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Samlokalisering med andre tjenester: 
Hvor setter vi grensen?

Når bibliotekaren selger billetter 
til kommunens kulturarrangement, 
stempler valgkort eller svarer på 
spørsmål om hvordan man kan 
søke kommunen om å få bruke 
motorkjøretøy i utmark, hvem gjør  
da bibliotekarens jobb?

Det er ikke noe nytt at bibliotek tilbyr utlån og tjenester utover 
bøker og tidsskrifter. Artotekvirksomhet, det vil si utlån av kunst 
gjennom blant annet bibliotek er kjent fra USA allerede på 
tampen av 1800-tallet. I Norden bredte det om seg i 1960- og 
-1970-årene, og i 1977 hadde rundt fire prosent av landets 
folkebibliotek en artotekordning. Også utlån av diverse utstyr og 
andre mer eller mindre bibliotekrelevante ting har enkelte, både 
folke- og fagbibliotek, holdt på med i flere tiår. 
 De siste årene har vi likevel sett at flere bibliotek har utvidet 
bibliotekrommet til også å inkludere såkalte skaperverksted, 
utlån av verktøy, egne frøbibliotek og lignende. Mye av dette 
er en helt naturlig forlengelse av bibliotekets oppdrag og gir 
særlig mening i lys av tanken om sosial utjevning og fokus på 
bærekraftsmålene. 
 Biblioteket er i skjæringspunktet mellom kultur, utdanning, 
livslang læring, folkehelse og sosialt arbeid, og det er derfor 
vanskelig å si noe generelt om akkurat hvor grensen går for 
hva som kan sies å være bibliotek-relevant og hva som passer 
for det enkelte bibliotek. Som Dr. David Lankes, professor og 
direktør ved University of South Carolina’s School of Information 
Science, har uttalt: Dårlige bibliotek bygger samlinger, gode 
bibliotek bygger tjenester, mens de beste bibliotekene bygger 
lokalsamfunn. Hva som funker i Tana og hva som funker i 
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Forbundsleder Veronicha Angell Bergli

Bergen vil nødvendigvis ikke være det samme, da dette 
vil bero på både ressurser ved biblioteket og hvilke behov 
lokalsamfunnet har. Men det aller viktigste er at det følger med 
kompetanse og ressurser for enhver utvidelse av bibliotekets 
tilbud, særlig vil dette gjelde ved større oppgaver som utlån 
av sports- og fritidsutstyr. Og ikke minst er det viktig at det 
er biblioteksjefen, med medvirkning fra de ansatte, som tar 
avgjørelsen om hva biblioteket skal tilby.
 En helt annen sak er når det er snakk om samlokalisering 
av biblioteket med andre kommunale oppgaver. Heller 
ikke her er det enkelt å være kategorisk. At biblioteket i 
en mindre kommune huser turistinformasjonen gjennom 
sommermånedene, kan være både praktisk og hensiktsmessig, 
særlig hvis det følger med ressurser. Men hvis biblioteket skal 
fungere som kommunens sentralbord, servicekontor og/eller 
stemmelokale, krever det en helt annen tilnærming. Her er det 
flere hensyn som må vektlegges. Hvem skal drifte tjenesten, 
hvordan skal tjenesten være samlokalisert med biblioteket 
og vil tjenesten bli fullfinansiert med egne midler eller er det i 
realiteten snakk om en reduksjon i budsjettet til biblioteket?  
 Og når biblioteket benyttes som et stemmelokale, der det 
ikke skal bedrives valgpåvirkning, hvordan harmonerer det 
med bibliotekets oppgave om å fremme opplysning og være 
en arena for offentlig samtale og debatt? Hvis en avgjørelse 
om en slik samlokalisering skjer gjennom administrative 
og/eller politiske vedtak uten at biblioteksjefen har vært 
grundig involvert, uten medvirkning fra de ansatte og som en 
konsekvens av budsjettmessige innsparinger, er det grunnlag 
for å rope et stort varsku.  
 Det sier seg selv at en samlokalisering av bibliotek og 
sentralbord og/eller servicekontor uten medfølgende personal- 
og budsjettressurser vil gå utover bibliotekets tilbud. Men like 
viktig er spørsmålet om bibliotekets uavhengighet. Biblioteket 
er en del av den nasjonale infrastrukturen for ytringsfrihet, og 
bibliotekets uavhengighet er lovfestet i formålsparagrafen. I 
forarbeidene til dagens lov kan man lese: 

«Bibliotekenes uavhengighet er viktig for å 
fylle funksjonen som en demokratisk arena, 
som skal være tilgjengelig for alle. Dette 
aspektet ved folkebibliotekenes funksjon 
bidrar til oppfyllelse av ytringsfriheten, og 
sikrer at det legges til rette for en åpen og 
opplyst offentlig samtale. Det skal ikke legge 
føringer på aktivitetene ved et folkebibliotek, 
eller innholdet i et folkebiblioteks program»

Et folkebibliotek skal være et sted for alle kommunens innbyggere, 
uavhengig av politisk ståsted, religion og sosial bakgrunn.  Biblio-
teket skal gi rom for meningsdannelse. Her skal innbyggere kunne 
komme og tenke de lange tanker i en virkelighet som ellers kan 
være ganske polarisert. Skal uavhengigheten sikres, kan ikke 
biblioteket oppleves som kommunens forlengede arm. 
 Det betyr at folkebiblioteket står i en spagat mellom det å 
være i kommunalt eie, hvor kommunalt selvstyre står sterkt, og 
det å ha en særlig uavhengig stilling hvor biblioteksjefen ikke bare 
har en full redaktørlignende myndighet, men også er den øverste 
faglige og administrative lederen av virksomheten. Bibliotekets 
og bibliotekarens oppgave er først og fremst å løse bibliotekets 
kjerneoppgaver i lys av formålsparagrafen. Det betyr at en 
utvidelse av tjenestetilbudet og samlokalisering av bibliotek og 
andre kommunale tjenester må ses i lys av dette. 

Forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Foto: Christine Tolpinrud
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Det er ikke altfor ofte det blir utnevnt nye doktorer i 
bibliotekfag, men i mai skjedde det. 

Da forsvarte Live Håndlykken Kvale sin avhandling i informasjons-, 
bibliotek-, og arkivstudier ved OsloMet. Avhandlingen har tittelen 
“Perspectives, roles and knowledge transfer amongst stakeholders 
of research data sharing” og handler om hvordan perspektiver og 
ekspertise hos sentrale aktører involvert i deling av forskningsdata 
påvirker samarbeidet og kunnskapsutvekslingen mellom disse. 

Gratulerer!

Disputas 
i bibliotekfag
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et Det ble ramma i årets lønnsoppgjør, både i 

kommune, stat og Oslo. 

– Etter svært krevende meklinger i både stat, Oslo 
og kommunesektoren har Bibliotekarforbundet 
kommet i mål med et helt akseptabelt resultat for våre 
medlemmer, uttalte forbundsleder Veronicha Angell 
Bergli etter at forhandlingene var over.

Det ble dermed ingen streik for Bibliotekarforbundets 
medlemmer. 

Les mer om hva det betyr for deg på bibforb.no.

3,84
prosent

Vi stilte spørsmålet på Instagram og 
Facebook Stories. 

Dere svarte:

«Mangfoldige bibliotekarer!»

«Forventninger til betjent bibliotek og   
arbeidstid med få ansatte.»

«Skolebibliotek.»

«Lederutvikling.»

Hva vil DU lese om i Bibliotekaren?  

Tips oss på @bibliotekarene eller på e-post!

Norsk kulturbarometer 2021 ble lansert 
i slutten av mai. Den viser en betydelig 
nedgang i kulturbruk under pandemiåret 
2021, også for bibliotekene. 

I 2021 var 37 prosent av befolkningen på 
folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene, mot 
46 prosent i 2016. Likevel var folkebibliotekene det 
nest mest brukte kulturtilbudet i 2021, bare slått av 
kino, som ble besøkt av 40 prosent av befolkningen. 
I gjennomsnitt gikk befolkningen på folkebibliotek 
2,5 ganger i løpet av året, ned fra 4,3 i 2016. Flere 
kvinner enn menn bruker biblioteket, og det er flest 
besøkende blant de med lengst utdanning. Tre av 
ti ønsker å besøke biblioteket oftere, og oppgir 
koronapandemien og mangel på tid som årsaker til 
færre besøk i 2021. 

Les hele undersøkelsen på ssb.no

Hvilke temaer vil du 
lese om i Bibliotekaren? Folkebiblioteket nest 

mest brukt i 2021

Under lønnsoppgjøret ble det inngått en ny tariffavtale 
i statlig sektor sammen med Akademikerne. Avtalen 
innebærer blant annet at alle lønnstillegg skal fordeles 
lokalt ved den enkelte virksomhet. For å sikre at våre 
medlemmer og tillitsvalgte i stat er kjent med den 
nye avtalen og føler seg trygg på den før høstens 
forhandlinger, arrangerer vi kurs for tillitsvalgte 22.–23. 
august. Følg med på bibforb.no og i våre andre kanaler 
for mer informasjon om innhold og sted. Du kan melde 
deg på allerede nå!

Ny avtale i stat 

Foto: C
hristine Tolpinrud

Glenn Karlsen Bjerkenes er BFs forhandlingsleder i stat.
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Lyden av babysang fyller lokalene i Spydeberg inn-
byggertorg og bibliotek (IB), der en gruppe foreldre 
og barn er i gang med sin faste ukentlige aktivitet. 
Siden åpningen i mars i år, har den nye møteplassen 
blitt populær blant innbyggerne i det lille tettstedet i 
Indre Østfold kommune. Med inngang på gateplan, 
møterom i underetasjen, en egen ungdomsavdeling i 
andre etasje og en skranke der man kan få hjelp både 
med bibliotekfaglige spørsmål og kommunens tje-
nester, er det lagt til rette for variert bruk. Som ett av 
fem kombinerte innbyggertorg og bibliotek i Indre 
Østfold er målet å se møte innbyggernes behov, for-
teller Elin Brandsrud, biblioteksjef i Indre Østfold.

–  Hos oss handler ikke innbyggertorg bare om 
bibliotek og servicetorg, men en samspillsarena, en 
møteplass hvor vi samskaper med frivilligheten, lag 
og foreninger, næringslivet, private aktører – en fel-
les møteplass for alle. 

I forbindelse med kommunesammenslåingen i 
2020, da fem kommuner skulle bli til én, ble det 
vedtatt å slå sammen bibliotekene og servicetorge-
ne. Selv om vedtaket ble gjort høyere opp, opplever 
biblioteksjefen at de ble koblet på tidlig i prosessen. 
Det ble arrangert drodlemøter, der de snakket om 
hva de skulle være, hvordan de skulle få det til, hvilke 
oppgaver de skulle ta på seg og hvilke oppgaver som 
ikke hørte hjemme hos dem. De etablerte tre team 
som jobber med forskjellige områder: opplevelse, 

digitalisering og innovasjon samt innbyggerdialog. 
Videre utarbeidet de en modell med generalister og 
spesialister, og de ansatte fikk velge hvilke oppgaver 
de ville spesialisere seg på. For i Indre Østfold må 
alle ansatte gjøre litt av alt. Det innebærer blant 
annet å bemanne kommunens sentralbord, dele ut 
handikapbevis, svare på spørsmål om vaksiner samt 
reservere og finne bøker.

