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Lederen har ordet
Bibliotek er i vinden! 
Hadde noen spurt meg for kort tid 

siden om at bibliotek skulle bli debattert 
i NRKs valgsendinger hadde jeg ristet 
på hodet og sagt nei, det skjer ikke. 
Men i høst skjedde det, mye takket være 
fremleggingen av Nasjonal bibliotekstra-
tegi. Sendingen fra Stormen bibliotek i 
Bodø startet med at Nasjonalbibliotekar 
Aslak Sira Myhre ble intervjuet om bi-
bliotekenes rolle, og her framsnakka han 
bibliotekarene som dannelsesagenter og 
folkeopplysere. Og sendinga fortsatte vi-
dere med debatt mellom kulturministeren 
og SV-lederen om hvordan en skal få til 
et løft for bibliotekene. De ble selvsagt 
ikke enig om hvordan en skal få det til, 
så her må BF fortsatt lobbe for en bedre 
bibliotekøkonomi.

Nasjonalbibliotekaren er ikke den 
eneste som i det siste har snakket varmt 
om bibliotekarene. Flere aviser har i det 
siste trykket leserinnlegg der bibliote-
kene og bibliotekarene blir hyllet. Sist ut 
er kanskje Erling Gjelsvik i Bergensavisen 

22. august hvor han hyller bibliotekarene. 
Han skriver blant annet om oss ”Alltid 
vennlige. Alltid tjenestevillige. Som regel 
kompetente og kunnskapsrike på et nivå 
som ligger skyhøyt over lønnsregulativet. 
Jeg tar neppe munnen for full ved å si 
at bibliotekarer hører hjemme blant den 
mest undervurderte spisskompetansen 
vi har.”

Skårer høyest
Gjelsvik er på linje med funnene i 

Innbyggerundersøkelsen fra Difi (Direk-
toratet for forvaltning og IKT).  Under-
søkelsen ble lagt fram før sommeren, 
og den viste for tredje gang på rad at 
folkebibliotekene er den mest populære 
offentlige tjenesten i Norge. Folkebi-
blioteket skårer høyest av alle offent-
lige tjenester enten det er på ansattes 
kompetanse, tillit til tjenesten eller total 
brukertilfredshet. 

At de ansattes kompetanse er viktig for 
biblioteksuksess har også kulturministe-
ren fått med seg. I statsrådens forord til 

Nasjonal bibliotekstrategi peker kulturmi-
nisteren på viktigheten av bibliotekaren. 
Kulturministeren skriver ”Bibliotekenes 
popularitet viser også at vi trenger bi-
bliotekaren. Sterke fagfolk og engasjerte 
litteraturformidlere er nøkkelen til kunn-
skap og store leseropplevelser.”

Høstens forhandlinger 
Innbyggerundersøkelsen og uttalel-

sene fra nasjonalbibliotekaren, Gjelsvik 
og kulturministeren er noe å legge seg på 
minne for å brukes i viktige anledninger 
senere. Først anledningen er i høstens 
forhandlinger. For like sikkert som det 
er skolestart, så kommer høsten og 
tiden for lokale forhandlinger på mange 
arbeidsplasser. I år er det kun lokale 
forhandlinger i kommunesektoren, og da 
for de som er i kapitel 3 og 5. 

Mange dyktige BF-forhandlere jobber 
i disse dager med å innhente krav fra 
medlemmene, de leser lønnsstatistikk, 
regner på potter og prosenter, og finjus-
terer argumentene som skal til for å sikre 
lønnsvekst for medlemmene også i høst. 
Kompetansen til bibliotekarene er alltid et 
tungtveiende argument i forhandlingene 
for BF, enten det er i de i sentrale eller 
lokale forhandlingene. Og i år kan vi føye 
på argumenter fra Nasjonalbibliotekar, 
Gjelsvik og kulturminister, i tillegg fakta 
fra Innbyggerundersøkelsen.

Støtte på nettsidene
Vi i sekretariatet merker at mange BF-

forhandlere har begynt forberedelsene: 
Telefonene ringer og e-postene tikker 
inn med spørsmål om lønnsstatistikk, 
bruddgrunnlag, forhandlingshjelp, bak-
vakt og alt annet en trenger og lurer på 
i forbindelse med forhandlingene. For 
å styrke støtten til forhandlerne før og 

Innbyggerundersøkelsen og uttalelsene fra 
nasjonalbibliotekaren, Gjelsvik og kulturministe-
ren er noe å legge seg på minne for å brukes 
i viktige anledninger senere. Først anledningen 
er i høstens forhandlinger. For like sikkert som 
det er skolestart, så kommer høsten og tiden 
for lokale forhandlinger på mange arbeidsplas-
ser. ”

”
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Margunn Haugland
Forbundsleder

under forhandlingene har vi i sekreta-
riatet utarbeidet et eget forhandlerhefte 
som ligger på nettsidene sammen med 
en utvidet ofte stilte spørsmål-seksjonen 
med spørsmål i forbindelse med lokale 
forhandlinger. Forhandlingsheftet er 
ment som et supplement, en kort inn-
føring i sentrale begreper. Men hverken 
forhandlingsheftet eller den nye seksjo-
nen på nettsiden erstatter vår tradisjo-
nelle rådgivning i tilknytning til de lokale 
forhandlingene, for det er det vi er først 

og fremst er til for – bedre medlem-
menes lønns- og arbeidsvilkår gjennom 
forhandlinger. 

Kjerneoppgave
Forhandlinger er en av kjerneopp-

gavene til BF. En kjerneoppgave som 
mange bidrar til for at kabalen skal gå 
opp. Takk til dere alle! For BF er helt 
avhengig av alle dere dyktige medlem-
mer som stiller opp som forhandlere og 
bisittere for å lykkes i dette arbeidet. 

Uten dere hadde ikke BF lyktes som en 
attraktiv fagforening. Og jeg vil minne 
om at forbundsstyret i fjor innførte at 
forhandler du på en annen arbeidsplass 
enn din egen har du krav på godtgjøring 
for jobben. 

Lykke til i høstens forhandlinger!

BF var også i år til stede under 
oppstartsuka for nye studenter på 
bibliotekarstudiet ved Høgskolen 
i Oslo og Akershus. Vi delte ut 
”Studiestart spesial 2015” - et 
eget nummer av Bibliotekaren for 
studentene - og et utvalg av BFs 
profilartikler for de som meldte 
seg inn. 

BF-stand under studiestart er 
en fin anledning til å treffe nye 
bibliotekstudenter, høre hvilke 
tanker de har om faget de har 
begynt på, om de har sikta seg 
inn på spesielle yrkesvalg, om de 
ser optimistisk på bibliotekenes 
framtid, og mye mer. Og vi fra 
Bibliotekarforbundet får mulighe-
ten til å fortelle hva BF gjør, hva 
medlemskapet gir den enkelte, 
om hvordan lønna blir avgjort for 
hele grupper og individuelt, om 
hva vi ser som bibliotekpolitiske 
utfordringer. 

Etter siste forelesning fredag 
i oppstartsuka, samler vi stu-

Mer enn 60 nye medlemmer på Bislet,
og Caroline stakk av med premien

VERVING

 

dentene i vestibylen foran auditoriet, 
leder av Oslo BF Siri Iversen holder 
posen med alle ukens nyinnmeldte 
studentmedlemmer og forbundsleder 
Margunn Haugland trekker vinner en 
av en flunkende ny iPad. 

Den heldige vinneren i år var Caroline 
Diana Rebollar, som da kunne gå inn 
i sin første helg som bibliotekstudent 
med et smil om munnen.

- Hvorfor jeg begynte på bibliote-
karstudiet? Jeg tenkte at det kunne 
være interessant. Tidligere gikk jeg på 
faglærerutdanningen her på høgskolen, 
men det var jeg ikke helt fornøyd med, 
sier Caroline, som er fra Oslo. 

- Brukte du biblioteket mye i 
oppveksten?

- Jeg har vært en del på bibliote-
ket. Det er spesielt fantasy-bøker 
jeg liker. 

Caroline har tenkt å ta hele 
bachelorstudiet, men hvilken jobb 
som kan bli aktuell for henne etter 
tre år har hun ikke tenkt på ennå. 
Og hvilke fag som virker mest at-
traktive under studiet, syntes hun 
det var for tidlig å si noe om etter 
bare en uke. Fornuftig nok. 

Vi ønsker studentene velkom-
men i bibliotekbransjen og vel-
kommen i BF! 

Caroline Diana Rebollar ble i august truk-
ket ut blant de over 60 nyinnmeldte stu-
dentmedlemmene på Bislet. Her har hun 
fått iPaden av forbundsleder Margunn 
Haugland og leder i Oslo BF Siri Iversen. 
(Foto: Erling Bergan)

Tekst: 
Erling Bergan
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Har DU 
Bibliofilappen?

Bibliotek-Systemer As utvikler, støtter og selger datasystemene 
Bibliofil og eBokBib til bibliotek i Norge.

Bibliotek-Systemer As er ledende innen sitt fagfelt. Fagbibliotek og 
over 100 av de større fylkes- og folkebibliotekene over hele landet,  
samt et betydelig antall skolebibliotek knyttet til disse er brukere av 
Bibliofil. eBokBib har en solid posisjon, og er valgt av brorparten av 
regionene i landet, og av enkeltbibliotek i andre regioner.

Bibliotek-Systemer As har god økonomi med positive driftsresultat og 
fornuftige reserver. Firmaet holder til i romslige lokaler utenfor Larvik.

Bibliofilappen er 
nå tilgjengelig 
for nettbrett og 
mobiltelefoner 
med nyere 

versjoner av Android og iOS. 
Dette er en app som gjør det 
lett å finne fram til bibliotekets 
tjenester. Man har full tilgang til 
søk, reservering og lånersider.

Start opp appen, velg bibliotek 
og logg inn på vanlig måte med 
lånernummer og PIN fra ditt 
bibliotek. Du kan enkelt skifte 
mellom bibliotek. Appen gir 
tilgang til alle Bibliofil-bibliotek.

Bibliofilappen henter du på 
App Store eller Google play.

Bibliofilappen er utviklet av Bibliotek-Systemer As

App Store Google play
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Posisjonering eller passivitet? 
I hvilken grad er biblioteksjefer bevisst den muligheten de som ledere har til å bruke makt 
og innflytelse for å sikre bibliotekets posisjon i en lokal kontekst?

Tekst: 
Monica Skybakmoen, 
   biblioteksjef i Elverum 
Anita Bunes, 
   biblioteksjef i Nord-Odal

LEDELSE

Om makt og innflytelse i lederrollen i norske folkebibliotek

Spørsmål knyttet til kompetanse hos 
ledere i norske folkebibliotek har i den 
senere tid blitt aktualisert og diskutert i 
bibliotekfaglige miljø. Ofte dreier det seg 
om tilfeller hvor biblioteksjefstillinger blir 
besatt av søkere med annen kompetanse 
enn bibliotekfag. Profesjonen reagerer 
- bibliotekarer og fagforening uttrykker 
sin misnøye, og jobber på ulike fronter 
for å legitimere nødvendigheten av fag-
kompetanse i lederstillingene. Kravet om 
fagutdannet biblioteksjef i hver kommune 
er nedfelt i folkebibliotekloven, men de-
partementet kan dispensere fra kravet. 

I 2012 ble det etablert en ny erfa-
ringsbasert master ved Høgskolen i Oslo 
og Akershus kalt Bibliotek – styring og 
ledelse. Denne er spesielt rettet mot 
bibliotekarer i lederstillinger, og danner 
grunnlaget for vår masteroppgave Po-
sisjonering eller passivitet? Om makt 
og innflytelse i lederrollen i norske 
folkebibliotek. 

Biblioteksjefer fordi de må
Bachelor i bibliotek og informasjonsvi-

tenskap ved høgskolen gir “kompetanse i 
å organisere, lagre og gjenfinne informa-
sjon. Å formidle litteratur og kultur står 
sentralt”1, men studiet gir lite kompetanse 
i ledelse og styring. Mange bibliotekarer 
blir raskt etter oppnådd bachelorgrad 
ansatt som biblioteksjefer ute i kommu-
nene, uten formell ledelseskompetanse.  
Det er tenkelig at mange biblioteksjefer 
blir ledere fordi de “må” – ikke fordi de 
“vil”. Hvordan påvirker dette utøvelsen 

1  http://www.hioa.no/Studier-og-
kurs/SAM/Bachelor/Bibliotek-og-informa-
sjonsvitenskap

av lederrollen?
Skjæringspunktet mellom rollen som 

fagansvarlig for bibliotektjenesten og 
lederrollen er komplekst. Det å ha lede-
ransvar for bibliotektjenesten innebærer 
blant annet endringsprosesser, synlig-
gjøring og legitimering, samt forankring 
internt blant egne ansatte og ellers i 
den kommunale organisasjonen. I til-
legg er det avgjørende at en bibliotek-
sjef bedriver nettverksbygging, og kan 
håndtere ulike forventninger fra ansatte, 
innbyggere og administrativ og politisk 
ledelse. Dette forutsetter kjennskap 
til egen evne og egne muligheter til å 
kunne påvirke og utøve innflytelse, det 
krever tillit fra ulike parter, og det betyr 
at man må kunne jobbe strategisk. Lokalt 
er det kommunestyrene som avgjør be-
vilgningene til folkebiblioteket gjennom 
økonomi- og budsjettprosessene. Det er 
derfor politikerne i hver kommune som 
har det overordnede formelle ansvaret for 
at biblioteket har rammene som trengs 
for å gi et godt bibliotektilbud til innbyg-
gerne. Men det er biblioteksjefen som 

innehar fagkompetansen som politikerne 
må støtte seg på og lytte til gjennom 
administrative prosesser. Biblioteksjefen 
har ansvaret for at bibliotektjenesten 
holder mål – at den er allsidig, aktuell 
og har høy kvalitet i tråd med lovbestem-
melsene – og at biblioteket har gode 
faglige vilkår i lokalsamfunnet. Som leder 
er det biblioteksjefens ansvar å forvalte 
bibliotektjenesten i kommunen. Det er 
biblioteksjefene som må være tydelige 
og som må sørge for å bli hørt.

Maktmidler
Intensjonen med vår masteroppgave 

har vært å belyse forhold som kan iden-
tifisere erfarne folkebiblioteksjefers hold-
ninger til sitt lederskap. Hvilke maktmidler 
de mener at de har, og hvordan forholder 
de seg til toppledelse og underordnede 
i et ledelsesperspektiv? Hvor bevisste 
er biblioteksjefer sin lederrolle, og sine 
muligheter som ledere til å forankre og 
synliggjøre bibliotektjenesten i sitt lokal-
samfunn?

Biblioteksjefer har legitim forankring, 

Monica Skybakmoen (til venstre) og Anita Bunes har skrevet masteroppgave om biblioteksjefer er 
bevisst at de kan bruke makt og innflytelse for å posisjonere biblioteket lokalt. (Foto: Privat)
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velvilje blant innbyggerne2 og en solid 
og god fagkompetanse. Likevel har 
mange bibliotek elendige vilkår i den 
enkelte kommune. Hvilke grep kan 
biblioteksjefer selv ta for å håndtere 
denne utfordringen? Hvilke tanker har 
biblioteksjefer egentlig selv rundt disse 
forholdene? Hva vet de om sin mulig-
het til å bruke makt og innflytelse for å 
påvirke i beslutningsprosesser som har 
med bibliotekets ressurstilgang å gjøre? 
Dette er komplekse spørsmål som hittil 
har fått begrenset oppmerksomhet. Vår 
problemstilling ble derfor: 

I hvilken grad er biblioteksjefer be-
visst den muligheten de som ledere 
har til å bruke makt og innflytelse 
for å sikre bibliotekets posisjon i en 
lokal kontekst?

