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BF holder døgnåpent! 

Kompetanse om arbeidsliv sitter 
i veggene i BF-sekretariatet. 
Nå slipper vi deg inn døgnet 
rundt. ”Ofte stilte spørsmål” på 
BFs nettsider er en gullgruve. 
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Revolusjonens røst

Hvordan kan bibliotekene bruke tekno-
logien til sin fordel i kampen om tilgang 
på kunnskap? Den kjente amerikanske 
open access-aktivisten, historikeren 
og Harvard-bibliotekdirektøren Robert 
Darnton mener spørsmålet er et være 
eller ikke være. 
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Fusjoner og 
organisasjonskultur 

Høgskoler, universitet, kommuner - det er  
mange fusjoner på gang for tiden. Og  
bibliotek er involvert alle steder. I sammen- 
slåingsprosesser er det viktig å ta hensyn 
til organisasjonskultur, skriver Sunniva  
Evjen, som viser til forskning på feltet.  
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Lederen har ordet
Å rekruttere, lære opp og holde på til-

litsvalgte er blant de store utfordringer 
for alle organisasjoner, ikke minst for små 
organisasjoner som BF som har med-
lemmene spredt rundt på et stort antall 
arbeidsplasser. 

Et fagforbund må sørge for god opplæ-
ring i rollen som tillitsvalgt. En tillitsvalgt 
må ha kompetanse for å takle de mange 
ulike situasjoner som en kommer opp i som 
tillitsvalgt, enten det dreier seg om forhand-
linger, krevende diskusjoner om arbeidstid 
eller argumenter mot kutt i bibliotektilbudet. 

Tillitsverv gir kompetanse
I BFs medlemsundersøkelse spurte vi de 

som har tillitsverv og de som har hatt det 
tidligere om å oppgi de inntil tre viktigste 
grunnene til at de har eller har hatt tillits-
verv. Hele 39% av disse oppgir som grunn 
at ”tillitsverv gir kompetanse”.

BF har i 2015 hatt en bevisst satsing på 
å øke tjenestetilbudet vårt til tillitsvalgte, 
for å gi grunnmuren i BF, de tillitsvalgte, 
faglig påfyll og gjøre dem enda dyktigere 
i sin rolle. 

Vi har på hjemmesidene lansert sek-
sjonen Ofte stilte spørsmål. Her legger vi 
ut gode og lett tilgjengelige svar på ulike 
arbeidslivsspørsmål innen blant annet ferie, 
pensjon, nedbemanning, lokale forhandlin-
ger og arbeidstid. Dette skal ikke erstatte 
skreddersydd og personlig bistand fra 

sekretariatet når det trengs, men kombi-
neres med dette, slik at medlemmer og 
tillitsvalgte lettere kan finne svar på små 
og store spørsmål selv.

Rekordmange kurs
I tillegg til seksjonen på hjemmesiden har 

vi økt BFs kurstilbud, og som du kan lese 
om i forbundsleders beretning til landsstyre 
vil BF i 2015 avholde rekordmange kurs. 
Vi har holdt grunnkurs for tillitsvalgte og 
medlemmer, grunnkurs for Oslo kommune, 
introduksjonskurs for nye tillitsvalgte, sty-
rekurs for fylkeslagsstyrene, temakurs om 
omstilling i KS-sektoren, jobbsøkerkurs 
for studenter, i tillegg til 3 regionale kurs i 
lokale forhandlinger. Og vi har enda et par 
igjen: storsatsingen tillitsvalgtkonferansen 
i Trondheim og lederseminar i desember. 

Tillitsvalgtkonferansen og den reste-
rende økningen i kurstilbudet er en velover-
veid satsing for å øke kompetansen blant 
tillitsvalgte selv om vi vet at BFs tillitsvalgte 
er godt skolerte: Medlemsundersøkelsen 
til BF viser at 46 % av alle som svarte 
på undersøkelsen har deltatt på BF-kurs. 
Tre av fire nåværende tillitsvalgte og to av 
tre tidligere tillitsvalgte har gått på kurs i 
BF-regi.

Faglig påfyll
Riktig kompetanse trengs ikke bare 

som tillitsvalgt. Rollen som bibliotekar 

er i endring, og at fremtidens bibliotek 
krever ny kompetanse høres ofte. Jeg 
mener at bibliotekarkompetanse også 
trengs i fremtidens bibliotek. Men som i 
alle andre yrker må en ha faglig påfyll og 
oppdatering. Dette tar mange i sektoren 
på alvor. Fylkesbibliotekene tilbyr et vidt 
spekter av kompetansehevende tiltak for 
at ansatte på folke- og skolebibliotekene 
skal være med i utviklingen. 

Stipendsøknadene til BF vitner også 
om et stort ønske blant bibliotekarer 
til å utvikle seg. Mange ønsker å ta 
etter- og videreutdanning, og mange 
ønsker å delta på seminarer, kurs og 
konferanser i inn- og utland for å holde 
seg oppdatert fordi de ser at å utvikle 
egen kompetanse bidrar til både trivsel, 
motivasjon og egenutvikling.  

Ledernes ansvar
Men kompetanseutvikling er ikke 

bare den enkelte ansatte sitt ansvar. 
Ledere har et spesielt ansvar. De skal 
motivere medarbeiderne til å øke sin 
kunnskap og styrke sin kompetanse for 
at en skal kunne opprettholde dagens 
tilbud, og for å kunne videreutvikle til-
budet for å møte morgendagens krav. 
Ledere må jobbe systematisk med 
kompetanseutvikling. De må kartlegge 
medarbeiderens kompetanse for vite 
hva nåsituasjonen er, analysere kom-
petansebehovet og så lage opplærings-
planer for å nå kompetansebehovet. 
På den måten sørger en for at dagens 
bibliotekarer også i fremtiden har den 
kompetansen som trengs for å jobbe i 
morgendagens bibliotek. 

Tillitsvalgtkonferansen og den resterende øk-
ningen i kurstilbudet er en veloverveid satsing for 
å øke kompetansen blant tillitsvalgte selv om vi vet 
at BFs tillitsvalgte er godt skolerte ”
”

Margunn Haugland
Forbundsleder



Bibliotekaren  9/20154   

BF holder døgnåpent!
Kompetanse om arbeidsliv sitter i veggene i BF-sekretariatet. Men de fleste medlemmene 
er ikke innenfor veggene våre. Og de stusser på ting utenfor arbeidstida. Derfor har vi lagt 
ut en god del av kompetansen som en døgnåpen tjeneste. I skyen. Tventifårseven, som det 
heter på fint. Velkommen inn!

•	På Bibliotekarforbundets nettsider finner du svar 
på ”Ofte stilte spørsmål” innen arbeidsliv. 

•	Spørsmålene er gruppert etter tema. 
•	Hvert spørsmål kan ekspanderes med et kort svar, 

og du kan klikke videre for et noe fyldigere svar. 
•	Trenger du mer hjelp, er det bare å ringe  

sekretariatet.
•	Her bringer vi noen nyttige eksempler på svar på  

slike ”Ofte stilte spørsmål”.

Tekst: 
Erling Bergan

”OFTE STILTE SPØRSMÅL” INNEN ARBEIDSLIV

De ansatte i sekretariatet har opp gjennom årene besvart 
mange henvendelser fra medlemmer. Blant annet om arbeidstid, 
ferie, pensjon, sykdom og permisjon, nedbemanninger, lokale 
forhandlinger og rollen som tillitsvalgt. De har fått god erfaring 
med hvilke spørsmål som kommer ofte. Og de vet at mange 
medlemmer ofte trenger et relativt kort avklarende svar, heller 
enn et personlig råd. 

På nettsidene finner du nettopp svar på slike ”Ofte stilte spørs-
mål” innen arbeidsliv. De er gruppert etter tema. Hvert spørsmål 
kan ekspanderes med et svært kort svar, og du kan klikke videre 
for et noe fyldigere svar. Er ikke dette nok, er det jo bare å ringe 
sekretariatet. De er mer enn villige til å hjelpe.

Det ligger mye arbeid og kvalitetssikring bak disse svarene. 
Det er tydelig angitt når hvert svar sist ble oppdatert, for å gi deg 
trygghet for at informasjonen ikke er foreldet. Mange av svarene 
henviser også til mer omfattende informasjon, enten det er fyldige 
artikler, avtaler eller lover. 

Vi vet at du fra tid til annen har bruk for denne tjenesten. Derfor 
oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med ”Ofte stilte spørsmål” 

nå. Neste gang du trenger litt hjelp om ferie eller arbeidstid, vil du 
kanskje gå rett på de matnyttige svarene her, i stedet for å google.

Her i bladet bringer vi noen eksempler, som viser nytteverdien. 
De er skrevet i sekretariatet og kvalitetssikret av forhandlings-
leder Monica Deildok. Ta en kikk på disse, og gå også inn på 
BFs nettsider og se alle 73 svarene vi har lagt ut så langt. Flere 
kommer, så følg med! 

”Ofte stilte spørsmål” finner du enkelt under ”Lønn og arbeid” i menyen 
på BFs nettsider (bibforb.no). 
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Hva gjør jeg når det oppstår alvorlige 
konflikter på min arbeidsplass?
Fra tid til annen oppstå uoverensstemmelser og uenighet mellom 
arbeidsgiver og arbeidstakere. Da er det din oppgave som tillitsvalgt 
å bidra til å løse problemene.

Enkelte konflikter skyldes ue-
nighet om lønnsforhold og tariff-
spørsmål, og kan løses gjennom 
forhandlinger og drøftinger i hen-
hold til lov- og avtaleverket. Av og 
til oppstår det konflikter av mel-
lommenneskelig karakter, mellom 
kolleger eller mellom en kollega og 
en leder. Disse konfliktene kan være 
vanskeligere å definere inn under 
avtaleverket, og de kan være svært 
ødeleggende for enkeltpersoner og 
arbeidsmiljø

Det lønner seg som regel å løse 
problemene så nær kilden som 
mulig. Slik kan en liten konflikt tas 
hånd om før den utvikler seg til en 

større sak. Sørg for at du har alle 
faktiske opplysninger i saken, be om 
skriftlig redegjørelse og dokumenta-
sjon, og vær tydelig på hva du kan 
hjelpe til med. 

Ofte har tillitsvalgte behov for 
veiledning og bistand i slike saker. 
Ta også kontakt med fylkeslaget 
eller BFs sekretariat hvis du har 
behov for det.

Tillitsvalgte er viktige samar-
beidspartnere for arbeidsgiverne 
i det systematiske arbeidet for å 
forebygge og håndtere mobbing 
og konflikter. Gjennomgående er 
det imidlertid verneombudet som 
er arbeidstakernes talsperson i 

arbeidsmiljøsaker. Verneombudet 
kan spille en rolle i løsning av kon-
fliktsaker. 
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Kan jeg avtale å ta ut ferie på forskudd 
eller overføre ferien til neste år?
Ja. Det kan inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie 
med inntil 12 virkedager og overføring av inntil 12 virkedager til 
neste ferieår. Forskuddsferie og overføring av ferie ut over dette 
kan ikke avtales.

Ifølge ferielovens kapittel 7 kan du 
avtale med arbeidsgiver å overføre 
inntil 12 virkedager av den lovfes-
tede ferien til neste ferieår. Det 
samme gjelder den avtalefestede fe-
rien. Dette innebærer altså at du kan 
avtale å overføre inntil 17 virkedager 
(tilsvarende 14 arbeidsdager) totalt 
til neste ferieår, forutsatt at dette 
avtales skriftlig med arbeidsgiver.

Med virkedager menes alle dager 
bortsett fra søndager og lovbe-

stemte fridager. Det vil si at også 
lørdag er virkedag i ferielovens 
forstand.

Du har også rett til å avtale for-
skuddsvis avvikling av ferie i inntil 
12 dager.

I KS-sektoren krever overføring av 
avtalefestet ferie en skriftlig avtale 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker 
(Hovedtariffavtalen i KS, §7.4.6). 

Hva gjør bisitter og bakvakt ved 
lokale forhandlinger?
Mange av våre medlemmer deltar i lokale forhandlinger hvert 
år, og BF anbefaler alltid å ha med både bisitter og bakvakt 
under forhandlinger. Mens bisitter følger med i forhandlingene, er 
bakvakten gjerne en sparringspartner i bakhånd (som kan kontaktes 
på telefon).

Ved å få på plass noen som kan 
ta seg av disse viktige støttefunksjo-
nene, sikrer du deg både rådgivning 
og ryggdekning i forhandlingssitua-
sjoner.

Bisittere har som oppgave å 
følge godt med, å observere og 
å være rådgiver for forhandleren 
underveis i forhandlingsløpet.

En bakvakt er en støttespiller 
som er tilgjengelig på telefon og 
som kan kontaktes ved behov. 

Dette kan enten være en erfaren 
forhandler, en fylkeslagsleder eller 
en av de ansatte i BFs sekretariat. 
Det er viktig å lage avtale om bak-
vakt på forhånd, for å være trygg på 
at bakvakten er tilgjengelig på det 
aktuelle tidspunktet.

Ta gjerne kontakt med sekretaria-
tet på e-post eller telefon. 

”OFTE STILTE SPØRSMÅL” INNEN ARBEIDSLIV
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Hva er avtalefestet pensjon (AFP)?
AFP er en avtalefestet førtidspensjonsordning som kan tas ut fra 62 år. Formålet 
er å gi alderspensjon til arbeidstagere som ønsker å trappe ned helt eller delvis 
før de har nådd folketrygdens pensjonsalder på 67 år. Størrelsen på pensjonen er 
som hovedregel lik den alderspensjonen man vil få etter fylte 67 år, men skattere-
glene er noe annerledes.

Fra 1. januar 2011 kan alderspen-
sjonen fra folketrygden tas ut fra 62 
år. AFP-ordningen i privat sektor ble 
også lagt om fra samme tidspunkt, og 
er utformet som et påslag til folketryg-
dens alderspensjon. I offentlig sektor 
er AFP-ordningen beholdt som en 
tidligpensjonsordning for aldersgrup-
pen 62 – 66 år.

Offentlig sektor 
- tilpasset AFP fra 2011

I lønnsoppgjøret i 2009 ble partene 
i offentlig sektor enige om å videreføre 
regelverket for AFP i offentlig sektor 
etter 2011, deriblant reglene om av-
korting av pensjon mot arbeidsinntekt. 
Personer som velger å ta ut alderspen-
sjon fra folketrygden før 67 år, kan ikke 
i tillegg ta ut AFP i offentlig sektor.

Tjenestepensjon er noe man oppar-
beider seg fortløpende. Hvis du slutter 
hos arbeidsgiver, er hovedregelen at 
du har krav på å få med deg allerede 

opparbeidet tjenestepensjon videre. 
Slik er det ikke med AFP. Fyller du 
vilkårene for AFP, er det slik at AFP-en 
beregnes for alle år –ikke kun for de 
årene du har vært omfattet av ordnin-
gen. Vilkårene for rett til AFP i offentlig 
sektor er nedfelt i tariffavtalene.

AFP i privat sektor
Partene i arbeidslivet i privat sektor 

inngikk i lønnsoppgjøret 2008 avtale 
om en ny AFP-ordning tilpasset pen-
sjonsreformen. I februar 2010 vedtok 
Stortinget en ny AFP-tilskottslov tilpas-
set ny AFP.