– Vi er veldig opptatt av at vi må være generalister 
inntil et visst nivå. Men vi er også opptatt av at for 
å bevare motivasjonen og at det skal være gøy å gå 
på jobb, må de også få være spesialister på det de 
virkelig ønsker. Kombinasjonen med å være både 
spesialist og generalist, er en stor utfordring, og tiden 
til å være spesialist versus generalist, er noe vi jobber 
stadig for å forbedre.

Vil finne de gode løsningene
Flere kommuner har valgt å kombinere innbygger-
torg og bibliotek, men det finnes per i dag ingen 
felles praksis. Sammen med Drammen kommune 
er Indre Østfold med i prosjektet «Beste praksis for 
bibliotek og innbyggertorg», som ønsker å gjøre 
noe med det. De to kommunene har valgt ulike løs-
ninger. I Drammen er tjenestene samorganisert på 
virksomhetsnivå. Biblioteksjefen er leder for bibli-
oteket og innbyggertorget, som er organisert i ulike 
avdelinger, men ikke samlokalisert. I Indre Østfold 

Flere steder kombineres bibliotekene med innbyggertorg. Hvordan 
påvirker dette bibliotekarenes arbeidsoppgaver, tjenestene biblioteket 
tilbyr og bibliotekets rolle som uavhengig aktør?

Tekst og foto: Christine Tolpinrud

Bibliotek og innbyggertorg sammen:  
Hva innebærer det?

Elin Brandsrud er 
biblioteksjef i Indre 
Østfold og avdelingsleder 
ved Mysen innbyggertorg 
og bibliotek.
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er de to tjenestene både samorganisert og samloka-
lisert, og de som jobber der er alle ansatt i samme 
avdeling. Biblioteksjefen er øverste leder, og i tillegg 
finnes det en avdelingsleder på hvert bibliotek.

Ina Synøve Borsheim er prosjektleder og til daglig 
bibliotekar ved Svelvik bibliotek. Hun mener det 
er viktig at bibliotekene selv tar ansvar for å lage de 
gode løsningene.

– Det finnes gode og dårlige måter å slå seg 
sammen på, men vi som fagfelt er nødt til å ta tak 
i hvordan man kan gjøre det på en god måte for at 
det skal funke i praksis, sier hun.

En utfordring, mener hun, er at disse prosessene 
og avgjørelsene ofte kommer ovenfra.

– Når jeg snakker med ulike biblioteker, påpeker 
de at dette er endringer som kommer fra toppen og 
ned. Og det kan være kjempebra det, men det finnes 
flere eksempler på at denne typen sammenslåing 
ikke fungerer. Ofte skjer dette fordi tiltaket ikke er 
forankret hos dem som faktisk jobber på gulvet. Bi-
bliotekarene har ikke blitt involvert i forarbeidet el-
ler selve beslutningen, verken at det skal gjøres eller 
hvordan. Da blir det også vanskelig å gjennomføre.

Målet med prosjektet, som skal være ferdig 
våren 2023, er å lage en rapport, som inneholder 
en modell eller mal, som kan brukes over hele 
landet. For å komme dit skal det gjennomføres 
innnbyggerunder søkelser og ansattundersøkelser, 
og prosjektgruppa, som består av 17 ansatte i de to 
kommunene, skal jobbe med ulike problemstillinger 
og se etter gode løsninger. I april kom resultatene 
av en innbyggerun dersøkelse som hadde som mål 
å kartlegge innbyggernes syn på samlokalisering av 
bibliotek og innbyggertorg. Den viser at mange er 
positive. Likevel er det et betydelig antall på én av 
fem som sier at de vil få mindre tillit til svarene de 
får når bibliotekarer og innbyggertorgansatte står i 
samme skranke. 

– Noe vi har vært veldig opptatt av å undersøke, 
er om biblioteket som faglig institusjon eller imaget 
vårt blir utfordret av å slå oss tettere sammen med 
kommunen, og om det er bekymring for den fagli-
ge kvaliteten i skranken. Det er reelle bekymringer 
som man må forholde seg til og sette inn tiltak for å 

For mens noen innbyggertorg-oppgaver kan passe 
innunder biblioteket og utføres av bibliotekarer, slik 
som digital veiledning, er det andre oppgaver som 
absolutt ikke gjør det, slik som saksbehandling.

– Det er nok det vi som forbund har stått sterkest 
på, det at man skal bruke de faglige kompetansene 
der det gir mest mening. Og vi mener at det å utdele 
høreapparater eller stemple pass ikke er en biblio-
tekarisk kjernekompetanse. Men vi kan se, at når 
det gjelder det å understøtte bruken av det digitale 
og gjøre borgerne selvhjulpne med tanke på det di-
gitale, kan det være fint å bruke bibliotekarene og 
biblioteket.

Det finnes flere modeller, men det viktige mener 
hun, er at de to tjenestene er tydelig atskilt. Ulike 
skranker, tydelig skilting og klare åpningstider og 
beskjeder om hva du kan få hjelp med når, er blant 
det hun mener er vesentlig for at kombinasjonen 
skal fungere. Hun mener i denne sammenheng at 

bibliotekarer må være tydelige og tenke annerle-
des rundt deres ønske om å alltid hjelpe og gi god 
service. 

– For det å hjelpe, kan også være å si at «du får ikke 
løst din oppgave nå, men du kan komme igjen i mor-
gen mellom kl. 13 og 15, og slik kan du bestille time».

– Noen ganger handler det kanskje mer om å 
oppdra innbyggerne til å huske hvem de snakker 
med. For det er enormt mye tillit og troverdighet 
blant bibliotekarer, altså oppfattelsen av biblioteka-
rer som yrkesgruppe i Danmark. Og derfor har folk 
en tendens til å spørre om veldig mye som ikke hø-
rer innunder bibliotekarene, men saksbehandlerne.

Bekymret over ressursene
På Spydeberg innbyggertorg og bibliotek forteller 
Brandsrud at deres modell fortsatt er under ut-
vikling. De har valgt å samle tjenestene i en felles 
skranke, men det er ikke gitt at det blir den endelige 

hindre at dette skjer. Vi må sørge for at kvaliteten i 
skranken og på informasjonsarbeidet, både for inn-
byggertorgansatte og biblioteket, ikke blir utfordret, 
og at man fremdeles kan gi like gode tjenester og 
sørge for at vi ikke maler oss så tynt utover at kvali-
teten blir dårligere, sier Borsheim.

Danmark: Har funnet gode modeller
I Danmark har de etter hvert fått lang erfaring 
med kombinasjonen bibliotek og innbyggertorg, 
som der går under navnet borgerservice. Det er 
over ti år siden debatten gikk, og i dag er den i stor 
grad over, forteller Tine Segel, leder for Forbundet  
Kultur og Information, det danske fagforbundet for 
bibliotekarer. 

– Min vurdering er at det har funnet et fornuftig 
leie. Det er klart at debatten blusser opp en gang 
iblant, men jeg tror at man organisatorisk og struk-
turelt i utgangspunktet har funnet noen gode mo-
deller de fleste steder, forteller hun.

I starten var det en del prøving og feiling. Segel 
forteller at det var tilfeller hvor bibliotekarene ble 
satt til å stemple pass og førerkort og utføre andre 
borgerservice-oppgaver som ikke naturlig hørte 
innunder bibliotekets formål. Det kunne være der 
tjenestene ble slått sammen i et forsøk på å spare 
penger og det ikke fulgte med ekstra ressurser. Hun 
tror det er lite av slike ting i dag, og at man i større 
grad har klart å definere og oppnå forståelse hos 
politikere og forvaltning for hvilke tjenester som lig-
ger innenfor bibliotekarers kjerneoppgaver og hvil-
ke oppgaver som hører hjemme i innbyggertorget. 

– Det finnes gode og dårlige måter å slå seg 
sammen på, men vi som fagfelt er nødt til å ta tak 
i hvordan man kan gjøre det på en god måte for at 
det skal funke i praksis.
Ina Synøve Borsheim

Innbyggertorg

Defineres ofte som en møteplass for alle, 
der aktiviteten er avhengig av initiativ og 
deltakelse fra innbyggerne, næringsliv 
og frivillighet. Tilbyr informasjon og 
veiledning om kommunale tjenester.

Sitteplasser i ungdomsavdelingen på Spydeberg innbyggertorg og bibliotek. 
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man mener at biblioteket skal ha. Så må man sørge 
for at biblioteket opprettholder et image som den 
uavhengige parten, at selv om det kanskje ikke går 
på bekostning av uavhengigheten, kan innbyggere 
oppfatte at det gjør det. Det er en bekymring man 
må møte og ta på alvor.

I Indre Østfold er dette en problemstilling Brands-
rud kjenner igjen og mener de har funnet et godt 
svar på. Ukentlig mottar de besøk av representanter 
fra andre kommuner som vil undersøke kombina-
sjonen av innbyggertorg og bibliotek. Ett spørsmål 
er nettopp hvordan de ivaretar bibliotekets rolle når 
innbyggertorget er kommunens forlengede arm?

– Men vi ser det ikke sånn. Vi ser ikke at innbyg-
gertorget er kommunens forlengede arm, men vi sier 
at vi er veien inn til kommunen, så vi  tilgjengeliggjør 
og gjør det enklere for innbyggerne å komme inn til 
oss og få kontakt med dem de trenger, forteller hun.

Hos dem driver de ikke bibliotekarene med saks-
behandling, men tilrettelegger for at innbyggere kan 
booke tid hos en saksbehandler som de kan møte 
i samtalerommene på de ulike IB-ene. Hun ser på 
veiledning som deres fremste oppgave.

– Veilederrollen er felles for innbyggertorg og 
bibliotek, og den er vi veldig opptatt av. Så vi ser 
det ikke som noen utfordring hos oss. Vi er veldig 
bevisste på det, og det er viktig å ikke glemme det, 
for bibliotekets uavhengighet er viktig for oss. Men 
hos oss er det å være uavhengig et fokusområde for 
både innbyggertorg og bibliotek.

Dialog og innbyggerfokus
Brandsrud har to råd til andre som er i prosess med 
å bli slått sammen med innbyggertorg.

– Det første og viktigste er at man hele tiden sør-
ger for at man har nok ressurser til en sånn løsning. 
Det er det første rådet. Og så er det det å heve blikket 

litt og ha innbyggerfokus. Vi har en tendens til å ten-
ke veldig på hvordan vi ønsker å jobbe og hvordan 
vi gjør jobben vår best. Men det å rett og slett sette 
seg inn i innbyggernes ståsted – hvordan opplever de 
at kommunen er tilgjengelig eller hvordan opplever 
de det å komme inn på innbyggertorget vårt eller 
biblioteket vårt?

Tine Segels beste råd til biblioteker og bibliote-
karer som er i prosess med å bli sammenslått, er å 
snakke sammen og lage klare avtaler. 

– Mitt aller beste råd til kommuner, forvaltnings-
sjefer, bibliotekledere og medarbeidere er at man 
får til en dialog om hva er det dette betyr for vår 
arbeidsplass? Hvem gjør hva? Hva kan vi spille inn 
av faglig kompetanse i denne situasjonen? Så tror 
jeg det kanskje er litt lettere å møte forandringene, 
hvis man har fått lov til å si at «jammen, så er det på 
denne måten, vi kan gjøre det».

– Det er også viktig, synes jeg, at man som lo-
kalpolitiker og forvaltning tenker over: Hvorfor vil 
man slå borgerservice og bibliotek sammen? Gjør 
man det på grunn av innsparinger eller fordi man 
gjerne vil tilby en utvidet service?

løsningen. Hittil ser hun både fordeler og ulemper 
med sammenslåingen. Den klare fordelen er at fle-
re besøkende oppdager biblioteket for første gang, 
mens tilgang til ressurser er noe som har bekymret 
både ansatte og ledere. Selv om det ikke har vært et 
uttalt mål at sammenslåingen skulle være et inns-
paringstiltak, har bemanningen blitt redusert med 
en tredjedel.

