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Bibliotek 
og grønt skifte

I år setter Bibliotekarforbundet og Unio 
fokus på klima og bærekraft som ett 
av hovedtemaene på Unio-kongressen 
2021. Grønt skifte er også tema i dette 
nummeret av Bibliotekaren og tema på årets 
tillitsvalgtkonferanse.

Når vi nærmer oss slike diskusjonsemner, er det samtidig greit 
å erkjenne at  vi ennå ikke vet hvordan det vil påvirke hverdagen 
vår. Her er det problemstillinger som fort kan bli både store, 
svevende og vanskelige. Et av våre mål er derfor å trekke dette 
ned i konkrete og relevante former for det enkelte arbeidsmiljø 
og enkelte bibliotekar. Hvordan vil dette påvirke oss i hverdagen? 
Hvilke virkemidler har vi i lønnsforhandlinger, sentralt og lokalt? 
Hvordan kan vi gjøre en forskjell som arbeidstakere og fagfore-
ning? Svaret gir seg ikke selv, men vi håper vi kan bli klokere og 
komme nærmere de gode løsningene ved å diskutere temaet i 
ulike fora.

FNs klimapanel (IPCC) publiserte i august sin rapport, som FNs 
generalsekretær António Guterres omtalte som «kode rød for 
menneskeheten». For velgerne i årets stortingsvalg har klima-
saken blitt viktigere. Ulike politiske partier og deres politikere 
har skrudd på sjarmen for å tiltrekke klimabevisste velgere, og 
vi skal også jobbe for å ta dette inn i partssamarbeidet med 
arbeidsgiveren både lokalt og sentralt. Når vi går i gang med 
forhandlinger om ny hovedavtale i statlig sektor denne høsten, 
blir dette et av temaene. Skal vi få til dette, trenger vi skolerte 
tillitsvalgte i alle ledd og jeg håper at mange av dere blir med 
oss på tillitsvalgtkonferansen i november. 

Noen endringer har allerede kommet. Under pandemien så vi at 
det er mulig å jobbe på andre måter, at det er mulig å samhandle 
på tvers av store avstander. Samtidig har kombinasjonen av mer 
hjemmekontor og færre jobbreiser en effekt i klimaregnskapet. 
For Bibliotekarforbundet har dette vært en nyttig læring. Det er 
lettere enn noen gang før å holde lavterskeltilbud for tillitsvalgte 

og medlemmer over nett. Dette er gunstig for BF som organisa-
sjon, fordi vi sparer tid og penger på det og kan i stedet investere 
i bedre tilbud for medlemmene. Nyvinninger som digital skole-
bibliotekarsamling og digitale kravskrivingskurs har slått godt 
an, og vi tar gjerne imot flere tips om hvordan vi best mulig kan 
utnytte det digitale landskapet i vårt kurs- og utviklingsarbeid. 

For å lykkes med et «grønt skifte» i arbeidslivet tror jeg vi må 
se etter liknende vinn-vinn-situasjoner. Arbeidslivet før og etter 
Covid-19 er ikke det samme, og arbeidslivet før og etter et kar-
bonnøytralt samfunn kan heller ikke være det samme. Vi må finne 
løsninger som er gode for arbeidstakerne, samtidig som de er 
bærekraftige og klimavennlige. 

Kanskje skal vi også bli enda flinkere til å vise til bibliotekene og 
vår delingsplattform. En svært effektiv måte å kutte klimautslipp 
på, er å dele og gjenbruke ressurser. Bibliotekene og biblioteka-
rene har ikke bare tusenvis av års erfaring med å dele kunnskap, 
informasjon og det skrevne ord, vi har også vært foregangsmo-
deller på delingsøkonomien i senere år ved å tilby utlån av blant 
annet krydder, frø og utstyr. 

Vi skal også huske på at bærekraft er mer enn å stoppe klima-
endringene. FNs bærekraftsmål vil også sikre god utdanning 
og mindre ulikhet, temaer vi bibliotekarer jobber med hver dag. 
Vi skal huske på hvor viktige vi er for samfunnet og hvor viktige 
vi blir også i fremtiden med fokus på disse temaene. Vi som er 
tillitsvalgte, skal vektlegge viktigheten av vår rolle for å sikre bi-
bliotekarer en anstendig lønn, slik vi skrev om i forrige nummer 
av Bibliotekaren. Vi kan med stolthet gå på jobb hver dag og 
vite at vi hver dag gjør en forskjell for mange og at kloden er litt 
nærmere å være karbonnøytral takket være oss. Samtidig skal vi 
rette blikkene fremover og gjøre det vi kan for å bli enda bedre, 
sammen. I dette bladet får vi innblikk i noen fantastiske prosjekt 
i norske bibliotek. Bibliotekarene på Deichman Grünerløkka 
dyrker grønnsaker av alle slag til bruk i matverksted for barn 
og unge. Bibliotekarene på Skien bibliotek utvikler en praktisk 
veileder for bærekraftig drift og utvikling av norske bibliotek. 
Det nye arbeidslivet skaper vi nå, og for et privilegium det er 
for oss, for medlemmer og tillitsvalgte i alle ledd, å få være med 
på å forme det!

Tekst: Glenn Karlsen Bjerkenes

Over: Deichman Grünerløkka satser på å bli et av landets
grønneste bibliotek. Foto: Marco Heyda/aatvos
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«Vi må finne løsninger som er gode 
for arbeidstakerne,  samtidig som de 
er bærekraftige og klimavennlige.» 
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Regjeringen har som mål at alle 
vitenskapelige artikler skrevet av norske 
forskere skal være åpent tilgjengelige innen 
2024. Institusjonelle publiseringstjenester 
bidrar til dette. En arbeidsgruppe oppnevnt 
av Universitets- og høgskolerådet, Bibliotek 
i 2020 anbefaler i sin rapport at det 
etableres en felles publiseringstjeneste for 
UH-sektoren.

«Gruppen anbefaler at det opprettes en nasjonal 
publiseringstjeneste for fagfellevurderte publikasjoner 
basert på prinsipper om åpen lesetilgang og kost-
nadsfri publisering for forfattere. Løsningen skal være 
basert på eksisterende teknisk infrastruktur, eies av 
institusjonene og finansieres og bemannes med ek-
sisterende kompetanse ved institusjonene, men med 
enkelte tjenester samlet på ett sted.»
Kilde: UHR

Les rapporten her: www.openaccess.no/felles-
publiseringstjeneste-for-uh-sektoren.pdf

Med over 200 stands og 1073 arrangementer er 
Arendalsuka en viktig arena for debatt, semina-
rer og foredrag. Organisasjoner, politiske partier 
og frivillige organisasjoner fra hele landet deltar i 
denne politiske festivalen i Arendal, som arrangeres 
hver sommer. Arendal bibliotek var møteplass for 
to bibliotekrelevante debatter, nemlig: Ubehaget i 
biblioteket og Kven er det beste lesepartiet i landet 
her? Bibliotekaren var på plass og kommer tilbake 
med referat fra førstnevnte. 

Felles publiserings-
tjeneste i UH-sektoren

«The Public Library of the Year-prisen handler om å hylle rollemodeller, og 
det vinnende biblioteket – Deichman Bjørvika – er et lysende eksempel», 
står det i juryens begrunnelse. Juryens leder, danske Jakob Lærkes, beskrev 
biblioteket som «en vakker og imponerende bygning som fungerer som et 
fyrtårn for fremtidige bibliotekbygninger».

Deichman Bjørvika mer enn lever opp til kriteriene for prisen, og den 
internasjonale juryen var spesielt imponert over hvordan bygningen 
kombinerer miljøbevissthet med arkitektonisk teft. «Biblioteket er et nytt 
paradis for bøker og lesing, og innarbeider avanserte teknologiske løsninger. 
Deichman Bjørvika viser hvordan biblioteker kan fungere som institusjoner 
som samler mennesker i byer og lokalsamfunn», uttalte Lærkes.
Kilde: IFLA

Deichman Bjørvika 
– årets folkebibliotek!

«Nasjonalbiblioteket har i samarbeid med 
Bibliogames, Bergen Offentlige Bibliotek, Gjøvik 
bibliotek- og kulturhus, Trondheim folkebibliotek 
og Horten folkebibliotek utviklet et nettkurs i 
spillformidling. Kurset gir en bred innføring i emnet og 
er forankret i bibliotekstrategien.»
https://bibliotekutvikling.no/spillformidling/

Kilde: bibliotekutvikling.no

Nettkurs i 
spillformidling

Arendalsuka har talt opp hvilke temaord 
arrangørene merket arrangementene sine med 

i programmet, og klima/miljø kom i år øverst 
på listen. 

Klima/miljø  
på topp

«Målet med midlene er å styrke formidlingen i 
bibliotekene ved
• å få flere til å lese og øke utlånet fra bibliotekene.
• å drive oppsøkende bibliotekvirksomhet, dvs. at  
 lesingen, litteraturen og biblioteket synliggjøres på  
 arenaer der det er mulig å nå grupper som ikke leser,  
 blant annet på skolen.
• å utvikle metoder for digital formidling.

• at folkebibliotekene bygger erfaringer og   
 kompetanse og prøver ut metoder for formidling som  
 på sikt vil kunne føre til daglig drift.
• å utvikle folkebibliotekenes formidlingstilbud om  
 litteratur til alle uavhengig av funksjonsnivå».

Kilde: https://bibliotekutvikling.no

Midler til aktiv formidling Arendalsuka 
– debatter på Arendal 
bibliotek

Foto: E
rik Thallaug

Folke- og fylkesbibliotek kan nå søke Nasjonalbiblioteket om midler 
til aktiv formidling for 2022. Søknadsfrist er 11. oktober 2021.

IFLA kåret Deichman Bjørvika til Årets folkebibliotek  
under WLIC-konferansen i august.

Bærekraftig utvikling var et viktig tema under Arendalsuka. 
Foto: Aud Gjersdal
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Anja Bakken Riise, leder av Framtiden i våre hender

Regnskapets time

– Jeg gikk i fjellet sammen med kjæresten, og vi kjør-
te tog rundt i landet. Myrområdene på Dovrefjell var 
knusk tørre, landskapet så ut som bilder vi kjenner fra 
savanner i Afrika. Jeg hadde jobbet med miljø og klima 
i mange år, men nå kjente jeg på kroppen at klimakrisa 
er her og angår oss for fullt. Fra da var det personlig.

Tre år seinere debuterer hun med boka «Mitt kli-
maregnskap» på forlaget Res Publica. Så spørs det om 
boka blir kjøpt inn slik at landets bibliotekarer kan 
låne den ut til et vitebegjærlig publikum.

Forlot politikken 
Anja Bakken Riise er 34 år og kommer fra Tromsø. 
Hun har utviklingsstudier i bagasjen og har blant an-
net vært byrådssekretær for Miljøpartiet De Grøn-
nes berømte eks-miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Berg. I 
2017, snaue to år etter MDGs gjennombrudd i hoved-
staden, ble hun ansatt som leder av miljøorganisasjo-
nen Framtiden i våre hender (FIVH), som er landets 
største i sitt slag med over 40.000 medlemmer. 

– Framtiden i våre hender har alltid hatt mange 
medlemmer som er opptatt av forbruk, livsstil og 
personlig ansvar. Nå merker vi godt i organisasjonen 
at klimaengasjementet er stigende, i takt med stadig 
mer alvorlige advarsler fra FNs klimapanel og andre 
ekspertmiljøer, sier Riise. 

Leve bærekraftig?
– Men kommer det ikke nok bøker om klima og  
miljø for tida?

– Ideen her er å gi svar på spørsmål vi ofte får om 
hva folk kan gjøre selv for å leve mer miljøvennlig. 
Mange ønsker å bidra for å motvirke klimakrisa, men 
det er vanskelig å vite hva man skal gjøre og hva som 
monner. Er det egentlig mulig for en norsk borger 
å leve bærekraftig? Det ville jeg finne ut av, så jeg 
bestemte meg for å føre regnskap over mine egne kli-
mautslipp. I mer enn 200 dager i 2020 førte jeg opp 
alt jeg gjorde, hva jeg spiste og drakk, hvor langt og 

hvordan jeg reiste, hva jeg kjøpte og så videre, for så 
å beregne klimautslippene mine. 

– Blir en slik oversikt representativ når den er tatt opp 
i koronaåret 2020?

– Det er klart at særlig transportutslippene ble 
langt lavere for mange enn i et normalt år. Det gjaldt 
for meg også. Hensikten har uansett vært å gi en kon-
kret innføring i hva det vil si å leve bærekraftig.

– Hva er utfordringen, kort fortalt?
– Det er forskningsbasert enighet om at vi må 

halvere utslipp av klimagasser innen 2030 for å nå 
målene i Parisavtalen. Forskerne sier at hver og en 
av oss ikke kan slippe ut mer enn to og et halvt tonn 
CO2 i året innen 2030 for å nå klimamålene. I dag er 
det gjennomsnittlige utslippet for oss nordmenn på 
rundt elleve tonn. Vi må altså få ned utslippene fra 
hver enkelt med minst tre firedeler.