Ny AFP er utformet som et livs-
varig påslag til alderspensjonen fra 
folketrygden, og kan tidligst tas ut fra 
62 år. Den årlige pensjonen blir høy-
ere jo senere den tas ut, og ny AFP i 
privat sektor kan i likhet med folke-
trygdens alderspensjon kombineres 
med arbeidsinntekt uten at pensjonen 
avkortes.

Ny AFP gjelder alle som er født i 
1944 eller senere og som tar ut AFP 
i 2011 eller senere. For personer som 
har tatt ut AFP før 2011 gjelder de 
gamle reglene fram til du eventuelt går 
over på alderspensjon ved 67 år.  Du 
kan beregne hva ny AFP vil utgjøre ved 
ulike uttakstidspunkt ved hjelp av NAVs 
nettjeneste Din pensjon. Beregningen 
gjøres på bakgrunn av din registrerte 
pensjonsopptjening. 

Hvor mye fritid har jeg krav på?
Som arbeidstaker har du krav på minst 11 timer 
sammenhengende fritid og 35 timer sammen-
hengende fritid i løpet av en uke.

 I tariffavtalene til Staten og Virke er 
det angitt at arbeidstakere skal ha en 
sammenhengende arbeidsfri periode 
på minst 36 timer i løpet av en uke. 

Arbeidsgiver og tillitsvalgte i virk-
somhet med tariffavtale kan avtale 
en kortere arbeidsfri periode, men 
ikke kortere enn 8 timer daglig og 28 
timer ukentlig.

Bestemmelsene om fritid er nedfelt 
i arbeidsmiljølovens § 10-8.

Den ukentlige fritid er absolutt, mens 
den daglige fritiden kan fravikes under 
spesielle vilkår. Avtale om kortere fritid 
forutsetter at du som arbeidstaker 
sikres tilsvarende kompenserende 
hvileperioder. Hvileperioden må følge 
umiddelbart etter arbeidsperioden, og 

skal kompensere time for time for den 
forlengede arbeidstiden. 

”OFTE STILTE SPØRSMÅL” INNEN ARBEIDSLIV
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Hvilke regler gjelder for sykemelding 
og egenmelding?
Du må alltid melde fra til arbeidsgiveren om sykdom første fraværsdag. 
Folketrygdloven (ftrl.) inneholder klare regler på når du kan benytte 
egenmelding og når du må gå til legen for å skaffe deg en sykemelding. 
For å få rett til å bruke egenmelding må du ha arbeidet hos arbeidsgiveren 
i minst to måneder. Hvis ikke dette vilkåret er oppfylt må du ha sykemelding 
fra første fraværsdag.

Egenmelding
Med egenmelding menes at du 

som arbeidstaker melder fra til 
arbeidsgiveren om arbeidsuførhet 
på grunn av sykdom eller skade 
uten å legge frem legeerklæring. 
For å få rett til å bruke egen-
melding må du ha arbeidet hos 
arbeidsgiveren i minst to måneder, 
dette følger av folketrygdlovens 
(ftrl) § 8-24. Egenmelding kan 
brukes opptil tre kalenderdager 
totalt fire ganger i løpet av en 12 
måneders periode. Vær oppmerk-
som på at det er kalenderdager 
som gjelder. Det betyr at om du 
bruker egenmelding en fredag, 
vil også lørdag og søndag regnes 
med. Hvis du er syk mer enn tre 
dager må du ha sykemelding fra 
lege. Legen skal i så fall skrive 
sykemelding fra fjerde dag, og 
skal ikke skrive sykemelding for 
de tre egenmeldingsdagene.

Andre egenmeldingsregler 
for IA-bedrifter

Vilkårene for opptjening av rett til 
å benytte egenmelding er de samme 
(ftrl § 8-24) men dersom bedriften 
du jobber i, er en IA-virksomhet, er 
det andre regler knyttet til antallet 
egenmeldingsdager. I IA-virksomhe-
ter kan du bruke egenmelding i opp 
til åtte kalenderdager. Egenmelding 
kan brukes i 24 kalenderdager i 
løpet av en 12 måneders periode. 
Det er ikke begrensning på antall 
ganger retten kan benyttes. Er du 
syk utover egenmeldingsdagene, 

må du kontakte legen for sykemel-
ding.

Sykemelding
Dersom du ikke har rett til å 

benytte egenmelding eller dersom 
egenmeldingsperioden er oppbrukt 
må du skaffe sykemelding som 
dokumentasjon for fraværet. Legen 
vil vurdere om det er tungtveiende 
medisinske grunner til fravær fra 
jobb, både ved førstegangs og 
senere sykemeldinger. Det kreves 
at legen personlig undersøker den 
som skal få sykemelding. Det kan 
gjøres unntak i helt spesielle tilfeller, 
men da må legen undersøke deg 
senest et par dager etter at du har 
fått sykemelding.

Sykemeldingen er en blankett ut-
fylt av lege, som bekrefter at legen 
mener du er arbeidsufør på grunn 
av sykdom.

Tilbakedatere sykemelding
Leger kan vanligvis sykemelde 

tidligst fra den dato pasienten er til 
konsultasjon. Hvis pasienten ikke 
får time hos legen samme dag, kan 
dagen man snakket med legen på 
telefon godtas som start på legens 
sykemelding. Dette forutsetter at 
telefonsamtalen følges opp med 
time hos legen få dager etter tele-
fonsamtalen.

Rett til lønn under sykdom
Folketrygdlovens § 8-7 stiller 

opp vilkår om at man må ha vært 
ansatt i virksomheten i minst fire 

uker før man har rett på sykepen-
ger fra arbeidsgiver. Imidlertid vil 
tariffavtalene som oftest inneholde 
bestemmelser som hjemler rett til 
lønn fra første fraværsdag så fremt 
man har tiltrådt stillingen. I kom-
munal sektor er slik rett til lønn 
under sykdom hjemlet i HTA kap. 
1 § 8.2.2. I statlig sektor er dette 
hjemlet i HTA § 18-1.

Hvor lenge kan jeg 
være sykmeldt?

Sykepenger fra NAV kan ytes i inn-
til 250 dager (50 uker). Det gjelder 
spesielle regler ved yrkesskade og 
ved alvorlig sykdom hos barn.

Hvis du har en langvarig eller kro-
nisk sykdom med risiko for mange 
hyppige sykefravær eller et stort 
samlet sykefravær kan arbeidsgive-
ren fritas for å betale sykepenger 
for deg i arbeidsgiverperioden. Det 
er du selv som må søke om dette. 
NAV gir nærmere informasjon om 
langvarig sykefravær. 

”OFTE STILTE SPØRSMÅL” INNEN ARBEIDSLIV
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Når er søndags- og 
helgedagsarbeid tillatt?
Arbeidsmiljøloven har i utgangspunktet et generelt forbud mot søn- og helgedags-
arbeid, og tillater dette bare når ”arbeidets art gjør det nødvendig”.

Før søndagsarbeid iverksettes, skal 
arbeidsgiver drøfte med tillitsvalgte 
om søndagsarbeid er nødvendig (jfr. 
arbeidsmilølovens § 10-10 (3)). Ut-
gangspunktet for vurderingen vil være 
om søndagsarbeid er nødvendig av 
produksjonsmessige grunner, eller for å 
dekke samfunnets eller allmennhetens 
behov. Dette skal vurderes opp mot 
arbeidstakernes sosiale og velferds-
messige behov.

Dersom det innføres søndagsarbeid, 
er det viktig å sørge for at reglene knyt-
tet til både arbeidstid og kompensasjon 
blir fulgt. Både arbeidsmiljøloven og 
hovedtariffavtalene inneholder bestem-
melser om dette:

Når det gjelder søndags- og helge-
dagsarbeid, er det et vilkår i loven om at 
arbeidstaker som har utført slikt arbeid 
som hovedregel skal ha fri påfølgende 
søn- eller helgedag, jf. arbeidsmiljø-
loven § 10-8 (4). Dette innebærer at 

dersom du som arbeidstaker har arbei-
det for eksempel Kristi Himmelfartsdag, 
skal du ha fri den første søndagen etter. 
Imidlertid vil mange av de arbeidsplas-
sene hvor søndagsarbeid er aktuelt 
ha avtalt gjennomsnittsberegning av 
arbeidstid, og innenfor denne avtalen 
vil det være adgang til å gjøre unntak 
fra denne bestemmelsen

Ved slik gjennomsnittsberegning skal 
du som arbeidstaker ha fri minst hver 
tredje søndag. Dette innebærer at det 
for eksempel er adgang til å arbeide 
hele påsken, herunder palmesøndag 
og de påfølgende helgedagene, samt 
første påskedag (som er en søndag), 
forutsatt at du som arbeidstaker får fri 
første søndag etter påske.

Tarif favtalene fastsetter hvilken 
godtgjørelse som skal gjelde for søn- 
og helgedagsarbeid innen din sektor. 
I KS-sektoren skal søndagstillegget 
være på minst 50.-kr pr time (ifølge 

hovedtariffavtalens kap. 1 punkt 5.2) 
For arbeid på helge- og høytidsdag 
er tillegget satt til 1 1/3 timelønn per 
arbeidet time (kap. 1 pkt. 5.3.1.) I Oslo 
kommune er bestemmelsene om tillegg 
regulert i Dok 25, kap. 10.

I hovedtariffavtalen i statlig sektor 
er godtgjøring for søndagsarbeid og 
helge- og høytidsdager regulert i kap. 
3 § 15 og 16. 

Er jeg fredet i en nedbemannings-
prosess når jeg er sykemeldt?
Hovedregelen er at arbeidstaker som er helt eller delvis 
borte fra jobben på grunn av ulykke eller sykdom ikke 
av denne grunn kan sies opp de første 12 månedene 
etter at arbeidsuførheten inntrådte. 

Det sentrale her er formuleringen: 
ikke av denne grunn. Det innebærer 
at også sykemeldte arbeidstakere 
kan sies opp, men ikke på grunn av 
sykdommen. Aml § 15-8 hjemler 
oppsigelsesvern ved sykdom.

Arbeidsgiver kan i en nedbeman-

ningssituasjon også si opp sykemeldte 
arbeidstakere. I slike situasjoner 
gjelder kravet til saklig oppsigelse i § 
15-7 for sykemeldte – som for ansatte 
for øvrig. Sykemeldte har med andre 
ord ikke noe sterkere stillingsvern i en 
nedbemanningssituasjon enn andre. 

”OFTE STILTE SPØRSMÅL” INNEN ARBEIDSLIV
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- Folkebiblioteka er de best likte og mest brukte kultur-
institusjonene vi har i Norge. Regjeringen vil bidra til at 
folkebiblioteka kan utvikle seg til moderne og framtidsretta 
kulturinstitusjoner, sier kulturminister Thorhild Widvey i en 
pressemelding.

Sneglefart
BF-leder Margunn Haugland har følgende kommentarer til 

statsbudsjettet:
- Det er selvfølgelig positivt at midlene som Nasjonalbi-

blioteket disponerer blir styrket. Men kulturministeren la opp 
til en brukbar reiserute fram mot morgendagens bibliotek da 
hun presenterte den nasjonale bibliotekstrategien i sommer. 
Nå har hun satt i gang reisen i sneglefart, sier forbundsleder 
i Bibliotekarforbundet Margunn Haugland. Hun påpeker at 
økningen, som av Kulturdepartementet omtales som “et viktig 
løft”, kun tilsvarer én krone per innbygger.

Økningen i midlene skal gå til utvikling og drift av felles-
tjenester for folkebibliotekene i regi av Nasjonalbiblioteket. 
Kulturdepartementet skriver at “bibliotekene får avlasting 
for merarbeid, slik at de kan bruke mer tid og ressurser på 
publikumsrettet arbeid”.

Ønsket arrangementsbølge 
Økningen til folkebibliotekene over Statsbudsjettet for 2016 

er en oppfølging av den nye nasjonale bibliotekstrategien 
for 2015 – 2018, som ble lagt frem i august. Her fremmet 
regjeringen løsninger de mente var nødvendige for å styrke 
folkebibliotekene som aktive formidlere av kunnskap og kul-
turarv, og tiltak som skulle legge til rette for folkebiblioteka 
som aktuelle og uavhengige møteplasser og arenaer for 
offentlig samtale og debatt.

Under presentasjonen i august uttalte nasjonalbibliotekar 
Aslak Sira Myhre at han ville skape en bølge av arrangementer 
i folkebibliotekene.

Bør styrke utviklingsarbeidet
- Dette statsbudsjettet bidrar ikke til noen imponerende 

bølgeeffekt. Og budsjettøkningen strekker ikke til både en 

Nytt statsbudsjett: 
– Lommerusk, som forventet
Folkebibliotekene blir styrket med fem 
millioner kroner på regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 2016, melder kulturmi-
nister Torhild Widvey. Det imponerer ikke 
Margunn Haugland. - Lommerusk, sier 
BF-lederen. 

Tekst: 
Embret Rognerød

Kulturminister Torhild Widvey la fram sin del av statsbudsjettet på Norsk 
maritimt museum onsdag 7. oktober. (Foto: Erling Bergan)

- Dette statsbudsjettet bidrar ikke til noen imponerende bølgeeffekt, 
sier BF-leder Margunn Haugland, og viser til at nasjonalbibliotekar Aslak 
Sira Myhre under presentasjonen av den nasjonale bibliotekstrategien i 
august sa at han ville skape en bølge av arrangementer i folkebibliote-
kene. (Foto: Erling Bergan)

arrangementsbølge over landet, og samtidig en utvikling av 
fellesløsninger for å avlaste folkebibliotekene, sier Haugland. 
Hun mener partiene på Stortinget bør kjenne sin besøkel-
sestid og gå sammen om en styrking av Nasjonalbibliotekets 
utviklingsarbeid. 

BIBLIOTEK OG ØKONOMI
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Kritiserer Moskenes kommune 
for kraftig bibliotekkutt
Bibliotekarforbundet i Nordland reagerer på at Mos-
kenes kommune reduserer biblioteksjefstillingen til 
25 prosent. – Det er nær sagt umulig å tiltrekke 
seg kvalifiserte søkere med høy utdanning og stu-
diegjeld til en så liten stilling, sier BFs fylkesleder 
Anne Woje.

Tekst og foto: 
Embret Rognerød

Moskenes kommune utlyste tidligere 
i høst stillingen som biblioteksjef med 
søknadsfrist 5. november. Stillingspro-
senten er kuttet fra 50 til 25 prosent. 
Ifølge kommunens eget styringsdoku-
ment betyr dette at biblioteket kun kan 
holde åpent én dag i uka.

Bibliotekarforbundet i Nordland mener 
kommunens avgjørelse er sterkt bekla-
gelig.

– Vi har forståelse for at kommuneø-
konomien er trang, men et bibliotektil-
bud som kun baserer seg på én ansatt 
i 25 prosent stilling er langt i fra godt 
nok. Kommunen legger opp til å drive 
bibliotek på nødbluss, sier fylkeslags-
leder i Bibliotekarforbundet Nordland 
Anne Woje.

Kritiske til kommunen
I styringsdokumentet 2015-2017, 

hvor kommunen foreslår å redusere 
biblioteksjefstillingen fra og med høs-
ten 2015, påpeker kommunen selv at 
det kan bli en utfordring å få noen til å 
jobbe i en lederstilling med så lav stil-
lingsprosess.

– Det er nær sagt umulig å tiltrekke 
seg kvalifiserte søkere med høy utdan-
ning og studiegjeld til en så liten stilling, 
sier Woje.

