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Bibliotekarer i bås
Dette nummeret handler om bibliotekpolitikk, 
som kommer i mange ulike former og varianter. 
Bibliotekpolitikk er mye og berører mange. 
Selv tror jeg at det først og fremst handler 
om at bibliotekarer vil bidra i samfunnet 
med sin kunnskap og sin kompetanse og at 
bibliotekpolitikk handler om å bli sett i denne 
rollen. Det er mye vi bibliotekarer skulle ha 
gjort og som vi har kompetanse til å gjøre, men 
tiden strekker ikke til, og vi er ikke mange nok. 

Folkebibliotekene er typisk klassifisert som en del av 
kommunens kulturtilbud. Når tidene blir tøffe og det må gjøres 
kutt og nedskjæringer, er dessverre kultursektoren gjerne det 
første som rammes. Hvorfor? Det er lett å tenke seg at mange 
kommunestyrer anser kultursektoren som noe som er kjekt å 
ha, men som strengt tatt ikke er nødvendig. Bibliotekarene 
bidrar med å levere bøker, filmer og underholdning til 
innbyggerne i tillegg til ulike kulturarrangement. Det er fint 
det, men trenger vi egentlig å bruke så mye penger på det? 
Hvor mange bibliotekarer trenger kommunen egentlig for å 
sette bøkene på plass på hylla?  

Vi har høyere utdanning og sitter på en bred kompetanse. 
Nettopp derfor er det så viktig at bibliotekarer og 
bibliotek sjefer tar til orde for dette i lokalavisene og til 

4#

Forbundsleder Glenn Karlsen Bjerkenes

– Vi i Bibliotekarforbundet må gå 
i front og fortelle hvilken forskjell vi 
kan gjøre i samfunnet. 

kommunepolitikerne. Det er så mye av jobben vi gjør, eller 
som vi kan gjøre, som går på utsiden av det tradisjonelle 
kulturbegrepet. Når vi gjør en innsats for integrering av 
innvandrere i form av for eksempel språkkafeer, så har dette en 
verdi for kommunen. Når bibliotekarene har leselystkampanjer 
bidrar vi til lesemestring og lesetrening for barn. Dette har en 
tydelig verdi. Men hvor skal pengene komme fra?

Jeg tror ikke vi bibliotekarer kan forvente at hele vår bredde fi-
nansieres gjennom vår grunnbevilgning. Det vil alltid være stor 
variasjon fra bibliotek til bibliotek i oppgaver og oppdrag som 
gjøres. I kommuner der bibliotekene har en integrasjonsrolle, må 
vi jobbe for at en andel av kommunens øremerkede midler går 
til bibliotekene. Når vi utfører et samfunnsoppdrag, må vi også 
få betalt for det. Vi må jobbe lokalt for å få midler til vårt arbeid, 
men vi må også jobbe nasjonalt og bredt for å få gjennomslag for 
satsinger på bibliotekarer. I Hurdalsplattformen forplikter Ap og 
Sp seg til å sikre at alle elever skal ha tilgang til et skolebibliotek. 
I Sverige går de lenger når de foreslår at skolebibliotekene skal 
være bemannet og at en fagutdannet skolebibliotekar skal inngå 
i skolens pedagogiske tilbud. Det er slike satsinger vi trenger i 
Norge. I stedet må vi være vitne til at skolebibliotekarstillinger 
kuttes i kommune etter kommune.

Vi vet hvilken forskjell vi kan gjøre, men vi kan ikke gjøre jobben 
uten ressurser. Vi i Bibliotekarforbundet må gå i front og fortelle 
hvilken forskjell vi kan gjøre i samfunnet. Det er dette som er 
bibliotekpolitikk, og det er essensen i vår tilværelse.

Rådgiver fylkesbibliotek 
Vi søker bibliotekar til å jobbe med lokalhistorisk samling og 
bibliotekutvikling i Finnmark 

Troms og Finnmark fylkesbibliotek har ledig fast stilling som rådgiver i Vadsø. 

Fylkesbiblioteket ivaretar fylkeskommunens ansvar for regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotek

utvikling. Stillingen inngår i Finmarksbiblioteket, som er vår lokalhistoriske samling av litteratur, privat

arkiver og fotografier.

Troms og Finnmark fylkeskommune er i omstilling. Fylkesbibliotekene skal videreføre samarbeid, felles 

tiltak og prosjekter i Troms og Finnmark. 

Søknadsfrist: 9. januar 2022  
Se fullstendig annonse på Ledige stillinger på tffk.no  Søknad sendes elektronisk. 

Les om Troms og Finnmark fylkesbibliotek på nettsiden fylkesbibliotek.tffk.no

Stillingens hovedoppgaver vil være:
• Ansvar for bibliotekdelen i lokalsamlingen Finmarksbiblioteket.

• Initiere, utvikle og gjennomføre utviklingsarbeid i bibliotek i fylket

Vi søker deg som:
• har bibliotekfaglig utdanning, gjerne på masternivå 

• har erfaring fra bibliotek 

• vil jobbe med veiledning

• har gode samarbeidsevner 

Kontaktpersoner: 
Sunniva Knutsen, stedlig leder i Vadsø og ass. fylkesbiblioteksjef  

48 20 49 98, sunniva.knutsen@tffk.no 

Birgit Larsen, fylkesbiblioteksjef  

97 16 91 28, birgit.larsen@tffk.no

2. gangs utlysning
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Skal bibliotekarer hjelpe brukerne med 
utfylling av NAV-skjemaer, CV-skriving 
og banktjenester? Nei, sier svenske 
biblioteksjefer.

I en ny rapport fra Svensk bibliotekforening kommer det 
frem at svenske biblioteksjefer mener de utfører mange 
oppgaver som ikke hører hjemme i et bibliotek, skriver 
Biblioteksbladet. Eksempler på dette er å hjelpe med 
banktjenester, økono miske transaksjoner og lignende 
ting som krever tilgang til personsensitive opplysninger. 
Det gjelder også tjenester som involverer sosialhjelp, 
skatterelaterte henvendelser og ulike typer søknader. 25 
biblioteksjefer fra 29 kommuner svarte på spørreskjemaet. 

Budskapet i rapporten er tydelig: Kommunen må 
bestemme seg for hvilke tjenester bibliotekene skal 
tilby og hvem som har ansvar for å møte innbyggernes 
ulike behov.

Hvorfor er bibliotekarer uunnværlige? Det har vi 
forsøkt å svare på i en kort videosnutt som lanseres 
i disse dager. 

Videoen ble filmet på Deichman Bjørvika tidligere i høst 
med tre bibliotekarer som stilte villig opp som skuespillere. 
Den 30 sekunder lange snutten er produsert i forbindelse 
med Unio-konferansen som finner sted 7.–8. desember og 
er basert på kampanjen De uunnværlige, som ble lansert 
tidligere i år. 

Snutten vil vises i våre kanaler i løpet av vinteren. 
Følg med!

Biblioteket som 
servicetorg?

Deichman Bjørvika fortsetter å vinne priser. I oktober fikk biblioteket Oslo bys 
arkitekturpris 2021. Prisen deles ut for å «hedre ny, god arkitektur som er et 
tilskudd til byen og byens utvikling.» I år var det 29 påmeldte til prisen og tre 
prosjekter ble innstilt til finalen.

I begrunnelsen står det blant annet: «Oslos nye hovedbibliotek er blitt et hus 
for alle, og arkitekturen uttrykker åpenhet og likeverd. Det er blitt en bystue 
for innbyggerne, samtidig som bøkene har fått den fremtredende plassen de 
fortjener. Bygningen har vakker materialitet, stor idérikdom og er blitt en sterk 
og tydelig karakter i havnen. Biblioteket er blitt et eventyr å besøke.»

Ny pris til Deichman 
Bjørvika

I november lanserte Fafo rapporten «Med mål om 
bærekraft: Kunnskap, arbeid og holdninger i tre 
Unio-forbund». På oppdrag fra Unio har de undersøkt 
hvordan det står til med engasjementet for og 
kunnskapen om FNs bærekraftmål hos tillitsvalgte 
lærere, sykepleiere og forskere, og om profesjonene 
selv har nok kunnskap om bærekraftmålene. 
Rapporten tyder på at profesjonene er på rett vei, men 
at det er et godt stykke igjen.

Les rapporten på fafo.no.

Unio og 
bærekraft

Tidligere fikk låntakere med mer enn 15 dollar (cirka 
130 kroner) utestående, ikke lenger bruke biblioteket, 
og i 2019 hanket biblioteket inn mer enn tre millioner 
dollar (cirka 26 millioner kroner) i gebyrer. Årsaken til at 
biblioteket, som er blant verdens største med sine 92 
avdelinger, nå velger å fjerne gebyret, er at de mener det 
rammer skjevt. For de som har god råd, er gebyret knapt 

et insentiv, uttaler biblioteket. For de som derimot har 
dårlig råd, kan det bety at de ikke lenger kan benytte seg 
av biblioteket.

Også i Norge er det biblioteker som har fjernet 
purregebyret. Følger flere etter?

Fjerner purregebyr Uunnværlige 
bibliotekarer

Foto: N
icholas Vogt

New York Public Library fjernet tidligere i høst purregebyret 
på bøker som leveres for sent, skriver BBC.

Slik så en bibliotekar ut i kampanjen De uunnværlige 
i vår, lansert av Unio i forbindelse med streiken. 
Kjenner du deg igjen?
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Kulturminister Anette Trettebergstuen:

– Jeg er veldig glad i bibliotekene. Det er sosialdemo-
kratisk kjernepolitikk å gi tilgang til litteratur gratis, 
forteller kulturminister Anette Trettebergstuen (AP) 
til Bibliotekaren.

Trettebergstuen har vært kulturminister i en knapp 
måned når vi snakker sammen på telefon i midten av 
november. Men hun har lang fartstid som kulturpoliti-
ker, med seks år som medlem i familie- og kulturkomi-
teen på Stortinget. I løpet av disse årene har hun sagt 
og ment lite om biblioteker, men overfor Bibliotekaren 
kan hun altså fortelle at biblioteket har betydd mye 
for henne.

