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Fra skranken til kateteret

Heidi Kristin Olsen synes det er me-
ningsfylt å utdanne bibliotekarer. Idunn 
Bøyum innrømmer at hun tidligere kom 
med unyanserte kommentarer om pas-
siv bibliotekarskole. Begge er erfarne 
bibliotekarer som nå har skiftet beite og 
blitt lærere på bibliotekarutdanningen.

 24

- Skrekkblandet fryd

Fra å være bortgjemt på bak-
siden av en skole med inngang 
under en rømningstrapp, 
er Nittedal bibliotek på vei til dobbelt 
så stort areal i nytt og flott kulturhus. Vi 
har bedt biblioteksjef Ann Katrin Yri gi 
et innblikk i utfordringene hun møter. 
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Lederen har ordet
Møter, konferanser, kurs, planlegging, 

vakter, forfatterbesøk, debatter, samlings-
pleie, medievalg og nye møter. En bibliote-
kars hverdag kan inneholde mye forskjellig. 
Min bibliotekhverdag som forbundsleder er 
nok en del forskjellig fra din. 

Den største forskjellen fra en vanlig bi-
bliotekars hverdag er mangelen på kontakt 
med lånerne eller brukerne som en normalt 
har som bibliotekar. For meg er det først og 
fremst BF-medlemmene som er brukerne, 
og å møte dere er viktig for meg i jobben 
som forbundsleder. Enten møteplassen er 
på kursene vi holder, på en konferanse 
eller det er når jeg besøker årsmøtene i 
fylkeslagene i det ganske land. Alt dette er 
nyttige treffsteder for meg for å se hva som 
rører seg i BF-landet. På årsmøtene treffer 
jeg engasjerte medlemmer og tillitsvalgte 
som diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for 
bibliotekarer. Årsmøtene skal være avholdt 
innen 15. mars og jeg gleder meg til å 
besøke flere fylkeslag.

At bibliotekarer engasjerer seg er 
ingenting nytt. Den store saken i januar 
var markeringen mot endringer i arbeids-
miljøloven. Det engasjerte mange. Flere 
bibliotek var stengt i de to timene den 
politiske streiken varte. Vi protesterte mot 
et tøffere arbeidsliv, et arbeidsliv med mer 
midlertidighet, lengre arbeidsdager og mer 

pålagt arbeidstid. 
BF har fått rapporter fra det ganske land 

om engasjerte BF-ere. Bibliotekkontor ble 
gjort om til streikekontor, BF-ere holdt ap-
pell, var vakter, delte ut løpesedler, stekte 
vafler, gikk i fakkeltog og gjorde seg syn-
lige. Flere medlemmer møtte opp i BFs 
lokaler i Oslo for å få utdelt streikemateriell 
for å være synlige på markeringen i Oslo.

Nå ønsker vi igjen å engasjere deg. 
Denne gangen for å dele din kunnskap og 
din bibliotekarhverdag med oss. 

Mange har sikkert sett våre nye, gode 
nettsider. På disse har vi nå en ny seksjon 
under vignetten Del din kunnskap. Her 
vil vi gjerne få inn bidrag fra engasjerte 
og kunnskapsrike medlemmer. Denne 
siden gjør seg ikke selv.  Jeg vet at det 
drives mye godt utviklingsarbeid i norske 
bibliotek. Nasjonalbiblioteket har i år økt 
prosjekt- og utviklingsmidlene til bibliotek. 
Hvilke erfaringer blir gjort i norske bibliotek 
basert på midler fra NB? Hvilke innsikter 
kan du dele med andre når du har samlet 
materiale til bachelor- eller masteroppgave 
i Oslo, Tromsø eller Agder? 

Det er viktig å formulere, synliggjøre, 
dele og drøfte erfaringsbasert kunnskap 
innen bibliotekfaget. Utviklingen av faget 
vårt skjer vel så mye basert på systematisk 
overføring av erfaring, som på forskning. 

Og selv om lokale prosjekt basert på NB-
midler er viktige, er det også nyttig å få 
ikke-prosjektbasert virksomhet beskrevet 
og reflektert rundt. 

I ”Del din kunnskap” ønsker vi altså å 
publisere fagartikler innen bibliotekfaget, 
direkte tilgjengelig for dine kollegaer. Det 
heter på nettsidene våre: ”Artiklene kan 
være basert på praktisk erfaring, prosjekt-
arbeid, bacheloroppgaver, masteroppga-
ver, undersøkelser, konferansedeltakelse 
eller lesing av fagstoff.” Du er velkommen til 
å sende inn tekster du ønsker å få publisert. 
Du kan også supplere med egne relevante 
erfaringer i kommentarfeltet under hver 
artikkel. Å dele kunnskap om bibliotekfaget 
synliggjør bibliotekarers kompetanse og 
synliggjør bibliotekenes verdi. 

I Danmark er folkebibliotekenes sam-
funnsøkonomiske verdi blitt undersøkt 
av Tænketanken Fremtidens Biblioteker. I 
januar la de fram sin rapport om Folkebi-
bliotekernes samfundsøkonomiske værdi. 
Rapporten slår fast at folkebibliotekene 
er en god forretning og gir det danske 
samfunnet en milliardgevinst. Danske fol-
kebibliotek bidrar med over 6 milliarder til 
dansk økonomi. Rapporten ser på hvilken 
verdi folkebibliotekene har gjennom kultu-
relle og sosiale bidrag, gjennom lesning 
og gjennom digital omstilling av samfun-
net. Bare på utdanningsområdet bidrar 
folkebibliotekene med 2 milliarder kroner 
til bruttonasjonalproduktet.

Den samfunnsøkonomiske verdien bi-
bliotek har må vi bli flinkere til å få fram. 
Vi må fortelle omverden om vår betydning, 
og vi må fortelle hverandre om hvordan vi 
får dette til. Du kan begynne med å dele 
din kunnskap!

Margunn Haugland
Forbundsleder

Det er viktig å formulere, synliggjøre, dele og 
drøfte erfaringsbasert kunnskap innen bibliotekfaget. 
Utviklingen av faget vårt skjer vel så mye basert på sys-
tematisk overføring av erfaring, som på forskning. 

”
”
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KONSORTIEAVTALER

Forskningsinformasjon ut av boksen
Det er økt fokus på kunnskapsbasert praksis i mange yrker og på mange arbeidsplasser. 
Men forskningsinformasjon er ikke gjort like bredt tilgjengelig. Monica Roos skriver om et 
prosjekt som prøver å bøte på dette. 

Kan bibliotekene gi små forskermiljø stor tilgang?

•	 Kunnskapsbasert praksis blir viktigere i mange  
yrker og på mange arbeidsplasser.

•	 Forskningsinformasjon er ikke like tilgjengelig  
for alle.

•	 Et prosjekt i regi av UH-nettverket på Vestlandet  
leter etter gode løsninger. 

Under UH-nett Vest-paraplyen på 
Vestlandet er prosjektet ”På Tvers - Re-
gional tilgang til forskningsinformasjon” 
nå inne i sin andre og avsluttende fase. 
Prosjektet har som mål å finne nye, al-
ternative lisensmodeller for å muliggjøre 
at flere større og mindre forskningsin-
stitutt, helseinstitusjoner og offentlig 
forvaltning i Norge kan få tilgang til 
kvalitetssikret forskningsinformasjon via 
UH-institusjonene i Norge. Slik som det 
er i dag er det i all hovedsak UH-sektoren 
og større forskningsinstitusjoner som har 
infrastruktur og økonomi til å håndtere 
tilgang til mer enn enkeltabonnement av 
forskningstidsskrifter. Sentrale spørsmål 
som ligger til grunn for prosjektet er 
eksempelvis:

•	Hvordan opplever ansat te i små 
forskningsinstitusjoner, sykehus i 
distriktene, private produksjons- og 
kunnskapsbedrifter og offentlig for-

valtning at deres behov for tilgang 
til kvalitetssikret faglitteratur, særlig 
vitenskapelige tidsskrifter, er dekket?

•	Hvordan løser de sitt informasjonsbe-
hov i dag?

•	Hvordan løser de informasjonstilgang 
og -deling i samarbeidsprosjekter der 
tilgangen til informasjon er ulik mellom 
partene?

•	Hvis de ikke har tilfredsstillende/
nødvendig tilgang, hvilke negative kon-
sekvenser har dette for det daglige ar-
beidet, prosjektarbeid og samarbeid?

Med blant annet disse spørsmålene 
definert ble prosjektets fase én startet 
opp høsten 2013.

Prosjektets struktur og mål
Målgruppen for prosjektet er fors-

kningsinstitutt, helsesektoren og offentlig 
forvaltning. I de fleste sektorer er det i 
dag et økende fokus på at praksis skal 

Tekst: 
Monica Roos
Universitetsbibliotekar
Høgskolen i Bergen
og medlem av forbundsstyret i BF



5   Bibliotekaren  2/2015

Målet er at også små institusjoner med 
få forskere skal ha mulighet til å kjøpe den 
forskningsinformasjonen de ønsker og at 
dette skal være mulig å organisere på en 
enkel måte. ”
”

være kunnskapsbasert. Derfor har også 
den delen av helsevesenet som ikke 
primært driver med forskning, og også 
offentlig forvaltning, i økende grad behov 
for å kjenne til den siste forskningen 
innen sine aktuelle arbeidsområder. I 
intervjuene som ble gjennomført i første 
fase kom det eksempelvis frem at of-
fentlig forvaltning i økende grad ansetter 
personer med doktorgrad fordi det stilles 

høyere krav til å ta forskningsbaserte av-
gjørelser i arbeidet, men at dårlig tilgang 
til kvalitetssikret forskningsinformasjon 
har gjort det vanskelig å iverksette dette 
i praksis.

Dette, og et økende antall henvendel-
ser fra sektorene, har vært bakgrunnen 
for at prosjektet startet, og målet er altså 
å identifisere løsninger som gjør det 
mulig å tilnærme seg lisensmodellene på 

en ny måte. Ved å finne nye varianter av 
lisensmodellen vil flere sektorer kunne ha 
mulighet til å få tak i den kvalitetssikrede 
forskningsinformasjonen de behøver for å 
kunne løse sine daglige arbeidsoppgaver.

Situasjonen i dag
I dag er det slik at institusjonene selv 

kan forhandle, abonnere og administrere 
egne tilganger, eller institusjonen kan 
delta i en av de 30 konsortieavtalene 
hvor CRIStin forhandler frem avtaler på 
medlemsinstitusjonenes vegne. Å delta 
i konsortieavtalene forenkler tilgangs-
prosessene fordi institusjonene slipper 
å forhandle og administrere kontakten 
med utgiverne selv. På den måten er det 
kompliserte samspillet i dette landskapet 
blitt litt enklere de siste årene.

Likevel løser ikke dette alle problemer 
for mange institusjoner som driver fors-
kning eller kunnskapsbasert arbeid, men 
som ikke har kunnskap og infrastruktur 
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til å sette seg inn i og administrere den 
nødvendige forskningsinformasjonen. 
Blant annet må det være kunnskap i 
organisasjonen om hvordan prismodeller 
fungerer, hvilke leverandører som kan gi 
den informasjonen som er mest aktuell 
for organisasjonen og det må være 
noen som følger med på oppdateringer, 
endringer og tilganger som kommer fra 
leverandør. Det er også slik at høyere 
utdanning og tunge forskningsinsti-
tusjoner har en forståelse for aspekt 
ved vitenskapelig publisering som er 
underliggende for kvalitetstenkning og 
forståelse for hva forskningsinformasjon 
er. Ved institusjoner hvor ikke forskning 
er hovedfokuset har kanskje ikke denne 
forståelsen så godt fotfeste. Da er det 
kanskje vanskeligere å forstå hvorfor 
forskningsinformasjonens infrastruktur 
kan virke komplisert og uoversiktlig, og 
det er dermed ressurskrevende å skulle 
sette seg i alle variablene.

I høyere utdanning innehar fag- og 
forskningsbibliotekene mye kunnskap 
og erfaring rundt det å tilrettelegge for 
forskningsinformasjon ved universitet og 
høyskoler. I tillegg har bibliotekene en 
utvidet rolle med å legge til rette infor-
masjon for ansatte og drive opplæring i 
søk og gjenfinning, som er en omfattende 
jobb. Bibliotekene lenker også ressursene 
inn mot de kanaler hvor ansatte befinner 
seg, håndterer betalinger og fanger opp 

endringer i behov hos ansatte i organi-
sasjonen. Forskningsinformasjon koster 
ikke bare mye penger, men også kunn-
skap og tid.

Da dette prosjektet ble planlagt var det 
viktig både å kunne finne indikasjoner på 
hvordan målgruppene opplever dagens 
situasjon og teste ut tilganger og model-
ler på målgruppen.  Prosjektplanen ble 
derfor todelt: Første fase har vært å måle 
hvordan forskere opplever hverdagen 
med de tilgangene de har (eller ikke har) 
i dag, og hvordan de løser eventuelle 
problemer knyttet til manglende tilganger. 
Den andre fasen av prosjektet, som fore-
går nå, består i å teste ut en av flere mu-
lige modeller i en pilot hvor institusjonene 
får 6 måneders tilgang til en rekke forlag 
gratis. Forlagene som er med i piloten er 
Elsevier, Taylor&Francis, Sage, Springer 
og WOS (Thomson Reuters).  

Første fase: Dagens situasjon
Første fase av prosjektet startet opp 

høsten 2013 og varte til mai 2014. Da 
denne fasen krevde en god metodisk til-
nærming for å skaffe kvalitetssikrede data 
var også organiseringen av denne første 
fasen viktig. Vi hadde en styringsgruppe 
som bestod av lederne for biblioteksam-
arbeidet i UH-nett Vest-samarbeidet. Vi 
hadde en prosjektgruppe som i utgangs-
punktet bestod av representanter for 
Universitetet i Bergen (UiB), Høgskolen 
i Bergen (HiB), CRIStin, samt en innleid 
konsulent. Og vi hadde også en referan-
segruppe som bestod av representanter 
fra målgruppene. Referansegruppen fun-
gerte som rådgivere og gav innspill og 
tilbakemeldinger underveis.