Bibliotekarforbundet minner også om 
at folkebibliotek er en lovpålagt tjeneste, 

og at et bibliotek som bare holder åpent 
én dag i uka ikke kan gi innbyggerne et 
fullverdig bibliotektilbud. Fylkeslagsle-
der Anne Woje håper politikerne i Mos-
kenes tar til fornuften, og oppjusterer 
stillingsprosenten.

– Vi ser over hele Norge at popularite-
ten til det lokale bibliotektilbudet henger 
tett sammen med romslige åpningstider 
og en vilje til å satse fra politikernes 
side. Forskjellene mellom de kommu-
nene som satser og de som kutter øker. 
Det er fryktelig synd hvis innbyggerne 
i Moskenes nå blir sittende igjen med 
småsmuler, sier Woje. 

- Forskjellene mellom de kommunene som satser 
og de som kutter øker. Det er fryktelig synd hvis 
innbyggerne i Moskenes nå blir sittende igjen 
med småsmuler, sier Anne Woje

Saken om BFs reaksjon på kutt i biblioteksjefstil-
lingen i Moskenes ble omtalt i Lofot-Tidende 
21. oktober.

STILLINGSSTØRRELSE
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Revolusjonens røst 
Hvordan kan bibliotekene bruke teknologien til sin fordel i kampen om tilgang på 
kunnskap? Den kjente amerikanske open access-aktivisten, historikeren og Harvard-
bibliotekdirektøren Robert Darnton mener spørsmålet er et være eller ikke være. 

Tekst: Embret Rognerød
Foto:  JISC

INFORMASJONSTILGANG

Det er en mørk høstkveld i oktober. I 
auditoriet på Nasjonalbiblioteket samles 
et interessert publikum som teller 50-60 
personer. En dresskledd Aslak Sira Myhre 
stiller seg bak talerstolen. Nasjonalbiblio-
tekaren presenterer Robert Darnton, en 
mann Sira Myhre introduserer som ”den 
kanskje mest ledende akademikeren på 
vårt felt i dag”, og ”en foregangsperson 
innen arbeidet for open access”.

 En pent antrukket, høflig, opplagt og 
hvithåret amerikaner reiser seg opp og 
takker, før han begynner å snakke. Han 
ser ut som en diplomat, men budskapet 
hans er ikke diplomatisk: 

– Boka er ikke død. Bibliotek er ikke 
foreldet. Det er sludder, sier Darnton, og 
viser til den ferske nyheten om at salget 
av elektronisk litteratur har gått ned det 
siste året, mens salget av papirbøker er 
stabilt. 

I løpet av den neste timen fremfører 
Darnton følgende advarsel til menighe-
ten: Vi – og Darnton sikter så definitivt 
til bibliotekarene her – må få fremtiden 
til å funke. 

– Burde ikke Harvards bibliotek og 
andre universitetsbibliotek sees på som 
en global intellektuell ressurs, spør han 
retorisk og setter i gang foredraget sitt.

Pigger rundt biblioteket
En vanlig historisk forestilling om biblio-

teket er at det alltid har vært en åpen, 
demokratisk institusjon. På Nasjonalbi-
blioteket viste Darnton frem en bildeserie 
over gamle, ærverdige bibliotek omgitt 
av pigg-gjerder. 

Bibliotekene var lenge forbehold de 
privilegerte, og det gjaldt å beskytte 
den intellektuelle rikdommen, påpeker 
amerikaneren. 

– Alexandria ble trolig bygget mer 
for å samle bøker enn å formidle dem. 
Det samme med Qing-dynasti, som ville 
bygge opp verdens største boksamling, 
sier han. 

- Boka er ikke død. Bibliotek 
er ikke foreldet. Det er slud-
der, sier Darnton, og viser 
til den ferske nyheten om at 
salget av elektronisk littera-
tur har gått ned det siste 
året, mens salget av pa-
pirbøker er stabilt. 
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Darnton har skrevet flere sakprosaver-
ker om 1700-tallets Frankrike, som også 
er den historiske epoken han spesialise-
rer seg på. Og det er fra opplysnings-
tidens idealer han henter motivene til 
framtidens forskningsbibliotek. Darntons 
metode er den komparative historikerens: 
han trekker linjer tilbake til fortidens idéer 
og idealer. Men det er nåtiden og fram-
tiden som er hans anliggende. 

– De utopiske visjonene fra opplys-
ningstida, da folk flest ikke kunne lese, 
har vi nå en unik mulighet til å realisere. 
Men det finnes fortsatt usynlige barrierer 
i forskningsbibliotekene, sier han. 

Den mørke siden 
Internett har gitt flere av oss lettere 

tilgang på teknologi, og mange samlinger 
er digitalisert, noe Nasjonalbibliotekets 
Bokhylla er et fremtredende eksempel 
på. Dessverre vokser det på siden av den 
økte åpenheten frem det Darnton kaller 

”en mørk side”. 
To tendenser vil avgjøre framtidens 

tilgang på kunnskap, framholder ame-
rikaneren. 

– De siste 25 årene har prisen på 
forskningstidsskrifter økt fire ganger så 
mye som prisnivået. Det har blitt færre 
leverandører som tjener mer penger. 
Jeg tror ikke det skyldes grådighet fra 
forlagene, men dette viser den negative 
effekten av større åpenhet, der mer kunn-

skap produseres, men mindre av den er 
tilgjengelig for publikum. 

Den samme uka som Darnton besøkte 
Norge, kom nyheten om at Universitetsbi-
blioteket i Oslo ser seg tvunget til å si opp 
en rekke abonnementer, som følge av en 
svak kronekurs. Forskningsbibliotek over 
hele verden avvikler abonnementene på 
tidsskrifter på grunn av prisnivået. Dette 
er en farlig utvikling, mener Darnton, som 
ser på det som et allmenngyldig poeng 
at offentlig finansiert forskning bør være 
offentlig tilgjengelig. 

Strider mot Google 
Det er vanskelig å diskutere kunnskaps-

tilgang uten å komme inn på Google. Og 
i USA har forholdet til selskapet vært et 
tema i over 20 år. Da Google begynte på 
ferden mot verdensherredømme, bygde 
it-giganten nemlig opp sitt digitale biblio-
tek, Google Book Search. 

Tidlig på 1990-tallet tilbød Google seg 
derfor å digitalisere samlingen til Harvard 
og flere andre amerikanske universiteter 
gratis. Darnton var bibliotekdirektør på 
det prestisjetunge universitetet.

– Vi var positivt innstilt, fordi motivet 
fra Google lot til å være det samme som 
bibliotekenes, nemlig å ivareta gratis-
prinsippet. 

Problemet oppsto da Google også ville 
ha tilgang på opphavsrettslig materiale. 
Harvard sa nei, men flere andre amerikan-
ske universitet valgte annerledes. 

– Mange var positive. Bibliotekbudsjet-
ter er som kjent begrensede. Men etter 
noen år så vi at resultatet hadde blitt et 
kommersielt bibliotek. Forslaget var altså 
at vi skulle kjøpe tilbake rettighetene fra 
Google, sier Darnton. 

Gitt opp Google
I dag, etter flere års forhandlinger, har 

Darnton langt på vei gitt opp dialogen 
med Google. Å bidra til å lage et kommer-
sielt bibliotek strider mot bibliotekenes 
oppdrag, mener han. 

– Det er ikke umulig at vi kan samar-
beide med Google. Men ofte ser vi at 
avtalene blir profittdrevne og eksklusive, 
sier han. – Og meg vil de ikke snakke 
med. 

Rettsakene rundt Googles digitale 
bibliotekprosjekt har vært mange og 
langvarige. I oktober tok saken en ny 
vending, da amerikansk rett slo fast at det 
ikke er ulovlig å skanne opphavsrettslig 
materiale. 

Bygger opp DPLA
I stedet for et samarbeid med Google, 

har Darnton deltatt i oppbygningen av 
Digital Public Library of America (DPLA), 
som inkluderer samlinger fra en rekke 
sentrale amerikanske institusjoner, deri-
blant Harvard. 

Darnton presenterte DPLA denne ok-
toberkvelden på NB.  Han la fram mange 
positive sider og en demokratisk modell, 
men også noen klare begrensninger, som 
mangel på en langvarig forretningsplan 
og finansiering. Det største problemet 
er imidlertid opphavsrett. Alt som er 
publisert etter 1923 og ikke faller i det 
fri, har DPLA ikke rett til å gjøre allment 
tilgjengelig. 

- Vi er helt avhengige av forfatternes 
velvilje, innrømmet Darnton.

Men til tross for noen store skjær i sjøen 
skrider prosjektet frem på en måte som 
vakte fascinasjon blant tilhørerne. 

Et besøk på dp.la anbefales på det var-
meste – og les gjerne ambisjonene fra lan-
seringen i 2013, der ekkoet fra Armstrong 
og månelandingen runger sammen med 
eldre amerikansk historie: ”Det er kanskje 
et lite steg, men det vil være et pragmatisk 
skritt inn i kunnskapens verden, som Jef-
ferson… beskrev som menneskehetens 
felles eiendom”. 

Darntons tekst finner du i New York Times 
gjennom et enkelt Google-søk. 

INFORMASJONSTILGANG
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Fem ting vi kan lære 
av medlemsundersøkelsen
Hvordan oppfatter medlemmene BF? Hvordan vurderer de arbeidet forbundet gjør? 
Kontorleder Petter Bruce trekker fram viktige funn fra sommerens medlemsundersøkelse. 

•	 BFs medlemmer er opptatt av profesjonen sin,  
og oppgir det som viktig for medlemskapet.

•	Mange benytter seg av medlemsfordelene.
•	 BFs medlemmer vil ha informasjon i flere kanaler
•	 Tillitsvalgte er en ressurs, og behovet for mange  

tillitsvalgte er en akilleshæl for BF.
•	Medlemmene opplever god service fra BF-sekretariatet.

I midten av juni gjennomførte BF for 
første gang en større spørreundersøkelse 
blant medlemmene. Alle yrkesaktive 
medlemmer (bortsett fra noen få som vi 
ikke har epost-adresse til) ble invitert til 
å være med i undersøkelsen, og det kom 
inn 652 svar. Det tilsvarer en svarprosent 
på over 50. At så mange av medlemmene 
tok seg tid til å svare tyder på engasjement 
og eierforhold til forbundet, og det betyr 
naturligvis også at svarene vi har fått inn 

har stor troverdighet. 
Gjennom denne undersøkelsen ønsket 

Bibliotekarforbundet å bli bedre kjent med 
hvordan medlemmene oppfatter BF og 
hvordan de vurderer arbeidet forbundet 
gjør. Grovt sett tar den for seg fire temaer: 
Hvilke faktorer som gjør at man er med 
i BF, hvordan man opplever forbundets 
informasjons- og kommunikasjonsarbeid, 
oppfatninger knytta til det å påta seg til-
litsverv, samt erfaringer med kontakt med 
BF-sekretariatet. 

Å analysere resultatene av en slik un-
dersøkelse er en omfattende jobb, og det 
arbeidet pågår fortsatt i BFs sekretariat. 
Men det er likevel mulig nå å sette ord på 
enkelte ting vi kan lære av svarene med-
lemmene har gitt oss. Her er en håndfull 
eksempler.

1. BFs medlemmer er opptatt av 
 profesjonen sin

Noe av det første som springer en i 
øynene når man ser på tabeller og grafer 

Tekst & illustrasjoner: 
Petter Bruce
Kontorleder i BFs sekretariat

29.10.2015 13:07 

1. Hva var de viktigste årsakene til at du valgte å bli medlem? 

 
   Da du meldte deg inn, hva var de viktigste årsakene til at du valgte å bli medlem? 
   Sett maks 3 kryss. 
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fra undersøkelsen er at medlemmene 
er opptatt av profesjonsidentiteten sin. 
Sju av ti medlemmer oppgir ”At BF er 
et profesjonsforbund for bibliotekarer” 
som en av de viktigste grunnene til at i 
sin tid de meldte seg inn, og over 60 % 
sier seg fortsatt helt eller delvis enig i 
påstanden ”Det viktigste for meg er at 
BF er et profesjonsforbund for bibliote-
karer”. I en tid da det i fagbevegelsen 
er et stadig press i retning av større 
enheter, sammenslåinger og fusjoner, 
sier disse resultatene klart og tydelig at 
BF har en oppgave og rolle å fylle som 
profesjonsforbund. 

2. Mange benytter seg av 
 medlemsfordelene

Det er også interessant å se at under 
10 % oppgir medlemsfordeler som 
forsikringsrabatter og liknende som 
viktige årsaker til at de meldte seg inn 
eller fortsatt er medlem i dag, mens 
omtrent halvparten faktisk benytter 
seg av disse fordelene. Kanskje er det 
slik at BF tradisjonelt har lagt vekt på 
profesjonsidentiteten i sin verving av 
medlemmer, og dermed i stor grad har 
fått med seg dem som er mest opptatt 
av dette, mens de som er mer opptatt 
av konkrete fordeler og tjenester har 
gått til forbund som profilerer seg mer 
på slikt? Betyr det at det vil være klokt 
å fokusere mer på medlemsfordeler for 
å oppnå ny vekst i medlemsmassen? 
Eller er det andre grunner til at en del 

bibliotekarer velger andre forbund enn 
BF, slik at det tvert imot bør legges 
enda mer vekt på betydningen av et 
sterkt profesjonsforbund? Her er det 
noen interessante strategiske valg å 
ta – det eneste som er sikkert er at BF 
må jobbe aktivt for å snu nedgangen i 
antall yrkesaktive medlemmer.

3. BFs medlemmer vil ha 
 informasjon i flere kanaler

Et annet av medlemsundersøkelsens 
påfallende tydelig resultater, er at BF-
medlemmene setter pris på å få trykt 

informasjon i bladform hjem i postkassa. 
Åtte av ti vurderer herværende tidsskrift 
som en svært viktig eller viktig kilde til 
informasjon, og over 90 % sier at de har 
benytta seg av bladet de siste fire ukene. 
Dette gjelder på tvers av både sektorer, 
alder, kjønn og om man har tillitsverv 
eller ikke. Bibliotekarene vil ha sitt tids-
skrift – det må forbundsledelsen merke 
seg som et tydelig signal. Men samtidig 
vil BF-medlemmene også ha informasjon 
i andre kanaler – det ses mest tydelig 
ved at så å si halvparten vurderer BFs 
elektroniske nyhetsbrev som viktig eller 
svært viktig. Dette bekreftes av tallet for 
bruk – halvparten av de som har svart på 
undersøkelsen har benytta nyhetsbrevet 
de siste fire ukene. Det må sies å være 
høye tall med tanke på at nyhetsbrevet 
da kun hadde kommet ut i drøyt ett og 
et halvt år, og de indikerer tydelig at BFs 
medlemmer vil ha om ikke både i pose 
og sekk, så i hvert fall både i post og på 
skjerm. Lærdommen er at den satsinga 
BF har gjort på flere informasjonskanaler 
de siste par åra har vært vellykka og må 
fortsette, uten at det innebærer at Biblio-
tekaren skal nedprioriteres.