– Det vi hører mest, er at ansatte ser nytten av 
å være sammen, både for innbyggertorg og biblio-
tek, men at det er utfordrende med de ressursene vi 
har. Så ofte er ikke bekymringen knyttet til at «vi 
vil ikke være sammen med innbyggertorget», eller 
«vi vil ikke være sammen med biblioteket», men 
det er å ha nok ressurser til at man kan være gode 
på begge deler og ikke måtte være generalister alle 
sammen. Vi lederne på IB er også opptatt av å ha 
ressurser nok til å gjøre de oppgavene og tjenestene 
godt nok. Og det å ha tid til å jobbe med utvikling 

er noe som er vanskelig å få til, hvis man har knapt 
med ressurser. Bemanningssiden er nok kanskje vår 
største utfordring.

Bibliotekets uavhengighet
I innbyggerundersøkelsen som prosjektet «Beste 
praksis for bibliotek og innbyggertorg» har utført 
uttalte én av fire at de var bekymret for bibliote-
kets uavhengighet dersom de to tjenestene skulle 
samles. Ina Synøve Borsheim forteller at de har en 
prosjektgruppe som jobber med nettopp dette spørs-
målet. På biblioteket er det biblioteksjefen som har 
redaktøransvar for det som foregår på biblioteket, 
mens på innbyggertorget er det rådmannen som er 
øverste leder. 

– Så hvis man skal slå sammen de to tjeneste-
ne, må man sette opp noen retningslinjer på hvilke 
områder biblioteksjefen har det endelige ordet og 
hvordan man ivaretar den uavhengigheten som 

Borgerservice

En del av den danske kommune tjenesten, 
betegnes som inngangen til det offentlige. 
Tilbyr tjenester som bestilling av pass 
og førerkort, flyttemelding og veiledning 
om temaer som ekteskapsinngåelse, 
boligstøtte og pensjon.

I Indre Østfold deler innbyggertorg og bibliotek skranke. Her fra Spydeberg IB. 

– Det er nok det vi som forbund har stått 
sterkest på, det at man skal bruke de faglige 
kompetansene der det gir mest mening.
Tine Segel
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helt av seg selv. I og med at pandemien kom rett etter kom-
munesammenslåingen, synes vi fortsatt at vi er tidlig i proses-
sen – og i en læringsprosess. Biblioteket skal også samarbeide 
tett med en nyopprettet frivillighetsenhet og en nyopprettet 
demokratienhet, så mye er fortsatt i støpeskjeen. Biblioteket 
er en uavhengig institusjon, på en annen måte enn innbygger-
torget som mer representerer kommunens ansikt utad, og er 
”stifinnere” inn i kommunen for innbyggernes adgang til rett 
saksbehandler. Det er viktig at begge disse aspektene blir iva-
retatt og viktig å ha en bevissthet rundt disse ulike funksjone-
ne. Biblioteket skal være en debattarena, der kommunen blir 
kritisert, og skal kunne ha politiske debatter i forkant av valg. 
Da kan ikke biblioteket samtidig være et sted for forhåndsvalg. 
Den oppgaven kan innbyggertorgene ivareta, så kan debattene 
legges til hovedbiblioteket. Det ble skrevet en mulighetsstudie 
for innbyggertorgene i 2019, et arbeid også jeg var med på. Inn-
byggertorgene i Kristiansand er i dag sterkt tjenestefokusert, 
mens bibliotekene i langt høyere grad ivaretar den uformelle 
møteplassfunksjonen, læringsstedet og kulturarenaen. Begge 
deler er viktig for Kristiansand kommune, noe som også går 
klart fram i kommuneplanens samfunnsdel, som er kommu-
nens overordnede plandokument. 

Har du noen tips og råd til andre som står foran noe 
lignende?
Jeg tenker det er helt essensielt at både bibliotek og innbygger-
torg blir verdsatt, og at man har en god forståelse av de ulike 
funksjonene. Dersom hensikten med sammenslåingen kun er 
å spare penger, er det et dårlig utgangspunkt.

Brit Randi Petersen
Biblioteksjef i Namsos

Når ble de to tjenestene sammenslått og hva  
var bakgrunnen? 
I forbindelse med kommunereformen ble kommunene Fos-
nes, Namdalseid og Namsos sammenslått fra 1. januar 2020. I 
tidligere Namdalseid kommune var bibliotek og servicekontor 
samlokalisert allerede fra 2004, og gode erfaringer derfra lå til 
grunn for etableringen av innbyggertorg og bibliotek i den nye 
kommunen. I Namsos er det bibliotek og innbyggertorg i de 
tre tidligere kommunesentrene Jøa, Namdalseid og Namsos. 
Målet med etableringen er å nå kommunens mål om vekst og 
utvikling i hele kommunen og å kunne levere tjenester der 
folket bor. Innbyggeren settes i sentrum. Bedre tilgjengelighet 

og bedre åpningstid. Mer robuste avdelinger, større åpningstid, 
større fleksibilitet, mindre sårbart, ulik kompetanse samlet.

Hvordan ser det ut fysisk? 
På alle de tre avdelingene er det felles lokale og en skranke. De 
ansatte «går om hverandre».

Hvordan er strukturen? 
Tidligere biblioteksjef er virksomhetsleder for innbyggertorg 
og frivillighet. I skrankesituasjonen hjelper de ansatte til med 
alle typer oppgaver. De ansatte har fortsatt sitt fagansvar og 
oppgaver knyttet til det i tillegg. 

Har sammenslåingen medført endring i arbeidsoppgaver 
for bibliotekarene? 
Ja, flere typer henvendelser, andre tjenester ytes.

Hvilke erfaringer har dere gjort dere så langt? 
Positive erfaringer; større arbeidsmiljø, mer variert arbeids-
hverdag, bedre åpningstid, flere besøkende enn tidligere. Ne-
gative; mindre tid til bibliotekutvikling, i perioder mye fokus 
på andre oppgaver, ikke bibliotekkompetanse i skranken til 
enhver tid.

Har du noen tips og råd til andre som står  
foran noe lignende? 
Involver ansatte så snart som mulig. Dette kan være ekstra 
krevende for enkelte, mens andre tar endringene på strak arm. 
Vær tydelig på målet med omorganiseringen. Gjennomfør tid-
lig og god opplæring med tanke på nye oppgaver.

Flere erfaringer med  
bibliotek og innbyggertorg

Anne Kristin Undlien
Biblioteksjef i Kristiansand

Når ble de to tjenestene sammenslått og hva var 
bakgrunnen?
I Kristiansand har vi en enhetsleder for innbyggertorgene og 
en enhetsleder for folkebiblioteket, så tjenestene er ikke ad-
ministrativt slått sammen. I forbindelse med ny organisering 
av kommunen med kommunesammenslåing i 2020, ble begge 
disse enhetene – og noen til – lagt inn under kommunalsjef 
for innbyggerdialog. 

 
Hvordan ser det ut fysisk? 
Hovedbiblioteket i Kristiansand, Vågsbygd bibliotek og de 
tre kombinasjonsbibliotekene er ikke samlokalisert med 
innbyggertorget.

Tangvall bibliotek har samme betjeningspunkt som inn-
byggertorget, begge deler er lokalisert i det gamle rådhuset i 
Søgne. Her samarbeider ansatte på biblioteket tett med en per-
son som har hovedansvaret for publikumsbetjeningen av inn-
byggertorget. Bibliotekansatte svarer på enkle spørsmål som 
kommer til innbyggertorget. Den som jobber på innbygger-
torget, svarer på enkle spørsmål som kommer til biblioteket. 
Nodeland bibliotek ligger i samme lokale som innbyggertorget, 

men her er det to separate betjeningspunkt. Begge tjenester er 
lokalisert i det gamle rådhuset i Songdalen kommune. Dette 
biblioteket og innbyggertorget betjener færre innbyggere enn 
Tangvall, og betjeningen er redusert tilsvarende. Her hjelper 
innbyggertorg og bibliotek hverandre med bemanning på til-
svarende måte som i Tangvall, men i noe mindre grad siden 
betjeningspunktene er separate. Ansatt på innbyggertorget lå-
ser opp biblioteket om morgenen, og det er da ubetjent fram 
til bibliotekansatte kommer på jobb. 

 
Hvordan er strukturen? 
Det er en avdelingsleder som sorterer under meg som leder 
for samtlige seks filialer. Vi har i tillegg en stedlig ansvarlig 
for Vågsbygd og to av kombinasjonsbibliotekene, en stedlig 
ansvarlig for Tangvall og en stedlig ansvarlig for Nodeland og 
det siste kombinasjonsbiblioteket. Min leder – kommunalsje-
fen for innbyggerdialog, sorterer under direktør for kultur og 
innbyggerdialog, som igjen sorterer inn under kommunedi-
rektøren – som er øverste administrative leder for kommunen.

Har sammenslåingen medført endring i arbeidsoppgaver 
for bibliotekarene?
På Nodeland jobbet de tett med innbyggertorget også før 
kommunesammenslåingen, så samarbeidet har i liten grad 
forandret på arbeidsoppgavene, da dette arbeidsstedet har de 
samme ansatte som tidligere. På Tangvall har det vært mange 
nyansatte, også ansatte som ikke tidligere har jobbet sammen 
med innbyggertorg, så her har mange/alle lært en god del 
om innbyggertorgets oppgaver. Siden ikke alle bibliotekarer 
jobber i tilknytning til innbyggertorg, har ikke arbeidssitua-
sjonen blitt forandret for samtlige bibliotekarer/bibliotekan-
satte. Selve kommunesammenslåingen har medført en god 
del endringer for flere. 

Har du noen erfaringer å dele? 
Vi har erfart at et slikt samarbeid krever tid, det er ulike kul-
turer som møtes, og viktig å ha en god dialog. Det går ikke 

Anne Kristin Undlien,  
biblioteksjef i Kristiansand
Foto: Privat

Brit Randi Petersen,
biblioteksjef i Namsos
Foto: Privat
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– Vi er et sted som skal 
tilby tjenester til alle. Og
det kan være en utrolig 
sårbar situasjon når 
noen har kommet til 
biblioteket for å finne 
informasjon om sin egen 
identitet, som de ikke 
føler seg trygg nok til å 
oppsøke andre steder.

Hvordan blir skeive møtt  
på biblioteket?

Opplever skeive biblioteket som et trygt rom – og 
hvordan blir de møtt av bibliotekarene? Det forsøker  
en bacheloroppgave å gi svar på.

Tekst og foto: Christine Tolpinrud

Det er Pride-måned i Skeivt kulturår, og dette 
marke res gjennom arrangementer og utstillinger 
over hele landet, ikke minst på bibliotekene. Men 
hvordan blir egentlig skeive møtt på biblioteket? Er 
biblioteket for alle? 

– Ikke så mye som jeg ville ha håpet, sier Kira Del 
Mar, som skrev bacheloroppgave i bibliotek- og infor-
masjonsvitenskap ved OsloMet i 2021 med nettopp 
tittelen Er biblioteket for alle?  Temaet var om skeive, 
definert som personer som identifiserer seg innenfor 
LHBTIQ+-paraplyen, opplever folkebiblioteket som 
et trygt rom og hvordan de møtes av bibliotekarene. 
Og selv om resultatene tyder på at flertallet oppfatter 
bibliotekene som et trygt rom, er forventningene til 
biblioteket så høye at det likevel ble uttrykt skuffelse.

