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Vil du være med, 
så heng på!

Vi lever i teknologiens og informasjonens 
tidsalder, hvor utviklingen radikalt endrer 
både innhold, tilbud og arbeidsmetoder, 
ikke bare for bibliotekarer, men sam
funnet generelt. 

Det finnes en duppeditt for det meste, og informasjon, digitale 
tjenester og annet innhold er et tastetrykk unna via mobil, nettbrett 
eller PC. Det som tidligere var forbeholdt de få, kan nå nås av 
de mange. Det vi ser, er ikke bare resultatet av en teknologisk 
revolusjon, men også en informasjonsrevolusjon. 

Endrer hvordan vi lever og jobber
Ser man på den historiske utviklingen av informasjonsteknologien, 
kan den grovt deles opp i fire stadier:

“(…) from being a recording system (writing languages), to 
becoming a communication system (printing presses), to 
becoming a processing system (computers), to finally turning 
into a rudimentary knowledgebased system (programs that 
reason and use massive databases or big data to solve 
complex problems).” 

(StrømmenBakhtiar, A. (2019). Introduction to Digital 
Transformation and its Impact on Society, s. 68).

Mens overgangen fra det første stadiet til det andre og tredje 
stadiet tok årtusener og århundrer, har informasjonsrevolusjonen 
virkelig skutt fart. Overgangen fra det tredje stadiet til det fjerde 
har skjedd på bare noen tiår. Informasjonens tidsalder kan 
sies å ha startet på midten av 1970tallet, sett i sammenheng 
med utviklingen av data og teleteknologi. Det som virkelig 
representerte starten på det neste stadiet, er kommersialiseringen 
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Forbundsleder Veronicha Angell Bergli

(og med det allmenngjøringen) av internett i 1991. Siden da har 
innovasjon og teknologi drastisk endret hvordan vi lever, jobber 
og kommuniserer. 

Det er liten tvil om at digitaliseringen har hatt stor innflytelse 
på bibliotekarers arbeidshverdag og bibliotekets utvikling.
Biblio  tekarer har fått nye oppgaver, mens andre oppgaver har 
blitt effektivisert og i noen tilfeller også rasjonalisert. Dette 
gjelder også for enkelte av kjerneoppgavene. Over hele landet 
og i alle sektorer eksperimenteres det i nye måter å være 
bibliotek på, og forestillingene om hva som bør og kan skje 
i en bibliotekkontekst, har i stor grad frigjort seg fra den noe 
snevrere historiske definisjonen.

Biblioteket og bibliotekarens rolle
Teknologi i biblioteket er på ingen måte noe nytt, og bibliotekarer 
har alltid vært tidlig ute med både å ta i bruk og tilgjengeliggjøre 
ny teknologi. Dette kombinert med at Norge er et teknologisk 
og digitalt avansert land med en befolkning som er kjent for å 
raskt ta til seg ny teknologi, gjør at det kanskje ikke er så rart at 
Nasjonalbiblioteket har tatt en lederrolle i det internasjonale kunstig 
intelligensnettverket AI4lam sammen med amerikanske Stanford 
Libraries. Eller at de på Trondheim folkebibliotek, i samarbeid 
med NTNU, jobber med det ambisiøse forskningsprosjektet 
SmartLIB. Hvordan kunstig intelligens og robotteknologi kan 
endre, effektivisere og forbedre profesjonsutøvelsen vår og de 
tjenestene vi yter til brukerne våre, er utrolig spennende.

Jeg er enig med Andrea Alessandro Gasparini ved Universitets
biblioteket på UiO, når han peker på at bibliotekene bør være 
et sted hvor folk kan få informasjon, teste og lære om kunstig 
intelligens. For selv om den norske befolkningen er kjent for å 
ta til seg ny teknologi, gjelder ikke dette alle. Den teknologiske 
utviklingen er rivende, og hvert fremskritt bringer med seg nye 
etiske og lovmessige problemstillinger. Det teknologiske toget 
går fort, og blir man stående igjen på perrongen, risikerer man 

raskt å bli hektet av også på områder som kan være 
svært inngripende i hverdagen. Måten banktjenester 
gis på i dag, er et godt eksempel. Hvis bibliotekene 
og bibliotekarene skal kunne ta en sånn rolle, fordrer 
det at vi selv evner å henge med. Det krever at vi ikke 
bare er nysgjerrige og åpne for ny teknologi og hvor 
teknologien kan føre oss, at vi tar den i bruk, men 
også at vi har tid og ressurser til faglig oppdatering 
og til å lære. Dette er en av bakgrunnene for at 
Bibliotekarforbundet i arbeidet med statsbudsjettet 
og i møte med poli tikere peker på behovet for et 
kompetanseløft for bibliotekarer. 

Takk!
Når dette skrives, er over 80 andre tillitsvalgte og jeg på 
vei hjem fra Stavanger og årets tillitsvalgtkonferanse. 
For en vitamininnsprøytning det har vært! Dere 
tillitsvalgte er bærebjelken i organisasjonen vår, og 
jeg vil bare nok en gang benytte sjansen til å takke 
dere for den jobben dere gjør. Det gjelder deg som 
er hovedtillitsvalgt, plasstillitsvalgt, og du som er 
alenemedlem og din egen tillitsvalgt. Det gjelder deg 
som sitter i distriktslagsstyre, forbundsstyret, et utvalg, 
en referansegruppe eller annet. Tusen takk!

Når dette leses, begynner det å bli kjent for flere at jeg 
ikke tar gjenvalg ved neste års landsmøte. Heldigvis 
er det fortsatt ett år til jeg går av, for det er virkelig en 
ære å få lov til å lede Bibliotekarforbundet. Jeg gleder 
meg til alt vi skal gjøre i 2023! Og til deg som kanskje 
lurer på om du kunne tenke deg å gripe stafettpinnen  
– gå for det! 

– Det er liten tvil om at digitaliseringen har hatt 
stor innflytelse på bibliotekarers arbeidshverdag 
og bibliotekets utvikling. 

Foto: Ilja C
. H

endel
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Biblioteker flere steder i Sverige, blant 
annet i Kalmar og Malmö, har blitt utsatt for 
trusler i forbindelse med at de har arrangert 
eventyrstund for barn med dragartister, 
skriver Biblioteksbladet. 

En bibliotekansatt i Malmö har til og med blitt drapstruet, 
noe som anslås å være første gang, og en politiker fra 
Sverigedemokraterna ønsker å forby arrangementene. Noen 
bibliotek har valgt å sette inn vektere under arrangementene, 
mens andre har valgt å kun gjennomføre dem digitalt. 
«Drag Story Hour» har blitt avholdt i mange år og er svært 
populært. 

Den nye regjeringen i Sverige foreslår at offentlig 
ansatte, blant annet bibliotekarer, skal angi papirløse 
til myndighetene, dersom de besøker biblioteket. 
Den svenske fagforeningen for bibliotekarer, DIK, 
krever at lovforslaget trekkes tilbake. «Om forslaget 
om å forvandle bibliotekarer fra informasjonsspesial-
ister til informanter blir virkelighet, vil allmennhetens 
tillit til biblioteket bli ødelagt», skriver forbundsleder 
Anna Troberg i en debattartikkel på Altinget.

Trusler mot 
eventyrstund

I november deltok rekordmange tillitsvalgte på vår årlige 
konferanse. Over 80 tillitsvalgte tok turen til Sola Strand 
Hotel nær Stavanger for å lære mer om årets tema, som var 
ytringsfrihet, for å få faglig påfyll og knytte nettverk. I 2023 
er det landsmøte og neste tillitsvalgtkonferanse blir derfor i 
2024. Vi gleder oss allerede!

Hvordan foregår lokale forhandlinger? Bør jeg forhandle 
lønn før jeg tiltrer i ny jobb? Hvor mye fritid har jeg krav på? 
Dette og mye annet får du svar på i seksjonen «Rettigheter 
i arbeidslivet på våre nettsider». Spørsmålene og svarene 
gjennomgås jevnlig for å sikre at informasjonen er oppdatert 
og korrekt. 

Scan QR-koden for å lese mer.Rekordmange deltakere 
på tillitsvalgtkonferansen 
2022

Rettigheter i 
arbeidslivet

I presentasjonen av medlemsundersøkelsen i forrige 
nummer snek det seg inn en feil i en av grafene. 
Den siste grafen med tittelen «Har du tillitsverv i 
BF?» skulle egentlig ha tittelen «Hvor fornøyd er du 
med medlemskapet?». Feilen er rettet i den digitale 
versjonen som ligger på våre nettsider.

Feil i forrige 
nummer

Årsaken er blant annet utfordringer knyttet til 
rekruttering av nye medlemmer grunnet endringer 
i utdanningen. Den endelige avgjørelsen tas på en 
ekstraordinær generalforsamling, som er forventet 

avholdt våren 2023. Dersom alt går etter planen, 
er fusjonen ferdigstilt i slutten av 2023. 

Les mer på kulturoginformation.dk

Forbundet Kultur og Information vurderer fusjon

Bibliotekarer som 
angivere

Foto: C
hristine Tolpinrud

Hovedstyret i det danske Forbundet Kultur og Information (tidligere 
Bibliotekarforbundet), har tatt en prinsippbeslutning om å fusjonere med 
DM (tidligere Dansk Magisterforening). 