4. Tillitsvalgte – ressurs og akilleshæl
BF er en liten organisasjon, med 

medlemmer spredt utover et stort antall 
arbeidsplasser. I følge medlemssystemet 
er det pr 28. oktober 1294 yrkesaktive 
medlemmer fordelt på 316 arbeidsgivere. 
Hos alle disse arbeidsgiverne skal det 
være tillitsvalgte, og på de 164 stedene 
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3. Hvor viktig eller uviktig er disse BF-kanalene som informasjonskilder for deg? 
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2. Hvilke av disse tilbudene/fordelene i BF har du noen gang benyttet deg av? 
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der det er mer enn ett medlem, skal det 
også i det minste også være en varatil-
litsvalgt. I tillegg kommer klubbstyre-
medlemmer på store arbeidsplasser, og 
plasstillitsvalgte der det er aktuelt. Det 
betyr at BF til enhver tid skal ha godt 
over 500 lokale tillitsvalgte – eller mer 
40 % av medlemmene. Da er det ikke 
så rart at over halvparten (55 %) av de 
som svarte på medlems¬undersøkelsen 
oppgir at de har eller har hatt tillitsverv. 

Dette store tillitsvalgtkorpset er en 
betydelig ressurs, fordi det medfører 
at en stor andel av medlemmene har 
et aktivt forhold til organisasjonen. Ikke 
minst betyr det at de er godt skolert: Tre 
av fire nåværende tillitsvalgte og to av 
tre tidligere tillitsvalgte har gått på kurs 
i BF-regi. 46 % av alle som svarte på 
undersøkelsen har deltatt på BF-kurs. 

Men medlemsundersøkelsen viser oss 
at dette store behovet for tillitsvalgte 
også er en akilleshæl. Blant de som del-
tok i undersøkelsen svarer 40 % nei på 
spørsmål om de kan tenke seg å ha verv 
i BF i framtida, mens bare 23 % svarer 
ja. Enhver organisasjon må regne med at 
en god del av medlemmene verken kan, 
vil eller egner seg til å ha tillitsverv, men 
når behovet er så stort som i BF, blir det 
en utfordring at så pass mange ikke kan 
tenke seg det. Det er imidlertid noen 
lyspunkt her: Blant de som har tillitsverv 
nå, er det bare omtrent hver tiende som 
sier at de ikke kan tenke seg å ha det i 
framtida også, mens nesten seks av ti kan 
tenke seg det. Blant unge medlemmer 

(under 40) er det også større vilje til å 
ta på seg tillitsverv – 37 % sier at de kan 
tenke seg det. 

Men uansett er dette en problemstilling 
som forbundet må ta på alvor. Hvordan 
kan BF motivere flere til å ta på seg til-
litsverv? Også her bør det være duket for 
noen strategiske diskusjoner.

5. God service fra BF-sekretariatet
En knapp tredel av de som har svart 

på undersøkelsen oppgir at de har hatt 
direkte kontakt med BFs sekretariat de 
siste 12 månedene. Omtrent halvparten 

av disse er tillitsvalgte, resten ”menige” 
medlemmer. Ni av ti er svært fornøyd 
eller fornøyd med måten henvendelsen 
ble behandlet på, og nesten like mange er 
svært fornøyd eller fornøyd med tiden det 
tok før man fikk svar på henvendelsen, 
og med kvaliteten på svaret/oppfølgingen 
de fikk. Det er ingen forskjell av betyd-
ning på om det er tillitsvalgte eller ikke 
som svarer.

BFs sekretariat er et serviceorgan for 
tillitsvalgte og medlemmer, og idealet er 
naturligvis at alle skal være fornøyde etter 
å ha vært i kontakt med sekretariatet. 
Realistisk sett er nok ikke dette mulig – 
om ikke annet fordi man ikke alltid kan 
gi folk det svaret de helst vil ha. Utfor-
dringa blir da å formidle et negativt svar 
på en slik måte at den som spør likevel 
vurderer behandlinga hun har fått som 
god og riktig. 

Nå kan det selvfølgelig også skje at 
ansatte på BF-sekretariatet kan ha en 
dårlig dag, det kan glippe i rutinene for 
oppfølging, man kan formulere seg klø-
nete eller upresist. Men undersøkelsen 
gir likevel en klar indikasjon på at til-
litsvalgte og medlemmer opplever at de 
blir godt tatt imot og får god hjelp når 
de tar kontakt med sekretariatet, enten 
de er tillitsvalgte eller ei. At også menige 
medlemmer er godt fornøyde er viktig å 
ta med seg – det tyder på at terskelen 
for å ta kontakt oppleves som lav. Akkurat 
det er en av BFs ”smådriftsfordeler” som 
det er viktig å ta vare på. 

29.10.2015 13:07 

4. Kan du tenke deg å ha tillitsverv i BF i framtida? – fordelt på alder 
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5. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende: 
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Sulteforingen fortsetter 
Norske kommuner bruker færre og færre driftsmidler på bibliotek og mer og mer 
på kulturbygg. Det viser ny forskning fra forskningsinstituttet Telemarksforskning.

Tekst: 
Embret Rognerød

Kulturutredningen 2014 var dyster 
lesing for norsk folkebiblioteksektor: Her 
fastslo Engerutvalget at bibliotek er den 
klareste ”budsjettaperen” i norsk kultur-
sektor, både i tiårsperioden 2001–2010 
og i perioden 2005–2010. Utgiftene til 
bibliotek per innbygger gikk ned med 35 
kroner fra 2001 til 2010. 

En ny rapport fra Telemarksforskning, 
som ser nærmere på kommunenes kul-
turprioriteringer, tyder på at den negative 
utviklingen fortsetter: Fra 2008 til 2014 
bruker norske kommuner riktignok 7 
prosent mer i brutto driftsutgifter på 
kultur per innbygger. Men kommunene 
bruker 7,7 prosent mindre per innbyg-
ger – eller 25 kroner mindre – på 
bibliotekdrift. 

I den andre enden av skalaen er kom-
munale idrettsbygg og idrettsanlegg og 
kommunale kulturbygg vinnerne med en 
prosentvis økning på henholdsvis 29,8 
og 70,6 prosent på landsbasis.

Rogaland eneste unntak
Det eneste fylket der kommunene har 

økt driftsbudsjettet til bibliotek sett i 
forhold til antall innbyggere er Rogaland 
(en økning på 6,6%). Verst i klassen 
er Aust-Agder med 65 bibliotekkroner 
mindre per innbygger - tilsvarende 17,6 
% - fra 2008 til 2014.

Nedprioriteringen av bibliotekdrift til 

fordel for storsatsingen på kulturbygg 
skjer ikke i alle kommuner, men den 
går allikevel igjen så mange steder at 
Telemarkforskning konkluderer med at 
det er en trend på landsbasis. 

Forsker ved Telemarksforskning og 
førsteamanuensis ved Høgskolen i Te-
lemark Lars Håkonsen holdt foredrag 
om kommunenes kulturprioriteringer 
under konferansen Kulturrikets tilstand 
på Litteraturhuset i Oslo 29. oktober. Her 
pekte han på en del forhold som ligger 
til grunn for kommunenes prioriteringer: 
Staten har økt kravene for velferdstje-
nester som helsetilbud, eldreomsorg, 
grunnskole og barnehage. Dette skaper 
et press på kommunale utgifter som gjør 

at kultur havner lenger ned på priorite-
ringslisten til kommunene. 

Kritisk til kulturbygg-satsing
Den økende satsingen på kulturbygg 

fremstår imidlertid som et paradoks, 
ifølge Håkonsen. 

– En del lokalpolitikere bruker kultur 
som en kilde til å oppnå andre målsetnin-
ger, som økt turisme og flere tilflyttere. 
Men norske kommuner bør nok være 
pessimistiske til hvordan de kan skape 
vekst via kulturbygg. Jo flere som prøver 
på dette, desto større blir konkurransen 
om å tiltrekke seg bedrifter og innbyg-
gere, sier Håkonsen i et intervju med 
Aftenposten. 

Forsker Lars Håkonsen ved Telemarksforskning peker på forhold som ligger til grunn for kommunenes 
prioriteringer: Staten har økt kravene for velferdstjenester, og som igjen skaper press på kommunale 
utgifter som gjør at kultur havner lenger ned på prioriteringslisten.

•	 Engerutvalget fastslo at bibliotek er den klareste  
”budsjettaperen” i norsk kultursektor. 

•	Dette gjaldt både tiårsperioden 2001–2010 og  
perioden 2005–2010. 

•	 En ny rapport fra Telemarksforskning tyder på at  
den negative utviklingen fortsetter. 

BIBLIOTEK OG ØKONOMI
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”Bibliotekskolen”, det vil si dagens In-
stitutt for arkiv-, bibliotek- og informa-
sjonsfag (ABI) ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus, er 75 år. Dette feires med 
jubileumsseminar og lansering av jubile-
umsbok 4. desember. 

Samle, formidle, dele: 
75 år med bibliotekar-
utdanning

Til seminaret kommer professor Sandra Braman fra Texas 
A&M University med et foredrag om ”Libraries and the chal-
lenge of the informational state”. Professor Ragnar Audunson 
presenterer jubileumsboken ”Samle, formidle, dele”. Vigdis 
Hjorth kåserer, og det blir samtale med forfattere som har 
studert bibliotek- og informasjonsvitenskap: Dag Johan 
Haugerud, Kristine Næss og Per Petterson. Etter lansering 

av en annen bok, ”Litteratur- og 
kulturformidling: Nye analyser og 
perspektiver”,  ved redaktørene 
Helge Ridderstrøm og Tonje 
Vold, avslutter journalist Håkon 
Gundersen i Morgenbladet ved 
å spørre: ”Tør vi innrømme at 
kortkatalogen på ett punkt var 
overlegen?” 

Har du fått endret lønna di i det siste? 
Har du fått ny lønn etter lokale forhand-
linger? Eller har du kanskje også skiftet 
arbeidsgiver, eller fått ny epostadresse?

Meld inn ny lønn!

Alt dette vil vi gjerne at BF-medlemmer gjør på nettet. 
Gå inn på BFs nettsider www.bibforb.no og velg ”Oppdater 
medlemsinformasjon” under ”Medlemskap” i menyen. Da får 
du  opp et skjema å fylle ut. Velger du yrkesstatus ”Yrkes-
aktiv” og deretter hvilken sektor du er i, får du anledning til 
å fylle inn årslønn, eller lønnstrinn. 

Er du tillitsvalgt, er det fint om du ber BF-medlemmene på 
din arbeidsplass om å gjøre det samme. Opplysningene vi 
har om deg, brukes på en rekke områder: Til lønnsstatistikk 
som tillitsvalgte 
kan bruke når 
de forbereder 
forhandlinger. 
Til adresselister 
for utsending 
av Bibliotekaren 
og Nyhetsbrev. 

Takk for hjel-
pen! 

Sandra Braman er et trekk-
plaster når bibliotekarutdan-
ningen feirer sine 75 år.
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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.

Jo flere vi er sammen 
– jo gladere blir vi?
Høgskoler, universitet, kommuner - det er mange fusjoner på gang for tiden. Og bibliotek 
er involvert alle steder. I sammenslåingsprosesser er det derfor viktig å ta hensyn til orga-
nisasjonskultur, skriver Sunniva Evjen. Hun påpeker at forskningen er klar når det gjelder 
fusjoner, de stresser organisasjoner. 

FUSJONER

19 statlige høgskoler skal bli til 10. I mars i år uttalte kunn-
skapsministeren seg til Aftenposten om utviklingen, der han blant 
annet understreket behovet for større og sterkere fagmiljø – som 
kan være mer attraktive for studentene (Svarstad 2015). Men 
det er ikke bare undervisnings- og forskningsmiljø som vokser. 
Kommunereformen vil, delvis begrunnet med økt faglighet og 
kvalitet, også resultere i større kommuner – og dermed større 
bibliotekenheter. Hvordan skal biblioteksektoren best håndtere 
disse prosessene? 

Jeg har tidligere skrevet om organisasjonskultur i denne spal-
ten, men i forbindelse med fusjoner eller sammenslåinger på 
bibliotekfeltet er det igjen aktuelt. Organisasjonskultur defineres 
gjerne som summen av felles verdier, symboler, overbevisnin-
ger, oppfatninger og forventninger 
som organiserer og integrerer en 
gruppe mennesker som arbeider 
sammen (Schein 1985). Kultur er 
dermed mye mindre håndfast enn 
systemer, strukturer eller tjenester 
– og derfor vanskeligere å fange 
opp. Det betyr ikke at kultur ikke 
påvirker. Forskning fra de siste 
tiårene viser at en av de viktigste 
suksessfaktorene for en virksom-
het er organisasjonskultur. Har 
man en kultur som fremmer sam-
hold, åpenhet, kommunikasjon og 
innovasjon – ja, da er det også det 
man får (Cameron & Quinn 2005). 

Ta hensyn til organisasjonskultur
I sammenslåingsprosesser er det derfor viktig å ta hensyn til 

organisasjonskultur (Muhonen et al 2011; Hargis & Watt 2010). 
Riktignok fins det variasjoner. Er det et rent administrativt fel-
lesskap, spiller kultur en mindre rolle – da kan man i stor grad 
fortsette som før. Dersom sammenslåingen derimot skal skape 
faglig vekst er situasjonen en annen. Da er organisasjonskultur 
svært viktig, og det bør satses mye på å skape en felles plattform 
(Whalen, 2001). Likevel er det på dette området fusjoner ofte 
svikter. Hvorfor er det slik?

Etter den danske kommunereformen i 2007, konkluderte 
Johannssen & Pors (2010) med at reformen hadde vært 
relativt vellykket for folkebiblioteksektoren, både i forhold til 

prosess og resultat. Rent faktisk 
er et større faglig og sosialt fel-
lesskap, forbedrede løsninger, 
effektivisering og nye impulser 
av det gode. Biblioteksektoren er 
generelt preget av endringsvillige 
ansatte, som gjerne ønsker økt 
samarbeid og samordning. Re-
sultatene var blant annet basert 
på en leder-survey, statistikk som 
målte bestand og utlån, samt 
brukerundersøkelser.

Fusjoner stresser organisasjoner
Går man mer kvalitativt inn i 

materien, kan man likevel se ulike 
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“En uunnværlig kilde på norsk 
om den skjulte virkelighet.” 
Johan Galtung, professor emeritus

NB med strategisk råd
Nasjonalbiblioteket har opprettet et strategisk råd for å 

følge opp Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018. - Rådet 
skal bidra til at NB fører en god, regelmessig og samordnet 
dialog med bibliotekene i strategiperioden, sier NBs Svein 
Arne Tinnesand. Medlemmene av rådet, som har sitt første 
møte 26. november, er: 

Foreslått av Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg:
•	Dagmar Langeggen, Handelshøyskolen BI, Biblioteket
•	Lisbeth Tangen, NTNU Universitetsbiblioteket
Foreslått av fylkesbiblioteksjefkollegiet:
•	Ruth Ørnholt, Hordaland fylkesbibliotek
•	Birgit Larsen, Troms fylkesbibliotek
Foreslått av storbybibliotekene:
•	Kristin Danielsen, Deichmanske bibliotek
•	Leikny Haga Indergaard, Bergen offentlige bibliotek
Foreslått av Forum for bibliotekarer i små fagbibliotek:
•	Representant ikke avklart
Øvrige medlemmer:
•	Leon Bang-Hetlevik, Mandal bibliotek 
•	Trud Berg, Stormen bibliotek, Bodø 
•	Evy Sisilie Bergum, Plassen, Molde bibliotek 
•	 Jørgen Hovde, Andebu bibliotek 
•	Vidar Lund, Levanger bibliotek 
•	Mona Myrland, Fyrverkeriet bibliotek, Vestre Toten 
•	Anne Kristin Rødal, Os bibliotek - Bjørnsons Minde 
•	Mari Eeg Vilnes, Rygge bibliotek 

fallgruver manifestere seg. Parallelt med kommunereformen i 
Danmark, begynte arbeidet med å slå sammen to universiteter, 
en handelshøyskole og to forskningsinstitutter til ett universitet 
i Århus. Prosessen ble konfliktfylt, og er i dag – åtte år senere 
– ennå ikke avsluttet, til tross for at dette i utgangspunktet 
skulle skje raskt. De norske fusjonsprosessene skal gis bedre 
tid. Men, allerede fra januar neste år skal NTNU og høyskolene 
i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag framstå som en organisasjon 
for kommende studenter. 