Skandinavisk lederstil
Makt blir ofte oppfattet som et negativt 

ladet ord. Vi antar at norske bibliotekle-
dere kjennetegnes av egenskaper knyttet 

2  http://www.difi.no/innbyggerun-
dersokelsen/hva-mener-brukerne

til den såkalte skandinaviske lederstilen3, 
med høy grad av konsensus, inkludering, 
deltakelse og samarbeid – og at det 
dermed ligger implisitt at bruk av makt 
regnes som grunnleggende uønsket. Men 
begrepet makt kan innenfor ledelsesteo-
rien forstås på mange ulike måter. Makt 
og påvirkning er ikke etisk eller uetisk i 
seg selv4. Makt er mulighet. Ofte handler 
det om muligheten til å påvirke, styre i 
ønsket retning eller jobbe strategisk for å 
nå mål, noe som er viktige oppgaver for 
en leder. Makt kan brukes eller misbru-
kes, og forutsetter tillit for å kunne brukes 
på en effektiv måte. Begrepet innflytelse 

3  Landøy, A., & Zetterlund, A. 
(2013). Similarities and dissimilarities 
among Scandinavian library leaders and 
managers. I P. Hernon, & N. O. Pors, 
Library leadership in the United states 
and Europe (ss. 93-107). Santa Barbra: 
Libraries unlimited.

4  Lai, L. (2014). Makt og påvir-
kningskraft : hvordan få gjennomslag 
på jobben. Oslo: Cappelen Damm Aka-
demisk.

er noe mer positivt ladet, men er tett 
forbundet med maktbegrepet idet det 
handler om hvilke muligheter man har for 
å kunne påvirke. Etter vår oppfatning er 
det å bruke disse mulighetene viktige for 
en biblioteksjef, for å kunne lykkes med 
sitt lovpålagte ansvar for å forankre og 
synliggjøre biblioteket som en integrert 
del av sin kommunes tjenestetilbud. Vår 
påstand er med andre ord at biblioteksje-
fen formelt sett har muligheter til å bruke 
sin posisjon for å ivareta bibliotekfaglige 
hensyn.

Vi utledet i vår studie tre forsknings-
spørsmål som konkretiserte de forhol-
dene vi ønsket å belyse og analysere : 
styring/ledelse, makt/innflytelse og lokal 
kontekst.

Hvilke tanker har biblioteksjefene rundt 
sin lederrolle? Hvor er deres hovedfokus, 
er det knyttet til det bibliotekfaglige eller 
selve det å lede? 

Hvordan oppfatter biblioteksjefene 
sine muligheter til å fatte overordnede 
beslutninger og påvirke bibliotekets vilkår 
og rammebetingelser? Hvilke virkemidler 
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Monica Skybakmoen og Anita Bunes presenterte masteroppgaven på Høgskolen i Oslo og Akershus før sommeren. (Foto: Embret Rognerød)

benytter de?
Hva kjennetegner biblioteksjefenes 

tanker omkring bibliotekets tilknytning 
til sin kommunes øvrige tjenestetilbud, 
målsettinger og planer, og til kommune-
administrasjonen generelt? 

Vår arbeidshypotese var at mange 
biblioteksjefer ikke er bevisst sin mulig-
het til å bruke makt, til å velge å sitte i 
førersetet og til å sette premissene for sitt 
bibliotek og sitt ansvarsområde. Vi antok 
at de i stor grad kjenner seg dedikert til 
det bibliotekfaglige, snarere enn å ha et 
reflektert forhold til ledelse.

Vi gjennomførte en kvalitativ intervju-
undersøkelse blant 5 bibliotekarutdan-
nede biblioteksjefer med ledererfaring fra 
kommuner av ulik størrelse. Både menn 
og kvinner er representert i utvalget, 
og informantene har ulik alder. Vi valgte 
biblioteksjefer med minimum 5 års lede-
rerfaring for at de skulle hatt mulighet til 
å reflektere over og tilpasse egen lede-
ratferd. Vi var åpne på oppgavens tema 
og problemstilling i forkant av intervjuene.  

Hva vi fant:
Biblioteksjefene vi har snakket med 

gir uttrykk for at de har lite fokus på sin 
posisjon som biblioteksjef i egen enhet 
og i kommunen som sådan. Som en rød 
tråd går det bibliotekfaglige aspektet 
igjen i deres utsagn og refleksjoner. 
Deres hovedfokus er knyttet til å oppfylle 
bibliotekloven, og å gi innbyggerne et 
best mulig tilbud ut fra de økonomiske 
rammene som ligger til grunn. Den do-
minerende tenkemåten er kjennetegnet 
av høy bevissthet omkring fagansvaret 
for bibliotektjenesten, og preges i 
mindre grad av et definert og gjen-
nomtenkt forhold til sin egen lederrolle.  
Blant våre informanter er både store og 

små bibliotek representert, men størrel-
sen på biblioteket synes ikke å ha noe 
å si for bevissthet omkring utøvelse av 
lederskap. Bevisstheten ser ut til å være 
fraværende uansett. Lederrollen define-
res ikke på en tydelig måte.

Alle informantene mener de har tillit 
og integritet både internt og eksternt, til 
tross for liten vilje til å bedrive styring, 
og liten grad av lederskapsmotivasjon. 
De er opptatt av sine medarbeideres ve 
og vel, og legger stor vekt på flat struktur 
og gode relasjoner, men ikke mulighetene 
knyttet til sin egen posisjon med tanke på 
å kunne styre i ønsket retning. De snakker 
lite eller ingenting om maktbegrepet, eller 
det å delegere. Å delegere ville måtte 
bety erkjennelsen av å bruke sin makt 
eller posisjon for å fortelle andre hva 
de skulle gjøre, og dette unnvikes i stor 
grad. Posisjonsmakt er knyttet til rollen 
som biblioteksjef – og hvis denne rollen 
i bunn og grunn ikke er ønsket, tillegges 
det å styre liten vekt. Det tas få grep som 
kan sies å definere en ansvarsrolle. Foku-
set går snarere i retning av at man ikke 
ønsker å lede – og det å utøve lederskap 
oppfattes ikke nødvendigvis positivt.

Biblioteksjefene går tjenestevei og 
vet at de har politisk makt til å påvirke 
beslutninger i organisasjonen. Men de 
synes ikke å være klar over at de har 
formelle maktkilder, i hvert fall benytter 
de seg ikke av det. Ettersom de ikke er 
bevisst alle sine kilder til makt, så benyt-
ter de seg heller ikke av hele spektret 
av innflytelsestaktikker. De benytter 
ikke sin posisjon som biblioteksjefer til 
å jobbe målrettet oppover, nedover og 
sidelengs i biblioteket, organisasjonen og 
lokalsamfunnet. Den formelle posisjonen 
blir ikke vektlagt.

Biblioteksjefene har god oversikt over 
bibliotekets samfunnsmessige betydning, 
og er i noen grad orientert om hva som 
er kommunens overordnede målsettin-
ger og planer. Likevel er det ingen som 
benytter seg av dette i stor grad ved 
planlegging og strategier for bibliotekets 
framtid. Biblioteksjefene ser seg helst 
som fagsjefer, og dette fungerer i prak-
sis bra. Bibliotekene har suksess lokalt 
og godt omdømme, og vi mener å se at 
biblioteksjefene gjør en solid jobb som 
fagledere. Mulighetene – og resultatene 
- kunne imidlertid bli enda bedre hvis 

Biblioteksjefene vi har snakket med gir 
uttrykk for at de har lite fokus på sin posi-
sjon som biblioteksjef i egen enhet og i kom-
munen som sådan. Som en rød tråd går det 
bibliotekfaglige aspektet igjen i deres utsagn 
og refleksjoner. ”

”
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strategisk ledelse og gjensidig samarbeid 
med andre kommunale enheter ble tillagt 
større vekt. Dette kan ivaretas gjennom 
bevisst bruk av egen posisjon, og bidra til 
å definere bibliotektilbudet som en inte-
grert del av lokalsamfunnet. Det handler 
om økt bevissthet – ikke mangel på evner. 

Samlet sett vil vi si at våre funn 
tyder på at bibliotekarer, som blir 
biblioteksjefer, i begrenset grad er 
bevisst sin mulighet til å bruke makt 
og innflytelse for å sikre bibliotekets 
posisjon i en lokal kontekst.

Dette er et tankekors og en utfordring 
både for bibliotekarenes utdanningsin-
stitusjoner, for fagforeninger, interesse-
organisasjoner, for arbeidsgivere og for 
bibliotekmiljøet generelt. 

Våre informanter hadde alle på for-
hånd fått tilsendt informasjonsskriv som 
inneholdt studiens problemstilling, og vi 
var åpne på at vi hadde fokus på leder-
skap i rollen som biblioteksjef. Likevel 
reflekterer de ikke i særlig grad rundt 
dette i svarene de gir. De fleste snakker 
mye om bibliotekets funksjon, oppgaver 
og betydning for brukerne, men lite om 
hvordan de i kraft av sin lederstilling kan 
arbeide strategisk og bevisst for å bedre 

bibliotekets posisjon i sitt lokalsamfunn. 
Heldigvis finnes også enkelte tegn og 
tendenser som peker i retning av det 
motsatte – noe som forhåpentligvis er ut-
trykk for en voksende bevissthet omkring 
spørsmålsstillingene og temaet.

Posisjonering er vesentlig
Vi vil hevde at posisjonering er en 

vesentlig oppgave når det kommer til 
lederskap. Settes ikke søkelyset på dette 
i større grad, blir det vanskelig å endre 
bibliotekets vilkår og status i samfunnet. 
Biblioteksjefens posisjon bør kunne bru-
kes i langt sterkere grad for å bedre disse 
forholdene. Forklaringene og årsakene til 
folkebibliotekenes dårlige kår kan være 
mange, og muligheter og handlefrihet 
er i stor grad avhengig av eksisterende 
rammevilkår. Nettopp derfor bør innsats 
for å bedre disse rammevilkårene tilleg-
ges stor vekt. Ansvaret for synliggjøring, 
posisjonering, legitimering og påvirkning 
ligger hos biblioteksjefene selv. 

Vi er av den oppfatning at økt søkelys 
på temaet vil kunne utgjøre en stor for-
skjell – og endring, og bør få en fram-
tredende plass i bibliotekfaglige miljøer 
framover.

Studien vår kunne hatt andre vinklin-
ger. Vi kunne ha forsket på hvilke andre 
forhold og variabler som påvirker biblio-
teksjefers forutsetninger og handlings-
rom – og, som antydet, selvsagt kan ha 
innvirkning på den enkeltes reelle makt 
og påvirkningsmulighet. Vi kunne også 
ha sett på hvilke ytre variabler som ka-
rakteriserer biblioteksjefer i Norge – alder 
og kjønn, type utdanning, manglende 
utdanning, forskjeller på store og små 
kommuner, by eller land. Vi kunne ha 
sett på rekrutteringen til bibliotekaryrket 
og hva som karakteriserer de som søker 
seg til bibliotekstudiene. Alt dette er både 
mulige og ønskelige tema for andre kom-
mende studier.

Når vi valgte som vi gjorde, var det 
fordi vi så at det å sette et kritisk søke-
lys innenfra på bibliotekarprofesjonens 
egne tanker og holdninger til lederskap, 
makt og innflytelse hittil har manglet. Vi 
håper at vår innsats kan bidra til en større 
åpenhet, debatt og refleksjon omkring 
disse faktorene. Og fordi vi mener at 
økt bevissthet omkring temaet er av stor 
betydning. 
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Den (manglende) kommunale 
bibliotekpolitikken
Hvordan få folkebibliotekene opp på de kommunale sakskartene igjen? Hvordan sikre 
at politikerne tar del i utviklingsprosessene som er nødvendige i årene framover? 
Marit Gro Berge søker svar på disse spørsmålene i sin masteroppgave.

Folkebibliotekene har nok aldri vært kommunens navle for de 
kommunale politikerne. Skole, teknisk helse og sosialfeltene har 
dominert møteplan og interessefelt tidligere, som de gjør i dag. 
Forskjellen er at den formelle møteplassen og informasjonska-
nalen som var til stede for biblioteksjefene og deres nærmeste 
politiske ledere gjennom sektororganiseringen, er blitt fjernet.

blir foreslått er øremerkede midler til 
folkebibliotekene i en periode. Norsk 
bibliotekforening følger opp med en leser-
brevkampanje. Men for å vite hvilke tiltak 
som kan motvirke en negativ utvikling er 
det nødvendig å forstå hvorfor folkebiblio-
tekene sakker akterut økonomisk. Står vi 
ovenfor en villet endring i kommunalpo-
litikken? Hvordan samhandler de kom-
munale biblioteksjefene med nærmeste 
politiske leder, hemmer eller fremmer 
administrativ og politisk organisering in-
formasjonsflyten? Benytter biblioteksjefen 
seg av mulige informasjonskanaler for å 
nå fram til politikerne og har politisk og bi-
bliotekfaglig ledelse sammenfallende mål 
og visjoner for den kommunale bibliotek-
virksomheten? Dette er spørsmål jeg har 
prøvd å finne svar på i masteroppgaven 
min i Bibliotek- styring og ledelse.

Erfarne biblioteksjefer
Undersøkelsen består av intervju med 

biblioteksjef og dennes nærmeste poli-

tiske leder i fire kommuner i Hordaland. 
For å forstå utviklingen er det en fordel å 
kunne se ting i et visst tidsperspektiv og 
jeg valgte derfor å intervjue erfarne bi-
blioteksjefer som alle har arbeidet i sine 
kommuner over lengre tid. Tre av de fire 
har vært biblioteksjef siden 1980-tallet. 
Og det er mye som skjer i kommunene 
på slutten av forrige århundre.  Bukve 
og Offerdal (2002) summerer opp at 
mens kommunene fra etterkrigstiden 
og fram til midten av 1980-tallet kan 
karakteriseres som velferdskommuner 
under statlig ledelse er det New Public 
management-tankegang som har preget 
styringen av kommunene fra 1986 og 
fram til århundreskiftet.  

Det nye inntektssystemet
I en periode fram til 1986 var kom-

munene organisert i sektorer. Politikere 
og ansatte arbeidet tettere sammen og 
kontaktpunktene var mange. Sektorene 
var mer selvstendige og det øverste 

”

”

Tekst: 
Marit Gro Berge
Biblioteksjef i Lindås kommune

I Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4) 
blir det dokumentert at folkebibliotekene 
er taperne i kampen om de kommunale 
kulturkronene.  Ett av tiltakene som 
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administrative nivået hadde mindre å 
si for koordineringen av driften. Biblio-
teksjefene i undersøkelsen har erfaring 
fra kultursektor-organisering. De møtte 
på kulturstyremøter og fremmet gjerne 
saker for å synliggjøre biblioteket og 
opprettholde fokus på bibliotekspørs-
mål.   Motstanderne mot sektororganise-
ringen pekte på at staten hadde for tette 
bånd til de ulike sektorene i kommunene 
og at sektortenkning hindret kommunal 
helhetstenkning. Det nye inntektssys-
temet som ble innført i kommunene i 
1986 skulle bidra til at kommunene selv 
kunne velge den organisasjonsmodellen 
de ønsket, og at de i prinsippet skulle 
kunne bruke tilskuddene de fikk på tvers 
av sektorene. 

Strategiorienterte styringsmodeller
Etter 1986 har norske kommuner 

vært preget av en omorganisasjonsiver 
som, selv om den var sterkest de første 
tiårene, har holdt seg fram til i dag. For 

å sette det på spissen kan det virke som 
om ingen med respekt for seg selv be-
gynner som ny rådmann i en kommune 
uten å ta initiativet til en administrativ 
og/eller politisk omorganisering. Model-
lene som velges er mange og varierte, 
men skillet har gjerne gått mellom de 
kommunene som har opprettholdt en 
mer sektororientert organisering og 
de som har satset på nye strategiorien-
terte styringsmodeller. Langt de fleste 
kommunene har satset på former for 
strategiorienterte modeller. Disse har 
gjerne sektorovergipende utvalg for 
drift, utvikling og forvaltning. Dette gir 
politikerne et videre arbeidsfelt, noe 

som igjen forutsetter at flere saker blir 
delegert til administrasjonsledelsen. 
Skillet mellom administrasjon og poli-
tikere er blitt tydeligere. Likevel er det 
ikke belegg for å si at et av hovedar-
gumentene for endringene er innfridd, 
nemlig lokal sjølråderett. En større un-
dersøkelse viser at staten kompenserer 
for manglende sektoriell styring lokalt 
med innføring av statlige krav og normer 
på sektorområder. (Fimreite, Tranvik, 
Selle & Flo, 2007). Det motsatte har 
vært tilfelle for biblioteksektoren. Særlo-
ven og krav til fagutdannet biblioteksjef 
er beholdt, men øremerkede midler 
ble borte og andre økonomiske krav til 

Skillet mellom administrasjon og politikere er 
       blitt tydeligere. 