Forbundsleder i svenske DIK, Anna Troberg. 
Foto: Alexander Donka
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– Jeg tror vi har det med kunstig intelligens (KI) i 
dag, slik vi hadde det med datamaskiner på 1980-tal-
let og internett i 1990-årene; vi skjønner at det er 
en kjempegod teknologi som kommer til å bli alt-
oppslukende. Alle bruker datamaskiner i dag. Det 
er bare en del av vår verden. Siden KI klarer å gjøre 
mer og mer hele tiden, spesielt gjøre ting vi trodde 
var forbeholdt mennesker, får den større innvirk-
ning enn vi kan forestille oss. Dette er en teknologi 
som vi har muligheten til å hoppe på, bruke og stå 
i ledelsen for gjennom offentlige norske bibliotek.

Det sier Morten Goodwin, professor i kuns-
tig intelligens ved Universitetet i Agder. Vi møter 
ham for å finne ut hva kunstig intelligens egent-
lig er – og hva det innebærer. Men aller først: 
Hvordan kan vi se om et program er intelligent? 
– Innen kunstig intelligens har vi en formell defini-
sjon, og det er at det kan løse komplekse problemer. 
Hvis det klarer å løse ett vanskelig nok problem, så 
er det intelligent. En kalkulator kan løse litt van-
skelige problemer og er litt intelligent. Mens et 
program som spiller sjakk er mye mer intelligent. 
En kjent forsker innen KI, Alan Turing, definerte 
KI som menneskelig etterlikning. Altså hvis et pro-
gram kan snakke og oppføre seg som et menneske 

så godt at jeg som menneske ikke klarer å se forskjell 
på mennesket og roboten, da har vi nådd virkelig 
kunstig intelligens. 

Definisjonens bestanddeler
– Regjeringen definerer kunstig intelligens slik: Kunstig 
intelligente systemer utfører handlinger, fysisk eller di-
gitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte 
eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål.

– Systemer i KI er kunstige systemer som data-
programmer, roboter, apper … et eller annet som 
er digitalt og ikke biologisk. Hvis jeg som biologisk 
menneske gjør noe, så er jeg ikke kunstig intelligent, 
for jeg er av kjøtt og blod. Men om en robot gjør det 
samme, så er det KI. Dataprogrammer, som er en 
serie med instruksjoner, kalles også algoritmer. En 
kaller det ofte en algoritme når det er et konkret og 
enkelt dataprogram, sier han, og forklarer videre:

– Handlinger er at det kommer en prediksjon 
– altså et forslag til noe. Det kan være forslag til 
et menneske om å låne en biblioteksbok. Du har 
lånt disse bøkene, og her er et forslag til. Eller til en 
selvkjørende bil der handlingen kan være å kjøre til 
høyre eller venstre. Eller medisinskfaglig – å gi for-
slag til en diagnostikk. Det er å gjøre et eller annet, 

Kunstig intelligens er en helt avgjørende teknologi, som snart brukes 
«overalt». Men hva er det egentlig? Og er det noen utfordringer vi bør 
være spesielt oppmerksomme på?

Tekst: Aud Gjersdal

Kunstig intelligens: 
Et nyttig redskap eller en trussel 
mot demokrati og personvern?

– Jeg tror vi har det med 
kunstig intelligens (KI) 
i dag, slik vi hadde det 
med datamaskiner på 
1980-tallet og internett i 
1990-årene.

Foto: Vegar H
erstrøm
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enten digitalt i et program eller fysisk ved at det er 
en robot som gjør noe.

– Og tolke data? 
– Majoriteten av KI har noe data i seg. I bibliotek 

kan dette være lånere som ikke har levert inn bø-
kene sine. KI fungerer på nesten hva som helst av 
data, så lenge det er et eller annet mønster i dem. For 
eksempel: Er det noe mønster som forteller hvilke 
bøker som passer for meg? 

– Hva med «Mål»? 
– For å få kunstig intelligensen til å oppnå måle-

ne vi setter, er vi avhengig av å definere dette med 
matematikk. Det vanligste er å gi algoritmene po-
eng. Dersom den under trening gjør noe riktig, som 
å foreslå en bok som en leser velger å låne ut, gir vi 
den plusspoeng. Derimot, hvis algoritmen bommer, 
som å foreslå en bok som leseren ikke velger å låne, 
gir vi den isteden minuspoeng. Slik forsøker den 
kunstige intelligensen hele tiden å få mest mulig 
poeng, og samtidig bli flinkere og flinkere til å opp-
nå målene vi har bestemt.

Etiske dilemmaer
Kunstig intelligens vil antakelig få stor betydning for 
bibliotekene, men finnes det noen etiske problem-
stillinger vi bør være klar over? Marija Slavkovik 
er professor i kunstig intelligens ved Universitetet 
i Bergen og underviser blant annet i KI-etikk, som 
dreier seg om hvordan vi skal håndtere de moralske, 
personlige og samfunnsmessige virkningene av å er-
statte mennesker med KI-systemer.  

– Det har skjedd en forandring når det gjelder 
hva datamaskiner gjør og hvem som omgås dem. Før 
fantes det systemer på størrelse med en bygning eller 
et rom, det var dører og det ble kontrollert hvem 
som slapp inn til maskinene for angitte formål. Du 
visste hvor de var, hvem som eide dem og hvem som 
hadde tilgang på dem. Nå har du en datamaskin i 
mikroen, vaskemaskinen og i lommen. Du vet ikke 
hvem som eier dem. Du betaler for telefonen, men 

relevant litteratur. Iris.ai tilbyr også programvare 
som kan trekke data ut fra dokumenter, sette dem 
sammen og presentere det for brukeren.

– Dette pleide bibliotekarene å gjøre, men disse 
tjenestene kommer ikke fra personer med erfaring 
fra bibliotek, men for eksempel fra programvaresel-
skaper. Jeg tror de vil gjenoppfinne det bibliotekarer 
allerede vet, og kanskje de heller ikke gjør det som 
er helt selvfølgelig for bibliotekarer å gjøre, sier hun, 
og mener bibliotekarer bør være tydeligere på hva 
de kan bidra med – både overfor publikum og de 
som utvikler programvarene, ikke minst med tanke 
på kunnskapen om kildekritikk.

Slavkovik mener videre vi må tenke på hvordan 
bruk av KI forandrer hva vi gjør.

– Når et menneske gjør jobben, tenker det på 
alt. Når noe går galt, stoler de på erfaringen, de vet 
hvem de skal ringe til for å få mer informasjon. Når 
en automatiserer oppgaver, er KI veldig god på å 
finne mønstre i ting. Men den finner bare mønstre 
i informasjonen den blir matet med. Den vil ikke 
nødvendigvis oppdage at informasjon mangler og 
har definitivt ikke evnen til å be om mer informa-
sjon. Det betyr at vi ødelegger noe, så vi må tenke 
over hva vi ødelegger og hvordan vi kan kompensere 
for det.

– Kan bli en trussel for demokratiet
En som er klar på at kunstig intelligens også kan 
innebære risiko og utfordringer, er Anja Salzmann. 
Hun er postdoktor ved Det psykologiske fakultet ved 
Universitetet i Bergen og har forsket på risikotekno-
logier, slik som de digitale teknologiene. Salzmann 
er født i tidligere Øst-Tyskland og har opplevd store 
politiske omveltninger. Hun er spesielt opptatt av 
hvilken påvirkning KI kan ha på demokratiet.

– Jeg er klar over at systemendring kan skje fordi 
jeg ikke alltid har levd i et demokrati og vet at vi må 
kjempe for det. En hodeløs digitalisering av samfun-
net kan utvikle seg til en fundamental trussel for 
våre demokratier. Vi vet for eksempel ikke hvordan 
demokratiet i USA, opphavsland for mange av de 
digitale teknologiene som vi daglig bruker i dag, vil 
utvikle seg.

Det samles inn store mengder data som gjør det 
mulig å lage svært nøyaktige profiler av oss, fortel-
ler hun, og nevner Cambridge Analytica-skandalen 
i 2018 som viste at det ved hjelp av «psykologisk 
profilering» var mulig å påvirke personers atferd, 
emosjoner og valgpreferanser. 

– Det er derfor viktig å se nøye på hvem som 
eier og kontrollerer teknologiene og de dataene som 
samles om oss, fordi de kan bli brukt til å undermi-
nere demokratiske prosesser.

Hun stiller også spørsmål ved de demokratiske prin-
sippene rundt hva som vises for oss på nett. Algorit-
mer sørger for at vi eksponeres for det vi allerede er 
interessert i.

– Men en kan spørre seg: Er det lurt at folk får det 
de vil se eller hva de egentlig burde se?

 – Eller det de ikke vil ha? En skal jo ha forskjellige 
syn og motforestillinger?

– Ja, nettopp, det er viktig i et demokrati. Vi må 
tåle andre sine perspektiver og ideer og være åpen 
for det som er ubehagelig, men viktig. Særlig med 
tanke på de store utfordringene kommende gene-
rasjoner står overfor. Jeg mener demokratiet er den 
eneste politiske formen som har potensial for gode 
løsninger, fordi vi trenger et mangfold av ideer for 
å løse dem.

Personvern og KI
Et annet område Salzmann mener kan være en ut-
fordring, er personvernet.

– Det er stor fare for at mange av våre smarte 
maskiner vil undergrave menneskelig autonomi. 
Det er mennesker som vil ta tilsynelatende objek-
tiv informasjon som maskiner foreslår for god fisk 

det er applikasjoner på den og du som bruker vet 
ikke hvem de arbeider for og hvilken informasjon 
de sender, sier hun.

– Vi må forstå hva det er ok at kunstige aktører 
gjør og hva som ikke er ok. I KI-etikk er en opptatt 
av at KI ikke skal virke negativt på omgivelsene samt 
at teknologien bygges på en måte som hindrer at 
den opptrer uetisk. 