– Det var respondenter i undersøkelsen som skrev 
at de opplever det som mer skuffende når det oppstår 
ubehagelige episoder på biblioteket, fordi de har et 
inntrykk av at biblioteket skal være et trygt sted, et 
sted for alle. Det var flere som nevnte at «det er ikke 
noe bedre eller verre enn andre offentlige steder, men 
jeg forventer at biblioteket er bedre». 

Oppdager identiteten gjennom bøker
Del Mar definerer seg selv som bifil og ikke-binær 
og dermed en del av gruppen hen undersøkte. Hen 
gjennomførte tre spørreundersøkelser, en blant 
skeive brukere, en blant cis-heterofile brukere og en 
blant bibliotekarer. Det kom inn 642 svar fra skeive 
respondenter og 267 fra ikke-skeive. Et av resultatene 
viste at mens 81 prosent av cis-heterofile brukere 
opplevde biblioteket som et svært trygt rom, var 
tallet 57 prosent blant de skeive. Det var imidlertid 

også interne forskjeller innad i det skeive miljøet, 
mellom cis- og transpersoner. 

– På alle spørsmål kom særlig transpersoner og 
ikke-binære brukere dårligere ut. De var mindre 
fornøyde, hadde mindre representasjon i samlingen, 
opplevde mer minoritetsstress og følte seg mindre 
trygge på biblioteket. Så det er en gruppe som det er 
enda viktigere å ha i tankene, og for bibliotekarer å 
ha kjennskap til og kunnskap om. 

I undersøkelsen spurte hen om hvor viktig det 
er for de ulike respondentene å se sin egen identitet 
gjenspeilet i bøker. 80 prosent av de skeive responden-
tene svarte at det var viktig, kontra 11 prosent av de 
cis-heterofile. Del Mar nevner vindu- og speil-teorien. 
Bøker som er vinduer, er bøker der du får se ut og 
oppleve verden slik den er for andre, mens i speil-bø-
ker ser du deg selv. Det finnes forskning som tyder på 
at tilgang til speiltekster er viktig for flere minoritets-
grupper, og Del Mar tror det også gjelder for skeive.

– Det var veldig mange respondenter som kom-
menterte at det var gjennom bøker og medier de had-
de funnet ut at de var skeive og begynte å forstå hva 
det betyr å være skeiv og akseptere seg selv. Mange 
andre marginaliserte grupper, for eksempel de med 
innvandrerbakgrunn, er født inn i familier med sam-
me bakgrunn og samme utfordringer. Men de fleste 
skeive er ikke født inn i familier der det er andre skei-
ve. Veldig mange tror at det er noe galt og rart med 
dem, de føler seg alene og uttaler at de følte seg sett 
for første gang i bøker og medier. Derfor tenker jeg 
at det er så viktig at bibliotek og bibliotekarer er klar 
over dette og hvor viktig det er for denne spesifikke 
brukergruppen. 
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Ordforklaringer:

LHBTIQ+: En betegnelse på lesbiske, 
homofile, bifile, transpersoner, intersex 
og skeive (på engelsk: queer).

Homofil/lesbisk betegner de som kan bli 
forelsket og/eller seksuelt tiltrukket av 
samme kjønn. Homofil er oftest brukt om 
menn og lesbisk om kvinner.

Bifil betegner personer som kan bli for-
elsket i og/eller seksuelt tiltrukket av mer 
enn ett kjønn. 

Transperson brukes om personer med 
kjønnsidentitet(er) eller kjønnsuttrykk 
som ikke stemmer overens med det 
kjønnet de fikk tildelt ved fødsel.

Intersex/interkjønn er en betegnelse 
brukt om mennesker som har kropper 
som skiller seg fra det som vanligvis 
assosieres med ‘mannskropper’ eller 
‘kvinnekropper’.

Skeiv er en norsk oversettelse av det 
engelske begrepet queer og blir ofte 
brukt som en samlebetegnelse for alle 
som bryter med normer for kjønn og 
seksualitet.

Ikke-binær betyr at man har en kjønns-
identitet og/eller et kjønnsuttrykk som 
ligger utenfor den binære mann-/kvin-
ne-inndelingen.

Ciskjønnet, forkortet cis, brukes om 
personer hvis nåværende kjønnsidentitet 
stemmer overens med den de fikk tildelt 
ved fødsel.

Kilde: Foreningen FRI, Kira Del Mar, Bufdir

– Bibliotekarer har et ansvar
Del Mar undersøkte også behovet for kompetan-
seheving hos bibliotekarer. De ble spurt i hvilken 
grad de selv hadde behov for kompetanseheving og 
i hvilken grad de mente andre bibliotekarer hadde 
behov for det. Så ble de skeive brukerne spurt om 
det samme.

– Og det så ut som en trapp. Bibliotekarene svarte 
at «jeg har ikke så stort behov, men andre biblioteka-
rer har et større behov». Cis-kjønnede skeive mente at 
det var litt større behov og transpersoner og ikke-bi-
nære mente at det var et veldig stort behov. 

Selv tror hen kompetanseheving er en nøkkel og 
håper at det vil bli mer av det for eksempel på utdan-
ningen. For bibliotekarer har et ekstra ansvar for å 
holde seg oppdatert på tematikken, mener hen.

– Vi er et sted som skal tilby tjenester til alle. Og 
det kan være en utrolig sårbar situasjon når noen har 
kommet til biblioteket for å finne informasjon om 
sin egen identitet, som de ikke føler seg trygg nok til 
å oppsøke andre steder.

I undersøkelsen ble det spurt om de bekymret seg 
over hvordan de ville bli møtt av bibliotekansatte. Og 
selv om svært mange, faktisk flere skeive enn cis-he-
terofile, hadde hatt utelukkende positive opplevelser 
med bibliotekansatte, var de likevel bekymret.

– Det er den minoritetsstress-biten som kommer 
inn. Når du er en del av en marginalisert gruppe og 
du hele tiden hører at ting kan gå galt, da har du den 
ekstra stressprosessen i hjernen som gjør at du føler 
at du må være på vakt hele tiden, og det er utrolig 
slitsomt. Så selv om de har utelukkende positive opp-
levelser, er det fortsatt noe mange bekymrer seg over. 
Da tenker jeg at det er et ekstra ansvar for bibliotekan-
satte å være opplyst og sørge for at de møter brukerne 
på en positiv måte.  

Hva kan bibliotekarene gjøre?
Det er flere ting bibliotekarene kan gjøre for in-
kludering, mener Del Mar. En ting er å sørge for 
at biblio teket kjøper inn alle bøker om tematik-
ken som er utgitt på norsk. Videre forteller hen at 
mange bøker ikke blir oversatt, og at det derfor bør 
være i tankene når man kjøper inn bøker på en-
gelsk, der utvalget er langt større. En utfordring både 
for brukere og bibliotekarer i så måte kan være at 
systemene per i dag ikke er rigget for å søke opp alle 
ord som kan være aktuelle, så det er ikke bare lett å 
finne de riktige bøkene. Homofili og LHBT brukes 
ofte som generelle emneord som skal dekke hele 
paraplyen, forteller hen.

– Men det er ikke så sannsynlig at bifile søker opp 
homofili, om det er bifili de er interessert i. 
Del Mar forteller at det er prosjekter på gang for å 

forbedre dette, men deres anbefaling til både biblio-
tekarer og brukere i mellomtiden er å søke etter rele-
vant litteratur på nettet først og så sjekke katalogene 
etterpå – noe resultatene tyder på at mange allerede 
gjør.

I Sverige har det blitt vanlig med regnbuehyller på 
bibliotekene, der de samler all skeiv litteratur på ett 
sted. I Del Mars undersøkelse var meningene delte 
om det var et godt tiltak.

– Det var en liten minoritet som var helt imot den 
praksisen, men det var ganske jevnt splittet mellom 
«vet ikke helt» og «ja takk». Mange av de som sa «vet 
ikke helt» poengterte at det kan være skummelt å gå til 
en regnbuehylle for brukere som ikke er ute. At mange 
føler seg observert. Det var mange som sa at de gjerne 
ville ha en regnbuehylle, men også ha samme bøker 
på vanlig hylle blant resten av samlingen. Men da må 
man ha flere eksemplarer av bøkene, og det er dyrt.

Hen foreslår i stedet en annen løsning.
– Jeg vil oppfordre bibliotekarer til å merke boka 

med den sjangeren den tilhører, og så i tillegg legge 
på regnbueteip.  

Del Mar jobber selv som skolebibliotekar på en 
barneskole og merker relevante bøker på den måten. 
Det har vært en suksess.

– Syv av våre topp 20-bøker med venteliste, er skei-
ve bøker. Og det er mange elever som nå har lånt alt 
vi har av bøker med regnbueteip på. For eksempel 
er Heartstopper-serien den mest populære på skolen 
akkurat nå. Vi har fire eksemplarer av alle volum, og 
de er utlånt hele tiden. 

– Vi er skeive hele året
Hen er videre opptatt av at det ikke bare skal gjelde 
bøker som handler om skeiv tematikk, men også de 
som bare har karakterer som tilfeldigvis er skeive.

– Nei, og det synes jeg er veldig viktig. Mange sier 
i undersøkelsen at de er litt lei av at bøker må handle 
om å komme ut eller om å ha det vanskelig. Selv om 
det fortsatt er en del av livet og en viktig del av manges 
opplevelser, ville mange bare lese om en jente som har 
et kult fantastisk eventyr og som tilfeldigvis er trans. 

– Jeg vil oppfordre bibliotekarer til 
å merke boka med den sjangeren 
den tilhører, og så i tillegg legge 
på regnbueteip.

Kira Del Mars anbefalte leseliste
Listen har fokus på engelske utgivelser som  
kanskje er mindre kjent for mange.

Topp 10 for barn
Love Makes a Family av Sophie Beer 
Hannemone og Hulda av Jenny Jordahl
Our Rainbow fra Little Bee Books
It Feels Good to Be Yourself: a Book about Gender 
Identity av Theresa Thorn and Noah Grigni 
Prinsesse, prinsesse: Alle sine dager av K. O’Neill
Brillebjørn-bøkene av Ida Jackson
When Aiden Became a Brother av Kyle Lukoff & 
Kaylani Juanita
Julian er en havfrue av Jessica Love (har en opp-
følger, Julian at the wedding, som ennå ikke er 
oversatt til norsk)
Ollianna av Gro Dahle & Kaia Dahle Nyhus
The Prince and the Dressmaker av Jen Wang

Topp 10 for ungdom
Heartstopper av Alice Oseman
The Girl from the Sea av Molly Knox Ostertag
Every Heart a Doorway av Seanan McGuire
Lumberjanes av Noelle Stevenson m.fl.
Victories Greater than Death av Charlie Jane 
Anders
Felix Ever After av Kacen Callender 
Cemetery Boys av Aiden Thomas
The Gentleman’s Guide to Vice and Virtue av Mac-
kenzi Lee
The Trans Teen Survival Guide av Owl & Fox 
Fisher
Loveless av Alice Oseman

Topp 10 for voksne
The Fifth Season av N. K. Jemisin
Pet av Akwaeke Emezi 
One Last Stop av Casey McQuiston
The Once and Future Witches av Alix E. Harrow 
Sorrowland av Rivers Solomon 
A Psalm for the Wild-Built av Becky Chambers
This Is How You Lose The Time War av Amal 
El-Mohtar og Max Gladstone 
The Mercies av Kiran Millwood Hargrave
The House in the Cerulean Sea av T. J. Klune
Hench av Natalie Zina Walschots

Så har hen et lite sukk:
– Én ting som ble sagt om og om igjen var at folk 
blir litt lei av at det bare er et tema i Pride-måneden. 
Vi er skeive tolv måneder i året, og det ville være fint 
å se utstillinger av skeive bøker på andre tidspunkter, 
kanskje i forbindelse med andre merkedager. Det 
er merkedager for alle de ulike gruppene under pa-
raplyen, og det var flere som sa at det hadde vært 
utrolig meningsfullt for dem å se en utstilling med 
bøker med bifile hovedkarakterer for eksempel på 
bisynlighetsdagen – og ikke bare i Pride-måneden.