””

- Benytter biblioteksjefen seg av mulige informasjonskanaler for å nå fram til politikerne og har politisk og bibliotekfaglig ledelse sammenfallende mål 
og visjoner for den kommunale bibliotekvirksomheten?, spør artikkelforfatteren. (Foto: Colourbox)
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den lokale bibliotekdriften er ikke blitt 
fremmet.  

Strøket av sakskartet
Folkebibliotekene har nok aldri vært 

kommunens navle for de kommunale 
politikerne. Skole, teknisk helse og 
sosialfeltene har dominert møteplan og 
interessefelt tidligere, som de gjør i dag. 
Forskjellen er at den formelle møteplas-
sen og informasjonskanalen som var 
til stede for biblioteksjefene og deres 
nærmeste politiske ledere gjennom 
sektororganiseringen, er blitt fjernet. 

Den kommunale organiseringen i kom-
munene som var med i undersøkelsen 
varierte, men alle biblioteksjefene gir 
uttrykk for at det er blitt større avstand 
til politikerne. Det er svært sjelden at 
bibliotekene har oppe saker til behand-
ling, noen har ikke hatt det på mange 
år.  De kommunale rutinene ligger ikke 
til rette for at det skal komme så mange 
saker opp, og delegeringsreglementet 
gjør at saker som biblioteksjefene øn-
sker å fremme politisk likevel kan bli 
avgjort administrativt. Undersøkelsen 
har med et eksempel på hvordan en 
biblioteksjef har prøvd å fremme en sak 
politisk, men blitt stoppet av nærmeste 
administrative leder. Nærmeste politiske 
leder etterlyser imidlertid informasjon 
om samme saken under intervjuet. Dele-
geringsreglementet var i utgangspunktet 
ment å skulle hindre at politikerne ble 
bundet opp i debatter om detaljer og 
bagateller, men det ser ut til at ”rask og 
effektiv saksbehandling”, kombinert med 
et administrativt kontrollbehov, til tider 
kan hindre demokratiske prosesser å 
finne sted i kommunene. 

Samtaler med politikerne gir inntrykk 
av at noen politikere ønsker mer kontakt 
og pågåenhet fra biblioteksjefene sin 
side. Lobbyvirksomhet blir trukket fram 
som en mulighet. Dette er oppsiktsvek-
kende siden lobbyvirksomhet nettopp 
var et hovedargument for å bryte med 
sektororganiseringen. New Public Ma-
nagements inspirerte styringsreformer 
argumenterte utfra rasjonell aktørteori 
som går ut på at de ansatte har interesse 
av å styrke egne posisjoner som lønn, 
bedre arbeidsvilkår, karrieremuligheter 
og at de gjerne ber om økte budsjetter 
for å ha mer slingringsrom for å fremme 
egne interesser. Trolig ser politikerne at 
det ikke nødvendigvis trenger å være 
egeninteresse som ligger bak lobby-

virksomhet, men at det like gjerne kan 
være ønsket om en forsvarlig faglig drift.  
Politikere i undersøkelsen anerkjenner at 
faglederne sitter inne med viktig kunn-
skap som de ikke alltid får tilgang til 
gjennom bare å ha kontakt med rådman-
nen. De regner vel med å kunne skille 
faglige fra personlige beveggrunner 
gjennom samtale. Dette er også et av 
hovedargumentene for kontakt mellom 
fagnivå og politikere i undersøkelsen til 
Fimreite, et.al.

Målstyring uten mål
Christensen, Lægreid, Roness & Røvik 

( 2010) viser til en studie  foretatt i 
åtte land som konkluderer med at et 
problem med målstyring er at politikk 
og administrasjon er for løst koblet. 
Det er fremdeles politikerne som skal 
bestemme, men de har mindre inn-
virkning på retning og mål. Samme 
tendensen gjør seg gjeldende i denne 
undersøkelsen. Det er ikke bare løse 
koblinger, men i noen tilfelle, direkte 
brudd mellom politisk og administrativt 
nivå når det gjelder å sette mål for den 
kommunale bibliotekvirksomheten. Når 
det er få biblioteksaker oppe til politisk 
behandling skulle en kunne forvente at 
politikerne har vært med å trekke noen 
overordnede mål for virksomheten 
gjennom en bibliotekplan. Men bare 
en av fire kommuner har en gjeldende 
bibliotekplan. To av biblioteksjefene har 

prøvd å få godkjenning for utarbeiding 
av plan, men blitt stoppet fra høyere 
administrativt nivå med henvisning til 
at det ikke har vært ”rett tidspunkt”. 
Gjennom samtalene med politikerne i 
de samme kommunene kommer det 
fram at de mener det burde ha vært en 
bibliotekplan i deres kommune.   

Bibliotekene har legitimitet
Det foreligger likevel en felles forstå-

else for betydningen av folkebibliotek 
som deles av biblioteksjefer og poli-
tikere. Det er en forståelse som har 
utviklet seg langsomt og som har gitt 
biblioteket som institusjon en tydelig 
identitet. Når informantene vurderer hva 
innbyggernes motiv for å bruke bibliote-
ket kan være, tenker de relativt likt seg i 
mellom, og svarene avviker heller ikke så 
mye fra befolkingens egne vurderinger 
slik de framkommer i en undersøkelse 
utført av Aabø og Strand (Aabø, 2005).

Masteroppgaven bekrefter funn i 
tidligere undersøkelser som konklude-
rer med at bibliotekene har legitimitet 
hos politikerne. (Audunson 2001, 
Evjen 2014 ). Samtalene rundt hva 
som politikerne mener er den viktigste 
begrunnelsen for å bruke ressurser på 
folkebibliotek viser at de delvis legiti-
merer biblioteket kognitivt, men kanskje 
vel så mye normativt og pragmatisk. 
Begrepene brukes av Marc C. Suchman 
(1995) når han ser på hva som gjør at 

Politikerne stoler på at biblioteksjefene styrer 
den forutsigbare institusjonen som biblioteket er 
med stø hånd. Målene blir forventet å være inn-
bakt i institusjonen. ”
”

Styrken er at biblioteket får ro og stabilitet til 
å arbeide langsiktig. Ulempen kan for eksempel 
vise seg når samfunnsmessige endringer krever 
endringer i bibliotekets virkeområde og ressurs-
tilgang. ”
”
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På kort sikt kan krav om politisk behandling 
før tildeling av prosjektmidler være et enkelt tiltak 
for å bryte ”kontaktforbudet”. ”
”

organisasjoner blir sett på som trover-
dige og nødvendige. Han undersøker 
tre former for legitimitet: Pragmatisk, 
basert på egennytte, moralsk, basert 
på normativ godkjenning og kognitiv, 
basert på forståelse og at noe blir tatt 
for gitt. Når politikerne i undersøkelsen 
trekker fram demokrati og likhet peker 
det mot en kognitiv legitimering, men 
videre samtale rundt dette valget går 
mer i retning av normativ legitimering. 
Det er tilgang til bøker for barn, hjelp til 
innvandrere og historisk kunnskap som 
blir vektlagt. 

Behovet for mål og målsettinger blir 
mindre utfra dette perspektivet. Politi-
kerne stoler på at biblioteksjefene styrer 
den forutsigbare institusjonen biblioteket 
er med stø hånd. Målene blir forventet 
å være innbakt i institusjonen. Fenome-
net er kjent i organisasjonslitteraturen 

som sti-avhengighet (Christensen et 
al., 2010). Grunnleggende normene og 
verdiene som etableres tidlig i organisa-
sjonens liv, f.eks. bibliotekets tilknytning 
til oppbyggingen av velferdsstaten, vil 
følge med og være styrende for den 
videre utviklingen av organisasjonen.   

Styrken er at biblioteket får ro og sta-
bilitet til å arbeide langsiktig. Ulempen 
kan for eksempel vise seg når samfunns-
messige endringer krever endringer i 
bibliotekets virkeområde og ressurstil-

gang. Da kan sti-avhengighet hindre at 
en ser behovet for at endringene blir 
gjennomført.

Et eksempel er den reviderte bibliotek-
loven som ingen av kommunene hadde 
diskutert politisk, og som bare en av 
politikerne kjente til. Biblioteksjefene 
peker på at å videreutvikle biblioteket 
til en uavhengig møteplass for offentlig 
samtale og debatt krever økte ressurser. 
Det å belyse aktuelle problemstillinger 
gjennom debatt og samtale, bygge opp 

Marit Gro Berge er biblioteksjef i Lindås kommune, der de blant mye annet driver bokbussen ”Nyfiken”. I sommer avsluttet Berge sin master i bibliotek-
ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I denne artikkelen tar hun oss gjennom noen hovedpoeng i masteroppgaven sin. Spørsmålet er hvordan få 
folkebibliotekene opp på de kommunale sakskartene igjen. (Foto: Erling Bergan)
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”redaktørkompetanse” og tilrettelegge 
biblioteket til å bli et aktivt samlings-
punkt for innbyggerne, krever tilførsel 
av tid (økt personalressurs), penger til 
program og teknisk tilrettelegging og 
kompetanse. Av grunner som er nevnt 
tidligere blir ikke dette formidlet videre 
i form av en sak til politikerne. Når po-
litikerne får seg forelagt lovteksten ser 
ikke de på innholdet som annet enn en 
videreføring av de forfattertreffene som 
alltid har vært på biblioteket og de mener 
at det ikke er behov for økte ressurser 
til denne oppgaven. Flere av bibliote-
kene har laget samarbeidsprosjekter i 
regionene og fått prosjektstøtte fra Na-
sjonalbiblioteket. På denne måten kom-
mer bibliotekene i gang med arbeidet, 
men problemet rundt ressurser vil trolig 
aktualisere seg når tilskuddsperioden 
er over og prosjektene ikke er forankret 
politisk i kommunene. 

Hva så?
Så hvordan få folkebibliotekene opp 

på de kommunale sakskartene igjen? 
Hvordan sikre at politikerne blir orientert 
om, og tar del i, de utviklingsprosessene 
som er nødvendige i tiden som kommer? 
Kulturutredningen 2014 viser som nevnt 
innledningsvis at kommunene har ned-
prioritert folkebibliotekene økonomisk 
over tid, og at det er behov for opptrap-
ping av ressursene til folkebiblioteket, 
både fra kommunene og staten sin side. 
Det blir bl.a. foreslått å øremerke midler 
i en periode. Fem av åtte informanter 
(to politikere) i undersøkelsen ønsker 
øremerkede midler tilbake. Siden staten 
på så mange andre kommunale områder 
legger føringer for den økonomiske 
driften ville en øremerking ha vært et 
kraftig signal fra norske myndigheter 
om at folkebibliotekene ikke skal være 
noen kommunal salderingspost. I skri-
vende stund er Nasjonal bibliotekstrategi 
2015-2018 lagt frem. Dette signalet er 
uteblitt. Likevel varsler strategien en ny 
oppmerksomhet rettet mot folkebiblio-
tekene. På lang sikt kunne en tenke seg 
innføring av nasjonale bibliotekplaner 
som er vide nok til at kommunene kan 
tilpasse driften av folkebibliotekene til 
lokale behov. Den typen planer kunne 
ha fremmet kommunikasjon mellom 
biblioteksjef og det politiske nivået. På 
kort sikt kan krav om politisk behandling 
før tildeling av prosjektmidler være et en-
kelt tiltak for å bryte ”kontaktforbudet”. 

Strukturelle problemer krever struktu-
relle løsninger. Dermed vil kanskje ikke 
leserbrevkampanjen til NBF få så stor 
effekt som en håper på. Flere av de 
aktive biblioteksjefene i undersøkelsen 
benyttet seg hyppig av presseoppslag 
for å bøte på manglende formell kontakt 
med politikere, men overaskende nok 
svarte politikerne at de sjelden eller aldri 
leste noe om biblioteket i de samme 
avisene. Det blir en avsporing å tro at 
den enkelte biblioteksjef kan snu den 
nasjonale negative trenden. Det betyr 
imidlertid ikke at biblioteksjefene bør 
slutte å arbeide for å synliggjøring bi-
blioteket politisk i kommunen. Tvert om. 
Når det administrative nivået hindrer en 
å nå fram med saker, er det lett å gi opp 
og konsentrere arbeidsinnsatsen der en 
ser resultater, om ikke økonomiske. Men 
politikere etterspør informasjon og det 
er en hårfin balanse mellom lojalitet til 
kommuneadministrasjon og ansvar for å 
ivareta og fremme biblioteket sine behov. 
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Med hjerte for drift
Høy oppetid og god driftsstabilitet er to av Bibliofi ls kjennetegn. I tillegg til et stabilt 

og veltilpasset operativsystem og maskinvare med god kvalitet og kapasitet, er utvikling av 
feiltolerant og stabil programvare en avgjørende forutsetning for god driftsstabilitet.

1. Vi har kildekode til alle 
verktøy vi bruker.

2. Vi har all programmerings-
kompetanse vi trenger på 
huset.

3. Vi har utviklingsprosedyrer 
med omfattende automa-
tiske tester av programme-
ne vi utvikler.

4. Bibliofi l fi nnes i bare én 
versjon, den nyeste og mest 
funksjonsrike. Kun én ver-
sjon skal vedlikeholdes.

5. Bibliofi l utvikles kontinuer-
lig, med hyppig oppdatering 
slik at ny funksjonalitet og 
feilrettinger kommer kun-
dene raskt til gode.

6. Omfattende logger og 
automatisk rapportering 
av avvik i drift av Bibliofi l, 
gjør oss i stand til å komme 
med tiltak tidlig, noe som 
er en naturlig prioritering 
for oss som har et ekstra 
hjerte for drift.
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For første gang inviterer Bibliotekarforbundet i høst til en egen 
konferanse for tillitsvalgte i Trondheim 12.-13. november. Meld deg på nå!

BF arrangerer tillitsvalgtkonferanse

– Vi ønsker å gi grunnmuren i 
BF, de tillitsvalgte, noe ekstra. Ved 
å ha en egen tillitsvalgtkonferanse 
gir vi våre tillitsvalgte faglig påfyll, 
både som bibliotekarer og som til-
litsvalgte. Og å ha gode tillitsvalgte 
er alfa og omega for et forbund, sier 
forbundsleder Margunn Haugland.

Konferansen foregår over to 
dager, fra 12.-13. november, og den 
blir holdt på Britannia hotel i Trond-
heim. Den er rettet utelukkende 
mot tillitsvalgte i organisasjonen, 
og i likhet med alle BFs kurs og 

konferanser er det gratis å delta for 
våre tillitsvalgte.

Tillitsvalgte og ytringsfrihet
Den ene konferansedagen er viet 

temaet tillitsvalgte og ytringsfrihet. 
Dette er et viktig tema for Bibliote-
karforbundet, som i høst oppretter 
sitt eget ytringsfrihetsutvalg.

Store deler av programmet er nå 
ferdig, og vi har blant annet fått 
bekreftet tre eksterne foredragshol-
dere til konferansen:
•	Forfatter og blogger Ida Jackson 

holder foredrag om hvordan man 
skaper engasjement om en sak i 
sosiale medier.

•	Forsker Sissel C. Trygstad pre-
senterer forskning på ytringsfrihet 
og de tillitsvalgtes posisjon i det 
offentlige.

•	Forsker Bitten Nordrik holder 
foredrag om ytringsfrihet og  ny-
liberale ledelsesformer.

Påmelding
Du finner påmeldingsskjema på BFs 

nettsider (bibforb.no). 

Om foredragsholderne:

Bitten Nordrik er utdannet cand.polit. ved Universitetet i Oslo og jobber til daglig som 
forsker i ved AFI – Arbeidsforskningsinstituttet, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning. 
Hun har også utgitt boken Psykososial arbeidsmiljøkartlegging – en trojansk hest?

Ida Jackson er forfatter, blogger og samfunnsdebattant. Hun har jobbet som kommunika-
sjonssjef i Store Norske Leksikon (snl.no) og er nå innholdsrådgiver i byrået Netlife Research. 
For boken Morfar, Hitler og jeg (2014) ble Jackson nominert til Brageprisen, Kritikerprisen 
for beste sakprosabok og Bokbloggerprisen 2014.