Metodisk delte vi innsamlingen av data 
inn i to deler. Vi startet med innledende 
fokusgruppeintervju med personer fra 
målgruppen. Deltakerne var personer som 
driver forskning i organisasjonene. Det 
var utformet flere grupper med spørsmål 
som blant annet dekket områder som 
informasjonstilgang, opplevd behov for 
forskningsinformasjon, økonomi/finan-
siering og søkeadferd. På bakgrunn av 
informasjon fra disse intervjuene ble det 
utformet et spørreskjema som ble sendt 
bredt ut til 896 personer i forskningsstil-
linger på Vestlandet. Ved å følge denne 
metoden fikk vi inn mye data som vi kunne 
bruke til å utforme fase to av prosjektet.

Fase to: Alternative lisensmodeller
I arbeidet med å identifisere nye alter-

native lisensmodeller vil det være flere 
problemstillinger som må tas hensyn 
til dersom vi skal lykkes med å finne 
strukturer som fungerer for disse spredte 
målgruppene. Fase to av prosjektet 
tester derfor ut og evaluerer én modell, 
men utreder også andre modeller som 
vil kunne være mulig å gjennomføre på 
nasjonalt plan. Piloten som gjennomføres 

I institusjoner hvor store deler av aktivi-
teten ikke er forskningsrettet, men hvor det 
er noen nøkkelpersoner i forskningsrelaterte 
stillinger, vil det kun være behov for at dette 
mindretallet får tilgang. ”
”

KONSORTIEAVTALER

•	Forkortelse for Current Research Information System In Norway.
•	CRIStin fremforhandler lisensavtaler på vegne av deltakerinstitusjoner i 

offentlig sektor, først og fremst universitet og høgskoler. Avtalene gjøres 
med leverandører av elektroniske ressurser.

•	Konsortieteamet i CRIStin administrerer konsortier med en rekke ulike le-
verandører av elektroniske ressurser til fag- og forskningsbibliotek i Norge. 
På enkelte avtaler deltar også folke- og fylkesbibliotek. I dag er det rundt 
240 deltagere tilsammen i CRIStin-konsortiene.

•	CRIStin er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge for å registrere 
og profilere publikasjonsdata, prosjekter, enheter og kompetanseprofiler. 
Systemet brukes også til innrapportering av publikasjonspoeng.

•	Systemet er en videreutvikling av Forskdok og FRIDA (utviklet av de fire 
store universitetene i 2003-2010). 

•	Rapportering i publikasjonsmodulen gir publiseringspoeng, som gir insti-
tusjonen bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. 

•	CRIStin er Najonal Open Access-koordinator
•	Adresse: www.CRIStin.no
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over 6 måneder skal avdekke muligheter 
og begrensninger som forhåpentligvis vil 
gi erfaringer nok til å kunne komme med 
anbefalinger i slutten av prosjektet.

Et aspekt vi må ta i betraktning er 
hvordan organisasjonen har behov for å 
bruke forskningsinformasjonen. I institu-
sjoner hvor store deler av aktiviteten ikke 
er forskningsrettet, men hvor det er noen 
nøkkelpersoner i forskningsrelaterte stil-
linger, vil det kun være behov for at dette 
mindretallet får tilgang. Dataene fra fase 
en viser at måten informasjonen brukes 
på i de forskjellige typene organisasjoner 
varierer. Blant annet vil offentlig forvaltning 
ha behov for kjappe søk i spesifikke kilder, 
mens tunge forskningsinstitusjoner heller 
vil søke bredt og avansert i et større antall 
kilder. Dette er viktig informasjon å ha i 
vurderingene av hvordan lisensmodellen 
skal utformes.

En annen vurdering vi må gjøre er å 
se på utgiverne sine prismodeller. I pi-
lotperioden jobber vi med å se på hvilke 
prismodeller vi kan tilby de forskjellige 
pilotorganisasjonene etter prosjektet 
dersom de ønsker å gå videre med 
abonnement. Vi ser eksempelvis for 
oss at den graderte strukturen som er 
bestemmende for prisene vi forholder 
oss til i dag kanskje må justeres for også 
å kunne dekke de minste institusjonene 
eller de institusjonene hvor et mindretall 
driver forskning. 

Hvordan de økonomiske modellene 
utformes et eksempel på vurderinger vi 
må gjøre i etterkant av piloten, og det er 
også et tema CRIStin må ta til forhand-
lingsbordet når den tid kommer. Målet er 
uansett at også små institusjoner med få 
forskere skal ha mulighet til å kjøpe den 
forskningsinformasjonen de ønsker og at 
dette skal være mulig å organisere på en 
enkel måte. Nasjonale økonomiske model-
ler ville selvsagt vært det beste.

Modellen som vi tester ut er basert på at 
det meste av arbeidet ligger hos høgskole-
bibliotekene og CRIStin. Arbeidet er fordelt 
på den måten at CRIStin har ansvar for for-
handlinger og står som primærkontakt mot 
forlagene, mens høgskolebibliotekene tar 
all administrasjon og kommunikasjon med 
pilotinstitusjonene og fungerer som talerør 
mellom pilotinstitusjonene og CRIStin. 
Målet er å gjøre prosessen så effektiv og 
lett håndterlig som mulig. Vi har ikke lagt 
til rette for mye opplæring i søk og gjenfin-
ning i piloten, men vi ser at det vil være 
behov for å legge til rette for dette i noe 

større grad dersom denne modellen skal 
fungere i en større sammenheng. Spesielt 
offentlig forvaltning er kanskje mest sårbar 
når det gjelder kunnskap om det å finne 
frem til den informasjonen de behøver. 
Utenfor universitets- og høgskolesektoren, 
og deler av helsesektoren, er det også 
et problem at det i liten grad eksisterer 
kataloger eller discovery-verktøy hvor fors-
kningsressurser kan samles under ett tak.

Veien videre
Det er mange dumper i veien under-

veis i dette arbeidet. Målet er imidlertid å 
identifisere så mange som mulig av disse 

dumpene og forsøke å finne løsninger 
rundt disse. På den måten håper vi å kunne 
komme frem til et resultat som kan tilbys 
flere institusjoner. Om vi lykkes vet vi ikke, 
men vi mener i alle fall å ha gjort et godt 
grunnarbeid for å finne en løsning som 
kanskje kan rulles ut på nasjonalt plan.

Les mer:
•	UH-nett Vest:  

   uhnettvest.no
•	På tvers-prosjektet:  

   bora.hib.no/om-prosjektet
•	CRIStin:   

   www.cristin.no 
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for studentmedlemmer  
av BF ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og ved Universitetet i Tromsø i 2015. 

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

Sivilombudsmannen ga BF 
medhold i §5-sak
- Nå har vi i løpet av ett år fått medhold i to saker om forbigåelse av fagutdannet søker til 
biblioteksjefstilling. Dette koster kommunene dyrt. Vi forventer at KS repeterer lovteksten 
for kommunene, sier BF-leder Margunn Haugland.

En kommune lyste for ett år siden ut 
biblioteksjefstilling med krav om “god-
kjent bibliotekfaglig utdanning”. Det var 
ti søkere til stillingen. Fire søkere, hvorav 
tre hadde bibliotekfaglig utdanning, ble 
innkalt til intervju en vinterdag 2014. 
Ansettelsesrådet vedtok samme dag å 
tilsette en søker uten fullført bibliotekfaglig 
utdanning.

Bibliotekarforbundet klaget over tilset-
tingen til Sivilombudsmannen, på vegne 
av én av de fagutdannete søkerne. Det ble 
blant annet vist til at tre av søkerne som 
var innkalt til intervju, hadde bibliotekfaglig 
utdanning og at ansettelsesrådet enstem-
mig hadde valgt å tilsette den ene som 
ikke hadde fagutdanning. Referanser på 
de fagutdannete søkerne var ikke sjekket, 
og søkeren tvilte på om kommunen hadde 
“behandlet hennes og andres søknader 
seriøst”. Det ble anført at det forelå brudd 
på lov om folkebibliotek, og at kommunen 
hadde brutt kvalifikasjonsprinsippet.

Sivilombudsmannen har nå kommet 

Tekst: 
Erling Bergan

med sin kjennelse: “Ombudsmannen er 
kommet til at tilsettingen av biblioteksjef er 
i strid med de formelle kvalifikasjonskra-
vene i folkebibliotekloven § 5, jf. forskrift 
om kvalifikasjonskrav i bibliotekene § 2 
andre ledd. Kommunen hadde derfor ikke 
rettslig adgang til å tilsette den aktuelle 
søkeren i stillingen, og tilsettingen må 
kritiseres.”

– I fjor fikk vi Sivilombudsmannens med-
hold i klagen vi sendte angående tilsetting 
av fylkesbiblioteksjef i Finnmark. Det ble 

ikke billig for arbeidsgiver. Nå har vi fått 
medhold i en sak der en kommune ikke 
følger lovens krav. Dette bør landets kom-
muner og fylkeskommuner merke seg, sier 
BFs forbundsleder Margunn Haugland, 
som forventer at KS repeterer lovteksten 
for kommunene.

Du kan lese hele kjennelsen fra Si-
vilombudsmannen på deres nettsider 
(www.sivilombudsmannen.no -> søk på 
”bibloteksjef”). 

ARBEIDSLIV
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Med hjerte for drift
Bibliofil er berømt for sin gode driftsstabilitet og høye oppetid. 

Æren for dette skal Bibliofil dele med et stabilt og godt konfigurert 
operativsystem, samt maskinvare med god kvalitet og kapasitet.

1. Uavbrutt strømforsyning samt redundante løsninger for disker  

og strømforsyning, gjør at tjenermaskinen ikke stopper ved  

strømbrudd, eller om noen av disse sentrale komponentene feiler. 

2. Gode drifts- og overvåkningsverktøy for operativsystem (Linux)  

og maskinvare gir tidlige varsler og muligheter for rask feilretting. 

3. Kontinuerlig utvikling av driftsrutiner, sikkerhet og overvåknings- 

verktøy er prioriterte oppgaver og et naturlig fokus for oss som har  

et ekstra hjerte for drift.
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Etter terrorangrepet mot Charlie Hebdo 
fikk verden et nytt fokus på ytringsfrihet, 
på at selv om kanskje ikke alle er enig med 
det som blir sagt så skal man kunne si det. 
Det har blitt skrevet mye bra om ytringsfri-
het etter dette, og det aller beste jeg har 
lest var “Charlie Hebdo, litteraturen og 
oss” av Joep Aarts ved Drammensbibliote-
ket, skrevet på deres blogg: “Man skal ikke 

“A truly great library 
contains something in 
it to offend everyone.”
Sitet er fra Jo Godwin, og sannsynligvis har alle som 
jobber med bibliotek hørt det. Jeg har alltid elsket det 
sitatet, og følt at det er noe vi bør strebe etter. 
Det bør ikke være vanskelig i dag, når det er så lett 
å bli krenket både på egne og andres vegne.

YTRINGSFRIHET

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.

på død og liv gå inn for å fornærme folk, 
men man skal alltid forsvare folk som gjør 
det.” Det står selvsagt mye mer i innlegget 
enn det, og alt er fornuftig.

I første rekke
Han er ikke den første som har sagt 

dette eller lignende, men likevel er det 
viktig å høre det igjen for oss i biblio-

Bibliotekene bør være fristedet, hvor alle 
kan komme med sine ytringer, hvor ingen med 
våpen eller trusler kan stoppe dem. Det er vårt 
samfunnsansvar, føler jeg.

”
”
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tekene. Fordi vi burde stå i første rekke når man kjemper for 
ytringsfriheten. Vi trenger ikke se langt tilbake i tid for å se flere 
saker hvor bibliotekene var arena for ytringer mange ikke likte. Se 
bare til Deichman og hva som skjedde da de leide ut til et arran-
gement hvor Lars Vilks skulle forsvare den omstridte kunstneren 
Dan Park. Mange skrek ut om at dette ikke var et arrangement 
som burde tillates på biblioteket osv. Personlig er jeg ingen fan, 
for å si det mildt, og synspunktene som ble forfektet på dette 
arrangementet er helt i strid med hva jeg selv står for. Likevel 
var det et lovlig arrangement, og dermed skal det være lov på 
biblioteket. Man trenger ikke være enig i det, eller en gang like 
det, men skal man kjempe for ytringsfriheten så gjelder den ikke 
bare for det man selv er enig i. 

Vi er heldige her i Norge, hvor ytringsfriheten står meget sterkt. 
Så lenge man holder seg innenfor norsk lovgiving kan både 
Profetens Ummah og Pegida ytre sine meninger av hjertens lyst. 
Meninger som jeg tror er ekstreme for de aller fleste av oss. Men 
deres rett til å ytre sine meninger, den støtter vi. 

Kontroversielle holdninger i hyllene
I våre hyller finner du bøker om healing, bøker om islam, bøker 

om kristendommen, bøker om scientologien, og bøker om all 
verdens politiske retninger. De står side om side med vitenskape-
lige bøker og kokebøker. Fritt tilgjengelig for alle som ønsker det. 
Eller side om side stemmer kanskje ikke helt, ikke hvis man følger 
Dewey i hvert fall. Uansett, poenget er vi har veldig mye av de 
kontroversielle holdningene i trykt versjon, i våre hyller. Og det 
skal vi fortsette med. Vi skal ikke la oss presse til å fjerne bøker, 
vi skal ikke la oss presse til ikke å ha utstillinger, vi skal ikke la 
oss presse til å avlyse arrangementer. Og dette går alle veier. 
Vi kan ikke la ekstreme prøve å kvele moderate ytringer, men vi 
kan heller ikke la moderate stoppe de mer ekstreme ytringene. 
Så lenge de er ikke bryter norsk lov så spiller det ingen rolle om 
vi selv ikke liker dem. 