KI-etikk er viktig for alle, mener hun. Men noen 
ting berører bibliotekarer spesielt. Det gjelder for 
eksempel programvare som er laget for å finne infor-
masjon eller besvare spørsmål. Ett eksempel er det 
norske selskapet Iris.ai, som har laget en «virtuell 
bibliotekar». Personer i et forskningsfelt kan beskri-
ve problemet ved hjelp av 300–500 ord til systemet, 
og ved hjelp av kunstig intelligens anbefaler det 

– Vi må forstå hva det er ok at kunstige 
aktører gjør og hva som ikke er ok.
Marija Slavkovik
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– Hopp på teknologien – og 
bruk den.
Morten Goodwin
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uten å reflektere over det kritisk. Men algoritmer er 
ikke feilfrie. For å unngå dette blir ofte løsningen å 
mate maskinene med enda mer data, men det er i 
mange tilfeller på kollisjonskurs med personvern. 
Google og Facebook samler masse data om oss og 
lager profiler for å levere personlig tilpasset reklame. 

Disse profilene selges til høystbydende når vi 
åpner en nettside, forteller hun, og det er de som 
kan avgjøre hva slags innhold vi får se. Dette skaper 
en konflikt mellom personvern og KI. KI trenger 
mye data – og demokratiet trenger personvern. 
– Personvern er en psykologisk nødvendighet og 
en fundamental menneskerett forankret i nasjonalt 
og europeisk lovverk. Et demokrati trenger borgere 
med mulighet til å tenke og ytre seg fritt, danne seg 
egne meninger og lytte til andres meninger. I et sam-
funn uten personvern er det umulig å dyrke disse 
forutsetningene. Stemmeavlukket er ikke bare én 
av de viktigste symboler for demokratiske valg, men 
viser også symbolsk hvor viktig en fri og anonym 
avstemning er. 

Mange spørsmål 
Slavkovik oppfordrer oss til å stille spørsmål, for KI 
er noe vi trenger kunnskap om.

– Du trenger å vite nok om kapasiteten til KI-
systemet og vite når en skal og når en ikke skal bruke 

det. Be om mer informasjon. Hva kan den ikke gjø-
re? Hva må jeg forandre i mine prosesser for å kunne 
bruke den? Jeg tror vi er trollbundet av det magiske 
med KI. At det er så smart. Men det er opp til oss 
å forstå at det ikke finnes slike ting som magi, bare 
en teknologi. Vi har ikke alltid tålmodigheten og 
interessen av å forstå hvordan den virker, men vi 
bør ha tålmodighet og interesse for å forstå hva den 
ikke kan gjøre.

Samtidig som KI kan løse mange komplekse pro-
blemer, kan det også skape nye, mener Salzmann.

– Det reiser mange fundamentale filosofiske 
spørsmål. For eksempel, hva betyr det egentlig å 
være menneske i dette århundret? Fører den økte 
bruken av maskiner til at vi nedgraderes til kvanti-
fiserte og analyserte dataobjekter? Er vi mennesker 
bare summen av statistiske kvantifiseringer som 
usynlige og ikke-transparente algoritmer regner seg 
frem til? Går vi mot en verden som er mindre hu-
man? Vi må tenke over hvordan vi kan bruke KI til å 
understøtte demokratiske prinsipper og at vi skaper 
en fremtid som vi og våre barn ønsker å leve i.

Noe er likevel hevet over enhver tvil. Goodwin rå-
der bibliotekarer og biblioteker til å være åpne for KI: 
– Hopp på teknologien – og bruk den. Mange av 
de store teknologigigantene vil helt sikkert bidra i 
utviklingen av bibliotekverdenen. Bibliotekarene og 
bibliotekene har kompetanse på bibliotek: Så kjør 
noen prøveprosjekter og få til ting. Få god kunn-
skap om hva det kan, og hva det ikke kan gjøre. Hvis 
man ikke gjør det, så tror jeg det ikke er mange år 
før det kommer en Google-bibliotekløsning. Slik 
som allerede har skjedd med Google Maps. Statens 
kartverk gjør mye fint, men ingen, bortsett fra andre 
offentlige organer, bruker det. Det kan skje i biblio-
tekverdenen også. 

Anja Salzmann
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– Vi har en uvanlig 
stor og variert digital 
samling. Vi har tekst og 
lyd, fotografi og levende 
film, alt i digital form og 
store mengder. Det er 
en fantastisk plattform å 
stå på, når en skal jobbe 
med maskinlæring.

Nasjonalbiblioteket:
Kunstig intelligens gir 
nye muligheter

En omfattende samling gir Nasjonalbiblioteket en helt 
spesiell mulighet til å eksperimentere med og ta i bruk 
kunstig intelligens.

Tekst: Christine Tolpinrud

– Jeg tør si at som fagmiljø innenfor vår kontekst, det 
vil si arkiv, bibliotek og museum, er vi i fremste rekke 
både i volum, kvalitet og resultat. Det tør jeg å stille 
meg på en stol og rope ut, sier Svein Arne Brygfjeld.

Han er leder for AI-laben på Nasjonalbiblioteket, 
som har fire ansatte og tidvis også gjesteforskere. 
AI-laben ble etablert da Nasjonalbiblioteket for noen 
år siden så at utviklingen innenfor kunstig intelligens 
kunne være relevant for dem. De har også tatt en le-
derrolle i det internasjonale kunstig intelligens-nett-
verket AI4lam sammen med amerikanske Stanford 
Libraries. Laben jobber eksperimentelt og forsknings-
basert, og alle resultatene deles ut fritt tilgjengelig.

– Vi har som formål å lage ny kunnskap og be-
lyse relevante områder samt bidra med kunnskap 
til både egen og andre organisasjoner for at vi skal 
kunne føre en fornuftig samtale om kunstig intelli-
gens innenfor vår kontekst, sier Brygfjeld.

Kunstig intelligens omfavner et bredt felt, men 
på Nasjonalbiblioteket har de konsentrert seg om 
underkategorien maskinlæring. Det er to ting som 
kreves når man skal jobbe med maskinlæring: Tek-
nologi, altså programvare, og innhold i form av data. 
Programvaren får de gratis fra aktører som Google. 
Dataene sitter de på selv, eller hentes fra åpne kilder 
på Internett.

– Vi ser at det er en del ting vi kan gjøre innenfor 
rammen av vår lab som veldig få har muligheten til. 

Vi har en uvanlig stor og variert digital samling. Vi 
har tekst og lyd, fotografi og levende film, alt i digital 
form og store mengder. Det er en fantastisk platt-
form å stå på, når en skal jobbe med maskinlæring.

Nye måter å beskrive
De jobber med kunstig intelligens for å forbedre 
arbeidsflyten internt, men også med sikte på å til-
by bedre tjenester til brukerne. Nasjonalbiblioteket 
har for eksempel en stor samling med fotografier 
som skal beskrives, og de er allerede der at kunstig 
intelligens gjør denne jobben like bra eller bedre 
enn mennesker innenfor dagens standarder. Så ek-
sperimenterer de med nye måter å beskrive bilder, 
tekst og bøker på. Et eksempel er bruk av vektorer, 

Maskinlæring

Maskinlæring er en spesialisering 
innen kunstig intelligens hvor man bruker 
statistiske metoder for å la datamaskiner 
finne mønstre i store datamengder. Vi 
sier at maskinen «lærer» i stedet for å 
bli programmert. (Kilde: Store norske 
leksikon)

Depotbiblioteket, Nasjonalbiblioteket Mo i Rana. Foto: Nasjonalbiblioteket
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som gjør at kunstig intelligens kan finne fotografier 
og tekster som ligner på hverandre. Der man kan 
benytte tre vektorer, høyde, lengde og bredde til å 
beskrive et tredimensjonalt rom, kan et fotografi 
typisk beskrives med noen tusen slike tall.

– Da kan du regne ut avstanden mellom dem 
akkurat som du gjør det i et tredimensjonalt rom. Så 
er teorien at hvis avstanden er kort, så ligner bildene 
på hverandre.

De har utviklet en eksperimentell tjeneste som 
tar i bruk denne teknologien, som heter Maken. Der 
kan man velge for eksempel en bok, og så vil kunstig 
intelligens komme med forslag til lignende bøker. 
En fordel med denne teknologien kontra tagging 
med metadata, mener han, er at man ikke trenger 
arbeidskraft for å gjøre det. I tillegg sikrer man at 
innholdet kan gjenfinnes også når nye ting oppstår.

– En stund nå har vi ikke hatt muligheten til å 
tagge all informasjon med Covid-19. Og det oppstår 
stadig nye ting, som krigen i Ukraina. Det er klart at 
du ikke kan retrospektivt gå igjennom alt vi har av 
innhold og tagge materialet. Det er rett og slett for 
arbeidskrevende. Til det trenger vi andre metoder, og 
her er en metode. Den gir andre muligheter til bruke-
ren for å navigere i store mengder med informasjon.

Forenkler og støtter
Et annet eksempel hvor kunstig intelligens utvikles 
for å gjøre arbeidet for de ansatte enklere, er med 
den samiske bibliografien.

– Vi har et kontor som katalogiserer og gjør en 
vurdering av det som publiseres av bøker og tids-
skrift for å se om det er ting som er relevant for den 
samiske kulturen, det samiske folket og samisk histo-
rie. De sitter og blar gjennom materialet og vurderer 
og leser. Og der har vi trent en modell til å gjøre den 
samme vurderingen.

Det betyr at den kunstige intelligensen leser gjen-
nom materialet og gjør grovarbeidet.

En modell blir ikke bedre enn materialet den er 
trent med. For eksempel, trener man en modell på 
norske bøker fra 1800-tallet, så blir den dansk. Fordi 
skriftspråket den gang var dansk.

– Og på den måten, hvis vi har valgt et innhold 
med hovedvekt på en spesiell politisk retning eller 
hatefulle ytringer, så vil vi lett produsere en modell 
som yter sånn. 

Her mener han Nasjonalbiblioteket vil være en 
motvekt. Fordi samlingen baserer seg i stor grad på 
trykte kilder som har vært vurdert, vil sjansen for at 
modellen blir ubehagelig, være mindre.

Det tredje store
Med så mange muligheter, bør vi være redd for job-
bene våre? Både ja og nei, mener han. 

– Veldig mange rutinepregede oppgaver kan 
utføres av kunstig intelligens. Ofte vil det være 
billigere, mer effektivt og mer pålitelig. Derfor vil 
mange slike arbeidsoppgaver bli utført av maskiner 
i stedet for folk. Men erfaring med teknologiskifter 
er som regel at folk må gjøre andre og kanskje mer 

interessante ting, at vi får flere hender til å utføre 
viktigere oppgaver.

Brygfjeld er ikke i tvil om hvor stort det som fore-
går nå er.

– Jeg har jobbet med teknologi siden jeg gikk ut 
av universitetet i 1989. Siden da har det skjedd tre 
virkelig store ting: Først ble internett tilgjengelig for 
alle. Noen år etterpå kom World Wide Web. Og det 
tredje skjer nå, det er AI.

– De som sitter og gjør det faktiske arbeidet, den en-
delige vurderingen, får forslag til kandidater til den 
samiske bibliografien. I stedet for at de har en vogn 
full av bøker, får de en ordnet eller prioritert liste 
på skjermen sin, slik at de kan gå inn i vårt digitale 
bibliotek og se om det er så relevant som vår modell 
påstår at det er.

Brygfjeld forteller at det er vanskelig å måle om 
den gjør jobben like bra eller bedre enn mennesker, 
men at de har konkludert med at det er godt nok.

For tiden jobber AI-laben mye med tale til tekst. 
Det innebærer blant annet å transkribere flere hun-
dre tusen timer med radio. Det gjør det mulig blant 
annet å søke i et radioarkiv. Også denne tjenesten fun-
gerer bra, men foreløpig best på bokmål og nynorsk.

Mange etiske problemstillinger
Det er altså mye positivt kunstig intelligens kan bi-
dra med, men Brygfjeld legger ikke skjul på at det 
også finnes etiske problemstillinger.

– Det er mange utfordringer med den type tekno-
logi, og her trenger vi ikke å snakke om de opplagte 
som autonome krigsroboter og den type ting. Selv 
om det er høyst relevant, for det er den andre siden 
av samme saken.

Det vi bør snakke om, er desinformasjon og på-
virkning, mener han og nevner et eksempel: Hvis 
du spør Google «Hvor dyp er Suezkanalen?», får 
du svaret 24 meter. 

– Og sånt har vi brukere på internett en tendens 
til å tro på. Hvis vi begynner å tenke oss litt mer 
avanserte problemstillinger som besvares av denne 
type teknologi, er det en sånn kraft i den teknolo-
giske plattformen at du kan få mange folk til å få en 
bestemt mening som ikke nødvendigvis er korrekt.

– Det er jo sånn at hvis vi trener en modell på 
etisk problematisk stoff, så får du akkurat det du kan 
forvente av resultatet. Du får en modell som ikke er 
særlig behagelig. 

– Jeg tør si at som fagmiljø 
innenfor vår kontekst, det vil 
si arkiv, bibliotek og museum, 
er vi i fremste rekke både i 
volum, kvalitet og resultat. 
Svein Arne Brygfjeld

AI4lam

AI4lam er et internasjonalt nettverk av 
organisasjoner innen abm-sektoren 
som deler kunnskap om bruk av kunstig 
intelligens i biblioteker, arkiver og museer. 
Se www.ai4lam.org.

Maken 

En eksperimentell tjeneste som tar i bruk 
kunstig intelligens for å finne bøker eller 
bilder som ligner på hverandre. Finnes på 
nb.no/maken

Foto: K
arolina G

orzelanczyk/N
asjonalbiblioteket
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intelligens. Ofte vil det være 
billigere, mer effektivt og mer 
pålitelig.



– Da internett kom, var bibliotekene et samlings-
punkt. Det var et sted hvor du kunne gå og få infor-
masjon, du kunne teste og lære deg internett. Det 
jeg håper, er at bibliotekene skal bli et slikt sted for 
kunstig intelligens. For på samme måte som inter-
nett var veldig komplisert og uoversiktlig, har også 
kunstig intelligens mange positive, men også mange 
negative sider, sier Gasparini.

Han har ansvar for satsingen på kunstig intelli-
gens på biblioteket ved Universitetet i Oslo, og er 
selv informatiker. Han ser altså en viktig rolle for 
biblioteket.

– Det er veldig vanskelig både for forskere, stu-
denter, men også menigmann, altså befolkningen, 
å finne riktig informasjon om disse verktøyene. 
Så biblioteket bør stå sentralt. Og det gjelder både 
forskningsbibliotek og folkebibliotek, sier han.

Positivt og negativt
På Universitetsbiblioteket i Oslo begynte de å ek-
sperimentere med kunstig intelligens i 2017. Med 
midler fra Nasjonalbiblioteket skulle de utvikle en 
tjeneste for å analysere tekster fra gamle papyruser. 
Målet var å finne ut hvor de kom fra, og hvem for-
fatteren var. Tjenesten ble aldri ferdig, men ble en 
spire til noe annet.

– Samtidig med det har vi også sett på hvilke im-
plikasjoner kunstig intelligens har for forskning og 
de interne prosessene i biblioteket.

Gasparini forteller at flere og flere av tjenestene 
de benytter er basert på kunstig intelligens. Søke- 
og bibliotekverktøyene PubMed og Ex Libris, er to 
eksempler. Internt på universitetet har de utviklet 
et program som automatisk sorterer de store meng-
dene artikler som forskerne leverer. De jobber med 

verktøy for forskerstøtte, slik som norskutviklede Iris. 
Slike tjenester er det han kaller en «research buddy», 
som gir forslag til artikler man bør lese, basert på 
tematikken man jobber med. Det finnes tjenester 
som lager automatiske referater av artikler. Noen tje-
nester lager hele tekster basert på én setning. Andre 
tjenester igjen leser og analyserer artikler for deg. 
Dette siste kan være både positivt og negativt.

– Si for eksempel at du er svaksynt, har dysleksi 
eller har problemer med å lese lengre tekster, så er 
dette kjempebra. Men plutselig kan det bli misbrukt. 

Hvis man som forsker eller student baserer fun-
nene på en analyse foretatt av en kunstig intelligens; 
hvordan skal man da vite at analysen er riktig – og 
hva lærer man egentlig?

– Det er også etiske problemstillinger her. Én ting 
er, hvem eier resultatet? Og en annen: Si at dette 

brukes i forskning som deretter blir brukt til noe 
som har med for eksempel sikkerhet eller medisin 
å gjøre. Tenk hvor farlig det kan bli da!

Hva skal bibliotekarene kunne?
Nettopp derfor er det behov for bibliotekarene, me-
ner han. Gasparini forteller at stadig flere forskere 
og studenter kommer til biblioteket for å spørre om 
hvordan de kan bruke kunstig intelligens-baserte 
verktøy i sitt arbeid eller studier. Da er det viktig 
at bibliotekarene har nok kompetanse til å kunne 
svare. Noe de jobber mye med på Universitetsbi-
blioteket i Oslo, er hvilken minimumskompetanse 
bibliotekarene bør ha.

–  Jeg sier ikke at de skal ta en bachelor i kunstig in-
telligens, men kanskje et tredagers kurs hvor man tes-
ter litt, får litt forskjellige perspektiver angående etis-
ke problemstillinger og disse forskjellige algoritmene, 
og hva dyplæring og maskinlæring er. Det tenker jeg 
vil være nok, mener han, og understreker at han har 
forståelse for at temaet kan virke overveldende.

– Min erfaring er at mange har følt seg usikre på 
hvordan de skal forholde seg til kunstig intelligens. 
Og det er jo helt forståelig. Man kan heller ikke for-
vente at bibliotekarene skal kunne det, sier han og 
har en oppfordring:

– Jeg vil si at bibliotekarer bør utfordre ledelsen 
til å ha det på agendaen. Disse verktøyene forsvinner 
ikke. Da er det viktig at bibliotekene forholder seg 
til dem på en eller annen måte.

Bibliotekets rolle bør være å informere og veilede brukerne om 
kunstig intelligens og sikre at de har riktig informasjon, mener 
Andrea Alessandro Gasparini ved Universitetsbiblioteket på UiO.

Tekst: Christine Tolpinrud

Stadig flere ber om veiledning i kunstig intelligens på Universitetsbiblioteket på UiO. Arkivfoto: Kristin Strøm.

Disse verktøyene  forsvinner 
ikke. Da er det viktig at 
biblio tekene forholder seg til 
dem på en eller annen måte.

Andrea Gasparini er ansvarlig for satsingen på 
kunstig intelligens på Universitetsbiblioteket i 
Oslo. Foto: Christine Tolpinrud
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veilederrollen



Biblioteksjef Jannicke 
Røgler har fått sju 
millioner i støtte for å 
gjøre bibliotekarbeidet 
smartere.

– Noe av det første jeg fikk vite da jeg startet i jobben 
som biblioteksjef på Trondheim folkebibliotek, var 
at «her er vi 15–16 årsverk for få», forteller Jannicke 
Røgler.

– Da er det desto viktigere å bruke de folka man 
har best mulig.

På det tidspunktet i 2021 hadde hun hadde vært 
borte fra folkebibliotekverdenen i flere år, mens hun 
blant annet jobbet på fylkesbibliotek. Hun oppdaget 
raskt at mye av tiden i et folkebibliotek går med til 
drift og logistikk. Det å finne bøker, transportere 
dem rundt i biblioteket og mellom biblioteker.

– Jeg gjorde et enkelt regnestykke. Det er mange 
som sitter hjemme og bestiller bøker for å hente på 
biblioteket. Men opptil 30 prosent av bøkene hentes 
ikke i løpet av den uka man får på seg. Det er tre 
årsverk det! Det er mange arbeidstimer rett ut av 
vinduet, og det er også demotiverende for de ansatte 
å bruke tid på.

Hun understreker at det er mange grunner til at 
folk ikke henter bøkene sine og at bibliotekarene 
ikke går rundt og kjefter på folk. De ønsker heller 
ikke å innføre gebyrer for manglende henting, slik 
noen bibliotek blant annet i Danmark har gjort. I 
stedet stilte hun seg spørsmålene: «Er det ikke mu-
lig å jobbe annerledes og mer effektivt? Har vi tatt i 
bruk teknologien godt nok?». For å finne ut av dette 

tok hun kontakt med et logistikkmiljø på NTNU 
som tente på ideen. Sammen skrev de en søknad 
til Forskningsrådet om midler til utvikling av «et 
smart biblioteksystem som utnytter potensialene til 
dataanalyse (AI-based predictive analytics tools) for å 
trekke ut nyttig informasjon i sanntid for planlegging 
og kontroll av ressurser og for å hjelpe bibliotekan-
satte samt bruk av avansert robotikk for å forbedre 
effektiviteten av operasjoner og gi bedre service til 
lånerne». Det endte med en bevilgning til prosjektet 
SmartLIB på syv millioner kroner over fire år.

Omfattende prosjekt
Mye av selve arbeidet gjøres av NTNU i samarbeid 
med selskapet wheel.me – som lager autonome selv-
kjørende hjul – men Trondheim folkebibliotek står 
som prosjekteier. Trøndelag fylkesbibliotek er også 
med i prosjektet. Prosjektleder Bjørn Tore Nyland 
forteller at SmartLIB etter hvert har vokst til et stort 
prosjekt som omfatter det meste av det de holder på 
med på biblioteket. 

– Vi skal se på arbeidsprosesser, logistikk, trans-
port, tilbud til publikum. Vi skal se på skranke eller 
ikke skranke. Hvilke typer tjenester har vi internt 
og eksternt? Vi skal se på statistikken og bruke den 
godt. Og så skal vi redusere antall arbeidstimer som 
brukes på manuell håndtering, sier han.

«Det må da finnes smartere måter å jobbe på», tenkte Jannicke Røgler 
da hun kom tilbake til folkebiblioteket etter mange års fravær. Det ble 
starten på det ambisiøse forskningsprosjektet SmartLIB, som skal bruke 
kunstig intelligens til å bedre arbeidsflyt og dialog med publikum på 
biblioteket.

Tekst: Christine Tolpinrud  Foto: Studio Prud

Roboter = enklere jobb?
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– Kanskje først og fremst rundt hvordan vi tenker og 
jobber med dette. Det ligger nesten i ordet når det 
heter SmartLIB, det handler om hvordan vi gjør ting 
smartere. Jeg har sagt litt flåsete i mange sammen-
henger at hvis du skal lykkes med automatisering og 
roboter, er det om å gjøre å være så lat som mulig. 
Jo latere du er, jo bedre automatiseringsløsninger 
vil du få til. For det handler egentlig om hvordan vi 
kan få maskiner og roboter og sorteringsanlegg og 
algoritmer og programvare og AI til å gjøre hver-
dagen lettere for ansatte og publikum, sier Nyland.
Dette er også et organisasjonsutviklingsprosjekt. 
Hvordan skal man jobbe? Hva skal man egentlig 
bruke tiden på? 

– Vi sier ofte at alt som det ikke gir ekstra verdi at 
vi gjør, altså hvis det faktum at vi gjør det, ikke gir 
ekstra verdi, må vi prøve å enten automatisere det 
eller slutte med det, sier Sørheim.

Han nevner et eksempel:
– Vi har lyst til å slutte å skifte traller og kasser 

i sorteringsanlegget og slutte å flytte materialet fra 
sorteringsanlegget og bort til hyllene. Det gir ikke 
noe ekstra verdi at det er vi som gjør det. Så når 
en kasse i sorteringsanlegget blir full, i stedet for 
at noen av personalet må springe ned dit og bytte 
kasse og sette på ny, så kan roboter gjøre det og kjøre 
kassen bort til hyllen der materialet skal settes ut.

– Det kan også være internt arbeid med for ek-
sempel katalogisering, hvor man finner gode løsnin-
ger der du ikke trenger å gjøre så mye arbeid. Det 

er nok å sette på en liten RFID-brikke og så sende 
materialet av gårde, sier Liasjø.

Målet med prosjektet er å skape et bibliotek der 
de ansatte er tettere på innbyggerne. Der de bruker 
mindre tid på rutineoppgaver og mer på publikum, 
forteller biblioteksjef Røgler.

– Det er få arenaer i dag som er gratis og hvor du 
kan møte fysiske mennesker og få informasjon. Det 
er viktig for oss å være den arenaen.

Han jobber sammen med Arild Sørheim og Mildrid 
Liasjø, som har ansvar for hver sin del av prosjektet: 
nytt sorteringsanlegg og nytt system for materialsty-
ring. Det er ennå tidlig i prosjektet, og foreløpig har 
de flere spørsmål enn svar. Til å finne gode svar på 
spørsmålene, får de hjelp av studenter. Fordi Smart-
LIB er et forsknings- og utviklingsprosjekt, skal det 
forskes på av master- og doktorgradsstudenter ved 
NTNU og amerikanske Georgia Tech University. Det 
har allerede blitt skrevet en masteroppgave om pro-
sjektet, som kommer med forslag til løsninger for å 
bedre materialflyten mellom bibliotekene. Med et 
hovedbibliotek, åtte bydelsbiblioteker, et fengselsbi-
bliotek samt tett samarbeid med fylkesbiblioteket, 
sendes det mye materialer rundt.

– Det handler om hva slags type modeller, algo-
ritmer og AI man kan bruke for at materialflyten 
mellom avdelingene skal bli så optimal som mulig. 
For vi sender mye luft mellom avdelingene i dag. Vi 
transporterer bøker i standardiserte plastbokser, og 
det er sjelden at de blir fulle, forteller Nyland.

Med bare to eller tre bøker i en boks per gang, 
blir det mange bokser, mye transport og en stor kost-
nad – både for økonomien og miljøet. Så er det også 
et HMS-aspekt ved flyttingen av bøker.

– Det er flere titalls kasser hver dag som er i omløp i 
systemet som skal løftes av noen og bæres inn, trilles 
inn og åpnes, håndteres og plukkes ut og settes på 
hyllen. 

De har sett på eksempler, der fysiske roboter flyt-
ter materialer rundt i biblioteket og bruk av roboter 
i programvare og mellom programvare. Kanskje kan 
man finne eller lage en programvare som lærer av 
seg selv? For eksempel flytende samling, der bøkene 
blir igjen der det er behov for dem, heller enn at alle 
avdelinger har de samme bøkene er en annen tan-
ke de leker med. En app som gir anbefalinger, som 
minner deg på at du har materiale til avhenting og 
som gjør bibliotekaren mer mobil, er en annen idé 
som har dukket opp.

Fremtidens bibliotek
– Vi har akkurat lagt inn en bestilling på en krys-
tallkule som kan se inn i framtiden, spøker Nyland. 
Men det å se inn i fremtiden er faktisk en del av 
prosjektet.

– For hvordan ser bibliotekene ut om ti år? Det 
skal vi også vite noe om.

For å finne svaret skal de bruke både intern og 
ekstern hjelp. Men noe vet de allerede, utdyper 
Sørheim.

– Det er en ting vi er ganske sikre på at kommer 
til å være mer vanlig, og det er roboter. Det ser vi i 
resten av samfunnet. For 20 år siden var det ingen 
som hadde roboter hjemme. Nå er det mange som 
har det, om det er en gressklipper eller en støvsuger 
eller vindusvasker. Så der tenker jeg at sektoren kom-
mer til å ta etter privatmarkedet.

Nyland påpeker at det allerede har skjedd mye.
– Man kan spole 10–15 år tilbake i tid, da var 

ikke sorteringsanlegg og selvbetjening så utbredt i 
bibliotek som i dag. I dag er en utlånsautomat helt 
normalt, selv i de små bibliotekene.

Vil være tettere på innbyggerne
Tanken er at prosjektet skal ha overføringsverdi og 
komme til nytte for andre bibliotek. 

– Det er få arenaer i dag som er gratis og hvor du kan 
møte fysiske mennesker og få  informasjon. Det er viktig 
for oss å være den arenaen.
Jannicke Røgler

Arbeidsprosesser

Logistikk

Katalogisering

Sortering
Tilbud til publikum

Skranke

Ikke skranke

Automatisering

Transport

SmartLIB

SmartLIB, forkortelse for Smart library 
for enhanced users experience and 
efficient operations through digital 
technologies.

Prosjektet har mottatt sju millioner fra 
Forskningsrådet over fire år.

Skal ferdigstilles i 2026.

Bjørn Tore Nyland er prosjektleder. 

Utføres i samarbeid med NTNU og 
Trøndelag fylkesbibliotek.
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Game Over? 
 
– En podcast om kunstig 
intelligens

En podcast fra Universitetet 
i Agder som foreløpig består 
av over 100 episoder. Her 
diskuteres alt fra Minecraft til 
bruk av KI i kunst og helse. 

uia.no/omuia/podkast game
overenpodcastomkunstig
intelligens

Rapporter

Norges KI-strategi

The impact of AI, machine learning, automation and 
robotics on the information professions:
cilip.org.uk/page/researchreport

The Nordic State of AI report: 
silo.ai/nordic-state-of-ai/

Forbrukerrådets rapport om adtech-industrien: 
Out of control. forbrukerradet.no/undersokelse/
no-undersokelsekategori/report-out-of-control/

Personvernkommisjonens rapport:
regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/personvern/
personvernkommisjonens-rapport/id2938166/

Nasjonal strategi for kunstig intelligens ble lagt 
fram i januar 2020.

regjeringen.no/no/tema/statligforvaltning/
iktpolitikk/KIstrategi/id2639883/
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Fast.ai

Tilbyr gratis kurs, forskning og et 
debattforum om dyplæring. Har som 
formål å gjøre KI tilgjengelig for alle.

www.fast.ai

Made to  
measure

Film/kunstnerprosjekt som  
belyser betydningen av data og  

rekonstruksjon av identiteter.

madetomeasure.online/en/

TipsTips

Morten Goodwin: AI. Myten om Maskinene, 2020
Per Kristian Bjørkeng: Kunstig Intelligens. Den Usynlige Revolusjon, 2018
Hannah Fry: Hello World. How to be Human in the Age of the Machine, 2019
Hilde Nagell: Digital Revolusjon, 2020

Elements of AI
Et gratis nettkurs for deg som vil lære om hva kunstig intelligens (KI) er, hvordan 
KI  utvikles og hva teknologien kan (og ikke kan) brukes til. Kurset er tekstbasert og 
 k ombinerer teori med praktiske oppgaver. Gjennomsnittlig tid for å fullføre er 25 timer.

elementsofai.com

Bøker 

Kurs

Tips til ressurser om 
kunstig intelligens
Anbefalt av Morten Goodwin, Andrea Gasparini 
og Anja Salzmann.



Elin Goltens doktorgradsavhandling

Utfordringer med rollen som debattarena

Legitimeres av det digitale
Hos Baker Brun på Danmarksplass i Bergen duf-
ter det kaffe og kaker. Kunder kommer inn i ly for 
 øsregnet ute. Det er oktober og Elin Golten har nylig 
disputert med avhandlingen Folkebiblioteket som 
uavhengig møtestad og arena for offentleg samtale 
og debatt i ei digital tid. Her har hun sett på Voss 
folkebibliotek og Fjell folkeboksamling, og hvordan 
sentrale  aktører i de to lokalsamfunnene oppfatter 
biblioteket som  møteplass og debattarena. Stipendi-
atstillingen var  tilknyttet ALMPUB1-prosjektet som 
undersøkte  hvordan  biblio  tek, arkiv og museum 
som infrastruktur endrer seg i en digital tid.

– Det digitale gir nye tilbud og tjenester i 
bibliotek ene, men byr også på utfordringer. Enkelte 
kaller det en legitimeringskrise for bibliotekene, sier 
hun, og legger til at den utvidede formålsparagrafen i 
lov om folkebibliotek gir biblioteket en mulighet for 
å legitimere seg nettopp ut fra det digitale samfunnet. 
Det skaper behov for fysiske sosiale møter. I tillegg 
blir offentligheten utfordret for eksempel gjennom 
ekkokamre, økt overvåking og falske nyheter, noe 
som gjør bibliotekenes demokratiske rolle viktigere. 

 – I kulturpolitikken til de nordiske landene lig-
ger de faktiske møtene ansikt til ansikt til grunn for 
biblio tekenes demokratiske rolle. 

Ingen lett rolle 
I 2013 fikk folkebiblioteket et utvidet formål: «Folke-
bibliotekene skal være en uavhengig møteplass og 
arena for offentlig samtale og debatt.» På tross av 
at det er tett sammenheng mellom biblioteket som 
møteplass og debattarena, har hun studert dem som 

to dimensjoner. Todelinga førte til at ulikheter mel-
lom de to dimensjonene i bibliotekene kom fram. 

– De er veldig gode møteplasser, men svakere 
som debattarena. Sistnevnte er utfordrende for 
bibliotekene. 

Golten har brukt den tyske filosofen og sosio-
logen Jürgen Habermas sin teori om den offentli-
ge sfære, der folk møtes for diskusjon og kritikk, i 
avhandlingen. 

– En kan vanskelig si at bibliotekene innfrir for-
målsparagrafen om de ikke har deliberative prosesser 
gående i biblioteket, der man belyser alle sider av en 
sak i en grundig, åpen og kritisk drøfting, sier hun.

Ifølge formålsparagrafen i bibliotekloven skal folkebibliotekene være 
en møteplass. De skal også være en arena for offentlig samtale og 
debatt. Men denne oppgaven har sine utfordringer finner Elin Golten  
i sin nylig avleverte doktorgradsavhandling.

Tekst: Aud Gjersdal  Foto: Christine Tolpinrud

Elin Golten

Seksjonssjef for bibliotekutvikling i 
Vestland fylkeskommune. 

Har vært stipendiat ved OsloMet.

I september 2022 forsvarte hun 
ph.d.-graden i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap med avhandlingen 
«Folkebiblioteket som uavhengig møte-
stad og arena for offentleg samtale og 
debatt i ei digital tid»

1Archives, Libraries and Museums and the Public Sphere
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– Hvordan kan bibliotekene være en arena for sam-
tale og debatt ut fra Habermas? spør hun, og fortel-
ler videre at de som offentlig arena skal være åpne og 
for alle. Før endringen i formålsparagrafen var den 
demokratiske funksjonen forbundet med fri tilgang 
til litteratur og informasjon til alle, noe som bidrar 
til å opplyse mennesker og gjøre dem i stand til å del-
ta i diskusjoner. Etter lovendringen har folkebiblio-
tekene også fått en funksjon som debattarena ved at 
deliberative prosesser skal skje i bibliotekrommet. 

– Bibliotekene skal bidra til å oppfylle retten til 
ytringsfrihet nedfelt i § 100 i Grunnloven, ved å legge 
til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Bi-
bliotekene er godt egnet til dette fordi de er en åpen 
lavterskelarena som finnes i alle kommuner. Det er 
likevel ikke nødvendigvis en enkel rolle å fylle. 

Skeptiske politikere 
I forskningsarbeidet har hun intervjuet aktører 
i  lokalsamfunnet: bibliotekansatte, politikere, 
bibliotek brukere og samarbeidspartnere. Slik har 
hun fått data om deres syn på rollen som møtested 
og arena for samtale og debatt. 

– Det er i stor grad positivitet til rollen hos alle 
gruppene egentlig, men så er det noen funn som en 
kan kalle urovekkende. 

Det gjelder noen få politikere, og de er represen-
tert i begge kommunene. Enkelte mener at debatte-
ne bør foregå andre steder enn på biblioteket.

– De mener det er uheldig hvis noen tror at 
kommunen står inne for temaer i biblioteket som 

står i konflikt med interessene til politisk eller 
 administrativ ledelse. Det jeg synes er urovekkende, 
er at noen få politikere ser det som en mulig fare 
at biblioteket kan få økonomiske sanksjoner, hvis 
de gjør noe som er  upopulært – som ikke er etter 
kommunens ønske, sier hun. 

Her ligger et potensial for innskrenking av 
 bibliotekets uavhengige rolle, særlig når en ser hvil-
ke  økonomiske utfordringer mange bibliotek har.

– Det dreier seg mye om hva slags stemmer som 
skal slippe til, sier hun, og understreker at en even-
tuell innskrenking strider mot bibliotekenes rolle i å 
oppfylle retten til ytringsfrihet, i tillegg til at propo-
sisjonen til endringene i lov om folkebibliotek slår 
fast at ingen skal kunne legge føringer på aktiviteten 
eller innholdet i programmeringen til biblioteket. 

«Det jeg synes er urovekkende, er at noen 
få politikere ser det som en mulig fare at 
biblioteket kan få økonomiske sanksjoner, 
hvis de gjør noe som er upopulært.»

I tillegg satte noen få politikere en moralsk 
 grense for hvilke stemmer som skal slippe til, der 
 over tredelse kunne gå ut over bibliotekets anerkjen-
nelse i lokal samfunnet. 

– Det er en annen form for barriere mot å gjøre 
noe upopulært, sier hun, og konkluderer:

– Hovedfunnene er at det var få debatter i biblio-
tekene og at noen få politikere er skeptiske til rollen.

Rom for samtale
– Funn i avhandlinga viser et potensial i å få debatt-
aspektet inn i andre typer arrangement. Må vi ha 
rene  debattarrangement eller kan vi også få samtale 
og debatt inn i andre arrangement?. 

Bibliotekets sosiale funksjon med samtaler og 

møter mellom folk viser seg å hovedsakelig foregå 
før arrangement, i pauser underveis og etterpå.  

– Det ligger muligheter for å ha debatt eller sam-
tale etterpå, basert på tema for arrangementet, sier 
Golten, og understreker at bibliotekene kan ska-
pe rom for dette ved å styre prosessene og gi dem 
en samtaleform. På den måten kan mennesker og 
ulike grupperinger møtes i deliberative prosesser 
som styrker bibliotekets rolle for offentlig samtale 
og debatt.  

– Moderne samfunn har preg av å være fragmen-
terte, der offentligheten er delt opp i mange mindre 
offentligheter som representerer ulike interessegrup-
per. Folkebibliotekene kan og bør være et sted som 
gir rom for mange ulike stemmer.