Sissel C. Trygstad er forskningssjef ved forskningsstiftelsen Fafo. Trygstad er utdannet Dr. 
polit. i sosiologi fra NTNU, og hun har gjennomført flere forskningsprosjekter om endringer 
i offentlig sektor. Hun har særlig kompetanse på temaer som arbeidstakeres medvirkning 
og innflytelse, arbeidsorganisering og New Public Management.

VÅR EGEN ORGANISASJON
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22 08 34 00 - www.bibits.no

Meld deg på 
årets største 
Tr  ffpunkt nå!

bibliotekvi

- møt hyggelige kollegaer
- få godt, faglig påfyll
- lær mer om det som er viktigst
- kos deg med god mat og drikke
- bli inspirert og motivert til å møte en
   ny hverdag

Vi ønsker deg hjertelig velkommen 
til Tromsø 5 - 6. november!

*

Det er satt i gang omfattende oppsigel-
ser ved Københavns Biblioteker, melder 
den danske avisen Søndag Aften. 33 
medarbeidere skal vekk.

Storstilt nedbemanning 
i Københavns bibliotek

Onsdag 9. september startet det konkrete arbeidet med å 
avslutte arbeidsforholdet til 33 medarbeidere i Københavns 
Biblioteker. Innen utgangen av oktober skal prosessen være 
avsluttet. 

”Personaletilpasning” ble vedtatt i juni.  Nå i september går 
prosessen kjapt framover. 9. september besluttet det sentrale 
samarbeidsorganet prinsippene for oppsigelser. Dagen etter 
orienteres de lokale samarbeidsutvalgene. 17. september 
besluttes de konkrete oppsigelser, og 23. september skal 
oppsigelsene effektueres. 

- Dermed avsluttes et halvt års nervøsitet blant medarbeidere 
på de københavnske bibliotek, skriver avisen 6. september. De 
legger til at bibliotekledelsen håper at antallet direkte oppsigel-
ser kan begrenses gjennom omrokkeringer og medarbeidere 
som går frivillig. Men det er altså 33 ansatte som må gå, av 
dette 15 studenter, 12 bibliotekarer og 6 merkantilt ansatte. 

De omfattende oppsigelsene skjer som ledd i finansieringen 
av København kommunes store bibliotekplan ”Styrk borgerne”. 
Den innebærer selvbetjening, digitalisering, kassasjon av 
450.000 bøker, mer differensiert betjening, lengre åpningstider 
og flere aktiviteter. Biblioteket skal investere over 40 millioner 
kroner på disse endringene de neste tre årene. Samtidig skal 
de, blant gjennom den kraftige nedbemanningen, spare 14,6 
millioner årlig fra 2018. 

Kultur- og fritidsforvaltningen i København er oppmerksom 
på at de store omveltningene som bibliotekplanen innebærer 
kan gjøre pressen interessert.  Det er derfor utarbeidet en 
spesiell instruks hvor det fremgår at ”Pressehenvendelser vare-
tages som udgangspunkt ikke af medarbejderne”. Derimot skal 
man som medarbeider orientere sin nærmeste leder og deret-
ter henvise til Kultur- og fritidsforvaltningens pressetjeneste. 

Det er også utarbeidet en mal for hva medarbeidere skal 
svare gjennom for eksempel sosiale medier. Svarene som 
nevnes er alle av positiv art: ”Lengre åpningstider, bedre inn-
retning, flere tilbud og flere muligheter online”. Ikke et ord om 
færre bøker eller færre medarbeidere.

Ifølge kommunikasjonsplanen vil “ændringen af biblioteks-
betjeningen påvirke medarbejdernes kerneopgaver og selvfor-
ståelse af, hvad det vil sige at være biblioteksmedarbejder”.

Under et personalmøte i mars, uttrykte deltakere en generell 
undring over toppstyringen i bibliotekplanen. Der var det stor 
usikkerhet om konsekvenser, og de ansatte markerte tydelige 
ønsker om at de digitale løsningene må på lufta og virke før 
man setter i gang omfattende strukturendringer. 

Tekst: 
Erling Bergan
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Familiær ballast, organisajons-
erfaring og mye pågangsmot
- Man må tørre å vise seg fram litt. Man må tørre å ta noen sjanser, sier Veronicha Bergli. 
Hun kom rett inn i nestledervervet under BFs landsmøte i november i fjor. Hvem er hun og 
hva mener hun? Vi har tatt en prat.

•	Veronicha Angell Bergli er 30 år gammel, med bachelor-
utdanning som bibliotekar fra Høgskolen i Oslo i 2012.

•	Hun har arbeidet som fagleder ved Vadsø bibliotek og er nå  
rådgiver ved Finnmark fylkesbibliotek i Vadsø.

•	Har vært tillitsvalgt ved Vadsø bibliotek og sittet i fylkesstyret  
i Finnmark BF.

•	 I november 2014 ble Veronicha valgt som ny nestleder i BF.

Tekst & foto: 
Erling Bergan

Veronicha Angell Bergli godt i gang som nestleder

B
li kjent m

ed B
F sentralt

VÅR EGEN ORGANISASJON

Veronicha Angell Bergli er 30 år gammel 
og arbeider ved Finnmark fylkesbibliotek i 
Vadsø, etter tre år ved Vadsø bibliotek før 
det. Til BFs landsmøte i fjor ble hun innstilt 
som nestleder i forbundet, og enstemmig 
valgt. Uten å ha sittet i forbundsstyret 
først. En tøff utfordring. Hvordan synes 
hun det går, et drøyt halvår etter at hun 
kom inn i vervet?

- Det tar tid å bli kjent rollen som nest-
leder i BF. Men jeg synes det går bra. 
Rollen min er nok annerledes enn den 
Margunn hadde da hun var nestleder, i og 
med at hun var frikjøpt. Hun var en del av 
den daglige driften i større grad enn jeg 
kan være. Men nå er det jo flere ansatt i 
sekretariatet.   

- Du er nestleder i en organisasjon 
med 1800 medlemmer, som også 
er en bedrift med 6 ansatte og en 

omsetning på 8 millioner. Skremmer 
ansvaret deg?

- Jeg er ydmyk i forhold til det. Men 
det skremmer meg ikke. Jeg har sittet i 
sentralstyret for Nei til EU, som også har 
en del ansatte i sekretariatet og en del 
millioner i omsetning. Men det jeg merker 
meg ansvaret som forbundsstyret i BF har. 
Vi har ansvar for budsjett og regnskap, og 
vi kan stilles til ansvar for budsjett og regn-
skap. Så har vi et sekretariat med ansatte, 
som vi må stole på skal gjøre jobben til 
daglig. Vi må ha overblikket og sette oss 
inn i sakene. Og vi har overordnet ansvar 
for økonomien, vi har arbeidsgiveransvar 
for de ansatte, og vi har ansvar for å følge 
opp landsmøtets vedtak. 

- Hvorfor sa du ja til å bli nestleder?
- Forespørselen kom ganske over-

raskende, siden jeg ikke hadde sittet i 
forbundsstyret før. Jeg hadde ikke vært 
med i BF sentralt overhode, bare så vidt 
begynt lokalt. Så jeg måtte gå noen runder 
med meg selv, og jeg diskuterte dette med 
familien, slik jeg pleier å gjøre. Men siden 

ungdomsårene har jeg alltid drevet med 
organisasjonsarbeid og politikk. 

Veronicha har vært aktiv i arbeidet mot 
norsk EU-medlemskap, blant annet sittet i 
styret for Nei til EU sentralt. Har også vært 
aktiv i Rød Ungdom og i Rødt. 

- Jeg trives godt med å drive organi-
sasjonsarbeid. Og så kommer jeg fra en 
fagforeningsfamilie. Pappa er nestleder 
i LOs juridiske avdeling. Da jeg vokste 
opp var mamma hovedtillitsvalgt i Norsk 
kommuneforbund, senere Fagforbundet. 
Jeg har gått i 1. mai-tog siden før jeg kan 
huske. Det har blitt en del diskusjoner 
rundt søndagsmiddagen. Så faglig arbeid, 
faglige spørsmål og det å være på ven-
stresida, det ligger meg nært. 

- Med dine foreldres engasjement i 
LO, har det vært vanskelig å komme 
hjem og fortelle at du er nestleder i 
et forbund i YS?

- Jeg har spurt Monica Deildok hvorfor 
BF valgte å være i YS, og hennes forklaring 
fant jeg helt akseptabel.  Det føles jo litt 
rart, siden jeg alltid har tenkt på YS som 
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en hovedorganisasjon for “gule” forbund. 
Men for meg er jo Bibliotekarforbundet 
det viktigste, og YS er paraplyen vi er 
under. Jeg fikk en stolthet for YS under 
streiken i januar, mot regjeringens end-
ringer i arbeidsmiljøloven. Både appeller, 
informasjonsmateriell og gjennomføring 
var bra. Jeg brukte mye av dette under 
streikearbeidet i Vadsø.

- Du var aktiv under streiken i ja-
nuar?

- Ja. Jeg tok kontakt med de andre 
forbundene i YS, og med LO og Unio, 
søkte politiet om tillatelser, skaffet fakler 
og holdt appell. 

- Har du erfaring som lokal tillits-
valgt i BF? 

- Jeg ble tillitsvalgt på Vadsø bibliotek 
ett år etter at jeg begynte der. Så jeg 
har vært med på både drøftingsmøte 
før forhandlinger, og selve de lokale 
lønnsforhandlingene.  Jeg har også sittet 
i fylkesstyret i Finnmark BF, og gjennom 
det forhandlet for andre i fylket.

- Hvordan gikk det?

- Stort sett går det greit. Det er jo et 
spill. Man må lære seg en måte å være 
på. Argumentasjonen synes jeg er lett å 
få tak på. Man ser at det er en del å gå 
på, så må man forhandle, og sjelden blir 
man hundre prosent fornøyd. Det er alltid 
spørsmål om strikken kunne vært tøyd 
enda lenger. Men det er en del av spillet. 
Man må gi og ta litt, og håpe at det er 
motparten som må gi mest.

- Med din erfaring som tillitsvalgt, 
hvordan ser du på BFs utfordringer 
med tillitsvalgtarbeidet?

- Den største utfordringen er nok at de 
aller fleste stedene er små. Flere steder er 
man avhengig av et godt samarbeid med 
større foreninger, for å bli informert best 
mulig og å påvirke på mange plan. Og så 
er det en utfordring å få fram biblioteka-
rens og biblioteksjefens kompetanse, for 
å få et lønnsnivå som rimer med andre 
deler av virksomheten. 

- Er det noen spesielle tiltak som 
du ser trengs for å styrke arbeidet til 
de tillitsvalgte?

- Skoleringen synes jeg er bra i BF. Jeg 
har selv deltatt på kurs, og opplevde det 
som veldig nyttig. Så det er viktig å få 
flest mulig på kurs, både for kunnskapen 
og utveksling av erfaringer med andre 
kollegaer. For forbundsstyret er det viktig 
å støtte fylkeslagene så de kan være en 
støtte for lokale tillitsvalgte. Noe av det 
som er fint med et mindre forbund, er at 
veien opp til toppen av organisasjonen 
er kortere. 

- Har du opplevd dette selv?
- Ja, jeg ringte støtt og stadig til konto-

ret, blant annet under forhandlinger for å 
drøfte hvor hardt jeg burde presse. Det 
fungerte veldig bra. Vi burde virkelig ut-
nytte at vi har en organisasjon med så god 
kompetanse sentralt og så korte avstander 
dit. Tillitsvalgte må ikke være redde for å 
ta den telefonen, når det trengs. 

- Nå har du vært et drøyt halvår i 
toppledelsen i BF. Hvordan ser or-
ganisasjonen ut fra denne vinkelen?

- Vår styrke og vår sårbarhet er at vi 
er små. Vi er avhengige av at medlem- 
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mene har tid og lyst til å ta på seg verv, 
vi har ikke heltidsansatte rundt omkring. 
Ledelsen må trå til og være den støtten 
vi kan være. Og nå som sekretariatet er 
styrket er det viktig å få formidlet ut den 
kompetansen som ligger i sekretariatet. 
Og da er det jo en styrke at det er lavere 
terskel for å ta kontakt, enn det ville vært 
i en større organisasjon. 

- Noen spesielle saker du brenner 
spesielt for i BF-ledelsen?

- Arbeidsmiljøloven og pensjonssaken 
synes jeg er viktige. De burde vi skolere 
oss godt på. Bibliotekutvikling synes jeg 
er kjempespennende. Håndheving av 
§5 – kravet om fagutdannet biblioteksjef 
– er viktig, det er spørsmål om bibliote-
karkompetanse generelt. Det betyr ikke 
at annen kompetanse ikke bør slippe til i 
bibliotekene, overhodet ikke! Men vi må 
være trygge på hva vår egen kompetanse 
består i. 

- Hvilken rolle burde bibliotekpoli-
tikken spille i BF?

- Vi er først og fremst et fagforbund. 
Men vi er også et profesjonsforbund, og 
det er hovedgrunnen til at jeg valgte å 
være med i BF. Vi kan knytte den faglige 
kompetansen til bibliotekaryrket og de 
utfordringene som ligger der. Dette ser vi 
i andre profesjonsforbund, de spiller en litt 
annen rolle enn andre forbund. Jeg mener 
absolutt at BF har en rolle å spille innenfor 
bibliotekutvikling og bibliotekpolitikk. Og 
som det politiske dyret jeg er, synes jeg 
dette er kjempespennende!

- Hvordan vil vi merke at det er 
Margunn og deg som nå leder BF?

- Jeg tror ikke vi skiller oss radikalt fra 
Monica Deildoks ledertid i vårt syn på 
bibliotekpolitikken. Men det kommer nye 
utfordringer og nye spørsmål. 

- Hva tror du blir viktig framover?
- Kommunesammenslåing blir åpenbart 

viktig. Både for ledelsen av bibliotek, 
spørsmål om eventuell overtallighet og 
for hvor mange bibliotekenheter vi skal 
ha. Bibliotekøkonomien blir nok ikke så 
mye bedre med det første, så her blir 
det utfordringer. Det er mye som tyder 
på at større hovedbibliotek vil styrke seg, 
mens små filialer vil slite med å over-
leve. Og så er det en økende tendens til 
meråpne bibliotek, og til automatisering 
av rutiner. Publikum kan oppleve dette 
som at biblioteket vider seg ut og vokser. 
Men det vil bare være deler av tilbudet. 
Her vil BF ha en viktig rolle å spille, i å 
påpeke nettopp at det bare er deler av 

tilbudet. Kompetanse og service vokser 
ikke nødvendigvis med selvbetjening og 
automatisering. Formidlingen vokser ikke 
nødvendigvis med utvidete åpningstider.   

- Er bibliotekfolk gode til å kom-
munisere ut?

- Ja, det er mange gode kommunikatø-
rer i bransjen, ellers ville vi sett mye mer 
dramatiske nedskjæringer. Folk står på for 
biblioteket sitt og argumenterer godt. Ofte 
er det viktig nok bare å vise – gjentatte 
ganger – til tilbudet, og til hvilke konse-
kvenser kutt vil ha på de enkelte delene 
av tilbudet. Det synes jeg det er mange 
som er flinke til. Men å heve dette opp til 
en større samfunnsdebatt, er noe van-
skeligere. Det er blant annet en oppgave 
for BF sentralt. Og de siste årene har det 
på nasjonalt plan vært mer å høre om 
bibliotek enn det var tidligere. Det er det 
nok flere aktører som har bidratt til.

- Du kom inn på radaren til en 
del BF-ere da vi hadde et “Nye 
stemmer”-arrangement under bi-
bliotekmøtet i 2012. Du avsluttet 
et engasjert innlegg med å si at du 
snart var ferdig utdanna, var klar for 
en spennende jobb og at det bare var 
å ta kontakt. Ganske offensivt. Er det 
typisk deg? 

- Ja, det var nok det. Det var en trygg 
setting, jeg ville kanskje ikke gjort det i 
en stor sal med mange mennesker. Men 
man må tørre å vise seg fram litt og man 
må tørre å ta noen sjanser. 