Forskningen er klar på dette området: fusjoner – uansett av 
hvilken årsak – stresser organisasjoner, og ofte er organisa-
sjonskultur en av årsakene (Cartwright & Cooper 1993). Selv 
om man tilhører samme arbeidsfelt og er velvillig innstilt, er det 
ikke gitt at alt går knirkefritt. 

Bruk tid på å etablere en felles kultur
Så hva gjør man? Å holde fokus på sikker drift, systemer og 

rutiner er utvilsomt viktig. Men når det er på plass bør man også 
ha rom for å arbeide med ”alt det andre”. Da tre finske universitet 
slo seg sammen i 2010 ble det gjort et case-studium for å se 
hvordan bibliotekene takler prosessen, og hvordan de jobbet 
fram løsninger som fungerte. En konklusjon er klar: bruk tid på 
å etablere en felles kultur (Muhonen et al 2011). Erfaringene 
viser også hvor viktige det er å ha en god prosess der man ikke 
overkjører ulike parter, men bruker tid på å bestemme hvilke 
elementer man tar med inn i den nye organisasjonen – og 
hvilke man legger bak seg. Når man jobber på ulike campus er 
selvstendighet også sentralt: både team og individer bør kunne 
treffe egne avgjørelser der det er hensiktsmessig – for å lette 
arbeidsflyt, og hindre en ineffektiv og topptung struktur.
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Forbundsleders beretning til landsstyret 
Til landsstyrets møte 11.-12. november 2015 la Bibliotekarforbundets leder Margunn Haug-
land fram beretning for perioden 15.11.2014 – 27.10.2015.

Organisasjon

Nytt forbundsstyre
Tiden etter landsmøtet 14. novem-

ber 2014 har vært preget av at et nytt 
forbundsstyre inkl. ny forbundsleder 
måtte sette seg inn i forbundets politikk 
og arbeidsmåte. Vi har brukt våren til å 
sette oss inn i rutiner i sekretariatet og 
retningslinjer for BF. 

Det nye forbundsstyret har vært opptatt 
av å fokusere på omstilling i både KS-
området og stats-sektoren, BFs synlighet 
på nye arenaer og organisasjonsbygging 
med fokus på stat, studenter, ledere 
og tillitsvalgte. I tillegg har styret vært 
opptatt av å ha en tettere oppfølging av 
fylkeslagene. 

Sekretariatet 
Forbundsleder var fra landsmøtet frem 

til nyttår 2014 ansatt i 60 %, for så å gå 

over i 100%-stilling. Sekretariatet er blitt 
styrket siden landsmøtet ved at Monica 
Deildok ble ansatt som forhandlingsle-
der fra 15. november 2014, og Embret 
Rognerød ble senere fast ansatt som 
rådgiver fra slutten av mai 2015.

Fylkeslagene
Fylkeslagenes årsmøter ble arrangert i 

tidsrommet januar til og med mars. Det 
har blitt en tradisjon at mange fylkeslag 
arrangerer en temadel i tilknytning til 
årsmøtene, med besøk fra forbundsstyre, 
sekretariat eller en ekstern innleder som 
holder et faglig innlegg. I år var det flere 
steder lagt opp til diskusjon omkring 
kommunesammenslåing og endringene 
i arbeidsmiljøloven.

Landsmøtet i 2014 vedtok endringer 
for fylkeslagenes økonomi. Forbundssty-
ret vedtok nye retningslinjer i desember, 
og de nye retningslinjene ble innført fra 

2015. Så langt er erfaringene gode. Men 
en har hele tiden fokus på at en skal 
jobbe for å gjøre rutinene enda bedre.

Forbundsstyret har vært opptatt av 
å ha en tettere kontakt med fylkesla-
gene, og ønsker å støtte fylkeslederne 
i deres viktige arbeid for BF. Derfor 
har forbundsstyremedlemmene fordelt 
fylkeslagene mellom seg og stilt seg til 
disposisjon som samtalepartnere når 
fylkeslagsleder har behov for det, og til 
å ta kontakt med fylkeslagsledere når 
det er naturlig. Ordningen skal evalueres 
høsten 2016.

Kurs
Bibliotekarforbundet har i løpet av 

2015 avholdt rekordmange kurs: Grunn-
kurs for tillitsvalgte og medlemmer, 
grunnkurs for Oslo kommune, introduk-
sjonskurs for nye tillitsvalgte, styrekurs 
for fylkeslagsstyrene, temakurs om om-

Fra BFs paneldebatt under Arendalsuka i august 2015: Fra venstre debattleder Kristin Øygarden, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
Sunniva Evjen, daglig leder i KUNSTforum og forfatter av boken ”Bykamp” Nicolai Strøm Olsen, kultursjef i Drammen kommune Tone Ulltveit-Moe, 
biblioteksjef ved Drammensbiblioteket Monica Nyhus, kulturpolitisk talskvinne Hege H. Liadal (Ap) og leder i Stortingets familie- og kulturkomité Svein 
Harberg (H). (Foto: Erling Bergan)
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stilling i KS-sektoren, jobbsøkerkurs for 
studenter, i tillegg til 3 regionale kurs i 
lokale forhandlinger. Dessverre måtte det 
planlagte sentrale forhandlingskurset i 
mars avlyses på grunn av for få påmeldte. 
Tillitsvalgtkonferanse og lederseminar er 
også planlagt i 2015. 

Økningen i kurstilbudet er en bevisst 
satsing for å øke kompetansen blant til-
litsvalgte og medlemmer i BF. Tillitsvalgte 
kommer opp i mange ulike situasjoner, 
og BFs kurstilbud må gjøre dem rustet 
til å takle disse situasjonene best mulig. 
Som et profesjonsforbund skal vi gi til-
bud slik at en får faglig påfyll både som 
bibliotekar og som tillitsvalgt. 

Deltakelse på ulike arenaer
Under Arendalsuka i august deltok 

Bibliotekarforbundet med egen panel-
debatt med temaet «Nye bibliotek – en 
motor i byutviklinga?» Debatten var godt 
besøkt, og den ble også streamet live på 
bibforb.no. BF stod også på stand i YS-
teltet sammen med andre forbund i YS.

BF har hatt stand på BIBSYS-møtet og 
vil ha en på Mikromarc-møtet i begyn-
nelsen av november. Begge standene 
organiseres av det lokale fylkeslaget med 
materiell fra sekretariat.  

Ved studiestart på bibliotekarutdan-
ningen ved HiOA hadde BF stand, 
tradisjonen tro. Standen ble betjent av 
lokallaget i Oslo og sekretariatet. Som 
materiell hadde vi i år blant annet en 
spesialutgave av Bibliotekaren, en ”Stu-
diestart spesial”. Dette ble gjort for første 
gang i år og utgaven inneholdt både stoff 
fra foregående numre av Bibliotekaren 
og nyskrevne artikler, og fungerte bra. 
Aktiviteten ved studiestart førte til rundt 
65 nye medlemmer. 

BF i statlig sektor
Bibliotekarforbundet har ønsket å øke 

fokuset på statlig sektor, samt øke med-
lemsmassen fra denne sektoren. For å 
få til dette har forbundsstyret oppnevnt 
en egen gruppe med følgende mandat: 
å komme med konkrete forslag til hva 
vi kan gjøre for å løfte fram statlig sek-
tor, og til hvordan vi kan verve nye og 
beholde eksisterende medlemmer fra 
denne sektoren. 

Gruppen ledes av Kjell Erik Johnsen 
og består ellers av Monica Deildok, 
Randi Rønningen, Miriam Bakkeli. Innen 
1. desember 2015 skal gruppen levere 
en kortfattet rapport om forslagene til 

forbundsstyret. 
BF har gjennom YS Stat deltatt i 

kampanjen #jegerstatsansatt høsten 
2015. Kampanjen forsøker å vise hva 
statsansatte bidrar med i samfunnet. 
Inngangsporten er en video der statsan-
satte, deriblant bibliotekar og BF-medlem 
Eli Frisvold, selv leser opp fordomsfulle 
utsagn om statsansatte. Det hele er 
tilgjengelig på Jegerstatsansatt.no, der 
Frisvold også er intervjuet.

Verving
BF har i 2015 forsøkt nye måter å 

verve nye medlemmer på. Foreløpig er 
det satt i gang 2 konkrete tiltak: Alle som 
melder seg inn i BF er med i trekningen 
av en iPad. Trekningen av iPaden skjer 
hvert kvartal (i tillegg trekkes en iPad 
til som studentene konkurrerer om når 
de melder seg inn ved studiestart). Det 
andre tiltaket er en vervepremie til alle 
som verver et nytt medlem. Vervepre-
mien er et bokgavekort på 500 kr.

Medlemsundersøkelse
I juni/juli gjennomførte BF for første 

gang en større spørreundersøkelse 
blant medlemmene. Alle yrkesaktive 
medlemmer ble invitert til å være med 
i undersøkelsen. Det kom inn 652 svar, 
som tilsvarer en svarprosent på over 50 
%. At så mange av medlemmene tok 

seg tid til å svare tyder på engasjement 
og at mange føler eierskap til forbundet. 

Ved en første gjennomgang av svarene 
er det enkelte ting som er ganske synlige. 
Det ene er at de fleste BF-medlemmene 
er godt fornøyd med forbundet sitt, den 
andre er at hele sju av ti svarer “At BF 
er et profesjonsforbund for bibliotekarer” 
og nesten like mange “For at mine in-
teresser/rettigheter skal bli ivaretatt” på 
spørsmålet om hva som var de viktigste 
grunnene til at man meldte seg inn. “Mu-
lighet for rådgivning/bistand ved behov” 
og “Jeg ville være med i samme fagfore-
ning som alle/de fleste av mine kolleger” 
nevnes av rundt en tredjedel, mens mer 
“håndfaste” faktorer som rimelige for-
sikringer, tidsskrift, kurs og stipend kun 
framheves av færre enn 10 %.

At BF er et forbund med medlemmer 
spredt på mange arbeidssteder over 
hele landet, er godt kjent. Med behov 
for tillitsvalgt på hvert arbeidssted, er 
dette en konstant utfordring for BF. 
Dette kommer også til uttrykk i med-
lemsundersøkelsen. Over halvparten 
oppgir å ha, eller at de har hatt, tillitsverv. 
Den viktigste begrunnelsen har vært 
“Tillitsverv gir kompetanse”. Men “Følte 
meg forpliktet” oppgis av nesten like 
mange. På spørsmål om medlemmene 
kan tenke seg å ha tillitsverv i framtida, 
svarer nær 40 % nei. Det er imidlertid 

Jon Isaksen ved Grimstad bibliotek var den heldige vinner av en flunkende ny iPad, da det ble truk-
ket blant nyinnmeldte 2. kvartal 2015 i BFs vervekampanje. (Foto: Privat)
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en tydelig tendens at yngre medlemmer 
i større grad ser for seg at de kan ta på 
seg tillitsverv, særlig når de etterhvert 
får mer fartstid i yrket. 

Undersøkelsen viser også at Biblio-
tekaren oppfattes som en viktig infor-
masjonskilde av svært mange (over 80 
%). Samtidig oppgir omtrent halvparten 
av medlemmene at BFs elektroniske 
nyhetsbrev også har etablert seg som 
en viktig informasjonskilde.

Ytterligere resultater fra medlemsun-
dersøkelsen vil bli presentert på lands-
styremøtet, og en detaljert rapport er 
under utarbeidelse.

Informasjon/Kommunikasjon
BF satser på informasjon/kommunika-

sjon. Dette har vi gjort gjennom å ha fokus 
på jevnlig oppdatering av nettsider, hyp-
pig deling av egne artikler og informasjon 
fra BF, bibliotek- og arbeidslivspolitikk på 
Facebook og Twitter, i tillegg til å sende 
ut månedlige nyhetsbrev til medlemmer, 
og utgi Bibliotekaren. 

For å bli enda bedre ble nye nettsider 
lansert i januar 2015. Dette er nettsider 
som også fungerer på mobil/nettbrett. 
Med de nye sidene har vi også utvidet 
BFs tjenester gjennom to nye tilbud: Del 
din kunnskap og Ofte stilte spørsmål. 

Gjennom Ofte stilte spørsmål-seksjo-
nen ønsker BF å synliggjøre kunnskapen 
vi har innen arbeidslivsspørsmål. Det 

gjør vi ved at vi legger ut gode og lett 
tilgjengelige svar i denne seksjonen 
på nettsidene. Dette skal ikke erstatte 
skreddersydd og personlig bistand når 
det trengs, men kombineres med dette, 
slik at medlemmer og tillitsvalgte lettere 
kan finne svar på små og store spørsmål 
selv.

“Del din kunnskap” er fagartikler for 
bibliotekarer. Artiklene kan være basert 
på praktisk erfaring, prosjektarbeid, 
bacheloroppgaver, masteroppgaver, un-
dersøkelser, konferansedeltakelse eller 
annet fagstoff.

Prosjekt Lærende organisasjon
Forbundsstyret opprettet i februar 

2013 prosjektet «Lærende organisa-
sjon», som var et 2-årig prosjekt, som 
ble avsluttet i mai 2015. Prosjektet har 
gitt BF et løft på kommunikasjonen i 
organisasjonen. BF har fått synlighet i 
sosiale medier, og BF er blitt bedre på 
dele kunnskap i organisasjonen. For-
bundsstyret har konkludert med det var 
et riktig prosjekt å dra i gang, det har gitt 
gode resultater, og har vært sett på som 
et vellykka prosjekt. 

Mye av arbeidet som er gjort i prosjek-
tet må også videreføres. De nyoppretta 
informasjonskanalene må holdes ved 
like, og temasider og Ofte Stilte Spørsmål 
(OSS) på nettsidene må oppdateres og 
videreutvikles.  

Politikk

Fra landsmøte i 2014 og frem til i dag 
har bibliotek og bibliotekpolitikk vært i 
media flere ganger. Mange ulike temaer 
har vært diskutert. Bibliotekarforbundet 
har vært aktive i debatten i flere av 
sakene. Noen av sakene vil jeg trekke 
frem spesielt: 

Epos
I desember 2014 tok BF initiativ til 

å markere at vi ønsker at driften av 
bokbåten Epos skal finansieres over 
statsbudsjettet.

Bakgrunnen var at Sogn og Fjordane 
fylkeskommune vedtok å avvikle driften 
av Epos i fylket etter vinterturen 2015. 
Vi argumenterte for at staten burde e ta 
ansvar for en så unik bibliotektjeneste 
som Epos, siden ingen kommuner eller 
fylker alene har økonomiske muskler til 
å opprettholde virksomheten. 