Hele oppgaven kan leses på nett: 
http://bibliotekforalle.carrd.co
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Høstsola kommer skytende inn sidelengs, som en fot-
ballspiller av lys som sklitakler verden. Vi har benket 
oss på Bø bibliotek i Vesterålen i Nordland og skal bli 
her i to dager. I alle bibliotekets åpne timer, iallfall. 
For å være flue på veggen – og innpåsliten. Hvem 
er det som lusker rundt hyllene? Arbeidspultene er 
plassert ved bibliotekets store fasadevinduer, som 
et stort glis ut mot verden. Sola står opp og går ned 
igjen fire ganger før vi takker for oss. Mellom de fire 
rosa-oransje solnedgangene flyter nyanser som tegner 
menneskene på nytt, minutt for minutt. Folk suser 
forbi på sykkel, de lunter over gata. Biler siger inn på 
parkeringsplassen som krokodiller i et vannhull. Sko-
leungene hepser på tunge sekker som de har slengt 
over ei skulder. Klynger av mennesker som hører 
ihop, beveger seg i en iskald verden. Det har ennå ikke 
snødd på vår kant av verden, men vannet har frosset 
til is på plassen utenfor og lagd en liten skøytebane 
som en og annen unge tar som en invitasjon til lek. 

Dag 1
Tidlig morgen kommer en liten armada skridende, 
andektig, som om Lucia-feiringa var tidlig ute i år. De 
er perler på ei snor, sånn fysisk sett, fordi de holder 
seg fast i ei snor alle mann.
 Barnehagen starter dagen på biblioteket i dag. Det 
er bitende kaldt ute. Men inne på biblioteket er det 
varmt. De er kjappe med å skrelle av seg vinterdresse-
ne. Tålmodige barnehage-ansatte geleider dem inn i 
en ny verden, gjennom «nøkkelhullene», inngangene 
til barneavdelinga. 
 Der klatrer de opp i det gigantiske putehjørnet, 
som minner mest av alt om en pyramide. Bibliote-
karen demper lyset og trykker på en knapp. Plutselig 
kommer et lerret sigende ned fra taket. Den fylles 

opp av ei bokside som spyttes ut fra en projektor. 
 Robin som har gjort noe rampete og må på rek-
tors kontor. Han stikker av og gjemmer seg under 
et tre. Man kan se på forsamlinga at det er like før 
oppmerksomheten ryker, som en såpeboble som 
sprekker. Men de klarer akkurat å holde fokus fram 
til historien snøres ihop. 
 – Hva tror dere? Tror dere Robin mente å gjøre 
Uffe vondt? Hender det noen ganger at dere gjør noe, 
og så blir noen lei seg – og så var det ikke meninga?
Det nikkes. Så får ungene klatre ned og utforske 
biblio teket på egen hånd. De piler avgårde i alle 
retninger. Halvparten av ungene trekker inn mot 
ungdomsavdelinga og leker i stolene med innebygde 
høyttalere. Der kan man koble seg på med bluetooth 
og høre på musikk eller lydbøker. De tumler rundt, 
noen med krum nakke, andre som små spørsmåls-
tegn. Så er det tid for å hoppe i vinterdressen igjen og 
tusle tilbake til barnehagen. De etterlater seg bittesmå 
merker, små fjes og hender på ruta. Vinduer er til 
for å klaskes på. Et slags stempel som sier at ja, dette 
biblioteket er til for unger også. Det skal være en tum-
leplass, på flere måter. Kjerneaktiviteten til biblioteket 
er i ferd med å forandre seg. Det skal være møteplass, 
skape debatt, huse forfattere ikke bare i bokhyllene, 
men i levende live. Tallene tyder på at de virkelig har 
fått det til å svinge på biblioteket, med ei økning på 
over mer enn 1000 i utlån de siste årene.

I vindusposten, ved arbeidspulten, sitter engelske 
Bevan. Han har syklet fra England og hit, og nå plan-
legger han å sykle til Nordkapp. Han sitter på nettet 
og kikker, samtidig som han prøver å bli klok på en 
sykkelguide på norsk.
 – Jeg sykler ikke før neste sommer, altså.
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På biblioteket på yttersida står det om liv.

Tekst og foto: Kristina R. Johnsen

– Uten biblioteket  
hadde jeg dødd

Vindu mot verden: 
Biblioteket i Bø i 
Vesterålen.



Han er én av fem som bor på Litløy fyr akkurat nå, en 
restaurert fyrvokterbolig som utvikles som reisedesti-
nasjon. Han har hatt tilhold der i åtte uker. Innimel-
lom tar han turen inn til fastlandet, som i dag. Han 
måtte egentlig bare laste ned noen greier til maskinen 
sin. De har nett på øya, men det er begrensa. 

Kristian fra Gotland har slått seg ned i bibliotekets le-
sekrok, der han blar i boka «Menn som baker brød». 
Han er også på Litløy fyr for tiden og går med planer 
om å åpne bakeri. Hjemme på Gotland bruker de 
mye surdeigsbrød, forteller han. De har en fin opp-
skrift på rug-surdeigsbrød som går i arv. 
 – Den har nesten en personlighet. Den blir gretten, 
hvis man ikke mater den.
 – Som et kjæledyr, nesten?
 – Ja, men det går an å få liv i den igjen.
 – Hvordan skal et godt brød være?
 – Det bør være maffigt … fluffy … om det er for 
hardt og tungt, kaller vi det for «bark». 
 På øya jobber de frivillig med å restaurere fyrtår-
net, som har stått uberørt i årevis. 
 For å komme seg hit, må de ta fly til Evenes 

lufthavn og kjøre to og en halv timer langs snirklete 
fjordtarmer og fjell. Den legendariske Ryggedalstun-
nelen som markerer grensa til Bø kommune, syntes 
de var spesielt heftig.
 – Du må kjøre hele veien opp et fjell for å kjøre 
gjennom en tunnel – og så ned igjen.
 – Det er rart, altså.

Føtter tripper nesten lydløst på linoleumen, og noen 
plystrer stille på en julesang. Kanskje ikke så rart 
– biblioteket har hatt utstilt bøker om julepynt og 
strikkemønster i ukesvis allerede. Inn kommer en 
mann ved navn Yngve. Han hoster, nynner og kikker 
i hylla. Han holder seg til avdelinga Thriller og krim. 
Det er det det går i.
 – Leser du alt i en smell?
 – Hehe. Jeg leser mye, det gjør jeg. Det har jeg for 
så vidt alltid gjort.
 – Hvorfor?
 – Det er bare sånn det har blitt. Etter hvert.
Noen plystrer igjen, men det er ikke lett å plassere hvor 
lyden kommer fra. En ny mann kommer inn. Han må 
være stamgjest, for alle hilser med et dypt nikk.

– Hva er det du ser etter?
 – Krim, spenning og historie.
 Det han har lest mest av, er historiske romaner. Nå 
er han pensjonist og har god tid til å lese, men etter et 
helt liv der han har pløyd gjennom sjangeren, plages 
han med å finne noe som han ikke allerede har lest. 
Historiske romaner fra romertida og norsk vikingtid 
er det som pirrer ham mest.
 – Du liker at det du leser er fra virkeligheten?
 – Jo. Det skal helst være basert på sanne hendelser, 
men trenger ikke være helt nøyaktig.
 Jo lengre bak i tid, jo bedre synes han det er:
 – Jeg må tilbake et par tusen år. Særlig romerriket 
er veldig interessant. Og vikingehistorien! Men når 
du begynner å nærme deg middelalderen, mister jeg 
interessen. I middelalderen er det så mye småkriging 
og krangling og religion og sånt tjafs. Det blir litt mye.
 – Vikingene liker du bedre? 
 – Det er ekte sort. Konkrete ting. Det handler gjer-
ne om få mennesker, en familie, kanskje, og hendelser 
som har skjedd i virkeligheten. Det blir oversiktlig. 
Får du for mange parter inn, blir det uoversiktlig.
 Han er ikke interessert i TV. Han har ei der hjem-
me, sier han, som har elleve fjernkontroller som hun 
sjonglerer mellom. Hvorfor er bøker bedre enn 
skjermen?
 – Du skaper dine egne bilder. Det er mer givende 
enn å sitte passivt foran skjermen. Når du leser, så 
lever du deg inn i det hele tida.
 Han er fra den lille bygda Klaksjord, men flyttet ut 

og har bodd andre steder i «et par-og-femti år». Det 
ble sjømenn av de fleste i hans årskull.
 –  Jeg trivdes i hjembygda, men det var ingen jobb 
å oppdrive. «Er du her fremdeles?» spurte de eldre 
meg. Så jeg måtte jo reise ut. 
 Atle Johnsen, heter han, og for omtrent et år siden 
våknet han opp etter et hjerneslag med en kropp som 
ikke hang med. Han er i bedre form nå, men det er 
ikke altfor enkelt. Og han priser seg lykkelig for føl-
gende: Evnen til å lese, er intakt. Og han husker det 
han leser. Det er det viktigste.

Dag 2
– Uten biblioteket hadde jeg dødd. Det er jeg ganske 
sikker på.
 Kvinnen i 70-årene ser på meg over brillene. Hun 
heter Olaug og er stor-låner. Hennes appetitt på bøker 
er enorm. Såpass intenst og dedikert leser hun, at folk 
gjerne spør: «Hva er det du studerer til?»
 I motsetning til de fleste vi skal komme til å møte 
på biblioteket, holder ikke denne kvinnen seg til én 
sjanger. Hun leser alt. Som en bok-tanks doser hun 
framover og klatrer høyt og lavt, det er lite som er for 
vanskelig eller for tøft. Biografier, historiske romaner, 
skjønnlitteratur, prosa. Politisk, akademisk – alt. I det 
siste har hun lest Helene Uri, forteller hun.
 – Og boka «Vi må snakke om Kevin». Den hand-
ler om et par som fikk en sønn. Den fascinerte meg så 
innmari. Hun tolker sinnet til ungen sin – og skriver 

Kristian fra Gotland bor på Litløy Fyr 
for tiden og tar turen inn til land med 
jevne mellomrom. Da må han innom 
biblioteket for å ta med seg litt påfyll 
ut til den øde øya, der det bygges 
opp turismeanlegg.
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i brevform. Den var så interessant, jeg klarte ikke å 
legge den fra meg. Jeg brukte et døgn på den. 