– Jeg hadde et lidenskapelig forhold til bibliotekene 
som liten, utdyper hun.

Som seksåring syklet hun jevnlig til lokalbiblioteket 
på hjemstedet Ridabu, Vang bibliotek, for å låne bøker 
om Gummi-Tarzan, blant annet.

– Det åpnet min litteraturverden og ga meg leselyst. 
Det er så mange gode minner: lukta, lydene, hvordan 
det så ut. Det var viktig for meg, og jeg vil at andre også 
skal oppleve det samme.

– Har du noe forhold til bibliotekarene?
– Ja, absolutt! De damene som jobba der, jeg kunne 

spørre dem om alt. De var som rene leksikon, forteller 
hun entusiastisk.

Skal revidere Nasjonal bibliotekstrategi
– Vi er opptatt av å ha en god og tydelig bibliotek-
politikk og av å løfte litteraturpolitikken, forteller 
Trettebergstuen.

Hun har mange planer og ramser opp:
 – Vi skal lage ny boklov. For vi mener det er viktig 
med et bredt mangfold av litteratur som er tilgjengelig 
for folk der de bor. Vi skal se på innkjøpsordningen, for 
den har ikke vært bra nok for blant annet sakprosa. Vi 
skal styrke lesestimuleringen og lage en leselyststrategi. 
Leselyst betydde mye for min skolegang, og nå ser vi at 
spesielt gutta ikke leser så mye, sier hun.

– Og så skal vi revidere Nasjonal bibliotekstrategi.
Nasjonal bibliotekstrategi ble lansert av den forrige 
regjeringen i 2019 og skal i utgangspunktet vare fram 
til 2024. Men så lenge skal den altså ikke få bestå. Kul-
turministeren har nemlig allerede startet arbeidet med 
å revidere strategien.

Den nye kulturministeren hadde et lidenskapelig forhold til biblio tekene 
som liten. Nå brenner Anette Trettebergstuen for at flere skal oppleve 
det samme som henne.
Tekst: Christine Tolpinrud   Foto: NTB

Anette Trettebergstuen (Ap)

• 40 år, fra Hamar

• Er kultur- og likestillingsminister i Ap- 
Sp-regjeringen.

• Har sittet på Stortinget siden 2005 
som representant fra Hedmark.

• Medlem av Familie- og kulturkomite-
en fra 2015–2021.

Vil ha en tydelig bibliotekpolitikk 

Foto: M
im
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– Det gjør vi i samarbeid med Aslak Sira Myhre i 
Nasjonalbiblioteket og med bransjen. Og vi er veldig 
interessert i innspill.

Arbeidet har ikke kommet langt nok til at hun 
kan si noe om hva som skal endres, men hun er klar 
på én ting:

– Den skal ikke bli svekket. Det kan jeg love dere.

Vil styrke kommuneøkonomien
I Hurdalsplattformen til Ap-/Sp-regjeringen ble bibli-
oteket nevnt kun én gang under temaet kultur, i form 
av en satsing på meråpne bibliotek. Trettebergstuen 
understreker at hun ikke var med å lage plattformen 
og derfor ikke er kjent med vurderingene som ligger 
bak akkurat dette.

– Jeg tror du kan lese inn i det at vi er opptatt av at 
biblioteket skal være tilgjengelig og ha en sterk rolle i 
lokalsamfunnet. De fleste bibliotek har vel meråpent 
allerede, så det er ikke åpningstidene som er den store 
utfordringen.

Et annet punkt i plattformen er det nye kulturløftet, 
som slår fast at én prosent av statsbudsjettet på sikt skal 
gå til kultur. En kommentar fra Enger-utvalget etter for-
rige kulturløft gikk på at den kulturelle grunnmuren 
lokalt måtte styrkes og at folkebibliotekene var blant 
institusjonene som var nedprioritert. Utvalget foreslo 
øremerking av midler til et kulturløft i kommune-
ne, som blant annet skulle gå til folkebibliotekene. 

Øremerking av midler er imidlertid ikke blant tiltake-
ne kulturministeren har vurdert.

– Men vi er i gang med å revidere kulturloven, og 
vi er opptatt av å styrke kommuneøkonomien. I kam-
pen om midler er vi at lærere og helsetilbud prioriteres 
foran kulturen i kommunene. Derfor må kommunene 
settes i stand til å prioritere kultur, sier hun.
 Kulturloven trådte for øvrig i kraft i 2007 og har 
som formål å «fastleggja offentlege styresmakters an-
svar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spek-
ter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å 
delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av 
kulturuttrykk». 

I tillegg til kommunale midler kan bibliotekene søke 
på prosjektutviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket, 

«Biblioteket åpnet min litteraturverden og ga 
meg leselyst. Det er så mange gode minner: 
lukta, lydene, hvordan det så ut. Det var viktig 
for meg, og jeg vil at andre også skal oppleve 
det samme.»

noe BF mener er en viktig post som må økes betrakte-
lig for å sikre nok utvikling i bibliotekene. Summen på 
denne posten har nærmest stått stille i flere år, på rett 
under 50 millioner kroner. Trettebergstuen kan ikke 
si noe om disse er planlagt økt før arbeidet med neste 
statsbudsjett er i gang.

– Men vi mener det er viktig at bibliotekene gjøres 
i stand til å utvikle seg.

Kjempet for lokalbiblioteket
Trettebergstuen forteller at hun fortsatt bruker biblio-
teket aktivt og går dit mye med sin fire år gamle sønn. 
 – Jeg vil at han skal oppleve det samme som meg, 
selv om det nå er andre ting som konkurrerer om opp-
merksomheten, som iPad. Men han er glad i lydbok, 
og det er et fint sted å være. Det er et godt eksempel på 

at bibliotekene lykkes med å utvikle seg, mener hun.
– Er biblioteker viktige, syns du?

– Ja absolutt! Det er den kulturelle grunnmuren, det at 
folk kan ha tilgang til bøker gratis. Det er ikke alle som 
kommer fra hjem med bøker i hylla, og det bidrar til å 
bryte ned klasseskiller. Det er også viktige væresteder 
for folk.

Hun skryter av det nye biblioteket i Hamar og 
bydelsbibliotekene i Oslo. Men favoritten er fortsatt 
barndomsbiblioteket i Ridabu.

– Det er av nostalgiske grunner. Og det har vært 
truet med nedleggelse mange ganger. Frida Ånnevik 
og jeg har kjempet for det flere ganger og lykkes hver 
gang, sier hun.

– Men nå er biblioteket trygt med deg som kulturminister?
– He-he, ja!

Anette Trettebergstuen overtok nøklene til statsrådkontoret 14. oktober. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

«Vi mener det er 
viktig at bibliotekene 
gjøres i stand til å 
utvikle seg»
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NBF og BF: 
Store forventninger til 
ny regjering

En leselyststrategi er noe av det viktigste en ny regjering bør arbeide 
med, mener Vidar Lund i Norsk Bibliotekforening. Glenn Karlsen 
Bjerkenes i Bibliotekarforbundet ønsker mer prosjektutviklingsmidler 
og en anerkjennelse av bibliotekarers rolle i samfunnet.

Tekst: Christine Tolpinrud

settes i stand til å ta det samfunnsansvaret vi ønsker å 
ta. For Bjerkenes mener at bibliotekarers kompetanse 
ikke blir brukt fullt ut i samfunnet og ønsker en an-
erkjennelse og satsing på denne.

 – Vi mener det foregår en stigmatisering av bib-
liotekarer. Man tror at de bare står der og låner ut 
bøker og rydder litt i hyllene. Man tar ikke inn over seg 
hvilken rolle bibliotekarene kan ha i samfunnet. Da 
tenker jeg på ting som desinformasjon og fake news, 
hvor bibliotekarer har kompetanse på informasjons-
søking og kunne ha kommet inn på skolene og under-
vist i dette. Jeg tenker også på leselyst og integrering, 
mange biblioteker har for eksempel språkkafé.

Meråpne biblioteker
Bibliotek er kun nevnt to ganger i Hurdalsplattfor-
men. Under utdanning står det at alle elever skal ha 
tilgang til skolebibliotek, og under kultur er det et 
punkt om satsing på meråpne biblioteker. Det først-
nevnte står allerede i loven og er ikke utdypet videre 
i plattformen. Det syns Bjerkenes er skuffende.

 – Det er fint med satsing på skolebibliotek, men 
hva skal det være? Jeg skulle ønske vi så noe mer som 
i Sverige, der det er et forslag om at alle skolebiblio-
tek skal ansette en fagutdannet bibliotekar. 

 Begge to håper at det at skolebibliotek i det hele 
tatt er nevnt i plattformen kan være et tegn på at de 
vil satse på nettopp dette. Annerledes er det med det 

andre punktet: meråpne biblioteker. Vidar Lund for-
teller at per i dag har en tredjedel av alle biblioteker 
meråpent. Verken BF eller NBF har dette som noen 
form for kampsak. 

 – Vi ser ingen grunn til å trekke frem dette, sier 
Bjerkenes.

Strategi eller stortingsmelding?
Den forrige regjeringen lanserte en nasjonal biblio-
tekstrategi, nummer to i rekken, som i utgangspunk-
tet skulle gjelde fram til 2024. Lund mener grepet 
med å lage en strategi og ikke en NOU eller en stor-
tingsmelding, var godt.

 – Det at du har en fireårsstrategi som delvis har 
tiltak, som er delvis uforpliktende, men gir retning, er 
et godt grep. Det som er styrken til strategien, er jo at 
den er relativt konkret og varer i flere år. Svakheten 
er at den ikke er forankret i Stortinget. Det er bare 
regjeringen som vedtar den, og så er det opp til regje-
ringen selv hvor mye de følger opp på statsbudsjettet 
i det året det trengs, sier Lund.

Bjerkenes ville heller ønsket at det ble laget en 
stortingsmelding for bibliotekfeltet.

 – En strategi er bedre enn ingenting, men vi skul-
le heller sett at vi fikk en ny bibliotekmelding. En 
stortingsmelding forplikter mer og varer lengre, for 
da står Stortingets flertall bak.