Elin Golten presenterte avhandlingen på Bibliotekarforbundets tillitsvalgktonferanse i november.

Professor Ragnar Audunson har vært 
hovedveileder for avhandlingen, første-
amanuensis Sunniva Evjen biveileder, 
begge fra OsloMet.

Les avhandlingen 
https://oda.oslomet.no/
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– Det er tid for å vende fokus mot familien, sier 
Veronicha Angell Bergli, som ikke tar gjenvalg på 
landsmøtet i 2023.

Tekst og foto: Christine Tolpinrud

Tar ikke gjenvalg som 
forbundsleder

Etter å ha sittet som forbundsleder siden 
januar 2020 har Veronicha Angell Ber-
gli besluttet å ikke ta gjenvalg for en ny 
periode på landsmøtet i 2023.

– Det er ikke fordi jeg ikke synes at 
dette er veldig spennende og givende å 
jobbe med. Og jeg utelukker ikke at jeg 
kommer tilbake på et senere tidspunkt. 
Det har rett og slett med familie- og bo-
situasjonen å gjøre, forteller hun.

Bergli er til vanlig bosatt i Vadsø, 
med samboer og en sønn på halvannet 
år. Det har vært langt å pendle til Oslo 
i disse årene.

– Nå er det tid for å ha fokus mer 
vendt mot familien. Så da blir det hjem 
til Vadsø på heltid.

Spennende verv
Bergli var egentlig nestleder da hun ble 
kastet inn i forbundslederrollen etter at 
daværende leder trakk seg. Rett etterpå 
kom koronapandemien. Hun beskri-
ver det som en kræsjstart og en bratt 
læringskurve. 

– Samtidig, noe av det jeg kanskje er 
mest fornøyd med, er at man sammen 
med sekretariatet og dyktige tillitsvalg-
te har klart å holde hodet over vannet 
gjennom perioden.

Det er mye hun syns har vært spen-
nende ved vervet som forbundsleder.

– Det er veldig spennende å få lov til 
å jobbe både med fagforeningsspørsmål, 
profesjonsspørsmål og politiske spørs-
mål. Det er positivt med nærheten til 
medlemmene og de fordelene vi har 
ved å være et lite forbund. For ikke å 

glemme at vi har veldig dyktige folk i 
sekretariatet som gjør en helt uvurderlig 
jobb. Det er også interessant å være med 
i Unio og se linjene inn mot storpolitik-
ken og det som går på tvers av fagfore-
ninger, sier hun, og legger til:

– Vervet som forbundsleder er abso-
lutt noe jeg vil anbefale. 

Skal bli biblioteksjef
Etter at hun går av som forbundsleder 
i desember 2023, venter nye oppgaver.

– Da jeg ble konstituert som for-
bundsleder, var jeg rådgiver i Troms og 
Finnmark fylkesbibliotek. Nå i høst ble 
biblioteksjefstillingen i Vadsø kommune 
lyst ut. Og selv om det fortsatt er et år til 
jeg kan starte, valgte jeg å søke og fikk 
den. Det gleder jeg meg veldig til. Det 
blir spennende å gå tilbake til å jobbe 
med faget og samtidig få jobbe med 
strategi og ledelse, som jeg syns har blitt 
mer og mer spennende gjennom min 
tid som forbundsleder.

Hun avslutter med en oppfordring:
– Jeg var ikke forberedt da jeg startet 

i vervet, og det gikk bra. Jeg kommer 
til å gjøre mitt for å sikre overgang og 
være tilgjengelig for en ny forbundsle-
der. Og man blir ivaretatt både i egen 
organisasjon og i Unio. Det er veldig 
mye støtte rundt lederstillingen, selv 
om det absolutt kan være krevende. 
Hvis man kjenner et lite sted inni seg 
at det kanskje kunne vært interessant, 
synes jeg man skal hoppe i det og stille 
seg til disposisjon!

Bli delegat på 
landsmøtet 
– og vær med på 
å bestemme! 

I 2023 er det ekstra viktig at 
du som medlem deltar på 
årsmøtet i ditt distriktslag! Her 
velges nemlig delegater til 
landsmøtet. Som delegat har 
du stemmerett i alle saker som 
kommer opp på landsmøtet 
og du er dermed med å 
bestemme hva forbundet skal 
drive med de neste tre årene.
Delegatene fordeles etter 
antall yrkesaktive medlemmer 
i distriktslaget. Det velges 1 
delegat per 15 medlemmer, 
minimum 3, maksimum 10.
Årsmøtene skal avholdes 
innen 15. mars og du vil få 
informasjon direkte fra ditt 
distriktslag. 

Valgkomitéen består av:
Anne Husøy (leder), 
Hustadvika bibliotek
Edith Irene Vevang, 
Bergen Offentlige Bibliotek
Jorunn Irene Johansen (vara), 
Skien vgs

 
Valgkomitéen skal fylle følgende posi-
sjoner til forbundsstyret: Leder, nest-
leder, fem styremedlemmer og fem 
 varamedlemmer. I tillegg skal vi ha 
 leder, to medlemmer og ett varamedlem 
til kontrollkomitéen. 

Som medlem av forbundsstyret skal 
man delta i et visst antall styremøter 

hvert år samt på enkelte av forbundets 
arrangementer. Forbundsleder skal både 
ha ansvar for ledelse av forbundsstyret 
og personalledelse av de ansatte i sekre-
tariatet. I alle styreverv er det nyttig med 
organisasjons- og/eller styreerfaring, en-
ten det er fra fagforening, frivilligheten 
eller andre områder. I tillegg er enga-
sjement for bibliotekpolitikk en fordel.

Kontrollkomitéen har til oppgave å 
vurdere forbundets løpende virksom-
het og skal utarbeide skriftlig rapport 
for hver landsmøteperiode. 

Valgkomitéen kjenner ikke til alle 
de gode kandidatene som finnes blant 
medlemmene våre, så vi trenger forslag 
fra dere. Kandidatene skal gjenspeile 

Valgkomitéen 
søker kandidater

Valgkomitéen er i gang med arbeidet med å finne egnede 
kandidater til forbundsstyret som skal velges på landsmøtet 
i november 2023. Er du eller noen du kjenner aktuell for et 
verv i Bibliotekarforbundet? 

Tekst og foto: Christine Tolpinrud

mangfoldet i samfunnet og profesjonen. 
Siden valgkomitéen kun har medlem-
mer fra KS-sektoren, er det ekstra viktig 
for oss å få innspill på medlemmer i de 
andre sektorene. Alle medlemmer av 
Bibliotekarforbundet kan velges til et 
verv, og kandidatene er valgt for tre år.

Har du lyst til å bidra i forbundssty-
ret  eller kontrollkomitéen eller kjen-
ner noen som har lyst, ta kontakt med 
 val g komitéens leder på moreogroms-
dal@bibforb.no snarlig. 

Valgkomitéen har startet arbeidet 
opp mot landsmøtet 2023. 

På bildet: Anne Husøy og Edith 
Irene Vevang. Jorunn Irene 
 Johansen var ikke til stede da 
bildet ble tatt. 



Medlemmet: 

Gro-Anita Roen

Hvordan er det egentlig å være tillitsvalgt? Gro-Anita 
Roen, hovedtillitsvalgt ved Drammensbiblioteket, 
beskriver det slik: Lærende, utviklende og inspirerende. 

Tekst: Christine Tolpinrud  Foto: Pia Sønstrød

– Dette er verdens beste arbeidsplass! forteller 
Gro-Anita Roen.

Hun er bibliotekar på Drammensbiblioteket der 
hun jobber mest med formidling til barn og unge og 
med utstillinger. Det var også her bibliotekarkarrie-
ren startet, da hun begynte som praktikant etter den 
gamle ordningen i 1988. Etter endt bibliotekarutdan-
ning i 1994, flyttet hun litt på seg, før hun i 1999 var 
tilbake der det hele startet. 

Noe av æren for den gode arbeidsplassen må hun 
selv ta. Hun er nemlig hovedtillitsvalgt for 14 ansatte 
ved tre av fire avdelinger i Drammensbibliotekene. 
Rollen tok hun på seg i 2015, etter oppfordring fra 
daværende hovedtillitsvalgt. 

– Det var en lang prosess, og jeg hadde egentlig 
aldri sett for meg at jeg skulle ta den rollen. Jeg er 
som mange andre litt beskjeden og hadde ikke lyst til 
å ta på meg en sånn type verv. Men så var det færre 
og færre som ville være tillitsvalgt, og noen måtte 
være det, sier hun.

Blir tøffere etter hvert
Hun forteller at det var ting hun ville ta tak i på ar-
beidsplassen, da hun startet i vervet. Det ble en bratt 
læringskurve. 

–  Men jeg ble sittende i det, fordi jeg ønsket at vi 
skulle ha et godt arbeidsmiljø og et godt samarbeid 
mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelse, sier hun.

Roen fikk veiledning fra BF, gikk på kurs og leste 
seg opp. Hun beskriver seg selv som standhaftig og sta 
og ville løse de utfordringene som fantes. 

– Og man blir tøffere etter hvert. For man vokser 

etter hvert som man blir tryggere i rollen og får prak-
tisert, men også ettersom man får forståelse for hva 
det er å være en tillitsvalgt.

