
Kort egenpresentasjon av kandidatene til ”Folkestyret” 2011 

 

David Sæther, Lenvik folkebibliotek 

Jeg er 45 år og har hatt halv stilling i Lenvik 

folkebibliotek (mellomstort bibliotek med ca 4,5 

årsverk) siden 2001 og halv stilling som 

skolebibliotekar på Senja vgs. siden 1997.   

På folkebiblioteket har vi MM2 (ikke innkjøp og 

tidsskrift) og er med i fellesbasen Tromsfelles, på 

skolebiblioteket bruker jeg MM3.  Erfarer derfor 

daglig forskjellene mellom MM2 og MM3. Har 

også gjort en del Mikromarc-arbeid i regionalt biblioteksamarbeid i Midt-Troms. 

 Har vært vararepresentant i styret i to år og ønsker å fortsette å være med i 

utviklingsarbeidet noen år til.  Har spesielt forsøkt å bidra til å få forbedret arbeidsflyten i 

MM3 og dessuten til forhold som angår fellesbaser.    

 

Elin Westgård Hansen, Ski bibliotek 

Spesialbibliotekar, ansatt på Ski bibliotek siden 

1996. Mitt arbeidsområde er systemansvarlig for 

Mikromarc, nettredaktør for bibliotekets nettsider 

og IKT ansvarlig. 

Jeg har vært med i folkestyret siden opprinnelsen 

og har gjennom flere år sett nytten av arbeidet som 

folkestyrerepresentantene gjør i samarbeide med 

Bibits. Det er gjennom en god dialog med Bibits, 

folkebibliotekene og sluttbrukerne at vi vil får et 

godt sluttprodukt, nemlig et arbeidsverktøy som er 

smidig, har smarte og fremtidsrettede løsninger.  

 

Mikromarc er det viktigste arbeidsverktøyet i en bibliotekars hverdag, og jeg mener vi bør ha 

fokus på å utvikle et verktøy med smarte og gode løsninger for biblioteket mer enn å få 

utviklet duppeditter og stæsj. 

 

 



Marianne Selvik, Ås bibliotek 

Jeg jobber i Ås bibliotek, et mellomstort 

folkebibliotek som bruker alle Mikromarc 2-

moduler.  Jeg har brukt Mikromarc siden 1998, og 

har blant annet driftet systemet på egen server. Da 

jeg jobbet ved Eigersund bibliotek var jeg med på å 

arrangere forløperen til det som siden ble 

Mikromarc brukermøte for folkebibliotek.  

Mikromarcbrukerne og BIBITS har felles interesse 

av å ha god kommunikasjon, og en av styrets 

oppgaver er å være pådriver for dette. Min 

formelle rolle i styret har vært som leder. 

Jeg er opptatt av at Mikromarc skal være et godt 

og moderne verktøy for bibliotekaren, men i tillegg mener jeg at vi bør ha et langt større 

fokus på å skape gode webtjenester for brukerne.  

Jeg synes det er mye mer givende å jobbe for å utvikle et godt biblioteksystem nå i 

programmeringsfasen enn å sitte og flikke på et halvgodt i etterkant.  Jeg håper på å få være 

med i den gode dialogen med BIBITS' utviklingsavdeling også i de to neste årene.   

 

 

Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek 

40 år, bibliotekar, samboer og bosatt i Halden. Siden 

1999 systemansvarlig IKT på Sarpsborg bibliotek (4 

folke- bibliotekavdelinger og 16 skolebibliotek).  

vegard2.no 

Jeg har vært medlem av folkestyret siden 

oppstarten i 2004. Ønsker å fullføre løpet med å gi 

bidrag til utviklingen av Mikromarc 3 slik at det blir det beste verktøyet for både små og 

store bibliotek. I Sarpsborg bibliotek benytter vi alle modulene med unntak av Tidsskrift. Vi 

planlegger å konvertere til Mikromarc 3 i løpet av 2011. 

 

Rolle i folkestyret: Prøver å se både helheten og detaljene og stille de vanskelige 

spørsmålene. Jobben gir meg mulighet til å se behovene til både små skolebibliotek og store 

folkebibliotek og samarbeidet mellom bibliotektypene (fellesbaser, kataloger, lånekort etc.). 



Hvorfor stiller vi alle til 
gjenvalg?  
 

 

Velg oss! :-) 

 
� Dagens styre fungerer veldig bra både mht. planlegging/gjennomføring av 

brukermøtet og innspill til utviklingen av Mikromarc 3 

� Valgkomiteen er fornøyd med balansen i det sittende styret, både geografisk 

og med hensyn til størrelse (se deres innstilling). Valgkomiteen vektlegger 

kontinuitet i arbeidet med Mikromarc 3 og innstiller alle fire til gjenvalg 

� Vi har ulike roller i styret og utfyller hverandre bra. Noen har høy profil på 

brukermøtet, mens andre er arbeider mer i det skjulte. Men vi er alle like 

viktige. Vi har alle vår rolle i utviklingen av Mikromarc 3  

� Folkestyret fikk 3 nye medlemmer i fjor. Uheldig å bytte ut 4 medlemmer nå, 

særlig siden utviklingen av Mikromarc 3 er inne i en svært aktiv fase 

� Vi kjenner Bibits’ arbeidsmetoder og historikken mht. Mikromarc 3 

� Tre av styremedlemmene har mulighet til å delta på raskt innkalte dagsmøter 

for å avklare viktige spørsmål som dukker opp underveis i utviklingsarbeidet 

� David og Marianne er så nye i styret at de føler at de ikke har fått gjort sin del 

av jobben ennå. Vil være med videre og sette sitt preg på utviklingen 

� Elin og Vegard har vært med fra starten og ønsker å arbeide med utviklingen 

av Mikromarc 3 helt i mål. Spesielt for behovene til mellomstore og store 

bibliotek 

� Bibits ønsker at vi skal fortsette. De har samme begrunnelse som 

valgkomiteen. ”Utviklingen av Mikromarc 3 er inne i en kritisk fase”. De hevder 

at vi jobber godt 

 

David, Elin, Marianne og Vegard 