Forventningene til en ny regjering og ny kulturmi-
nister er store i de to organisasjonene som jobber 
for biblioteker og bibliotekarer. Her forteller Vidar 
Lund i Norsk Bibliotekforening og Glenn Karlsen 
Bjerkenes, fungerende forbundsleder i Bibliotekar-
forbundet, hva de mener om det som har kommet så 
langt – og hva regjeringen bør fokusere på fremover.

Viktig med leselyststrategi
Norsk Bibliotekforening (NBF) spilte inn tre punkter 
til den nye regjeringen da den ble annonsert i oktober: 
Et leseløft, et nasjonalt løft for folkebiblio tekene og 
åpen tilgang til undervisningsressurser og forskning. 
Vidar Lund, leder i NBF, mener det enkleste stedet å 
starte for den nye regjeringen, er å gjøre innkjøpsord-
ningen for skolebibliotekene permanent.

 – Det er jo en prøveordning for 200 skoler, som 
får all barne- og ungdomslitteratur, og det er snakk 
om å bevilge nok penger sånn at det kan utvides, kan-
skje over en tidsperiode. Uansett kan man komme 
i gang med å utvide, ikke bare ha det som et prøve-
prosjekt som skal evalueres. Det er kanskje det mest 
konkrete og enkleste, sier Lund til Bibliotekaren.

Det var det enkleste. Men det viktigste regjeringen 
bør jobbe med, mener han, er noe som allerede er 
lovet: en leselyststrategi. Denne fikk plass i Hurdals-
plattformen til Ap-/Sp-regjeringen, og Lund mener 
bibliotekene må trekkes inn i arbeidet med denne.

 – Biblioteket er jo grunnleggende for å jobbe 
med lesestimulering og leselyst. Det handler rett og 
slett om hvordan de skal få ungdom til å få lyst til 
å lese. Og da tror jeg biblioteket er kjempeviktig. 

Biblio teket som en plass der man kan komme på 
fritida og henge, at bibliotekene har en rolle i å lokke 
dem inn. Lesing og leselyst er viktig av flere grunner, 
mener han. 

 – Både som personlighetsutvikling og i form av 
det å lære og oppleve nye ting gjennom litteraturen. 
At du kan lage dine egne bilder istedenfor å bare ta 
imot det som er på en skjerm. Altså, det trener hodet. 

Også BF mener bibliotekene bør involveres i en 
leselyststrategi.

 – Både skolebibliotekene og folkebibliotekene 
burde ha en selvskreven rolle i en leselyststrategi. 
Bibliotekene arrangerer allerede Sommerles og lig-
nende kampanjer, og jeg håper de har sett verdien 
bibliotekarene har i å fremme leselyst, sier Bjerkenes.

Utvikling og anerkjennelse
BF spilte inn fire punkter til statsbudsjettet og den 
nye regjeringen: Økning i Nasjonalbibliotekets 
midler for prosjektutvikling, kompetanseløft for bi-
bliotekarer, øremerkede midler til helsebiblioteket 
og det å bruke bibliotekene aktivt i arbeidet med å 
oppfylle bærekraftmålene. 

Av disse er det førstnevnte som er det viktigste 
regjeringen bør jobbe med, mener Bjerkenes. Denne 
potten har de siste årene nærmest stått stille på i 
underkant av 50 millioner kroner. Justert for kon-
sumprisindeksen (KPI) betyr det at de i realiteten 
har gått ned.

– Vi er avhengige av å utvikle oss videre, og da 
er disse midlene viktige. Vi må få mest mulig midler 
til videreutvikling av prosjekter som sørger for at vi 

Tv: Glenn Karlsen Bjerkenes. Th: Vidar Lund 
Foto: Christine Tolpinrud
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Et bibliotek  
med en plan

Med en bibliotekplan står biblioteket sterkere når ressurser 
skal fordeles, mener biblioteksjefen i Bergen, Leikny Haga 
Indergaard. Der er prosessen med å lage en ny plan i gang.

Tekst: Christine Tolpinrud  Foto: Paul S. Amundsen

– Jeg mener det er veldig viktig at kommunene har 
planer på området bibliotek. Det gjør det både let-
tere å få til en utvikling og til å få satt av ressurser til 
det. Med en plan, får du en politisk forankring for 
utvikling av bibliotekene, sier Leikny Haga Inder-
gaard, biblioteksjef i Bergen.

Vi snakker sammen helt i startfasen av arbeidet 
med en ny bibliotekplan i Bergen som skal erstatte 
ABM-planen, planen for arkiv, bibliotek og museum, 
som går ut i år. Det ble besluttet at denne skulle de-
les opp, og da museene begynte med sin plan, foreslo 
Indergaard at biblioteksektoren også skulle lage en. 
Forslaget ble politisk vedtatt i juni, og oppstartsmø-
tet var tidligere i høst.  

Omfattende plan
I Bergen har byrådet skrevet inn i sin politiske platt-
form at bibliotekene er en viktig sosial møteplass 
og at de vil satse på utvikling av bibliotekene både 
med flere bydelsbibliotek, bedre innhold og lengre 

åpningstider. Kanskje er det derfor biblioteket har 
fått i oppdrag å lage en temaplan. Dette er den stør-
ste planen en kommune lager på et felt og skal inne-
holde mål, strategier og tiltak. Planen skrives av en 
gruppe på sju personer fra biblioteket, bestående av 
avdelingsledere og rådgivere, men alle ansatte har 
blitt involvert i arbeidet.

– Først av alt hadde vi workshop med alle ansat-
te, absolutt alle kunne komme. Der jobbet vi fram 
hva vi mente var viktigst med biblioteket. Det kom 
veldig tydelig fram at det er viktig det at vi er en 
demokratisk institusjon, at vi er for alle, at vi har en 
åpen holdning, at det er viktig med språkkafé for 
innvandrere, barn og lesing og så videre, sier hun og 
understreker viktigheten av at alle er med i proses-
sen og får gi sine innspill.

– Planen må også forankres blant de ansatte hvis 
den skal kunne gjennomføres. Når planen er politisk 
vedtatt, vil mye bli gjennomført enten vi får ekstra mid-
ler til tiltak eller ikke. Og da må de ansatte være med.

Kjersti Eide Hatland, avdelingsleder for formid-
ling og samlinger, er med i gruppen som skriver 
planen. Hun beskriver arbeidet som «kjempeinte-
ressant» og tror planen og arbeidet med å lage den, 
også kan være bra internt i organisasjonen.

– Øvelsen med å skrive planen sørger for at vi ser 
samme vei i årene som kommer, at vi som jobber 
her har en felles oppfatning og ønsker det samme 

Bergen offentlige bibliotek er i gang med ny 
bibliotekplan. Her fra hovedbiblioteket. 
Foto: Paul S. Amundsen
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fremover. Jeg tror også det vil gjøre at vi jobber mer 
strategisk i tiden som kommer, mener hun.

– Og så tror jeg det er viktig for å informere po-
litikerne. Mange politikere vet ikke alt vi holder på 
med i biblioteket.

Underveis i arbeidet skal arbeidsgruppen kontak-
te innbyggerne og ulike råd for innspill. Bergen har 
parlamentarisme, så når planen er ferdig, skal den 
sendes til byrådet, deretter ut på høring, før den til 
slutt blir endelig politisk vedtatt. Hele prosessen vil 
ta cirka et år. Når planen er vedtatt, starter en ny fase. 
For med en bibliotekplan følger krav om rapporte-
ring og måling av resultater. Det gir bibliotekene noe 
å strekke seg etter, mener Indergaard.

– Når vi har fått vedtatt planen, lager vi hand-
lingsplaner og årsplaner. Når det gjelder handlings- 
og økonomiplaner for hele kommunen, forteller vi 
hva vi oppnådde i fjor i forhold til planen. Da rap-
porterer vi ikke bare på hva vi ønsker av nye ting, 
men hvilke resultater vi har for driften i dag, hvor 
mange besøk vi hadde i fjor, hvilke tiltak vi hadde 
for barn og lesing, om lånetallene av barnebøker var 
økt og så videre.

Ikke alltid mulig
Bergen samarbeider med de andre storbyene i lan-
det, og flere av dem er i disse dager også i gang med 
en plan. Men langt fra alle kommuner har en biblio-
tekplan. Enkelte steder vil de ikke ha en, forteller 
Indergaard.

– Jeg har jobbet i kommuner før hvor de har sagt 
at «nei, vi vil ikke ha bibliotekplan, vi vil ikke ha pla-
ner på så små fagområder». Det er en redsel, og det 
skjønner jeg, for når du lager en temaplan, så lager 
vi den på en politisk retning på bibliotekfeltet. Men 
så kommer tiltak, og det koster penger.

En løsning i disse tilfellene er aktivt å relatere biblio-
teket til andre planer. Det innebærer å følge med på 
hva som foregår i kommunen, svare på høringer og 
sette seg inn i hva de styrende politikerne mener. 

– Vi har for eksempel et vedtak på at vi bør ha en 
bibliotekfilial i hver bydel. Det har vi fått vedtatt i 
noe som heter kulturarenaplan, der det står hvilke 
kulturlokaler det bør være i hver bydel. Så har vi en 
ungdomsplan med tiltak for ungdom, der står det 
hva biblioteket gjør for dem. Vi hadde en plan for 
barnefattigdom, der ble det veldig tydelig at bibliote-
ket gjorde en forskjell for mange. Som biblioteksjef 
må du tenke sånn, sier hun.

I noen kommuner er biblioteksjefen eneste an-
satte og har eneansvar for driften. Likevel bør man 
finne tid til å signalisere at man ønsker utvikling av 
biblioteket, mener Indergaard.

– Det er lurt å sette seg ned og skrive hva du syns 
er viktig for biblioteket ditt. Da kan det hende du får 
flere ressurser. Det er vanskelig å få utviklet biblio-
teket hvis ikke politikerne vet at du ønsker å utvikle 
det – og i hvilken retning. Og det blir ingen utvikling 
hvis du bare driver med drift.

Må se fremover
Det varierer hvor lang periode en bibliotekplan skal 
gjelde. I Bergen skal den vare i ti år. Nettopp øvelsen 
med å tenke ti år fram i tid, er noe av det Hatland 
syns er mest spennende med arbeidet.

