hvilke måter 
det kan bidra positivt i omgivelsene. 
Resultatene kan leses i to artikler, der 
Scott dels tar for seg folkebibliotekets 
rolle i stedsutvikling, og dels ulike stra-
tegier og konkrete tiltak bibliotekene i 
Seattle og Kings County benytter (Scott 
2011a; 2011b).

World language story time
Libraries for All-kampanjen (LFA) 

var med på å synliggjøre bibliotekene 

lokalt for nye grupper og skapte et ty-
deligere eierskap, og var i seg selv en 
strategi for å utvikle både lokalmiljø og 
lokale bibliotek. Ikke minst gjorde det 
at bibliotekene fikk kontakt med nye 
grupper og utviklet nye typer tjenester 
spesielt tilpasset ulike grupper – for ek-
sempel innvandrere. Tiltak som “World 
language story time”, eventyrstunder 
på morsmålet til nye innvandrergrupper, 
har blitt så populært enkelte steder at 
etterspørselen overgår kapasiteten. 
Fortellerne rekrutteres blant innvandrere 
som snakker de aktuelle språkene, og 
de får opplæring av bibliotekarene. I 
stor grad har formidlerne selv meldt seg 
som frivillige, og de fungerer også som 
bibliotekambassadører siden de kan 
introdusere nyankomne til det øvrige 
tjenestetilbudet. 

Fiestas de Alfabetización Temprana
Et annet tiltak verdt å nevne er Fiestas 

de Alfabetización Temprana eller Early 
Literacy Parties. Dette tilbudet retter seg 
mot spansktalende foreldre, og består 
av åtte workshops der målet er å øke 

bevisstheten om verdien av lese- og 
skriveferdigheter til barn i førskolealder. 
De som underviser er spansktalende, 
og de vektlegger tospråklighet fremfor 
et ensidig fokus på engelsk. “Språkfes-
tene” har vist seg svært vellykket blant 
latinamerikanske innvandrere, og har 
pågått siden 2006. På enkelte bibliotek 
har det vært svært vellykket med de mye 
mer uformelle Talk Times, språkkafeer 
som like mye er sosiale møteplasser 
som uformell språkopplæring. 

Men å “rekruttere” innvandrere til 
biblioteket er ofte en øvelse i kom-
munikasjon på tvers av kulturelle bar-
rierer. Mange innvandrere kommer 
fra områder der bibliotek knapt fins, 
der de er forbeholdt enkelte grupper, 
eller at myndighetene styrer innholdet. 
Derfor må bibliotekarene drive utbredt 
“rekruttering” for å vise hva biblioteket 
kan tilby. Mange opplever at reglementet 
er forvirrende – plutselig må de betale 
gebyrer de ikke kjente til, og det blir 
en barriere mot videre bruk. Et annet 
praktisk problem, forteller Scott, er at 
det på enkelte språk ikke fins særlig 
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Kravet om nyrekruttering av brukere tilsier at det kreves et fortsatt, og 
kanskje økt, fokus på utadrettet virksomhet – som i siste instans kan 
gå på bekostning av de mange som allerede er bibliotekbrukere. ”

”

mye litteratur, noe som gjør at mye av 
medietilbudet på biblioteket oppleves 
som lite relevant. 

Samarbeidspartnere
I dag jobber Scott med tjenesteut-

vikling for barn og unge ved en filial i 
bydelen Capitol Hill. Hun og kollega-
ene hennes står svært fritt til å utvikle 
nye prosjekter, de oppmuntres til det, 
men de er også avhengige av å ha 
samarbeidspartnere fra nærings- eller 
organisasjonsliv. Akkurat det, sier Scott, 
er ikke noe problem: I Seattle vil “alle” 
jobbe med biblioteket. Problemet ligger 
snarere i ressursbruken internt. Enkelte 
mener at det legges for mye tid og 
krefter i utadrettet jobbing. Tiltak blant 
fremmedspråklige et bare ett av mange 
eksempler på hvordan bibliotekene 
jobber “utadvendt”, der de tar sikte på 
å bringe bibliotektjenestene ut til nye 
grupper, eller rekruttere nye brukere 
inn i biblioteket er verdifulle, men tid-
krevende. Det gjør at bibliotekarene i 
mindre grad har tid til de brukerne som 
allerede er i biblioteket eller benytter 
ulike tilbud knyttet til virksomheten. 