Sammen med NBF sendte vi ut en 
pressemelding som ble gjengitt i flere 
aviser. Forbundsleder ble intervjuet av 
NRK Sogn og Fjordane. Samtidig gikk 
fylkesbiblioteksjefen i Hordaland ut med 
oppfordring om å få bokbåten inn på 
statsbudsjettet. Uttalelsen fra BF og NBF 
ble sendt til Kulturdepartementet, med 
kopi til Nasjonalbiblioteket. 

For BF har dette vært en sak der vi har 
lykkes med initiativet, med innretninga i 

Bibliotekaren
Tidsskrift for Bibliotekarforbundet  

20
153 

Hvem krenker hvem?

Debatten om ytringsfrihet gikk høyt i mars, 
etter at  Bok og bibliotek-redaktør Odd Letnes 
skrev at ”det virker som om Bibliotekarforbun-
det har stilt seg på ytringsfundamentalismens 
ytterfløy.” BFs eget blad fulgte opp med 
artikler og kronikker. 

BF markerte i desember 2014 ønsket om at driften av bokbåten Epos skal finansieres over stats-
budsjettet. ”Vi har lykkes med initiativet, med innretninga i saken og med pressedekninga. Vi har 
dessverre ikke lyktes med å få bokbåten på statsbudsjettet”, skriver forbundsleder i beretninga.
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saken og med pressedekninga. Vi har 
dessverre ikke lyktes med å få bokbåten 
på statsbudsjettet. I disse dager har det 
kommet fram at Hordaland fylkeskom-
mune foreslår å legge ned bokbåten fra 
sommeren 2016, noe som setter bokbåt-
tilbudet i fare.

Ytringsfrihet 
I noen uker i mars ble ytringsfrihet 

diskutert på postlista biblioteknorge. 
Utgangspunktet var BFs uttalelse etter 
Charlie Hebdo-massakren. Odd Letnes 
skrev på lederplass i Bok & Bibliotek at 
”det virker som om Bibliotekarforbundet 
har stilt seg på ytringsfundamentalismens 
ytterfløy.” Gjennom kronikker og artikler 
i Bibliotekaren, og debatt på postlista 
har BF diskutert og løftet fram BFs og 
bibliotekarers holdning til ytringsfrihet og 
krenkelser. Forbundsleder hadde som et 
resultat av denne debatten et innlegg på 
Flerkulturelt bibliotekmøte i mai 2015 om 
Krenkelser og ytringsfrihet. 

Som en følge av debatten om bibliote-
karer og ytringsfrihet har forbundsstyret 
vedtatt å styrke sin aktivitet på området, 
og har valgt å sette ned et Utvalg for 
ytringsfrihet og informasjonstilgang. Utval-
get har som mål å øke kunnskapsnivået, 
stimulere til debatt, få fram eksempler, 
vurdere samarbeidspartnere og foreslå 
tiltak og utspill. 

BFs utvalg for ytringsfrihet og informa-
sjonstilgang er nettopp nedsatt og består 
av leder Joep Aarts (Buskerud fylkesbi-
bliotek), Marite Elisabeth Juul (Presterød 
ungdomsskole i Tønsberg), og Ole David 
Østli (Alta bibliotek), Veronicha Angell 
Bergli og Monica Roos fra forbundsstyret, 
og Erling Bergen fra sekretariatet.

E-bøker 
BF har en egen arbeidsgruppe for 

e-bøker som er ledet av Ørjan Persen. 
Gruppen har egen facebook-side hvor de 
deler smått og stort om e-bøker i bibliotek. 
I løpet av året har de særlig vært aktive 
i forbindelse med Kulturdepartementets 
utredning om e-bøker og utlån i norske 
folkebibliotek, som kom i juni. I september 
var også Persen intervjuet i Klassekam-
pen, der han kritiserte Aschehoug for å 
trekke Jo Nesbø-titler fra Nasjonalbiblio-
tekets Bokhylla-tjeneste.

Kjennelse fra Sivilombudsmannen
I slutten av desember kom sivilombuds-

mannen med en kjennelse i BFs favør. På 

vegne av et medlem hadde vi klaget på 
en tilsetting av en biblioteksjef uten full-
ført bibliotekfaglig utdanning. Vi hevdet 
at dette var i strid med bibliotekloven og 
kvalifikasjonsprinsippet, og Sivilombuds-
mannen ga oss medhold.

Kjennelsen sa blant annet: “Ombuds-
mannen er kommet til at tilsettingen av 
biblioteksjef er i strid med de formelle 
kvalifikasjonskravene i folkebibliotekloven 
§ 5, jf. forskrift om kvalifikasjonskrav i 
bibliotekene § 2 andre ledd. Kommunen 
hadde derfor ikke rettslig adgang til å 
tilsette den aktuelle søkeren i stillingen, 
og tilsettingen må kritiseres.” 

Nasjonal bibliotekstrategi
Bibliotekarforbundet ble høsten 2014 

invitert av Kulturdepartementet til å sitte 
i referansegruppen for Nasjonal biblio-
tekstrategi 2015-2018, og forbundsleder 
har deltatt i disse møtene. Strategien ble 
lagt fram av kulturminister Thorhild Widvey 
og direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak 
Sira Myhre på Drammensbiblioteket 12. 
august. 

Ett av hovedgrepene i strategien er å ut-
vikle 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 tilgjengelig i folkebibliote-

kene. Nasjonalbiblioteket skal være mer 
aktive i utviklingsarbeidet.

BF var positive da strategien kom, og 
mente at strategien var et skritt i riktig ret-
ning for å utvikle gode bibliotektjenester 
samtidig som den forplikter kulturminister 
og nasjonalbibliotekar i deres videre 
arbeid. BF må imidlertid følge med på 
implementeringen av tiltakene i strategien 
for å sikre at de ulike tiltakene får den 
ønskede virkning.

Bibliotekarkompetanse – Tøyen
Deichmanske bibliotek skal opprette 

nytt barne- og ungdomsbibliotek på 
Tøyen. I begynnelsen av september kom 
stillingsannonsen, der Deichman søkte 
etter fem faste nye medarbeidere. Utly-
singen hadde tittelen “Nytt bibliotek på 
Tøyen kun for barn og unge! Vi trenger 
deg som kan inspirere og løfte!”

Selv stillingsannonsen nevnte flere 
andre yrkesgrupper, men manglet krav 
eller ønske om bibliotekarutdanning. 

Bibliotekarforbundet har skrevet kritiske 
innlegg om saken på biblioteknorge-lista, 
der vi har uttrykt bekymring over en end-
ring i rekrutteringspolitikken ved storby-
bibliotekene. Dette er en viktig prinsipiell 
sak, som våre tillitsvalgte i Oslo opplever 
som presserende. Både Klassekampen 
og Morgenbladet har hatt oppslag om 
saken. Også Bibliotekaren og BFs nettside 

BF var positive da den nasjonale bibliotekstrategien ble lagt fram av kulturminister Torhild Widvey i 
Drammen i augsut kom. (Foto: Erling Bergan) 
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har viet profesjonsdebatten flere artikler, 
i tillegg har det vært mye diskusjon på 
Bibliotekarforbundets facebookside og 
på biblioteknorge-lista. 

Lønn og tariff

Mellomoppgjøret 2015 
2015 er et mellomoppgjør-år, og for-

ventningene til årets oppgjør var nøkterne. 
Både realøkonomien og behovet for om-
stilling pekte i retning av lavere lønnsvekst 
i 2015 enn i 2014. I kommunal sektor var 
også mye av lønnsveksten avtalt under 
fjorårets hovedoppgjør.

Resultatene i vårens forhandlinger om-
trent som forventet, og lå rundt frontfagets 
ramme på 2,7 prosent innen alle våre fem 
tariffområder. 

Lokale forhandlinger
Høsten 2015 foregår det kun lokale 

forhandlinger i KS-sektoren kapittel 3 og 
5. Resultatene her har vært tilfredsstil-
lende, basert på de protokollene som har 
kommet inn til sekretariatet. Med unntak 
av én kommune har det heller ikke vært 
noen brudd i de lokale forhandlingene.

Fra og med 2014 innførte BF godtgjø-
ring for eksterne forhandlere. I 2014 var 
det 25 forhandlere som fikk godtgjøring. 

Disse forhandlet på totalt 66 steder. Det 
er for tidlig å si noe om 2015, siden ikke 
alle forhandlinger er gjennomført og ikke 
alle protokoller er kommet inn enda.

Arbeidstidkonflikt Deichmanske
BF har gjennom flere år arbeidet med 

å få på plass en arbeidstidsavtale ved 
Deichmanske bibliotek i Oslo, også i 
2015. Stridens kjerne er tolkning om hva 
skal den ordinære arbeidstiden være og 
hvor mange dager i en uke de ansatte 
skal jobbe. I tillegg er en fleksitidsavtale 
heller ikke på plass. BF samarbeider med 
Fagforbundet for å finne en løsning på 
konflikten. 

Arbeidsmiljølov
28. januar 2015 deltok BF på den stor-

stilte politiske streiken mot de foreslåtte 
endringene i arbeidsmiljøloven.  YS, LO 
og Unio oppfordret alle sine medlemmer 
til å delta. 

En samlet fagbevegelse reagerte fordi 
vi fryktet:  

•	Økt bruk av midlertidige stillinger
•	Lengre arbeidsøkter og mer pålagt 

overtid
•	Hyppigere søndagsarbeid 

Oppslutningen om den to timers po-
litiske streiken og alle arrangementene 
rundt i landet var stor. Bibliotekarforbun-

BF reagerte på den spesielle stillingsannonsen 
for nytt barne- og ungdomsbibliotek på Tøyen 
i september. 

det oppfordret våre medlemmene til å 
streike, og mer enn 275 BF-medlemmer 
ga sekretariatet beskjed om at de ville 
streike. Sannsynligvis er antallet strei-
kende bibliotekarer langt høyere. Over 
60 bibliotek var stengt som følge av 
streiken.

Sekretariatet jobbet mye med streiken. 
Januarnummeret av Bibliotekaren hadde 
fokus på endringene i arbeidsmiljølo-
ven. I tillegg har Facebook, nettsider og 
nyhetsbrev informert om den politiske 
streiken. Sekretariatet utarbeidet tidlig 
en egen liste over spørsmål og svar om 
hva den politiske streiken betydde for 
medlemmene, en liste som ble svært 
hyppig brukt. 

Stortinget vedtok endringer i arbeidsmil-
jøloven, gjeldende fra 1. juli. Blant annet 
er det nå tillatt med midlertidig ansettelse 
på inntil 12 måneder.

Hovedoppgjøret 2016
Arbeidet med forberedelser til hoved-

tariffoppgjøret starter for alvor rett over 
nyttår. Det er ventet at offentlig tjeneste-
pensjon vil være et sentralt tema, og BFs 
sentrale forhandlere arbeider med å sette 
seg inn i temaet. Forbundsstyret vil vedta 
krav for de enkelte tariffområdene i løpet 
av februar 2016. 

28. januar 2015 deltok BF på den storstilte politiske streiken mot de foreslåtte endringene i arbeids-
miljøloven. Oppslutningen var stor og sekretariatet jobbet mye med streiken. (Foto: Margunn Haugland)
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Bibliotekar er ikke en beskyttet tittel. På Wikipedia står det føl-
gende om bibliotekar: “Bibliotekar er en yrkestittel for personer 
som arbeider med bibliotekfaglige oppgaver.” Ved å bruke min 
google-fu på uttrykket “bibliotekfaglige oppgaver” så fant jeg 
kun artikler som omhandler katalogisering, indeksering, gjenfin-
ning, og altså formidling av denne informasjonen. Er vel verdt å 
merke seg at flere av stedene påpeker at bibliotekarer ofte er 
gode på å formidle. Det er jo litt hyggelig da. Derimot kan jeg 
ikke finne noe om at bibliotekarer skal holde foredrag, være med 
på debatter, arrangere debatter, gjennomføre arrangementer, - 
ikke noe om dette i det hele tatt egentlig! Ikke på Wikipedia, ikke 
på HiOAs side for Bibliotek- og informasjonsvitenskap, ikke på 
bibliotekar.no. OK, la meg rette det litt, jeg tror kanskje emnet 
“Bibliotekutvikling” under Bibliotek- og informasjonsvitenskap 
har litt med det å gjøre. Formuleringen “...har kunnskap om 
bibliotekets rolle som møteplass i et flerkulturelt samfunn.” er 
kanskje litt vag, men det er den nærmeste jeg kommer. Likevel 
er det biblioteket som møteplass og dialog-/debatt-arena det 
området det snakkes mest om i for eksempel den Nasjonale 
bibliotekstrategien. 

Så en person som jobber i et bibliotek, og kun jobber med 
arrangementer og lignende er da ikke en bibliotekar? Selv med 
utdannelsen? Da kan man også si at en uten bibliotekutdan-
nelse, men som jobber med katalogisering er en bibliotekar? 
For folk flest er alle som jobber på bibliotek bibliotekarer, uav-
hengig av bakgrunn eller arbeidsoppgaver. Likevel er tittelen 
bibliotekar viktig, det er bare å se hvor sterkt miljøet reagerer 
når ordet bibliotekar ikke ble nevnt i utlysningsteksten. For 
meg personlig er det viktig at jeg er bibliotekar, at jeg har en 
bachelorgrad i Bibliotek- og informasjonsvitenskap å slå i bordet 
med når folk spør meg de vanlige “trenger man utdannelse for 
å bli bibliotekar?”-spørsmålene. 

Så hvem er bibliotekarene? Er det de som jobber i et bi-

Hvem er vi?
Det startet med en stillingsutlysning for et nytt bibliotek på Tøyen, og etter det har debat-
ten gått varmt om hva en bibliotekar er, hva skal en bibliotekar gjøre, hvem skal jobbe i 
bibliotekene, og en mengde annet. Til sist føler jeg vi sitter igjen med det eksistensielle 
spørsmålet: “Hvem er vi?”.

BIBLIOTEKARKOMPETANSEN

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.

bliotek? Er det de med utdannelsen? Er det en kombinasjon? 
Og hvor viktig er det egentlig? Spørsmål på spørsmål, og lite 
svar. I hvert fall fra meg. Derfor er det viktig at vi tar denne 
debatten, spesielt siden endringen i bibliotekloven kom. Den 
har jo tross alt en innvirkning på arbeidet i bibliotekene. Bør for 
eksempel ikke arrangementsarbeid havne inn under uttrykket 
“bibliotekfaglige oppgaver” nå som bibliotekene jobber mer 
og mer med det?

Oppi debatten dukket det opp kommentarer om bibliotekar-
stereotypier og om manglende lederemner. Dette syns jeg 
er ganske spennende, for hvor viktig er for eksempel vårt 
image? Kun støttet av anekdotisk bevisføring så vil jeg tro at 
klisjeene lever sterkt ute blant både brukere og ikke-brukere. 
Har dette noe å si? Personlig føler jeg en sterk trang til å rive 
disse stereotypiene sønder og sammen, slik at alle kan se at en 
bibliotekar er så mye mer. Og mangler vi virkelig lederemner? 
Da jeg tok utdannelsen så tenkte jeg egentlig ikke så mye på 
akkurat det med å bli leder. Hadde du spurt meg under mitt 
første år om jeg ville bli leder så er jeg ikke sikker på om jeg 
hadde svart ja. Hvorfor? Fordi jeg fortsatt ikke visste hvordan 
det var å jobbe. Jeg tror ikke jeg er alene om det. Noen vet 
kanskje fra starten at de ønsker å satse på å bli leder et eller 
annet sted, andre trenger å la tanken modne en stund. 