- Tok du en sjanse da du reiste fra 
Oslo til Vadsø for å begynne yrkeskar-
rieren der?

- Jeg visste ikke så mye om verken byen 
eller fylket før jeg reiste opp. Men den 
aprildagen jeg kom opp dit første gang, 
var det strålende sol og vindstille. Jeg kom 
inn på Vadsø bibliotek, et flott og moderne 
bibliotek bygd for ti år siden. Jeg gjennom-
førte intervjuet for jobben, og ble ganske 
begeistret av hele oppholdet der. Da jeg 
så reinsdyr på vei tilbake til flyplassen var 
jeg frelst. Det kunne vært en storm den 
dagen, men Vadsø viste seg fra sin beste 
side. Da jeg fikk tilbud om jobben, kunne 
jeg ikke si nei. 

Og hun har heller ikke sagt nei når det 
har vært snakk om BOBCATSSS-konferan-
sen, IFLA-gruppen “New Professionals”, 
eller aksjonen “Cycling For Libraries”. 

Nestledervervet i BF sa hun heller ikke 
nei til. Det er hun glad for. Og det er vi 
også. 

Veronicha i prat med Embret Rognerød i sekretariatet i Oslo. Til daglig jobber hun ved Finnmark 
fylkesbibliotek i Vadsø, men vervet som nestleder bringer henne til møter i Oslo fra tid til annen. 

 

VÅR EGEN ORGANISASJON
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   eBokBib 
ser du snart i ny 
innpakning!

Jon vant iPad 
Jon Isaksen ved Grimstad biblio-
tek er den heldige vinner av en 
flunkende ny iPad! I BFs verve-
kampanje er han trukket ut blant 
nyinnmeldte 2. kvartal.

BF øker verveaktiviteten sin for tida. Medlemmer får 
bokgavekort på 500 kroner for hvert nytt yrkesaktivt 
medlem de verver. Og nyinnmeldte er med i trekning 
av en splitter ny iPad hvert kvartal.

Jon Isaken ved Grimstad bibliotek synes det er stas å 
bli trukket ut som iPad-vinner blant vårens nyinnmeldte. 
Vi spurte ham hvorfor han har valgt å bli medlem av BF.

– Egentlig er det litt flaut at jeg ikke har blitt medlem 
før nå. Det var absolutt på tide, det begynner å bli 
noen år siden jeg begynte å jobbe som bibliotekar nå. 
Selvsagt skal man være medlem av profesjonens eget 
fagforbund.

– Hvorfor ble du bibliotekar?
– Det tok litt tid før jeg innså at det var bibliotekar jeg 

ville være. Det ble først et naturlig valg etter å ha jobbet 
i bokhandel i mange år. Har ikke angret et sekund på 
at jeg valgte verdens beste yrke.

– Det skal bygges nytt bibliotek i Grimstad. Er det 
vanskelige arbeidsforhold der dere holder til nå?

– Grimstad trenger uten tvil et nytt bibliotek. I over 30 
år har Grimstad bibliotek holdt til i midlertidige lokaler. 
Det er absolutt en utfordring å levere et godt bibliotek-
tilbud for Grimstads befolkning i de nåværende lokalene. 
Selv om arbeidsforholdene kan være vanskelige, vi 
har for eksempel magasin i en muggbefengt kjeller, 
er det først og fremst det begrensede arealet som er 
problemet. Det innebærer for eksempel utfordringer i 
forbindelse med de mange arrangementene vi har her. 
Biblioteket har dessuten verken lesesal eller datarom.

Tekst & foto: 
Erling Bergan

– På hvilken måte blir det nye 
biblioteket bedre?

Det nye biblioteket vil bli fire ganger 
så stort som det nåværende. Ikke minst 
er plasseringen perfekt, helt nede ved 
sjøen, i hjertet av byen. Det betyr at 
Grimstad endelig får et bibliotek som 
er det et bibliotek skal være, et sam-
lingspunkt og en møteplass for byens 
befolkning. Med eget auditorium blir 
det lettere med arrangementene. Det 
blir selvsagt også plass til lesesal, da-
taavdeling, filmrom, kafé, etc.

– Har det vært vanskelig å få 
vedtatt og bevilget penger til nytt 
bibliotek?

– Det har vært en lang prosess å 
få til et nytt bibliotek i Grimstad. Nær-
mere 35 år! Det ble vedtatt å bygge 
nytt bibliotek i 2009, men prosjektet 
ble den gang skrinlagt på grunn av 
budsjettunderskudd. Denne gangen 
er vi sikre på at det blir nytt bibliotek. 
Prosessen har kommet så langt at det 
er for sent å snu nå.

– Grimstad ligger dårlig an på 
de fleste parametre i biblioteksta-

tistikken. Tror det vil snu med 
nybygg?

– Jeg er usikker på hvilke parametre 
du sikter til her. Selv om vi ligger lavt 
når det gjelder bruk av midler på biblio-
tek så har det sammenheng med våre 
dårlige lokaler og at det brukes svært 
lite penger på disse lokalene. Vårt utlån 
står i forhold til at vi har fremstått som 
gammeldags, noe som er vanskelig å 
gjøre noe med i dette bygget.  Men vi 
er gode på arrangementer og på å følge 
opp ny teknologi. Og vi bruker ”opening 
the book”-prinsippene i vår tenkning. 
Vi har svært høyt fjernlån og et høyt 
e-bokutlån. Mediebudsjettet er også 
relativt bra. Vi er dessuten i gang med 
en bibliotekrevolusjon i Grimstad ved at 
vi satser mye på arrangementer, vi har 
en ny filial som åpnet i fjor og som nå 
er blitt et ”meråpent” bibliotek og det 
nye biblioteket håper vi vil endre folks 
holdninger til hva et bibliotek er og skal 
være. Vi har også en utstrakt grad av 
samarbeid med skolene i kommunen. 
Men all aktiviteten er mer på tross av 
lokalene enn på grunn av dem. 

VÅR EGEN ORGANISASJON
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Uttrykke kjønnsidentitet gjennom 
klær på arbeidsplassen 

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:
Det har oppstått et problem på ar-

beidsplassen. Jeg anser meg selv som 
kvinne selv om jeg er født mann. Jeg har 
derfor sagt til arbeidsgiveren min at jeg 
ønsker å uttrykke min kjønnsidentitet 
også på arbeidsplassen, blant annet 
gjennom klær. Arbeidsgiveren min lar 
meg imidlertid ikke komme på jobb som 
kvinne. De vil ikke gi en begrunnelse for 
dette. Jeg frykter at det vil få konsekven-
ser for meg på arbeidsplassen dersom 
jeg kler meg som en kvinne. Er dette 
diskriminering?

SVAR:
Basert på dine opplysninger i saken, 

er ombudets foreløpige vurdering at du 
blir dårligere behandlet etter diskrimine-
ringsloven om seksuell orientering når 
arbeidsgiver nekter å la deg uttrykke 
ditt kjønn på arbeidsplassen. Det følger 
av denne loven § 5 at det er forbudt 
med diskriminering (usaklig forskjellsbe-
handling) av noen på grunn av seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsut-
trykk, jf. § 5. Denne behandlingen kan 
i unntakstilfeller være tillatt etter § 6. 

Det avgjørende i denne sammenheng er 
om arbeidsgiver har en saklig og nød-
vendig begrunnelse for hvorfor du ikke 
kan uttrykke din kjønnsidentitet og om 
behandlingen av deg er uforholdsmes-
sig inngripende, etter unntaksadgangen. 
Du opplyser at arbeidsgiver ikke vil 
begrunne hvorfor du ikke kan kle deg 
som du ønsker. Det er derfor vanskelig 
for ombudet å gi en mer konkret veiled-
ning til deg enn dette. 

Ombudet kan vurdere om du har 
blitt diskriminert. I en slik vurdering 
innheter vi opplysninger fra begge 
partene i saken. Etter at vi har mottatt 
nok informasjon i saken, konkluderer vi 
med om det har skjedd brudd på loven 
eller ikke. Vi anbefaler imidlertid at du 
kontakter arbeidsgiver på nytt, eventuelt 
med bistand fra tillitsvalgte, og viser til 
at denne typen forskjellsbehandling kan 
være ulovlig. Du må gjerne vise dette 
brevet til arbeidsgiver. 

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombud

FRAVÆR OG GRAVIDITET Meråpent bibliotek

På Deichmanske Bibliotek, Majorstuen kan låntakere bruke biblioteket når det passer dem 
best. Majorstuen har åpent fra kl. 7 om morgenen til kl. 23 om kvelden hver dag året rundt!

Kari Bjørklid, Prosjektleder Meråpent bibliotek, Deichmanske bibliotek forteller:

”Deichmanske Bibliotek, Majorstuen filial i Oslo åpnet med et meråpent tilbud 1. juni i år, og 
har registrert en besøksøkning på 25% sammenliknet med fjoråret denne første måneden 
med et meråpent tilbud.

Meråpent bibliotek er allerede en stor suksess. Brukere setter stor pris på den utvidede 
åpningstiden og føler en stor følelse av eierskap til å ta vare på biblioteket. Brukene sitter 
og leser, studerer og jobber i meråpen tid. Det er en stille og rolig og god atmosfære i 
biblioteket. Nye brukere fortsetter å oppgraderer sitt lånekort for å kunne benytte biblioteket 
meråpent.

Deichmanske Bibliotek er i ferd med å planlegge 3 filialer til for meråpent: Furuset, Gamle 
Oslo og Lambertseter filialer - med tiden håper vi alle bibliotek i Oslo vil ha dette tilbudet.”

– på Deichmanske Bibliotek, Majorstuen

Majorstuen er det største Meråpne bibliotek i Norge akkurat nå
Gi brukerne mulighet til å benytte alle bibliotekets tilbud når det passer 
dem best - både innlevering, utlån, reservasjon utenfor ordinær åpningstid.

Axiell har sammen med Bibliotheca levert mer enn 200 Meråpne bibliotek 
i Norge, Danmark, Sverige og Finland .. og flere er på vei!

Se mer om alle våre RFID produkter på www.axiell.no
Axiell Danmark A/S | www.axiell.no | axiellno@axiell.com | +45 3338 2525
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For en god stund siden skrev jeg om mitt drømmebibliotek, hvor 
man lånte parkeringsplass med lånekortet, kunne skrive ut bøker 
som ikke lenger var i trykk (og biblioteket ikke hadde mulighet til 
å få tak), og mange andre godsaker. Det er som sagt en stund 
siden jeg skrev den spalten, og jeg tror kanskje jeg har skiftet 
mening om noen ting. Ikke ønsket om en maskin hvor man kunne 
trykke bøkene man trengte, det står fortsatt på min liste. Et ordtak 
går slik: “Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves”.

Sosiale medier kan være forferdelig irriterende og masete, men 
veldig ofte mest nyttig. Jeg er som mange andre glad i å skrolle 
gjennom feed’n min, og jeg har jo likt en mengde sider relatert til 
bibliotek og bibliotekarbeid. Og det var her jeg kom over noe som 
fikk meg til å bli helt varm om hjertet. Det var en sak om Windsor 
Public Library i Ontario, Canada. De har en fantastisk maskin, en 
trykkpresse hvor hvem som helst kan få trykket sin bok! 20. juli 
hadde de trykket 10 699 bøker, fordelt på 248 individuelle titler. 
Bøker på engelsk, arabisk, polsk, spansk og fransk. Barnebøker, 
romaner og slektsbøker er kun noe av det som har blitt trykket 
her. 98% av bøkene er selvpubliserte bøker. Hvor fantastisk er 
ikke dette? 

Selvsagt kan man spørre seg om dette er en tjeneste bibliote-
ket bør utføre, men som med så mange andre tjenester må jeg 
svare med et annet spørsmål: Hvorfor ikke biblioteket? Selv om 
biblioteket nå er så mye mer enn bare bøker, takk og lov, så er 
det fortsatt litteratur som i stor grad preger vårt arbeid på en eller 
annen måte. En aktivitet mange bibliotek er med på å arrangere 
er skrivekurs. Hvor fantastisk kult ville det ikke være å kunne gi 
ut resultatet fra et slikt kurs, profesjonelt trykket og innbundet? 

Jeg er komfortabel med å lese e-bøker, for øyeblikket leser 
jeg faktisk nesten alle mine bøker som e-bok. Ikke alle er like 
glade i det, og noen ganger ønsker heller ikke jeg det. Noen 
ganger ønsker man bare å ha en fysisk bok i hendene når man 
leser den. E-boka og p-boka vil leve side om side i mange år 
til, men det vil komme flere og flere e-bøker. Også i Norge, selv 
om vi har vært veldig trege så langt. Tenk hvis bibliotekene 
kunne spart plass ved å kjøpe inn alle bøker som e-bok, og så 
trykke ut de fysiske eksemplarene de har behov for etterhvert? 
Hvordan avtalen med forlagene vil se ut for å få til noe slikt 
overlater jeg til andre med større kunnskap. Det er ikke bare 
bibliotekplass som vil bli spart, miljøet vil også bli spart. 

Den som venter på noe godt...
En maskin i biblioteket, til å trykke bøker etter behov? Selvpublisering av barnebøker, slekts-
bøker, romaner? Hvor fantastisk hadde ikke det vært om biblioteket kunne tilby det?

SELVPUBLISERING

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.

Uansett har et av mine ønsker blitt oppfylt, om ikke akkurat slik 
jeg hadde sett for meg. For meg er dette et tegn på en bransje 
som tør å tenke utradisjonelt, selv når det gjelder slike tradisjonelle 
ting som litteraturen. Med tanke på at bibliotekverksteder som 
Folkeverkstedet til Deichman eller Verkstedet til Bergen bibliotek 
har begynt å spre seg, er jeg overrasket over at vi ikke allerede 
har en slik maskin på et av våre bibliotek. Så jeg sender herved 
en utfordring til BibliotekNorge, noen bør jo få til noe slikt her! 

Windsor Public Library i Ontario startet med sin Espresso Book Machine 
i 2012, som det første biblioteket i Canada. Maskinen gjør det mulig for 
brukerne å selvpublisere bøker. 
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- Strategi som forplikter
12. august la kulturminister Thorhild Widvey fram ”Nasjonal bibliotekstrategi”. BFs leder 
Margunn Haugland er positiv. - Dette er skritt i riktig retning. Men det er nå jobben begyn-
ner. Strategien forplikter, påpeker hun.

Drammensbiblioteket var stedet kulturminister Thorhild Widvey hadde valgt 
til å legge fram ”Nasjonal bibliotekstrategi” sammen med Nasjonalbibliotekets 
direktør Aslak Sira Myhre. Onsdag 12. august kunne kulturminister Thorhild 
Widvey endelig fortelle hva strategien går ut på. Ett av hovedgrepene er å 
utvikle sterkere fellestjenester for å frigjøre lokale bibliotekressurser. En ny 
modell for prosjektmidlene skal videreutvikle bibliotekene som debatt- og 
litteraturhus. I tillegg skal flere e-bøker og mer digitalt innhold gjøres tilgjen-
gelig i folkebibliotekene.

Kulturdepartementet sier i forbindelse med fremlegging av strategien: - For 
å få best mulig effekt av regjeringens satsing på bibliotek skal Nasjonalbiblio-
teket innta en mer aktiv rolle i utviklingsarbeidet. 

Satsing på prosjektmidler 
Det er spesielt økning i størrelse og ny modell for tildeling av prosjekt- 

og utviklingsmidler som gir NB denne styrkede rollen. - Midlene skal gå til 
infrastrukturtiltak og tiltak for å løfte frem bibliotekene som møteplasser 
og kultur- og læringsarenaer, og samtidig bidra til bedre utveksling av utvi-
klingsprosjekter for å stimulere til utvikling og samarbeid lokalt, heter det fra 
departementet.

- Denne strategien gir oss muligheten til å forme bibliotekene for et nytt 
århundre. Jeg ser frem til å begynne arbeidet allerede i morgen, sier direktør 
i Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre.

Strategien forplikter, sier BF
– Vi er positive til strategien som nå er lagt. Og den forplikter, både kul-

turministeren når statsbudsjettet utarbeides og nasjonalbibliotekaren når 
strategien skal implementeres, sier BFs leder Margunn Haugland.