I dag hadde mitt bibliotek besøk av Faten M. Al-Hussaini, en 
utrolig tøff jente. Hun snakket om radikalisering, hvorfor det 
skjer og hvordan man kanskje kan unngå det. En ting hun sa 
var at man ikke skal nekte de ekstreme å snakke, men man skal 
invitere dem til dialog. Man skal ikke møte hat med hat, men 
med dialog. Og finnes det noe bedre sted enn biblioteket for 
dette, så vet ikke jeg. 

Vedtatte sannheter må ristes i
Dette er vel noe av det viktigste vi kan jobbe med, noe alt vi 

gjør støtter opp under. Kampen for ytringsfriheten, kampen for å 
kunne si det man vil. Jeg liker ikke å fornærme eller krenke noen, 
det ligger ikke helt for meg. Men retten til å komme med ytringer 
som andre kan finne krenkende, den støtter jeg. For det er slik 
at det som er vedtatt ofte trenger å ristes i, og de som sitter 
med makt trenger å bli sparket bak. Både religion og politikk er 
makt for mange. 

Bibliotekene bør være fristedet, hvor alle kan komme med sine 
ytringer, hvor ingen med våpen eller trusler kan stoppe dem. Det 
er vårt samfunnsansvar, føler jeg. Jeg vil avslutte her med ordene 
Joep Aarts brukte som avslutning på sitt blogginnlegg, for han 
sier det bedre enn meg: “Kom til biblioteket og lån akkurat de 
bøkene du hadde tenkt å låne, ytre det du hadde lyst å ytre, spill 
det du hadde tenkt å spille. Gjør som du pleier. Hvis du klarer 
det, taper terroristene.” 

YTRINGSFRIHET
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- Skrekkblandet fryd
Fra å være bortgjemt på baksiden av en skole med inngang under en rømningstrapp, 
er Nittedal bibliotek på vei til dobbelt så stort areal i nytt og flott kulturhus. Vi har bedt 
biblioteksjefen gi et innblikk i utfordringene hun møter. 

Når biblioteksjefen skal innfri forventninger til nytt bibliotek

Er vi ute eller inne av planene?
Et kulturhus i Nittedal har lenge vært 

etterlengtet. Men det har ikke vært gitt at 
biblioteket skulle få plass i et kulturhus. 
Det har vært inne og ute av planene 
og så inne igjen. Undertegnede har 
hele tiden hevdet at kulturhuset trenger 
biblioteket. Jeg har ”solgt” biblioteket 
inn i prosjektet med argumenter om at 
biblioteket skal skape liv i huset hele 
året til alle døgnets tider. Det er biblio-
teket som gir kulturhuset legitimitet og 
aktualitet for alle innbyggere i Nittedal. 
Argumentasjonen har tydeligvis ”gått 
hjem” hos det politiske flertallet som en 
periode kalte kulturhuset med bibliotek 
for et flerbrukshus for å gjøre prosjektet 
mer spiselig for motstanderne. 

I startfasen
Som biblioteksjef har jeg vært invol-

vert i å lage romprogram for kulturhuset 
og fått komme med viktige innspill i 
kåringen av vinnerprosjektet. Valget falt 
på prosjektet ”Hel ved” av JM Norge 
og L2 Arkitekter. Her har biblioteket 
fått oppfylt en god del av sine ønsker, 
blant annet om alt på en flate for enkel 
betjening, kafé og sentral beliggenhet 

i huset. Sammen med foajéen danner 
biblioteket selve hjertet i bygget. Arkitek-
tene har dermed foreløpig vært lydhøre 
for våre ønsker og innspill. I slutten av 
januar setter vi oss ned sammen med 
arkitekter og entreprenør for å legge 
mer detaljerte planer. Vi har vært på 
studieturer i både inn- og utland. Gode 

Tekst: 
Ann Katrin Yri
Biblioteksjef
Nittedal kommune

Etter mange, lange år med bølgende 
diskusjoner om kulturhus eller ikke 
kulturhus i Nittedal, vedtok Nittedal 
kommunestyre like før jul endelig bygge-
start for kulturhus og kirke til en samlet 
prislapp på 200 millioner. Kulturhuset vil 
bestå av en kultursal, flexisal, bibliotek, 
kulturskole og øvingslokaler samt arealer 
for ungdomsaktiviteter.

”Det er med skrekkblandet fryd jeg  
tar fatt på jobben med å realisere  
et nytt bibliotek i Nittedal nå som  
prosjektet er en realitet. Har jeg tatt  
munnen for full?”

•	Nittedal kommune ligger i regio-
nen Romerike i Akershus. Har ca 
22.000 innbyggere. 

•	Biblioteket har 4 årsverk, ingen 
filialer, bokbussen i Akershus har 
fire stoppesteder i kommunen, 
hovedbiblioteket ligger med inn-
gang fra baksiden av en videregå-
ende skole.

•	Før jul vedtok kommunestyret 
byggestart for kulturhus med 
bibliotek, som del av en bevisst 
sentrumsutvikling. Biblioteket vil 
få doblet arealet.

•	 Innflytting er planlagt til november 
2016.

Nittedal bibliotek

NYBYGG OG LEDELSE
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og dårlige erfaringer fra andre er viktig 
å få med seg i planleggingen. Innflytting 
er planlagt i november 2016.

Planlegger for doblet besøk
Det er med skrekkblandet fryd jeg tar 

fatt på jobben med å realisere et nytt 
bibliotek i Nittedal nå som prosjektet er 
en realitet. Har jeg tatt munnen for full? 
Vi håper på og regner med en betydelig 
besøksøkning ved flytting. Dersom en 
ser til andre sammenlignbare kommuner 
som har flyttet biblioteket inn i nye lokaler 
i kulturhus eller samlokalisert med andre 
funksjoner, er det rimelig å anta en be-
søksøkning på minst 50 % i biblioteket. 
Kan vi takle det? Det ble tidlig klart at vi 
med våre 4 årsverk vil måtte gjøre noen 
store grep for å klare å imøtekomme en 
slik økning. Nittedal er allerede blant 
de beste i klassen hva gjelder utlån pr 
ansatt og det helt uten utlånsautomater. 
Automatisering og selvbetjening blir et 
must. Vi må sette bort de såkalte trans-
aksjonene til publikum og konsentrere 
oss om relasjonene. I november la vi 
derfor fram en utredning om å åpne 
såkalt døgnåpent/meråpnet bibliotek i 
Nittedal. Vi var heldige med timingen 

og kunne vise til gode eksempler både 
fra Norge, Danmark og Sverige. Det ble 
hilst hjertelig velkommen og vedtatt av 
et enstemmig kommunestyre. 

Planlegger for tredoblet åpningstid
Selvfølgelig må publikum også få 

tilgang til biblioteket når det skjer andre 
aktiviteter i huset. Vi kan vanskelig for-
svare å investere i et så flott bygg for 
så å begrense åpningstiden til det de få 
ansatte makter å betjene. Vi planlegger 
derfor å tredoble åpningstiden ved flyt-
ting, slik at publikum har anledning til 
å låse seg inn og betjene seg selv når 
personalet ikke er tilstede. Den utvidede 
åpningstiden blir ubemannet. Arbeidet 

Automatisering og selvbetjening blir et 
must. Vi må sette bort de såkalte transak-
sjonene til publikum og konsentrere oss om 
relasjonene. 

”
”

med å merke samlingen med RFID og 
innkjøp av utlånsautomat vil skje i 2015. 
Ved flytting til kulturhuset blir også ”me-
råpent” bibliotek en realitet. Vi gir da 
biblioteket til brukerne og stoler på at de 
kan ta vare på det som i utgangspunktet 
allerede er deres. Vi har også gitt avkall 
på store romslige kontorer til fordel for 
større publikumsarealer.

Billettsalg mot ekstra stilling
Driftsutgiftene for kulturhuset skal 

holdes på et minimum. Det er derfor ikke 
planlagt å bemanne eget servicepunkt 
for kulturhuset. Det er imidlertid et mål 
at biblioteket skal kunne ivareta en slags 
servicefunksjon for huset med f.eks å  

Biblioteksjef Ann Katrin Yri har vært involvert i å lage romprogram for kulturhuset ”Hel ved”, tegnet av JM Norge/L2 Arkitekter. Alt er på en flate, area-
let er det doble av hva de har i dag, og plasseringen er midt i smørøyet av det nye Nittedal sentrum. (Arkitektillustrasjon: JM Norge AS/L2 Arkitekter)

NYBYGG OG LEDELSE
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selge billetter til forestillinger.  Det vil 
i så fall innebære en ekstra stilling til 
biblioteket. Jeg har fått motstridende råd 
fra andre bibliotek i kulturhus om hvovidt 
denne oppgaven lønner seg eller ei. Men 
når vi får en sårt tiltrengt ekstra stilling 
for jobben, er jeg ikke i tvil om mitt valg. 
Jeg regner med at mye billettsalg vil gå 
over internett og at dette heller blir noe 
biblioteket vil tjene på.

Fra bortgjemt til godt eksponert
Vi ser fram til at biblioteket skal bli en 

storstue for hele Nittedals befolkning. 
Kulturhuset blir første byggetrinn i nye 
Nittedal sentrum. Besøksstatistikk fordelt 
på postnummer viser at søndre del av 
bygda som ligger nær Oslo og Skedsmo 
bruker biblioteket lite. Vi håper at et nytt 
og oppdatert bibliotek i kulturhuset kan 

Undertegnede har hele tiden hevdet at kulturhuset trenger biblioteket. 
Jeg har ”solgt” biblioteket inn i prosjektet med argumenter om at 
biblioteket skal skape liv i huset hele året til alle døgnets tider. 
Det er biblioteket som gir kulturhuset legitimitet og aktualitet for alle 
innbyggere i Nittedal.

”
”

rette på dette og at vi blir en reise verdt, 
et utfluktsmål i seg selv. Fra å være 
godt bortgjemt på baksiden av bygdas 
videregående skole med inngang under 
en rømningstrapp, vil vi nå få bygdas 
flotteste utstillingsvindu fra RV 4 med 
fantastisk utsikt over Romeriksåsen på 
den ene siden og kulturtorget og Hol-
terkollen på den andre siden. 

Betydelig større plass
Endelig skal vi få plass til både me-

dier og mennesker. Dagens lokaler fra 
70-tallet er trange og utdaterte. Bøker 
er stuet bort i kjeller og bøttekott, selv 
om det kasseres over en lav sko. Det skal 
mye rigging til for å kunne huse et fåtall 
mennesker til et enkelt arrangement.  
Flyttingen innebærer en stor forandring 
for biblioteket som vil få betydelig større 

plass, faktisk dobbelt så stort areal som 
vi har i dag, pluss en integrert kafé og 
tilstøtende lokaler velegnet for arrange-
menter. 

Nå skal barnehager og skoleklasser få 
lov til å komme på besøk uten å måtte 
avtale tid på forhånd for ikke å forstyrre 
de som vil ha stille fordypning. Bokkaféen 
er fiks ferdig uten at bibliotekpersonalet 
må flytte hyller, bære bord, stoler, koke 
kaffe, bake kake og vaske opp. Vi kan 
konsentrere oss om formidlingen. 

 

Nittedal har behov for å utvikle et sentrum i kommunen og kulturhuset er en viktig del av strategien. Biblioteket får bygdas flotteste utstillingsvindu ved 
riksvei 4, med fantastisk utsikt mot blant annet Romeriksåsen.  (Arkitektillustrasjon: JM Norge AS/L2 Arkitekter)

NYBYGG OG LEDELSE
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Kutter i «Gullivers» reiser 
I januar satte ordførerne i Vesterålen sluttstrek for videre bokbuss-samarbeid i regionen.

Tekst: 
Embret Rognerød

Etter nesten 30 år med samarbeid på tvers av kommunegren-
sene i Vesterålen, vedtok kommunestyrene i Sortland og Hadsel 
før jul å kutte Bokbussen i sine budsjetter for 2015, og i økono-
miplan for 2015-2018. De to kommunene eier i dag 45 prosent 
av ruta, og bidrar tilsvarende økonomisk. 

Regionrådet i Vesterålen har senere kommet frem til at de 
ikke ser noen mulighet for å drive ordningen videre med kun tre 
eierkommuner. Saken ble ferdigbehandlet 30. januar. 1. august i 
år opphører den nåværende avtalen. 

Går utover barn og eldre
Biblioteksjef i Andøy kommune, Grete Rosbach, skriver i en 

epost til Bibliotekforbundet at bokbussen i Vesterålen har to 
store brukergrupper: Barn (barnehager og skoler som for en stor 
del ikke har egne skolebibliotek) og eldre lånere som bor svært 
grisgrendt og ensomt til.  

- Vi snakker ikke om ”der ingen skulle tru...”, men i veldig mange 
små bygdesamfunn er både butikken og skolen lagt ned. I tillegg 
er de offentlige kommunikasjonene vanskelige, skriver hun. 

Rosbach mener det oppstår flere problemer i kjølvannet av 
beslutningen om å kutte ut bokbuss-samarbeidet. 

- Problemstillingen handler selvfølgelig om bibliotektilbud, men 
den handler også om bosetting, leseferdigheter, eksamensresul-
tat, desentralisert utdannelse og å få kvalifisert arbeidskraft - f.eks. 
kvalifiserte lærere til en utkantskole.

I de nesten 30 årene bokbussen har eksistert, har bibliotekfi-

lialene i alle Vesterålskommunene 
bortsett fra en blitt nedlagt, ifølge 
Rosbach. Regionrådets administra-
sjon anbefaler nå at en vurdering 
av et eventuelt videre Bokbuss-
samarbeid overlates til den enkelte 
kommune.

- Politikerne i tre av kommunene 
ønsker å fortsette et desentralisert 
bibliotektilbud. Om vi får det til rent 
økonomisk er en annen sak, men 
vi skal i alle fall forsøke, skriver 
Rosbach. 