– Hva innebærer det i praksis å være tillitsvalgt?
– Du skal delta på møter i egen organisasjon, men 

også i kommunen. Det er veldig interessant! Du blir 
kjent med andre tillitsvalgte i kommunen, får inn-
blikk i hva som er av planer og økonomi. Og så skal 
du delta i lønnsforhandlinger. Det er kanskje det som 
trigget meg først. Det syntes jeg var det mest spennen-
de og givende å jobbe med. I og med at du kjenner 
kollegaene dine såpass godt, er det også veldig lett å 
tale deres sak. Du har lyst til å løfte dem opp, fordi du 
vet at de yter sitt aller beste. 

– Og så er det jo selvfølgelig veldig spennende å 
være med på ansettelser og prosessen rundt det.

Roen forteller at hun syns det er et interessant 
verv, men at det går med mye tid, både arbeidstid og 
fritid. Og ikke alt ved vervet er like ålreit.

– Det som kanskje er minst hyggelig å jobbe med, 
er personalsaker. Det er ganske krevende, forteller 
hun, men understreker at hun ikke står alene. 

– Det er kort vei til BF. De er veldig flinke til å 
svare opp problemstillinger og bistå med noen kloke 
råd hele veien. 

– Det jeg også har lært etter hvert, er at det er 
viktig å skille sak og person. Man må prøve å finne 
ut hva som er sakens kjerne og holde følelsene litt på 
avstand. Men det er klart; med personalsaker er det 
ofte følelser, for det går inn på både deg selv og din 
egen jobb.

Lærende og utviklende
– Hva vil du si man får igjen for å være tillitsvalgt?

– Jeg syns det er veldig lærende. Det er utrolig 
utviklende, men det er også læring i forhold til alle 
sakene man er involvert i. Det er inspirerende når du 
kommer deg inn i det og ser en rød tråd i arbeidet.

– Det er noe med det at du vokser på å få den 
kunnskapen om lovverket, om møtekultur, dialog og 
alt det innebærer. Du opparbeider deg både praksis 
og erfaring og får brukt deg i alle settinger på for-
skjellige måter.

– Årsaken til at jeg er blitt værende som tillitsvalgt 
er også at jeg oppdaget at jeg er opptatt av rettferdig-
het, at alle skal ha det bra i arbeidslivet og på arbeids-
plassen. Det kom fram etter hvert. Jeg trodde ikke den 
rettferdighetssansen var så fremtredende da jeg begyn-
te, for da var det mest ærefrykt og prestasjonsangst. 

– Noen syns det høres skummelt ut å være tillitsvalgt?
– Det syns jeg selv og! Du skal være representant 

for de ansatte, og bindeleddet mellom ansatte og le-
delse. Det er litt sånn skrekkblandet fryd – du vet ikke 
hva du går til før du har prøvd det, og det er ganske 
mange ting du kanskje kommer borti. Men veien blir 
til mens du går. 

Hun anbefaler at man bruker nettverket sitt og 
ikke er redd for å spørre om det er noe man lurer på. 
I mange tilfeller har man også en varatillitsvalgt og 
en klubb som man kan diskutere med. 

– Og om man har flere tillitsvalgte på huset, kan 
man samarbeide med de andre fagforeningene. Vi har 
jo alle det samme målet om at man skal ha en bra 
arbeidsplass.

Gro-Anita Roen er en av de mange tillitsvalgte i Bibliotekarforbundet som gjør en uvurderlig 
jobb for å bedre bibliotekarers arbeidshverdag.
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Som medlem kan du kjøpe forsikring på praktisk talt alt  
du eier gjennom Bibliotekarforbundets forsikringstilbud.  
Det betyr at du kan spare mye penger på helt  nødvendige 
forsikringer, og det viser seg da også at forbundets  
medlemmer vet å benytte seg av forsikringstilbudet. Den 
mest populære medlemsforsikringen er innboforsikringen, 
etterfulgt av reiseforsikring og livs uføreforsikringene. 

Du og din ektefelle/samboer kan kjøpe disse kollektive 
medlemsforsikringene til faste ferdigforhandlede priser: 

• Innboforsikring
• Reiseforsikring
• Barneforsikring
• Livs og uføreforsikringer
• Kritisk sykdomsforsikring
• Ulykkesforsikring
• Behandlingsforsikring
• Studentforsikringer

De kollektive medlemsforsikringene leveres av Tryg og  
Storebrand. Les mer om forsikringstilbudet på: 
www.bfforsikring.no

Individuelle skadeforsikringer
Tryg har vært hovedleverandør av medlemsforsikringer 
gjennom flere år. I tillegg til å være best på pris og vilkår på 
mange av medlemsforsikringene nevnt ovenfor, har de også 
et attraktivt fordelsprogram som kan gi deg inntil 27  prosent 
rabatt på individuelle skadeforsikringer. Dette kan for 
eksempel være forsikring på bil, hus, hytte og båt. I tillegg til 
rabatten får du også tilgang på en rekke andre fordeler:

• Tryg ID – hjelp ved Idtyveri eller ved misbruk av profiler  
 og bilder på nettet
• Tryg Bolighjelp – gratis telefontjeneste som gir deg råd  
 og veiledning om vedlikehold, påbygg og forebygging  
 av skader på eiendommen din
• Tryg Omsorg – tilgang til profesjonell samtalepartner   
 ved personlig krise

Oppsigelsesfrist
Det er én – 1 – måneds oppsigelsesfrist på  individuelle 
skadeforsikringer. Dersom du har betalt for en lengre  
periode enn det, vil du få refundert overskytende premie  
når forsikringene er flyttet. Du trenger altså ikke å vente  
til du har hovedforfall med å flytte individuelle skade
forsikringer, det kan du gjøre når som helst i året.

Tilbud eller spørsmål
Ønsker du tilbud på forsikringene dine, eller har du noe  
du lurer på? Ta kontakt med BF Forsikring på telefon 
23 11 33 17. 

Sekretariatet
Forbundsleder: Veronicha Angell Bergli
Nestleder: Glenn Karlsen Bjerkenes
Kontorleder: Petter Bruce
Rådgiver: Hege Bergravf Johnsen
Rådgiver: Bente Ørberg
Kommunikasjonsrådgiver: Christine Tolpinrud

Postadresse: Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum, 
0103 Oslo
Besøksadresse: Øvre Vollgt 11, Oslo 
Telefon: 480 20 900
E-post: bf@bibforb.no 

Nettside: www.bibforb.no
Facebook: /Bibliotekarene
Instagram: @bibliotekarene
Twitter: @Bibliotekarene

Du kan melde deg inn eller endre medlemsopplysningene dine 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 480 20 900 eller bf@bibforb.no. 

Innmelding og endring av medlemsopplysninger

Distriktslag 
Finnmark
Øystein A. Dahl
Hammerfest videregående skole
Telefon: 474 17 270
finnmark@bibforb.no

Troms
Espen Andreassen
Tromsø bibliotek og byarkiv
Telefon: 920 84 605
troms@bibforb.no

Nordland
Sissel Anita Holtet
Nordland fylkesbibliotek, avd. Narvik
Telefon: 971 91 833
nordland@bibforb.no

Trøndelag
Malin Kvam
Trøndelag fylkesbibliotek
Telefon: 922 46 656
trondelag@bibforb.no

Møre og Romsdal
Anne Husøy
Hustadvika bibliotek
Telefon: 454 71 315
moreogromsdal@bibforb.no

Vestland
Lene Olszeth
Bergen Offentlige Bibliotek
Telefon: 405 31 477
vestland@bibforb.no

Rogaland
Kari Hølland
Medisinsk bibliotek, SUS
Telefon: 465 46 995
rogaland@bibforb.no

Agder
Brita Fjermedal
Kristiansand folkebibliotek
Telefon: 413 21 274
agder@bibforb.no

Telemark
Hanne Nesset
USN – Biblioteket Porsgrunn
Telefon: 31 00 94 53
telemark@bibforb.no

Vestfold
Susanne B. Bolstad
Larvik bibliotek
Telefon: 951 22 866
vestfold@bibforb.no

 

Østfold
Madelen Ramsøy
Tomter innbyggertorg og bibliotek
Telefon: 934 40 410
ostfold@bibforb.no

Buskerud
Stig-Elvis Furset
Viken fylkesbibliotek – Drammen
Telefon: 934 62 692
buskerud@bibforb.no

Innlandet
Eirik Olsen
Gjøvik bibliotek og litteraturhus
Telefon: 970 64 236
innlandet@bibforb.no

Oslo
Ann-Iren Bårdsnes
Rommen skole
Telefon: 476 08 524
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

Forsikringer 
til medlemspris
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Om Bibliotekarforbundet

NB! Har du allerede dine individuelle skadeforsikringer  
i Tryg? Undersøk forsikringsdokumentene dine, slik at  
du er sikker på at du har rabatt for ditt medlemskap 
gjennom Bibliotekarforbundet. I forsikringsdokumentene 
skal det fremkomme at du er medlem. Dersom dette ikke 
fremkommer – ta kontakt!

Bibliotekarforbundets tidsskriftForsikring
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BFs stipendordning 
skal bidra til faglig 

utvikling for BFs 
medlemmer. 

Søk stipend!

Holder du på med et prosjekt? Skal du delta på 
et bibliotekfaglig arrangement? Tar du etter- og 
videreutdanning? Eller skal du på studietur? 
Da kan du som medlem av BF søke stipend!

BFs stipendordning skal bidra til faglig utvikling for BFs 
medlemmer. Du kan søke om BF-stipend til alt som du 
mener kan gjøre deg til en dyktigere bibliotekar!

Det er ingen søknadsfrist, du kan altså søke når det 
passer deg. Unntaket er søknad om støtte til studier.  
De må normalt være mottatt innen 1. februar/ 
1. september i det semestret søknaden gjelder.

Foto: U
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Scan QR-koden og les mer om 
hvordan du søker.