Dette har ikke vært en enkel tekst å skrive, men det burde 
det heller ikke være. Det vanskelige har vært å klare å holde 
seg kort, men likevel sammenhengende. Og jeg er faktisk ikke 
sikker på om jeg har fått det til. Men det passer egentlig med 
denne debatten. Den er stor og usammenhengende, med 
mange fasetter. En ting som kan være viktig å tenke på er at 
vi alle ønsker det beste for bibliotekene, de som arbeider i 
bibliotekene, og ikke minst for alle som bruker bibliotekene. Jeg 
er i hvert fall spent på å se hvordan den utfolder seg videre! 
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Bibliotek 
& juss

Til minne om vår kollega 
Finn Arne Jakobsen

Vår gode kollega gjennom mange år, Finn Arne Jakobsen, har gått bort brått og uventet. Vi har mistet en god kollega.
Finn Arne jobbet i mange år på biblioteket ved ved Moheia (Polarsirkelen) videregående skole i Mo i Rana.
Vi vil huske han med stor glede, hans lune og morsomme kommentarer, hans fantastiske evne til å få oss til å føle 

oss vel i hans selskap, og et samlingspunkt på våre vgs-møter. Med sin gode bass-stemme kom Finn Arne med sine 
meninger og stod for dem på bibliotek-samlingene. Han var god å diskutere med, enten det var litteratur, samarbeid 
i skolen, utlånsordningen eller hvordan vi som bibliotekarer skulle utnytte digitale verktøy og læringsplattformer.

Hans utøvelse av bibliotekarrollen kunne ta form av superbruker på Itslearning, webansvarlig, mentor i blogging, 
ansvarlig voksen på klassetur. Han kjente elevene sine godt, og var vel den eneste bibliotekaren vi vet om som i stor 
grad baserte seg på muntlige purringer.

Han var en av de første bibliotekarene i Nordland som virkelig laget seg en rolle og fant sin form på skolens læ-
ringsplattform. Da var han ganske nyansatt på Moheia, og full av digitale ideer for bibliotekene. Blant annet mente 
han at bibliotekarene i videregående også  kunne samarbeide via den nyinnførte læringsplattformen. Han fikk jobbe 
og argumentere litt før han oppnådde gjennomslag i bibliotekarkollegiet, men vi ble nå med på det meste etter hvert!

Forslag til neste års møte for bibliotekansatte var planlagt av Finn Arne: et turopplegg som han først skulle gjennom-
føre sammen med venner, noe han også gjorde, og som deretter skulle gjenbrukes for bibliotekarene i videregående 
skole i Nordland. Det skulle bli tur med verdens lengste taubane i Västerbotten, Torgny Lindgren og Sara Lidman 
tema-ekskursjoner og innhenting av inspirasjon fra bibliotek vi dro forbi underveis! 

Vi håper vi en gang kan gjennomføre denne studieturen, enten i regi av Utdanningsavdelingen i Nordland, NBF 
Nordland eller andre som kan føle seg kallet til å ta tak i ideen. Da kan vi spise industrielle mengder hakkepølse og 
tenke på Finn Arne.

Våre tanker går til alle rundt Finn Arne, spesielt kone, barn og barnebarn som han alltid snakket så varmt om.

Fra de bibliotekansatte i videregående skoler i Nordland



www.axiell.no | axiellno@axiell.com | facebook.com/axiellscandinavia

MERÅPENT BIBLIOTEK

Har du lyst til at vi tar en tur innom ditt bibliotek?
 

Ring til oss på +45 33 38 25 25 eller skriv til axiellno@axiell.com

• Hvor skal man starte?
• Må vi ha kameraovervåkning? 
• Tar det lang tid?
• Hvem skal gjøre hva og når?
• Fungerer det med vår biblioteksystem?
• Hva med lys, lyd, lås, alarm?
• Kan det passe inn i våre lokaler?

Det er mange spørsmål, som skal besvares, før biblioteket er klar til å 
innføre Meråpent Bibliotek. 

Akkurat nå reiser vi rundt i Norge på rådgivningsbesøk, og vi vil gjerne 
komme og besøke ditt biblioteket - gratis og uforpliktende!

Med Meråpent Bibliotek fra Axiell kan brukerne bruke biblioteket når det 
passer dem.
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Kommersielle ytringer
Biblioteksektoren har alltid vært 
avhengig av leveranser fra private 
firmaer. De siste tiårene har betyd-
ningen av slike firmaer blitt vesentlig 
større. Likevel har de en selvpålagt 
tilbakeholdenhet fra bibliotekfeltets 
debattarenaer. Det er synd.

Tekst: 
Erling Bergan

Vi er en yrkesgruppe og en bransje som i stor 
grad opererer i offentlige sektor. Det er offentlige 
organer som eier de fleste bibliotekene. Det er de 
som bevilger de fleste midlene som gjør at bibliotek 
bygges og drives. Det er de som lager ”Nasjonal 
bibliotekstrategi” for landet, eller planen ”Borgernes 
bibliotek” for Oslo, eller fylkesvise bibliotekplaner. Vi 
er vant til å diskutere på denne arenaen, vi inviterer 
selvfølgelig aktørene inn i debattpaneler og vi ap-
plauderer politiske partier når de sier noe positivt 
om bibliotek.

Til firmaene forholder vi oss annerledes. Selv 
om deres betydning kan ses i mye av det som har 
foregått på bibliotekfeltet, er de ikke invitert inn i 
debattarenaene i samme grad. 

Firmaene i bibliotekbransjen kommer imidlertid 
med skjellsettende løsninger for utlån/innlån, kata-
logsøk, selvbetjening, radiobrikker, ebøker, nettsider 
og mye mer. Løsninger av strategisk betydning for 
bibliotekfeltet. Når bibliotekarer med rak rygg – og 
med rette – hevder at vi har vært nyskapende og 
innovative, tatt i bruk nye muligheter, vært utvi-
klingsorientert, så må vi være ærlige nok til å si 
at firmaenes løsninger og produkter har spilt en 
stor rolle. 

Men de deltar altså nesten ikke i offentlig ordskifte 
om veivalg og bibliotekpolitikk. De blir også i liten 
grad invitert inn i ordskiftene. Tvert om. Det er nok 
en utbredt oppfatning blant bibliotekfolk at innlegg 
fra firmahold er uønsket, at de lukter av reklame. 

Selvfølgelig skal ytringer fra firmaer leses kritisk. 
De må forventes å være positive til sine egne pro-
dukter, de vil snakke dem opp og ønske at flere 
kjøper dem. De må tenke på bunnlinja samtidig som 
de tenker faglig og kreativt. 

Men vi kjøper da ikke med hud og hår det andre 
viktige aktører på feltet sier heller? Også kulturmi-
nisteren, opposisjonspolitikere og lokale politikere 
har en politisk bunnlinje å ta hensyn til. I bibliotek-
debatter må en hver aktør, enten de er kommersielle 
eller politiske eller hva som helst annet, forventes å 

ha noen interesser å ivareta som må 
leses mellom linjene. De kommersielle 
er kanskje det minste problemet for 
de som ønsker kritisk distanse, for de 
bruker ikke sjelden ganske feter typer 
i teksten mellom linjene. 

Bibliotekaren inviterer nå leverandø-
rer, firmaer, de kommersielle – kall det 
hva du vil – inn på debattarenaen. Vi 
gjør det ikke motstrebende, vi inviterer 
dem inn med stor glede. Det kan sik-
kert være en utfordring for firmaene 
å finne sin form på denne arenaen, 
og jeg som redaktør kan sikkert bli 
bedre til å utfordre firmaene på en 
god måte. Men at de dukker opp som 
skribenter, med tydelig navn og firma, 
gjør at alle kan skru på den positive 
nysgjerrigheten og det kritiske filteret 
ganske greit. 

I forrige nummer slapp Carsten Sc-
heel fra Axiell til, med utgangspunkt 
i den meråpne bølgen. Er Axiell de 
eneste som leverer døgnåpne/mer-
åpne løsninger? Nei, det er de ikke. 
Biblioteksentralen leverer ”Åpent 
bibliotek” fra den ledende danske 
produsent Cordura, der de har 10 
års erfaring og 100 installasjoner. 
Bibliotek-Systemer As tilbyr i sam-
arbeid med TagVision en løsning for 
”Døgnbiblioteket” basert på nasjonale 
lånekort, PIN-koder og automatiserte 
utlånsfunksjoner. Bibliotekservice As 
leverer også selvbetjeningsløsninger. 

I dette nummeret er det Bibliotek-
Systemer As i Larvik som slipper til. 
Er de det eneste firmaet som har lang 

fartstid og et spekter av tjenester 
og produkter?  Nei, det er de ikke. 
Bibits, Biblioteksentralen og andre 
firmaer i Bibliotekenes Hus har et vell 
av produkter og løsninger, og de har 
hatt det svært lenge. Bibliotekservice 
As i Drammen har operert i 20 år og 
leverer både biblioteksystem, selvbet-
jeningsløsninger og bibliotekutstyr. Og 
så er det utfordrere som satser på det 
frie biblioteksystemet Koha. 

Noen firmaer jeg har glemt? Noen 
som føler seg forbigått? Det er det 
helt sikkert. Ta kontakt, så får jeg høre 
hva dere har å fortelle.

Bibliotekaren er altså ingen kolpor-
tør av firmainformasjon, selv om vi 
slipper firmaene inn med egne stem-
mer. Vi skriver også redaksjonelt stoff 
om hva firmaene leverer. Det er mye 
å ta tak i. Bibliotekarer med hands-on 
erfaring med produkter og tjenester 
må gjerne ta kontakt, jeg vil gjerne 
høre hva dere har å fortelle.    

Noen avsluttende meldinger: 
Til de samfunnsbevisste med skep-

sis til markedskreftene: La firmaene 
komme til orde, stol på lesernes kri-
tiske sans og bidra med motinnlegg.

Til de som er opptatt av pressens 
frie stilling: Konstater at det er ”byline” 
på artikler, altså  tydelig oppgitt hvem 
som har skrevet dem, både navn og 
firma.

Til de som opplever å være for-
smådde konkurrenter: Vær tålmodig, 
snart er det kanskje din tur. 

LEVERANDØRENE
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Biblioteklokaler som stikker seg ut

EKSTERIØR OG INTERIØR

Flatey er en liten øy i Breiðafjörður i nordvestlige Island. Øya har nå kun fem fastboende om vinteren. Men 
Flatey har vært et viktig kulturelt senter på Island, med et kloster grunnlagt i 1172. I løpet av 1800-tal-
let var øya en kulturell og kunstnerisk referanse på Island og opplevde stor innflytning. I 1864 ble det 
eldste og minste biblioteket på Island etablert her, i huset ved siden av kirken. Dette svært beskjedne 
biblioteket var en gang hjemmet til Flateyboka, et av de viktigste islandske manuskripter fra middelal-
deren. Eieren av boka ble i 1662 overtalt til å gi boka til den danske Kong Fredrik 3. Boka ble returnert 
til Island i 1971 sammen med en mengde andre islandske oldtidsmanuskripter. (Kilde: Wikipedia)
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Utvikling og drift - med kundene i fokus
I skjæringspunktet mellom bibliotekene, bibliotekenes brukere og teknologiutviklingen har 
det alltid vært spennende muligheter for oss.    

Tekst: 
Ola Thori Kogstad
Bibliotek-Systemer As

•	 Bibliotek-Systemer startet opp med Bibliofil i Larvik i 1982.
•	De har nå 152 folkebibliotek, de fleste fylkesbibliotek, en 

rekke skolebibliotek og noen fagbibliotek som kunder. 
De leverer også ebok-systemer, selvbetjening, m.m.

•	 Framtida vil by på mer selvbetjening og mer bibliotekarstøtte,  
sier Ola Thori Kogstad, daglig leder i Bibliotek-Systemer As. 

Med over 30 års fartstid i bransjen, de 
siste 27 som Bibliotek-Systemer As, har 
vi vært en del av en lang og spennende 
historie om utvikling og forandring i biblio-
tekvesenet i landet. Det kan være verdt å 
kikke tilbake på hvilke valg vi tok, og hvor-
dan det påvirket Bibliotek-Systemer As og 
bibliotekfeltet i landet forøvrig.  

De grønne skjermene
Bibliofil var på 1980- og utover på 

1990-tallet mest kjent som biblioteksys-
temet med de grønne skjermene. Det var 
på den tiden hvor et biblioteksystem var et 
enkelt og effektivt verktøy for biblioteke-
nes basale interne arbeidsoppgaver som 
katalogisering, søk og utlån. Vi i Bibliotek-
Systemer As fattet tidlig interesse for Unix-
baserte operativsystemer, da erfaringen 

viste at disse var både driftssikre og ef-
fektive. Intel utviklet samtidig de rimeligere 
x86-prosessorene for PC-markedet, og 
dermed hadde vi en kraftig kombinasjon 
av operativsystem og datamaskin. Fram 
til 1997 brukte vi operativsystemet SCO-
Unix. Da erstattet vi det med Linux. I dag 
er Linux et velrennomert operativsystem 
som benyttes av Google, Facebook og 
andre aktører med tunge behov for pålitelig 
dataprosessering. I 1997 var valget av Linux 
kontroversielt i bransjen, men et valg vi har 
vært svært fornøyde med. 

Samsøk som katalysator
Teknologiutviklingen har gitt oss mange 

nye muligheter i årenes løp. Den største 
endringen kom med internett, som ga oss 
muligheten til å ta Bibliofil fra å være et 
verktøy utelukkende for bibliotekene, til 
også å gi bibliotekets brukere, lånerne, 
tilgang til fleksible tjenester ved bibliote-
kene. Internett ga også helt nye muligheter 
for datainnhenting fra flere bibliotek, og 
sammenstille i en tjeneste. I 1994 hadde vi 
våre første versjoner av Websøk og Samsøk 
klare. Bibliotekene synes at Samsøk var en 
knakende god idé, samtidig som man var 
tilbakeholdne med å ville gjøre egne data 
tilgjengelig i Websøk. Mange bibliotek syn-
tes kvaliteten på egne data ikke var så god 
at de ønsket i vise dem fram. 

Jo, vi drev en mild form for utpressing av 
kundene våre på den tiden! For å få tilgang 
til Samsøk måtte bibliotekene legge ut sin 
egen katalog i Websøk. De måtte yte for å 
kunne nyte. Bibliotekene kom på nett med 
Websøk til sine lånere, og de fikk samtidig 
et mer effektivt verktøy for fjernlån i Sam-
søk. Sjenansen over egne data forduftet, 

heldigvis. 
Vi utvidet så tilbudet til bibliotekets 

brukere med MappaMi i 2001. Da kunne 
lånerne selv reservere, legge inn interes-
seområder som medførte varsler når 
biblioteket kjøpte inn titler innenfor interes-
seområdene, samt at lånerne hadde oversikt 
over sine lån og reserveringer. Websøk 
hadde åpnet bibliotekets katalog for søking 
også for lånerne og MappaMi ga lånerne 
enda flere muligheter til selvbetjening. 

Selvbetjening
Utviklingen mot økt selvbetjening var 

ønskelig av flere årsaker. For det første liker 
folk å betjene seg selv. De tar selv kontroll 
over sin egen situasjon, velger når de vil 
utføre oppgavene og sitter selv med over-
sikten. Folk som ønsker å betjene seg selv 
blir også mer fornøyde når de får anledning 
til å gjøre det. For det andre har det positive 
ringvirkninger for bibliotekene også ut over 
fornøyde brukere. Ved å la lånerne betjene 
seg selv, kan mye av bibliotekenes ressurser 
flyttes fra trivialoppgaver og over til oppga-
ver hvor bibliotekarenes ekspertise kommer 
til sin rett, som f.eks. veiledning av lånerne. 