 – Leser du mange bøker i uka?
 – Ihvertfall fire–fem. Så må jeg jo ta meg litt 
sammen, jeg kan ikke sitte med nesa i boka hele ti-
den. Jeg må være litt sosial, når han sitter der og offer 
og akker. Det er jo greit når han har noe å holde på 
med. Han elsker å være ute, gå tur, snekre, holde på i 
kjelleren. Men akkurat i dag var han ferdig med alle 
prosjektene. Når jeg sitter og leser, hører jeg han be-
gynner å gå frem og tilbake.
 – Demonstrativt? 
 – Ja. Så da må jeg ta meg en runde og prate litt. Så 
forteller jeg ham om bøkene også.
 – Men den siste der, det var et norsk ektepar. Han 
var litt psykopat, ungen de fikk. Jeg måtte bare lese 
mer og mer.
 – Nei, og så har jeg lest Hege Storhaug, sier hun, 
og ser på meg over brillene. Som om hun venter på 
en reaksjon. 
 Hun snakker om boka Islam – den ellevte landeplage. 
I omtalen heter det «Europa ulmer. Er vår tid forbi?»
 – Der er mange som sier at Storhaug svartmaler. 
Jeg synes ikke det. Jeg kjenner meg igjen i det hun 
skriver. Jeg er jo enig med henne. Og hun er dyktig, i 
måten hun henter inn informasjon og får fatt i ting. 
Hun sukker.
 – Tiden vil bare vise hvordan framtida blir.
 – For din del?
 – Nei, med alle dem som kommer til landet. De 
tar med seg alt og gir ikke slipp på noen ting.
 – Alle «dem»?
 Ei pulje med barnehageunger som har hatt 

lesestund på biblioteket, tumler forbi oss. Flere av 
dem kan tenkes å være blant dem «dem» som Hege 
Storhaug kaller en landeplage. 
 – Hva med dem, da?
 – De er så små, sier hun. 
 Hun forteller at hun har registrert at det arrange-
res egne tider i bassenget der det kun brukes burkini.
 – Da er hele kroppen og håret dekket til. Selv om 
det bare er damer til stede. Men at …   at de ikke kan 
… Jeg synes det er trist. 
 – Sett fra deres ståsted, da. Det er deres religion, og 
deres liv?
 – Ja, men så skal de bygge seg moskéer. Tenk hvis 
det var omvendt. At den vestlige kristne kom til deres 
land, de ville aldri fått lov til å bygge en masse kirker. 
 – Hvordan vet du det?
–  Jeg fordyper meg gjerne i muslimske forfattere for 
å sette meg i deres ståsted. Det er enkelte muslimske 
kvinner som har skrevet om sine liv. Det har jeg lest 
masse av. Det synes jeg er interessant. Hvordan de 
tenker og hvordan de lever. Jeg er veldig opptatt av 
den kulturen. Og følger med. Men så er vi to vidt 
forskjellige sjeler under samme tak hos oss, og det blir 
temperatur omkring dette temaet, sier hun.
 Der er kraftige diskusjoner ved kjøkkenbor-
det hjemme. Mannen hennes blir provosert av 
Storhaug-sympatien.
 – Han blir mer høyrøstet selv om vi sitter bare 
to stykker og diskuterer. Vi passet hunden til dattera 
vår, og vet du, hunden ble sint. Hun kom og dultet 
borti oss, hun likte ikke at vi diskuterte. «Nu må det 
bli stilt», sa hun liksom.
 – Det blir temperatur?
 – Ja. Vi har litt forskjellige meninger om det. Det 
kan være greit å ha en diskusjon på kjøkkenet om 
samfunnsmessige ting. Det er bare sunt. 
 – Leser han også?
 – Nei, ikke så mye. Men han begynte på den boka 
til Hege Storhaug. Han ble provosert, og nekta å lese 
den. Bare noen få sider, ferdig med det. Så leita jeg 
fram der hun skrev om ghettoene i Sverige, i Eng-
land og London. Der de selger og stikker pengene i 
lommen. De lager seg egne samfunn, så har de sånne 
sjapper som du finner i utlandet. 
 – Det er nå ikke sånn at alle gjør det, vel.
 – Nei, men det skjer, og politiet tør ikke gå inn. 
Jeg sier til Roar, de må da kunne sette inn hæren?
 – I drabantbyene i Sverige?
 – Ja!
 – Sett at du hadde kommet hit selv som asylsøker. 
Hvordan hadde du opplevd å komme hit og høre noen si 
dette om deg?
 – Jo ... men man kan ikke være i sin egen boble, 

selv om man er kommet til et annet samfunn og et 
annet miljø. Mange kvinner får jo ikke lov til å være 
ute og bevege seg selvstendig. De må sitte inne.
 – Tror du det gjelder alle?
 – Jeg vil si …. Nitti prosent.
 – Står det i Hege Storhaug si bok?
 – Nei, det er sånt jeg tar fra eget hode.
 – Du hevder at muslimske damer ikke får gå ut?
 – Jo, men da må de gå sammen med mannfolk 
eller voksne gutter. Og så kan de ikke holde noen i 
hånda … Det finnes nyanser, det er klart. Men jeg 
tenker på de problematiske delene av islam i møte 
med norsk kultur. Man har jo også Jehovas Vitner og 
Pinsevenner også som utviser en del sosial kontroll. 
Om enn samtalen vår oppnår temperatur, så begynner 
kroppen å fryse til is. Vi står på trappa til biblioteket, 
og vinden er nådeløs. Nei, nå skal hun hjem, sier hun. 
Før hun setter seg i bilen med dagens fangst, sier hun:
 – Du må lese! Les, les!

– Skal du ha den på norsk?
Bibliotek-ansatte Linda går målretta bort til ei av hyl-
lene. Blant hundrevis av meter med hyller, og  tusenvis 
av titler, finner hun den. Det er akkurat den boka han 
trenger, som kan lære ham akkurat det han trenger å 
kunne. Norsken hans er akkurat sterk nok til at han 
klarer å suge til seg strofer om bykjøring, trafikklys 
og veiskilt. Han får med seg trafikkteori-boka. Nå skal 
han ta sertifikatet. Azleb Okbahanes Semera.

Ved siden av ham sitter en mann og snakker lavt i 
telefonen på syrisk. Han sitter lenge. Etter en stund 
begynner han til og med å synge litt. Kanskje synger 
han til noen som er langt, langt unna?
– Du må snakke med Suleiman, sier Linda, og presen-
terer oss ved å ta mannen fysisk med seg bort til oss.
Han er en av dem som kanskje har brukt mest tid 
på biblioteket i løpet av den siste perioden, viser det 
seg. Og ikke fordi han liker bøker – for det gjør han 
egentlig ikke, sier han. Han trekker på skuldrene, når 
jeg spør om han leser. Han har vært her som handy-
mann i et helt år under bibliotekets oppussing. Han 
er fra Syria, snekker og gipser av yrker.
 – Hvor jobber du nå? 
 Han trekker på skuldrene. 
 – Jeg prøver å få jobb, men det … 
 Det ser ut for at det kan bli et lite innsmett på 
biblioteket igjen. De vil ha ham inn igjen til de skal 
bone gulvet. Da må kanskje biblioteket holde stengt 
i to uker, og de ansatte må brette opp ermene. De ser 
ikke helt lyst på det. 
 – Åh. Alt må flyttes unna. De svintunge møblene 
og alt, mumler Linda.

Postmannen Roy Egil kommer inn med en pakke 
under arma og ber om signatur. Eska sprettes lyn-
raskt opp. Den er full av bøker – laminerte og klare 
for alt. Det er bøker fra kulturfondet, sier han.
 – Mye japansk for tida.
 – Ah, den der må være fra Island … ja, det er den! 

Azleb skal lære seg 
å kjøre bil og finner 
lektyren han trenger 
på biblioteket. Boktitlene står og venter på 

en hjerne å kravle inn i. Her 
er hundrevis av meter med 
hyller. Hvor mange boksider? 
Millioner? Tro hva som egentlig 
skjuler seg i dypet av disse 
permene? Og hvor mange timer 
hadde det tatt å lese alt? Det 
er som å regne avstand i lysår: 
Man kan bli svimmel av mindre. 
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sier bibliotekets medarbeider Marianne. 
 Det beste hun vet, er når lånerne kommer tilba-
ke med stjerner i øynene etter å ha lest bøker hun 
har anbefalt. 
 – Det høres kanskje teit ut, men når du leser, så 
utvikler du empati. En forståelse for alle gråsonene. 
At det ikke er bare, bare.
 Personlig liker hun ting «fra krigene og sånt» – og 
skjønnlitteratur. Interessen for krigshistorie fikk hun 
fra foreldre og besteforeldre, som var gode fortellere.
  – Hvis jeg har ei god bok hjemme, kan jeg gå og 
spare på den. Jeg vil liksom ikke at den skal ta slutt … 
Det unner jeg flere å oppdage, sier hun, og legger til: 
 – Det er forunderlig få som bruker biblioteket, 
med tanke på at det er gratis. Den roa og fordypninga 
i bøker er som en motgift mot alt det digitale som 
maser på oss. Det er som om man kommer inn i en 
annen verden og senker skuldrene, sier hun. 

Inne på studierommet bryter en gruppe pensjo-
nerte lærere ut i spontan sang. 

Velsigna du dag over fjordan. Velsigna du lys over land.
Velsigna de evige ordan om håp og ei utstrakt hand.
Verg dette lille du ga oss den dagen du fløtta oss hit.
Så vi kjenne du aldri vil la oss forkomme i armod og slit.

Mari tørker seg under øyet og kremter. Hun tok en 
bit av maten de fikk servert like før de begynte å 
synge og sleit med en smule på avveie under hele 

Nordnorsk julesalme. Lesesirkelen for seniorer har 
de siste ukene fortært ei bok med samme navn. An-
delen pensjonerte lærere i gruppa er stor. Den er fak-
tisk oppimot 100 prosent. Kari-Lise, Randi og Mari 
har vært lærere alle tre. Kanskje er det der de har 
leselysten fra? Boka falt i smak, skjønner vi. Handlin-
ga starter med en kvinne som bor i Fredrikstad. Hun 
synger i kor, og idet de skal ta til å øve på Nordnorsk 
julesalme, klarer hun ikke å få ut et pip. Hun blir så 
rørt at hun ikke klarer å synge. Der starter nøstinga 
som tar henne nordover, til Finnmark, til slekta i 
nord. Til faren som var lærer og ble lønna etter hvor 
fornorska de samiske og kvenske elevene var.

– Så folksomt det var her i dag! 
 Arne kommer inn døra og blir stående og telle 
taust for seg selv. Han stopper på ti. Han ser etter ei 
lydbok eller to eller tre, sier han til Linda, som sitter 
klar bak disken.
 Det finnes en Youtube-video der forfatteren Bir-
ger Emanuelsen snakker varmt om hvorfor bibliote-
ket er så bra: 
 «Biblioteket er det stedet hvor enhver borger har 
mulighet til å komme og ta del i den sammenskrap-
te, oppsamlede kunnskapen som mennesket har 
klart å få til.» 
 Det er også stedet til å bli inspirert, sjarmert og 
kanskje til og med irritert. Et sted du kan være i fred 
– eller bli akkurat passe forstyrret av andre. Stedet du 
kan komme for å få varmen i deg. 

Postmann Roy Egil leverer 
bøker. Bibliotek-ansatt 
Marianne Torgersen tar 
gladelig imot.
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cineast.no
8 gode grunner for å velge 
Cineast.no, bibliotekenes 

digitale filmkanal
• Vi strømmer et nøye utvalgte filmer fra hele verden. Ofte 

filmer som kun finnes hos Cineast.no.

• Vi har Apper både for iOS, Apple TV og Android, og kan 
sees på alle plattformer. Det gjør at en når mange flere 
låntakere.

• Vi har over 100 filmselskaper ute i verden som støtter oss 
med bra filmer innenfor vår langsiktige satsing i Norge.

• SubReader-funksjon som ønskes velkommen av 
dyslektikere som i Cineast.no får tilgang til et rikt 
filminnhold fra alle verdens hjørner og sjeldne filmland.

• Vi har en lavprisgaranti som gir lavere pris per lån i 
forhold til andre filmtjenester.

• Vår søstertjeneste Cineasterna.se finnes nå i over 95 %
av bibliotekene i Sverige. Sikker teknisk funksjon da 
tjenesten ble skapt og lansert i 2017, og har blitt 
oppgradert løpende.

• Vi kan få åpnet opp tjenesten innen 2-3 arbeidsdager.

• Integrasjon til Bibliotekenes egen katalog (under 2022).

Velkommen til å prøve Cineast.no. 
Kontakt oss så forteller vi deg mer.

Med filmhilsen
Sveinung Vikeså 
Prosjektleder Cineast.no

sveinung@cineast.no
+47 928 28 597

8 gode grunner til å velge 
Cineast.no, bibliotekenes 

digitale filmkanal
• Vi strømmer et nøye utvalg av kvalitetsfilmer fra hele verden.  

Mange av disse finnes kun hos Cineast.no. 

• Vi har tilpasset App for iOS, Apple TV og Android, og ingen 
begrensning på plattformer filmene kan ses på. Det gjør at en når 
mange flere låntakere. 

• Vi samarbeider med over 100 filmselskaper globalt som igjen støtter 
oss med kvalitetsfilmer innenfor vår langsiktige satsing i Norge. 

• Vi har SubReader-funksjon som ønskes velkommen av dyslektikere. 
I Cineast.no får man tilgang til et rikt filminnhold fra alle verdens 
hjørner med denne funksjonen. 

• Vi har en lavprisgaranti og derfor garantert lavere pris per lån 
sammenlignet med andre filmtjenester. 

• Vi kan vise til gode erfaringer og en sikker tjenestefunksjon. Vår 
søstertjeneste Cineasterna.se finnes i over 95 % av alle bibliotekene i 
Sverige. Tjenesten er videreutviklet og oppgradert fortløpende etter at 
den først ble lansert i 2017. 

• Vi kan få åpnet opp tjenesten innen 2-3 virkedager - klar til å strømme. 

• Integrasjon til Bibliotekenes egne kataloger (i løpet av 2022).

Velkommen til å prøve Cineast.no.  
Kontakt oss så forteller vi deg mer. 
Med filmhilsen 
Sveinung Vikeså 
Prosjektleder Cineast.no 

sveinung@cineast.no, +47 928 28 597



endringer i arbeidstid kan ligge innenfor styrings-
retten og må påregnes. 

Endring av arbeidssted
Mange er ansatt med en arbeidsavtale som sier noe 
lignende som «Ansatt i X virksomhet, med for tiden 
tjenestegjøring ved Y arbeidsplass.»

Dersom det kommer endringer om arbeidssted, 
må det gjøres en konkret vurdering rundt for ek-
sempel forlenget reisetid, mulighet for offentlig 
kommunikasjon og andre konsekvenser for arbeids-
taker. Tidligere rettspraksis viser at en for eksempel 
må regne med noe økt reisevei. 

Hva bør du som arbeidstaker gjøre ved 
endring?
Det viktigste vil være å se på om endringene faller 
innenfor eller utenfor arbeidsgivers styringsrett og om 
det er snakk om en vesentlig endring av stillingen.  

Både individuell og kollektiv arbeidsavtale legges 
til grunn for vurderingen sammen med stillingsbe-
skrivelse, utlysning eller andre dokumenter som 
beskriver stillingens oppgaver, ansvar eller andre 
arbeidsforhold. 

Videre må en se på hvilke endringer som må 

aksepteres i lys av samfunnets utvikling. For eksem-
pel vil teknologiutvikling endre oppgaver og behov 
over tid, og kan være rimelige grunner til at mindre 
endringer må aksepteres.

Tvil om endringen ligger innenfor styrings-
retten
Det kan ofte være tvil om endringen arbeidsgiver 
ønsker å pålegge arbeidstaker ligger innenfor eller 
utenfor styringsretten.

Det er viktig å huske på at det vil innebære en 
risiko å motsette seg endringer under henvisning 
til at arbeidsgiver mangler grunnlag for å pålegge 
endringen.

Dersom endringen viser seg å ligge innenfor sty-
ringsretten, kan motsettelsen utgjøre en ordrenekt 
som kan gi grunnlag for sanksjoner mot arbeidsta-
ker (herunder oppsigelse).

Samtidig er det viktig å markere sitt syn, dersom 
en er uenig. Vårt råd ved tvil er å orientere arbeids-
giver om at du etterkommer endringen, men tar 
forbehold om å undersøke om endringen ligger 
innenfor styringsretten. Ta gjerne kontakt med din 
lokale tillitsvalgte for bistand eller sekretariatet for 
vurdering av din sak. 

Hege Bergravf 
Johnsen er en av  
råd giverne i 
Bibliotekar forbundet 
som hjelper deg med 
spørsmål om dine 
rettigheter. 
Foto: Ilja C. Hendel

– Kollektive og individuelle 
avtaler, lovverk og rettspraksis 
er med på å begrense 
arbeidsgivers styringsrett. 
Hege Bergravf Johnsen

Innsparing, samlokalisering eller nye oppgaver i 
forbindelse med utvidelse av virksomheten er alle 
eksempler på at det kan være behov for å endre på 
arbeidstakers stilling.

Arbeidsgivers styringsrett er det mulighetsrom-
met arbeidsgiver har til å organisere, lede, kontrol-
lere og fordele arbeidet. Utøvelsen av styringsretten 
må skje innenfor rammen av det arbeidsforhol-
det som er inngått og i samsvar med allmenne 
saklighetsnormer. 

Kollektive og individuelle avtaler, lovverk og 
rettspraksis er med på å begrense arbeidsgivers 
styringsrett.

Hvilken adgang har arbeidsgiver til å gjøre 
ensidige endringer i arbeidsforholdet?
Arbeidsgiver kan gjennomføre endringer på flere må-
ter. Dersom endringen ligger innenfor styringsretten, 
kan arbeidsgiver gjennomføre endringene ensidig. 

Dersom endringen ligger utenfor styringsretten, 
må arbeidsgiver enten ha arbeidstakers samtykke, 
for eksempel i form av en avtale, eller arbeidsgiver 
må gå veien via en såkalt endringsoppsigelse. Det 
innebærer en oppsigelse av eksisterende arbeidsav-
tale med tilbud om ny arbeidsavtale.

Når det gjelder endringsoppsigelse, er ikke dette 
lovregulert, men det stilles krav som ved ordinær 
oppsigelse. Det stilles krav til saksbehandlingen, for-
svarlig begrunnelse, og den må ikke være vilkårlig 
eller basert på utenforliggende hensyn.

Stillingens grunnpreg
«Det bør være hevet over enhver tvil at en arbeidsgiver 
ikke ensidig kan regulere en arbeidstakers arbeidsområde 

på en slik måte at dets grunnpreg blir et vesentlig  annet 
enn det arbeidsavtalen i direkte eller indirekte form ope-
rerer med.»  

Kristen Andersen (1967) 

For å vurder om det foreligger en endring i stillin-
gens grunnpreg ser en for eksempel på arbeidsopp-
gaver, ansvar, organisatorisk plassering, tittel og geo-
grafisk forflytning. 

Endringer som kan likestilles med ordinær opp-
sigelse, ligger utenfor styringsretten.

Eksempler på endringer av arbeidsforhold:
Endring av lønn
Det er høy terskel for endring av lønn. Da må man 
se på om det er tatt inn noen forbehold i individu-
ell arbeidsavtale eller tariffavtale. For eksempel har 
tariffavtalen bestemmelser om bibehold av lønn ved 
omplasseringer. 

Endring av arbeidsoppgaver og ansvar
Her må det gjøres en konkret vurdering basert på nå-
værende og fremtidige oppgaver og ansvar, og hvorvidt 
endringen innebærer en vesentlig endring av stillingen. 

En må se på den individuelle arbeidskontrakten og 
eventuelle stillingsbeskrivelser. Medarbeidersamtaler 
og stillingsutlysning kan også være med på å doku-
mentere faktiske forhold. En må også vurdere hva som 
er rimelige endringer i lys av samfunnets utvikling.

Endring av arbeidstid 
Utvidelse av åpningstid kan fort bety endring av 
den enkeltes arbeidstid. Her må en se på hva som 
er avtalt, både individuelt og i tariffavtaler. Mindre 

Endringer i arbeidsforhold 
Fra tid til annen vil arbeidsgiver ha behov for å gjennomføre 
større eller mindre endringer i en arbeidstakers ansettelses-
forhold. Hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre, og hvordan 
bør arbeidstaker håndtere dem?  

Tekst: Hege Bergravf Johnsen 
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Då eg var arbeidsledig, såg eg fram til at 
den dagen skulle kome då eg kunne seie 
«ein gong var eg arbeidsledig». Ei stund 
tvilte eg faktisk på om eg ville få opple-
ve det. Vervet mitt som leiar av Norsk 
Bibliotekforening (NBF) gjekk ut om 
lag samstundes med at landet og verda 
stengte ned i samband med koronaen. 

I førre nummer av Bibliotekaren var 
det tips til jobbsøkarprosessen, og eg 
tenkte eg ville dele mine ferske erfarin-
gar med å vere jobbsøkar – særleg det 
å vere jobbsøkar over tid. Eg kan med 
handa på hjartet seie i ettertid at dette 
har vore den tyngste perioden i mitt liv. 

Dei første to åra som NBF-leiar fekk 
eg permisjon frå min dåverande arbeids-
givar, men for den neste perioden fekk 
eg det ikkje. Då hadde eg det så gøy i 
vervet at det var ikkje så vanskeleg å be-
stemme seg for å seie opp den tidlegare 
jobben min. Eg vart etter kvart ein nok-
så profilert leiar med stor kontaktflate 
og ditto bekjentskapskrins innanfor 
kulturfeltet generelt og bibliotekbran-
sjen spesielt. Å få seg jobb ville ikkje bli 
eit vidare stort problem for meg, tenkte 
eg, sjølv om eg var i midten av 50-åra. 
Kompetanse, leiarerfaring, synlegheit 
og nettverk ville vere på mi side. Eg tok 
grundig feil.

Det har blitt skrive mange søknadar, 
og eg har vore på mange intervju. Og 
vi som er aktive arbeidssøkarar, er un-
derlagd ein fryktkultur. Vi er avhengige 
av å bli likt. Så enkelt. Vi protesterer 
ikkje når vi gjennomgår intervju som 
mest av alt minner om eit avhøyr. Det 
einaste som manglar, er ei sterk lampe i 
fjeset som ein ser på film. Vi protesterer 
ikkje når vi gjennomgår meiningslau-
se personlegdoms- og ferdigheitstestar 
som tappar oss for alt av sjølvtillit. Eg 
har meir enn ein gong lurt på om eg var 

ein del av eit eksperiment. Ein metatest. 
Vi berre bit tennene saman og håper det 
snart går over, vi må stå i det. Eg lo høgt 
då eg las i ei nettavis at blonde men-
neske med krøllar sjeldan blir tatt heilt 
alvorleg på eit jobbintervju. Etter at eg 
hadde lese det, deltok eg aldri meir på 
eit intervju utan å ha strekt ut krøllane 
mine på førehand.

Men noko av det mest overraskande 
som BF-medlem, har vore møtet med 
tillitsvalde i intervjusituasjonar, perso-
nar som eg først såg på som mine allier-
te. Eg saknar eit tillitsvaldapparat som i 
større grad evnar å tenke prinsipielt – og 
då kanskje særleg rundt kvalifikasjons-
prinsippet. Som evnar å ha eit vidare ut-
syn rundt kva som er best for biblioteket 
meir enn å blindt kjempe for interne 
tilsette som har søkt jobben.