•	Går under navnet ”Gulliver”.
•	 Interkommunal bokbuss som ble startet opp i 1986.
•	Eies av kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og 

Øksnes.
•	Kjører til 108 faste stoppesteder i de fem vesteråls-

kommunene.
•	Kåret til ”Årets bibliotek” under bibliotekmøtet i 

Tromsø i 1990.
•	Vesterålen regionråd vedtok 30. januar å avslutte det 

interkommunale bokbuss-samarbeidet.
•	Tre kommuner ønsker å fortsette bokbussen.
•	Kommunene må avklare mulighetene før sommeren

Bokbussen i Vesterålen

Grete Rosbach er biblioteksjef 
i Andøy kommune.

BOKBUSSER
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Skal vi ha bokbusser i Norge?
Det kan se ut til at bokbussvirksomheten er følsom overfor endringer og innskrenkinger i 
statlige støtteordninger, slo bibliotekutredningen fast for snart ti år siden. Hvor rett har de 
ikke hatt.

Mer enn halvering de siste tjue årene

•	1993: 47 bokbusser stoppet 3175 steder i Norge
•	2013: 20 bokbusser stoppet 1122 steder i Norge
•	Utredninga Bibliotekreform 2014 fra 2006 slo fast: 

”Det kan se ut til at bokbussvirksomheten er følsom 
overfor endringer og innskrenkinger i statlige støtte- 
ordninger, selv om nedgangen i antallet bokbusser  
ikke bare kan forklares med bortfallet av tilskudds- 
ordninger.” 

Tekst: 
Erling Bergan

For tjue år siden
I 1993 rullet det 47 bokbusser rundt 

i Norge. De hadde til sammen 3175 
stoppesteder. Med 300.800 besøk og 
776.542 utlån var dette en vesentlig bi-
bliotekvirksomhet i landet. 195 av landets 
kommuner var involvert i bokbussdriften, 
og 69,43 årsverk jobbet med disse tje-
nestene. 

Statens bibliotektilsyn gjorde opp 
status for bokbussene i kapittelet ”Bi-
bliotek til alle” i sin årsberetning for 
1993. De kunne slå fast: ”Antall busser 
er økende”. Noe av årsaken var trolig at 
det var kommet en ny tilskuddsordning for 
mobile bibliotektjenester det samme året. 
Kommuner som var omfattet av Statens 
Nærings- og Distriktsutviklingsfond fikk 

50 prosent driftstilskudd til mobil bi-
bliotekvirksomhet, noe som medførte en 
stor økning i antall tilskuddsberettigede 
kommuner. 

Oppgangen fortsatte fram til 1995, da 
vi nådde en topp med 55 mobile bibliotek 
i Norge.

For ti år siden
Fram mot bibliotekstatistikken for 2003 

var det årviss nedgang. Antall mobile bi-
bliotekvirksomheter var redusert til 36 og 
antall stoppesteder var 2037. Men i 2003 
var bokbåten kommet med i statistikken, 
noe den ikke var ti år tidligere. Bokbåten 
teller som tre mobile virksomheter, fordi 
den går i tre fylker. Antall bokbusser 
var derfor 33. Besøks- og utlånstall for 
landets mobile bibliotekvirksomheter 
ligger nær 1993-nivå, men korrigert for 
bokbåten var det likevel en reell nedgang 
i løpet av de ti årene. ABM-utvikling skrev 

i årsberetninga: ”Om ein ser utviklinga 
over dei siste 10 åra, er det ein nedgang 
i utlånet på 15,8 prosent. I realiteten er 
nedgangen noko større då ikkje alle einin-
gane leverte statistikk for 1994.”

Noen år senere kom ABM-utvikling 
med bibliotekutredninga ”Bibliotekreform 
2014”. Der trekkes følgende konklusjon: 
”Bokbussene har ikke noen framtid som 
mindreverdige erstatninger for filialer, 
men må enten framstå som fullverdige 
bibliotekavdelinger i de mindre lokal-
samfunnene, eller ha et skreddersydd 
tilbud til definerte målgrupper. Bokbuss 
er ikke et mål i seg selv, det er et virke-
middel for å nå bibliotekpolitiske mål. 
Hvis bokbussene skal ha en plass i det 
nye biblioteklandskapet, der fysiske og 
digitale tjenester utfyller hverandre, og 
der nye strukturer legger til rette for et dif-
ferensiert og sømløst tilbud til brukerne, 
må det oppstå en ny generasjon bokbus-
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ser som tilbyr nye tjenester – et moderne 
bibliotektilbud tilpasset brukernes behov.” 

Situasjonen i dag
Siste tilgjengelige bibliotekstatistikk er 

for 2013. Vi bruker den som beskrivelse 
av dagens situasjon, selv om noe kan ha 
skjedd i løpet av fjoråret også. 

Antall bokbusser er nå nede i 20. 112 
kommuner er involvert. Noen kommuner 
driver sin egen bokbuss, noen er med 
interkommunal bokbussdrift og noen får 
besøk av fylkeskommunal bokbuss. Til 
sammen 1122 stoppesteder blir besøkt. 
35,3 årsverk brukes på bokbussdrift i 
følge statistikken.

Det totale besøkstallet for bokbussene i 
Norge har gått ned til 142.400 og utlånet 
er nede på 363.995.  

Hva har skjedd?
Vi har altså vært vitne til en halvering 

av bokbussdriften i Norge på under 20 
år. Hva er forklaringen på dette? Her kan 
det sikkert pekes på flere faktorer. Men 
hvilke som har betydd mest kan variere. 
Noen årsaker er det imidlertid grunn til å 
tro er viktigere enn andre. 

Sentralisering, bedre veier og endrede 
reisevaner er nok en viktig grunn. Mange 
av tjenestene vi bruker er sentralisert, 
og vi reiser i økende grad til kommunale 
sentra for å oppsøke disse. Kommuner har 
sett det som ikke urimelig at denne logik-
ken kan gjelde for bibliotektjenester også.

Innsparinger er en annen viktig grunn. 
Når kommuner står overfor kutt i bud-
sjettet, har bokbusser ligget tynt an. Om 
budsjettkutt skal regnes som årsak, eller 
mer som en anledning til å nedlegge en 
virksomhet som regnes som mindre vel-
begrunnet enn tidligere, er ikke godt å si.

Nettjenester gjør at bibliotektilbud er 
desentralisert på en annen måte enn før. 
Bredbånd og nettjenester spiller en stadig 
større rolle i å føre bibliotektjenester ut i 
grisgrendte strøk. 

Bibliotektilbud har blitt bredere enn 
bare bokutlån. Hele vår argumentasjon 
for hva bibliotekvirksomhet dreier seg 
om gjør det vanskeligere å begrunne et 
rullende bokutlån. Og mulighetene for 
å lage et bredere mobilt bibliotektilbud 
begrenses naturlig av bokbussens fysiske 
størrelse og lengden på hvert stopp.

Mulighetene
Men det er også muligheter i bokbus-

sene. For motforestillingene rammer ikke 

Bokbussen i Tana/Nesseby er i full drift, og hadde i 2013 et utlån på 6.827 fordelt på 71 stoppe-
steder. (Foto: Frøydis Betten)

Kultur- og bibliotekbussen i Sør-Trøndelag er i full drift og hadde i 2013 et utlån på 28.193 fordelt 
på 28 stoppesteder. (Foto: Frode Pettersen)

Bokbussen i Sogn og Fjordane hadde sin siste tur i 2011. Samla utlån for siste driftsår (2010) var 
11.923, fordelt på 21 stoppesteder i 5 kommuner. (Foto: Anja Angelskår Mjelde)
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alle bokbusser like hardt. Noen steder er 
reiseavstandene så store at god gam-
mel bokbussargumentasjon holder seg. 
Noen velger en annen innretning enn 
rent bokutlån, uten å prøve å lage små 
breddebibliotek. Noen har spesifikke 
grupper som de skal nå, eller spesielle 
materialtyper de skal formidle. 

I den nevnte ”Bibliotekutredning 
2014” fra 2006, ble samiske bokbus-
ser fremhevet spesielt: ”Samiske bok-
busser er viktige virkemidler for å støtte 
opp under samisk kultur og kulturfor-
midling. På de samiske bokbussene 
lånes det ut litteratur og andre typer 
medier som omhandler samisk kultur, 
samt litteratur på samisk ved siden 
av litteratur på norsk. Mange samiske 
bokbusser bringer samisk kultur ut til 
store områder gjennom ulike tiltak. 
Sáme girjjebussa, den lulesamiske 
bokbussen som ble tatt i bruk i 2001, 
har blant annet invitert barna inn på 
stemningsfull fortellerstund rundt bålet 
i en ordentlig Lávvo som et kulturtilbud 
til grunnskoler og barnehager i Nord-
Salten.”

Under fjorårets landsmøteseminar 
om den kommende kommunereformen, 
så fylkesbiblioteksjef Karianne Aam 
på konsekvensene av kommunesam-
menslåinger i de store områdene nord 
i Hedmark. Der så hun muligheter for 
å utvikle bibliotektjenestene basert på 
bokbuss og selvbetjente enheter. 

En åpenbar mulighet for bokbusser, er 
til formidling og lesestimulering - enten 
på egen hånd eller i samarbeid med 
andre. Bokbussen i Vesterålen, som 

nettopp er vedtatt nedlagt, har vært et 
godt eksempel. Her har en stor bruker-
gruppe vært barnehager og skoler som 
for en stor del ikke har egne skolebi-
bliotek. I ”Bibliotekutredning 2014” het 
da også: ”Et av de viktigste områdene 
der bokbuss kan være et hensiktsmes-
sig virkemiddel, er å øke innsatsen for 
leseglede og lesestimulering blant barn 
og unge.” Den gjenoppståtte bokbussen 
”Mime” i Osterøy er et godt eksempel.

Mindre farbare veier
”Bibliotekutredning 2014” hadde 

også en mulig bred innfallsvinkel til 
framtidig bokbussdrift: ”De rullende 
boksamlingene må framstå som mo-
derne, effektive bibliotek med Inter-
nettoppkopling, kulturtilbud og et bredt 
utvalg av medier.” 

Utviklinga av bokbusstilbudet i Norge 
de siste ti årene kan – blant annet - tol-
kes som at denne strategien ikke har 
slått an i kommunene. Det er vel heller 
ingen grunn til å tro at de nye elemen-
tene i biblioteklovens formålsparagraf 
gir denne strategien særlig medvind. 
Møteplass og debattarena er vel ikke 

det letteste å få til når bussen har sine 
relativt korte stopp. 

Tilskudd
For tjue år siden fikk over halvparten 

av bokbussene 50 prosent driftstil-
skudd, gjennom ordningen i Statens 
Nærings- og Distriktsutviklingsfond. 

Da denne ordningen opphørte, ble 
det åpnet for at investeringsstøtte til 
kjøp av bokbusser kan gis over kultur-
byggordningen, men dette har vært 
opp til den enkelte fylkeskommune om 
de har ønsket å prioritere bokbusstil-
skudd innenfor denne potten. Det har 
også vært egne øremerkede drifts- og 
investeringstilskudd til samiske bok-
busser. 

For halvannet år siden bidro avde-
lingsdirektør Svein Arne Tinnesand ved 
Nasjonalbiblioteket til en oppklaring om 
status for tilskuddsordning til bokbus-
ser, på NB-bloggen: ”Det finnes en 
ordning for finansiering av bibliotek-
bygg, den er knyttet til den regionale 
ordningen for kulturbygg. Det er fylkene 
selv som bestemmer om bibliotek skal 
være en del av denne ordningen. Hvert 
fylke har opprettet kontaktperson for 
kulturbyggordningen og de vil kunne 
svare på hvordan ordningen praktiseres 
i det enkelte fylke.” På spørsmål om 
hvordan dette skal forstås, presiserer 
Tinnesand: ”Det departementet sier i 
sin tolkning er at det er fylkene selv 

bibliotekreform 2014 – del ii 1
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bibliotekreform 2014
del ii norgesbiblioteket – 

nettverk for kunnskap og kultur

Bibliotekutredninga slo fast at bokbuss-
virksomhet er følsom overfor endringer og 
innskrenkinger i statlige støtteordninger, men 
la ikke all skyld for nedgangen i antallet bok-
busser på bortfallet av tilskuddsordninger.

Mobile bibliotektjenester er en kjent løsning i grisgrendte strøk i mange land. Her kjører Bibliobús 
Pedraforca i Berguedà kommune nord for Barcelona i Spania. (Foto: Oscar Ferrer)
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som avgjør om bibliotek og bokbus-
ser skal være med i ordningen. På det 
området har fylkene ulik praksis.” Og 
han legger til at det ikke finnes andre 
statlige ordninger for finansiering av 
bokbusskjøp.

Bibliotekutredninga fra ti år tilbake slo 
fast at: ”Det kan se ut til at bokbussvirk-
somheten er følsom overfor endringer 
og innskrenkinger i statlige støtteord-
ninger, selv om nedgangen i antallet 
bokbusser ikke bare kan forklares med 
bortfallet av tilskuddsordninger.” 

Det er derfor grunn til å spørre om 
Nasjonalbiblioteket og Kulturdepar-
tementet, dersom de ser potensial i 
bokbussdrift, har noen planer om å få 
inn nye tilskuddsordninger på neste 
statsbudsjett. Hvis de ikke har det, 
peker pila videre nedover for bokbuss-
drift i Norge.

Kommunereformen
En faktor som kan vise seg å spille en 

rolle for utvikling av bokbusser i Norge, 
er den kommende kommunereformen. 
Om erfaringene etter kommunereformen 
i Danmark slår til også i Norge, vil nye 
filialer stå for fall når storkommunene 
etableres. Og kanskje ikke bare filialer, 
men også hovedbibliotek i småkom-
muner som innlemmes i de nye store. I 
tråd med tankene til fylkesbiblioteksjef 
Karianne Aam, kan bokbusser da vise 
seg å få en ny vår. I kombinasjon med 
statlige tilskuddsordninger, og i et sam-
arbeid mellom folkebibliotek, skoler og 
barnehager, kan bokbusser med en ny 
profil få et oppsving.