– Både når det gjelder det veldig konkrete som 
hvilke materialtyper vil være i bruk og hvor lenge 
det er før DVD-en er ute av biblioteket, men også 
hva slags lesevaner vil vi ha og hvordan arrange-
mentspublikummet vil oppføre seg og hva de vil 
være interessert i. Vi prøver å tenke stort og rundt, 
men likevel ambisiøst.

De er nå i ferd med å kvittere ut den eksisterende 
planen, og det er ikke alt som har blitt noe av. Blant 
annet var det foreslått et Vestnorsk musikksenter, 
som ikke lenger er aktuelt.

– Jeg smiler litt av det musikksenteret, og jeg er 
helt sikker på at vi også kommer til å foreslå noe de 
vil smile av ti år fram i tid, sier Indergaard.

– Men det er mye i den forrige planen vi har greid 
å få til og. Det første vi fikk til var søndagsåpent 
bibliotek, det fikk vi midler til fordi det sto i planen.

Og nettopp dette er et viktig poeng. Står det i 
planen som politikerne har vedtatt, er det lettere å 
få penger til tiltakene som er foreslått.

– I årsbudsjettene fremover vil vi vise til denne 
planen og foreslå at de setter av midler til de ulike 
tiltakene. I Bergen og de fleste andre kommuner er 
det sånn at det er veldig vanskelig å få penger til ting 
som ikke er vedtatt i planer. Derfor er det kjempe-
viktig å ha en plan der politikerne har forpliktet seg 
til en retning eller en strategi for hva som er viktig 
for bibliotekene – og hvilke tiltak de mener skal til 
for å nå de målene.

Bergen offentlige biblotek

• Bergen offentlige bibliotek (BOB) er 
Norges nest største folkebibliotek.

• Opprettet i 1872, hovedbiblioteket er 
fra 1917.

• Har åtte bydelsfilialer og driver to 
fengselsbiblioteker.

• Den nyeste filialen åpnet i Laksevåg 
i 2020.

• I normalår har biblioteket et besøks-
tall på ca.1,5 millioner og over  
60 000 deltakere på arrangementer

• Er i prosess med å lage ny bibliotek-
plan som skal vare i ti år.

Leikny Haga Indergaard, biblioteksjef i Bergen, leder arbeidet med den nye bibliotekplanen. Foto: Paul S. Amundsen

«I Bergen og de fleste andre kommuner er det sånn 
at det er veldig vanskelig å få penger til ting som ikke 
er vedtatt i planer.»

Leikny Haga Indergaard
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Slik jobber et utvalg  
biblioteksjefer politisk

Per Olav Sanner
Biblioteksjef, Hamar bibliotek

Har dere en bibliotekplan? 
Nei.

Hvis nei, hvorfor ikke? Ønsker dere å ha en plan?
Det gamle bibliotekplanen vår gikk ut på dato for 
mange år siden, før biblioteket fikk nye lokaler i 
Hamar kulturhus i 2014. Vi har så langt valgt å ikke 
utarbeide noen ny versjon. I tillegg til bibliotekloven 
er de tre viktigste styringsdokumentene våre Hamar 
kommunes kommuneplan (1), temaplan for kultur 
(2) og handlings- og økonomiplan (3). Biblioteket 
har bidratt aktivt til utformingen av disse, blant an-
net ved å definere mål og tiltak. Bibliotekets virk-
somhet og satsingsområder er så godt innarbeidet i 
disse planene at utvikling av en egen bibliotekplan 
ikke er høyt prioritert fra vår side.

Hvordan jobber du/dere politisk på  
din arbeidsplass?
Som biblioteksjef er det viktig for meg å delta aktivt 
i kultursjefens ledergruppe, også i saker som ikke 
nødvendigvis har mye med biblioteket å gjøre. En-
gasjement og synlighet her gjør det lettere å nå frem 
med hva biblioteket kan gjøre for kommunen og 
hva det har behov for. Jeg prøver også å delta på are-
naer der andre kommunale ledere møtes. Der får jeg 
mer kunnskap om hvordan hele kommunen arbei-
der og hvordan de ulike virksomhetene kan hjelpe 
hverandre gjennom nytt samarbeid. Det hender vi 
inviterer medlemmene av formannskap eller kom-
munestyre til å delta på relevante arrangement, slik 
at de får anledning til å bli bedre kjent på biblioteket 
og møte oss som jobber her. Bibliotekets posisjon 
styrkes definitivt ved at vi jevnlig viser politikere og 

administrasjon hvordan vi bidrar til å løse kommu-
nens oppgaver og er relevante for innbyggerne. Ord-
fører og rådmann/kommunedirektør bør man alltid 
være på fornavn med, og husk å ikke bare snakke om 
bibliotek med dem.

Hva har du/dere oppnådd gjennom  
politisk arbeid? 
AAvdelingsbiblioteket vårt i Vang er ved flere kor-
sveier blitt foreslått nedlagt av vekslende kommu-
nedirektører. Dette er hver gang blitt avvist av kom-
munepolitikerne. Dels henger det sammen med at 
vi sender grundige utredninger av konsekvenser 
tjenestevei der vi også viser hvordan forslaget på-
virker oppfølgingen av målene i de politisk vedtat-
te styringsdokumentene. Dels kan det skyldes at vi 
svarer profesjonelt på henvendelser fra mediene. 
Dels har publikums reaksjoner i lokalavisene vist et 
sterkt folkelig engasjement for å beholde avdelingen. 
Det viktigste er alltid å synliggjøre hva biblioteket 
bidrar med i samfunnet, både alene og i samarbeid 
med andre. Og politikere og administrasjon er mer 
interessert hvis vi fokuserer på hva vi faktisk kan få 
til med tildelte ressurser i stedet for å klage over det 
vi ikke har råd til.

Per Olav Sanner, 
biblioteksjef i Hamar. 
Foto: Per Olav Sanner

Mette Rysjedal 
Biblioteksjef, Lørenskog bibliotek

Har dere en bibliotekplan? 
Ja, det har vi! Den gjeld ut 2021, så vi skal utarbeide 
ein ny til neste år.

Hvis ja, hva betyr den for biblioteket? Hvordan 
påvirker den deres arbeid?
Bibliotekplanen er viktig for oss. Den bygger på både 
kommuneplan og kulturplan, og gir oss ei retning 
på arbeidet vi gjer og korleis vi vil utvikle bibliotek-
tenesta. Det er politikarane som vedtar den, som gir 
oss ei god politisk forankring og kan ha betydning 
for budsjettløyvingar. 

Hvordan jobber du/dere politisk på  
din arbeidsplass?
Vi jobbar gjennom dei vanlege administrative pro-
sessane og kanalane i kommunen, og har god dialog 
med politikarane gjennom Utval for kultur, idrett 
og friluftsliv. I tillegg til politiske saker som vi sjølv 
melder inn, vert vi også invitert til å orientere om 
arbeidet vi gjer. Vi er heldige i Lørenskog og har po-
litikarar som er engasjerte og som ser at biblioteket 
er viktig i lokalsamfunnet og er stolte av tilbodet vi 
skaper til innbyggarane.

Hva har du/dere oppnådd gjennom  
politisk arbeid?
Opp gjennom tidene har vi fått til mykje, men 
den siste store saka vi har fått gjennomslag for, er 
oppretting av eit stort ungdomstilbod i tilknyting 

til biblioteket. Her har vi fått midlar til å starte ein 
treffstad for ungdom som har fått namnet Down-
town, og lokalet er tett tilknytt biblioteket. Vi har 
i det siste tilsett både miljøterapeutar, kulturar-
beidarar og kokkar. Downtown er eit tverrfagleg 
samarbeid mellom Utekontakten, Aktivitetshuset 
Volt og Lørenskog bibliotek. Her skal vi jobbe med 
førebyggjande arbeid, arbeidsrettleiing i kafédrift, 
og ikkje minst brukarmedverknad i biblioteket og 
Downtown, der Unge Stormen i Bodø er vårt forbil-
de. Samarbeid med andre offentlege instansar som 
til dømes Helsestasjon og NAV er igangsett for å gi 
ungdom eit godt og heilskapleg tilbod. Målet er å 
skape ein trygg og aktuell verestad med aktivitetar og 
arrangement skapt av ungdommen sjølve. Vi ønskjer 
å vere med på å trygge ungdom vidare på vegen inn 
i voksenlivet. Korona-pandemien har forsinka oss, 
men Downtown er snart i full drift, og det blir veldig 
spennande framover.

Mette Rysjedal, 
biblioteksjef i Lørenskog. 
Foto: Privat
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Kari Madsen Molvær
Biblioteksjef, Larvik bibliotek

Har dere en bibliotekplan? 
Nei.

Hvis nei, hvorfor ikke? Ønsker dere å ha en plan? 
Larvik laget en egen kulturplan i 2018, og denne inneholder 
også de temaene biblioteket jobber med og i god samkjøring 
med resten av kulturtilbudet i Larvik kommune. Vi har også 
jobbet etter Vestfold fylkeskommunes felles bibliotekplan. Det 
er ikke laget en ny etter at fylket ble slått sammen med Tele-
mark, men vi jobber fortsatt etter denne. Sånn sett har vi ikke 
foreløpig hatt behov for en egen plan, men det er jo mulig det 
kan komme en bestilling på det i forbindelse med etablering 
av biblioteket etter brannen vi hadde i 2019.

Hvordan jobber du/dere politisk på din arbeidsplass?
Vi jobber for å være synlige i kommunen. Det gjør vi ved å 
nå ut til mange brukere i alle aldre og ved å samarbeide med 
andre etater, foreninger og lignende. Vi er til stede i politiske 
utvalg med jevne mellomrom og får frem viktigheten vår der. 
Brannen var ille, men den gjorde tross alt at det ble veldig 
synlig hvor mye vi betyr for mange. Det så politikerne også. Vi 
ber inn politikere og kommunens administrasjon ved viktige 
hendelser hos oss. Vi ønsker å knytte oss tettere til politike-
re og vil gjerne også ha dem med på arrangementer hos oss. 
Drømmen er en arena der de treffer publikum og diskuterer 
aktuelle temaer.