– Noe så nerdete som et detaljert, personlig klimaregn-
skap gjennom mange måneder kan du vel ikke vente at 
andre skal føre?

– Faktisk tror jeg det er feil fokus og bruk av tid, 
dersom folk skal gjøre det samme som meg. Mitt ek-
sempel kan likevel gi lærdommer. I boka prøver jeg 

Det skjedde den lange tørkesommeren 2018. Anja Bakken Riise  
var – og er – en profesjonell miljøaktivist, men først nå innså hun for 
alvor at klimakrisa er noe mer enn et problem som rammer  
folk i lavtliggende kyststater.

Tekst: Alf Skjeseth  Foto: Jan Holm

Anja Bakken Riise

Leder av Framtiden i våre hender 
Aktuell med boka: «Mitt klimaregnskap»
Aktuell som: Innleder på Bibliote-
karforbundets tillitsvalgtkonferanse i 
november. Tema: «Er det mulig å leve 
bærekraftig?»

Bibliotekaren 03 2021 Bibliotekarforbundets tidsskrift

8 9

Grønt skifteGrønt skifte



å få fram at vi lever ulike liv, og jeg regner ikke med 
at alle skal leve slik jeg gjør. Jeg er en barnløs person 
som bor i by og klarer meg godt uten bil. Mange har 
en annen livssituasjon, men alle kan gjøre noe fra det 
utgangspunktet de har. 

Det offentliges ansvar
– Er det mulig å nå klimamålene ved personlige 
livsstilsendringer?

– Nei, det har blitt tydelig for meg i arbeidet med 
boka at dette ikke er noe vi kan greie alene eller hver 
for oss. I fjor kunne jeg redusere egne utslipp med 
rundt 45 prosent sammenliknet med gjennomsnittet 
i i befolkningen. Men vi kan ikke nå målene uten 
at det offentlige kommer på banen i en helt annen 
grad. Utslipp fra offentlig infrastruktur og virksom-
het utgjør 3,3 tonn CO2 fordelt på hver av oss. Det 
betyr at det offentlige alene bidrar med utslipp som 
er høyere enn den karbonkvoten hver av oss har for 
å nå klimamålene.

– Hva må gjøres?
– Det ene er at offentlige myndigheter legger 

mye bedre til rette for at du og jeg skal kunne ta 
gode miljøvalg. For eksempel må det bli billigere 
å bruke tog enn fly – eller å reparere heller enn å 
kjøpe nytt. I dag er det for det meste omvendt. Det 
andre problemet er holdningen i det offentlige til 
store byggeprosjekter, som de mange motorveiene 
og den ukritiske viljen til å rive bygg for å bygge 
nytt, med Y-blokka som et skrekkens eksempel. Når 
vi river velfungerende bygg og breier oss i naturen 
med ny infrastruktur, fører det til enorme klimaut-
slipp. Ofte handler miljøhensyn om å la være å sette 
i gang prosjekter.

– Hjelper det hva vi spiser, når de store strukturene 
bryter klimamålene uansett?

– Vi ser at forbrukerreaksjoner gir resultater, sær-
lig når det skjer organisert. Nå engasjerer folk seg 
blant annet i sosiale medier for å få et bedre tog-
tilbud, som i «Togferie»-gruppa på Facebook. Det 
har gitt politiske resultater og økte bevilgninger til 
tog. Forbrukerreaksjoner gjorde at palmeolje nå er 
nesten borte fra dagligvarene. Det finnes en rekke 
slike eksempler.

Målgruppa vokser
– Bibliotekarene vil gjerne vite hvem du har skrevet 
boka for?

– Jeg har prøvd å skrive en lett tilgjengelig bok, 
som en ikke trenger masse forkunnskaper for å ha 
utbytte av. Jeg skriver ikke for å overbevise noen om 
at klimakrisa er reell, for det tar jeg for gitt. Målgruppa 
er unge voksne med et visst miljøengasjement, som 
lurer på om de selv kan bidra med noe. Jeg tror det 
blir stadig flere av dem. Det merket vi under valg-
kampen, da veldig mange spurte hvordan de burde 
stemme av hensyn til klimaet.

– Bolig, mat og transport beskrives som de store dri-
verne for klimautslipp, men hva med vekstfilosofien og 
forbruksveksten?

– Det er klart at den kapitalistiske økonomien i seg 
selv er en viktig drivkraft for press på ressursene og 
klimaet. Jeg mener likevel at vi må gjøre det vi kan for 
endringer innenfor rammene av det systemet vi fak-
tisk har. Vi har ikke tid til å vente på grunnleggende 
systemendringer. Norge er tross alt bedre enn mange 
land til å regulere kapitalismen, som miljøregulerin-
ger og trepartssamarbeidet i arbeidslivet. Jeg avslutter 
derfor boka med politiske forslag til ting som bør og 
kan gjøres nå.

Trygt og nøkternt
Anja Bakken Riise kommer fra trygge middelklasse-
kår i Tromsø, der faren er prest og mora farmasøyt. 
Det var en oppvekst uten økonomiske bekymringer, 
men med en nøktern livsstil. Foreldrene praktiserte 
i stor grad prinsippene som Framtiden i våre hender 
står for, og hun tok imot budskapet med åpne armer.

På nettstedet Harvest har hun reflektert over sin 
egen vei til den grønne bevegelsen:

«Jeg tror i bunn og grunn at veldig mange av mine 
livsvalg har vært påvirket av oppveksten min. Min 
middelklasseoppvekst har gjort at jeg har hatt alle 
muligheter åpne for å kunne dedikere meg til miljø-
kampen på fulltid», skriver hun. 

I arbeidet med boka har hun for alvor fått øy-
nene opp for klasseblindhet som et problem i 
miljøbevegelsen.

«Jeg har prøvd å skrive en lett  tilgjengelig 
bok, som en ikke trenger masse 
 forkunnskaper for å ha utbytte av.»

Sosiale forskjeller
– I researcharbeidet ble jeg slått i bakken av de enor-
me forskjellene i klimautslipp mellom verdens rike 
og fattige, selv om jeg visste en del om det fra før. 
Det er også overraskende norske tall. Vi snakker om 
norsk forbruk som om det er én og samme ting, 
mens tallene dekker over større forskjeller enn jeg 
var klar over. En veldig stor del av Norges befolkning 
flyr for eksempel ikke en eneste gang i løpet av et år. 

Hun sier at det også har skjedd store endringer i 
middelklassens forbruksmønster.

– Vi spiste aldri på restaurant da jeg vokste opp, 
selv om vi hadde råd til det. Men hvis jeg får barn, så 
kommer de til å være med ut for å spise ganske ofte.

– Hva har du selv gjort som monnet mest? 
– Jeg har hatt veldig lave utslipp fra transport. Jeg 

bor sentralt i Oslo, har ikke bil, har jobbet veldig 
mye hjemme og har sykla og gått nesten overalt. 
Jeg hadde en tur med båten til København, og den 
turen la beslag på to uker av mitt klimabudsjett for 
transport. Den hadde et utslipp på 128 kilo CO2, 
mens en tur med toget på samme strekning ville hatt 
utslipp på 14 kilo CO2. Men å ta tog til København 
i dag innebærer ofte tog- eller bussbytte og tar lang 
tid. Dette illustrerer igjen myndighetenes rolle; de 
burde legge til rette for at den miljøvennlige togreisa 
blir mest attraktiv.

 
Vin og friluftsliv
– Hva med mat og annet forbruk?

– På mat lå jeg noe overraskende litt over ram-
ma i klimabudsjettet, fordi jeg drikker en del vin! På 
posten forbruk og fritid lå jeg også noe over. Det var 

blant annet fordi jeg leide hytter, oppholdt meg alene 
for å skrive og brukte langt mer strøm enn jeg ellers 
ville gjort.

Også spesielt bevisste forbrukere som henne får 
erfare at forbruk avler mer forbruk.  

– Det er mye bra ved den sterke veksten i frilufts-
liv under pandemien, men den kan komme med et 
stort miljøavtrykk. Kommersialisering og utstyrspress 
i fritidsmarkedet understreker også de sosiale forskjel-
lene. Fritidsaktiviteter er blant virksomhetene som 
har høyest utslipp, blant annet fordi det er knyttet 
til mye reising.

Elefanten i møterommet under dette intervjuet 
har vært den partipolitiske miljødebatten, fordi valg-
resultatet kommer mellom tidspunktet for samtalen 
og trykkingen.

– Du har jobbet for MDG i Oslo rådhus, og MDG har 
oppnådd resultater. Jobben din nå er partipolitisk nøytral, 
men savner du det politiske livet i disse tider?

– Det hender, for det er politikerne som tar de 
viktigste beslutningene. Men det er mye spill og sirkus 
og kortsiktige perspektiver i politikken, mens det er 
større rom for de lange tankene i organisasjonene. 
Dessuten er det et mye hardere liv å være politiker på 
heltid, særlig om du har eller er i nærheten av makt-
posisjoner. Det er lettere å planlegge arbeids- og fritid 
i en organisasjon. Det er ikke fullt så altoppslukende. 

Du er håpet
Det store bildet er dystert, men arbeidet med boka 
har samlet sett gjort henne mer optimistisk.

– Klimaregnskapet viser at det er mye å vinne på 
endringer i atferd og forbruk, men det største poten-
sialet ligger i å organisere samfunnet bedre, for ek-
sempel i transportsystemet. Det nærmer seg slutten 
på de tider der alle skal eie hver sin bil, som står stille 
mer enn 90 prosent av tida. Transportselskapene har 
kommet langt med å utvikle smartere og mer miljø-
vennlige løsninger.

– Er det egentlig håp om å berge klimaet? 
– Den siste rapporten fra FNs klimapanel gjør 

meg enda mer bekymra. Men den beste måten for 
å holde motet oppe er å engasjere seg. Ikke bli apa-
tisk, men organiser deg, gjerne i organisasjoner eller 
partier, men også på arbeidsplassen. Ta opp med de 
tillitsvalgte hva vi kan få til hos oss. Kan vi bli en 
sykkelvennlig arbeidsplass? Kanskje vi skal redusere 
kjøttforbruket i lunsjen? 

Anja Bakken Riise snakker på inn- og utpust, og 
nærmer seg punktum i denne omgang.

– Tilsynelatende små initiativ er med på å endre 
politikk og praksis. Og tenk på den gigantiske betyd-
ningen det hadde at så mange engasjerte seg av miljø-
grunner for å få avsatt Donald Trump som president 
i USA. Du betyr mer enn du tror. Håpet ligger der.

Anja Bakken Riise viser fram sin nye bok; «Mitt klimaregnskap», 
som blir publisert i disse dager.
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Deichman Grünerløkka  
satser friskt!

Fra asfaltjungelen i Norges mest urbane bydel, Grünerløkka, 
skyter grønnsakene i været i bibliotekets egen kjøkkenhage. 
Kaja Ahnfelt og Bente Kleiveland har store planer for   fram tiden 
og satser på å bli et av landets grønneste bibliotek! 

Tekst: Jan Holm  Foto: Petter Holm Tangen

Kaja er sjefen for hele satsingen. Hun har en bachel-
or i sosialantropologi, en master i utvikling og miljø, 
har jobbet med regnskogproblematikk og vært med 
på å starte Restarters Norway, kjent for fiksefester for 
elektronikk. Bente Kleiveland er ungdomsbibliote-
kar og den som står henne nærmest i prosjektet. De 
skuler på hverandre når det er snakk om ansvarsfor-
deling, for det er jo et felles prosjekt for hele biblio-
teket. De står sammen om det – alle – men Kaja er 
den som leder det.

Det smeller i skinnegangen idet trikk nr. 11, 13 
eller 18 farer forbi i Norges eneste trikkeby. Verken 
Kaja eller Bente enser lyden fra sporene. Den som le-
ver i et slikt miljø, stenger larmen ute fra hverdagen.

Deichman Grünerløkka er ikke det første folke-
biblio teket i landet, men det første biblioteket som 
ble bygget for å huse bøker. Det sto ferdig i 1914. I dag 
er de ti ansatte, som betjener et gjennomsnitt på 2000 
brukere hver dag. Litt færre har det vært grunnet 
pandemien.

Store mål
– Biblioteket som institusjon har en unik mulighet 
til å være en gnist og inspirasjon i nærmiljøet og 
bidra til nysgjerrighet og engasjement, sier Kaja om 
den grønne satsingen. – Det er ingen motsetning 
mellom asfaltjungel og bærekraft. Biblioteket kan 
være et slags økosystem, både sosialt og miljømessig, 
også i urbane strøk, understreker hun. 