Hun peker blant annet på at nasjonalbibliotekaren sier at ”Vi vil skape en 
bølge av arrangementer i folkebibliotekene i hele Norge”.

– Strategien gir god retning for Nasjonalbibliotekets arbeid med dette. 
Og vi ser at Nasjonalbibliotekaren tar grep og viser engasjement for dette. 
Men for å få til en bølge må det bevilges mer enn de 22,5 millionene som 
nå er utlyst i prosjektmidler til slike formål. Kommunene må vise vilje i sine 
bibliotekbudsjett, men det må også regjeringen i midlene som settes av i 
kommende statsbudsjett, sier Haugland.

Hun legger til at også bibliotekene og de bibliotekansatte selv har et an-
svar for å følge opp. – Strategien er krevende, og den krever at sunn drift og 
profesjonelt håndverk går hånd i hånd med vilje til omstilling og nytenkning.

Forbundsstyret i BF hadde en diskusjon om den vedtatte nasjonale biblio-
tekstrategien på sitt møte 27. august. Ettersom strategien ikke er gjenstand 
for ytterligere politisk behandling, men skal begynne å implementeres umid-
delbart, var det ikke grunnlag for å fatte vedtak om hva BF synes om strategien. 
Synspunktene som kom inneholdt både positive vurderinger og påpekning 
av problemer og utfordringer på ulike områder. Dette har vi fått en del av 
forbundsstyremedlemmene til å gjenta på de neste sidene.

Les hele bibliotekstrategien på bibforb.no/strategi-som-forplikter/ 

Tekst & foto: 
Erling Bergan

Torhild Widvey presenterer ny nasjonal bibliotekstrategi.

Aslak Sira Myhre utdyper strategien fra NBs ståsted.

BF-leder Margunn Haugland intervjues av media.

Nasjonalbibliotekaren og kulturministeren kom til Drammen 
bibliotek for å stake ut kursen for norske folkebibliotek.

NASJONAL BIBLIOTEKSTRATEGI
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Nasjonal bibliotekstrategi er lagt fram. Nå kjenner vi regjeringens og nasjonalbibliotekets 
folkebibliotekpolitikk. Hva synes BF-styret? Vi har bedt hver enkelt av dem tenke høyt.

Forbundstyremedlemmer om nasjonal bibliotekstrategi

Veronicha Angell Bergli: - Fylkesbibliotekene stemoderlig behandlet

Først og fremst er det veldig bra at 
vi har fått en Nasjonal bibliotekstrategi. 

Det er viktig at man forstår hvem den 
er laget av og hvem den er laget for.

Dette er regjeringens og kulturdepar-
tementets strategi for bibliotekfeltet og 
den skal realiseres gjennom Nasjonal-
biblioteket. Strategien gir en oversikt 
over statlig ansvar og oppgaver for å 
bidra til utvikling og til å oppnå de bi-
bliotekpolitiske målene som er fastsatt 
i kulturbudsjettet 2015.

Dagens regjering, og dermed også 
strategien, er helt klar på at det er uaktu-
elt å gå inn for å øremerke midler til fol-
kebibliotekene og at det er kommunene 
selv som har hovedansvaret for å utvikle 
folkebibliotekene. Strategien tar likevel 
innover seg at mange folkebibliotek blir 
underfinansiert og nedprioritert i kom-
munebudsjetter rundt om det ganske 
land. Utlysningen av arenautviklingsmid-
ler som kom i etterkant av, og som en 
følge av, strategien kan således ses på 
som et slags kompromiss med tanke på 
øremerking. Her er det mulig å søke om 
midler til tilpasning av lokaler og kjøp av 
utstyr uten krav om egenandel.

Det er likevel enkelte ting i strategien 
som jeg reagerer på.

Jeg synes fylkesbibliotekene har blitt 
litt stemoderlig behandlet. Og reagerer 
på utsagn som:

”For de mindre bibliotekene kan det 
være nyttig at fylkesbibliotekene deltar 
både som kompetansesenter og som til-
rettelegger av aktivitetstilbud bibliotekene 
kan benytte seg av.”

Er det kun ovenfor de mindre biblio-
tekene fylkesbiblioteket skal spille en 
slik rolle?

Under e-bøker reagerer jeg på:
”Ett av ankepunktene mot den utlåns-

modellen Forleggerforeningen i dag har 

anbefalt er at den er for lite fleksibel. I en 
dialog vil man spesielt se på mulighetene 
for å innføre betydelig større fleksibilitet 
enn i gjeldende utlånsmodell, for eksem-
pel gjennom kombinasjon av lisenser og 
betaling per utlån.”

Jeg er veldig skeptisk til en modell 
som innebefatter betaling per utlån. 
Det fungerte overhode ikke i Sverige. 
Hvordan skal man kunne budsjet-
tere ut i fra en sånn modell? Et annet 
poeng er at mange har benyttet seg 
av muligheten som ligger i nasjonalt 
lånekort for å kunne knytte seg til flere 
fylkers e-boksamling. Her vet man at det 
erfaringsmessig vil være kortere ven-
tetid på e-bøker i Finnmark enn i Oslo. 
Hvordan vil det slå ut for bibliotekene i 
Finnmark budsjettmessig om man skal 
havne i en situasjon hvor man betaler 
for hver e-bok en osloborger låner fra 
samlingen? Vil dette føre til at man ikke 
kan være medlem av flere forskjellige 
e-boksamlinger? 

Når det kommer til transportordning 
synes jeg strategien har en noe virke-
lighetsfjern beskrivelse av situasjonen.

”Transport av fjernlånsmateriell utgjør 
en stor kostnad for bibliotekene. Det har 
ved flere anledninger blitt foreslått av ak-
tører i biblioteksektoren at staten skal ta 

ansvar for en nasjonal transportordning. 
Bibliotektransport tilbyr bibliotekene frakt 
av fjernlånsmateriell. Bibliotektransport 
leverer sine tjenester til fylkeskommunene 
etter anbudskonkurranser. Dette er en 
tjeneste der deltakerne kan oppnå gevinst 
med å slå seg sammen om anbud. Det 
bør være et mål at lokal og regional kunn-
skap danner grunnlaget for transportord-
ninger på tvers av forvaltningsnivåer og 
kommunegrenser. Økonomisk er det for-
delaktig med flere aktører på begge sider 
av bordet i forbindelse med anbud om 
transporttjenester. På denne bakgrunn vil 
ikke departementet etablere en nasjonal 
transportordning. Transportordninger for 
bibliotekene er en del av de kommunale 
og regionale driftsoppgavene, der det i 
dag finnes løsninger som fungerer tilfreds-
stillende. Det er et eksisterende marked 
med flere aktører som tilbyr tjenesten til 
kommunene og fylkeskommunene.”

Det er godt mulig transportordningen 
fungerer godt når det kommer til trans-
port av bøker mellom bibliotek som er 
medlem av samme transportordning. 
Om man står utenfor vet jeg at det 
ofte er episoder hvor transporten kan 
ta uforholdsmessig lang tid og/ eller 
at pakkingen er dårlig/ blir ødelagt på 
veien, noe som gjør at sluttbrukeren 
i de kommunene som står utenfor i 
realiteten får et dårligere tilbud. Det er 
ikke alle som har anledning til å være 
med i transportordningen. Og så vidt 
meg bekjent er det bare en leverandør, 
utenom om posten/ bring, som lever en 
slik tjeneste. Her er det mulig jeg tar 
feil… Jeg mener man bør etterstrebe 
en korrekt virkelighetsbeskrivelse og en 
mest mulig optimal løsning som sikrer 
at man i virkeligheten har et sømløst 
bibliotektilbud. 
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Monica Skybakmoen: - Matnyttige tiltak 

Når man leser Nasjonal biblio-
tekstrategi 2015-2018 må man hele 
tida huske på at dette er en strategi 
som forteller hva Nasjonalbibliotekets 
ansvar skal være ovenfor folkebibliote-
kene i Norge. Det er dette den handler 
om, og ikke så mye mer enn akkurat 
det. Jeg syns Nasjonal bibliotekstrategi 
2015-2018 er veldig god, sett i forhold 
til hva vi savnet før den kom. Vi har i 
flere år etterlyst en tydeligere retning 
fra Nasjonalbiblioteket, og hatt et ønske 
om at Nasjonalbiblioteket skulle ta mer 
ansvar for folkebibliotekutviklinga. Det 
syns jeg er tydelig at de skal gjøre nå. 
Noen ønsket seg øremerkede midler til 
bibliotekene, men sett i forhold til antall 
folkebibliotek – så ville det uansett ikke 
blitt mange kronene til hver. I stedet har 
det nå kommet et dokument som sier 
noe om tjenester Nasjonalbiblioteket 
skal gi som vil komme alle bibliotek til 
gode. Og dette er bra!

Dersom strategien blir gjennomført 
som skissert, så vil dette være til stor 
hjelp for folkebibliotekene. Nasjonalbi-
blioteket skal i framtida ta ansvar for 
gratis bibliografiske data i riktig kvalitet 
til alle bibliotek, utvikle et godt nasjo-
nalt biblioteksøk, samt tilby kostnadsfri 
bruk av WebDewey. Disse grepene vil 
spare folkebibliotekene for store res-
surser, for eksempel knyttet til kjøp av 

Bibbi-data, som de nå heller kan bruke 
til andre tjenester.

Jeg merker meg også spesielt at 
det skal kunne søkes om prosjekt- og 
utviklingsmidler uten store krav om 
egenandel. Dette er veldig bra, fordi 
det nettopp er egenandelen som er 
vanskelig å skaffe for bibliotek med 
stram økonomi. I tillegg kan man søke 
om midler til mindre ombyggingstiltak 
for å tilrettelegge lokalene til ny ak-
tivitet (jmf bibliotekloven). Dette kan 
nesten ses på som renoveringsmidler, 
og vil være kjærkomment for små og 
store bibliotek. 

Nasjonal bibliotekstrategi inneholder 
også noen tiltak som jeg er spent på 
(og litt skeptisk til) om lar seg gjen-
nomføre. Jeg velger allikevel i første 
omgang å glede meg over initiativet 
og de konkrete tiltakene som er skik-
kelig ”matnyttige” – for daglig drift i 
folkebiblioteksektoren. 

Anne Husøy: - Midler til mer hverdagslige gjøremål

Det er fint med alt som kan hjelpe 
folkebibliotekene med å forbedre tilbu-
det til alle våre brukere. Og i Nasjonal 
bibliotekstrategi kommer det fram noen 
gode tiltak.

Nå skal det endelig bli mulig å søke 
midler til mer hverdagslige gjøremål, 
ikke bare nyskapende og kreative 
tiltak. Tilskudd til aktiviteter og utstyr 
er bra, det trengs oppgradering på 
det området. Men det som trengs like 
mye er personalressurser, og det er 
ikke en NB-oppgave å sørge for. Og 
kommunalreformen forutsetter en del 
endringer i kommunestrukturen, noe 
som innebærer endringer i bibliotek-
strukturen, og det blir spennende å se 
hvordan personalsituasjonen endres i 
den sammenhengen. Jeg ser positivt på 
at å samle bibliotekressursene, så kan 
de utnyttes bedre for alle innen et større 
område. Men med den kommuneøko-
nomien vi har i Norge i dag, så er jeg 
redd for at både bibliotekavdelinger og 

bibliotekpersonale blir borte underveis. 
Endelig tar NB tak i sentrale bibliote-

koppgaver som e-bok, katalogtjenester, 
Det flerspråklige bibliotektilbudet m.m. 
Det er bra, det er noe de burde gjort 
for lenge siden, så det er godt å se at 
det nå skal på plass. De burde også 
ha tatt tak i transporttjenesten og til 
og med tatt det økonomiske ansvaret 
for det. Nå er det en forventing, både 
fra bibliotekhold, men også blant pu-

blikum, at bøkene flyter fritt mellom de 
ulike bibliotekene uten kostnader for 
lånerne, og uten noe særlig merarbeid 
for bibliotekene. Men det koster. Det 
er faktisk dyrt for bibliotekene ute i 
distriktet å sende bøker rundt omkring 
i landet, spesielt for de som ikke er med 
på transportordningen, og transportord-
ningen koster også en del. 

Et annet viktig område strategien 
skuffer på er fjernlån av elektroniske 
medier. Vi må kunne låne e-bøker mel-
lom bibliotekene, noe annet vil være helt 
absurd. Det er viktig for folkebibliote-
kene å være UH-sektorens forlengede 
arm rundt i landet, og det å viderefor-
midle også digitalt materiale ser jeg på 
som helt nødvendig, og det er skuffende 
at ikke departementet også ser det. Vi 
kan ikke låne inn digitalt materiale for 
så å skrive det ut på papir til låneren, 
slik det står i utredningen, det er ikke 
gjennomførbart i praksis. 
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Marthe Rislå Torkildsen: - Kan NB betale for alles tilgang på alt?

Jeg har valgt å se på punkt 7 Felles 
infrastruktur, ettersom jeg er systeman-
svarlig ved Kristiansand folkebibliotek.

WebDewey og nasjonal biblioteks-
tandard: Jeg er spent på å se hvor mye 
WebDewey vil bli tatt i bruk. Og om 
dette vil føre til likere katalogisering, 
samt lettere gjenfinning. Hvis ”en bok 
en registrering” blir en realitet vil dette 
spare oss for mye jobb, og vi kan bruke 
resursene på andre ting, som formidling 
og arrangementer. Et felles autoritetsre-
gister vil gjøre katalogene mere ryddig, 
og forhåpentligvis hindre doble poster, 
samt gjøre gjenfinning av all aktuell/
relevant materiell lettere.

Digitale tjenester: Det er nyttig at alle 
får tilgang på alt, og de samme mulig-
hetene til å følge med i tiden, men så 

var det det med hvem som må ta reg-
ninga? Eller vil NB betale for det meste? 
Mulig det kom fram av teksten, men da 
har jeg oversett det. Det er fantastisk 
at det finnes så mange engasjerte og 
entusiastiske ildsjeler som ønsker vår 

nye digitale hverdag velkommen, og 
ønsker å bidra til utviklingen.

Biblioteksøk: Jeg er usikker på om 
det at lånere vel kunne fjernlåne direkte 
selv fra hele landet er positivt eller ne-
gativt. Vil det spare oss for mye arbeid 
eller gi oss ekstra mye å gjøre? Vil lå-
nerne bestille bøker fra andre bibliotek 
når det fortsatt finnes eksemplar inne 
på deres lokale bibliotek? Og Hva gjør 
vi om NILL slutter å virke fra 1. januar 
2016, som det er forespeilet? 

Biblioteksystem: Jeg forstår at NB 
ikke vil tvinge alle bibliotek til å ha 
samme system, men det er ikke alle 
biblioteksystem som kommuniserer 
godt med hverandre. Et felles system 
vil kunne hindre misforståelser og feilin-
formasjon bibliotekene seg imellom. 

Randi Egge Svendsen: - Økt tilgang til digitalt materiale

Jeg synes for det første at det er 
veldig bra at det har kommet en 
melding.  Og det er viktig å huske 
på at det er en strategi for statens 
oppgaver innenfor sektoren.  Det er 
selvfølgelig bra med prosjektpenger 
til bibliotekutvikling. Blant annet er 
det bra at det åpnes opp for at vi 
kan bruke prosjektmidler til ”mindre 
tilrettelegging i bibliotekenes fysiske 
omgivelser”. Debatt er noe helt nytt 

og vi trenger annet utstyr enn det 
vi har. 

Men jeg har kanskje mest forhåp-
ning til at NB tar tak i utvikling av 
digitalt innhold i folkebibliotekene.  At 
vi gjennom felles avtaler og lisenser 
får en økt tilgang til digitalt materiale.  
Gode e-bok ordninger osv.

Felles infrastruktur som Bibliotek-
søk og norsk WebDewey kan bli gode 
hjelpemidler for folkebibliotekene. 