Hva har du/dere oppnådd gjennom politisk arbeid? 
Vi har oppnådd synlighet og derav en forståelse for hva et 
bibliotek i år 2021 er og bør være. Vi har fått vist frem hvor 
variert tilbud vi har, hvor dyktige og kreative medarbeidere vi 
har og hvor mange vi kan nå med riktig fokus. Vi får mye god 
omtale i pressen for tiden og det er generelt mye positiv prat 
om biblioteket i byen etter at det ble etablert et midlertidig 
bibliotek. Dette når frem til politikerne også. Så gjenstår det å 
se hvordan vi klarer oss videre i en fremtid med svært presset 
kommuneøkonomi.

Claus Christian Hansen
Biblioteksjef, Oppdal kulturhus. Tidligere biblioteksjef  
i Augustenborg (Danmark) og Sunndal.

Har dere en bibliotekplan? 
Nei, i alle tre tilfeller.

Hvis nei, hvorfor ikke? 
Det har ikke kommet på tale. Sunndal har en kulturplan, som 
biblioteket er en del av. Oppdal har en gammel kulturplan 
fra 2008, så vidt jeg husker. Hvis man skal være veldig positiv 
kunne man si at den dekker frem til 2020. Der virker ikke 
som at det er en ny plan på vei. I Oppdal kulturhus KF har vi 
begynt arbeidet med en femårig strategi, men er ikke kommet 
veldig langt med den. 

Ønsker dere å ha en plan? 
Ja, og vi kommer også til å lage en plan for biblioteket i takt 
med at vi får en strategiplan for KF.

Hvordan jobber du/dere politisk på din arbeidsplass? 
Gjennom orientering, synliggjøring og involvering der det 
er mulig. På Sunndal sendte vi brev til de partiene som er 
representert i kommunestyret året før siste kommunevalg 
og kom på den måten med i to av partienes valgprogram. 

Hva har du/dere oppnådd gjennom politisk arbeid?
Å bli tatt på alvor, at politikerne fikk litt mer respekt for vårt 
arbeid og så biblioteket som en del av kommunens grunntil-
bud (Sunndal). Vi fikk synliggjort våre tilbud og gjort opp-
merksom på at biblioteket er en billig måte å dekke behov for 
SFO, aktivering av eldre, sikre etterutdannelse og så videre. På 
Oppdal kulturhus KF er styreleder tilfeldigvis også ordfører, og 
avdelingslederne har i løpet av den tiden jeg har vært ansatt 
der, fått til et årlig strategimøte med styret og en mer grundig 
budsjettfase. Det skjedde faktisk på oppfordring fra styret i 
KF – litt hjulpet på vei av avdelingslederne.

Kari Madsen Molvær, 
biblioteksjef i 
Larvik. Foto: Larvik 
kommune

Claus Christian 
Hansen, biblioteksjef 
i Oppdal. Foto: Privat
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Bibliofil fortsetter 
utviklingen

Takk til bibliotekene som gir oss gode ideer og forslag til 
nye funksjoner. Takk også for klare tilbakemeldinger og 

høye forventninger. Det er inspirerende å gjøre Bibliofil til 
et enda bedre verktøy for engasjerte bibliotek. Takk!

Stadige forbedringer til glede for lånerne 
og bibliotekene

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



Skal bibliotekledere påvirke i

I mange kommuner og organisasjoner er det skarpe  
skiller mellom administrative og politiske prosesser, og 
som bibliotekleder kan man ha fått beskjed om at man 
ikke skal snakke med politikere. 
Monica Skybakmoen, tidligere biblioteksjef i Åsnes, Elverum og Nes, totalt 22 år som biblioteksjef

Bibliotekledere er i hovedsak lojale og opptatt av å 
oppføre seg riktig i alle prosesser og vil derfor kanskje 
være mer fraværende i politiske prosesser enn strengt 
tatt nødvendig. For hva er en bibliotekleders mandat 
med tanke på å gi innbyggerne eller brukerne et best 
mulig tilbud?
 I resten av artikkelen beskriver jeg biblioteksjefers 
ansvar og mulighet for påvirkning i politiske proses-
ser. Men også bibliotekledere i andre institusjoner 
har politiske ledd de skal forholde seg til. 
 Ifølge folkebibliotekloven skal det være en fag-
utdannet biblioteksjef i alle kommuner om man 
ikke har tilstrekkelig fagkompetanse i staben ellers. 
Årsaken til utdanningskravet er at det er en viktig 
stilling, med et stort faglig ansvar, som ikke hvem 
som helst kan fylle. Biblioteksjefen er den personen 
i hele kommunen som er best kvalifisert til å forval-
te bibliotektjenesten til innbyggerne. Det kan også 
være en nyttig øvelse å lese stillingsbeskrivelsen, 
utlysningsteksten eller se hva som forventes av deg 
i lederavtalen eller arbeidsavtalen du signerte. Der 
vil du se i hvilken grad du har personalansvar, bud-
sjettansvar, økonomiansvar, ansvar for faglig utvik-
ling og ansvar for daglig drift. Dette betyr at du som 

bibliotekleder er ansvarlig for på ditt område i kom-
munen å få mest mulig ut av hver krone biblioteket 
har til rådighet. På vegne av arbeidsgiver skal du gi 
best mulig tjenester og forvalte hvordan de bibliote-
kansatte bruker arbeidstida si. Og ettersom du fikk 
jobben, er du vurdert som faglig best egnet til å gjø-
re alle vurderinger knyttet til bibliotekets økonomi 
og tjenestetilbud. Som biblioteksjef har du fått dette 
ansvaret delegert fra kommunedirektøren. I klartekst 
betyr dette at det forventes at du snakker bibliotekets 
og innbyggernes sak – du er faglig best kvalifisert til 
å mene noe om budsjett, tilbud og organisering – og 
det er forventet at du skal bidra alle steder hvor det 
er nødvendig. 

Bruk påvirkningskraften!
Imidlertid er det ikke alle ledere i organisasjonen/
kommunen som klarer å huske på dette til enhver 
tid. I en travel hverdag, med mye som skal organiseres 
og leveres, er det fort gjort at kommunalsjefen eller 
kommunedirektøren glemmer at de har høgt kvali-
fiserte ledere i egne rekker. Det er ofte korte frister, 
og ikke alltid husker de på å involvere dem som skal 
involveres i god tid. Mange biblioteksjefer opplever 

PO L I T I S K E
P RO S E S S E R ?

Foto: U
nsplash
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Inviter politikerne!
Husk at politikerne er helt vanlige innbyggere med 
stort engasjement for kommunen sin. Alle politi-
kerne ønsker det beste, men har ulik strategi for å 
komme dit. Finn ut hvem som setter standarden i 
det politiske miljøet i din kommune. Det kan være 
naboen din, en i koret du er med i, en du ofte møter 
på butikken eller en som bruker biblioteket jevnlig. 
Det kan være nyttig å vite hvem de er, for kanskje 
kan du synliggjøre biblioteket bedre for dem? Per-
sonlig har jeg god erfaring med å invitere politikerne 
inn i biblioteket, gjøre biblioteket viktig for dem. Ha 
folkemøter hvor politikerne inviteres til å delta. Lag 
temamøter ut fra hva som er viktig for innbyggerne 
akkurat nå. Spør om ordfører vil ha innbyggertime 
på biblioteket eller om man kan få ha et arrange-
ment hvor noen snakker med dem om den viktige 
jobben de gjør. Det er mange muligheter for å få 
politikerne til å oppdage biblioteket! Bare husk at i 
mange kommuner er politikerne kun politikere på 
fritida, på kveldstid. De har begrenset tid, kompe-
tanse og mulighet til å sette seg inn i alt – så jo mer 
de kan få «ferdigtygd» dess enklere er det for dem å 
fatte beslutninger. Lokalpolitikere er helt vanlige inn-
byggere med stort engasjement, som ønsker å utvikle 
lokalsamfunnet sitt til det bedre.

Det er viktig at man som faglig ansvarlig for en 
lovpålagt tjeneste i kommunen, opplyser politi-
kerne. For hvem skal ellers gjøre det? Derfor må 
biblioteksjefen være synlig, be om å få orientere om 
biblioteket i kommunestyret, bystyre, formannskap, 
komiteer, utvalg osv. Og vær bevisst på hva som 

formidles om bibliotek til politikerne av andre (for 
eksempel kultursjefen). Om du selv ikke får møte 
politikerne i deres fora, så sørg for å ha drillet den 
som skal tale bibliotekets sak, slik at det er ditt bud-
skap som blir formidlet. 

Om du vil bli lyttet til – må du selv lytte!
Det å påvirke kan være langsiktig arbeid. Husk at 
ingen lytter til deg dersom de ikke vet hvem du er, 
ikke vet du er kompetent, ikke har opplevd deg som 
engasjert før. Du må investere i menneskene rundt 
deg – også de som tar avgjørelser og har makt. Om 
du vil bli lyttet til, må du selv lytte. Om du vil bevege 
og påvirke noen, må du også selv være villig til å bli 
påvirket, la deg inspirere og være deltakende der det 
betyr noe. Du må alltid ha tid til å snakke bibliote-
kets sak, du må være godt forberedt og du må være i 
forkant! Du kan ikke sitte og vente til noen husker på 
å spørre deg. Du må selv melde deg på der du trengs 
for å ivareta det ansvaret du er gitt gjennom arbeids-
kontrakten din. Bank på noen dører, spør etter hvor 
man er i budsjettprosessen, når du skal komme med 
dine innspill. Vis til fakta og sammenlign gjerne med 
nabokommuner. Vær synlig. Og viktigst av alt – by 
på deg selv og vær positiv. Det er alltid hyggeligere 
å samhandle med positive ledere enn med dem som 
aldri har tid eller som ikke bidrar til konstruktive 
løsninger. Om man vil påvirke, må man selv ta ansvar 
for å sette seg i posisjon til det. Si ja – ta de sjansene 
som byr seg. Og ta det ansvaret du ble gitt da du ble 
ansatt som biblioteksjef. 