Kaja nevner det sosiale, møteplassen med bok-
samlingen og utlånsordningen, bibliotekets kjer-
nevirksomhet, og i tillegg arrangementene og 
verkstedet samt det rent praktiske, dyrkingen i bi-
bliotekhagen og frøbiblioteket.

– Som bibliotek kan vi være med på å bidra til en 
kulturendring og et mer bærekraftig lokalsamfunn. 

Også i praksis: – Vi dyrker grønnsaker først og 
fremst til matverkstedet for barn og unge som fore-
går to ganger i uken, slik at de får et forhold til hvor 
mat kommer fra, sier Bente.

Det er det ene. Det andre er at de får oppleve ut-
fordringene ved å dyrke. – Det er ikke bare å putte et 
frø i jorda og så går alt av seg selv. Når grønnsakene 
vokser, ser de med egne øyne hva de har klart, og det 
gir mestringsfølelse, sier Kaja.

– Skjønner barn i dag hvor maten kommer fra?
– Da sønnen min, nå ni år, var liten, trodde han at 

maten ble produsert i kjelleren på REMA 1000, sier 
Bente. – Nå vet han bedre, sier hun og ler. 

– Hva slags mat lager dere på matverkstedet?

Urban grobunn for grønt skifte:

STORT UTVALG: I bibliotekhagen dyrkes 
tomater, erter, kål, rødbeter, gulrøtter, poteter, 
bønner, mais, gresskar, løk, vårløk og persille. 
Grønnsakene blir brukt i matverksted for barn 
og unge. Kaja Ahnfelt er primus motor for 
prosjektet. 
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– Det er vegetarisk, økologisk, grønnsaksbasert mat. 
Men vi må jo også imøtekomme barnas ønsker. De 
elsker jo søtsaker. Hvis vi lager linsesuppe som ho-
vedrett, kan vi gjerne supplere med noen søte nøt-
tekuler til dessert, sier Bente.

– Eller gulrotmuffins! Overraskelsen er desto 
større når de oppdager at det faktisk er søtt og godt 
uten at det er tilsatt ett eneste gram sukker! sier 
Kaja med trykk.

Samarbeid med arbeidstreningsprosjekt
Biblioteket har samarbeidet med arbeidstrenings-
bedriften Unikum i oppstarten av bibliotekhagen 
og er i ferd med å ansette en ungdomsansatt, som 
skal jobbe med dyrking, vanning og matlaging én 
dag i uka. Det viktigste for biblioteket, uansett, 
er at brukerne selv bidrar og at det ikke blir et 
ansatt-prosjekt. 

– Hvordan skal dere oppnå at brukerne får eiendoms-
følelse til prosjektet?

– Unikum skal fortsatt være med, og så har vi 
matverkstedet for barn og unge to dager i uka. De 
kommer til å være med på å drifte hagen. Vi opp-
lever allerede at naboer kommer forbi og er kjem-
penysgjerrige på hva vi dyrker. Det er et godt tegn. 
Mange vil også bidra. Her om dagen fikk vi for ek-
sempel tilbud om lokale frø fra Kurdistan! Nå er vi 
i oppstartsfasen, men på litt lenger sikt ønsker vi 
å involvere lokalbefolkningen ytterligere gjennom 
verksteder, kurs og grønne arrangmenter.

Hydroponisk dyrking og bokashimetoden
– Vi jobber for at brukerne skal få et forhold til hele 
kretsløpet, sier Kaja, og forteller at de ved siden av 
selve bibliotekhagen dyrker i hydroponi og kompos-
terer matavfall gjennom bokashikompost.

Begge er fremmedord for journalisten, men blir 
forklart slik:

Hydroponisk dyrking er en metode uten bruk av 
jord, men derimot med en flytende næringssammen-
setning bestående av vann og nødvendige nærings-
stoffer. Du kan gjerne dyrke grønnsaker som tomat, 
urter og salat med denne metoden.

– Den japanske bokashimetoden omdanner 
matavfall til jord gjennom en fermenteringspro-
sess. Du tilsetter mikroorganismer i matavfallet. 
Dette gjør at selv om matavfallet brytes ned, be-
holdes likevel næringsstoffene. Når du så tilsetter 
det til jorda, får du derfor en veldig næringsrik 
jord, sier Kaja.

– Det som er fint med Bokashi-metoden, er at 
nedbrytningsprosessen går relativt fort, i forhold til 
andre komposteringsmetoder. Metoden egner seg 

derfor godt for å synliggjøre for barn og unge at mat-
avfallet faktisk blir til jord igjen, sier Bente.

Grønt skifte i storbyen
– Hvorfor er biblioteket så viktig for det grønne skiftet 
i storbyene?

– Det grønne skiftet er viktig overalt, sier Kaja, og 
viser til sommerens klimakrise der andre land opp-
lever enorme branner, flom, at det snør store iskuler, 
hetebølger og tørke. 

– Det at vi opplever varmere somre, er jo en re-
lativt sett hyggelig konsekvens av klimaendringene. 
Men det måler seg på ingen måte mot det vi kan 
vente oss av negative konsekvenser. For et land med 
så store ressurser som Norge, er omstillingen desto 
viktigere, ofte fremstilt som politikernes problem 
eller det enkelte menneskets problem, mener Kaja. 

Hun mener vi også må se på det som noe vi kan 
jobbe med i fellesskap: – Biblioteket er et sted der vi 
kan møtes i felles prosjekter. Til biblioteket kan du 
komme for å få kunnskap, tips om bøker eller lære 
ferdigheter i møte med andre mennesker; kjenne 
på at dette er noe vi gjør sammen og på den måten 
bidra til en kulturell endring der vi kan sette en ny 
standard for hvordan vi lever. Vi redder kanskje ikke 
verden ved å dyrke i en balkongkasse, men ved å 
flytte normalen litt etter litt, går vi fra å være passive 
konsumenter til å heller å finne glede i å være aktive 
skapere, sier Kaja.

Bli mer selvhjulpne!
Kaja peker også på viktigheten av kunnskap om dyr-
king i samband med verdensomspennende kriser, 
som den pågående pandemien: – Rett før koronaen 
var jeg på et møte i Oslo kommune om handlings-
planen for urbant landbruk, som vi også er en del 
av. En av innlederne snakket om at vi må huske på 
at dyrking er beredskap. Da andre verdenskrig slo 
inn, dyrket man i hver skrent. Men den gang had-
de vi tjuefem årskull som hadde gått på skolehage-
kurs. Korona har vist oss hvor sårbare vi faktisk er. 
Vi må forberede oss og få ferdigheter til å bli mer 
selvhjulpne. Den kunnskapen mangler vi i dag. Der 
kan biblio tekene gå i bresjen! understreker Kaja.

– En drivkraft er at vi har lyst til å inspirere og 
være en slags verktøykasse, der folk lærer seg ferdig-
heter og blir selvhjulpne, slik mange folk på min 
alder er oppdratt. Du lærte deg ting av dine foreldre 
eller besteforeldre. Det er en bit som har forsvunnet, 
mer elle mindre, kunnskapen om å dyrke eller sanke 
i naturen. Nå råtner blåbærene på rot i skogen, mens 
vi kjøper dyre, importerte blåbær i butikken. Her er 
det noe som har gått tapt på veien, sier Bente.

det grønne skiftet, og å ta modige valg, er like viktig 
nå! mener Kaja Ahnfelt og Bente Kleiveland.

Hvordan skal biblioteket bidra  
til miljøbevissthet?
– Det vi har mest fokus på i vår boksamling er på den 
ene siden den teoretiske overbygningen og på den 
andre siden hva vi kan gjøre i praksis. Én av hyllene 
heter for eksempel Klima og miljø, og inneholder bø-
ker om det politiske og økonomiske systemet; plast i 
havet, klimasorg og de ulike politiske løsningene. Og 
så har vi det konkrete, for eksempel hylla Dyrk det, 
eller Gjør det selv, som inneholder alt fra reparasjon 
av klær til lapping av hjulet på sykkelen; hvordan du 
kan ta gode klimavalg i hverdagen. Vi tar høyde for 
hele spekteret, fra det nære til den større overbyg-
ningen og forståelsen av hva som skjer i verden. Det 
er grunnlaget vårt, og så vokser programmet vårt ut 
av det med arrangementer som tar opp tematikken 
og inviterer folk inn for samtale, paneldebatt eller 
verksteder der folk kan komme og reparere klær. 
Det er ikke bare en ABC, men fra A til Å, sier Kaja.

– Det er jo et enormt trykk på denne murbygningen 
oppført tidlig på 1900-tallet. Er det kø utenfor?

– Ha-ha, ler de, – nei ikke i dag, men det var det på 
åpningsdagen i 1914! Det finnes bilder der barn står 
utenfor i sine fineste klær og venter med spenning 
på at biblioteket skal åpne. De første årene var det et 
problem at alle bøkene til tider var utlånt! Så det at 
biblioteket spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet, er 
ikke nytt. Da var det kontroversielt og et modig valg 
å bygge bibliotek i arbeiderstrøket i Oslo. Å satse på 

Ti satsinger

• Bibliotekhage

• Frøbibliotek

• Kurs og arrangementer, 
 formidlingsprosjekter for skoler  
og barnehager

• Dyrking med hydroponiske  teknikker 
og bokashikompostering

• Utleie av verktøy og hageutstyr

• Ingen bruk av engangskopper eller 
andre engangsartikler

• Gjør det selv-kurs

• Byttemarkeder – spesielt for barn 
som vokser så fort

• Lån en gartner – nytt tiltak i 
 samarbeid med kommunen

• Fiksefester for elektronikk

SOSIAL BÆREKRAFT: Kaja Ahnfelt (t.h.) og Bente Kleiveland mener at sosial bærekraft er spesielt viktig. – Det som er 
kult, er at man også kan bruke grønne løsninger som et reparasjonsarrangement til å lage inkluderende møteplasser, sier de. 
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Målgruppen til boken er alle som står 
i arbeid.

– Men helst tillitsvalgte og sjefer – de 
som jobber med medbestemmelse på 
arbeidsplassen, sier han. 

Nyttårstalen til Jens
Selv har Jon Olav Bjergene vært enga-
sjert i miljøbevegelsen helt siden han 
var tenåring.

– Både i Unio og LO har jeg sett på 
hvordan fagforeningene kan jobbe med 
klima og miljøspørsmål, forteller han.

Bjergene har tidligere vært med 
på å skrive boken «Klimavennlige 
handlinger på arbeidsplassen». Den om-
handlet mest verneombud og tillitsvalg-
te, og hvordan de kan engasjere seg for 
miljøet. Men nå har altså turen kommet 
til tariffavtale.

– Jens Stoltenbergs nyttårstale i 2007, 
hvor han kraftfullt adresserte problem-
stillinger innen klima og miljø, gav en 
gnist til hele fagbevegelsen. Det var en 
klar tale som også vekket min interesse 
og engasjement. Både i Unio og i LO 
har jeg derfor forsøkt å se på hvordan 
fagforeningene kan jobbe med klima og 
miljøspørsmål, forteller han.

Makt til endring
Forskere anslår at det finnes om lag 375 
tariffavtaler i Norge. Tallet inkluderer 

ikke hovedavtaler og særavtaler, og det 
faktiske antallet er derfor langt større. 

Bjergene mener at fagbevegelsen 
ikke har tatt ordentlig i bruk sin makt 
til å fremtvinge reguleringer innenfor 
miljøfeltet. Ifølge undersøkelser bak bo-
ken er det i dag få konkrete miljøkrav i 
det norske avtaleverket.

– Tariffavtaledekningen i Norge er 
bred, derfor er innflytelsen over ar-
beidslivet stor. Og det meste av utslip-
pet kommer nettopp fra arbeidsplasser, 
poengterer han.

Han mener at å innlemme grønne 
valg i avtaleverket følger en naturlig 
utvikling, slik det var da likestilling og 
antidiskriminering ble inkorporert.  

– Dette var temaer som tidligere var 
tariffavtalene uvedkommende, men reg-
nes som relevant i dag, sier han. 

– Men hva er grønn tariff?
– En grønn tariffavtale bidrar til 

reduserte klimautslipp og færre øde-
leggelser av det biologiske mangfoldet. 
Tariffavtalene regulerer lønns- og ar-
beidsvilkår, og andre arbeidsforhold. 
Normalt omhandler dette tid og pen-
ger, men også arbeidsutstyr, godtgjørelse 
for reise og så videre. Bestemmelsene i 
tariffavtalene kan endres og bidra i det 
grønne skiftet, sier han. 

Hvordan folk har det på jobb er og 
blir viktig i livene deres. I tillegg er det 

viktig for mange hvordan jobben påvir-
ker miljøet.

– I avtaleverket kan man samarbei-
de om å legge inn et nytt formål: kli-
ma og miljø. Slik kan det sørges for at 
arbeidsplassene blir mer miljøvennlige, 
forklarer han.