Hva må gjøres?
- Bibliotekarforbundet får fra tid til 

annen henvendelser om å uttale seg i 
saker der bibliotek er truet av nedleg-
ging. Dette gjelder også bokbusser og 
bokbåten. Vi ønsker å ha en offensiv 
måte å svare på slike spørsmål, sier BFs 
leder Margunn Haugland. Hun legger 

vekt på at slike saker er forskjellige, og 
at begrunnelser for satsing må forankres 
lokalt. 

- Det er noen ganger åpenbart at en 
bibliotekenhet fortjener å satses på. Men 
ikke alltid. Vi ønsker å støtte opp under 
gode lokale begrunnelser for bibliotek-
drift. Men vi må også være villige til å 
drøfte endringer i bibliotekstruktur når 
forholdene kan tilsi det. 

Margunn Haugland er opptatt av at 
de mobile bibliotektjenestene på mange 
måter nå står ved et vendepunkt i Norge. 

- Dersom nasjonale bibliotekmyndig-
heter mener at bokbusser er et egnet 
virkemiddel i framtida, bør de komme 
med tiltak som underbygger dette. 
Varselklokkene ringer for de mobile 
bibliotektjenestene i Norge om ikke noe 
gjøres, sier hun, og legger til:

- Manglende tilskuddsordninger og 
fylkesbibliotek som fraskriver seg opera-
tive oppgaver etterlater kommuner som 
ønsker bokbusstjenester i en nesten 
umulig situasjon. Jeg etterlyser et tydeli-
gere grep fra Widvey og Myhre, avslutter 
Bibliotekarforbundets leder Margunn 
Haugland. 

I oppsummeringen av sva-
rene til bibliotekutrednin-
gen ”Bibliotek 2014”, utgitt 
i 2007, heter det blant 
annet: 

”Fylkeskommunene på-
peker at forslaget om å 
fjerne driftsoppgaver fra 
fylkesbibliotekene krever 
en grundig drøfting. Re-
sultatet kan blant annet bli 
nedlagt bokbussdrift.” 

Når fylkesbibliotek mister driftsoppgaver

�
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oppsummering av høringsuttalelser

”Sammenlignet med våre 
naboland har Norge få 
bokbusser. I et land med 
så spredt befolkning er 
bokbussdrift et effektivt 
virkemiddel for å jevne ut 
forskjellene i kulturtilbud. I 
mange områder vil et slikt 
tilbud være en egnet og 
kostnadseffektiv måte å 
oppfylle biblioteklovens 
intensjoner på.”

Daværende kulturminis-
ter Åse Kleveland i boka 
”Bokbuss til begjær”, utgitt 
av Statens bibliotektilsyn i 
1991. (Boka er tilgjengelig 
i NBs Bokhylla.no)

”Egnet og kostnadseffektiv måte å 
oppfylle biblioteklovens intensjoner”

BOKBUSSER
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Titusener av fagorganiserte trosset været 28. januar:

Mobilisering for arbeidsmiljøloven
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I Oslo markerte 20.000-25.000 sin motstand mot regjeringens endringsforslag til 
arbeidsmiljøloven. Bildet viser Eidsvolls plass foran Stortinget. I Trondheim møtte 
10.000 opp, i Bergen 15.000, i Førde 1200, og så videre. Streiken mobiliserte en 
samlet fagbevegelse til nærmere 200 markeringer rundt om i landet til forsvar for 
arbeidsmiljøloven. Lederne i de tre hovedorganisasjonene YS, LO og Unio holdt hver 
sin appell foran Stortinget 28. januar. 

Flere bilder fra markeringene landet rundt  F
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FORSVAR ARBEIDS
MILJØLOVEN! 

En samlet fagbevegelse går mot regjeringens forslag til endring av arbeidsmiljøloven. 

POLITISK STREIK 

Den politiske streiken 28. januar mot regjerin-
gens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven 
forberedes på BFs kontor i Oslo: Embret, Petter 
og Kari monterer plakater. 

Bibliotekarer i Oslo samlet  utenfor BF-kontoret 
i Øvre Vollgate før avgang til Eidsvolls plass, 
der hovedmarkeringa foregikk under streiken. 

Ansatte ved Norsk Lyd- og blindeskriftbliotek 
var både synlige og høylytte på Eidsvolls plass 
under den politiske streiken. 

MOBILISERING FOR ARBEIDSMILJØLOVEN
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POLITISK STREIK 

Demonstrasjonstoget i Vadsø foregikk i et for-
rykende vær, som ikke hindret dem i å gjøre 
sterkt inntrykk på Dagsrevyen samme kvelden.

Biblioteket i Vadsø forbarmet seg over det 
forblåste arrangementet, og resten av streike-
markeringa foregikk innendørs på biblioteket.

I Ås var det kollegial samling på tvers av fag-
foreningsmedlemskap, i felles motstand mot 
svekking av arbeidsmiljøloven.

I Førde samlet demonstrasjonen 1200 men-
nesker. Biblioteket stengte og folk tok med 
paraplyene ut i det sunnfjordske regnværet.

MOBILISERING FOR ARBEIDSMILJØLOVEN
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Fra skranken til kateteret
Heidi Kristin Olsen synes det er meningsfylt å utdanne bibliotekarer. Idunn Bøyum inn-
rømmer at hun tidligere kom med unyanserte kommentarer om passiv bibliotekarskole. 
Begge er erfarne bibliotekarer som nå har skiftet beite. Her forteller de hvordan de 
opplever å være lærere på bibliotekarutdanningen.

•	 Heidi Kristin Olsen er utdannet bibliotekar  
fra 1983, med master fra 2008.

•	 Idunn Bøyum er utdannet bibliotekar fra  
1988, med master fra 2012. 

•	 Med flere tiårs praksis til sammen, har begge  
blitt høgskolelektorer ved Institutt for arkiv-,  
bibliotek- og informasjonsfag ved HiOA.

 

LÆRERE MED PRAKTISK ERFARING

Har de funnet oppskriften på den gode bibliotekar?

Heidi Olsen og Idunn Bøyum har i år 
ut og år inn arbeidet som bibliotekarer. I 
tillegg til solid praksis har de også aka-
demisk utdanning på høyere nivå, som 
det heter. Med andre ord: Begge har den 
beste bakgrunn for å lage bibliotekarer av 
studenter.  Heidi underviser i kunnskaps-
organisasjon, mest i søking og i det som 
en gang het referansearbeid. Idunn har 
undervisning i bibliotekutvikling og ansvar 
for studentenes praksisopplegg. Men ett 
fag har Heidi og Idunn sammen - det er 
”Bibliotek og læring”. Et ambisiøst fag, 
listen med kunnskaper og ferdigheter er 
lang: Læringsteorier, undervisningsme-
toder, informasjonsadferd, veilednings-
kunnskap. Dessuten kommer teorier og 
praksiser rundt det omfattende feltet 
informasjonskompetanse. 

- Det høres nyttig ut, men er det 
ikke i meste laget når dette ene faget 
ser ut til å omfatte en hel bibliotek-
skole?

Heidi innrømmer at det er i meste 
laget.

- Men hensikten har vært å samle trå-
dene og lage en overbygning som henter 
inn igjen og ”syr sammen” elementer fra 
andre fag. Vi kan vel nesten si det slik 
at bibliotekarutdanningen har som mål å 
utvikle nettopp informasjonskompetanse 
hos studentene. Da er det også påkrevet 
at de skal reflektere over egen kompe-
tanse og vite hvordan de kan formidle 
denne videre til andre. Som lærer kan 
jeg bidra med å se emnet i lys av teorier 
om læring og om kommunikasjon. 

Idunn peker videre på at bibliotekarer 
i utdanningsbibliotek, fra grunnskole til 
høyere utdanning, mener at dette er et 
viktig fag.  

- Derfor er det nyttig for studentene å 
bli kjent med viktige kunnskapsutviklere 
i faget, som Christine Bruce og Carol 
Kuhlthau. I vinter fikk studentene møte 
Louise Limberg, som er en av de mest 
kjente nordiske forskerne på området. 

Tekst:  
Øyvind Frisvold
Førsteamanuensis
Institutt for arkiv-, bibliotek- og info.fag
Høgskolen i Oslo og Akershus
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LÆRERE MED PRAKTISK ERFARING

Heidi Kristin Olsen 
(til venstre) og Idunn 
Bøyum  hadde mange 
års yrkeserfaring bak 

seg da de for et år 
siden ble høgskole-
lektorer på bibliote-
karutdanningen ved 
Høgskolen i Oslo og 

Akershus. (Foto: Kjell 
Ivar Skjerdingstad)
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Teorier om læring er også viktig i folke-
bibliotek. Selv om de ikke underviser i 
samme grad, holder de kurs. Og til slutt 
må vi jo ikke glemme veiledningsfunk-
sjonen i biblioteket.

- Pedagogikk har aldri vært noe 
populært fag i vår bibliotekutdan-
ning. Mange har oppfattet det som 
både kjedelig og unyttig. Er dette 
egentlig et siste forsøk på å piske 
en død hest?  

For Heidi er bibliotekarer veiledere, 
med hovedoppgave å kommunisere.

- Vi går inn i læringsprosesser. I 
denne jobben har vi nytte ikke bare av 
pedagogikk, men også didaktikk. Denne 
kunnskapen må også bibliotekarer ha. 
Men for oss er det også viktig å ta 
utgangspunkt i egne erfaringer, og vi 
prøver å engasjere studentene i disku-
sjoner om læring. 

Idunn understreker at læringsproses-
sene ikke alltid er så logiske og lineære. 

- I praksis er det ikke alltid slik at før 

vi utfører c, så må element a og b være 
gjennomført. En bibliotekar må kunne 
oppfatte raskt på hvilket nivå brukerne 
er når de kommer til biblioteket med 
et informasjonsbehov. Vi må også 
stille oss selv slike spørsmål: Hvordan 
lærer personer, i ulike kontekster, å 
gå videre? Skal jeg gjøre alt for ved-
kommende når det ikke er tid til ”full 
opplæring” av brukeren? I tidligere 
tider var bibliotekarene svært opptatt 
av å gi et konkret svar. Så hadde vi en 
lang periode der målet var å lære bort 
ferdigheter slik at vedkommende skulle 
bli informasjonskompetent ”for evig 
og alltid”. I en periode virket vi nesten 
mekaniske og ble nok opplevd som lite 
serviceorienterte når vi på militant vis 
krevde at den besøkende skulle gjøre 
alt selv. Nå er nok bibliotekarene mer 
balansert og vurderer situasjoner og 
kontekst bedre, og vi er sikkert også 
mer på tilbudssiden.

- Hvilken nytte har dere av egen 
praksis i denne jobben? 

Heidi priser sine nettverk og takker for 
innspill fra tidligere kolleger som alltid 
har gode eksempler å by på. 

- Vi vil jo så gjerne motivere studen-
tene for å arbeide i skolebibliotek. Derfor 
fikk vi hanket inn skolebibliotekarer fra 
Vestfold som krydret undervisningen 
med levd liv og interesse! Det gir natur-
ligvis mye ballast å ha en relativt ny og 
langvarig praksis å koble det teoretiske 
stoffet til, og vi ser at det er lettere å 
skape forståelse og entusiasme når stof-
fet kan henges på ”praktiske knagger”. 

- Hva er de største utfordringene 
for bibliotekarer som skal lære 
andre å søke i ”google-universet” 
som har svar på alt?

Idunn understreker at kildevurdering 
og kunnskap om kanalenes relevans er 
viktige elementer. 

- I møtet med studentene har jeg 
forundret meg over at mange hevder 
at Google er nok for dem og dermed 
for bibliotekets brukere. Jeg vil hevde at 
dersom bibliotekaren skal ha en funk-
sjon i informasjonssøkeprosessene, så 
må hun kunne mer enn naboen. Hun må 
finne andre kilder, kunne søke direkte og 
i vesentlige kilder. Gode søk i databaser 
kan gi atskillig bedre treff enn dem vi 
får i Google.  Google/Google Scholar er 
fantastiske verktøy, så bibliotekaren må 
altså kunne utnytte disse ressursene på 
en bedre måte enn naboen.

- Det sies alltid at det er så van-
skelig å samarbeide med lærerne. 
Har dere noen oppskrift på hvordan 
dette kan gjøres bedre? 

Heidi synes det er viktig at biblioteka-
rene forstår sin egen rolle. 

- For å få til et godt samarbeid må 
vi også ha innsikt i og forstå elevenes, 
studentenes og lærernes roller. Det 
handler om å være bevisst på å finne 
et språk og en form som gjør at vi kan 
kommunisere godt med brukerne på 
alle nivåer. Jeg vil formidle til studentene 
våre at godt samarbeid mellom un-
dervisningspersonale og bibliotekarer 
ikke er et arbeid som gjennomføres 
og deretter er gjort, det må være en 
kontinuerlig prosess. Bibliotekarer i en 
undervisningsinstitusjon vet at det gode 
samarbeidet ikke kommer av seg selv. 
Vi må alltid finne nye måter å jobbe på 

 

Heidi Kristin Olsen er bibliotekar fra 1983. Hun var ansatt ved Høgskolen 
i Vestfold fram til 2013. Heidi tok mastergrad i pedagogiske tekster i 2008, 
med tittelen Fra bokfinner til stifinner: Høgskolebibliotekets pedagogiske tekster 
som veiviser for de fagansattes bruk av digitale databaser. Hun er nå ansatt som 
høgskolelektor ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus.

LÆRERE MED PRAKTISK ERFARING
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og finne nye innganger til inkludering 
i undervisningen. Kanskje er det mest 
effektive noen ganger å gå ut av biblio-
tekrommet – og se hvordan en kan virke 
som bibliotekar der? 