at de ikke blir tatt med tidlig nok i for eksempel 
budsjettprosessen. Noen opplever at de bare får en 
telefon fra lederen med spørsmål om å komme med 
innspill der og da til neste års budsjett. Jeg tror ikke 
dette handler om vond vilje eller ønsket om å over-
kjøre noen, men at det er et resultat av travle hver-
dager for mange ledere. Desto viktigere er det derfor 
at biblioteksjefer selv følger nøye med på hva som 
skjer i sin kommune og kommuneadministrasjon, 
og at man selv melder seg på tidlig nok i prosessen. 
Som den mest kompetente innenfor bibliotektje-
nesten har du selvsagt stor påvirkningsmulighet, 
og det er forventet at du tar den rollen! Dersom du 
lar muligheten gå fra deg til å påvirke, for eksem-
pel ved at du ikke deltar i lokale bibliotekdebatter, 
ikke spiller inn økonomiske behov, ikke deltar på 
ledersamlinger eller andre interne samarbeidsmø-
ter i kommunen – så vil andre ta denne rollen. Du 
er ansatt som biblioteksjef – for å sørge for at alle 
innbyggerne i kommunen din har et best mulig bi-
bliotektilbud, forankret i folkebibliotekloven. Og du 
skal med loven i hånden ivareta ditt ansvar overfor 
både arbeidsgiver og innbyggerne. Du har altså en 
rolle som betyr at du skal påvirke. For om du ikke 
står på, vil heller ikke innbyggerne få de tjenestene 
de har krav på, og arbeidsgiveren din har gitt deg i 
ansvar å påse at tjenestene er gode. Du skal sørge for 
gode bibliotektjenester, ha ansatte som yter godt og 
har gode arbeidsbetingelser, gi andre en god forstå-
else for hva bibliotektjenesten innebærer og hvorfor 
bibliotek er viktig også i dagens samfunn samt for-
klare konsekvensene av kutt i åpningstider, tjenester, 

lokaler osv. Fellesnevneren for dette er fag-, personal-, 
økonomi- og budsjettansvar.

Bygg relasjoner og vær synlig!
Hvis du er biblioteksjef – er det til sjuende og sist 
politikerne som bestemmer. Men på veien dit er 
kommuneledelsen særdeles viktig. Fordi alt som skal 
legges fram for politikerne, alt som politikerne skal 
ta stilling til, vite om, vurdere og prioritere blant – 
filtreres gjennom kommuneledelsen. Derfor er det 
viktig at biblioteksjefen også synes i det daglige, på 
fellesmøter, i kantina eller i rådhusgangen. Alle som 
sitter med makt i kommunen, må vite hvem du er. 
Det handler om relasjonsbygging, å delta når man er 
ønsket og har mulighet, om samarbeid og tilstedevæ-
relse. For det er vanskelig å nå fram dersom ingen har 
lagt merke til deg før. Man må som bibliotekleder 
være bevisst på å ta sin plass, være synlig i alle ledd 
og ikke tro at man først kan sette inn støtet når noe 
havner på politikernes bord. Da er det dessverre ofte 
for seint. 
 Det er mange måter å bli mer synlig på i egen 
kommune – og overfor politikerne. Det er lurt å set-
te seg inn i hvordan egen kommune fungerer: Når 
er det kommunestyremøter? Hvem sitter i komite-
en som har ansvar for bibliotek? Hvilke politiske 
prosesser går nå? Når er budsjettkonferansen? Hva 
prioriterer politikerne? Hva står i kommuneplanens 
samfunnsdel? Hvilke mål har kommunen for tjenes-
tene sine? Hvilken rolle kan biblioteket ha? Hvilke 
mål bidrar biblioteket til å oppfylle? 

«Som den mest kompetente innenfor

bibliotektjenesten har du selvsagt stor 

påvirkningsmulighet, og det er forventet

at du tar den rollen!»

Monica Skybakmoen

«Du må investere i menneskene 

rundt deg – også de som tar avgjørelser og har makt.

Om du vil bli lyttet til, må du selv lytte.»

Monica Skybakmoen
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Han omtales som BFs «Grand old man». 
En som har hele forbundets historie i ho-
det. Som har jobbet iherdig for å synlig-
gjøre profesjonen og styrke bibliotekarers 
kollektive selvfølelse. Når Erling Bergan 
blir pensjonist på fulltid fra nyttår, er en 
epoke i BFs historie over. Bergan var en 
av grunnleggerne av Bibliotekarforbun-
det, den første nestlederen og redaktør 
i de første 26 årene av levetiden til det 
bladet du holder i hånden. 

– Det har vært kjekt å være redaktør, 
og jeg har mange gode minner å se til-
bake på, forteller han.

Han gikk av i 2019 og over i en 20 
prosent stilling som spesialrådgiver, 
med ansvar for å organisere foto og 
dokumenter fra BFs historie og følge 
opp kontakten med bibliotekprosjektet 
i Gaza.

Tidlig aktiv
Bergan var ferdig utdannet bibliotekar 
i 1980, en utdanning han tok etter å ha 
studert sosiologi og sosialantropologi. 
Han fikk jobb på Deichman som refe-
ransebibliotekar, en stilling som han 
dessverre synes å se færre av i norske bi-
bliotek i dag. I 1982 flyttet Oslo-mannen 

til Førde og fikk seg jobb på folkebibli-
oteket. Etter halvannet år begynte han 
å jobbe på fylkesbiblioteket, og syv år 
senere begynte han på Høgskolen i Sogn 
og Fjordane. Der ble han i ti år, de siste 
fem som hovedbibliotekar. Interessen 
for politikk og fagforeninger var der 
helt fra starten. I sin første jobb var han 
aktiv i det som da het Kommuneforbun-
det, nå Fagforbundet. Her var han blant 
annet med på å starte opp medlemsbla-
det for medlemmene på Deichman. 
Snart ble han engasjert i arbeidet med 
å danne et eget fagforbund for bibliote-
karer på landsplan. 

– Bibliotekarer hadde ikke noe 
eget forbund. Da jeg tok utdanninga 
og begynte å jobbe, var det flere ulike 
fagforeninger på feltet. Jeg valgte Kom-
munale bibliotekarbeideres forening 

– KBF. Det var en slags yrkesorgani-
sasjon for bibliotekansatte innenfor 
Kommuneforbundet.

Bergan ble etter hvert valgt til leder 
av KBF, som på slutten av 1980-tallet ble 
gjort om til BAF, Bibliotekansattes Fel-
lesorganisasjon. De jobbet for å få mer 
innflytelse og plass i LO-systemet. Det 
ble mange møter med Kommunefor-
bundet, NTL, NOPEF og LO uten at de 
nådde fram. 

– Jeg husker godt at vi kom ut på 
gata etter et slikt møte med Kommu-
neforbundets ledelse i Oslo. Vi hadde 
fremført alvoret i situasjonen, uten å 
lykkes. Vi som deltok på møtet hadde 
forskjellige inngang til det, men jeg tror 
vi alle opplevde dette som sannhetens 
øyeblikk. BAF i LO var ingen farbar vei. 
Året etter ble BAF nedlagt med stort 

BFs «Grand old man» takker av: 
Stå på for ytringsfriheten!

En epoke er over, når Erling Bergan fra nyttår går fullt 
og helt over i pensjonistenes rekker. Nå gleder BFs 
medstifter, tidligere redaktør og forbundets første 
nestleder seg til en tilværelse helt uten deadlines.

Tekst: Christine Tolpinrud Foto: Dagrun Reiakvam

«Bibliotekarer hadde ikke noe eget forbund. Da jeg 
tok utdanninga og begynte å jobbe, var det flere ulike
fagforeninger på feltet.»

Erling Bergan

I 26 år reiste Bergan 
landet rundt og møtte 
bibliotekarer; rapporterte 
om deres hverdag, om 
profesjonens utfordringer 
og om BFs arbeid. Fulgte 
med på hva som rørte 
seg internasjonalt og i 
politikken. 

Foto: D
agrun R
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flertall i en uravstemning, sier Bergan.
Det ble tatt initiativ til et opprop 

for å starte et bibliotekarforbund, og 
denne fikk raskt nærmere fem hundre 
underskrifter. I 1992 ble det dannet 
en styringsgruppe med Kari Mitchell 
i spissen for å forberede stiftelsen av 
Bibliotekarforbundet.

– Vi hadde seks–sju møter for å for-
berede hele virksomheten. Vedtekter, 
måten å organisere på, økonomi, alle 
formalia. I juni 1993 var det stiftel-
sesmøte på Statens bibliotek- og infor-
masjonshøgskole i Dælenenggata. 

Randi Rønningen ble valgt som le-
der og Bergan som nestleder. Han fikk 
blant annet ansvar for å lage et med-
lemsblad. Som det meste annet i BF på 

den tiden, var også dette dugnadsarbeid 
de første årene.

– Vi begynte forsiktig med fire num-
mer i året. Men allerede i 1997 var vi 
oppe i tolv nummer pr år. I tillegg til 
full jobb på høgskolen ble fritida brukt 
til å lage tidsskriftet. Min gode kollega 
Anja Angelskår Mjelde deltok i dette 
arbeidet gjennom mange år. Jeg måtte 
ta et valg da vi kom til 2000. Da hadde 
BF økonomi til å ansette meg som re-
daktør, og da valgte jeg det fremfor å 
være bibliotekar. Samtidig kom Monica 
Deildok inn som leder i BF, og de 13 
årene som fulgte med henne i førersetet, 
var en gullalder for BF. Personlig satte 
jeg stor pris på det årelange samarbeidet 
med henne. 

Bibliotekarer og ytringsfrihet
I 26 år reiste Bergan landet rundt og 
møtte bibliotekarer; rapporterte om 
deres hverdag, om profesjonens utfor-
dringer og om BFs arbeid. Fulgte med 
på hva som rørte seg internasjonalt og i 
politikken. Han var på mange måter et 
enmannsband, han skrev, fotograferte, 
redigerte, designet og solgte annonser. I 
tillegg var han rådgiver for forbundsle-
deren, verveansvarlig og mye, mye mer. 
Tidligere forbundsledere beskriver ham 
som raus, støttende og en god samtale-
partner. Et ryddig organisasjonsmen-
neske. En som er politisk interessert og 
evner å lese konsekvensene av politiske 
vedtak. Flere trekker fram hans interes-
se for Midtøsten og arbeidet med å 

etablere helsefagbiblioteket i Gaza, som 
BF nå støtter økonomisk. De ni studie-
turene han arrangerte for til sammen 
230 bibliotekarer til det nye biblioteket 
i Alexandria i Egypt mellom 2002 og 
2008, har også satt sine spor blant flere. 