Kjell Erik Johnsen: - Svakt om fjernlån av e-bøker

Jeg synes det er mye bra i denne 
strategien, for eksempel med hen-
syn til frie bibliografiske data og 
prosjekt- og utviklingsmidler, selv 
om man alltids kunne ønske seg mer 
penger, men jeg synes strategien 
sier seg litt for fornøyd når det gjel-
der fjernlån av digitalt materiale. Det 
er veldig uheldig at tilgang til fjern-
lån av e-bøker ikke er bedre, både 
fra fagbibliotek til folkebibliotek og 

mellom fagbibliotek. Jeg skjønner 
interessene til opphavspersonene, 
men hvis det i årene framover blir 
flere og flere e-bøker og færre og 
færre bøker på papir vil det med 
dagens ordninger bety dårligere 
tilgang til informasjon for befolknin-
gen. Jeg håper man kan komme fram 
til bedre og mer fleksible løsninger 
i framtiden. 
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Linda Rasten: - Kan bruke pengene friere når bibliografiske data blir gratis

Jeg har hatt såkalt katalogansvar 
i folkebibliotek i mange år, så jeg 
vil gjerne fokusere på den delen av 
strategien som gjelder bibliografiske 
data. 

Jeg jobbet lenge med katalogise-
ring uten kjøp av BIBBI-poster. Vi 
kom etter hvert til en erkjennelse 
av at tiden kunne brukes bedre på 
andre felt av det daglige bibliotek-
arbeidet, og at det var mer rasjonelt 
å kjøpe poster. Jeg har hatt prin-
sipielle motforestillinger mot noen 
av valgene som er gjort i postene 
Biblioteksentralen produserer, men i 
det daglige fungerer de fint. Samtidig 
har arbeidet uten Bibbi-poster gitt 
meg en mye større bevissthet rundt 
katalogposter, metadata og hvor 
viktig det er for sluttbrukertjenester 
at det som puttes inn i systemene 
er riktig og overførbart. Når man 
tar størrelsen på min arbeidsplass i 
betraktning, har jeg nok hatt en uvan-
lig stor interesse for katalogisering! 
Jeg mener at det at min sjef og jeg 
hadde en bevissthet rundt dette også 
spredte seg ellers i personalet, og 
slik fikk vi gode diskusjoner om me-
tadata. Hvis vi valgte egne løsninger, 
var det med åpne øyne. 

Helt fra jeg var ganske ny i yrket 
har jeg lurt på hvorfor ikke katalog-
poster ble sendt gratis ut fra nasjo-
nalbiblioteket til folkebibliotekene. Og 
jeg har vel aldri helt fått tak i historien 
bak. Jeg synes det er en kjempeny-
het at NB nå begynner med dette! 
På side 32-33 i strategien heter det: 

”Tilgang til bibliografiske data i 
riktig kvalitet vil kunne avlaste de aller 
fleste bibliotekene for arbeid og kost-
nader. Ved å frigjøre ressurser som 
brukes til registrering av samlinger, 
kan staten styrke bibliotekene uten å 
øremerke midler til drift av bibliotek.”

Jeg må innrømme at jeg tenkte OI! 
(og litt hurra!) da jeg leste dette. 
Her synes jeg strategien er konkret 
og åpenhjertig. Det er ikke uvanlig 
at det offentlige sentraliserer en 
del rutineoppgaver til folk som er 
profesjonelle på det, mens de mer 

spesialiserte, situasjonsbetingede 
oppgavene beholdes på tjenesteste-
dene. Mange steder er f.eks. innkjøp 
og lønnskjøring et samarbeid mellom 
flere kommuner. Produksjon av bibli-
ografiske data er nok en av de mest 
innlysende bibliotek-kandidatene til 
en slik sentralisering. 

På side 33 pekes det på at sentral 
produksjon vil kunne øke postenes 
kvalitet. Men like viktig er kanskje 
beslutningen om å gjøre dataene 
tilgjengelig som lenkede, åpne data, 
slik at alle som ønsker det kan pro-
dusere nye tjenester på grunnlag av 
dem i framtida. Helt sikkert på måter 
vi ikke kan tenke oss i dag! Og da er 
det selvfølgelig viktig at alle beholder 
like opplysninger i like felt, slik at de 
i sin tur kan høstes inn, søkes i og 
gjenbrukes.

Jeg undrer meg allikevel over set-
ningen på side 33: ”Forutsetningen 
er at bibliotekene bruker de sentralt 
produserte data som de er, uten å 
gjøre endringer lokalt.”

Hvor bokstavelig mener de dette? 
I mitt arbeid forbeholdt jeg meg 
alltid retten til å kunne gjøre lokale 
tilpasninger. Det kunne være felt vi 
ikke brukte, som ble fjernet helt ved 
import. Men først og fremst var det 
lokale tilføyelser. For eksempel ana-
lyserte vi artiklene i et lokalhistorisk 
tidsskrift. Her la jeg inn mange emner 
som var viktige i vår kommune, som 
navn på steder, personer, bedrifter 
og hendelser. Dette er lokal kunn-
skap et nasjonalbibliotek aldri vil 

kunne ha. Skal man da ikke kunne 
legge til disse opplysningene? 
Eller skal man måtte operere med 
en ”skyggekatalog” der de lokale 
postene ligger? Jeg ser for meg en 
del bibliotekarisk ulydighet her, og 
ser fram til konkretiseringer fra NB. 
Asgeir Rekkavik ved Deichmanske 
bibliotek la fram flere interessante 
problemstillinger rundt denne set-
ningen i et innlegg på Biblioteknorge 
19. august i år. (Søk fram tidligere 
eposter fra postlista på http://www.
nb.no/cgi-bin/wa. Red.anm.)

Det står ikke noe om hvordan sen-
tral, gratis levering av bibliografiske 
data skal gjennomføres i praksis. 
Skal NB helt enkelt betale Biblio-
teksentralen for å fortsette som de 
gjør, slik at den eneste forandringen 
er at regninga kommer til staten og 
ikke kommunene, eller er det større 
forandringer på gang? Strategien er 
jo ellers ganske klar på at det ikke er 
ønskelig å fikle med et fungerende 
marked. Jeg lurer på hva Bibliotek-
sentralen tenker. Jeg antar at NB har 
vært i kontakt med dem i forkant.

Når staten nå tar denne oppgaven, 
vil folkebibliotekene sparer til dels 
mange kroner. Håpet er selvfølgelig 
at vi får beholde disse kronene og 
gjøre noe spennende med dem. Det 
er også en risiko for at midlene blir 
spist opp ved budsjettkutt og at bi-
bliotekene sitter igjen med glimrende 
poster og mindre penger. Men den 
risikoen løper vi uansett, og det er 
heller ikke noe Nasjonalbiblioteket 
kan gjøre noe med. Vi må fortsette 
å kjempe for utvidede rammer lokalt, 
og glede oss over at vi kan bruke 
pengene friere når bibliografiske data 
blir gratis.

Felles, nasjonalt autoritetsregister 
er også en strålende og etterlengtet 
nyhet. Her vil jeg som forhenvæ-
rende katalogansvarlig bare si hurra! 
Og: det var jaggu på tide! 
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Jan Egil Holter-Wilhelmsen: - Prosjektbasen vil være nyttig

Det er mange positive punkter i den 
Nasjonale Bibliotekstrategien slik jeg 
ser det. Mange ønsker nok kanskje 
at økonomisk midler skal øremerkes 
bibliotekene, men det er urealistisk å 
tro at det kommer til å skje i nærmeste 
fremtid. At potten med prosjektmidler 
økes og at man har utvidet områdene 
man kan søke til er derfor meget posi-
tivt. Når budsjetter kuttes merkes det 
ofte godt hos bibliotekene, noe som da 
gjør utviklingen av lokalene vanskelig. Et 
nytt lys- og lyd-anlegg er noe som kan 
gjøre en stor forandring for et bibliotek 
som debatt- og dialog-arena, når man 
nå slipper å håpe på at kommunen skal 
ha råd til en slik investering åpner det 
seg nye muligheter for flere bibliotek.

At biblioteket som debattarena/dialo-
garena/møteplass har fått en stor plass i 
bibliotekstrategien er ingen overraskelse, 
men likevel er det viktig at det blir presi-
sert hvor viktig dette er. I en hverdag hvor 
man mangler nøytrale, lavterskel arenaer 
blir det viktigere og viktigere å kunne tilby 
arrangementer. Spesielt arrangementer 
som er utenfor de rent litterære. Arran-
gementer som gir kunnskap, inviterer til 
dialog og debatt, arrangementer som 
viser hvor viktig vi faktisk er for mange. 

Den økte prosjektpotten vil absolutt 
være til hjelp her, men kun i kombinasjon 
med økt kompetanse blant bibliotekarer 
og andre bibliotekansatte. Kompetanse 
både når det gjelder gjennomføringen 
av slike arrangementer, men også når 
det kommer til prosjektarbeid.

Bibliotekstrategiens fokus på det 
digitale er også gledelig, at mer gjøres 
tilgjengelig vil være til stor nytte for fol-
kebibliotekene. Økt tilgang både på spill 
og film er viktig når man tenker på hvor 
stor innvirkning de har på den kulturelle 
hverdagen for mange. Det jeg savner her 
er at Nasjonalbiblioteket burde tatt en 
større rolle når det gjelder å arbeide med 
rettighetene til bruk av spill i bibliotekene. 
Det er et stort arbeid, som involverer flere 
store aktører, og man burde derfor hatt 
tyngden fra Nasjonalbiblioteket i ryggen 

i et arbeid med dette. Ordningen Norsk 
Filminstitutt har lagd for tilgjengeliggjø-
ring av de norske spillene kjøpt inn under 
innkjøpsordningen er også noe jeg håper 
vil bli utviklet mer etterhvert. 

Noe jeg tror vil være veldig nyttig i 
tiden fremover er prosjektbasen som 
skal utvikles. Prosjekter har vært, og vil 
fortsette å være, det viktigste redska-
pet for bibliotekutvikling. Spesielt slik 
det er lagt opp til nå. Ved å samle alle 
prosjekter som får midler i en base vil 
man kunne øke verdien av prosjektene. 
Et prosjekt som kun kommer et biblio-
tek til gode, uten at det man har lært 
eller utviklet lett kan dele med andre 
har begrenset nytte i mine øyne. Det 
som tiden vil vise er hvor lett denne 
prosjektbasen vil være å søke i. 

Det er uttalt at det er folkebiblio-
tekene som er hovedfokus for denne 
bibliotekstrategien. Det er nok det jeg 
har størst problem med. At Nasjonal-
biblioteket skal arbeide med en felles 
infrastruktur for folke- og fagbibliotek 
er positivt, men det burde også arbei-
des mer med å legge til rette for større 
samarbeid mellom folke- og fagbiblio-
tek. Med større samarbeid vil man for 
eksempel kunne nå ut til flere brukere. 

Margunn Haugland: - Tiltakene må komme hele sektoren til gode

Det er positivt at strategien er kommet. 
Det er en strategi for statens, altså Nasjo-
nalbibliotekets, arbeid i forhold til folkebi-
bliotekene. BF har tidligere etterlyst at NB 
tar en mer aktiv rolle i utviklingsarbeidet, 
og det er bra at de nå ønsker å gjøre 
det. Det er høye forventninger i sektoren 
rundt tiltakene. 

Det er bra med ny modell for prosjekt-
midlene, uten  egenandel på en del av 
potten for en periode. Men skal det bli 
en bølge av arrangement i bibliotekene 
som kulturminister og nasjonalbibliotekar 
ønsker, nytter det ikke med dagens pott, 
selv om den er økt i det siste. Det må 
satses både i kommende statsbudsjett 
og i de lokale kommunebudsjettene. 

I strategien er det er synd at ikke 
fylkesbibliotekenes viktige rolle som 
utvikler i fylkene er mer fremhevet. De 
gjør en utrolig viktig jobb for å sørge for 
at alle bibliotekene er med. 

Jeg hadde også håpet at strategien 
hadde slått fast målet om en sømløs bi-

blioteksektor, også for digitale samlinger.
UH-bibliotekene kjøper som regel inn 

fagbøkene som e-bøker. Om e-bøkene 
skal fjernlånes av et folkebibliotek må den 
skrives ut på papir til låneren på folke-
biblioteket. Dette etterspørres ikke siden 
de vet det fører til en utskrift av en fagbok 
som kan være på flere hundre sider. Hvem 
ønsker det?  

Strategien forplikter både kulturminister 
og nasjonalbibliotekar. Derfor må BF følge 
med på at strategien blir fulgt i tiden frem-
over og hvilke virkninger den får ute. Vi må 
blant annet følge med på hva som skjer i 
små bibliotek med små ressurser – får de 
være med på bølgen som er varslet? Tilta-
kene må komme hele sektoren til gode. 
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Nye bibliotek 
– en motor i byutviklingen?
Under Arendalsuka i år arrangerte BF paneldebatten ”Nye bibliotek - en motor i byutviklin-
gen?” Et bredt panel belyste spørsmålet, og det hele ble streamet. Du kan se paneldebat-
ten på nettet: bibforb.no/folg-bibliotekdebatten-direkte/. 

Førsteamanuensis Sunniva Evjen så spørsmålet fra et forskersynspunkt, 
mens Nicolai Strøm-Olsen argumenterte med at byutvikling forutsetter 
arbeidsplasser framfor kultur. Kristin Øygarden var debattleder. 

Drammens kultursjef Tone Ulltveit-Moe og biblioteksjef Monica Nyhus 
kunne fortelle om bibliotekets betydning for utvikling av Grønland bydel. 

Stortingsrepresentantene Hege Liadal (Ap) og Svein Harberg (H) var 
skjønt enige om betydningen av bibliotek, også for byutvikling.

Nicolai Strøm-Olsen og Tone Ulltveit-Moe fortsatte diskusjonen på torvet 
i Arendal etter paneldebatten.

Paneldebatten ble streamet live. Men du kan fremdeles se det hele på 
nettet: bibforb.no/folg-bibliotekdebatten-direkte/.

Forbundsleder Margunn Haugland åpnet paneldebatten. Her sammen 
med alle involverte foran inngangen til Arendal bibliotek.
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Sunniva Sunniva Evjen har 
bachelor- og master-
grad i bibliotek- og 

informasjonsvitenskap, og tok i 2012 doktorgraden 
på politikernes visjoner for folkebibliotekene i tre euro-
peiske byer. Hun har jobbet som researcher i Dagbladet 
og som bibliotekar ved Stortingsbiblioteket. Nå er hun 
førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og 
informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo og Akerhus.

Sommerfugleffekten
Er virkningen av bibliotektjenester målbar? Må vi alltid måle alt vi gjør? Sunniva Evjen slår 
et uvitenskapelig slag for bibliotekets sommerfugleffekt.

FORSKNING OG MÅLBARHET

Sommerfugleffekten, en formulering 
knyttet til såkalte kaotiske systemer som 
uttrykker at små endringer i forholdene 
ved et visst tidspunkt kan forplante seg 
og gi store virkninger senere. (Aarnes 
2009)

I forrige uke tok jeg toget med en 
belgisk kollega. Vi snakket selvsagt 
om forskning, om mulige prosjekter, 
om studentinvolvering og samarbeid. 
Kollegaen min er sosiolog. Det er ikke 
uvanlig at universitetet hennes tar på seg 
forskningsoppdrag, blant annet for lokale 
eller regionale styringsorganer – for å 
måle effekt av tiltak, av organisasjoner 
og av aktiviteter. 

- I’m so tired of impact studies, sa 
hun. Impact, impact – everything should 
be measured. But some things can’t be 
measured. Measuring is not always what 
is important. We should know this.

Jeg begynte å tenke på bibliotekets 
”effekt” - er den målbar? 

Et større bilde
Hvert eneste år får vi bibliotekstatis-

tikk som forteller oss noe om opp- eller 
nedgang i utlånstall, åpningstid, budsjett 

og besøk. KOSTRA-tall er nyttige for å 
se tendenser. Samtidig har de sine klare 
begrensninger, og det er et behov for 
indikatorer som viser et større bilde av 
virksomheten.

Forskere kan gå dypere inn i materien: 
Svanhild Aabøs doktoravhandling lærte 
oss noe om bibliotekenes samfunnsverdi 
– målt i kroner og øre (2009). Hvorvidt 
biblioteket oppleves som nyttig er blitt 
undersøkt av (Vakkari et al 2014). PLACE-
prosjektet har slått fast hvordan bibliotek 
brukes som møtested i en storbykontekst 
(Aabø, Audunson, Vårheim 2010, Aabø 
& Audunson 2012). Mindre studier viser 
at biblioteket kan bidra til at innvandrere 
får økt tillit, både til andre mennesker 
og samfunnet generelt (Vårheim 2014, 
Audunson, Essmat & Aabø 2011). Dette 
er bare noen eksempler på hvordan fors-
kning kan gi omgivelsene et mer nyansert 
bilde av hva som egentlig skjer med 
bibliotekene, hva de brukes til og hvorfor.