Og Idunn legger til:
- Dette er en utfordrende rolle, spørs-

målet er hvordan kan vi få dette til uten 
å bli for masete? Det kan jo godt tenkes 
at lærere på en utmerket måte kan ta 
seg av undervisning som bibliotekaren 
mener er sitt domene. Min erfaring er 
nok at det nyttigste har vært å bygge 
uformelle nettverk, bli kjent med folk, 
rett og slett.  

- Hva med bibliotekarmyte nr. 1, 
de stille og forsagte bibliotekarene, 
hvordan er det med studentene? 
Kan dere ”tvinge talg av trebukker”?

Heidi har nettopp fulgt noen av tredje 
års-studentenes presentasjoner av pro-
sjekter i faget informasjonssøking. 

- Det var en fornøyelse både med 
hensyn til det faglige innholdet og til det 
pedagogiske. Så her er det ikke snakk 
om å tvinge talg av trebukker! Det leg-
ges nå også mye mer vekt på muntlig 
presentasjon i studiet. Vi håper dette 
kan hjelpe dem som i utgangspunktet 
ikke har det som sitt høyeste ønske å 
snakke for en forsamling. Oppøving av 
formidlingskompetanse er gjennomgå-
ende i hele studiet. 

Idunn viser til at studentene i femte 
semester har vært gjennom to ulike 
formidlingsoppgaver i fagene bibliote-
kutvikling (alle) og litteratur, alternativt 
informasjonssøking. 

- I en studie Sunniva Evjen og jeg 
har gjennomført nå viser det seg at 
23 % kvier seg for å presentere noe 
muntlig og at de gjør det de kan for å 
unngå slike situasjoner. På den andre 
siden har alle studentene gjennomført 
krevende muntlige presentasjoner 
dette semesteret. Oppfølgingsstudien 
er ikke analysert, så jeg vet ikke om 
de har endret holdning etter disse 
øvelsene. Det har vært en diskusjon 
om de introverte og utadvendte. Som 
bibliotekar tror jeg at vi trenger begge 
deler, vi har ulike oppgaver som skal 
forvaltes i biblioteket, men i små 
bibliotek er det jo selvsagt en fordel 
å kunne formidle både bibliotekets 
innhold og mer administrative behov 
i budsjettdiskusjoner med våre eiere. 

Idunn Bøyum  er utdannet bibliotekar fra 1988. Hun  var i perioden 1991-
2013 ansatt ved Handelshøyskolen BI.  I 2012 tok hun mastergrad med 
oppgaven Kva rolle har bibliotekaren og bibliotekets informasjonsressursar for 
ph.d.-kandidatar og deira forskingsprosess? Idunn er nå ansatt som høgsko-
lelektor ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen 
i Oslo og Akershus.

Vi må heller ikke glemme at mange 
også skal videreutvikle formidlingsfer-
digheter i jobben. Ingen er utlært til alt 
på forhånd. Læring i organisasjoner, i 
praksisfellesskap, er viktig i alle yrker. 
Også i bibliotek! 

- Dere har begge startet nye kar-
rierer og er i gang som lærere. Nå 
har dere begge mer enn ett års 
erfaring. Har overgangen svart til 
forventningene?

Heidi er ikke i tvil.
- Dette har vært en fantastisk erfaring. 

Det er en stor glede og meningsfylt å 
jobbe med å utdanne bibliotekarer. Det 
er herlig å være lærer, vi har mange 
flotte studenter, og kollegiet på ABI er 
det virkelig høy kvalitet på. 

Idunn slutter seg til:
- For meg er det mest overraskende 

hvordan det er å sitte på den ”andre 
siden av bordet.” Som bibliotekar i 
UH-sektoren var nok også jeg med på 
å kaste unyanserte kommentarer om 
passiv bibliotekarskole, og så videre. 
Til slutt vil jeg si at jeg føler meg heldig 
som har fått lov å bytte beite etter så 
mange år i bibliotek. 

LÆRERE MED PRAKTISK ERFARING
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Hun er fremdeles 
biblioteksjef i Vikna
Biblioteksjef Mari-Ann Refsaas klaget til Vikna kommune over 
å måtte gå av da hun ble 70. Det fikk hun medhold i.

Det var på selveste 70-årsbursdagen 
hennes at hun fikk nyheten om å kunne 
fortsette. I følge NRK var hennes spon-
tane reaksjon: – Ja, det nytter å tale 
makta midt i mot.

Bakgrunnen er et vedtak som kom-
munen gjorde i 2009: Hvis en ønsket 
å fortsette utover 70 år, kunne en søke 
rådmannen og det ville bli individuell 
behandling i administrasjonsutvalget. 

- Da jeg oppdaget det, trodde jeg jo 
at siden jeg hadde gjort en så bra jobb 
på biblioteket og var rask og oppegå-
ende, ville dette bli en gavepakke for 
kommunen.  Men rådmannen ville ikke 
gjøre en individuell behandling av meg, 
da det kunne bli oppfattet urettferdig 
overfor andre ansatte i kommunen. Han 
ønsket heller et prinsipielt vedtak som de 
kunne bruke overfor de som kom etter 
meg, sier Refsaas.

Trippelfest
Hun holdt imidlertid trippelfest på 

biblioteket den 13. januar. Det var 

Tekst: 
Erling Bergan

70-års-feiring. Hun fikk overrakt Vikna 
kommunes kulturpris. Og så var det 
enten gravøl eller feiring av at hun fikk 
fortsette.  

- Det visste jeg imidlertid ikke før 
bursdagen min den 15. januar, da 
klagenemda i kommunen hadde møte. 
Bibliotekarforbundet var inne i saken og 
bistod ved å skrive brev til kommunen. 

To avslag - så enstemmig ja
Saken hadde versert i flere runder i 

kommunen før avgjørelsen falt i midten 
av januar. Refsaas hadde fått to avslag 
fra rådmann og administrasjonsutvalg, 
før saken gikk til klagenemda i kommu-
nen. Der ble det enstemmig vedtatt at 
biblioteksjefen skulle få fortsette. 

- Det har vært mye avisskriveri om 
saken her i Trøndelag siden jeg også 
skulle motta kulturprisen fra kommunen 
for mitt arbeid på biblioteket, sier en 
fornøyd Mari-Ann Refsaas. Som altså 
fremdeles er biblioteksjef i Vikna. 

Mari-Ann Refsaas er 70 år og fremdeles biblioteksjef i Vikna. (Foto: Liv Govasli, NRK)

Epos-exit  
på stigende 
kurve i Sogn 
og Fjordane

Bokbåten Epos er foreslått 
finansiert overt statsbudsjet-
tet av Bibliotekarforbundet 
og Norsk bibliotekforening. 
Mens vi venter på at sentrale 
myndigheter svarer på denne 
utfordringen, leverer Sogn 
og Fjordane fylkesbibliotek 
sin beste bokbåtstatistikk på 
mange år. 

I 2014 hadde Epos 2624 
besøk ombord. Tilsvarende 
tall for 2013 var 2623, og for 
2012 var det 2260. 

Når det gjelder utlån, viser 
tallene også en pen oppgang. 
I 2014 ble det lånt ut 16 851 
bøker fra bokbåten i Sogn og 
Fjordane. Tilsvarende tall for 
2013 var 15 691, og for 2014 
var utlånet på 14 838. 

Antall publikum på forestil-
lingene ombord har også gått 
opp, til 2269 i 2014. I 2013 
var det 2256 som hørte og så 
på, og i 2012 hadde de 1831   
publikummere.

I over 50 år har bokbåten 
fraktet litteratur, kunnskap og 
underholdning til øy- og fjord-
folk i de tre vestlandsfylkene. 
Vinterturen 2015 blir den siste 
turen i Sogn og Fjordane. Etter 
dette må Møre og Romsdal 
og Hordaland, sammen med 
båteier, finne måter å drive 
Epos videre på. Det kan vise 
seg vanskelig. 

LANDET RUNDT
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- Alvorlig anslag mot ytringsfriheten
- Nå dreier det seg ikke om å enes om hva slags satire man liker eller misliker. Nå dreier det 
seg om retten til å kunne ytre seg krenkende, og om å tåle krenkelser. Vi skal ikke alle ytre 
oss som Charlie Hebdo. Men i disse dager er vi alle Charlie Hebdo, heter det i en uttalelse fra 
Bibliotekarforbundets leder og redaktør etter angrepet på satirebladet i Paris.

Angrepet på redaksjonen i tidsskriftet Charlie Hebdo er svært rystende og dypt tragisk. Dette er et alvorlig anslag mot 
den åpenbare retten til ytre seg fritt i et demokratisk samfunn. Satire er en viktig ytringsform, som kan gjøre vondt for 
maktstrukturer, ideologier og religioner som rammes. Men det må like fullt tåles av de som rammes, så lenge ytringene 
er innenfor lovlige grenser.

At noen ser innhold i Charlie Hebdo som de finner krenkende, eller andre redaksjoner finner innhold i Charlie Hebdo 
som de selv ikke vil publisere, er en del av mangfoldet som et ytringsfritt samfunn skal kunne leve med. Nå dreier det 
seg ikke om å enes om hva slags satire man liker eller misliker. Nå dreier det seg om retten til å kunne ytre seg kren-
kende, og om å tåle krenkelser. Vi skal ikke alle ytre oss som Charlie Hebdo. Men i disse dager er vi alle Charlie Hebdo.

Margunn Haugland
Forbundsleder i Bibliotekarforbundet

Erling Bergan
Redaktør i Bibliotekarforbundet

KRENKELSER OG FRIHETER

Ph
ot

o 
: T

ho
m

as
 B

re
ss

on



Bibliotekaren  2/201530   

Nye utviklingsmidler 
til bibliotekene i 2015
Nasjonalbiblioteket har bevilget 26 millioner kroner til utviklingsprosjekt i norske 
bibliotek. Til sammen 90 bibliotek har fått støtte til prosjekter knyttet til utvikling av 
nye formidlingsmetoder, bedre tjenester og bibliotek som møteplass og arena for 
læring, offentlig samtale og debatt.

PROSJEKTMIDLER 

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.

I statsbudsjettet for 2015 økte Re-
gjeringen tilskuddene til prosjekt- og 
utviklingstiltak på bibliotekfeltet med 
20 millioner kroner i forhold til fjorår-
ets bevilgning. Det er nå satt av 48,5 
millioner kroner fra spilleoverskuddet til 
Norsk Tipping til dette formålet.  

Ved søknadsfristen den 1.oktober 
var det kommet inn 119 søknader på 
til sammen 38 millioner kroner. Antallet 

søkere er i tråd med det som det har 
vært de siste årene.  I fjor vår ble det 
bevilget 12 millioner kroner ekstra for 
å gjøre bibliotekene klar for samtale og 
debatt. Dette innsatsområdet er også 
vektlagt i årets tildeling. I tillegg finnes 
det i år andre innsatsområder som er 
fastsatt av Nasjonalbiblioteket i samråd 
med representanter for bibliotekene i det 
som heter Rådgivende utvalg for utlysning 
og tildeling av utviklingsmidler. Dette 
utvalget vurderte også de innkomne 
søknadene.  

Bibliotekene har i sine søknader anled-
ning til å kombinere flere innsatsområder 
i ett prosjekt. Over tre fjerdedeler av søk-
nadene var fra folke- og fylkesbibliotek. 
I forhold til antallet søknader fikk UH-
bibliotekene litt mer enn de andre, dette 
skyldes at søknadene fra UH-sektoren 
stort sett ligger noe høyere enn søkna-
den fra folkebibliotekene. I utlysningen 
ble det også understreket at det ville bli 
lagt vekt på regional koordinering som 
virkemiddel i utviklingen av bibliotekene. 

Biblioteket som møteplass og arena 
for offentlig samtale og debatt 

Formålsparagrafen i bibliotekloven sier 
at folkebibliotekene skal være uavhen-
gige møteplasser og arenaer for offentlig 
samtale og debatt. Utviklingsmidlene 
skal stimulere bibliotekene til nye og 

kreative metoder for å gjøre bibliote-
kene mer attraktive som møteplasser og 
skape ny aktivitet i bibliotekrommet. Som 
nevnt innledningsvis ble det bevilget 12 
millioner til dette formålet våren 2014. 
Likevel kom det inn 33 nye søknader 
med dette som satsingsområde, disse 
søkte tilsammen om 11,5 millioner 
kroner. Flere av søknadene var fra fyl-
kesbibliotek som koordinerer innsats og 
kompetanseutvikling i egen region. 

Biblioteket som læringsarena 
Som innsatsområde var bibliotekene 

som læringsarena nytt av året. Det er 
viktig at bibliotekenes kunnskapsdimen-
sjon også blir trukket fram. Bibliotekene 
skal fylle funksjoner som læringsarena 
og kunnskapsallmenning. De skal være 
fysiske og digitale læresteder og mø-
teplasser for samtale og debatt. For 
bibliotekene i utdanningen er det en 
hovedoppgave å bidra til læring. Folke-
bibliotekene har et vidt oppdrag og er 
blant aktørene i regjeringens satsing på 
digital deltakelse og digital kompetanse 
som bl.a. Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet legger vekt på. Det 
kom inn 39 søknader på til sammen 
12,6millioner kroner til dette satsings-
området. Det høye beløpet skyldes bl.a. 
at de fleste søknadene fra UH-sektoren 
var på dette innsatsområdet.

Tekst:  
Svein Arne Tinnesand 
Avdelingsdirektør
Nasjonalbiblioteket
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Del din kunnskap
På BFs nettsider bibforb.no blir det under vignetten ”Del 

din kunnskap” publisert fagartikler innen bibliotekfaget, med 
kunnskap og erfaringer forfatteren ønsker å dele med flere.