Selv trekker han fram arbeidet med 
ytringsfriheten som noe av det viktigste 
han har jobbet med i disse årene. Enga-
sjementet går langt tilbake. For det var 
først og fremst muligheten til å gjøre 
kunnskap og synspunkter tilgjengelig, 
som trakk Bergan til bibliotekaryrket.

– Min inngang til bibliotek er kunn-
skapsformidling og det å oppsøke mot-
forestillinger. Oppsøke kunnskap man 
ikke visste om, synspunkter man ikke 
visste om og se dem brynt mot hver-
andre. Det at bøker og tidsskrifter og 
aviser med motsetningsfylt innhold står 
ved siden av hverandre, mens man selv 
kan oppsøke det og danne seg meninger.

Han har vært tydelig i sine meninger 
og minnes spesielt godt da forbundets 
reaksjon etter Charlie Hebdo-angrepet 
førte til at han og daværende forbunds-
leder Margunn Haugland ble beskyldt 
av redaktøren i Bok og bibliotek for å 
«ha stilt seg på ytringsfundamentalis-
mens ytterfløy».

– Jeg syns ikke det er spesielt bra å 
bruke sånne begreper innenfor biblio-
tekbransjen. Vi skal være fanebærere for 
at det å krenke, som forfattere, avisteg-
nere og andre har gjort opp gjennom 
årene, også må være noe bibliotekarer 
kan identifisere seg med. Motsetninger 
og frie synspunkter er noe vi lever av og 
for. Bibliotekene er jo fylt med krenkel-
ser, sier han.

Den senere tiden har han blant 
annet fulgt med på debatten rundt 
Rowling-saken og diskusjonen rundt 
«no-platforming». Selv om han ikke 
tror det er mange bibliotekarer som er 
for slike virkemidler, er han klar på at 
yrkesgruppen har et ansvar.

– Meninger skal kunne ytres fritt så 
lenge det ikke faller innunder paragra-
fen om hatefulle ytringer og trusler. 
Man bør forvente at bibliotekarene 
står på barrikadene for sånne spørsmål, 
syns jeg. 

– Å argumentere i ulike sammenhenger 
for ytringsfrihet har vært viktig og gi-
vende. Jeg håper det blir prioritert høyt 
av andre i BF, sier han.

Når datoen viser 1. januar 2022, går 
han altså 100 prosent over i pensjonis-
tenes rekker. Tiden skal han bruke på 
å trene, besøke sønnene i Portugal og 

«Å argumentere i ulike sammenhenger for 
ytringsfrihet har vært viktig og givende. Jeg håper 
det blir prioritert høyt av andre i BF.»

Erling Bergan

«Min inngang til bibliotek er 
kunnskapsformidling og det å 
oppsøke motforestillinger. Oppsøke 
kunnskap man ikke visste om, 
synspunkter man ikke visste om og 
se dem brynt mot hverandre.»

Erling Bergan

Oslo, gå på ski, og følge med på debatter 
– også i BF. 

Én ting kommer han helt sikkert 
ikke til å savne.

– Gleden av ikke å ha deadlines! Det 
har vært en lettelse etter at jeg sluttet 
som redaktør. Vær så god neste! 

Erling Bergan på BFs stiftelsesmøte i 1993. Foto: Bibliotekarforbundet 

Denne karikaturen av Erling ble laget av en tegner i Paris og brukt som
illustrasjon til hans baksidekommentarer i Bibliotekaren i en årrekke.
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I oktober gikk enda en gang den internasjonale Open 
Access Week av stabelen. Flere fagbibliotek samarbei-
det og kunne tilby mange foredrag som var tilgjenge-
lige for alle i Zoom. Utviklingen mot åpen vitenskap 
gjør forskningsresultater tilgjengelige utenfor det 
akademiske miljøet og vil fortsatt kunne innebære 
at fagbibliotekene må justere tjenestene. Webina-
ret «Open Science is the new normal» åpnet uken. 

Policy for åpen forskning
Nå arbeider Forskningsrådet med å iverksette ideene 
i åpen vitenskap. Denne forskningsfinansiøren har 
ifølge rådgiver Nenitha Dagslott formulert en policy 
for åpen forskning1, med tre hovedmål:

•  et velfungerende forskningssystem
•  bærekraftig samfunnsutvikling
•  styrket tillit til forskning

– cOAlition S lanserte i 2018 plan S, som krever full 
og umiddelbar tilgang til vitenskapelige publikasjo-
ner, fortsatte Dagslott. Forskningsrådet endret der-
for i 2021 betingelsene for støtte til prosjekter. Pro-
sjekteier må ikke gi fra seg sine opphavsrettigheter, 
men beholde de nødvendige, slik at de derved kan 
tilfredsstille kravene om åpen tilgang til resulterende 
publikasjoner.

– Så hva kan dere gjøre videre? Engasjer deg! Vi tren-
ger at folk engasjerer seg i initiativene for å standar-
disere data i sitt felt. Vi trenger fortsatt engasjement 
fra forskere, forskergrupper og forskningsinstitusjo-
ner i diskusjonene og prosessene.

Fra konkurranse til samarbeid
Emma Lazzeri, som arbeider ved det italienske uni-
versitetsnettverket GARR, og er tilknyttet det nasjo-
nale italienske forskningsrådet, fortalte at Horisont 
Europa ifølge lovgivningen skal bidra til spredning 
av kunnskap og åpen vitenskap. 

– Fra nå av evalueres søknader ut fra om de er 
i samsvar med prinsippene til åpen vitenskap, sa 
hun. Forskerne og nettverket som helhet vurderes 
ut fra om de har kapasitet til å iverksette praksis ut 
fra åpen vitenskap. Dette gjøres ved at søkeren be-
skriver sin ekspertise på åpen vitenskap og ved å liste 
opp egne resultater, og disse forventes å tilfredsstille 
kravene. Data skal være FAIR2, og så åpne som mu-
lig, så lukkede som nødvendig.

– Åpne data kan brukes fritt, deles, berikes av alle 
og hvor som helst, og i hvilken som helst hensikt, 
fortalte hun, og sa at fokus nå har flyttet seg til an-
dre resultater av forskning: Programvare, modeller 
og algoritmer, og alt annet forskningen resulterer i. 

Åpen vitenskap er 
den nye normalen

Åpen vitenskap er ikke lenger bare for idealister. Det er blitt «den 
nye normen». De to forskningsfinansiørene Forskningsrådet og 
Horisont Europa, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, 
arbeider nå med å innarbeide ideene. For å få økonomisk støtte 
må forskerne innfri kravene til åpen vitenskap ved at den gjøres 
tilgjengelig for alle. 

Tekst: Aud Gjersdal 

Prinsippene gjelder også disse resultatene av forskning.
– Forskning går fra konkurranse til samarbeid. 

Covid-19 krisen har vist oss at samarbeid gir bedre 
resultater av forskningen og hjelper samfunnet. Vi 
ønsker at forskere samarbeider, sa Lazzeri. 

Kunnskap spres via arkivene
– Open Research Europe3 (ORE) er ikke et tidsskrift, 
men en publiseringsplattform, i samsvar med åpen 
vitenskap, der målet er å gi forskere et sted å publi-
sere sitt vitenskapelig arbeid finansiert av EU-kom-
misjonen, sa hun, og fortalte videre at ORE tilbyr 
åpen fagfellevurdering av forskningen, der hensikten 
er å forbedre den.
 – Oppgaven til fagfellen er å avgjøre om arbeidet 
er teknisk godt og har akademisk verdi, sa hun. Uan-
sett, forskningsresultatene skal gjøres umiddelbart 
tilgjengelig i åpne, troverdige arkiv. Det kan være 
i sertifiserte arkiv eller internasjonalt anerkjente 

fagarkiv. Institusjonelle arkiv kan også brukes, der-
som de tilfredsstiller gitte krav. På denne måten er 
åpen vitenskap blitt vanlig.

– Åpen vitenskap diskuteres ikke mer, fra nå av 
er det den nye normalen.

1. https://www.forskningsradet.no/siteassets/
forskningspolitisk-radgivning/apen-forskning/
nfr-policy-apen-forskning-norsk-ny.pdf

2. Findable, Accessible, Interoperable og 
Reusable

3. https://open-research-europe.ec.europa.eu/
forskningspolitisk-radgivning/apen-forskning/
nfr-policy-apen-forskning-norsk-ny.pdf

Åpen vitenskap blir mer vanlig. Det sikrer at forskningsresultater blir tilgjengelige også utenfor det 
akademiske miljøet.
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«Nivå X: Berører nye publiseringsmodeller forsk  -
nings  kvaliteten?» var et annet webinar på ukens pro-
gram i Open Access Week, og det handlet om Norsk 
kanalregister1. Registeret gir oversikt over vitenskape-
lige kanaler som tidsskrifter og bokforlag. Det nasjo-
nale publiseringsutvalget godkjenner disse. Forskere 
som publiserer her, får publikasjonspoeng, noe som 
igjen inngår i den resultatbaserte finansieringen fra 
staten til institusjonene i UH-sektor, instituttsektor 
og helseforetak. Ledende kanaler på fagfeltet plasse-
res som nivå 2, mens resterende godkjente kanaler 
er nivå 1. I år kom enda et nivå – nemlig nivå X, og 
dette skal bidra til kvalitetssikring av opplysningene 
i registeret.

Kvantitet fremfor kvalitet
– Vi skal bevege oss sakte mot en virkelighet som går 
fra å betale for å lese, til å betale for å publisere, sa 
Vidar Røeggen, som leder sekretariatet for publise-
ringsutvalget. Han viste til nasjonale retningslinjer 
som sier at all offentlig finansiert forskning skal være 
åpen innen 2024. Samtidig gir overgangen til åpen 
publisering med forfatterbetaling utfordringer. Med 
den nye politikken følger nemlig nye aktører.