Kampen om kroner og ører i tarif-
foppgjørene trenger ikke å komme i 
konflikt med det grønne skiftet, mener 
han videre. 

Ingen konflikt mellom lønnskrav 
og grønn politikk
– Hvis kronene fra tariffoppgjøret dreies 
i retning av et mer miljøvennlig forbruk, 
finnes ingen konflikt, understreker han. 

En tariffavtale fordeler byrder og goder. 
– Det må også inngå ved en grønn avtale. 
Arbeidstaker kan ikke ta all belastning, ei 

heller arbeidsgiver. Målet er å identifisere 
balanserte tariffkrav mellom arbeidsgi-
ver- og arbeidstakerinteresser, eventuelt 
med positive effekter for begge parter. 
For eksempel behovsprøvd rett til gratis 
parkering på arbeidsgivers eiendom, ve-
gansk kantinemat, drivstoff uten palme-
olje og miljøvennlig arbeidsutstyr der det 
ikke er dyrere, lister han opp. 

Midt i pandemien
Med boken som kom ut våren 2020, 
hadde forfatterne håpet å få temaet 
på agendaen under tariffoppgjøret. Så 
kom koronaen, og hele nasjonen måtte 
tenke på hvordan de kunne berge sine 
virksomheter.

– Gjennomslaget ble ikke helt som 
vi trodde. Likevel har noen tatt fatt i 
budskapet og fremmet krav om miljø-
vennlige løsninger i lønnsoppgjøret, for 
eksempel i Landsoverenskomsten. Det 
var synd at det ikke ble noe trykk på 
grønn tariff i oppgjørene, men gjennom 
pandemien har vi fått sett i praksis at 
endret atferd i arbeidslivet reduserer 
klimagassutslipp ved å ta grep som ek-
sempelvis hjemmekontor og kutte ned 
på reising, forteller han.

– Er de tillitsvalgte positive til grønne 
tariffavtaler? 

– Ja, mange er det. Men mange er det 
ikke, sier fagbokforfatteren som tror det 
kan ha sammenheng med at emnet fort-
satt er nytt for en del. 

Når mange hensyn skal tas under 
forhandlinger, kommer som regel heller 
ikke hensynet til klima og miljø først, 
begrunner han videre. Men en skeptisk 
innstilling kan også ha sitt utspring i 
historien til fagbevegelsen.

– Før var det sånn at er du interes-
sert i miljøvern, meld deg inn i Natur-
vernforbundet, miljø har ikke noe med 
fagbevegelsen å gjøre. Men dette har 
forandret seg en del, forteller han.

«Tariffavtaledekningen 
i Norge er bred, derfor 
er innflytelsen over 
arbeidslivet stor.»

«I avtaleverket kan man samarbeide om å legge  
inn et nytt formål: klima og miljø. Slik kan det sørges 
for at arbeidsplassene blir mer miljøvennlige.»  
Jon Olav Bjergene

Grønn makt i bokform

I fagbevegelsen er «grønn tariff» fortsatt omdiskutert, sier Unios 
sekretariatssjef, Jon Olav Bjergene. Bjergene har sammen med et 
stort antall fagpersoner utkommet med boken «Grønne tariffavtaler» 
på Gyldendal forlag. Vi tok en prat med Unios sekretariatssjef om 
hans engasjement bak bokutgivelsen.

Tekst: Guri Haram  Foto: Unio

Bruk makten til å redusere utslipp!
Interessen for boken har i seg selv 
vært høy.

– Selv om det ikke har vært med 
noen fra arbeidsgiversiden på den litte-
rære siden, har det vært stor interesse. 
Avtalen jeg nevnte, er laget sammen 
med arbeidstakere. Vi har også fått 
mange foredragsforespørsler, spesielt 
fra unge tillitsvalgte. Akkurat det kun-
ne ikke blitt bedre! De yngre forstår det 
enkle i at; er du opptatt av klima og mil-
jø, bruk makten til å redusere utslipp. 
Der er tariffavtalen en mulighet og et av 
våre viktigste verktøy. Ungdommen tør 
mer og har ikke mange motforestillin-
ger. Det er fascinerende å se. Ikke minst 
gjør det meg håpefull, sier han ydmykt.
Med sine mange bidragsytere til boken, 
er det Bjergene som har holdt i tøylene. 

Bokens tema er fortsatt ikke uttømt, så 
sekretariatslederen utelukker ikke flere 
slike boksamarbeid.

Forfatterne har ulike ståsteder fra 
akademia og arbeidsliv. Flest bidragsy-
tere kommer fra det private arbeidslivet. 
Roller de innehar er alt fra sosiologer, 
samfunnsgeografer, økonomer til ju-
rister. I tillegg har mange engasjerte 
personligheter fra miljøbevegelsen, 
forskningsinstitusjoner og LO bidratt. 

– Å jobbe med så mange skribenter 
har vært veldig spennende. Vi har sam-
let de som virkelig kan noe om dette 
temaet og som er eksperter på sine felt. 
De har vært interessante å jobbe med, 
og jeg har lært mye selv. At det er folk 
fra flere fagmiljøer som ser at grønne 
tariffavtaler er mulig, er med på å styrke 
budskapet, avslutter han.

– Med endring av hvordan vi organiserer bedriftene våre, kan vi faktisk oppnå 
miljøresultater, forteller sekretariatssjef og fagbokforfatter Jon Olav Bjergene.

Bibliotekaren 03 2021 Bibliotekarforbundets tidsskrift

16 17

Grønt skifteGrønt skifte



Mange av FNs 17 bærekraftmål sitter al-
lerede i bokryggen på biblioteket. Hver 
dag bidrar vi til mindre forskjeller, mer 
samarbeid, bedre utdanning, innovasjon 
og ansvarlig forbruk. Og vi har alltid ba-
sert oss på delingskultur. Men hvordan 
gjør vi det bedre? Ved Skien bibliotek 
ble spørsmålet aktualisert da vi bestem-
te oss for å bli Miljøbiblioteket. Et annet 
sted på siden kan du se ti eksempler på 
overkommelige miljøtiltak som vi har 
gjennomført i Skien. 

Miljøbiblioteket
Vi så raskt at vi måtte ha en egen pro-
sjektgruppe som jobber med å forbedre 
biblioteket med tanke på miljø, klima 
og bærekraft. Dette har vært helt nød-
vendig for å forvalte en stadig voksende 
portefølje av umiddelbare tiltak, stra-
tegiske vurderinger, spillopper, mer-
kevarebygging, mediestunt og store 
prosjektsatsinger som Bærekraftstigen. 
Ved å lansere oss som Miljøbiblioteket 
ønsker vi å inspirere andre til å foku-
sere på miljø og bærekraft – bibliotek-
brukere, andre biblioteker, kommu-
nale enheter, leverandører og andre 
samarbeidspartnere.

Noen og enhver kan kjenne på håp-
løshet i møtet med klima- og miljøut-
fordringene verden står overfor. Dette 

opplever vi også i miljøgruppa her i 
Skien. For, i den store sammenhengen, 
hva hjelper det om vi her hos oss kutter 
plastomslag på noen tusen bøker i året, 
skifter til led-lamper og slutter å kaste 
bøker som usortert restavfall? Vel, for 
det første hjelper det jo faktisk noe. Og 
om vi og andre som er bevisste på bæ-
rekraft kan smitte alle andre bibliotek 
i landet til å gjøre det samme, hjelper 
det en hel del. Men vi står fremdeles 
igjen med mange spørsmål. For hvor 
går vi videre herfra? Hvor får vi mest 
igjen for innsatsen? Og hva med bæ-
rekraftmålene som ikke handler om 
klima og miljø? Hvordan skal biblio-
teker jobbe med disse? Hvordan kan 
bibliotekene samlet bidra til den store 
dugnaden med å redde kloden og nå 
opp til de aller høyeste målene?

Sammen har vi makt
Det er her Bærekraftstigen kommer 
inn. Arbeidet er tenkt å munne ut i en 
praktisk veileder for mer bærekraftig 
drift og utvikling av norske folkebibli-
otek. Veien går via en strukturert gjen-
nomgang av hvilke bærekrafttiltak som 
gir størst effekt i sektoren vår. Noe kan 
være konkret. Men trolig handler det 
vel så mye om hvordan vi organiserer 
driften og hvilke typer samspill vi kan 

få til. Tenk om folkebibliotekene i alle 
norske kommuner ble skikkelig gode på 
å samarbeide om anbud på teknologi 
og tjenester? Hva med integrering, in-
kluderende arbeidsliv og det å utligne 
forskjellene i samfunnet? Hvordan kan 
vi bidra til dette? Vi er overbevist om at 
en mer samordnet biblioteksektor kan 
bli en viktig nasjonal og global pådriver 
for bærekraftig utvikling med makt til å 
stille krav til utviklere og leverandører.

Pengene vi i Skien har fått nå, skal 
brukes til å hente innspill fra flere bi-
bliotek. Har dere lignende behov som 
oss for mer kunnskap om bærekraft? 
Hva trenger vi sammen å finne ut mer 
om? Ta gjerne kontakt med oss i Skien 
dersom ditt bibliotek ønsker å bidra i 
denne forprosjektfasen!

Ibsen og bærekraft
Arbeidet med Bærekraftstigen henger 
også tett sammen med utviklingen av 
det nye biblioteket i Skien, med inte-
grert Ibsen besøkssenter. Bærekraftsti-
gen skal hjelpe oss å nå de høye målene 
vi har for Ibsenbiblioteket, som et sted 
for medvirkning og demokrati, der alle 
kjenner seg hjemme og jobber sammen 
for en mer bærekraftig fremtid.

Javisst har vi høye mål, men nå har 
vi også fått oss stige!

Skien bibliotek: Sammen 
kan vi nå de høye målene

I april fikk vi ved Skien bibliotek 100 000 kroner fra 
Nasjonalbiblioteket til Bærekraftstigen for å finne ut 
hvordan vi og andre bibliotek kan bli pådrivere for en 
bærekraftig utvikling.

Av Arne Olav Lunde Hageberg og Agnete Mjelland Hafskjold

Informer, opplys og engasjer! 
Arranger klimafestival. Tilby arrange-
menter året gjennom for ulike mål-
grupper med fokus på klima, miljø og 
bærekraft.

Skaff deg samarbeidspartnere. 
Få oversikt over lokale aktører som er 
opptatt av miljø og bærekraft. Disse er 
ofte villige til å dele sin kunnskap gjen-
nom foredrag, verksteder og gjennom 
konkrete tips til bibliotekets drift.

Kutt ut plast, på bøker, ved servering, 
i bæreposer osv. Det går helt fint å låne 
ut bøker uten plast. Med en besparelse 
på 14 kroner per bok sparer vi mer enn 
vi bruker på økt slitasje. Når det gjelder 
poser og bærenett kan publikum velge 

mellom gratis gjenbruk eller 100 pro-
sent nedbrytbare som kan kjøpes.

Sorter søppel. Kutt ut søppelbøtter på 
hvert kontor, ha heller en sorteringssta-
sjon til både publikum og ansatte.

Invester i bokkutter. Bøker kasseres 
miljøvennlig ved at vi frigjør bokblokka 
fra permen. Sidene går i papir, rygg og 
omslag i restavfall.

Ikke lag unødvendig mange eller 
store trykksaker. Oversikten kan de-
les ut på papir, mens detaljene publise-
rer på nett.

Lån ut elsykler. Slik får  flere øyne-
ne opp for hvor bra dette frem komst- 

mid delet er og skaffer seg sin egen.

Opprett frøbibliotek. Vi låner ut frø 
og oppfordrer til å levere frø tilbake et-
ter sesongen. Vi har også sådd frø selv 
utenfor biblioteket sammen med barne-
skoleelever. Det har blitt et stort og fint 
blomsterbed hvor biene trives.

Kjøp inn og profiler bøker om miljø, 
bærekraft og klima til voksne og barn.

Bli et bærekraftbibliotek. På Norsk 
barnebokinstitutts nettsider finner 
du masse inspirasjon og ideer til akti-
viteter og formidlinger som kan ska-
pe engasjement og forståelse for FNs 
bærekraftmål.

Ti tips for et grønnere bibliotek

Illustreasjon: K
engo K

um
a
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NYTT BIBLIOTEK: Det planlegges et nytt bibliotek og besøkssenter i Skien, Ibsenbiblioteket, som legger  
vekt på grønne verdier.
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Fab City:
Hvordan forene bibliotek  
og miljøvern?

Bibliotek kan innta en viktig rolle i bærekraftig utvikling – som 
i Hamburg. Å gi plass til maskiner og tilrettelegge for læring i 
biblioteket, bidrar til at mer kan produseres lokalt. Utslipp av 
klimagasser reduseres, og det blir mindre søppel.

Tekst: Aud Gjersdal

Hvordan kan bibliotekene bidra til bærekraftige byer 
og lokalsamfunn i samsvar med FNs bærekraftmål? 
Verden urbaniseres, og flere byer innser at lokal pro-
duksjon fremmer bærekraftig utvikling og blir en 
såkalt Fab City. 

– Formålet er å øke selvforsyningen og pro-
dusere lokalt det meste byen selv konsumerer før 
år 2054, sier Benedikt Seidel, koordinator for Fab 
City Hamburg. 38 byer over hele verden deltar i Fab 
City-nettverket.

Global verdikjede
Et hovedproblem verden står overfor i dag, er at rå-
varer transporteres fra sted til sted i en global verdi-
kjede og fører til store utslipp av klimagasser, og det 
blir mye søppel. 

 De vil at data transporteres globalt, via inter-
nett, men at det produseres lokalt – i en sirkulær 
økonomi1. 

– Open source maskinvare gjør dette mulig ved 
at vi kan sende instruksjoner for bygging av produk-
ter digitalt. På basis av denne informasjonen kan det 
produseres lokalt ved hjelp av en 3D-printer, sier han.

– Bibliotekene kan organisere kunnskapspro-
duksjon, lagre og gi tilgang til kunnskapen. Konsu-
menter bør også gis informasjon om hvilke materi-
aler produkter er laget av. 

I verkstedene finnes maskiner som 3D-skriver, 
laserskjærer og 3D-skanner. De fleste er kontrollert 

av datamaskiner, og Fab City har nå utviklet en start-
pakke. Både programvare og maskinvare skal være 
open source.

Samarbeid med Hamburg folkebibliotek
– Det ville vært fint om all dokumentasjon som 
trengs for å reprodusere maskinene, kan bli tilgjen-
gelig online. Da kunne også offentlige bibliotek i 
Norge lage dem, sier han.

– Bibliotekene har et nettverk, er godt organisert 
og finnes i nesten hvert nabolag. De gir oss plass, og 
vi har maskinene som trengs, sier Seidel. Maskinene 
bygges i workshops, og ideen er at det skapes et fel-
lesskap mellom personene som bygger dem. 

– De beholder utstyret og driver verkstedet vi-
dere på egen hånd.

– Det er viktig å ha politisk støtte for å nå målet.  
Lokale myndigheter, den tyske regjeringen og EU gir 
støtte til organisasjonens arbeid og sammen med 
Helmut-Schmidt-Universität, har de fått fem millioner 
Euro for å utvikle en digital infrastruktur.

Benedikt Seidel

– Samarbeidet med Fab City er på planleggingsstadiet, 
sier Inge Emskötter, leder for sentralbiblioteket i Hamburg, 
men de håper å få satt opp et Fab Lab så snart som mulig 
i nærheten av biblioteket. Foto: Clara Simon.

– Som et første trinn planlegger vi workshops for 
å montere 3D-skrivere i sentralbiblioteket. Det er 
flott hvis bibliotekbrukerne kan printe reservedeler 
av plast, dagligdagse ting slik som batterideksler på 
fjernkontroller, veggfester til persienner eller knag-
ger for headsettet. På den måten unngås avfall, og 
plastprodukter kan vare lengre, sier hun. 

Noen tanker om fremtiden i dette arbeidet?
– Vi vil gjerne ha en liten Fab Lab, et verksted inne 
på Sentralbiblioteket. For øyeblikket har vi dessverre 
ikke plass i det sentrale biblioteket, men vi diskute-
rer nå ideer om å sette opp et lite verksted sammen 
med Fab City rett i nærheten. Alle typer mennesker 
oppsøker bibliotekene, og jeg er sikker på at mange 
kan bli begeistret over ideen om Fab City. Da blir 
det viktig å kunne tilby et permanent sted hvor folk 
kan se og prøve Fab Lab, diskutere og utvikle ideer 
sammen med andre, avslutter Emskötter.

1Produktene skal vare så lenge som mulig, ved at de repa-
reres og modifiseres. Når dette ikke er mulig lenger brukes 
materialet som råvarer i ny produksjon.

 

Sentralbiblioteket – lek og læring
Inge Emskötter, leder for Zentralbibliothek – 
Bücherhallen Hamburg, forteller at folkebiblioteket 
består av et stort nettverk med et sentralt bibliotek, 
distriktsbibliotek og to mobile bibliotek. De er fore-
løpig på idéstadiet i samarbeidet med Fab City.

– I tillegg til klassisk lesestimulering har biblio-
teket et mål om å formidle teknisk kunnskap og 
mediekompetanse, spesielt for barn, unge og eldre. 
Vi har jobbet med temaene teknologi og vitenskap i 
lang tid, har læringsroboter samt to humanoide ro-
boter og lærer brukerne om miljøvern og bærekraft 
på en lekende måte. 

Bibliotek er opprinnelig institusjoner for 
bærekraft, og Fab City har liknende mål: Å gjøre 
teknisk kunnskap og miljøvern tilgjengelig og åpent. 

Om Fab City
 
Fab Cities-prosjektet ble lansert i 
Barcelona 2011. 38 byer, som Paris, 
Amsterdam og Boston har forpliktet 
seg til prinsippene i Fab City-anifestet 
og blitt Fab Cities. Fab City i Hamburg 
ble startet i november 2020.

Målet er selvforsynte byer. Dette inne-
bærer relokalisering av produksjon, 
reduserte utslipp av klimagasser og 
mindre søppel. 

Informasjon om hvordan ting kan pro-
duseres transporteres globalt, mens 
produksjonen skjer lokalt.
Fab Citynsker å bygge en global data-
base med dokumentasjon på hvordan 
ting kan produseres.
Kilde: https://fab.city/
https://fab.city
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Dersom arbeidsgiver ikke adresserer 
noen av våre utfordringer, er faren for 
streik neste år overhengende. Erfaringene 
vi fikk i år, blir derfor gode å ta med seg 
inn mot neste lønnsoppgjør – våren 2022.

Resultat i kommuneoppgjøret
KS kom til en løsning med de andre 
sammenslutningene (LO, YS og Akade-
mikerne) etter mekling. Resultatet ble 
en kombinasjon av sentrale tillegg og 
midler til lokal pott innenfor rammen 
av 2,8 prosent. Det sentrale tillegget vari-
erer med ansiennitet og stillingsgruppe. I 
stillinger med krav om treårig utdanning 
gis et lønnstillegg fra 12.100 kroner for 
arbeidstakere med 0 års ansiennitet til 
16.700 kroner for dem med 16 års ansi-
ennitet eller mer. Virkningsdato er satt 
til 1. mai. 

I Oslo ble det også løsning med de an-
dre hovedsammenslutningene. Her ble 
resultatet et prosentvis tillegg på lønnsta-
bellen på 3,4 prosent fra lønnstrinn 32 og 
oppover. Ansatte med lønnstrinn 31 og 
under er sikret et tillegg på 16.500 kroner 
per 1. mai. Oppgjøret har en ramme på 
2,8 prosent.

Resultat i statsoppgjøret
Unio kom til en til en løsning med staten 
etter mekling. Løsningen ligger innenfor 
en ramme på 2,7 prosent. Halvparten av 
tillegget gis som sentralt tillegg og halv-
parten fordeles lokalt. Lønnsveksten blir 
gitt som en blanding av kronetillegg og 

prosentvise tillegg. Deler av tilleggene 
har en lavtlønns- og likelønnsprofil. 
• Med virkning per 1. juli 2021 avset-

tes det 1,8 prosent av lønnsmassen 
på forhandlingsstedene til lokale 
forhandlinger.

• Forhandlingene skal være avsluttet 
innen 31. oktober 2021.

• Det gis et generelt tillegg på tabel-
len med virkning per 1. mai 2021 
slik:

 a) 0, 9 prosent til alle
 b) 1500 kroner til alle
 c) 4000 kroner til alle fra lønnstrinn  
 19 til og med lønnstrinn 50
 d) Fra og med lønnstrinn 51 til og   
 med lønnstrinn 69 blir tillegget på  
 4000 kroner redusert med 200 kroner 
 per lønnstrinn, slik at tillegget som 
 blir gitt i lønnstrinn 51 er 3800 kroner 
 og 200 kroner i lønnstrinn 69.

De fleste av BFs medlemmer ligger mel-
lom lønnstrinn 51 og 69 og får dermed 
et ekstra kronetillegg i år. Dette er en del 
av likelønnsprofilen i årets oppgjør. Til-
legget gjør at BFs medlemmer kommer 

Mellomoppgjøret 2021: 
Hva oppnådde vi?

Bibliotekarforbundet gikk inn i årets 
lønnsoppgjør med en tydelig forventning 
om reallønnsvekst for medlemmene. 
Oppgjøret var et såkalt mellomoppgjør, 
hvor det stort sett handler om økonomi 
og størrelse på lønnstillegget. Det viste 
seg vanskelig å komme til enighet, og 
lønnsoppgjørene i både KS, Stat, Oslo og 
Spekter gikk derfor til mekling. 

I KS, Oslo og Spekter kunne ikke 
Unio akseptere meklingsmannens forslag 
og tok derfor ut sine medlemmer i streik. 
Den 4. juni vedtok Stortinget tvungen 
lønnsnemnd for tvisten mellom Unio 
og KS, og noen dager senere ble samme 
avgjørelse tatt for Oslo. I Spekter ble strei-
ken avblåst i midten av juni etter enighet 
om frivillig lønnsnemnd. 

For KS og Oslo er det vedtatt tvun-
gen lønnsnemnd. Tvistene skal behand-
les i Rikslønnsnemnda henholdsvis 
16. og 27. september. Kjennelsen skal 
foreligge raskt etter nemndbehandlin-
gen, slik at resultatet fra årets oppgjør 
for Unios medlemmer vil være kjent 
før fristen for gjennomføring av lokale 
lønnsforhandlinger. 

Det antas at kjennelsen fra Rikslønns-
nemnda vil bygge på de avtalene som al-
lerede er forhandlet frem for de andre 
sammenslutningene. Frem til kjennelsen 
foreligger gjelder lønns- og arbeidsvilkår 
slik de var per 30. april. Kjennelsen vil få 
samme virkning som en tariffavtale og 
gjelde fram til hovedoppgjøret 2022.

Streik
Oppgjøret i kommunal sektor gikk til 
mekling, da Unio og KS ikke fant en for-
handlingsløsning. Siste tilbud hadde en 
ramme i underkant av 2,7 prosent. Dette 
var for lavt til at Unio kunne aksepteres, 
og streik var et faktum. Også i Oslo ble 
det streik etter at arbeidsgiveren ikke vis-
te vilje til å innfri.

Mange av Bibliotekarforbundets 
medlemmer ble tatt ut i streik, og vi 
opplevde at streikeviljen var god blant 
medlemmene.

Unio mener også at streikene var for-
svarlige, og at beslutningen om tvungen 
lønnsnemnd ikke vil løse de samfunns-
utfordringene som lå til grunn for strei-
kene. Beslutningen om tvungen lønn-
snemnd bare understreker viktigheten 
av Unio-medlemmenes arbeid.

Uansett utfall i nemnda, vil mange 
av utfordringene og kravene fra årets 
mellomoppgjør følge oss inn i neste års 
lønnsoppgjør. 

        

Erfaringene vi fikk i år, blir 
derfor gode å ta med seg 
inn mot neste lønnsopp-
gjør – våren 2022.

        

        

Til tross for streik ble det 
ikke gjennomslag for bib-
liotekarenes krav i dette 
lønnsoppgjøret. Neste år 
er det hovedoppgjør.

        

bedre ut av lønnsoppgjøret enn mange 
andre yrkesgrupper. Deler av potten i 
lønnsoppgjøret går til lokale forhand-
linger. Ettersom årets lønnsoppgjør i 
staten har en likelønnsprofil, bør dette 
også være føringen lokalt.

Utfordringer 
Lønnsveksten i kommunal sektor i 2020 
havnet 0,5 prosent under frontfaget og 
ble betydelig lavere enn andre områder 
i privat sektor. I staten viser tallene det 
samme. Det er en ubalanse mellom pri-
vat og offentlig sektor som det må gjø-
res noe med. Mens industrien landet på 
en lønnsvekst på 2,2 prosent i 2020, var 
f.eks. lønnsveksten i staten på bare 1,8 
prosent. Denne differansen er utregnet 
til 432 millioner. Det betyr at statsansat-
te gikk glipp av nesten en halv milliard 
kroner, sammenlignet med resultatet i 
industrien. 

I tillegg viser tall fra staten at det for-
svinner store summer av statens lønn-
spott til faste og variable tillegg til Forsva-
ret, altså at høy aktivitet i Forsvaret spiser 
av lønna til bibliotekarene og de andre 

ansatte i staten. Hvis Forsvaret holdes 
utenom, var lønnsveksten i staten kun 
1,5 prosent i 2020. 

Unios aksept i staten kom etter en hel-
hetsvurdering, selv om det er med en viss 
skuffelse over en arbeidsgiver som ikke 
ønsker å prioritere annerledes.

Unio er tydelige på at frontfagsmodel-
len kun er ment å være normgivende og 
at det ligger et handlingsrom i modellen 
som kan utnyttes. Særlig viktig var dette 
i år, ettersom Unios medlemmer er de 
som har stått i første rekke og holdt hjula 
i gang under pandemien. 

I tillegg til mindrelønnsutviklingen 
mot frontfaget, er det i kommunal sek-
tor avdekket store utfordringer med å 
rekruttere og beholde lærere, sykepleiere 
og andre kommunalt ansatte med høy 
kompetanse og lang utdanning. Unio 
mener at lønn kan være med på å løse 
disse utfordringene. For eksempel har 
SSB anslått at Norge vil mangle 30.000 
sykepleiere om 15 år. Allerede i dag opp-
gir tre av fire kommuner at det er vanske-
lig å få tak i nok sykepleiere.

14 %
Stat

72 %
Kommune (inkl. 
fylkeskommune)

Andel yrkesaktive BF-medlemmer
fordelt på tariffområde 

8 %
Oslo 

kommune

6 %
Totalt andre  
tariffområder

Tekst: Hege Bergravf Johnsen, rådgiver i Bibliotekarforbundet
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Endelig ble det KORG-dager (kunn-
skapsorganisasjonsdager) igjen. Fjorår-
ets konferanse ble avlyst på grunn av 
Covid-19. I år valgte Institutt for arkiv-, 
bibliotek- og informasjonsfag (ABI) å 
holde arrangementet heldigitalt i Zoom. 
Det er to dager der en løfter blikket for 
et større perspektiv og får vite litt om 
utviklingen fremover innenfor kunn-
skapsorganisasjon. Til sammen 456 uni-
ke brukere benket seg foran skjermen. 
198 av disse deltok både 3. og 4. juni. 

Fremskritt i teknologi og forskning gir 
endrede kompetansekrav. Identifikasjon 
og innfrielse av disse rigger faget og pro-
fesjonen for fremtiden. ABI har under-
søkt hva profesjonsfeltet etterspør, iden-
tifisert trender og ut fra det endret på 
utdanningen i metadata. Professor Trond 
Aalberg holdt foredraget Hvilken meta-
datakompetanse trenger bibliotekarene? 

Endring i profesjonen
– Vi ønsker å tilby en utdanning som gir 
faglig kompetanse og som er relevant 
for mange virksomheter og stillinger, 
sier Aalberg, og viser hvordan kompe-
tanse på metadata inngår i helheten av 
profesjonskompetansen. I undersøkel-
sen «Vi søker deg med relevant høyere 
utdanning» ble 222 stillingsannonser 
fra perioden 2015 til 2018 gjennomgått 
med hensyn til hvilken kompetanse 
som etterspørres i arbeidsmarkedet.

– Termen katalogisering er fortsatt en 
relativt mye brukt term, ellers er kom-
petansebehovet som skisseres på andre 
områder enn det som går på teknisk 
metadatahåndtering, sier han, og viser 
deretter resultat fra en spørreundersø-
kelse Kim Tallerås gjorde som forarbeid 
til den nye utdanningsplanen.

Tallerås spurte her hva respondentene 
fra fag- og forskningsbibliotek mente 
var det viktigste studentene har lært. De 
svarte at kunnskapsorganisering og sys-
temforståelse er viktigst. I folkebibliotek 
er fokus på formidling. På spørsmål om 
hva som er viktigst om fem til ti år frem-
heves arrangementer og formidling. Fra 
begge grupper?

– Her ser vi en vesentlig endring i 
hva bibliotekarprofesjonen var for kan-
skje 20–30 år siden, der katalogisering 
var mye mer sentralt. Det har vi prøvd å 

samtidig er det endringer i regelverk, 
standarder, formater og praksis. For å 
kunne delta i de endringsprosessene, 
og i utvikling av nye anvendelser, så er 
det behov for god og grunnleggende 
kompetanse, understreker Aalberg, og 
viser til at digitaliseringen i samfunnet 
og utbredelsen av Open Access gir økt 
fokus på metadata. Informasjon om 
kulturobjekter er blitt god forretning 
enten der er lydbøker, eller tjenester for 
strømming av musikk i salg. Metadata er 
blitt viktig, og det er flere aktører som 
skaper dem.

– Visjonen for hvilken me t a  data-
komp  e tanse  det er behov for, er basis-
kompetanse som har nytte over tid og 
på tvers av forskjellige anvendelser. Vi 
ønsker å utdanne kandidater som har 

fange opp i den nye programplanen for 
bachelorstudiet, sier Aalberg. 

Entitetene kommer
Det er over 20 år siden IFLA lanserte 
FRBR (Functional Requirements for Bibli-
ographic Records). Denne modellen erstat-
tes nå av IFLAs Library Reference Model.

– Dette representerer et skifte som 
ikke har vært så markant foreløpig. 
Men vi har nå en modell og teori bak 
bibliotekkatalogen, som på sikt vil 
påvirke praksisen, sier han, og under-
streker at entitetene er på full vei inn i 
kunnskapsorganiseringen.

– Det er stort fokus internasjonalt på 
å utvikle standarder og vokabularer som 
understøtter entitetstankegangen, sier 
han og viser til hvordan et Google-søk 
innenfor kultur ikke bare gir en presen-
tasjon av ressurser, men også faktabok-
ser om de spesifikke entitetene. Library 
Reference Model har i sin tur resultert i 
en 2020-versjon av Resource Description 
and Access (RDA). RDA er ikke lenger 
en fullstendig manual for katalogisering, 
men et rammeverk for bibliografisk be-
skrivelse med fleksibilitet i anvendelser 
og implementering.

– Her må en lage sine egne manua-
ler og vil da trenge kompetanse på det, 
sier han, og peker på den tredje viktige 
trenden, nemlig Semantisk web.

– Semantisk web er i ferd med å bli 

evne til å konstruere, kontekstualisere, 
evaluere, og ikke minst lage kvalitetskri-
terier for de metadata som skapes.

1Gjestrum, L., Tallerås, K. & Tveit, Å.K. (2018). 
”Vi søker deg med relevant høyere utdan-
ning” : Kompetansebehov i det bibliotekfag-
lige profesjonsfeltet.

2https://student.oslomet.no/studier/-/
studieinfo/emne/BIB2730/2021/H%C3%98ST

3https://student.oslomet.no/studier/-/
studieinfo/emne/BIB1520/2021/H%C3%98ST

4https://student.oslomet.no/studier/-/
studieinfo/emne/BIB2720/2021/H%C3%98ST

Nye kompetansekrav:

Endret utdanningstilbud

Hvilken metadatakompetanse bibliotek  
trenger, endrer seg stadig. Derfor har ABI justert 
utdanningstilbudet for bibliotekarer.

Av Aud Gjersdal

         

Fremskritt i teknologi 
og forskning gir
endrede kompetanse-
krav.

        

den dominerende plattformen for ut-
veksling av data, og brukes på alle typer 
metadata og på alle områder, enten vi går 
til transportnæringen som er interessert i 
å bruke semantisk web for tilrettelegging 
av smarte byer eller katalogisering, sier 
han. Erfaringer fra biblioteksektoren vi-
ser at en trenger nye kvalitetskrav.

– Det som var gode data i eksis-
terende bibliotekkataloger blir ikke 
nødvendigvis gode semantisk web data.

 
Behov for basiskompetanse 
Det nye bachelorstudiet tilbyr tre emner 
innenfor metadata: Metadata i bibliotek  
Informasjonssystemer og Organisering 
av data og informasjon. 

– Metadatakompetanse er ikke nød-
vendigvis så essensielt for alle lenger, 
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Hva appellerer til den enkelte bruker?

Biblioteksentralen utvikler nye digitale formidlingstjenester 
for folke- og skolebibliotek. De bruker lesersørvismetoden 
som grunnlag for å lage nye metadata. Slik kan bibliotek 
dekke den enkelte brukerens behov bedre. 

Tekst: Aud Gjersdal

Biblioteksentralen utvikler nye digitale formidlings-
tjenester for folke- og skolebibliotek. De bruker 
lesersørvismetoden som grunnlag for å lage nye 
metadata. Slik kan bibliotek dekke den enkelte bru-
kerens behov bedre. 

Biblioteksentralen utvikler nå et vokabular til 
bru k i felles beskrivelser av litteratur i folke- og 
skolebiblio tek. Bibliotekaren kan bruke sin digitale 
kompetanse ved å beskrive bøker som dekker den 
enkelte brukerens behov bedre og danner grunn-
laget for nye dig i  tale tjenester. Gjeldende versjon 
av RDA gir nemlig fleksibilitet og muligheter for 
innovasjon.

– I løpet av de neste årene vil det skje store end-
ringer. Entitetene kommer, lenkede data kommer 
og maskinene kommer. Dette åpner opp for veldig 
store muligheter i bibliotekverdenen, sier metadata-
sjef Elise Conradi.

Muligheter med metadata
Ifølge Google finnes det cirka 130 millioner bøker 
i verden.

– Det er fantastisk å tenke på at biblioteker 
verden over beskriver disse med noenlunde samme 
standarder, sier hun. Biblioteksentralen ønsker å 
forbedre formidlingen ved hjelp av nye utradi-
sjonelle metadata, og dette arbeidet hviler på tre 
forutsetninger:

1) Metadata gir kjennskap til innholdet i samlingen.
2) Alternative typer metadata kan bedre inspirere 

til lesing enn dem vi tradisjonelt finner i fulls-
tendige katalogposter.

3) Det finnes ikke god nok teknisk infrastruktur for 
konsistent produksjon, oppbevaring og gjenbruk 
av anbefalinger og andre formidlingsdata.

Katalogisator beskriver boken, og deretter overtar 
formidlerne. Disse finner egnede hylleplasseringer, 
skriver anbefalinger og lager podkast.  

– Alt dette er enten berikelser av en bok eller 
en relasjon mellom bøker. Det er med andre ord 
metadata, sier hun og sammenlikner disse data med 
situasjonen på 1860-tallet, før Ammi Cutter og Mel-
vil Dewey kom med sine standarder.

– Alle satt på hver sin egen tue og på hvert sitt 
bibliotek. Det ble vanskelig å gjenbruke hverandres 
arbeid og vanskelig å lage tjenester ut fra det arbei-
det som ble gjort. Det har vi tenkt å gjøre noe med. 

Digital lesersørvis
– Vi ønsker å gjøre dette basert på metadata og da er 
det behov for gode strukturerte data, sier Conradi, og 
forteller videre at de tar utgangspunkt i lesersørvis. 
Det er en metode for å se hva leseren har likt i en 
bok og da antakelig vil like i en annen. 

– Hvordan finne et språk for å kunne presentere 
leseforslag? spør hun. Ifølge lesersørvis-metoden er det 

– Dette gjorde vi med tanke på at dette er metadata 
som skal fungere sammen med eksisterende emne-
ord. Til slutt laget vi definisjoner og omfangsnoter.

Datamodell etter RDA
De har utviklet en datamodell for vokabularet, slik at 
det tilfredsstiller bibliotekfaglige standarder. 

– Appelltermene skal kunne kobles til verk eller 
uttrykk, sier hun, og påpeker at alt de har laget inntil 
nå skal kunne kobles til verk. Senere lager de kan-
skje appellfaktorer som bare dreier seg om lydbøker, 
som vil da knyttes til uttrykk. For å kunne uttrykke 
koblingen mellom verk eller uttrykk og appellterm, 
trengs en relasjon.

– Hvordan kunne en fått inn denne relasjonen i 
RDA-rammeverket?, spør hun. De har vært i kontakt 
med RDA Steering Committee, og det er enighet om 
at relasjonen mellom appellterm og verk (Appell av 
verk) kan tenkes å være en subtype av Kategori av verk2. 
Subtyper av Appell av verk igjen er Tempo av verk, 
Hendelsesforløp av verk, Tone av verk, og så videre. 

– Vi skal nå prøve dette ut som en RDA-extension, 
understreker hun.

– Ikke grenser for hva vi kan få til
I det videre skal Biblioteksentralen både samle inn 
og produsere termer. Bibliotekarer skal kunne leg-
ge inn termer ved hjelp av et registreringsskjema. 
Dette blir til en database med appelltermer. Til 
slutt må det tilrettelegges for at data kan eksport-
eres i ulike formater.

– Det blir en slags brønn for formidlingsdata, der 
bibliotek kan legge litt inn – og få mye ut. Alt dette 
gir tilrettelegging for gode formidlingstjenester og 
gjenbruk av data. Jeg tror ikke det er grenser for hva 
slags tjenester vi kan få til! avslutter Elise Conradi.