Artiklene kan være basert på praktisk erfaring, prosjekt-
arbeid, bacheloroppgaver, masteroppgaver, undersøkelser, 
konferansedeltakelse eller lesing av fagstoff. Du er velkom-

Nye formidlingsmetoder 
Aktiv formidling av kunnskap, informasjon og kultur tilhører 

bibliotekenes sentrale oppgaver. Formidlingen kan finne sted 
i bibliotekrommet, den kan foregå på andre arenaer, eller den 
kan skje digitalt. Nye konsepter og metoder for formidling er 
prioritert. Formidling er et omfattende område og det var 38 
søknader på 11,5 millioner som hadde dette som satsings-
område.

Tjenesteutvikling 
Nytt av året var også innsatsområdet som omfatter utvik-

ling av nye, utadrettede bibliotektjenester og omforming eller 
videreutvikling av eksisterende tjenester. Dette skal føre til 
bedre tjenester for brukerne, og tjene som gode modeller for 
andre bibliotek. 27 søknader på til sammen 13millioner søkte 
om dette.

Mangfold og inkludering 
Flere stortingsmeldinger har vist til bibliotekenes sentrale 

rolle for integrering og mangfold. Bibliotekene har også vært 
aktive på dette området i en årrekke. Bibliotekene kan bidra til 
større kulturell deltakelse og skape fellesarenaer og møtesteder 
for et flerkulturelt tilbud, f.eks. gjennom samarbeid og partner-
skap med frivillig sektor. Det var 12 søknader på til sammen 
4 millioner kroner til dette.

NBs digitale tjenester som 
grunnlag for nye tilbud 

Nasjonalbiblioteket skal bidra til en felles digital infrastruktur 
for tjenesteutvikling i norske bibliotek. Det kan søkes om midler 
til å utvikle tjenester som bygger på Nasjonalbibliotekets digi-
tale tjenester. Denne gang var det 4 søknader på tilsammen 
1,3 millioner kroner. I tillegg hadde sekkebetegnelsen frie forsøk 
5 søknader på til sammen 1,3 millioner kroner.

Som den regneferdige leser vil legge merke til blir dette til 
sammen store tall, men som sagt har den enkelte søker hatt mu-
lighet til å krysse av på flere innsatsområder. Den samme leser 
vil også legge merke til at ikke alle pengene som ble bevilget i 
statsbudsjettet er fordelt enda i denne tildelingsrunden. Det er 
muligens første gang at potten til utviklingsarbeid i bibliotekene 
er større enn det finnes søknader til. Når Nasjonalbiblioteket i 
denne omgang deler ut 26 millioner kroner finnes det fortsatt 
22 millioner som ikke er delt ut. Disse midlene skal komme 
folkebibliotekene til gode, derfor arbeider Nasjonalbiblioteket 
nå med å finne en god måte å fordele disse pengene på slik 
at bibliotekene kan fortsette å utvikle seg til gode arenaer for 
kultur og læring. 

Søknader om utviklingsmidler for 2015.
Søknadsbeløp fordelt på typer søkere.

Tildeling av utviklingsmidler for 2015. 
Fordeling på typer søkere.

Tildelingsbeløp for 2015. 
Folke- og fylkesbibliotek.

men til å supplere med egne rele-
vante erfaringer i kommentarfeltet 
under hver artikkel. BF mottar 
gjerne tekster som du ønsker å få vurdert til publisering. 
Kontakt Erling Bergan (erling.bergan@bibforb.no) eller  
Embret Rognerød (embret.rognerod@bibforb.no).

PROSJEKTMIDLER 
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for 
medlemmer av BF i 2015. 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

BIBITS heleid av 
BiblioteksentralenXxxx

SYSTEMLEVERANDØRER

Kunnskapsorganisering

Bibliotheca Nova3-2014
Bibliotheca Nova4-2014

Nasjonalbibliotekets skriftserie 

Bibliotheca Nova
Kunnskapsorganisering

Her kan du lese om morgen-
dagens informasjons- 
og kunnskapshåndtering.

Dette heftet preges av 
nytenkning og nye systemer 
for gjenfi nning som vil 
komme bibliotekene og 
andre til gode.

Bibliotheca Nova sendes 
til bibliotek i hele landet.
Heftene kan bestilles fra 
magasintjenesten@nb.no. 

Les og bli inspirert!

Biblioteksentralen (BS) har inngått avtale med Forlagssentralen 
(FS) om å kjøpe ut deres 50 % aksjepost i Bibliotekenes IT-senter 
(BIBITS). Fra 1. februar er BS 100 % eier i BIBITS. Partene er enige 
om å holde kjøpesummen konfidensiell.

BIBITS ble etablert av de to i 2002, etter at BS året før kjøpte 
halvparten av aksjene  i Norsk Systemutvikling AS. FS var fra før 
deleier i Norsk Systemutvikling og ble med videre som deleier i det 
nye selskapet. BS og FS har siden 2002 eid BIBITS med 50 % av 
aksjene hver. I en pressemelding sier BS at samarbeidet hele tiden 
har vært svært godt, men at FS valgte valgte å selge seg ut da 
virksomheten i BIBITS ikke var en del av kjernevirksomheten i FS.

BIBITS er den største leverandør av biblioteksystemer til folkebi-
bliotekene i Norge, og utvikler og selger biblioteksystemet Mikro-
marc og portalløsningen CS Library til folkebibliotek, skolebibliotek 
og mindre fagbibliotek i Norge. I tillegg tilbyr BIBITS driftstjenester 
for bibliotek, og driver biblioteksystemene for flere hundre bibliotek 
i Norge og Sverige fra lokalene i Oslo. BIBITS driver også virksom-
het i Sverige og Finland, gjennom datterselskap eller selskap de 
har eierandeler i. 

BS har lenge hatt et nært samarbeid med BIBITS, som bl.a. drifter 
e-bokløsningen BS Weblån. I pressemeldingen sier BS også at 
aksjekjøpet åpner for å utvide dette samarbeidet, for å gjøre det 
enklere å utvikle nye produkter og tjenester til bibliotekmarkedet. 

Virksomheten i BIBITS vil bli videreført som et selvstendig sel-
skap i BS konsern. 
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Litteratur &  
musikk i New York 
13.–21. mars
Pris frå 18 950,-
Med Ragnar Hovland 

Roma & Toscana 
11.–18. april 
Pris frå 13 975,- 

Skottland & 
Nord-England 
29. april – 6. mai 
Pris frå 12 995,- 

Berlin 
29.april – 4. mai 
Pris frå 10 990,- 

Normandie  
& Paris 
20.–27.mai
Pris frå 14 950,-
Med Sylfest Lomheim 

Beatles-tur  
til Liverpool 
20.–25. mai 
Pris frå 12 990,- 

Stockholm,  
Tallinn & Riga 
20.–28. juni 
Pris frå 11 995,- 

Færøyane 
1.–5. juli
Pris frå 14 990,- 

Island
2.–7. august og
20.–25. august
Pris frå 13 475,-
Med Sylfest Lomheim

Moskva & 
St. Petersburg
5.–12. september &
3.–10. oktober
Pris frå 26 950,- 
Med Hans-Wilhelm 
Steinfeld

New Orleans 
& Texas
8.–19. oktober 
Pris frå 21 800,-

New York & 
Washington
9.–18. oktober 
Pris frå 23 950,- 
Med Eva Bratholm

Nashville, 
Memphis & 
New Orleans
30. oktober –  
8. november
Pris frå 23 975,- 
Med Olav Stedje

USA – 
Midtvesten
17.–28. juli 
Pris frå 21 550,-

TLF. 918 20 304 
www.fotefartemareiser.no

Hans-WilHelm steinfeld

olav stedje ragnar Hovland sylfest  lomHeim

eva bratHolm

400 kroner rabatt til medlemmer i  
Bibliotekarforbundet på alle reisene.

NETTJENESTER

Nye nettsider - nye tjenester
15. januar lanserte BF sine nye nettsider. Samtidig 
ble det presenterte nye tjenester. - Vi er spesielt 
glad for å gi medlemmene en serie lett tilgjenge-
lige svar på ofte stilte spørsmål innen arbeidsliv, 
sier forbundsleder Margunn Haugland.

Bistand og rådgivning i arbeidslivsspørsmål er en sentral del av BFs 
arbeid, også på forbundets nettsider (www.bibforb.no). 

- Vi prøver nå å gjøre mer av BFs kunnskap på dette området lettere 
tilgjengelig. Det gjør vi ved at vi legger ut gode og lett tilgjengelige 
svar på ofte stilte spørsmål på nett. Dette skal ikke erstatte skred-
dersydd og personlig bistand når det trengs, men kombineres med 
dette slik at medlemmer og tillitsvalgte lettere kan løse små og store 
spørsmål selv, sier BFs leder.

De nye nettsidene er satt opp i WordPress, med mesteparten av 
det gamle innholdet overført. Vi har fremdeles fullt arkiv over Biblio-
tekaren fra 1993 til i dag. Vi har oversikt over alle aktuelle avtaler i 
arbeidslivet. Vi har kursoversikt. Alle relevante opplysninger om BFs 
organisasjon. Og så videre.

Innen fag og politikk har vi utvidet tjenestene. Du finner en seksjon 
med “Del din kunnskap”, som er inngangen til fagartikler for bibliote-
karer. Artiklene kan være basert på praktisk erfaring, prosjektarbeid, 
bacheloroppgaver, masteroppgaver, undersøkelser, konferansedel-
takelse eller lesing av fagstoff. Du er velkommen til å supplere med 
egne relevante erfaringer i kommentarfeltet under hver artikkel. Og 
vi mottar gjerne tekster som du ønsker å få vurdert til publisering.

– Vi håper de nye nettsidene gjør det lettere for medlemmer og 
tillitsvalgte å orientere seg, enten det er spennende temaer eller 
vanskelige saker, sier Margunn Haugland, som presiserer at dagens 
lansering er begynnelsen på mer aktiv bruk av nettsidene fra BF sin 
side.

Nettsidene er nå tilpasset pc, nettbrett og mobil.
Har du tilbakemeldinger om hvordan du opplever de nye nettsidene, 

tar du kontakt med redaktør Erling Bergan (erling.bergan@bibforb.no). 
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Diskriminert på grunn av graviditet?

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

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

SPØRSMÅL:
Jeg søkte på en jobb, ble innkalt til 

intervju, og ble kort tid etter oppringt og 
fikk tilbud om stillingen. Jeg ønsket å være 
ærlig og fortalte derfor at jeg var gravid 
og ville gå ut i permisjon etterhvert. Jeg 
ble så oppringt igjen med beskjed om at 
de ikke kunne ansette meg likevel. De 
hadde behov for en person som faktisk 
kunne fungere i denne stillingen. Har de 
lov til å trekke jobbtilbudet tilbake med 
denne begrunnelsen?

SVAR:
Når arbeidsgiver trekker tilbake jobb-

tilbudet på grunn av graviditet og/eller 
den forestående foreldrepermisjon, er 

dette diskriminering i strid med likestil-
lingsloven. Det følger av lovens § 5 at 
det er forbudt å legge vekt på graviditet 
eller uttak av foreldrepermisjon i en slik 
situasjon. Det er nesten et absolutt forbud 
mot å kunne vektlegge graviditet i anset-
telsesforhold. 

Diskrimineringsvernet gjelder selv om 
du på grunn av graviditeten/permisjo-
nen   ikke kan være til stede for å utføre 
arbeidet, eller bare kan være tilstede  en 
begrenset periode av et vikariat. I et slikt 
tilfelle bør arbeidsgiver heller ansette 
en vikar  hvis de er avhengig av å ha en 
person som kan fungere i din permisjon.

Dersom du ønsker at ombudet skal ta 
stilling til om du har blitt diskriminert, kan 

du sende oss en skriftlig klage. I klagen 
må du legge ved stillingsannonsen, din 
søknad, CV og eventuelt annen skriftlig 
korrespondanse som du har hatt med 
arbeidsgiver. Vi oppfordrer deg også til 
å be fagforeningen din om å bistå deg i 
klagesaken. Hvis du får medhold i klagen, 
kan du kreve oppreisning og erstatning. 
Dette kan du gjøre gjennom en minnelig 
løsning med arbeidsgiveren eller ved å ta 
saken til retten. 

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombud
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GRAVID JOBBSØKER



Axiell Danmark A/S - Ørestads Boulevard 69, 2. sal - 2300 København S - tlf. +45 3338 2525 - www.axiell.no

Det Åpne Bibliotek

Utvidelse av åpningstidene gir flere brukere og stigende utlånstall 
Løsningen ‘Det åpne bibliotek’ – smartbranch 100 fra Bibliotheca gir bibliotekene mulighet til å 
utnytte de eksisterende lokaler – og holde åpent utenfor alminnelig åpningstid uten personale.

Suksesskriteriene er åpenbare: en utvidelse av åpningstidene gir flere brukere og dermed stigende 
utlånstall – målbare tall, som enhver kommune og bibliotek kan se verdien av.

Det mer tilgjengelige biblioteket skal selvfølgelig ses på, som et supplement til bibliotekets 
eksisterende åpningstid, som er bemannet med bibliotekets faglige personale for å hjelpe lånerne.

Virker med alle biblioteksystemer
Vår Åpne Bibliotek løsning  kan  integreres  med  alle  biblioteksystemer, og vi har levert mer enn 
150 Åpne Biblioteker til biblioteker i Norge, Danmark, Sverige og Finland .. og flere er på vei!

Tilgjengelighet
Mulighet for egendefinert veiledning til brukere på display ved innlogging.

Gi brukerne mulighet til å benytte alle bibliotekets tilbud på de tidspunktene som passer dem best 
- både innlevering, utlån, reservasjon utenfor ordinær åpningstid.    

 
Kontakt oss om du vil høre mere, vi kommer gjerne på besøk hos dere

Åpne Bibliotek_jan_2015.indd   1 1/28/2015   11:29:43 AM
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Meld deg på vårens kurs!
BF utvider kursprogrammet sitt og tilbyr hele seks kurs våren 2015. 
Her finner du en oversikt over de aktuelle kursene, og mer informasjon 
om hvordan du melder deg på.