Lån en svenske
Fra media hender det vi får andre fortel-

linger om biblioteket enn de som handler 
om økonomi og utlånstall. I Aftenposten 
1. september (Claussen 2015) kunne 

man lese om integreringsproblematik-
ken i Sverige – der de venter 75.000 
flyktninger i år. Kommunene som skal 
bosette dem, er ikke alltid like godt rustet 
for arbeidet. Men enkelte greier likevel å 
tenke alternativt rundt integrering. I kom-
munen Hultsfred kan man på biblioteket 
– i tillegg til bøker – låne en svenske. Slik 
kan de nyankomne få reell kontakt med 
lokalsamfunnet: en hyggelig prat og mye 
nyttig informasjon. Tiltaket er så vellykket 
at flere svenske kommuner følger etter. 

Skeptisk til politimenn? Skuler du på 
kortvokste? På hovedbiblioteket i Kø-
benhavn kunne du i fjor låne en fordom 
(Larsen 2014) – og kanskje deretter bli 
kvitt den. Ideen om menneskebibliotek 
er ikke ny, men kanskje ekstra viktig nå. 
Europa skal demme opp for en humanitær 
krise mens skepsisen til flyktningestrøm-
men er forbausende stor i mange land. 
Da kan det være ekstra viktig å røske litt 
opp i egne holdninger. 

Sommerfugleffekten
Tilbake på toget holder kollegaen min 

på sitt: - Public libraries – we cannot mea-
sure everything that they do. Jeg kjenner 
jeg er enig med henne, samtidig som 
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forskeren i meg gjerne vil dokumentere, 
bevise, begrunne med en gang. Men 
noen ganger skal man kanskje huske 
sommerfugleffekten, og vite at virknin-
gene kan komme senere. At vi ikke får 
målt dem betyr ikke at de forsvinner eller 
mangler verdi.

Kollegaen min forteller at i Antwerpen, 
byen der hun bor og jobber, er det et 
bibliotek der sjefen har sluttet å be de 
nye brukerne om legitimasjon når de skal 
få lånekort. De har nemlig ingen – de er 
papirløse, «ulovlige», en del av den uende-
lige flyktningestrømmen inn i Europa. Det 
er ikke populært blant politikerne i byen. 
Biblioteksjefen har fått beskjed om å 
kreve legitimasjon. Men hun nekter. Det er 
hun som bestemmer, og hennes bibliotek 
er åpent for alle – med eller uten papirer. 
Hos henne er de ikke bare flyktninger, de 
er også bibliotekbrukere. Mennesker som 
søker seg mot et sted der de kan være 
nettopp det - mennesker. De får se en 
annen side av et land som ikke helt vet 
hva de skal gjøre med nød. 

Små hendelser, små bidrag
Det løser ikke dagens krise at biblio-

teket låner ut fordommer, gir et tilbud til 

asylsøkere, eller tar imot papirløse. Det 
fjerner ikke all rasisme eller fiendtlighet 
mellom mennesker. Det fins ikke et enkelt 
svar på flyktningkrisen. Men små hendel-
ser, små bidrag, kan få betydning senere. 
Helt uvitenskapelig tenker jeg på det som 
bibliotekets sommerfugleffekt. 
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Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til 
stipend for studentmedlemmer i BF. 

Stipendet skal brukes til deltakelse på konferanser og seminar innen 
biblioteksektoren.

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. 

Studentstipend tildeles normalt kun til konferanser/seminarer i inneværende semester.

Forbundsstyret skal ha kortfattet rapport om hvilket utbytte man hadde av deltakelsen.

Søknad sendes til bf@bibforb.no

Har du spørsmål, ring BFs sekretariat: 48 02 09 00.

Stipend til studentmedlemmer

Bibliotheca Nova
2-2015

På flukt, på vent, på eventyr? 
Kari Skjønsberg-dagene 2015

Nasjonalbibliotekets skriftserie 

Bibliotheca Nova
På fl ukt, på vent, på eventyr? 
Om krig i barne- og ungdomslitteratur
Kari Skjønsberg-dagene 2015

Kari Skjønsberg-dagene 2015 
presenterte ulike innfalls-
vinkler til krig slik dette 
temaet framstår i barne- 
og ungdomslitteraturen.
Forelesningene fra denne 
konferansen er nå samlet 
i siste nummeret av 
Bibliothecan Nova.

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

Bibliotekarforbundet tilbyr kurs for med-
lemmer og tillitsvalgte. I høst samarbei-
der vi med studentforeninga Alexandria 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus, om et 
seminar om den nye arbeidsmiljølova. det 
går av stabelen 19. oktober. Og dagen 
etter er det introkurs for nye tillitsvalgte, 
et dagskurs vi håper vil dekke et viktig 
behov. 12.-13. november går vår store 
tillitsvalgtkonferanse av stabelen i Trond-
heim. Og 10.-11. desember arrangerer vi 
lederkurs. 

På BFs nettsider bibforb.no finner du 
oppdatert informasjon om kurstilbudene 
våre. Påmelding gjør du også på nettsi-
dene. Har du ytterligere spørsmål, tar 
du kontakt med BFs sekretariat på bf@
bibforb.no eller 48 02 09 00.

Kurs!
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Bibliotekkonsulent

Bibliotek-Systemer As utvikler, støtter og selger datasystemene 
Bibliofil og eBokBib til bibliotek i Norge.

Bibliotek-Systemer As er ledende innen sitt fagfelt. Fagbibliotek og 
over 100 av de større fylkes- og folkebibliotekene over hele landet,  
samt et betydelig antall skolebibliotek knyttet til disse er brukere av 
Bibliofil. eBokBib har en solid posisjon, og er valgt av brorparten av 
regionene i landet, og av enkeltbibliotek i andre regioner.

Bibliotek-Systemer As har god økonomi med positive driftsresultat og 
fornuftige reserver. Firmaet holder til i romslige lokaler utenfor Larvik.

Vi søker etter en ny medarbeider som: 

Bibliotekkonsulenten vil inngå i 
vår gruppe for utvikling og ved-
likehold av Bibliofil og eBokBib.

Vi ønsker en person med biblio-
tekfaglig utdannelse, og det er 
en fordel med bibliotek-praksis. 
Vi vil imidlertid også gjerne 
ha søknader fra nyutdannede. 
Søkerne må kunne arbeide 
strukturert og selvstendig, ha 
evne til å gjennomføre oppgaver 
samt ha interesse av å sette seg 
inn i nye oppgaver. Førerkort for 
bil er en forutsetning.

Arbeidsoppgaver vil i 
utgangspunktet være:
• Kundekontakt.
• Kursing i bruk av Bibliofil.
• Vedlikehold og utarbeidelse 

av dokumentasjon.
• Bidra med bibliotekfaglig 

kompetanse i videreutvikling 
av Bibliofil og eBokBib. 

• Redaktøransvar for informa-
sjonsbrev m.m.

Det må påregnes en del reising 
i forbindelse med kundebesøk, 
kurs og deltagelse på arrange-
menter. 

Vi kan tilby:
• Arbeidssted utenfor  

trengselen.
• Svært trivelig arbeidsmiljø.
• Gode pensjons- og for-

sikringsordninger.
• Lønn etter avtale.

I tillegg kan vi bistå når det gjel-
der å finne egnet bolig og andre 
praktiske forhold i forbindelse 
med eventuell flytting.
Spørsmål om stillingen kan 

rettes til:
• Bibliotekkonsulent  

Vidar Ringstrøm, 
E-post: vidar@bibsyst.no

• Daglig leder  
Ola Thori Kogstad 
E-post: ola@bibsyst.no

Søknadsfrist:
Skriftlig søknad sendes snarest, 
og senest innen 25. september 
2015 til:

Bibliotek-Systemer As
Postboks 2093
3255 LARVIK

eller på e-post til:

firmapost@bibsyst.no
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Biblioteklokaler som stikker seg ut

EKSTERIØR OG INTERIØR

Masdar Institute Library ligger i Abu Dhabi, De forente arabiske emirater. Masdar Institute of 
Science and Technology er et forskningsorientert universitet, med fokus på alternativ energi. Det 
ble etablert i 2007-2010, med bygninger tegnet av Foster + Partners i London. Biblioteket er en 
selvstendig bygning med iøyenfallende arkitektur.
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BF-brosjyren 
er her
Bestill nå!
Til bruk i verving eller 
når BF skal presenteres. 

Kontakt BF-sekretariatet 
og få tilsendt en bunke. 

De flykter for 
livet over 
Middelhavet
SEND SMS FLUKT 
TIL 2272 (200 kr)
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MEDLEMSFORDELER

Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til 
stipend. 

Stipendet skal bidra til faglig utvikling for BFs medlemmer og kan gjelde 
etter- og videreutdanning, kurs, aktiv deltakelse på arrangement, studie-
turer, studieopphold, hospitering, prosjekt, m.m.

Det er kun medlemmer av BF som kan søke stipend. Medlemmer i stats-
sektoren oppfordres spesielt 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/Del din kunnskap kan være en del 
av gjenytelsen for tildelt stipend.

Søknad sendes til bf@bibforb.no

Stipend for BF-medlemmer

Papirflyttere jobber ikke akkurat så svetten renner.

Toppkommentator

LEI AV MYTER?
KAMPANJESTART 01.10.15

FØLG MED
jegerstatsansatt.no / #jegerstatsansatt

STYRKE GJENNOM SAMSPILL
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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

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

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

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

Rogaland
Kari Nilssen Hølland
Sandnes bibliotek
Telefon: 41 12 96 81
Epost:       kari.n.hoelland@sandnes.kommune.noz

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

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

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

Hedmark og Oppland
Vegard Gundersen
Lillehammer bibliotek
Telefon:   97 75 02 68
Epost:      Vegard.Gundersen@lillehammer.kommune.no

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

Akershus
Helene Nyen
Asker bibliotek
Telefon:    99 01 15 32
E-post:     helene.nyen@asker.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
Anne Husøy, Molde bibliotek
Kjell Erik Johnsen, Høgskolen i Østfold

Varamedlemmer
Linda Rasten, Ås bibliotek 
Irene Eikefjord, Universitet i Bergen
Kari Angelsen, Bodin videregående skole, Bodø
Jan Egil Holter-Wilhelmsen, Horten bibliotek 
Marthe Rislå Torkildsen, Kristiansand folkebibliotek 

Forbundsstyret

Postadresse:  Bibliotekarforbundet
  Postboks 431 Sentrum, 
  0103 Oslo

Besøksadresse: Øvre Vollgt 11, Oslo
  (øverst i Tollbugata)

Telefon:  48 02 09 00
E-post:  bf@bibforb.no
Nettside:  www.bibforb.no
Facebook:  /Bibliotekarene
Twitter:  @Bibliotekarene

Du melder deg inn i Bibliotekarforbundet på våre nettsider www.bibforb.no. 
Ferdig utdannede bibliotekarer må sende dokumentasjon på bibliotekar-
utdanning som vedlegg. 
Trenger du hjelp? Ta kontakt med Petter Bruce i BFs sekretariat: 
tlf 48 02 09 00 eller bf@bibforb.no. 

Innmelding og endring av medlemsopplysninger :   www.bibforb.no



Sitatet

”En av forutsetningene for utlånsmodel-
len vi har i dag, er at den skal tillate 
en balanse mellom det kommersielle 
markedet og utlån fra bibliotek. Med de 
tallene vi ser nå ser, er det ganske klart 
at så ikke er tilfelle. Denne modellen er 
simpelthen ikke bærekraftig.”   

Kristenn Einarsson, administre-
rende direktør i Den norsk For-
leggerforening, i artikkelen ”Vil 
bremse vekst i e-bok” i Klassekam-
pen 8. september 2015.

Bibliotekfeltet har ofte vært ganske ne-
gative til offentlige utredninger, meldinger, 
proposisjoner, strategier, planer og budsjet-
ter. Det som legges fram oppfattes sjeldent 
godt nok, det viser som regel manglende 
forståelse for bibliotekenes betydning, bi-
bliotekenes ressursbehov og bibliotekarenes 
kompetanse. 

Slik har det vært under skiftende regjerin-
ger og kulturministre. Noen gledelige unntak 
kom mot slutten av den rødgrønne regjerings-
tida. Etter at Trond Giske hadde kastet bort 
fire år i Kulturdepartementet med å levere 
dårlige statsbudsjett-kapitler for bibliotek og 
produsere en skuffende kraftløs stortings-
melding om bibliotek, og med et intermesso 
med Anniken Huitfeldt, kom Hadia Tajiks med 
betydningsfulle endringer i formålsparagrafen 
i folkebiblioteklova. 

Da ble bibliotekbransjens reaksjoner ve-
sentlig mer nyansert. 

For her fikk vi noe fra staten som var an-
nerledes enn vi var vant til. Ikke det vanlige 
småtteriet, som vi så måler mot våre omfat-
tende krav og forventninger. Nei, med ny 
formålsparagraf ga det politiske feltet oss 
flere oppgaver og høyere forventninger enn 
vi var i stand til å fylle, en litt uvant situasjon. 
For en gangs skyld var det ikke vi som dro 
politikerne etter oss, det var faktisk omvendt. 

Dette er et viktig bakteppe for å lese den 
framlagte bibliotekstrategien og reaksjonene 
på den. 

Men jeg vil ta et annet tilbakeblikk også: 
Det statlige ansvaret på bibliotekområdet har 
flyttet på seg noen ganger de siste tiårene. 
I 2003 ble Statens bibliotektilsyn (folkebi-
bliotekområdet) og Riksbibliotektjenesten 
(fag- og forskningsbibliotekområdet) slått 
sammen med arkiv- og museumsområdet til 
ABM-utvikling. Og for fem år siden ble ABM-
utvikling splitta opp. Ansvaret for A-en og 
M-en havnet hos Norsk kulturråd, mens B-en 
havnet i Nasjonalbiblioteket. Der har den etter 
manges mening blitt stemoderlig behandlet, 
nærmest betraktet som et lite supplement til 
Nasjonalbibliotekets egen virksomhet. 

Har B-en omsider funnet sin plass?
Folkebibliotekene har altså fått modernisert 

oppgavene sine gjennom ny formålspara-
graf, samtidig som det statlige ansvaret for 
folkebibliotekutvikling har vært – i beste 
fall – utydelig. 

Den nye nasjonale bibliotekstrategien må 
leses som at Kulturdepartementet nå gir Na-
sjonalbiblioteket marsjordre om å prioritere 
en målrettet utvikling av bibliotekene, utenfor 
NBs egne vegger. Eller kanskje det er rettere 
å si at den nye nasjonalbibliotekaren har 
bedt om en tydelig marsjordre, og fått den. 
B-en, som litt likegyldig fikk innvilget asyl i 
Nasjonalbiblioteket for fem år siden, har nå 
omsider fått permanent oppholdstillatelse.  

Strategien inneholder i seg selv ingen 
friske penger, de må eventuelt komme i stats-
budsjettene. Noen hadde nok spent buen 
alt for høyt på forhånd, og målte Widveys 
bibliotekstrategi mot de urealistiske målene 
”bibliotekmilliard” og øremerkede midler til 
folkebibliotek. Men de fleste var nok ganske 
fornøyd med at Aslak Sira Myhre begjær-
lig griper ansvaret for folkebibliotekenes 
utvikling, og gjør strategiens tiltak til sine. 
Og kanskje mye av strategien er hans verk 
også. I hvert fall når han under lanseringa 
sier: - Vi vil skape en bølge av arrangementer 
i folkebibliotekene i hele Norge! 

Tida for å vise kald skulder til offentlige 
politiske dokumenter om bibliotek ser ut til å 
være avblåst. Inntil videre. 

Og hvem hadde trodd at det skulle skje 
med et dokument fra en kulturminister i en 
blå-blå regjering, utgått fra Høyre og Frem-
skrittspartiet? 
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