– De ønsker å konkurrere om rask publisering, sa 
han, og understreket at grundig fagfellevurdering er 
avgjørende for å kvalitetssikre forskningen.  

– Et spørsmål er i hvilken grad denne settes i spill 
ved nye publiseringsmodeller, når man forventer en 
hastighet vi ikke har sett tidligere, sa han. Nye aktø-
rer erobrer markedsandeler og det kinesiske forlaget 
MDPI2 er nå, for norske forskere, det mest brukte 
Open Access-forlaget med forfatterbetaling. Men 
dette er også det forlaget publiseringsutvalget har 
fått flest bekymringsmeldinger på. 

Røeggen utdyper dette på e-post: «Det er for ek-
sempel mange som melder om svært kort tid fra 
innsending av manus til ferdig publikasjon. Fagfeller 
presses til å gi rask tilbakemelding som grenser mot 
det uansvarlige, og mange er kontaktet av forlaget 
med forespørsel om å være redaktør eller sitte i re-
daksjonsråd i tidsskrifter langt utenfor eget spesial-
felt. Slike henvendelser virker å være tilfeldige eller 
nærmest maskinstyrt.»

Bedre beslutningsgrunnlag
– Å plassere betalingen på samme side som publi-
seringspresset, får utgiverne til å konkurrere om 

Åpen publisering gir 
utfordringer

Noen tidsskrifter opererer i en gråsone for forsvarlig hensyn 
til forskningskvalitet. Mange hevder at åpen publisering med 
forfatterbetaling øker dette problemet og stimulerer til kvantitet 
fremfor kvalitet i forskningen. Norsk kanalregister, som registrerer 
vitenskapelige kanaler, har etablert et nytt nivå for tidsskrifter 
i gråsonen. Tanken er at disse tidsskriftene skal diskuteres 
åpent blant forskere og at en slik diskusjon skal bidra til å bedre 
beslutningsgrunnlaget for godkjenning.
Tekst: Aud Gjersdal

kvantitet fremfor kvaliteten på de redaksjonelle ru-
tinene og innholdet. En tjener mer penger, jo mer en 
publiserer, sa han. Røeggen skriver i e-post: 

«Forskere lever med et press om å publisere. Før 
konkurrerte utgiverne om å ha de beste tidsskrifte-
ne, forstått som tidsskrifter som hadde tilgang på de 
ledende fagfellene i respektive fag og som samtidig 
klarte å samle forskningsfronten på lesersiden. De 
konkurrerte på kvalitet. De nye utgiverne, som ope-
rerer med forfatterbetaling, konkurrerer på «tid» det 
tar å få publisert. Og, det er ikke bare de nye utgiver-
ne som nå konkurrerer på tid, men også de gamle 
utgiverne trekkes over mot en slik utgivelseslogikk.»

Publiseringsutvalget blir dermed noen ganger i 
tvil om godkjenning. Dette gjelder ikke røvertids-
skrifter, men tidsskrifter og forlag som tilsynelatende 
oppfyller kriteriene til registeret, men som samtidig 
diskuteres i forskersamfunnet3.

– Det er kanskje ikke samsvar mellom hvordan 
tidsskriftet beskriver seg på sine nettsider og den 
praksisen de representerer og erfaringene forskere har 
med å publisere i dem, sa Røeggen. Publiseringsutval-
get stiller krav om at tidsskrifter som skal godkjennes 
presenterer de redaksjonelle prosessene i tidsskriftet 
på nettsiden, inkludert hvordan prosessen med fagfel-
levurdering foregår. Det er når forskere opplever helt 
andre prosedyrer enn det tidsskriftet selv beskriver på 
sine nettsider, at de registrerer slike avvik. 

Slike tidsskrifter, som er i en gråsone, kan plasseres 
på nivå X. Publiseringsutvalget plasserer imidlertid 
ikke tidsskrifter på dette nivået uten å ha rådført 
seg med respektive nasjonale fagorganer4. Disse er 
opprettet av Universitets- og høgskolerådet for å løse 
langsiktige oppgaver innenfor de ulike fagfelt. Om 
Det nasjonale publiseringsutvalget og respektive 
fagorgan kommer til enighet, legges tidsskriftet ut 
på nivå X-listen på nettstedet til publiseringsindi-
katoren og Kanalregisteret for diskusjon. Hensikten 
er å skape et bedre beslutningsgrunnlag til enten å 
godkjenne eller avvise inkludering i registeret. 

– Så spørsmålet som ble stilt om de nye publise-
ringsmodellene berører forskningskvaliteten?  Svaret 
er ja, de gjør det.

1. https://kanalregister.hkdir.no/publiseringska-
naler/Forside

2. Multidisciplinary Digital Publishing Institute

3. For eksempler, se https://npi.hkdir.no/nivax

4. https://npi.hkdir.no/organisering

– Vi skal bevege oss sakte mot en 
virkelighet som går fra å betale for å 

lese til å betale for å publisere, sa Vidar 
Røeggen, leder av sekretariatet for 

publiseringsutvalget. Foto: Aron Bræstrup 
Løsnes/UHR
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Bibliotekarforbundets forsikrings-
kontor tilbyr Kritisk sykdomsforsik-
ring for våre medlemmer. Det er en 
forsikring hvor forsikringssummen 
utbetales raskt dersom den forsi-
krede får stilt diagnose for en av 
de alvorlige sykdommene som er 
omfattet av forsikringen.

Forsikringen dekker blant annet:
- hjerteinfarkt  
- hjerneslag 
- hjernesvulst   
- multippel sklerose
- kreft                        
- blindhet 
- døvhet            
- tap av armer/ben
- store brannskader 
- nyresvikt 
- tap av taleevne         
- motornevronsyndrom
- Parkinsons før 60         
- lammelse           
- hjerteoperasjon               
- organtransplantasjon 

På www.bfforsikring.no finner du 
fullstendige vilkår for forsikringen. 

Hvilke behov har du dersom du 
rammes av alvorlig sykdom?

• Trappe ned eller skifte til mindre   
 stressende arbeid
• Ta forlenget permisjon for å 
 komme deg etter sykdommen
• Gi dine nærmeste anledninger til å 
 ta seg fri for å gi ekstra omsorg
• Nedbetale gjeld eller dekke andre 
 løpende utgifter dersom sykdoms- 
   perioden blir for lang
 

Kjøp før 60
Du kan kjøpe forsikringen inntil du 
fyller 60 år, og du kan beholde den 
ut det året du fyller 67. Det kreves 
godkjent egenerklæring om helse 
for å bli med på forsikringen. Påmel-
dingsskjema får du tilsendt ved å 
kontakte forsikringskontoret. 

Rask utbetaling
Forsikringen dekker ikke sykdommer 
som har vist symptom de første 
tre månedene etter at du søkte om 
forsikringen. Det er en forutsetning 
for utbetaling av erstatning at du 
er i live 30 dager etter at diagno-
sen er endelig stilt, operasjonen er 
gjennomført eller du er oppført på 
venteliste. Vi anbefaler forsikringen 
kritisk sykdom som et supplement til 
uføreforsikring. Uføreforsikring tilbys 
også gjennom Bibliotekarforbundets 
forsikringskontor.

Medlemspris
Prisen er avhengig av din alder og 
hvor stor forsikringssum du ønsker, 
og det er samme pris både for med-
lem og ektefelle/samboer. Du kan 
kjøpe dekning fra kr 106 399 (1G) 
til kr 1 063 990 (10G) – både for 
deg selv og for ektefelle/samboer.

Sekretariatet
Forbundsleder: Glenn Karlsen Bjerkenes
Kontorleder: Petter Bruce
Rådgiver: Hege Bergravf Johnsen
Rådgiver: Bente Ørberg
Kommunikasjonsrådgiver: Christine Tolpinrud
Spesialrådgiver: Erling Bergan

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 International School
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
Kyrre Thorsnes
Kuben, Aust-Agder museum og arkiv, Arendal
Telefon: 934 63 469
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
Kontaktperson: Elisabeth Reinertsen
Fredrikstad bibliotek
Telefon: 994 01 032
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
Siv C. B. Jørstad
Valle Hovin videregående skole
Telefon: 957 96 456
oslo@bibforb.no

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

Forbundsstyret
Leder 
Glenn Karlsen Bjerkenes (fungerende forbundsleder),  
Universitetsbiblioteket i Oslo
Mobil: 908 78 846
E-post: glenn.bjerkenes@bibforb.no

Veronicha Angell Bergli (i permisjon)
Mobil: 976 16 888
E-post: veronicha.bergli@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

Alvorlig sykdom rammer hvert år ca. 60 000 av oss her i Norge. Det 
kan føre til langvarig sykemelding og reduserte inntektsmuligheter. 
Den negative økonomiske effekten det får, kan du bøte på med å kjøpe 
forsikringsdekningen Kritisk sykdom. 

Rask utbetaling dersom du 
blir alvorlig syk

Foto: U
nsplash

Alder  Pris per 1 G

Tom 30 år Kr    124
31–35     Kr    284
41–45     Kr    439
46–50   Kr    692
51–55     Kr    884
56–60     Kr 1 680
61–67     Kr 2 747

Bibliotekaren 04 2021 Bibliotekarforbundets tidsskrift

34

Forsikring Om BibliotekarforbundetBibliotekarforbundets tidsskrift



Fa
gl

ig
Fellesskap

Kurs for 
tillitsvalgte

Kurs for tillitsvalgte 
i Bibliotekarforbundet 
våren 2022

Grunnopplæring for nye tillitsvalgte:
3. og 4. mars: Grunnkurs for tillitsvalgte
17. og 18. mars: Kurs i lokale forhandlinger

Videregående kurs:
10. og 11. februar: Videregående kurs for tillitsvalgte 
4. og 5. april: Forhandlingskurs del 2

Alle kurs er gratis og BF dekker overnatting, reise og mat 
ved fysiske kurs.

Mer informasjon og påmelding på bibforb.no

Foto: A
dobestock