Oppsøke nye grupper?
Seattle Public Library utarbeider i disse 

dager en ny strategisk plan for hele nett-
verket. Det har aktualisert diskusjonen om 
out- eller inreach ytterligere. Scott fortel-
ler at det nå diskuteres mye internt om 
hvor hovedfokuset skal ligge: skal filialene 
satse mer på outreach: dra ut av biblio-
teket, oppsøke nye grupper, rekruttere 
flere brukere? Eller skal de konsentrere 
ressursene mer på in-reach: være tilgjen-
gelige for dem som allerede kommer til 
biblioteket og utvikle best mulige tjenes-
ter for eksisterende brukergrupper. Som 
Ole Brumm sier de i dag “jatakk, begge 
deler”, men må sannsynligvis velge kurs 
om ikke lenge. 

På bekostning av bibliotekbrukerne?
Nå, tre år etter at Scott publiserte arti-

klene, har mye skjedd. Bibliotekbruken er 

høy, og biblioteknettverket får stadig nye 
tjenester og samarbeidspartnere. Seattle 
er faktisk den byen i USA som stadig står 
fram som en av de beste bibliotekbyene 
i landet, og antall årlige besøk ligger 
på 11 per innbygger – langt høyere 
enn landsgjennomsnittet1. Likevel stiller 
politikere spørsmål om hvorfor bruken 
ikke øker ytterligere. Har bibliotekene 
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1) Landsgjennomsnittet er 6,6 besøk 
per innbygger i året, mens Seattle-
beboerne i gjennomsnitt har 11 årlige 
bibliotekbesøk. Tall fra 2012 ALA: http://
www.ala.org/news/sites/ala.org.news/
files/content/2013-State-of-Americas-
Libraries-Report.pdf og SPL: http://sfpl.
org/pdf/about/commission/controllers-
report2013.pdf

stagnert? Kravet om nyrekruttering av 
brukere tilsier at det kreves et fortsatt, 
og kanskje økt, fokus på utadrettet virk-
somhet – som i siste instans kan gå på 
bekostning av de mange som allerede er 
bibliotekbrukere. 

Kilder: 
Scott, R. (2011) The role of public libra-

ries in community building I: Public 
Library Quarterly. Vol. 30 Issue 3, 
p191-227, 40p

Scott, R. (2011). Strategies that public 
libraries use to build communities I: 
Public Library Quarterly. Vol. 30 Issue 
4, p307-346, 40p

Willingham, T. (2008). Libraries as civic 
agents. I: Public Library Quarterly. Vol. 
27 Issue 2, p97-110. 

FOLKEBIBLIOTEK OG UTVIKLING AV LOKALSAMFUNN
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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 28 år og opplever at jeg blir 

trakassert av min nærmeste leder. Han 
har for eksempel vist meg bilder av 
nakne damer på pcen sin, og kommentert 
kroppen min («Oh, helloooo!») når jeg 
har gått med skjørt eller bøyd meg ned 
for å ta opp noe fra gulvet. En gang vi 
var ute med jobben, spurte han meg hva 
jeg mente om «one night stands» og hvor 
strengt jeg skilte mellom jobb og privatliv. 
Jeg sa da i fra at jeg ikke likte hva han 
antydet, men han bare lo det vekk. Jeg 
er redd for å ta det opp mer alvorlig. Jeg 
liker jobben min veldig godt og vil ikke 
miste den. Jeg vil bare at han skal slutte. 
Hva kan jeg gjøre?

