
  

Tone Eli Moseid - CV 

 

Personalia 

LinkedIn:   http://no.linkedin.com/in/toneelimoseid 

Twitter:   toneem 

http://moseid.com/tonesblogg/ 

 

 

Født 01.03.1956 i Oslo. Tre voksne barn 33, 31 og 24 år. 

 
 

Arbeidserfaring 2012 –  Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Vestfold 

 

Virksomhetsleder / biblioteksjef 

Ansvar for drift og utvikling av biblioteket, som er et samarbeid 
mellom Tønsberg og Nøtterøy kommuner. Ca 38 ansatte fordelt på 
ca 30 årsverk. Ansvar for drift av to fengselsbibliotek, med statlig 
driftsavtale. Ca 60.000 innbyggere i virkefeltet, og et årlig 
driftsbudsjett på 22 mill. Administrativt underlagt 
kommunaldirektør kultur og oppvekst i Tønsberg kommune. 

 
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har et høyt aktivitetsnivå, og har en 
nøkkelrolle i gjennomføringen av bibliotekplanen for Vestfold. 

 

 

2010 – 2011 Høgskolen i Oslo, avd JBI Oslo 

 

Høgskolelærer 75 % / 100 % stilling, august 2010 – desember 

2012 

 

 Vikariat, i kombinasjon med fullføring av Master i Bibliotek- og 
informasjonsvitenskap 

Foreleser i fagene: 
- Bibliotek og Samfunn, 3. studieår (samlingsutvikling, statlig 
styring, kommunal organisering, økonomistyring, 
organisasjonsutvikling, markedsføring) 
- Bibliotek og Samfunn, 1. studieår (biblioteklov, organisering) 
- Endringsledelse (vår 2011) 

 
 
 
 

Øvre Langgate 25 f 
3110 Tønsberg  

mobil:       911 58 715 
jobb:         33 35 49 36 
 
 

  

http://moseid.com/tonesblogg/


 2003 – ABM-utvikling / Nasjonalbiblioteket Oslo 

 

 Ulønnet studiepermisjon 1.10.2010 – 31.12.2011 

Konstituert avdelingsdirektør 07.01.2008 – 01.12.2009 

 Konstituert i stilling som avdelingsdirektør for avdeling for bibliotek-
utvikling. Personalansvar for 17 personer. Del av ledergruppe på 7. 

Seniorrådgiver 01.01.2003 – 

 Arbeidsoppgaver fram til 2008: 
- arbeidsgruppe Bibliotekreform 2014  
- oppfølging Lov om folkebibliotek 
- universell utforming 
- opphavsrett 
- digitale bibliotektjenester (biblioteksvar o.l.) 
- regionale bibliotektjenester 
- saksbehandling, prosjektsøknader, oppfølging 
 
Ansvar for konferanser, foredrag, kontaktmøter 
 

 

 

2000 – 2002 Statens bibliotektilsyn Oslo 

 

Avdelingsleder, midlertidig tilsatt 01.02.02 – 31.12.02 

 Personalledelse for fagavdelingen 

 Koordinering av faglige oppgaver i avdelingen, bindeleddet mellom 
avdeling og ledelse 

 Leder styringsgruppa Det tilgjengelige bibliotek 

 

Rådgiver 01.06.2000 – 31.01.2002 

 Saksbehandleroppgaver: bredbånd, bibliotekloven, bokbuss, prosjekt-
søknader 

 Utredninger: Et nytt løft! Fylkesbibliotekene – revitalisert, ikke utrangert  

 Prosjektarbeid: Skjermkontakt med lokalhistorien ; Det tilgjengelige 
bibliotek 

 Foredrag og regionale kontaktmøter 

 

1985–2000 Ullensaker kommune Akershus 

 

Konstituert kultursjef 01.11.1999 – 01.02.2000 

 La grunnlaget for ny resultatenhet kultur etter større omorganisering. Ny 
budsjettstruktur, virksomhetsplan og nye samarbeidsrelasjoner. 

 

Biblioteksjef 01.07.1995 – 01.06.2000 

 Budsjett- og personalansvar, saksbehandler for biblioteksektoren 

 Planla og gjennomførte flytting av daværende hovedbibliotek på Kløfta 

 Planla og gjennomførte flytting av nytt hovedbibliotek til Ullensaker 
kulturhus på Jessheim i 1999 

 Bygde opp ny personalgruppe fra 6,5 til 11,25 årsverk i forbindelse med 
etablering av nytt hovedbibliotek 



 Utarbeidet bibliotekplan for Ullensaker: ”Biblioteket tar deg høyere” 

 Sekretær for arbeidsgruppe som utredet kommunalt servicetorg 

 Utarbeidet kompetanseplan for personalet 

 

Avdelingsleder Jessheim / nestleder 01.01.1991 – 01.07.1995 

 Gjennomførte aktiviteter for barn og unge m.m. 