Eg har vore med på digitale intervju 
der eg sjølv har vore på storskjerm, men 
sjølv kunne eg ikkje sjå korkje ansikt 
eller kroppsspråk på nokon på den an-
dre sida av skjermen, og der teknikken 
svikta meg midt i eit omfattande reson-
nement. Eg har vore på intervju der eg 
etterpå har grått ein skvett fordi eg følte 
eg mest av alt skulle settast fast, der eg 

ikkje fekk forklart meg grundig nok når 
motiv og idear blei misforstått. Men eg 
har også vore med på intervju der eg har 
sagt til intervjuarane ved intervjuslutt at 
uansett korleis dette går, så har eg hatt 
ei fin oppleving.

Eg har hatt mange år i bransjen som 
bibliotekar. Og eg hadde eit høgdepunkt 
i mi karriere som NBF-leiar, der eg gjen-
nom seks år fekk reise i innland og ut-
land og snakke om norsk bibliotekpo-
litikk. Eg har brunne for yrket mitt, for 
profesjonen, for det å vere folkeopplysar. 
I yrket har eg hatt mykje av min identi-
tet, ja, kanskje for mykje. Fallet var høgt 
og stort frå å få halde på med det eg har 
elska mest til å stå utanfor i lang tid og 
berre fått sjå inn. No er eg tilbake som 
biblioteksjef ved biblioteket ved den 
høgskulen eg begynte studieløpet mitt, 
den skulen som staka ut ein livsveg og 
ei retning for meg. Det er mykje hardt 
arbeid om dagen. Men du verda så my-
kje kvile det er i nettopp det. 

Mariann Schjeide
Biblioteksjef ved Høgskulen i Volda

Ein gong var eg 
arbeidsledig … UNNSKYLD!

Kjære bibliotekar – du lurer sikkert på hvor den siste boka til Tom 
Egeland blir av. Dessverre gikk påmeldingsfristen til Kulturrådet oss hus 

forbi denne gangen, vi lover at det ikke kommer til å skje igjen. 
Vi mener jo at Bjørn Beltø bør finnes i alle bibliotek i Norge. 

Men fortvil ikke, Metusalem-prosjektet kan bestilles på vanlig vis. Puh!

Hilsen Bonnier Forlag

Mariann Schjeide, biblioteksjef ved 
Høgskulen i Volda
Foto: Marit Brunstad
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Pionerer prøver nå ut menneskeliknende roboter i biblioteker. 
Også i fagbibliotek arbeides det med denne fremvoksende 
teknologien. Dette krever mye tid, og robotene er på et tidlig 
utviklingsstadium. Likevel har de en viktig funksjon i å bedre 
bibliotekenes image.

Tekst: Aud Gjersdal Menneskeliknende roboter har allerede fått oppgaver i 
biblioteker. Dr. Frank Seeliger, leder for biblioteket ved 
den tekniske høyskolen i Wildau, nær Berlin, er en av 
pionerne innenfor bruk av humanoide roboter i bibliotek. 
Nylig har han bidratt som medredaktør for IFLA-publi-
kasjonen Robotics in Libraries: Challenge or Opportunity, 
som kommer ut i sommer1. Allerede i 2016 anskaffet høy-
skolen en robot av Pepper-typen til bruk i biblioteket, fra 
Softbank Robotics i Paris, som også selger den enda mer 
populære lillebroren NAO. 

Robotassistenten Wilma
Seeliger forteller i et Zoom-intervju at høyskolen har fag-
miljøer som jobber med små roboter. Samtidig avdekket en 
spørreundersøkelse at brukere ønsket å bruke biblioteket 
utenfor åpningstiden. 

– For å få til 24/7-tilgang trengte vi support. Den første 
ideen var å introdusere en robot som kunne svare på spørs-
mål fra studentene, sier han. Nå har de roboten, som kalles 
Wilma. Før brukerne får tilgang til biblioteket døgnet rundt, 
må de gjennom en 15 minutters orientering fra roboten. 
– Dette er hovedfunksjonen til roboten, sier han, og   påpeker 
at den ennå ikke kan føre en dialog med publikum. For å 
forbedre denne funksjonen har de plassert en chatbot i 
 betaversjon på websidene, og informasjonen fra denne 
kunnskapsbasen kan eksporteres til roboten. Allerede neste 
år forventer de resultater. Personale tilknyttet biblioteket har 
programmert Wilma til å gi plasseringsinformasjon, slik at 
brukerne lettere finner frem i biblioteket. Og den kan for-
telle vitser.

– Vi må utvikle den mer. Den er et barn nå, men må 
bli voksen.

– Prøve og feile med ny teknologi 
Det er ifølge Seeliger ikke de store bibliotekene i Tyskland 
som prøver ut slike roboter. Det avgjørende er om biblio-
teket har nok personale og om de synes det er gøy å  prøve 
og feile med ny teknologi. Men biblioteket må uansett 
samarbeide med andre.

– Aldri alene og aldri bare ved outsourcing og kjøp, sier 
han, og forteller at de samarbeider med flere fagmiljøer 
på høyskolen, der nye funksjoner utvikles i form av bachelor -    
eller masteroppgaver. En student jobber sju til ti timer i 
uken med vedlikehold og utvikling. Det internasjonale 
biblioteknettverket er også viktig. 1. juni arrangeres en 

konferanse i Leipzig om dette temaet. Her deles kunnskap 
og kanskje også kode. 

– Vi foretrekker åpen kildekode og åpen maskinvare, sier 
han. Bibliotek har under pandemien brukt roboter i noen 
sammenhenger for å unngå direkte kontakt med publi-
kum og hindre smitte. En annen idé er å ta slike maskiner 
i bruk for å avhjelpe kø i informasjonsskranken i rushtiden. 
I blant annet Køln har de skaperverksted der unge lærer å 
programmere NAO-roboter. Så, til slutt, forteller Seeliger, 
finnes det roboter som kan vise hvor publikum kan finne 
en bestemt bok. Likevel kan han forstå at biblioteker ikke 
anskaffer en slik robot.

– Personalet har ikke tid. Det går for mye tid til vedli-
kehold og utvikling, sier han og forteller videre at de ved 
hans bibliotek utviklet programvare til en leserobot for det 
lokale folkebiblioteket. Roboten hører på barnet når det 
leser høyt. Voksne har lett for å kritisere dersom barna ikke 
leser flytende nok. Roboten derimot, gjør ikke det. Den kan 
programmeres til å gi positiv tilbakemelding ved å skryte 
og si at barnet gjør fremskritt i lesingen. Selv om folke-
biblioteket vant en innovasjonspris for denne leseroboten, 
bestemte de seg etter pionerperioden å ikke tilby tjenesten. 
Personalet hadde ikke tid til enda mer arbeid.

– Prisen er én ting, men den største kostnaden er ved-
likehold og utvikling. Dette er den største utfordringen. 

– Gjøre biblioteket mer attraktivt
– Vi må vente på utviklingen til Pepper-robotene. Nå be-
veger de seg for sakte. Det er mange år til robotene kan 
etterlikne oss i bevegelse, kanskje også tanke og tale. Det 
er lenge til de kan gjøre det vi forventer av dem, sier han. 
Men publikum kommer likevel ekstra innom biblioteket 
for å ta en selfie sammen med Wilma. 

– Jeg håper vi kan utvikle tjenester til dem som ikke plei-
er å komme til biblioteket, sier han, og påpeker at disse bru-
ker Google og Wikipedia. Vi må være bedre. Bibliotekets 
tjenester er mer transparent og lagrer informasjon lengre. 

– Jeg håper Pepper-robotene kan hjelpe oss med å gjøre 
biblioteket mer attraktivt. Biblioteker er vanligvis ellers litt 
gårsdagens. Vi trenger et nytt image, og jeg håper robotene 
kan bidra til å bedre dette og hjelpe oss til å levere nye 
tjenester.

1Se også masteroppgaven til Simon Schmiederer http://shorturl.at/ahmqJ

– Roboten må 
bli voksen
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Å unngå skader sparer deg for både tid og penger. Du 
slipper å bruke tid på å dokumentere og melde skaden, 
og ikke minst slipper du å betale egenandel. Hvis færre 
av oss trenger å bygge eller kjøpe nytt – så er det bra for 
både deg, oss og kloden vår.

Hjemme eller på hytta
•  Overspenningsvern er en enhet i sikringsskapet som  
 beskytter ditt strømnett mot for eksempel lynnedslag.  
 En slik enhet er det beste forebyggende tiltaket mot  
 lynskader. Bor du i bolig bygget i 2012 eller senere,  
  har du nok overspenningsvern i henhold til krav og  
 forskrifter.
•  Trekk ut stikkontakter til elektriske enheter når det  
 lyner – eller før du drar på ferie. Dette gjelder også  
 elbiler som står og lader.
•  Hvis du har noen som vanner planter eller lignende  
 mens du er på ferie, avtal gjerne at de sjekker om  
 strømmen har gått etter en tordenbyge. Får du slått  
 på strømmen igjen, kan du unngå at alle frysevarer du  
 har blir ødelagt før du kommer hjem.
•  Hold deg borte fra vinduer, åpne dører og metall  - 
   kon struksjoner.

Utendørs
• Søk ly innendørs hvis du har mulighet.

•  Hold deg i bilen hvis du er ute og kjører.
•  Unngå å fylle drivstoff på bil eller båt.
•  Unngå å oppholde deg i småbåt.
•  Unngå fjell- og bakketopper eller åpne sletter. Hold  
 deg også unna høye trær som står alene.
•  Slå ned paraplyen. Det er bedre å bli våt enn å bli  
 truffet av lyn.
•  Hvis det begynner å tordne mens du bader, bør du  
 komme deg på land snarest mulig.
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oslo@bibforb.no

Akershus
Helena Huse
Skedsmo videregående skole
Telefon: 995 23 993
akershus@bibforb.no

Forbundsstyret
Leder 
Veronicha Angell Bergli 
Mobil: 976 16 888
E-post: veronicha.bergli@bibforb.no

Nestleder 
Glenn Karlsen Bjerkenes
Mobil: 908 78 846
E-post: glenn.bjerkenes@bibforb.no

Styremedlemmer
Kathrin Lunborg Kvilstad, Jåttå videregående skole
Miriam Bakkeli, Folkehelseinstituttet
Linda Rasten, Vestby bibliotek
Elisabeth Reinertsen, Fredrikstad bibliotek
Ørjan Persen, Viken fylkesbibliotek

Varamedlemmer
Monica Skybakmoen, Nes bibliotek
Åse Hansen, Lyngen bibliotek
Sara Røddesnes, NTNU Universitetsbiblioteket
Jannicke Røgler, Trondheim folkebibliotek
Per Eide, Bergen Offentlige Bibliotek

De fleste av oss forbinder juli måned med det gode liv bestående av ferie, 
sol og bading. Men det er faktisk også høysesong for tordenbyger. I løpet 
av et år slår lynet ned cirka 120 000 ganger i Norge. Mer enn en tredjedel 
av disse lynnedslagene skjer nettopp i juli – mens veldig mange av oss 
ikke er hjemme i egen bolig.

Sommeren er høysesong 
for lynnedslag

Foto: U
nsplash 

BF Forsikring ønsker alle medlemmer en 
god sommer. NB! Husk å ha reiseforsikrin-
gen i orden om du skal ut på tur! 
www.bfforsikring.no
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