SVAR:
Det du beskriver er dessverre ikke 

et så uvanlig eksempel på seksuell 
trakassering i arbeidslivet, og dette er 
ikke noe du skal finne deg i. Seksuell 
trakassering i arbeidslivet er forbudt. 
Det følger av likestillingsloven § 8. Det 
er domstolene og ikke ombudet som kan 
konkludere med om du har blitt utsatt 
for seksuell trakassering eller ikke. Om-
budet kan imidlertid behandle klage på 
arbeidsgivers håndtering av din varsling 
om trakassering jf. lovens § 25, samt 
klage på eventuell gjengjeldelse ved 
varsling, jf. § 9. 

Arbeidsgiveres plikt til å forebygge 
og søke å hindre seksuell trakassering 
innebærer for det første å ha klare og 
uttalte rutiner om at uønsket seksuell 

oppmerksomhet er uakseptabelt. For 
det andre skal arbeidstakere vite hva 
rutinene er dersom noen melder fra om 
dette. For det tredje innebærer plikten 
å gjennomføre disse rutinene slik at den 
som varsler om trakassering blir tatt på 
alvor og fulgt opp på en god måte. 

Du har gjort helt rett i å si fra om at 
du ikke synes det er greit. Vi vil anbefale 
deg å henvende deg til overordnet leder, 
eventuelt til en annen kollega du stoler 
på, og fortelle om hva som har skjedd. Be 
gjerne om at tillitsvalgte blir med deg på 
møter med arbeidsgiver. Arbeidsgiver er 
forpliktet til å ta din påstand om trakasse-
ring på alvor og til å tilrettelegge for deg 

SEKSUELL TRAKASSERING

slik at du blir ivaretatt i situasjonen. Dere 
bør derfor snakke sammen om hvordan 
du ønsker at saken skal bli håndtert og 
hva du har behov for. 

Dersom du opplever at arbeidsgiver 
ikke foretar seg noe, eller gjør det van-
skelig for deg i denne situasjonen, kan 
du klage til ombudet på arbeidsgivers 
håndtering av saken din. Du kan gjerne 
be fagforeningen din om å bistå deg i 
klagebehandlingen.

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombud
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smartlocker
smartlocker fra Bibliotheca
er døgnboksen som gir mulighet for lånerne 
til å hente og avlevere bibliotekets materialer 
- hvor som helst og døgnet rundt.

Gjør biblioteket enda mer synlig
smartlocker kan plasseres på alle innendørs
arealer, og gir en markant økt tilgjengelighet
til bibliotekets ressurser, for de lånerne som
har lang vei til det lokale biblioteket.

Velegnede plasseringer kan være stasjonen,
kulturhuset, idrettshallen, dagligvarebutikken,
på skolen og biblioteket. 

Fleksibel og integrert løsning
smartlocker gir biblioteket mulighet til å sette
sammen og utvide systemet – i samsvar med
bibliotekets behov.

smartlocker kommuniserer direkte med
bibliotekssystemet, og sikrer på den måten
at utlånsperioden begynner samme dag,
som materialet blir avhentet.

smartlocker har plass til 20 bøker i hvert rom.

Selvhenting og innlevering av materialer
- nå også utenfor bibliotekets åpningstider

Se mer om smartlocker på www.axiell.no

smartlocker okt 2014.indd   1 23-10-2014   14:11:47
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Bibliotek 
& juss

Minneord for 
Inger Cathrine Spangen

En fremragende fagperson, en dyktig leder og en populær formidler døde 4. november, 73 år gammel. 
Inger Cathrine Spangen startet sin karriere i bibliotekvesenet som barnebibliotekar på Lillehammer i 1963. 
Hun hadde en sterk interesse for dette viktige arbeidsfeltet gjennom hele livet, videreutdannet seg i emnet og 
studerte barnebibliotek også i utlandet. Hun var styreleder ved Norsk barnebokinstitutt og i en lang periode 
aktiv i seksjonen for barnebibliotek i den internasjonale bibliotekorganisasjonen (IFLA). Inger Cathrine laget 
utallige kurs- og studieopplegg, og bidro til å gi norske barnebibliotekarer inspirasjon og kunnskap om et 
felt som hun nok betraktet som folkebibliotekenes viktigste oppgave. 