1 http://www.lesersørvis.no
2 I RDA Toolkit defineres Kategori av verk som «en type 
som verket tilhører». Relasjonen er blant annet også brukt 
for å knytte verk til sjanger- og formtermer.

seks faktorer i bøker som appellerer til lesere, og disse 
kalles appellfaktorer. Dette er tempo, hendelsesforløp, 
tone, karakter, språk/skrivestil og bakgrunnsramme. 
 – Tanken er at en skal prøve å finne ut hva låne-
ren likte ved akkurat denne boken og lytte etter ord 
som hører til disse faktorene, sier Conradi. Biblio-
teksentralen lager ut fra dette et vokabular, som en 
kan beskrive leseropplevelser med og tilrettelegge 
for gjenfinning av tilsvarende bøker. 

Skreddersydd vokabular
– Hvordan går en frem for å lage et kontrollert voka-
bular ut fra appellfaktorer? Hvordan i fagområdet 
vårt lager vi kontrollerte vokabularer, tesauri eller 
klassifikasjonsskjemaer? spør hun, og viser til teore-
tikeren S. R. Ranganathan, som anbefalte følgende 
fremgangsmåte:
1. Samle inn termer.
2. Foreta fasettanalyse.
3. Identifisere synonymer og kvasisynonymer.
4. Velge foretrukne termer.
5. Lage definisjoner og omfangsnoter.

Arbeidsgruppen i metadata-avdelingen i Biblioteksen-
tralen gjennomførte disse oppgavene og kom frem til 
et vokabular. Dette presenterte de for en referanse-
gruppe bestående av bibliotekarer med kompetanse 
på lesersørvis, og fikk tilbakemeldinger. 
 – Vi satte oss inn i lesersørvis-metoden, sjanger-
lære, fordypet oss i mange ulike sjangre av skjønnlit-
teratur og sjekket: Fungerer vokabularet vi har laget 
bra nok?, spør hun. For å oppnå en felles forståelse av 
termene brukte de mye tid på å diskutere definisjoner.

B E D R E
F O R M I D L I N G

“Litt inn, mye ut”

Gratis for bibliotek
(CC0-lisens)

Supplement til
Nasjonal brønn

Standarder for 
metadata

Biblioteksentralen
utvikler og drifter 
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Noen ytringer kan krenke, provosere, 
skape utrygghet og støte bort mennesker 
fra biblioteket. Samtidig er ytringsfrihet 
en menneskerett og helt nødvendig i 
demokratiet. Hvordan kan bibliotekene 
håndtere dilemmaer som oppstår? Norsk 
bibliotekforening og Deichmanske bibli-
otek arrangerte, mens filmregissør Nina 
Grünfeld ledet samtalen.

Behandle folk på lik linje 
Kristiansand kommune nektet i 2013 
å leie ut møtelokale på biblioteket til 
SIAN. Begrunnelsen var at organisasjo-
nens formål var uforenlig med kom-
munens og folkebibliotekets verdier. 
Sivilombudet kritiserte denne avgjørel-
sen. Anne Kristin Undlien, biblioteksjef 
ved Kristiansand folkebibliotek lærte av 
hendelsen:

– Jeg har lært å holde fast ved at vi 
tross alt befinner oss i fredstid, i et godt 
demokrati og et samfunn med tillit til 
hverandre. Da er det utrolig viktig å 
ikke dehumanisere hverandre, sier hun. 
Dersom en høyreekstrem organisasjon 
ber om å få bruke arrangementsrom-
met, skal de ikke bare få beskjed om at 
rommet er opptatt. Undlien påpeker at 

denne praksisen er et eksempel på be-
visst forskjellsbehandling, og det frarå-
der hun sterkt.

– Det er en måte å komme unna 
det på, som er ganske feig, sier hun, 
og understreker at en må behandle 
folk likt. Samtidig er det et dilemma 
at noen krever sin rett til ytringsfrihet, 
men opptrer på en måte som skrem-
mer andre slik at disse blir redd for å 
bruke ytringsfriheten. En bedring er at 
bibliotekene etter hvert får egne arran-
gementsrom, slik at brukerne selv kan 
velge om de vil gå dit. Bibliotekene er 
da bedre rigget for å ta de kontroversi-
elle debattene.

– De praktiske tingene betyr veldig 
mye.

Troll trives i solen
Shoaib Sultan, antirasistisk aktivist, dis-
kuterer gjerne med SIAN, men ønsker 
ikke at de får holde opplysningsmøter i 
biblioteket. Mer problematisk er nyna-
zister, som står for voldsforherligelse og 
hatideologi. 

– Et sted bør man kunne si at nei, det-
te er dehumanisering på et så ekstremt 
nivå at det vil vi ikke ha på en offentlig 
arena, sier han. Med det menes ikke at 
de skal forbys å uttrykke seg, men at de 
ikke får gjøre dette på offentlig grunn. 

– Dette gir en legitimitet de ikke bør 
få, sier han, og viser til forestillingen 
om den frie meningsutveksling der ide-
er ufarliggjøres i diskusjoner – at troll 
sprekker i solen.

– Problemet er at troll trives ganske 
godt i solen. At biblioteket blir en taler-
stol for dem og gir dem en flombelyst 
scene å spre sitt budskap på, er proble-
matisk, sier han. Et annet dilemma er 
rasistisk litteratur. Forfatteren Øvre 
Richter Frich sine bøker fra første halv-
del av 1900-tallet blir nå nyutgitt.

– Bøkene har et rasistisk, antisemit-
tisk verdensbilde. Er det greit at vi eks-
ponerer nye generasjoner for dette, når 
vi vet hvordan det har gått tidligere? 
Dette må diskuteres.

Bibliotekene – en demokratiskole
– Jeg er mer bekymret over at vi har 
halvert antall bibliotek de siste årene 
enn at vi åpner dem mot verden, svarer 
Heidi Austlid, administrerende direk-
tør i Forleggerforeningen. Forleggerne 
har som bibliotekene en oppgave i å 
være forsvarere og tilretteleggere for et 
meningsmangfold. 

– Det betyr ansvar for mangfold 
i utgivelser, på linje med at bibliote-
kene har ansvar for å være arena for 
meningsmangfold og en enormt vik-
tig rolle i å være en demokratiskole, 

Paneldebatt Arendalsuka:

Den vanskelige  
ytringsfriheten

Arendalsuka innbyr til meningsbrytning. Panel- 
debatten Ubehaget i biblioteket – er biblioteket for alle? 
på Arendal bibliotek fokuserte på ytringsfrihet.

Tekst og foto: Aud Gjersdal

– Jeg har lært å holde fast ved at vi
tross alt befinner oss i fredstid, i et godt
demokrati og et samfunn med tillit til
hverandre. Da er det utrolig viktig å
ikke dehumanisere hverandre.

Anne Kristin Undlien

Hva er krenkende og hva skal tillates av meninger? Under Arendalsuka ble bibliotekenes 
rolle diskutert. Panelet besto av (fra venstre): Anne Kristin Undlien, Heidi Austlid, Adele 
Matheson Mestad, Shoaib Sultan og debattleder Nina Grünfeld.

understreker hun, og peker på økende 
tendens til kunnskapsforakt og dårligere 
leseferdigheter. 

– Jeg er kjempebekymret over at til-
gangen til bibliotek som den arena som 
skal være demokratiskole er redusert de 
siste ti årene. I mange deler av Norge 
finnes ikke dette viktige lokalhuset.

– Vi vet også viktigheten av bibliote-
karen i å utvikle kritiske informasjons-
brukere, få et mangfold av meninger, 
ulik kunnskap og utvikle den kommen-
de generasjonen.

Meningsbrytning – ikke  
ekskludering
Ytringsfriheten har tre begrunnelser, 
sier Adele Matheson Mestad, direktør 
ved Norges institusjon for menneske-
rettigheter. Først en individuell, der 
mennesker blir til i møte med andres 
ytringer for å utvikle egen autonomi. 
Så, sannhetssøking som prosess, der 
meningsbrytning flytter verden frem-
over. Til slutt demokratiargumentet som 
sier at vi ikke kan ha et demokrati uten 
ytringsfrihet.

– Ytringsfrihet beskytter ikke bare 
det vi liker og det som er behagelig, men 
også ytringer som er egnet til å sjokkere, 
forstyrre og fornærme, sier hun. Samti-
dig har ytringsfriheten begrensninger. 
Rent sjikanøse ytringer har ikke vern. 

– Noen ytringer er ikke lovlige. Da 
slipper vi dem til, og straffeforfølger i 
ettertid hvis de typisk krenker mennes-
keverdet. Men vi driver ikke med for-
håndssensur, understreker Mestad. En 
kan ikke si nei til noen basert på hva 
en tror de vil si. Det likner på forhånds-
sensur, og det har grunnloven et sterkt 
vern mot.

– Utgangspunktet er meningsbryt-
ning. Er du uenig, skal du angripe ytrin-
gen med motytringer, og ikke ved å si 
«du skal ut». Bibliotekene har en rolle 
i å bære øvelsen av å utøve ytringsfrihet. 
Det er en viktig funksjon for å skape på-
koblede borgere. Til syvende og sist er 
det den eneste måten å komme dehu-
maniserende holdninger til livs.
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Hva er autisme?
Autisme blir beskrevet som et spekter. Det betyr at 
personer med autisme vil ha forskjellige utfordrin-
ger og oppleve disse som mer eller mindre krevende. 
Noen vanlige kjennetegn ved autisme er imidlertid 
utfordringer med å forstå gester, kroppsspråk, emo-
sjoner, svingninger i talevolum, stemmeleie, tonefall 
og tempo i kommunikasjonen med andre. En del 
har også utfordringer med konsentrasjonen, mens 
andre opplever angst, depresjon og lærevansker. Ter-
minologien høytfungerende autisme brukes her for 
å beskrive brukere i den ene enden av dette autisme-
spekteret, som på tross av en del utfordringer har en 
mild form for autisme. Ifølge NHI (2021) vil 10 til 15 
prosent med høytfungerende autisme kunne leve et 
forholdsvis normalt liv som voksne, mens ytterligere 
15–20 prosent har behov for noe tilrettelegging og 
hjelp. Det understrekes imidlertid at også høytfun-
gerende personer kan ha behov for tilrettelegging.

Bakgrunnen for valg av tema var et ønske om at 
flere brukergrupper skal ha tilgang til biblioteket.

Folkebibliotekloven viser til at folkebiblioteket 
sitt samfunnsoppdrag er å være tilgjengelig for alle 
som er i Norge. Paragraf 2 presiserer at «Folkebiblio-
tekvirksomheten omfatter bibliotektjenester for alle 
som har spesielle vansker med å bruke biblioteket» 
(Lov om folkebibliotek, 2014, § 2). Dette kan gjøres 
ved å gjøre biblioteket universelt utformet. 

Universell utforming
Universell utforming i en bibliotekkontekst handler 
om at alle mennesker, uavhengig av alder, kjønn, 
legning, kulturell bakgrunn eller funksjonsnivå 
skal ha et likeverdig tilbud på biblioteket. Alle skal 
ha mulighet til å bruke både fysiske og digitale bi-
bliotektjenester uten store utfordringer eller egne 
tilpasninger. I samfunnet i dag er det mye fokus på 
universell utforming. Det meste av oppmerksom-
heten er imidlertid rettet mot synlige funksjons-
nedsettelser. I faget «BIBV3600 Universal design» 
ved bibliotekutdanningen ved OsloMet diskuterte 
vi hvorfor det er lite fokus på hva som kan gjøres 
for å forbedre forholdene for personer med autisme 
ved norske bibliotek. Denne bacheloroppgaven ble 
derfor gjennomført for å få en bedre forståelse av 
brukergruppens behov.

Potensielle barrierer  
på biblioteket
Vi ønsker å sette lys på hvordan bibliotek kan få 
et mer mangfoldig tilbud ved å trekke inn hvilke 
utfordringer og løsninger som ble identifisert i 
bacheloroppgaven.

Syv personer med høytfungerende autisme ble in-
tervjuet om bibliotek og bibliotekbruk. Intervjuene 
var strukturert slik at deltakerne fortalte hvilke ut-
fordringer de møtte på biblioteket og foreslo deretter 

Sett i lys av personer med autisme 
Er biblioteket tilgjengelig 
for alle?

Våren 2021 leverte Thea Bellen Haflan bacheloroppgaven i 
bibliotek og informasjonsvitenskap ved OsloMet. Den handlet om 
hvilke utfordringer personer med høytfungerende autisme møtte 
på biblioteket og hvilke tiltak som kunne forbedre bibliotektilbudet. 

Av Thea Bellen Haflan & Gerd Berget, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet
Illustrasjon: Hilde Marstrander 

potensielle løsninger de så for seg ville bedre tilbu-
det. Her vil vi trekke frem noen av disse løsningene, 
for å vise hvordan biblioteket kan bli bedre for et 
mangfold av brukere. 