På kursene våre treffer du andre bibliotekarer og tillitsvalgte 
fra hele landet, og du får også anledning til å bli bedre kjent 
med de ansatte i BFs sekretariat. Selv om hovedfokus er på det 
faglige, legger vi vekt på å legge til rette for sosialt samvær og 
nettverksbygging.

Kursene våre er gratis, og vi dekker alle utgifter for kursdelta-

gerne. Dersom du er tillitsvalgt, har du også rett til lønnet permisjon.
Alle kursene våre er gratis for BF-medlemmer. For tillitsvalgte 

dekker vi også utgifter til reise og opphold. 
Under finner du mer informasjon om vårens kurs. Kurssteder vil 

komme på plass snarlig – antagelig ville alle kursene finne sted i 
Oslo og omegn.

Jobbsøkerkurs 
Bli bedre kjent med arbeidslivet og jobbmulighetene 
for bibliotekarer! Som landets største fagforening for 
bibliotekarer har Bibliotekarforbundet mye kunnskap 
på feltet. 

Her kan du lære mer om:
•	 Jobbsøking og jobbintervju
•	Arbeidsmarkedet for bibliotekarer
•	Lønn og arbeidsavtaler

Målgruppe:  Bibliotekarstudenter ved HiOA og andre 
interesserte.  
Tid:  Ny dato: 2. mars. 
Sted:  Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Påmeldingsfrist:  Ikke påkrevd. 

Forhandlingskurs for alle sektorer
Hvordan blir du en bedre forhandler? Mange av våre medlemmer er hvert år involvert i lokale 
forhandlinger. Forhandlingskurset gir det de nødvendige forkunnskapene du trenger.

Kurset vil blant annet bestå av: 
•	Kravskriving
•	Utprøving av realistiske forhandlingssituasjoner
•	Erfaringer fra erfarne forhandlere

Målgruppe:  Alle BF-medlemmer.
Tid:   12.-13. mars.
Sted:   Park Inn Oslo Airport
Påmeldingsfrist:  26. februar.

Styrekurs
Vi utvider kurstilbudet til å omfatte alle tillitsvalgte i fyl-
keslagene. Styrekurs for fylkeslagene er en utvidelse av 
fylkeslagslederkurset. Vi ønsker å involvere hele fylkes-
lagsstyret som er viktig i samarbeidet med sekretariatet. 

Tema på kurset vil være: 
•	Fokus på samarbeid og utvikling av samarbeidet 

mellom fylkeslag og sekretariatet, samt fylkeslage-
nes handlingsmuligheter.

•	Praktisk styrearbeid
•	Verving

Målgruppe:  Styremedlemmer i fylkeslagene.
Tid:   13.-14. april.
Sted:   Kommer.
Påmeldingsfrist:   23. mars.

BFs KURSTILBUD
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Grunnkurs for tillitsvalgte og medlemmer 
(unntatt Oslo kommune)
Kurset retter seg mot nye tillitsvalgte og andre medlemmer. I møte med andre BF-ere, BFs sekretariat og advokat vil 
du få mer kunnskap om:

•	Bibliotekarforbundets oppbygging og organisasjonsarbeid
•	Rollen som tillitsvalgt
•	Lønns- og arbeidsvilkår

Målgruppe:   Alle BF-medlemmer (men eget kurs er satt av til medlemmer som tilhører tariffområdet Oslo kommune).
Tid:   10.-11. mars.
Sted:   Park Inn Oslo Airport
Påmeldingsfrist:  24. februar

Temakurs: Omstilling/omorganisering
I påvente av kommunereformen tilbyr vi i år et eget kurs om omstilling/omorganisering. Hovedfokus vil være ansatte og 
tillitsvalgtes rettigheter i omorganiserings-/sammenslåingsprosesser.

Målgruppe:  BF-medlemmer i kommunesektoren.
Tid:   15. april. 
Sted:   Kunngjøres senere. 
Påmeldingsfrist:  25. mars.

Grunnkurs for tillitsvalgte og medlemmer 
i Oslo kommune 
Oslo kommune er den største arbeidsgiveren i BF-systemet, med sine egne avtaler (Dokument 24 og 25), og vi ønsker 
derfor å holde et kurs skreddersydd for medlemmer som tilhører dette tariffområdet. 

Kurset vil blant annet ta for seg: 
•	Lønns- og arbeidsvilkår. 
•	BF og organisasjonens arbeid i Oslo kommune.
•	Rollen som tillitsvalgt.

Målgruppe:  BF-medlemmer innenfor tariffområdet Oslo kommune. 
Tid:   16.-17. april. 
Sted:   Kunngjøres senere. 
Påmeldingsfrist:  26. mars. 

Påmelding skjer ved bruk av påmeldingsskjemaet på BFs nett-
sider. Husk å melde deg på innen påmeldingsfristen (fristen er 
senest tre uker i forkant).

Det er viktig at du oppgir om du ønsker hotell, om du har 
eventuelle matallergier, og om det eventuelt er andre hensyn vi 

skal ta. Du bestiller selv reise, enten direkte eller fra Via 
travel. Bibliotekarforbundet bestiller hotell. 

Kontakt sekretariatet på epost bf@bibforb.no eller tlf: 
48 02 09 00, dersom det er noe du lurer på i forbindelse 
med kurset. 

BFs KURSTILBUD
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Hotellets hage på LesvosHotellets takterrasse i AthenFolkefest

Medlemstilbud - Påsketur til Athen og Lesvos

Hotellene

Vi bor først på et 4-stjerners hotell med praktfull beliggenhet i 
Plaka i Athen. Fra takterassen har man fantastisk utsikt opp til det 
nærliggende Akropolis.

Votsala hotel på Lesvos ligger idyllisk til  med hagen rett ut mot 
havet og er vel verdt å oppleve. Det lokale vertskapet skaper en 
atmosfære som gjør at gjestene kommer igjen og igjen. Den 

andre siden.

Pakker og priser

- Fly t/r Gardermoen - Mytilini (Tillegg avreise Bergen 500,-)

- 1 natt i dobbeltrom på 4-stjerners hotell i Athen
- 8 netter i dobbeltrom på Hotell Votsala på Lesvos
- Halvpensjon under hele oppholdet
- Alle påskeaktivitetene på Lesvos
- Stor gresk avskjedsmiddag med drikke
- Erfaren norsk reiseleder som er med hele veien

Tilbud BF-medlemmer: 11 990,- per pers (Ikke medl.: 12 690,-)

Begrenset antall plasser!

Den greske påsken

"Paska" som de sier på gresk, er den helligste og mest feirede 
høytid i Hellas. Den feires som vår jul, nyttårsaften og 17. mai, - 
alt på en gang! Det er en gigantisk folkefest og en stor opple-
velse, enten man er religiøs eller ikke.

Program under reisen

Vi legger opp til et innholdsrikt program, men også tid til å 
utforske på egenhånd eller å slappe av ved hotellet. De 2 første 
dagene tilbringer vi i Athen med guidet omvisning på det nye 
Akropolismusèet og den sjarmerende bydelen Plaka. Påskeak-
tivitetene på Lesvos inkluderer ulike greske seremonier, 
grilling av hele lam, festmiddager, besøk i gamle kirker og 
landsbyer, fyrverkeri, rusling i olivenlundene, med mer.

Hyggelig avskjedsmiddag på Lesvos

Mer informasjon og bestilling

Besøk våre hjemmesider eller ta kontakt på e-post eller telefon 
for mer informasjon og reservering av plass. Vi ser fram til å høre 
fra deg!

Active Tours AS  -  Ullevål Stadion, Sognsveien 75 0855 Oslo  -  tlf: 21420211  -  web: www.activetours.no  -  e-post: post@activetours.no

For 3. år på rad arrangerer vi tur til Hellas 7. - 16. april 2015 for å feire den gresk-ortodokse påsken. 
Hovedoppholdet er på den idylliske øya Lesvos, men som ekstra innslag tar vi en ut�ukt til
Pergamon i Tyrkia og tilbringer en dag i Athen med Akropolis og den spennende bydelen Plaka.
Pergamon er på UNESCOs verdensarvliste og hadde på 100-tallet f. Kr. det nest største biblioteket i
den antikke verden, etter Alexandria i Egypt. Turen gjennomføres med erfaren norsk reiseleder.

MEDLEMSFORDEL - ANNONSE
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Finnmark
Jorunn Irene Johansen
Loppa folkebibliotek
Telefon:    91 59 65 70
E-post:     jorunn.johansen@loppa.kommune.no

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

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

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

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

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

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

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

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

Agder
Beate Bjørklund
Søgne folkebibliotek
Telefon: 97 59 44 05
E-post:  beate.bjorklund@sogne.kommune.no

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

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

Nestleder
Veronicha Angell Bergli, Vadsø bibliotek
Mobil: 97 61 68 88
Epost: veronicha.a.bergli@vadso.kommune.no

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

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

Hedmark og Oppland
Cecilia Black Fylking
Høgskolen i Hedmark
Telefon:   91 72 74 90
Epost:      cecilia.black@hotmail.com

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

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

Bibliotekarforbundet
Sekretariatet

Fylkeslag

Styremedlemmer
Monica Skybakmoen, Elverum bibliotek
Randi Egge Svendsen, Moss bibliotek
Monica Roos, Høgskolen i Bergen
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Sitatet

”Lova seier jo at det skal vere eit folkebi-
bliotek i kvar kommune, og blir det kom-
munesamanslåingar vil det automatisk 
bety færre bibliotek. Om det blir færre 
filialar er opp til kommunane, og slik 
må det også vere. Det er dei som har 
lokalkunnskapen. Demografien i Noreg 
endrar seg jo i rasande fart, og då bør 
også biblioteka flytte på seg.”   

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myh-
res svar til nettavisa Framtida.no 31. 
januar 2015, på spørsmål om  han 
ser for seg at det blir færre folke-
bibliotek dei neste ti åra.

Når du møter opp på det fysikalske in-
stituttet med prolapsen din, forventer du at 
fysioterapeuten velger behandlingsmåte ikke 
ut fra egen synsing, men basert på hva yrkes-
gruppas samlede fagkunnskap sier om dette. 
Når du kjører over en bru på E18 forventer du 
at ingeniørene har basert på konstruksjonen 
på tilgjengelig fagkunnskap for bygging i slikt 
terreng og med slik trafikk. Og når arkitekter, 
ingeniører og administratorer møter biblio-
teksjefer for å planlegge nytt bibliotekbygg, 
forventer de at fersk fagkunnskap ligger til 
grunn for forslagene som legges på bordet.

Dette er det kanskje ikke så vanskelig å 
enes om. Men neste spørsmål melder seg 
raskt: Hvordan i all verden skaffer disse yr-
kesgruppene seg oppdatert fagkunnskap på 
sine felt? Hvordan får de tak i det de trenger, 
når de trenger det? Og hvordan kan de vite 
hvor det finnes? Og kanskje like viktig for 
mange: Hvordan kan de vite hva som finnes? 

Kunnskapsbasert praksis ligger som en 
forventning i mange yrker. For de som jobber i 
entydige kunnskapsbedrifter som universitet, 
høgskoler og forskningsinstitutt, er tilgangen 
på oppdatert forskningsinformasjon en del 
av hverdagen. De bruker sine egne bibliotek, 
som har inngått avtaler og tilrettelagt mye 
av det de trenger. Og bak disse bibliotekene 
står den nasjonale institusjonen CRIStin, som 
tar mye av jobben med å fremforhandle kon-
sortieavtaler på vegne av en rekke av disse 
institusjonene. 

Men hva med fysioterapeuten, ingeniøren 
og bibliotekaren som ikke jobber i UH-
sektoren, som ikke forsker eller underviser, 
som driver med sitt vanlige yrkesliv som best 
de kan basert på det de har av fagkunnskap? 
De som ikke går på doktordisputaser eller 
snuser på forskningsfronten til hverdags, hva 
med dem? Hvem gir dem et relevant, godt og 
tilrettelagt tilbud om å være faglig oppdatert? 
Hvordan får de tak i det de trenger, når de 
trenger det?

I dette nummeret forteller Monica Roos om 
et viktig prosjekt i regi av UH-nettverket på 
Vestlandet, hvor de søker løsninger på denne 

Kunnskapsbasert praksis
utfordringen. De ser på mulighetene for å 
gi fagpersoner i blant annet helsesektoren 
og offentlig forvaltning tilgang til innholdet i 
konsortieavtalene som UH-sektoren i dag har. 
Dette kan vise seg svært nyttig. Og det kan 
kanskje peke i retning av nasjonale lisenser 
på flere fagområder enn helse. 

Også for bibliotekarer er kunnskap fra 
forskningsfronten en viktig ingrediens i 
profesjonens yrkesutøvelse. Men for oss er 
kunnskap om yrkeskollegaers systematisk 
presenterte erfaringer like viktig. Det er ikke 
slik at bibliotekfaget bare forsker seg fram til 
kunnskapen som driver våre institusjoner og 
tjenester framover. Kunnskapsutviklinga skjer 
like mye ved prøving og feiling som gjennom 
forskning. Slik erfaringsbasert kunnskap må 
– for at den skal gi noen mening og kunne 
brukes – være formidlet på en mest mulig 
klar og systematisk måte. 

Å lage gode arenaer for erfaringsoverfø-
ring er viktig i en bransje som vår. Derfor 
har Bibliotekarforbundet på sine nye nett-
sider startet ”Del din kunnskap” – en serie 
fagartikler innen bibliotekfaget. Her kan 
”praktiserende bibliotekarer” dele kunnskap 
og erfaringer med flere. Artiklene kan være 
basert på praktisk erfaring, prosjektarbeid, 
bacheloroppgaver, masteroppgaver, under-
søkelser, konferansedeltakelse eller lesing av 
fagstoff. Og her kan kollegaer supplere med 
egne relevante erfaringer i kommentarfeltet 
under hver artikkel. 

Vi håper du vil dele kunnskap, både ved 
å skrive og lese. Erfaringsbasert kunnskap 
er en forutsetning for kunnskapsbasert 
praksis! 
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