Inger Cathrine ble ansatt ved Statens bibliotekskole i 1972. Som førsteamanuensis var det et annet 
spesialfelt som kom til å ta det meste av hennes tid: katalogisering, som er et av bibliotekarutdanningens 
kjernefag. Inger Cathrine ble ikke bare den nasjonale autoriteten på dette området, hun markerte seg også 
på den internasjonale arena i IFLA. Videre var hun fast medlem i Den norske katalogkomite, og det var hun 
som laget og tilpasset det internasjonale regelverket til norske forhold. I denne forbindelse publiserte hun 
fagartikler og laget læremidler. Katalogisering kunne nok oppfattes som et tørt fag, men som lærer evnet hun 
å motivere studentene. Hun interesserte seg for bruk av kilder og referanser i faglitteratur. Hennes hendige 
lærebok, «Referansehåndboken», er fortsatt et nyttig redskap for alle som vil lære kildebruk og siteringsteknikk. 

Fra 1987 var Inger Cathrine undervisningsleder for bibliotekstudiene, som fra 1994 ble en del av Høg-
skolen i Oslo. Hun var en ryddig og effektiv administrator med stor arbeidskapasitet. På denne måten la hun 
grunnlaget for skolens faglige utvikling slik at det kunne utvikles nye studieprogrammer, - som fjernundervis-
ning, mastergrader, arkivutdanning og etter hvert doktorgradsprogram. For sin store innsats ble hun i 2004 
tildelt Norsk Bibliotekforenings hederspris.

Det vi vil huske Inger Cathrine best for er at hun alltid hadde tid til sine studenter og kolleger. Hun kom-
binerte tydelige krav til faglighet og kvalitet med omsorg og lojalitet. 

Vi minnes Inger Cathrine som en som ikke fremhevet seg selv, men som inspirerte andre og som alltid 
tok de tyngste takene selv. 

Liv Gjestrum, 
Ragnar Audunson 
og Øivind Frisvold

Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for 
medlemmer av BF i 2014. Stipendet skal bidra til faglig utvikling for 
BFs medlemmer.

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

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

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

Søknad sendes til bf@bibforb.no

Stipend for BF-medlemmer

Barnas Blad er et nytt norsk kvalitetsblad! 
32 sider fulle av kreative ting som barn og 
voksne kan gjøre sammen: lese, lære om, 
leke og le av. Blant annet enkle og smarte 
ting vi kan gjøre for miljøet.
Barnas Blad har også to 
egne sider for voksne. 
Der tar vi opp ting 
barn er opptatt av, et 
fint utgangspunkt 
for samtaler.

Lag armbånd av strikker (LOOMS)

Leker, trylling og triks

Papirsløyd og hobby

Råd mot mobbing

Tegneserier

Papirdukker

Kurs i akvarell

Kurs i å spille ukulele

Eventyr og

BaRnaS 
BLad
desember      2014

 mye mer !

aktivitetsblad for barn fra 4 - 11

www.barnasblad.no

nyTT!Intropris til 10.des. på: 
NYTT NORSK BARNEBLAD

Bestill på e-post: 
barnasblad@aboservice.no, 

 på www.barnasblad.no 
eller på tlf.: 64 00 70 34 

3 nummer - kr.168,-  intropris kr.140,-
5 nummer - 1/2 år, kr.260,- intropris kr.220,-
10 nummer - 1 år, kr. 450,- intropris kr.390,-

Smakebiter 
finner du på 

www.barnasblad.
no

God Jul!

Til ....................................
.........................

          Fra ......................................
...............
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Ny leder, ny nestleder og flere nye i 
styret. Det største lokallaget er delt i 
to. Hvem som har blitt medlem i BF har 
blitt endret. Pluss en mengde mindre 
endringer i vedtektene.

Hva vil det si for oss egentlig? Ny 
ledelse kan jo bety så mangt, men jeg 
tror nok at både leder og nestleder vil 
fortsette å styre skuta i riktig vei. Det er 
snakk om uhyre dyktige folk, så der er 
jeg veldig rolig. Som nyvalgt varamedlem 
i styret så krysser jeg jo selvsagt fingrene 
for at alle styremedlemmene er friske og 
alltid har mulighet for å være tilstede. 
Eller var det motsatt, slik at jeg fikk vært 
mer med? Tiden vil vise. Men enklere å 

Over for denne gang

lenger, gi tilgang til enda flere. En replikk 
jeg hørte fra en tilhenger av å åpne opp 
for de uten studiepoeng i bibliotekfag 
var “Hvem er det som egentlig vil bli 
medlem av Bibliotekarforbundet, hvis de 
ikke brenner for området?”. Godt sagt 
syns jeg egentlig, men dette er likevel 
bare min mening. I det store og det hele 
tror jeg vi vil se at mye forblir likt når det 
gjelder dette.

For meg så er det en ting som er mye, 
mye mer interessant enn hva vi endte 
opp med. Og det er prosessen, alle de 
gode argumentene som kom fra begge 
sider, alle som var ærlige på at akkurat 
når det gjaldt dette så visste de ikke hva 
de skulle mene. Synspunktene fra de 
som følte det ville uthule begrepet “bi-
bliotekar” og fra de som mente det ikke 
ville ha noen innvirkning på det. Kanskje 
jeg er ødelagt av såkalte debatter fra 
TV og (grøss) nettaviser? Der hvor det 
viktigste ikke er å ha gode argumen-
ter, men heller gode(?) fornærmelser. 
Selv om det ikke fikk meg til å endre 
meningen min, så fikk jeg ihvertfall en 
mye bedre innsikt i hele problematikken 
rundt. Pluss at man faktisk respekterte 
at andre var uenige. Makan, at slikt går 
ann i 2014. Etter den runden var resten 
rent antiklimatisk.

Så faglig påfyll, nettverksbygging, god 
mat, gode diskusjoner, og nye folk. Hva 
mer kan man ønske seg? Annet enn 
det fotballspillet de hadde stående ved 
inngangen. Det vil jeg ha. 

Da var Bibliotekarforbundets landsmøte over for denne gang, og det er tre år til neste. Siden 
dette var første gang for meg så har jeg ikke så mye å sammenligne med, men som første-
gangsreisende var jeg ihvertfall veldig fornøyd.

LANDSMØTET

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.

bli medlem i BF, hva med det da?
Det var stor, og god, debatt på lands-

møtet om det punktet der. Mulighetene 
gikk fra at vi ikke skulle få noen endringer 
til at alle med høyere utdannelse i stil-
linger på bibliotek kunne bli med. Store 
sprik der altså, og det var mange som 
hadde ting å si om det. Til slutt endte 
det opp med at man kun trenger 60 stu-
diepoeng bibliotekfag for å bli medlem. 
Personlig er jeg veldig usikker på om vi 
vil merke en forskjell i det hele tatt, men 
det er en begynnelse på å løse opp litt. Vi 
får se om vi blir nedrendt av folk, despe-
rate etter å høre til i Bibliotekarforbun-
det. Aller helst hadde jeg likt å gå enda 
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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
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Sitatet

”Det er riktig at antall stillinger i biblio-
tekdrifta er kutta de siste åra. Bakgrun-
nen er at vi har hatt uforholdsmessig 
stor ressursbruk knyttet til drift av denne 
tjenesten i Rauma. Et av virkemidlene 
vi bruker for å tilpasse oss et fornuftig 
driftsnivå er å sammenligne oss med 
de andre kommunene i landet – en 
sammenligning vi for øvrig kommer 
bra ut av.”   

Ordfører Lars Olav Hustad i Rauma 
kommune, i leserbrev til Åndalsnes 
Avis 19. november 2014. 