Utforming av bibliotekrommet 
Mange av deltakerne kommenterte utfordringer 
med bibliotekets utforming. Åpne løsninger ble 
trukket frem som utfordrende: «I åpne løsninger sånn 
som det er i Bjørvika, det er ikke så veldig snill løsning, 
for min del […] Selv om det er veldig moderne og ‘alle 
skal med’-tanken, er det ikke alle som passer inn i den. 
Alle blir ikke med på den måten […] Hvis man ikke 
har plasser som er avskjermet, styrer jeg unna. Selv om 
man kanskje har lyst til å gå dit og hadde trengt info.» 
Seks av deltakerne hadde møtt på utfordringer med 
veldig åpne bibliotekrom. Dette ble gjerne koblet til 
utfordringer med konsentrasjon: «Det skjer for mye 
i sidesynet mitt at jeg ikke klarer å konsentrere meg.»

Dette ble også trukket frem ved arrangementer 
på biblioteket. Det er viktig å ha egne rom eller 
avdelinger, slik at det ikke er forstyrrende for andre 

brukere samt at deltakerne på arrangementer ikke 
blir forstyrret. En av deltakerne utdypet: «Jeg var på 
sånt 3D-printer-kurs […] jeg klarte jo ikke å kon-
sentrere meg eller få lært noe særlig. Vi satt i gamle 
Deichmanske med den akustikken som er der, og 
det var folkemusikk av noe slag […] Jeg liker sær 
musikk for all del, men ikke i den settingen, og ja alt 
skulle foregå i samme rom. Da er det jo lyden som 
blir utfordringen.»

Det er ikke alle bibliotek som har mulighet til 
å ha egne rom til arrangementer. I disse tilfellene 
nevnte en av deltakerne at det er viktig med kom-
munikasjon: «Hvis man vet at det [språkkafé] skjer 
hver tirsdag klokka mellom 10 og 11 så kan man unngå 
det tidspunktet […] Det er litt viktig at biblioteket er 
flinke til å ha plakater eller nettside som er oppdatert og 
forteller om når det skal være stengt eller når det skal 
være arrangementer.» Biblioteket bør kommunisere 
både med dem som skal på arrangementet og dem 
som ikke skal være med, slik at alle vet hva som vil 
foregå i hovedrommet på biblioteket.
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Organisering av biblioteket
Ved lån av bøker hadde en av deltakerne utfor-
dringer med å finne frem til litteratur på UH- og 
fagbiblio tek. Deltakeren beskrev opplevelsen av å 
lete etter bøker på UH- og fagbibliotek slik: «Veldig 
vanskelig å finne frem. Jeg skjønte skolebiblioteket, det 
var organisert etter alder. Men alt det der med bokstav, 
tall og kodegreiene som står på hver bok […] jeg har al-
dri forstått det.» Det er viktig at bibliotek har en god 
oversikt over hvordan og hvor litteratur står i sam-
lingen, særlig ved UH- og fagbibliotek. Det er med 
andre ord viktig å beskrive for brukeren om man 
bruker Dewey eller noe annet system, og i tillegg 
hvor de ulike kategoriene står i bibliotekrommet. 
Dette vil være hensiktsmessig for andre brukere som 
har samme utfordringer, som personer med dyslek-
si eller dyskalkuli, der forskning har rapportert om 
utfordringer med å navigere i hyller basert på slike 
klassifikasjonssystemer. Man kan også anta at også 
mange andre bibliotekbrukere har tilsvarende utfor-
dringer med å forstå dette hyllesystemet.

Forutsigbarhet
I tidligere forskning om forholdet mellom perso-
ner med autisme og bibliotek kommer det frem at 
forutsigbarhet er viktig. Dette ble også diskutert av 
deltakerne i denne studien. Tidligere forskning viser 
at bibliotekenes stadige ommøbleringer på samlin-
ger, møbler osv. kan være en utfordring for personer 
i autismespekteret, som har behov for gjenkjennelse 
og forutsigbarhet. Dette er også viktig for personer 
med nedsatt syn, som får utfordringer dersom det er 
fysiske sperrer i de kjente navigasjonsrutene. Det kan 
også være en utfordring for personer med demens. 
Det er derfor viktig å ha i bakhodet at det å lage et 
attraktivt og aktuelt bibliotektilbud ikke alltid er det 
samme som å gjøre hyppige endringer i samlingene. 
En løsning kan være å ha egne områder der sam-
linger byttes ut, men at hoveddelen av biblioteket 
beholder møbler og samlinger, slik at det oppleves 
som forutsigbart og tilgjengelig for flere.

Møtet med bibliotekarene
Det er viktig at bibliotekarene har kompetanse om 
forskjellige brukergrupper. Bibliotekarer må også ha 
en forståelse av at enkelte brukere har behov for 
hjelp, men kan føle seg ubekvemme med å ta kon-
takt med bibliotekarene. Da vil vi også lettere forstå 
hvordan vi skal lage inkluderende bibliotektjenester.

To av deltakerne følte at de ikke ble helt forstått 
av bibliotekarene de hadde møtt. Den ene sa: «Jeg 
kunne ønske at, ja, at de skulle være litt mer vant til 
[forskjellige brukere].» En annen sa: 

«Når jeg ber om hjelp, får jeg en holdning om at å ja, 
men dette er så enkelt, det er jo bare rett borti der.» Som 
tidligere nevnt kan personer i autismespekteret ha 
utfordringer med å forstå gester, uttrykk og nyanser i 
måten man snakker på. Det kan være nyttig å for klare 
veldig konkret og beskrivende hvordan brukeren 
skal finne frem til en bok eller gjøre andre ting hen 
trenger hjelp med. Det kan også være lurt å huske på 
at personer med autisme kan ha utfordringer med 
øyekontakt, forstå kroppsspråk, og at deres personlige 
intimsone kanskje er litt større enn andres. 

Biblioteket som sosial arena
Flere av deltakerne fortalte at de ønsket å bruke 
biblio teket som en sosial arena, for å møte venner, 
familie eller kolleger eller være med på arrange-
menter. Løsningen som flere ønsket, var å ha en 
klar inndeling av bibliotekrommet, hvor stillesoner, 
hyller med lånebøker og sosiale soner ikke blandes 
sammen. Tidligere forskning har vist at noen per-
soner med autisme har utfordringer med tics eller 
ufrivillige lyder, som gjør at det kan være vanskelig 
å bruke bibliotekrom som er helt stille. Dette viser at 
for personer i autismespekteret vil et bibliotek med 
både stillesoner og mer aktive soner være en fordel.

Noen deltakere syntes også det var viktig å ha hyller 
og sittesoner adskilt, slik at man ikke ble forstyrret 
av personer som lette etter bøker,eller at man følte 
at man forstyrret personer mens man selv lette etter 
bøker. Å ha biblioteket delt i klare soner, kan være til 
hjelp for personer som er introverte, personer med 
angst eller personer med nedsatt syn som navigasjons-
støtte. Det vil også være en fordel for personer i rul-
lestol eller med barnevogner, som vil ha vanskeligere 
for å navigere til bokhyllene dersom møbler er i veien.

Forstyrrende sanseinntrykk
Flere av deltakerne hadde utfordringer med lys og 
lyd i biblioteket. Særlig lysstoffrør ble trukket frem 
som problematisk. En deltaker beskrev det slik: «Lys-
stoffrør er en forferdelig oppfinnelse, både i blinkinga og 
i summinga.» Dette kan også være en utfordring for 
andre personer, for eksempel med migrene eller ep-
ilepsi. Sterke farger på veggene er også ubehagelig 
for flere. En deltaker beskrev det slik: «Det er veldig 
overveldende hvis det er i hele biblioteket.» Løsningen 
deltakerne nevnte, var å ha lyskilder som ikke lager 
lyd, ikke er sterkt og blendende og er justerbare, for 
eksempel ledpærer. Å bruke nøytrale farger ble også 
trukket frem som viktig.

Lydnivået på biblioteket kan være en utfordring. 
Flere av deltakerne ønsket et stille sted der de kunne 
sitte og jobbe. En deltaker beskrev det slik: 

«Jeg synes det er trist når det [besøket på biblioteket] 
blir ødelagt av at alle dem som helst vil stå og skravle 
på kjøpesenteret, tar det med seg inn på bibliotekene, for 
det er det ene stedet som er litt sånn stille og rolig og 
forutsigbart.» Dette kan kobles til at personer i au-
tismespekteret kan være sensitive for høye lyder og 
kan oppleve mange sanseinntrykk som forsterket, 
sammenlignet med andre brukere. 

En av deltakerne nevnte et ønske om å ha taktile 
utforminger der man sitter og jobber, slik at man kan 
flytte fokuset fra distraherende lyder og lys. Slike over-
flater kan for eksempel være prikker eller striper i bor-
det med forskjellige materialer. Man kan da fokusere 
på hvilket materiale man kjenner på i stedet for å bli 
distrahert av omgivelsene. Slike taktile utforminger kan 
også være positivt hvis personer med angst eller stress 
får panikk eller angstanfall. Da kan taktile løsninger 
hjelpe for noen (Wang et.al, 2020, Introduction). 

Sjekkliste for hvordan man kan lage mer  
tilgjengelige bibliotek

• Lån av bøker, bruk av tjenester

• En god oversikt over hvordan og hvor litteratur står i 
 samlingen, særlig ved UH- og fagbibliotek.

• Separate hyller hvor pensumbøker til ulike fag står samlet. 

• Lys- og lydnivå

• Anvend lyskilder som ikke lager lyd, ikke er sterke og 
 blendende samt justerbare, for eksempel ledpærer.

• Bruk nøytrale farger på biblioteket.

• Ha taktile utforminger der man sitter og jobber.

• En klar inndeling av bibliotekrommet, hvor stillesoner,  hyller 
med lånebøker og sosiale soner ikke blandes sammen.

• Arrangementer

• Ikke ha arrangementer i hovedrommet på biblioteket.

• Hvis man må ha arrangementer i hovedrommet, må det 
formidles til andre brukere når og hvor arrangementet  
skal holdes.

Bibliotekarer

• Bibliotekarer må assistere de brukerne som trenger hjelp 
med å bruke ulike tjenester eller å finne frem i samlingen  
– på brukernes premisser.

• Kurs for bibliotekarer hvor man får en innføring i ulike 
grupper i samfunnet og hvilke utfordringer de kan ha. 
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Vi gjør det sikkert alle sammen  
– utsetter, utsetter og utsetter. 
Selv det å utsette viktige ting til 
det er for sent, har kanskje flere 
erfart. Noen ganger kan det være 
lønnsomt å gjøre tiltak før skaden 
eller ulykken er der. Derfor kan 
livsforsikring være helt avgjørende 
om uhellet først skjer. Du kan ikke 
forsikre deg mot å bli syk eller ska-
det, men du kan forsikre deg mot 
de økonomiske konsekvensene av 
sykdom, skader og dødsfall. Det er 
dumt å utsette dette. 

Kanskje det er nå du skal ta tak i 
dette?
Du som er medlem i Bibliotekar-
forbundet, kan bli med på flere for-
sikringer som kan dempe skadevirk-
ningene om du skulle være uheldig. 
Din ektefelle eller samboer kan også 
være med. Prisene for forsikringene 
er antagelig lavere enn du tror.

Disse forsikringene kan du kjøpe 
til medlemspris

• Uføreforsikring
Engangsutbetaling hvis du blir 
minimum 40 prosent arbeidsufør, 
uansett grunn.

• Kritisk sykdom-forsikring 
Engangsutbetaling 30 dager etter 
diagnose på en alvorlig sykdom. 

• Livsforsikring
Engangsutbetaling ved dødsfall, 
uansett grunn.

• Familieulykkesforsikring
Engangsutbetaling hvis en i nær-
meste familie får varig mén etter en 
ulykkeshendelse. Dekker også blant 
annet benbrudd og behandlingsut-
gifter etter en ulykke. 

Forsikringskontoret hjelper deg 
med alle forsikringsspørsmål!
Vi er her for deg, og vi svarer på det 
du lurer på. 

Tlf: 23 11 33 17
E-post: post@bfforsikring.no
Se også www.bfforsikring.no 
Der finner du mye informasjon og 
alle priser. 

Usikker? Kontakt oss!
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Noen ganger kan det 
være lønnsomt å gjøre
tiltak før skaden eller 
ulykken er der.
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Bibliofil og 
FRI meråpent 
– som skapt 

for hverandre
Moderne kunnskapsformidling 

med rause åpningstider!

Bibliotek-Systemer As  |  Tlf: 33 11 68 00  |  Epost: firmapost@bibsyst.no

Skalerbar, meråpen løsning integrert med Bibliofil 
er en ny og spennende måte å bruke biblioteket på:

• Samlingssted for hele lokalmiljøet 
• Tilpasset lånernes behov

Enkelt for biblioteket: Kun én leverandør å forholde seg til.