 Planla og implementerte nytt datasystem, ansvar for gjennomføringen 
av automatiserte rutiner og bruk av internett i fjernlånsarbeidet  

 Studiepermisjon ett år 1992-93 (IKT-utdanning) 

 

Bibliotekar 20.05.1985 – 01.01.1991 

 Referansearbeid, katalog og IKT  

 Omsorgspermisjon ett år, 1987-88 

 

 

 

1978–1985 Vardø folkebibliotek Vardø, Finnmark 

 

Biblioteksjef 

 Som første fagutdannede biblioteksjef ansvar for en generell 
opprustning av biblioteket 

 Utarbeidet lokalhistorisk bibliografi for Vardø og bygde opp lokalhistorisk 
samling 

 
 

Utdanning Cand.mag. Høgskolen i Oslo 

2009 - Høgskolen i Oslo Oslo 

 Master i Bibliotek- og informasjonsvitenskap, fullført modulene 
Informasjons- og kulturpolitikk, Informasjonsorganisasjon og 
kunnskapsforvaltning, Informasjons- og kulturøkonomi og Vitenskapsteori 
og metode. Godkjent prosjektoppgave «Samspillmodell fylkesbibliotek» 
som mastermodul våren 2011. 

2004 Universitetet i Oslo Oslo 

 Spesialfag Opphavsrett 

2002-2003 Høgskulen i Volda Volda 

 Historie grunnfag, 20 vekttall, nettbasert, full progresjon ved siden av 
jobb. 

2000–2001 Høgskulen i Volda Volda 

 Lokalhistorie, 10 vekttall, nettbasert, redusert progresjon, ved siden av 
jobb 

1996–1997 Høgskolen i Oslo, avd. ØKS Oslo 

 Videreutdanning i ledelse, 10 vekttall, prosessorientert, desentralisert 
studium 

1992–1993 Næringsakademiet Oslo 

 EDB-prosjektkandidat, ettårig heltidsstudium. IKT og prosjektledelse.  



1975–1978 Statens bibliotekskole Oslo 

 Folkebiblioteklinje med pedagogikk  
 

Kurs 2002 NKI, Opphavsrett og internett, 2 vekttall 

 
Diverse kurs:  Mikromarc, forhandlingsteknikk, lov- og 

avtaleverk, finsk litteratur, Fylkesbiblioteket i 
Akershus’ lederutviklingsprogram 

 

Politisk erfaring 

 

 Medlem av formannskap og kommunestyre, gruppeleder opposisjon, 
Enebakk kommune 2007 –  2011 , vara kommunestyre 2003 – 2007 
 

 Medlem av Akershus fylkesting, 2003 – 2011 (2 perioder) 
 
Leder Akershus fylkeskommunale råd for funksjonshemmede 2003 – 
2007 
 
Leder Kontrollutvalget Akershus fylkeskommune, 2007 – 2011 
 

 Leder / studieleder Enebakk Arbeiderparti 

 Medlem kommunestyre og formannskap Vardø kommune 1983 - 1985 
 

Interesser 

 

Slektsforskning:  
 

 Aktiv i DIS-Norge (databehandling i slektsforskning), styremedlem flere 
perioder, redaktør medlemsblad ”Slekt og Data” 2003 – 2007 (4 nr årlig, 
opplag ca 8.600) 
Mottok DIS-Norges hederspris 2008 
 

Lokalhistorisk virksomhet, web og trening – og litt fritidslesning. 
 

Styreverv 

 

 Norsk Lyd- og Blindeskriftbiblioteks styre, oppnevnt av KKD, 2004 – , 
nestleder fra 2012. 

 Ansattes representant i styret for ABM-utvikling 2003 – 2010 
 
 

 IFLA – The International Federation of Library Associations and 
Institutions: 
Member of Governing Board 2009 – 2011, 2011 – 2013  
Member of Professional Committee 2009 – 2011, 2011 – 2013  
Member of Conference Advisory Committee 2011 – 2013 
Chair, Library Services for People with Special Needs Section, 2009 – 
2013  

 Annet 

 

 Lokal tillitsvalgt NKF i Ullensaker kommune 

 Lokal tillitsvalgt NTL ved Statens bibliotektilsyn 

 Arbeidstakerrepresentant for LO-Stat i interimsperioden for etableringen 
av ABM-utvikling 

 Lokal tillitsvalgt NTL i ABM-utvikling 2003 – 2005 



Språk 

 

 Behersker engelsk godt muntlig og skriftlig 

 God forståelse av tysk og fransk 

 

Presentasjoner / 

publisert 

 

 Universal design for cultural institutions 
Speech given at Accessible libraries, IFLA satellite meeting, 
Gothenburg, Sweden, 2005.08.10 
http://www.abm-utvikling.no/om-abm-
utvikling/ansatte/foredrag/accessible_libraries.pdf  

 Mind the gap : Library services to the disabled in a new framework. 
In: LIBREAS : Library Ideas elektronische Zeitschrift am  
Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft 
http://www.ib.hu-berlin.de/~libreas/libreas_neu/ausgabe6/002mos.htm  

 The accessible library. ICT and universal design - keys to a more open 
society. In: SPLQ, no 2, 2002. 
http://www.splq.info/issues/vol35_2/03.htm 

 Berget, G. & Moseid, T. (2011) Mind the gap : mellom oppsøkende 
bibliotektjenester og det universelt utformede bibliotek. Krysspeilinger : 
perpspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap, Oslo. 

 Samspillmodell mellom fylkesbibliotek. Prosjektrapport:      
http://samspillmodell.wordpress.com/  
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