Etter mye turbulens og forarbeid, ble BF 
stiftet 12.juni 1993. Vi begynte medlems-
registrering i oktober samme år. Etter at de 
åpenbare initiativtakerne og styremedlem-
mene var innrullert, sto Monica Deildok 
blant de første i køen. Hun ble BFs 11. 
medlem – som bibliotekstudent! 

Det gikk ikke mange år før hun ble syn-
lig for organisasjonen. Som tillitsvalgt på 
Deichman. I 1999 som fylkesleder i Oslo BF. 
Som markant delegat på landsmøtet samme 
år. I landsmøtedebatten om kompensa-
sjonsordninger for barnebibliotekarers le-
sing av litteraturen de skal formidle, var det 
behov for prinsipiell ryddighet: - Vi driver 
alle formidling, sa Monica fra talerstolen på 
landsmøtet som også vedtok å slå sammen 
Oslo og Akershus. Et klokt og engasjert 
organisasjonstalent hadde vist seg fram. 
Og valgkomiteen før 2001-landsmøtet var 
ikke i tvil: Monica Deildok ble foreslått som 
ny BF-leder. 

Hun overtok ledelsen av et velfungerende 
forbund, som Randi Rønningen hadde ledet 
utmerket i den vanskelige oppbyggingsfa-
sen, og som Siri Sjursen hadde loset trygt 
over i YS etter at vår daværende hovedor-
ganisasjon AF kollapset. BF hadde nettopp 
nådd 1000 medlemmer, rådde over noen 
små kontorlokaler og et sekretariat på én 
person i Oslo og en redaktør i Førde. Mo-
nica gøyv løs på oppgaven.

Det har gått 13 år. Monica etterlater seg 
en enda mer velfungerende organisasjon. 
1800 medlemmer, et omfattende og vel-
lykket tariffarbeid, viktige bibliotekpolitiske 
initiativ, en organisasjon i god balanse og et 
profesjonelt sekretariat. Utfordringene står 
riktignok i kø, og faremomenter lurer bak 
hver sving. Men BF er svært godt rustet! 

Jeg har hatt Monica Deildok som min 
sjef i 13 år. Jeg har sett hvordan hun har 
håndtert vanskelig saker, tatt grep, dem-
pet konflikter, analysert situasjoner, tatt 
hundevakter, vært slu som en ulv og mild 

Takk og velkommen!
som en irsk ulvehund, holdt foredrag, ledet 
møter, samlet tråder og delt dem ut igjen, 
oppmuntret de desillusjonerte og tatt ned 
de overivrige, hjulpet medlemmer i nød 
og ledet sekretariatet som en hensynsfull 
teamleder. 

Jeg har ikke alltid vært enig med Mo-
nica. Vi har vært enige i svært mye – men 
heldigvis ikke i alt. Det har alltid vært et 
diskusjonsklima mellom oss som jeg har 
satt pris på. Mine tidligere arbeidsplasser 
hatt gode og dårlige sjefer, og jeg har selv 
vært sjef i en del år. Med dette som bak-
teppe, og de 13 årene friskt i minne, har 
jeg en dyp respekt for Monica Deildok som 
forbundsleder, menneske og sjef. Det har 
vært 13 spennende og flotte år. Vemodig 
at det er over, men det er en del av gamet. 

Nå gleder jeg meg til å bla om, til å starte 
et nytt kapittel med Margunn Haugland som 
sjef. Hun er et usedvanlig drevent organi-
sasjonsmenneske, ”med hjartet på rette 
staden” i BF-sammenheng. Siri var ingen 
ny Randi, Monica var ingen ny Siri. De tre 
foregående forbundslederne har stått helt 
greit på egne bein. Det skal Margunn også 
få gjøre. Altså: En stor takk til Monica, og 
et stort velkommen til Margunn. 

Og så minner jeg om vedtaket fra BFs 
stiftelsesmøte i 1993: ”Møtet ønsker det ny-
valgte forbundsstyret lykke til med arbeidet. 
Møtet vil samtidig minne bibliotekarer over 
hele landet om at forbundet lykkes best i å 
nå sine mål når mange aktiviserer seg og 
yter sin innsats.” 
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