Her rører vi ved et kjernepunkt for ut-
viklingen i biblioteksektoren. Hvordan kan 
man utnytte ressursene bedre? Vårt svar har 
vært å se på hvordan vi kan legge til rette for 
at biblioteksystemet stadig gir bedre støtte 
til bibliotekarenes oppgaver, og fjerner unø-
dig tids- og ressursbruk fra trivialoppgaver. 
Målet er i så liten grad som mulig å binde 
bibliotekarene til trivialoppgaver. Samtidig 
ønsker vi å gi bibliotekets brukere stadig 
bedre verktøy, slik at de i enda større grad 
kan betjene seg selv, om de ønsker det.

I en slik kontekst har utviklingen som har 

BIBLIOTEKUTVIKLING
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skjedd de siste femten årene fulgt en natur-
lig vei. Standardiseringen av RFID-teknologi 
åpnet for rasjonell automatisering av utlån 
og innlevering. Meråpne bibliotek som vi har 
hatt i Stavern i to år, og som nå øker i antall 
over hele landet, gir et mer fleksibelt tilbud 
til lånerne som vil betjene seg selv. Lånere 
som bestiller fjernlån selv via Norgeslån og 
kanskje leverer inn eksemplarene ved andre 
bibliotek enn der de lånte dem, nyter fruk-
tene av økt samarbeid bibliotekene i mellom. 
Lån av e-bøker i eBokBib uansett hvor du er 
i verden, er resultat av biblioteksamarbeid 
og selvbetjening.

I glasskula
Framover ser vi for oss at utviklingen fort-

setter mot mer selvbetjening og enda bedre 
støtte av bibliotekarenes arbeidsoppgaver. 
Når vi nå nærmest alle går med kraftige 
datamaskiner i lomma i form av smarttele-
foner, er det naturlig å se på hvordan dette 
kan utgjøre en ny klientplattform for utvalgte 
funksjoner i Bibliofil. Dette faller forøvrig 
sammen med en utvikling hvor klientene 
er tilgjengelige på alle maskinplattformer, 
med tilhørende økt fleksibilitet for brukerne. 
Dette er en utvikling vi er med på, og som 
vi tror blir dominerende framover. Her åpner 
teknologiutviklingen mange spennende 
muligheter for oss.  

Arbeide smart
Vi har tatt noen ukonvensjonelle valg i 

metode for programutvikling, som i sum har 
satt oss i en gunstig posisjon. Et av valgene 
våre er at vi skal ha kildekode på alle verk-
tøy vi benytter, helt fra operativsystem, via 
database og til verktøy for programmering. 
Når vi så i tillegg har en filosofi om at vi skal 
ha all nødvendig kompetanse for program-
utvikling og driftshåndtering på huset, så 

er vi uavhengig av andre aktører for disse 
oppgavene. Vi har kontinuerlig programut-
vikling som metode, noe som innebærer 
at programmene alltid er oppdatert hos 
samtlige kunder. Bibliofil er et system som 
vokser med oppgavene. 

Dette er også en metode som gir oss 
mulighet til å ha kort vei mellom idé og 
implementasjon. Helt siden utrullingen av 
grafiske klienter seint på 1990-tallet, har 
vi hatt selvoppgraderende programvare på 
klientene. I dag er dette vanlig i de fleste 
sammenhenger, men Bibliofil var tidlig ute 
med å ta dette i bruk, noe som var svært 
effektivt og arbeidsbesparende. En endring 
i klienten til en modul i Bibliofil kan tas i 
bruk på samtlige bibliotek dagen etter at 
den er implementert og sendt ut fra oss i 
Larvik. Våre programmeringsverktøy skale-
rer godt og fremmer utviklingen av Bibliofil 
og eBokBib. Disse valgene gjør oss i stand 
til å arbeide smartere, og alltid være på 
offensiven.  

Kontakten med kundene er viktig. Her 
får vi verdifulle innspill og ønsker, og 
synspunkter på våre utviklingsforslag. Vi 
opplever at kundene og vi har et felles 
ønske om stadig å forbedre funksjonaliteten. 
Vi kjenner det norske biblioteklandskapet 
godt, og sammen med kundene staker vi 
ut kursen videre.

Med hjerte for drift
Hva hjelper all funksjonalitet hvis ikke 

programmet er stabilt og til enhver tid klar 
til å betjene brukerne? I Bibliotek-Systemer 
As har vi stort fokus på drift. Dette gjen-
nomsyrer valg vi har tatt mht. maskinvare, 
operativsystem og programmeringsverktøy, 
det påvirker hvordan vi arbeider med pro-
gramutvikling, og det innvirker på rutiner vi 
har lagt opp for overvåkning av systemene. 
En stabil driftssituasjon kommer ikke av seg 
selv, men er summen av en rekke tiltak. 
Som totalleverandør av både maskin- og 
programvare har vi omfattende kompetanse 
på hva som gir stabil drift. Vi måler en rekke 

parametre kontinuerlig, andre parametre 
daglig og får tidlige varsler dersom noe 
må korrigeres. Vi tar fullt driftsansvar for 
systemene vi leverer, og kundene vet at vi 
alltid er parate til å hjelpe dem om en situa-
sjon skulle oppstå.

Stabil drift er en kjerneverdi for oss, 
og vi har oppetider på systemene som er 
fantastiske. Våre systemer skal virke. Alltid.

Konkurranse og samarbeid
Konkurransen med de andre leverandø-

rene av biblioteksystem opplever vi positivt. 
Den skjerper oss, og bidrar til at vi stadig 
ønsker å videreutvikle og forbedre løsnin-
gene våre.

Samtidig ser vi at det er en rekke om-
råder hvor det er store gevinster ved å 
samarbeide. Vi har alltid vært en pådriver 
for samarbeidet i Biblioteksystemleveran-
dørene og vi har vært tidlig ute med å 
implementere tjenestene. Sammen har vi 
fått til en rekke funksjoner og protokoller 
for utveksling av data mellom bibliotekene 
på tvers av biblioteksystemene.  

Her tror vi bibliotekvesenet opplever noe 
nær en ideell miks av konkurranse som 
hindrer stagnasjon, og samarbeid som gir 
tjenester som alle landets bibliotek nyter 
godt av.

Hvem er vi til for?
Vi har vår plass i biblioteklandskapet 

utelukkende på grunn av kundene våre. Det 
er deres behov for et godt biblioteksystem 
for interndrift og for gode tjenester til sine 
lånere og brukere, som har skapt et rom for 
oss. Vårt fokus er å ta vare på den tilliten 
kundene våre har gitt oss, ved stadig å for-
bedre tjenestene til lånerne og sluttbruker, 
og utvikle nye funksjoner som sparer tid og 
forenkler hverdagen til bibliotekene. 

I skjæringspunktet mellom bibliotekene, 
bibliotekenes brukere og teknologiutviklin-
gen har det alltid vært spennende mulighe-
ter for oss. Dette er muligheter vi gjerne tar. 
Også i framtida vil vi lede an.  

BIBLIOTEKUTVIKLING
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Ledersamling!
Bibliotekarforbundet arrangerer en ledersam-

ling i Oslo 10.-11. desember. - Vi har mange 
ledere blant medlemmene våre, og vi ønsker 
å utvikle våre tjenester overfor disse, sier for-
handlingsleder Monica Deildok, som er ansvarlig 
for samlingen.

Det er gratis å delta for BFs medlemmer. 
Påmelding på BFs nettsider (bibforb.no/kurs-
og-moter/).

– BFs ledersamling skal gi våre ledere faglig 
påfyll, kunnskap om aktuelle temaer og mulig-
heter for erfaringsutveksling og nettverksbyg-
ging med andre ledere i biblioteksektoren, sier 
Deildok.

På programmet står blant annet juridiske 

emner som for eksempel arbeidsgivers sty-
ringsrett og rammene for denne, ansettelser, 
fortrinnsrett og midlertidighet. Det er advokat 
Hanne Torkildsen som kommer for å foredra 
om disse emnene. Fra Høgskolen i Hedmark 
kommer høgskolelektor Åsa Storhaug Hole for å 
foredra om de relasjonelle sidene ved personal-
ledelse. Ledercoach Agnethe Ellingsen snakker 
om hvordan få tillit og legitimitet ved hjelp av 
god selvledelse. Professor Cathrine Filstad snak-
ker om kompetanse gjennom læring i praktisk 
arbeid. Og ikke minst vil Monica Skybakmoen 
og Anita Bunes presentere sin masteroppgave 
”Posisjonering eller passivitet? Om makt og 
innflytelse i lederrollen i norske folkebibliotek”. 

VÅR EGEN ORGANISASJON

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



Barn på flukt trenger 
din hjelp NÅ

Send FLUKT til 2454 og gi kr 200,- 

Send FADDER til 2454 og gi 250,- pr. måned
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Bidrag til Flyktninghjelpen kommer frem.
Under 10% av våre midler går til administrasjon. Resten kommer flyktningene til gode gjennom 
direkte hjelp. Flyktninghjelpen har rundt 180 ansatte i Oslo og over 4 000 ansatte totalt, de fleste 
lokalt ansatte som driver prosjektene i felt. Les mer på fadder.flyktninghjelpen.no
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De flykter for 
livet over 
Middelhavet
SEND SMS FLUKT 
TIL 2272 (200 kr)

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

Bibliotekarforbundet
Sekretariatet
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Styremedlemmer
Monica Skybakmoen, Elverum bibliotek
Randi Egge Svendsen, Moss bibliotek
Monica Roos, Høgskolen i Bergen
Anne Husøy, Molde bibliotek
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Varamedlemmer
Linda Rasten, Ås bibliotek 
Irene Eikefjord, Universitet i Bergen
Kari Angelsen, Bodin videregående skole, Bodø
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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

”Det är alarmerande att åtgärderna 
inte upplevs som tillräckliga, och rap-
porten visar att en av tio har funderat 
på att sluta som bibliotekarie. Nu måste 
arbetsgivarna ta sitt ansvar. Rapporten 
heter ”Vi är bibliotekarier, inte psykolo-
ger eller socialarbetare” efter ett citat 
från en medlem, och det är en bild som 
tydligt syns i enkäten - bibliotekarierna 
får ta ansvar för annat än vad de är 
utbildade till.”   

Karin Linder til dik.se 22. okto-
ber. Hun er leder av DIK - BFs  
søsterforbund i Sverige, om en  
medlemsundersøkelse som viser at 
det er store arbeidsmiljøproblemer 
på flere arbeidsplasser i Sverige. En 
av fem har blitt truet i sin rolle som 
biblioteka, og fire av ti svarer ja på 
spørsmål om det har forekommet 
vold på biblioteket der de jobber. 
Det er vanligere at det er besøkende 
enn personale som utsettes for vold.  

Oslo kommune lyste ut fem stillinger til det 
nye barne- og ungdomsbiblioteket på Tøyen 
i Oslo. Bibliotekarkompetanse var ikke nevnt 
i utlysningen. BF reagerte. Debatten var i 
gang. Heftig. Om mange temaer. Og på de 
fleste arenaer, både i de mer interne fora og 
i de store media der ute. Postlista, Facebook, 
Klassekampen, Morgenbladet, Bibliotekaren, 
Twitter, blogger. Hvis biblioteksjef Kristin Da-
nielsen og avdelingsleder Reinert Mithassel 
ønsket oppmerksomhet, så lyktes de godt. 
Hvis de ønsket å terge en god del bibliotekarer, 
så lyktes de også ganske godt. Hvis de ønsket 
å spille på lag med bibliotekarers kompetanse, 
så hadde de ikke like stor suksess. 

Var debattene om Tøyen-utlysninga gode? 
Vel, det var i hvert fall mer enn nok innspill 
som får en til å tenke, revurdere, sjekke fakta 
og sjekke egne holdninger. At noen innlegg 
bidrar lite, er en del av gamet.  

Går det an å sortere litt i dette? For det var 
mange temaer oppe, i flere runder. 

For det første, og viktigst: Bibliotek er ikke 
et hvilket som helst aktivitetstilbud, og biblio-
tekarutdanning er ikke en hvilken som helst 
utdanning. Når et bibliotek starter på scratch, 
så er det skivebom å utlyse fem stillinger uten 
tydelig å be om bibliotekarkompetanse hos 
noen av dem. Deichman-ledelsen har sunket 
dypt om de ikke ser dette.

For det andre: Når det vises til at folkebi-
bliotekene har fått nye utfordringer, er det for 
så vidt riktig. Men de ”gamle” utfordringene 
er fremdeles med, og ”nye” utfordringer betyr 
ikke alt mellom himmel og jord av artige akti-
viteter. Det dreier seg fremdeles om kunnskap 
og kultur, og formidling av dette gjennom 
litteratur, debatter og kreative aktiviteter. 
Dersom biblioteksjefer oppfatter oppdraget 
annerledes, bør de sjekke med lovgiverne 
først. For det er ikke fritt fram. 

For det tredje, og kanskje like viktig: Biblio-
teksjefer i en rekke bibliotektyper over hele 
landet melder om mer variert kompetansebe-
hov nå enn før. Dels skyldes det at materialet 
som formidles er annerledes. Dels skyldes 
det at selve formidlingen er mer krevende 

Noe å lære av Tøyen-debatten?
og mer variert. Uansett, det er så mange 
som sier dette så tydelig nå, at bibliotekarer 
må ta dette inn over seg og la det inngå i 
virkelighetsforståelsen. Så får vi diskutere 
hvilke konsekvenser dette kan og bør få for 
bibliotekarutdanningene, for yrkesidentiteten, 
for organisasjonskulturen. Variert kompetanse-
behov kan bety en ny giv for bibliotekarer, som 
kan inngå i mer spennende arbeidsfellesskap. 

For det fjerde: Holder bibliotekarutdanninga 
mål? Det ser ut til at kritikerne er lite oppdatert 
på endringene som har skjedd i utdanningene, 
at det er en slags kritikk på autopilot. Men i 
mine øyne har debatten i hvert fall vist at kom-
munikasjonen mellom bibliotekarutdanningene 
og bibliotekfeltet er for dårlig. Bislet og Tromsø 
har en jobb å gjøre. Og vi andre må lytte bedre 
og melde tilbake. 

For det femte: Er det ledervegring blant 
bibliotekarer? Vi er vel mange som sitter med 
et inntrykk av det. Men dette blir fort en synse-
debatt. Da er det bedre å gjøre noe med det, 
som BF med sin ledersamling neste måned.

For det sjette: Det dreier seg tross alt om 
Tøyen! Vi som debatterer prinsipielt, må ikke 
miste av syne at det hele startet med et kon-
kret behov og politisk vedtak om satsing på 
Tøyen, en Oslo-bydel med noen utfordringer. 

For det sjuende: Noen lite konstruktive te-
maer tramper inn i gode debatter. Jeg får lite ut 
av innlegg om at debatten kanskje burde gå et 
annet sted enn på postlista. Jeg får heller ikke 
noe ut av at noen griper en hver anledning til å 
slåss mot gamle stereotypier. Alle yrkesgrup-
per har slike, men ingen bruker så mye krefter 
på å bekjempe dem som noen i vår bransje. 
”Get over it”, som amerikanerne sier. 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan


