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Lederen har ordet
Det ble seint i år også.
Meklingsinnspurten i staten, kommunesektoren og Oslo kommune trakk ut. Vi
kom ikke i mål før etter mange timer på
overtid. Men vi ﬁ kk på bordet skisser som
kunne aksepteres, og godt er det. Jeg er glad
for at vi unngikk konﬂikt også i år. Streik
er alltid en reell mulighet når vi er i brudd
og mekling, men det er aldri et ønsket
virkemiddel. Til det er det altfor mange
usikkerhetsmomenter knyttet til vesentlige elementer som for eksempel eﬀekten,
kostnaden og varigheten av konﬂikt.
Det ble krevende meklingsrunder i år,
men vi ﬁ kk gode resultater.
I staten var det knyttet stor spenning til
om samarbeidspartnerne YS-Stat, LO-Stat
og Unio ville klare å drive den økonomiske
rammen på oppgjøret opp til 4%, noe som
var nødvendig om etterslepet i forhold
til privat sektor skulle kompenseres. Det
var nok også mange som lurte på om de
tre samarbeidspartnerne ville klare å
stå samlet helt inn til mål i meklingen.
Det var en seier for samarbeidet at de tre
hovedsammenslutningene greide å holde
sammen og å presse rammen opp til om
lag 4%. Det siste var i stor grad avhengig
av det første.
Rammen ga rom for et generelt tillegg
på hovedlønnstabellen. 9000 kroner opp
til lønnstrinn 41, og 2,6 % fra og med trinn
42, med virkning 1. mai 2006. Videre ble
det avsatt pott til justeringsforhandlinger
og lokale forhandlinger. Vi har grunn til
å være spesielt godt fornøyd med at det
ble lagt likelønnsføringer på begge disse
pottene. Det gir bibliotekarer et godt
utgangspunkt foran de sentrale justeringsforhandlingene i sommer og lokale
forhandlinger til høsten.
Det er i de sentrale justeringsforhandlingene nå i slutten av juni vi skal forsøke

å få gjennomslag for kravene rettet mot
spesielle stillingskoder. BF har lagt inn
krav på både avdelingsbibliotekar (1178),
hovedbibliotekar (1077) og bibliotekar
(1410). Vi har dessuten lagt inn krav om
sammenslåing av 1213, 1074 og 1410 med
en overføring av de øvrige til 1410. Forberedelser til justeringsforhandlingene er
naturligvis i full gang i BFs sekretariat.
Det er god størrelse på potten til lokale
forhandlinger i staten (1,75 % med virkning
1. juli 2006). Det gir en mulighet til å hente
ut ekstra lønnsøkning lokalt for våre statsmedlemmer. Tradisjonelt har vi hatt gode
erfaringer med å hente ut bra lønnsvekst i
lokale forhandlinger.
I kommunesektoren (KS) har man ikke
sentrale justeringsforhandlinger på samme
måte som i staten. Derfor er stillingskoder tema under selve forhandlingene om
hovedtariﬀ avtalen. I år var i tillegg hovedavtalen tatt inn i disse forhandlingene
og dermed inn i mekling, fordi man ikke
ble enig om denne i januar/februar. Dette,
sammen med et varslet ”bikkjeslagsmål”
om lærernes særordninger – spesielt
kompetanselønnssystemet og arbeidstidsordningen, gjorde det duket til en fortettet,
intens og lang mekling i KS-sektoren.
Bibliotekarforbundet kom meget godt
ut av KS-meklingen. Med en ramme på
3,9 %, gir skissen generelt tillegg til alle i
kapittel 4 på 7500 kroner, og nye minstelønnssatser (med virkning 1. mai 2006).
Høgskolegruppen kom best ut av alle stillingsgruppene i justering av minstelønnssatsene. Særlig de med høyest ansiennitet
(10 år) kom godt ut av justeringen på minstelønn, med 15 200 i påslag på årslønn i
minstelønnsjusteringen. Dette er en proﬁ l
som BF er fornøyd med.
Det skal føres lokale kapittel 4-forhandlinger med utgangspunkt i en pott på

1,4 % (med virkning 1. mai 2006). Her vil
det være ytterligere lønnsøkning å hente
for bibliotekarer i kommunesektoren. I
kapittel 4 i KS har man også i år valgt å gi
generelle tillegg i 2. avtaleår, med virkning
fra 1.5.2007. Tillegget er innrettet slik at
minstelønnssatsene økes tilsvarende det
generelle tillegget fra samme dato.
Kapittel 5 og kapittel 3 forhandler som
vanlig all lønn lokalt.
Vel så viktig som det gode økonomiske
oppgjøret i KS var gjennomslaget for kodekravene. Vi har fått inn igjen Avdelingslederkoden som rapporteringsbenevnelse
under 8451 Leder i kapittel 5. Koden blir
hetende 8451 Leder med rapporteringsbenevnelse Avdelingsbibliotekar. Dette er
viktig for oss fordi det endelig gir oss en
løsning på problemene vi har hatt siden avdelingsleder som rapporteringsbenevnelse
ble skjøvet ut av lederkoden. Noe som
førte til at avdelingsledere ble overført til
mindre relevante koder noen steder. BF
ﬁ kk også gjennomslag for omgjøring av
8112 Distriktsbibliotekar til 8112 Spesialbibliotekar. På denne måten har vi etablert
en spesialbibliotekarkode i KS, og det var
det behov for.
I hovedavtalen i KS har Bibliotekarforbundet oppnådd et viktig gjennomslag
for kravet om enkeltmedlemmers rett til
å la seg representere i forhandlingene.
Dette slås ufravikelig fast i en ny paragraf
i Hovedavtalen (§4-7), og er en viktig seier
for forbundet.
I Oslo kommune ble rammen på om
lag 4 % fordelt på følgende måte: Generelt
tillegg på 2,6 % til alle, dog minimum
7 500 kroner. Justeringsforhandlinger med
utgangspunkt i en pott på 0,4 % i høst, og
lokale forhandlinger i virksomhetene med
en pott på 2,4 %.
Når det gjelder kravene på bibliotekar- 
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 kodene i Oslo, og BFs krav om opprettelse
av nye stillingskoder, er dette krav som
vi vil komme tilbake til i justeringsforhandlingene, på samme måte som i statlig
sektor.
I NAVO område 10 – Helse (sykehusene) er A2 forhandlingene fullført, og
B-dels forhandlinger (lokale forhandlinger
på helseforetakene) står for døren. Det
er foreløpig uvisst når disse skal være
sluttført. B-dels forhandlingene på virksomhetsnivå føres uten pott, noe som er
uvanlig for sykehussektoren, men som vi i
BF kjenner fra kommunesektorens kapittel
3 og 5. Den økonomiske rammen i NAVOhelse-oppgjøret er på 3,3 %, noe som er
noe lavere enn hva tilfellet er for Oslo
kommune, kommunesektoren og staten.
Dette er som forventet idet overhenget
i NAVOs område 10 har vært betydelig
høyere enn de oﬀentlige tariﬀområdene.
Rammen gir rom for generelle tillegg av
følgende størrelse og innretning: Alle er
sikret minst 2 925 kroner i lønnsøkning pr
1. juli 2006, minstelønnssatsene økes med
mellom 8 100 kroner og 13 100 kroner pr
samme dato. Med virkning fra 1. mai 2007
gis et generelt tillegg på 6 000 kroner, og
minstelønnen heves tilsvarende. Dette
betyr at minstelønnssatsene i NAVOs
område 10 Helse og KS sektorens kapittel
4 nå har skilt lag. Helt fra omleggingen
av lønnssystemet i KS og overføringen av
helseforetakene til tariﬀområdet NAVO i
2002 har minstelønnen vært den samme
i disse to tariffområdene. Nå har KSsektoren høyre minstelønn enn NAVOs
helseforetak.
Jeg har fart over meklings- og forha nd l i ng sresu ltater med ha relabb i
trygg forvisning om at resultatene er
grundig behandlet i artikkel senere i dette
nummeret.
I det lange løpet, med mange etapper,
som hovedtariﬀoppgjørene utgjør, har vi
kommet et godt stykke på veg. Men vi er
på langt nær ferdig. I staten og i Oslo kommune gjenstår justeringsforhandlinger og
lokale forhandlinger. I KS og NAVO-helse
gjenstår lokale forhandlinger. I HSHHUK-området gjenstår foreløpig alt. Det er
grunn til å være fornøyd med de resultatene
vi har oppnådd, og samtidig begynne å sko
seg til nye etapper.

Vil ha regionbibliotek
Fylkesbiblioteksjefkollegiet sendte 18. mai brev til
regjeringspartiene om forvaltningsreformen. Ikke
overraskende er det et sterkt forsvar for at Norges
nye regioner også skal ha et bibliotekfaglig organ.
Det heter i brevet:

”Satsing på kvalitet og tilgjengelighet i
et sømløst biblioteknettverk forutsetter
at det ﬁ nnes et bibliotekfaglig organ på
regionalt nivå.
Ved hjelp av bibliotekloven og
sektorovergripende planverk sikres
framtidige regionbibliotek myndighet og legitimitet til å koordinere og
utvikle bibliotektjenestene i regionene.
Det regionale biblioteknivået vil best
bidra til nasjonal bibliotekpolitikk
ved å i mplementere denne i regional
politikk.
Sterke bibliotekfaglige miljøer
regionalt kan ivaretas ved at framtidige

regionbibliotek bidrar til koordinering,
kompetanseoppbygging, utviklingsarbeid,
kulturformidling og litteraturforsyning i
vid forstand; gjennom samarbeid over
kommunegrenser og institusjonsgrenser;
ved at det disponeres nye fou-midler
på regionalt nivå; gjennom samspill i
strategi- og politikkutvikling mellom
kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå;
gjennom regionalt tilpassete modeller.
I en ny biblioteklov må det regionale
n ivået lovfestes. En ny biblioteklov må bli
sektorovergripende og legge føringer for
et sømløst biblioteksamarbeid.” •

Monica Deildok
Forbundsleder

Fylkesbiblioteksjef Kristin Storvig er leder for Fylkesbiblioteksjefkollegiet. Nå ivrer de for sterke
regionbibliotek i den nye forvaltningsreformen.
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Kroken på døra for avtaler
om lave aldersgrenser
Statoils nederlag i Stavanger Tingrett setter kroken på
døra for særaldersgrenser som ikke er saklig begrunnet.
TEKST • Per Halvorsen
Senter for seniorpolitikk
Landmåler Arne Indreeide (68) fra Hafrsfjord har fått rettens medhold i at Statoil
brøt Arbeidsmiljølovens forbud mot
a ldersdiskriminering da de ville nekte
ham å jobbe etter 67. At det til nå har vært
bedriftens praksis at folk slutter på dette
tidspunktet, var ikke avgjørende for retten.
I dommen kritiseres Statoil for ikke å ha
revurdert praksisen med 67-grense etter
de nye bestemmelsene om aldersdiskriminering ble innført 1. mai 2004.
– Dommen får konsekvenser for virksomheter med en særaldersgrense som
ikke er saklig begrunnet. Disse må endre
sin praksis, sier Indreeides advokat Håkon
Helle til seniorpolitikk.no

Konkret begrunnelse
I dommen fremgår det at det ikke nytter
å begrunne oppsigelser med generelle
henvisninger til at alder kan begrense en
arbeidstakers fysiske eller psykiske egnethet. Vurderingen må skje i hvert enkelt
tilfelle. Det må angis konkrete grunner
for hvorfor arbeidstaker anses for å være
uegnet. Professor i arbeidsrett, Henning
Jakhelln, sier dommen kan få konsekvenser
for ordninger som allerede er etablert.
– Dommen slår entydig fast at bare det å
fylle 67 år i seg selv ikke er saklig grunn for
oppsigelse. Arbeidsgiver må kunne bygge
en oppsigelse på ytterligere saklige grunner. Det må altså til noe mer, enten det er
svekkede arbeidsprestasjoner som følge av
alderen eller andre forhold, sier han.
Han sier dommen legger til grunn at

det kan skje en kobling mellom den rettslige regulering av ulike diskrimineringsgrunnlag.
– Den åpner for at mye av den rettsutvikling som har funnet sted, for eksempel når det gjelder et område som
kjønnsdiskriminering, også vil kunne ha
betydning i forhold til aldersdiskriminering
som er et nytt fenomen i norsk rett. Dette
gjelder også den rettsutviklingen som har
funnet sted internasjonalt, ikke minst gjennom EU-domstolens praksis, sier han.

Roligere hovedoppgjør?
Da dette nummeret av Bibliotekaren
gikk i trykken, var det fremdeles
tariﬀ avtaler som ikke var ferdig forhandlet i årets hovedoppgjør. Men de
ﬂeste store områdene var kommet i
mål. Selv om det i skrivende stund er
streik i NRK, blant Akademikerne, i
forsikringsbransjen, og fare for streik
i bankene, kan det se ut som årets oppgjør har gått stillere for seg enn vanlig.
Under hovedoppgjøret i 2004 var det
14 konﬂ ikter, med til sammen 141.000
arbeidsdager tapt. Årets oppgjør kan
ende langt under det tallet.
I fjor, da det var mellomoppgjør,
ble det bare registrert to arbeidskonﬂikter, men likevel gikk hele 11000
arbeidsdager tapt. I 2003, da det også
var mellomoppgjør, gikk bare 1000
arbeidsdager tapt. I år med mellomoppgjør er det som regel færre arbeidskonﬂikter enn i år med hovedoppgjør,
som i år. •

Loven har effekt
Avdelingsleder Ann Helen Aarø hos Likestillings- og diskrimineringsombudet sier
dommen viser at lovgivning på diskrimineringsområdet har eﬀekt. Hun sier dommen
innsnevrer hva som er saklige hensyn for en
oppsigelse, og tar opp i seg at både arbeidslivet og eldres helse er helt annerledes enn
for 30 år siden da Arbeidsmiljøloven fra
1977 ble vedtatt.
Aarø sier Likestillings- og diskrimineringsombudet gjerne tar imot saker fra
enkeltindivider som mener seg utsatt for
aldersdiskriminering. – Hvis dommen blir
stående, vil den gi ombudet en konstruktiv
innfallsvinkel til å behandle saker på dette
området i fremtiden, sier hun til seniorpolitikk.no
Direktør Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk mener dommen gir legitimitet
til et nytt og mer positivt syn på aldringsprosessen, som de siste tiårene har endret
seg vesentlig. – Det er helt naturlig at folks
ønsker om aktiv samfunnsdeltakelse øker i
samsvar med at de føler seg friskere og lever
lengre enn før. Dette er kjensgjerninger som
arbeidslivet nå må tilpasse seg, sier han. •

Flere fagorganiserte,
men LO taper terreng
Antall medlemmer i de landsomfattende arbeidstakerorganisasjonene
øker. Men LO, som den største, har
hatt en nedgang i antall medlemmer. Det viser tall oﬀentliggjort av
Statistisk Sentralbyrå. Ved siste årsskifte var medlemstallet i de landsomfattende arbeidstakerorganisasjonene
vel 1 517 000 personer. Dette var en
økning på drøyt 6 800 personer sammenligna med året før. LO har hatt
en nedgang på i underkant av 8 900
medlemmer siden forrige årsskifte, og
organiserer nå vel 822 600 personer.
Innen LO er det ikke bare privat sektor
som mister medlemmer, også Fagforbundet taper terreng, med en nedgang
på 3 900 medlemmer siden forrige
årsskifte. Unio er den nest største
hovedorganisasjonen og har litt over
244 200 medlemmer, en økning på
6 500 personer. Vårt eget YS organiserer drøyt 201 700 personer, en økning
på 1 100 personer. Og Akademikerne
hadde vel 142 900 medlemmer ved
utgangen av 2005. De frittstående arbeidstakerorganisasjonene hadde om
lag 106 000 medlemmer, en økning på
3 500 medlemmer fra 2004. Men de
ﬁ re store hovedsammenslutningene
organiserer likevel rundt 93 prosent
av alle fagorganiserte i landet. •

(Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)
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Årets tariffoppgjør i offentlig sektor ble avgjort
på overtid, og vel så det. Onsdag 24. mai ble først
statsoppgjøret avgjort, og seinere på kvelden
– nærmere midnatt - også kommuneoppgjøret. De
ansatte i Oslo kommune kom i mål dagen etter.
Og en knapp uke seinere var også NAVO-oppgjøret
på plass. Nå er det bare BF-medlemmene i tariffområdet HSH-HUK som gjenstår.

Gode resultater - uten streik
Hva ga årets tariffoppgjør til bibliotekarene?
TEKST & FOTO • Erling Bergan
Etter at partene i stat, kommune (KS) og
Oslo kommune i slutten av april ga opp å
ﬁnne løsninger på egen hånd, ble meglingsmannen koblet inn. Med frist 24. mai, ble
intensiteten i meglinga trappet opp kvelden
før. Men meglingsmannen og partene måtte
ta både natta, morgenen og formiddagen til
hjelp. Først utpå formiddagen var det klart
at riksmeglingsmannens skisse ble godtatt
av partene i lønnsoppgjøret for de ansatte
i staten. Det vil si: Akademikerne valgte
å gå til streik, mens YS, Unio og LO alle
godtok resultatet. Og når statsoppgjøret
er på plass, er det alltid gode muligheter
for at først kommuneoppgjøret ﬁnner en
løsning og så til slutt det spesielle oppgjøret
for Oslo kommune.
Resultatet i staten er nå til uravstemming. Dette organiseres og avgjøres innen
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YS-Stat, i og med at den statlige tariﬀavtalen har hovedsammenslutningene som
parter. I det kommunale oppgjøret er det
ikke slik, for der har det enkelte forbundet
avtaleforhold til KS. Slik er det også i Oslo
kommune. I disse to oppgjørene er det
derfor forbundsstyret som, etter BFs vedtekter, avgjør om forhandlingsresultatet
skal godkjennes eller ikke. De kan etter
vedtektene avgjøre at resultatet skal legges
ut på uravstemming blant de kommunale
medlemmene, men dette har forbundsstyret aldri tidligere funnet det nødvendig
å gjøre.
Hva har så årets oppgjør gitt BFs
medlemmer? Her skal vi trekke fram noen
hovedpoeng innen hvert tariffområde.
Fullstendige forhandlingsprotokoller er
lagt ut på BFs nettsider, som for øvrig har
lagt ut informasjon kontinuerlig under
årets oppgjør. Etter hvert som de nye
tariﬀavtalene er ferdig redigert, vil de bli

gjort tilgjengelige for BFs medlemmer og
tillitsvalgte.

Staten
Oppgjøret endte med en økonomisk ramme
på om lag 4 %. Den er fordelt med et generelt
tillegg, en pott til sentrale justeringer og en
pott til lokale forhandlinger.
Det generelle tillegget i staten er gitt
med virkningstidspunkt 1. mai 2006. De
som er mellom lønnstrinn 1 og 41 får 9000
kroner. De som er mellom lønnstrinn 42 og
75 får 2,95 %. Og de som er mellom lønnstrinn 75 og 89 får 16 500 kroner.
Det er satt av en pott til det sentrale
justeringsoppgjøret på 0,50 % med virkning fra 1. juli 2006. Dette dreier seg om
justering av lønnsplasseringen for enkeltstillinger. Det kan også dreie seg om å fjerne
stillingskoder, overflytte dem til andre
koder, opprettelsen av nye koder, justering
av lønnsrammer, osv. Dette er altså et

føringer på kvinneproﬁ l både til den sentrale justeringspotten og til pott til lokale
forhandlinger. Dette gir oss muligheter vi
må vite å benytte, sier hun.
Da oppgjøret var i havn var de tre forhandlingslederne Tore Kvalheim (YS Stat),
Morten Øye (LO Stat) og Arne Johannessen
(UNIO) stolte over at de har klart å gjennomføre forhandlingene og meklingen som
en enhet. Kvalheim fortalte at det ble en utvidet ramme etter at en av de andre partene
valgte å gå ut i streik, og at dette viser hvor
viktig og riktig det er å stå sammen.

Kommunesektoren (KS)
Her har vi fått en økonomisk ramme på
3,92%. Fordelingen av ulike stillinger på
ulike kapitler i tariﬀavtalen er som før, dvs
at de ulike stillingene får sine lønnsforhold
bestemt på ulik måte. Det er forhandlet
fram mange endringer i Hovedavtalen og
Hovedtariﬀavtalen, noen av dem er gjengitt her.

Monica Deildok forhandlet for BF i staten.

forhandlingsområde der bibliotekarer har
interesser, og der BF vil delta aktivt.
Det er også satt av en pott på 1,75 %
til lokale forhandlinger, med virkning 1.
august. 2006. Dette er ogs¨å et område der
BF-medlemmer og tillitsvalgte skal kjenne
sin besøkelsestid.
Bibliotekarforbundets medlemmer i
statlig sektor får altså et lønnsløft på minst
9.000 kr. i generelt tillegg med virkning fra
1. mai 2006.
Forhandlingsut valget i YS Stat er
fornøyd med at vi langt på vei har fått
gjennomslag for kravet om inndekning av
etterslepet i forhold til industriarbeiderne
og funksjonærene i privat sektor.
I tillegg har vi oppnådd en del på de
sosiale bestemmelsene. Blant annet ved
at lånerammen for boliglån i Statens pensjonskasse er økt til 1 250 000 og at mulighetene for omsorgs- og velferdspermisjon
er utvidet.
For BF gjenstår viktig arbeid i de
sentrale justeringsforhandlingene og de
lokale forhandlingene. Forbundsleder
Monica Deildok sier det slik: - Jeg er
meget godt fornøyd med at det er knyttet

Virkningstidspunktet på minstelønnsjusteringen er satt til 1.5.2006.
- Det var 3-årig høgskolenivå som ﬁ kk
størst uttelling ved minstelønnsjusteringen av stillingsgruppene i KS-sektoren.
Så denne innretningen gir god uttelling
for bibliotekarer, sa BFs nestleder Hanne
Brunborg etter at meglingsresultatet vart
klart. Hun har sittet sentralt i meglingsinnspurten, både som BFs forhandler og som
nestleder i YS-Kommune.
Lørdag/søndagstillegget er hevet fra 23
til 27 kroner.
Det er også avtalt tillegg for 2. avtaleår
med virkning fra 1.5.2007. Da får alle i kapittel 4 et generelt tillegg på 7 500 kroner.
Minstelønnssatsene endres med 7 500
kroner fra samme dato.
Kapittel 5:
Bibliotekarforbundet har fått gjennomslag for å gjeninnføre rapporteringsbe-

Kapittel 4:
For stillinger i kapittel 4 er det gitt et
generelt tillegg til
alle på 2,6 %, minimum 7 500 kroner,
med virkning fra
1.5.2006.
Det er satt av
pott på 1,4 % til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4,
også med virkning
fra 1.5.2006.
Minstelønna for Hanne Brunborg forhandlet for BF i kommunene (KS).
høgskolegruppene i
kapittel 4 er hevet.
nevnelsen for avdelingsleder bibliotek
I tillegg er det lagt inn et nytt nivå i minunder 8451 Leder. Denne gjeninnførte
stelønnstabellen, for stillinger med krav
rapporterings benevnelsen får tittelen
om masterutdanning. Resultatet av disse
Avdelingsbibliotekar.
endringene går fram av tabellen under:

Minstelønn
Stillingsgrupper

0 år

4 år

8 år

10 år

Stillinger med krav om
høgskoleutdanning

270 000

276 000

283 900

308 200

Stillinger med krav om
mastergrad

310 000

330 500

351 000

368 000
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 Hanne Brunborg poengterte etter oppgjøret at det er svært viktig at BF har fått
gjennomslag på dette punktet. - Vi har hatt
mye støy og merarbeid rundt fortolkningen
og bruken av denne koden siden den ble tatt
ut av Hovedtariﬀavtalen i 2004, sa hun.
BF har også fått gjennomslag for å gjøre
om 8112 Distriktsbibliotekar. Den heter nå
8112 Spesialbibliotekar. Dermed har denne
stillingskoden fått ny aktualitet og kan
brukes på nye områder. Når den nå heter
8112 Spesialbibliotekar, kan den brukes til
å synliggjøre relevant tilleggsutdanning
utover 3-årig bibliotekarutdanning og
særskilt faglig ansvar. Og den kan anvendes
ﬂere steder enn i fylkesbibliotek.
BFs medlemmer i kapittel 3 og 5 forhandler, som tidligere, all lønn lokalt.

Oslo kommune
Resultatet for de ansatte i Oslo kommune er
på linje med resultatet i KS og statlig sektor,
selv om innretningen er noe annerledes.
Total ramme er om lag 4 %.
Det er gitt et generelt tillegg på lønnstabellen i Oslo på 2,4 %, dog minimum 7
500 kroner. Virkningsdato for dette tillegget
er 1.5.2006. Det betyr at alle som ligger på
lønnstrinn mellom 1 og 35 får et generelt tillegg på 7 500 kroner. De som har lønnstrinn
36 og oppover får et tillegg på 2,4 %.
Videre er det satt av 0,4 % av lønnsmassen på årsbasis til sentrale lønnsmessige tiltak, med virkning fra 1.5.2006.
Dette er midler som skal brukes til å justere
lønnsrammer og enkelte stillingskoder.
Forhandlingene skal påbegynnes innen
1.9.2006 og skal være avsluttet 15.9.2006.

Frist for krav til disse forhandlingene skal avtales senere.
Sist, men ikke minst, er
det satt av en pott på 1 % av
årslønnsmassen til lokale forhandlinger i virksomhetene.
Virkningsdato for dette er satt
til 1.8.2006. Dermed er den
reelle potten faktisk 2,4 %.
Lokale forhandlinger skal påbegynnes innen 1.10.2006 og
avsluttes innen 31.10.2006.
Man skal også merke seg at
lørdag/søndagstillegget i Oslo
kommune er hevet fra 23 til 27 Stine Raaden forhandlet for BF i Oslo kommune.
kroner. Og det er også grunn
til å registrere at Oslo kommunes krav om
Alle arbeidstakere er sikret minst 2 925
utvidelse av ordinær arbeidstid, bortfall
kroner pr 1.7 2006 i lønnsøkning. Med
av ulempetillegg for arbeid etter kl 17 og
virkning fra 1.5 2007 gis et generelt tillegg
bortfall av betalt spisepause for kontorperpå 6000 kroner.
sonale, er avvist.
- Tatt i betraktning det store overhenget fra forrige tariﬀ periode i NAVO, har
det ikke vært så stort økonomisk rom i årets
NAVO
forhandlinger. Nå gjelder det å benytte
For Bibliotekarforbundet gjelder dette
mulighetene som de lokale forhandlingene
bibliotekarer ved de regionale helseforetagir, sa en passe fornøyd BF-leder Monica
kene. YS-forbundene Bibliotekarforbundet,
Deildok etter at denne delen av NAVOKFO, Parat og Sosialtjenestemennenes
oppgjøret var i havn.
Landsforbund kom til enighet med NAVO
Helse om sentrale lønnstillegg for ansatte
i spesialisthelsetjenesten. ForhandlingsHSH-HUK
resultatet er godtatt som del av en større
Dette dreier seg om bibliotekarer som jobber
helhet. For sykehusoppgjøret går videre til
i bedrifter som hører inn under Handelslokale forhandlinger i det enkelte helseforog Servicenæringens Hovedorganisasjon
etak. De lokale forhandlingene i hvert enkelt
(HSH), seksjon Helse, utdanning og kultur
helseforetak skal avslutningsvis godkjennes
(HUK). For BF gjelder dette bibliotekarer
av partene sentralt, før oppgjøret er endesom jobber i museumsbibliotek, private
lig i havn.
høgskoler og private institutter.
I de sentra le forhand lingene har
Det er vanlig rekkefølge på hovedtariﬀYS-forbundene og NAVO Helse hevet
oppgjørene at denne gruppa forhandler etter
minstelønnssatsene for de ulike stillingsat de andre oﬀentlige oppgjørene er ferdige.
kategoriene. For BFs medlemmer er det
Nå er stat og kommune i mål. Dermed har
kategoriene 4 og 5 som er av interesse.
HSH-HUK bestemt at de starter opp forNye minstelønnssatser for stillingshandlingene 8. juni. Det blir da planlegging
gruppe 4 (stillinger hvor det kreves høgav videre framdrift. Hvorvidt de sikter
skoleutdanning):
mot en avslutning før eller etter sommerferien, er
Ansiennitet
Minstelønn
Minstelønn
Minstelønn
ikke klart
før forhandlinger
pr 1.7.2006
pr 1.5.2007
ennå. •
0 år
260 900
269 000
275 000
4 år

265 900

275 000

281 000

8 år

270 900

284 000

290 000

10 år

293 000

305 000

311 000

Nye minstelønnssatser for stillingsgruppe 5 (stillinger hvor det kreves høgskoleutdanning med spesialutdanning):

Thor Bjarne Stadshaug forhandlet for BF i Oslo
kommune og NAVO.
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Ansiennitet

Minstelønn
før forhandlinger

Minstelønn
pr 1.7.2006

Minstelønn
pr 1.5.2007

0 år

281 600

289 000

295 000

4 år

286 600

299 000

305 000

8 år

291 600

310 000

316 000

10 år

316 000

336 000

342 000

Når andre streiker…
Da dette bladet gikk i trykken, var Akademikerne fremdeles i
streik i staten, journalistene fremdeles i streik i NRK. Bibliotekarforbundets sekretariat har fått noen spørsmål om hvordan
man skal forholde seg.
- BFs medlemmer som arbeider sammen med noen som er i
streik, uten selv å være det, skal arbeide på vanlig måte, påpeker
forbundsleder Monica Deildok, og presiserer: - Man skal ikke
utføre arbeid som ellers skulle ha vært utført av streikende. Dette
er streikebryteri, sier hun.
Forbundslederen minner også om at det er vanlig at det
blir opphør i aktiviteter som har med rettigheter om medbestemmelse i hovedavtalene. Dette gjelder for eksempel møter i
medbestemmeslesutvalg eller andre lokale partssammensatte
utvalg. •

) .4 2/$5+ 3*/.34 ) , "5 $

Evaluering av
informasjonsarbeidet
under tariffoppgjøret

MVA

LL ROUND 3ITTE  3TÍBORD "JRKElNERTE -$& PLATER OPPHENG
TIL 0# DIREKTE UNDER PLATE SKJERMFESTE $ESIGN -ONICA 3YVERSEN

I år har det vært stort fokus på streik i mediene. Spesielt på
grunn av lærerne som var kampberedte fra øverste hold i Utdanningsforbundet og helt ned til den enkelte klubb. Forbundsleder
Monica Deildok har registrert et betydelig informasjonsbehov
blant medlemmene under dette oppgjøret.
- I etterpåklokskapens lys tror jeg BF burde vært ﬂinkere til å
informere medlemmene om streikefare, prosedyrer ved streik, og
så videre. Dette gjaldt spesielt i fasen mellom brudd og megling,
ikke minst for de mange bibliotekarene som arbeider i skolen,
sier forbundslederen, som registrerte at en del av våre medlemmer ble usikre på egen situasjon i en eventuell lærerstreik. Ville
streiken også omfatte dem? Hva hvis lærerne på skolen streiker,
men ikke skolebibliotekaren? Hva er streikebryteri?
- Lærernes streikegrunnlag ble massert inn under huden på
hele Norges befolkning gjennom et massivt mediefokus. Det var
ingen i landet som ikke visste at lærerne kjempet for arbeidstidsavtalen og lønnssystemet sitt, poengterer Monica Deildok. Da
er det naturlig at våre medlemmer har bibliotekarenes streikegrunnlag like klart.
- Det er helt naturlig at bibliotekarer stilte seg slike spørsmål.
Og jeg har stor forståelse for at Bibliotekarforbundets svar – at du
skal få informasjon når du eventuelt blir tatt ut i streik - ikke alltid
føltes tilfredsstillende. Her kan vi forbedre oss før neste oppgjør,
sier BF-lederen, som vil sørge for at BF foretar en evaluering av
informasjonsarbeidet under tariﬀoppgjøret. •

$ET PERFEKTE
NAVNET PÍ VÍRT
NYE ALLBRUKSBORD
)NTRODUKSJONS
PRIS KUN 

(AR DU EN LEDIG SYLE GAVL LITT VEGG
PLASS SÍ HAR VI ET BORD SOM PASSER
3ITTE  STÍHYDE 0RISGUNSTIG
0RIMRT TIL PUBLIKUMSTERMINAL
SKESTASJON MEN OGSÍ LESEBORD
AVLASTNING OG UTSTILLING
-ER INFORMASJON WWWBSEUROBIBNO
ELLER RING KUNDESERVICE    

Flere i arbeid
Antall sysselsatte steg med 17 000 fra desember 2005 til mars
2006, viser nye sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkinga
(AKU) til Statistisk sentralbyrå. Og det sesongjusterte tallet
på arbeidsløse i mars 2006 var 6 000 lavere enn AKU målte i
desember 2005. •

$ITT BIBLIOTEKVAREHUS

WWWBSEUROBIBNO
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En bok om dagen...
I denne siste artikkelen til Bibliotekaren har vi blitt bedt om å ta
opp et tema vi ble spesielt interessert i under Nairobi-oppholdet vårt.
Gjennom dette prosjektet har vi fått nye perspektiver på biblioteket
som institusjon og på bibliotekaren som rollefigur.

TEKST • Sunniva Evjen, Anne Karine
Sandberg, Kim A. Tallerås
FOTO • Unni Knutsen
Masterstudenter i bibliotekog informasjonsvitenskap,
Høgskolen i Oslo

Vi har utvekslet erfaringer og holdninger til
selve bibliotekgjerningen med folk som på
bakgrunn av sine omgivelser ofte har andre
idéer enn oss om akkurat dette. Vi har også
lært oss, «the hard way», hvordan ulike teknologiske og administrative rammevilkår
er avgjørende for bibliotekdriften både i det
daglige og i et større strategisk perspektiv.
Valget falt derfor på et nokså generelt tema,
som både er interessant innenfor rammene
av prosjektet, og helt grunnleggende for alle
de overnevnte momentene: Forutsetninger
for en god lesekultur i Kenya og Nairobis
slumområder.

Felles opphav
Det er mange forskjeller mellom Kenya og
Norge, men enkelte ting er også like. For
eksempel en av årsakene til at vi i det hele
tatt ønsker å gi folk et bibliotektilbud, i
Oslo som Nairobi: Fordi folk leser og fordi
vi ønsker at folk skal ha mulighet til å lese.
Det ﬁ nnes en viss lesekultur, god eller dårlig, som vi ønsker å stimulere. Kenya har sin
egen lesekultur, men mer eller mindre opp-
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lagte forhold setter begrensninger for dens
utbredelse og innhold. Forhold som gjør
at organisasjoner som SIDAREC ønsker
å etablere et bibliotek i ekstra utsatte områder. Lesekultur kan selvfølgelig være så
mangt, og vi syntes det var interessant å
oppdage kjente og fremmede elementer ved
lesekulturen vi så vidt ble kjent med ved
SIDARECs bibliotek i slumområdet Pumwani. Vanlige innfallsvinkler til temaet er
variabler som kvalitet, adspredelse, læring
og kompetanse. Vi vil likevel snakke om
lesekultur som noe mer generelt. Dette
reﬂekterer kanskje at lesning i seg selv er
et begrenset fenomen i Nairobis slummer,
og at lesekulturens grunnleggende forutsetninger er spesielt interessante her.

Sosiale forhold
I Kenya er kontrastene store mellom fattig
og rik. I Nairobi sameksisterer økonomisk
vekst og optimisme med verdens største
slumområder. I enkelte av nasjonalparkene
har safariturister det siste året ikke bare
fått oppleve løver og elefanter på nært hold,
men også tørke- og sultkatastrofer. Det ﬁns
få velferdsordninger i Kenya. Befolkningen
er dermed i stor grad overlatt til seg selv
og de mange ideelle organisasjonene, som
etter hvert er med på å prege landets økonomi. Slike forhold gagner selvfølgelig ikke
de fattigste.
Den jevne kenyaner bor under relativt
kummerlige forhold. I byene er bolig-

mangelen størst – i Nairobi bor over 60
prosent av innbyggerne i slumstrøk. Her
bor familier gjerne samlet i rom på 8-10
kvadratmeter, boligene ligger tett, renovasjon ﬁ ns ikke, og de sanitære forholdene
er uholdbare. De dårlige boforholdene må
ta mye av skylda for sykdomsspredning og
dårlig helse blant innbyggerne – spesielt i
slummen. HIV/AIDS er et stort problem,
og det anslås at 1,2 millioner kenyanere
er smittet.
Grunnskoleutdanning for barn mellom
6 og 14 er i utgangspunktet obligatorisk og
gratis i Kenya, en ordning som ble innført
i 2003. Dette gjør at relativt mange, rundt
70 prosent, av seksåringene begynner på
skolen. For videregående skoler derimot er
dette tallet på om lag 25 prosent. Kvaliteten
på tilbudet varierer mye. Skoler i fattige
områder har ofte ikke skolebøker å tilby
elevene, noe som gjør læringssituasjonen
vanskelig. Tar man med i regningen de
reduserte mulighetene for å gjøre skolearbeid hjemme, altså uten skolebøker og
under dårlig belysning, for å si det noe
forsiktig, er situasjonen lite stimulerende
for lesing og læring. Tallene viser da også
at frafallet er stort underveis. Selv om foreldrene slipper å betale for skolen, må de
likevel ut med penger til skoleuniformer og
annet utstyr. Det å ha større barn på skolen
i stedet for at de hjelper til hjemme, eller
tjener penger selv, kan være en belastning
for mange fattige familier.

Det fins få velferdsordninger i Kenya. Befolkningen er dermed i stor grad overlatt til seg selv og de mange ideelle organisasjonene. I Nairobi bor over 60 prosent av
innbyggerne i slumstrøk. Familier bor gjerne i rom på 8-10 kvadratmeter, boligene ligger tett, renovasjon fins ikke og de sanitære forholdene er uholdbare. Her, i
slumområdet Pumwani i Nairobi, ligger SIDAREC-biblioteket.

Problemene i Kenya har imidlertid
konsekvenser som peker utover det umiddelbart åpenbare. Grunnen til at vi tar
opp sosiale forhold i sammenheng med
kenyansk lesekultur, er at vi som tidligere
antydet vil vise forutsetningene og kompleksiteten som ligger til grunn for en
god utvikling. Vi har ingen illusjoner om
at lesekulturen kan utvikles utelukkende
under parolen ”Litteratur til folket”. For
de ﬂeste av oss er lesing som hyggeaktivitet
et overskuddsprosjekt. I Kenya er det lite
fokus på lesing som noe annet enn en del
av studier. Grunnskolen legger liten vekt
på litteratur som leseopplevelse, læreaspektet er det viktigste. I desto større
grad har kenyanske bibliotek en viktig
rolle å spille når det gjelder utviklingen av
lesekulturen i landet. Bibliotekene kan bety
mye når det gjelder tilgjengeliggjøring av
litteratur til allmennheten - og da mener
vi hele allmennheten, ikke bare det lille,
rike mindretallet.

Under oppholdet hjalp vi blant annet
til med å utarbeide en akkvisisjonsplan. I
denne forbindelsen diskuterte vi hvor mye
fokus som skulle rettes mot innkjøp av
skolebøker. Som nevnt kunne skolebøker på
biblioteket være verdifullt for nærmiljøets
læringssituasjon, men i hvilken grad ønsker
man egentlig at private organisasjoner skal
overta et slikt ansvar?

Språkforvirret?
Lesekompetanse krever språkkompetanse.
I Norge er de språklige forutsetningene
noenlunde greie. Vi snakker og skriver
norsk, riktignok i to ulike varianter. I
Kenya hevdes det i dag at det ved siden av
de to oﬃsielle språkene eksisterer omlag 75
levende språk og dialekter. Dette kompliserer vilkårene for lesekulturen.
Ved siden av swahili er engelsk tildelt
status som oﬃsielt språk. Dette reﬂekterer
ikke bare at Kenya frem til 1963 var en
engelsk koloni, men også at det enorme

mangfoldet av språk og språkkulturer
krever et felles referansepunkt på tvers
av geografiske og administrative linjer.
Myndighetene og de største avisene baserer seg i dag på engelsk skriftspråk. Den
muntlig praksisen blant befolkningen er
derimot forankret i swahili og de ulike
stammespråkene. Folk snakker og forstår
dermed engelsk i svært varierende grad.
Faktorer som befolkningstetthet og nærhet
til handelssentra og beslutningstakere er
selvfølgelig viktige i en slik sammenheng.
I hovedstaden Nairobi begynner dessuten et nytt urbant fenomen å få fotfeste,
smeltedigelspråket sheng. Det er basert
nettopp på språkmangfoldet i Kenya og
innlemmer engelske og stammeorientert
ord og uttrykk i en urbanisert dialekt av
swahili. Flere av ungdommene vi jobbet
med i slummen snakket etter eget sigende
ikke lenger swahili, men sheng.
Så hvordan forholder bibliotek seg til
et slikt språkmangfold? Ved SIDARECs 
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 bibliotek er den språklige proﬁ len engelsk - forståelig nok siden

bokstammen i hovedsak består av donasjoner fra USA, gjennom
organisasjonen Books for Africa. Fremmer man god lesekultur
ved å opprettholde den engelske proﬁlen, eller bør man prøve
å tilby så mange aktuelle språk som mulig? Her er det selvsagt
mange hensyn å ta, pedagogiske som språkpolitiske.
Det er også verdt å nevne at etablerte skriftkulturer ofte er
av relativ ny dato i mange afrikanske land, dette gjelder også for
mange av språkene i Kenya. Muntlige fortellertradisjoner har
vært mer sentrale for utviklingen og bruken av språket. Mange
er rett og slett ikke vant til å tilegne seg informasjon gjennom
det skrevne ord. Biblioteket har dermed enda en utfordring av
språklig karakter, men har på dette området kanskje et viktig
fortrinn i form av å være et fysisk møtested som muliggjør en
mer muntlig tilnærming til trykte tekster, eksempelvis i form
av aktiv veiledning eller høytlesning.

Tenk at det kan nytte…
Bibliotekene i Nairobi som er tilgjengelig for allmennheten
ligger ofte i sentrum, og langt fra alle distriktene i byen har et
tilbud om bibliotektjenester. Nærhet og tilgjenglighet er viktige
prinsipper som gjelder både i Norge og Kenya. The MacMillan
Memorial Library var et privat folkebibliotek etablert i 1931
som et tilbud til Kenyas europeiske befolkning. Biblioteket
ble overtatt av Nairobi City Council i 1962 og har siden vært
hovedkontoret for Nairobi City Library Service. Biblioteket er
i dag åpent for alle og da vi besøkte det en varm lørdag formiddag var det stappfullt av ﬂittige studenter. Nairobi City Library
Service makter ikke å forsyne hele byen med bibliotektjenester,
og en rekke organisasjoner har utviklet egne tjenester i tråd
med KNLSs retningslinjer. I Matahare, en slum ikke langt fra
Pumwani, har Matahare Youth Sports Association etablert tre
bibliotektilbud med britisk støtte. Disse drives også på frivillig
basis, og selv om den evige ressursmangelen er et problem må
dette kunne kalles et vellykket initiativ som fungerer godt i
nærmiljøet. På jubileet til den kenyanske bibliotekarforeningen
møtte vi også den nederlandske bibliotekaren Anne Marie,
som driver et privat bibliotek i Nairobi. Bokstammen i dette
biblioteket er bygd opp uten donasjoner fra organisasjoner som
Books for Africa. Resultatet er en samling tilpasset brukerne og
lokale forhold.
Og de gode initiativene blir satt pris på. Fra Pumwani er
det langt til universiteter og bibliotek. Derfor betyr det mye
å ha et bibliotek med lesesaler i nærheten av eget bosted. For
Mercy Njoki, en av ungdommene vi jobbet med, er SIDARECbiblioteket viktig. Mercy er alenemor, lesehest og poet, og i disse
dager begynner hun på sosiologistudiet ved Nairobi University.
Hun har ingen til å se til sønnen på to når hun leser, men på
biblioteket er det trygt ’å slippe ham løs’ sammen med de andre
barna. Slik får Mercy også anledning til å holde lesestunder for
de yngste i nærmiljøet. På sikt ønsker SIDAREC å organisere
ﬂere lesefremmende aktiviteter. Å identiﬁsere slike tiltak var
en stor del av det strategiske arbeidet i prosjektet, og vi kunne
bistå med erfaringer fra norske folkebibliotek.

Likhet – på lang sikt
Å være med på å utvikle lesekultur og gi tilgang til informasjon
er av bibliotekets helt sentrale oppgaver. Det er også et viktig
prinsipp at alle skal ha lik tilgang på denne informasjonen. I
Nairobis slumområder hvor leseferdighetene er relativt dårlige,
er dette også viktig, dog i et mer langsiktig perspektiv. Først
må alle være i stand til å tilegne seg informasjon i form av det
skrevne ord, og i arbeidet for dette har vi nå erfart at biblioteket
kan spille en uvurderlig rolle, på tross av store utfordringer. •

For ungdommen i en
Nairobi-slum som Pumwani betyr det mye å ha
et bibliotek med lesesaler i nærheten av eget
bosted. SIDAREC-biblioteket er derfor viktig. Alternativene ligger
langt unna.
Mercy Njoki er
alenemor, lesehest og
fersk sosiologistudent
ved Nairobi University.
Hun har ingen til å passe
sin to år gamle sønn når
hun studerer. Men på SIDAREC-biblioteket kan
han trygt være sammen med andre barn. Og Mercy holder
til gjengjeld lesestunder for de yngste i nærmiljøet.
Mercy Njoki er også poet. Med tillatelse fra forfatteren
kan vi trykke et av hennes dikt, som uttrykker sider ved livet
slik Mercy opplever det.
CAGED
I feel like a prisoner
caged inside my own self
never to set myself free
this conﬁnation sickens
I’m griped in my grip tightly
in this palmlet I sit lonely
controlling my every move , wish
like a prisoner I’m to my self
in this four walls
my life ends just like that
this small single room is my prison
I can feel the chains that bid me tightly
poverty my dearest prison warden abids me
I want to see the world all over
to achieve great things in life
but my friend poverty wants to accompany me
I’m conﬁned in my small world
too small to make a move
every move creeks an opening
leaves a very big opening for peepers
if I change the change is unappreciated
just because a prisoner is not sightable
freedom belongs to the rich and powerful
oh how I wish I could ﬂy away from it
just like a lioness wishes to charge into the wilderness
just like a caged bird wishes to ﬂy away
just like all zooed animals long for freedom
so do I long for the day I will ﬂy away
I wish to reach the horizons
to study to the highest level
to reach the end of my capabilities
but I’m caged in my own prison my class
Mercy Njoki
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Menn i mindretall
på lang høyere utdanning
I skoleåret 2004/05 fullførte for første gang ﬂere kvinner enn
menn utdanning med en varighet på mer enn ﬁre år ved landets
universiteter og høgskoler, melder Statistisk sentralbyrå.
I ﬂere år har det blitt stadig ﬂere kvinner i forhold til menn
som tar utdanning ved universiteter og høgskoler. Kvinnene har
i noen år vært i ﬂertall på lavere nivå, det vil si utdanninger på
ﬁre år eller mindre. Frem til 2004/05 har det imidlertid vært
ﬂest menn som har fullført en utdanning på høyere nivå.
De siste tallene over fullførte utdanninger ved landets
universiteter og høgskoler viser at det i skoleåret 2004/05 var
4 052 kvinner og 3 796 menn som fullførte en slik utdanning
på høyere nivå. Tallene for forrige år var henholdsvis 3 550 og
4 055. Når det gjelder doktorgrader, avlegges de ﬂeste av menn.
Innenfor fagområdene primærnæringsfag og lærerutdanning
samt utdanninger i pedagogikk er det ﬂest kvinner.
Veksten i antall fullførte universitets- og høgskoleutdanninger har stagnert de siste to studieårene, men antallet over
en tiårsperiode har økt med 5 165, eller om lag 20 prosent. Og
det er kvinnene som har stått for økningen.
Antall kvinner som har fullført universitets- og høgskoleutdanninger har økt med nesten 40 prosent den siste
tiårsperioden, fra 14 120 til 19 567. For menn ser vi derimot en
liten nedgang. I 2004/05 var det 11 756 menn som fullførte en
universitets- eller høgskoleutdanning. Ti år tidligere var antallet
12 038, det vil si vel 2 prosent nedgang i perioden. •
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Svak nedgang i fjernundervisning
Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner rapporterte i alt 3
148 000 normerte studietimer i 2005, en nedgang på 6 prosent
i forhold til året før. NKI Fjernundervisning med 1 660 500
studietimer sto for over halvparten av rapporterte studietimer
i 2005.
I alt rapporterte fjernundervisningsinstitusjonene 20 200
kursfullføringer. Av disse var 10 500 kvinner og 9 700 menn.
Deltakere i aldersgruppen 30-49 år var i ﬂertall og utgjorde 62
prosent av samtlige deltakere. Deltakerne i denne aldersgruppen
var i ﬂertall både blant menn og kvinner. •

I trygdedrøftingene ble man 23. mai enige om en regulering
av grunnbeløpet i folketrygden fra 60 699 kroner til 62 892
kroner. Økningen er på 2 193 kroner og gjelder fra 1. mai i år.
Alderspensjonistene og andre som får regulert sine ytelser
gjennom grunnbeløpet, får med dette en inntektsøkning på
3,5 prosent fra 2005 til 2006. Etter forslag til ny regulering vil
minstepensjonene i folketrygden bli 112 788 kroner for enslige,
og 206 712 kroner for ektepar og samboende.
Regjeringen vil nå legge forslaget til regulering fram for
Stortinget. Drøftingsordningen om reguleringen av grunnbeløpet som tidligere omfattet Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og LO, er fra i år
utvidet med Unio, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS),
Akademikerne og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes
organisasjoner (SAFO). •
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Enighet i trygdeoppgjøret

Mer internettbruk og boklesing
Hele 55 prosent av befolkningen brukte internett en gjennomsnittsdag i
2005. Dette er 11 prosentpoeng mer enn i 2004. Boklesing er også på vei
oppover. Men nedgangen i avislesing og radiolytting ser ut til å fortsette.

Det er Odd Frank Vaage i Statistisk sentralbyrå som melder dette i sin gjennomgang
av ”Mediebarometer 2005”, oﬀentliggjort i
forrige måned. Etter en ganske jevn vekst
i bruk av internett de siste åra, kom det et
kraftig hopp i fjor. 55 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år brukte internett en
gjennomsnittsdag i 2005. Dette var en økning på 11 prosentpoeng siden 2004. Tiden
vi bruker på nettet økte i samme periode fra
33 til 44 minutter per dag.
Blant internettbrukerne var det ﬂest
som brukte tida til å sende eller motta epost. 65 prosent brukte nettet til e-post i
2005, mot 63 prosent i 2004. 54 prosent
leste nyhetssider, mot 52 prosent året før.
31 prosent hentet ut fakta eller bakgrunnsstoff, som var omtrent på samme nivå
som året før. 30 prosent brukte nettet til
banktjenester, varekjøp, bestille billetter
eller lignende.
83 prosent hadde PC hjemme i 2005,
andelen var 79 prosent i 2004. Tilgang til
internett hjemme har også økt, og er på
74 prosent. Det har vært betydelig økning
i tilknytning til internett via bredbånd i
husholdningen, fra 29 prosent i 2004 til
51 prosent i 2005. Blant 13-15-åringer har
74 prosent internett-tilgang via bredbånd
hjemme, mens blant 67-79-åringene er det
bare 9 prosent som har slik tilgang.
Lesing av bøker tar seg også merkbart
opp. Mens andelen som leste bok på fritida
en gjennomsnittsdag i 1997 var på 17 prosent, har den økt til 25 prosent i 2005. I 2004
var andelen på 23 prosent. Det ser altså ut
til at nedgangen i boklesing som fant sted i
første del av 1990-tallet, har stoppet opp og
at den nå er økende. Det er særlig blant de
godt voksne at boklesingen har økt. Mens
11 prosent i alderen 67-79 år hadde lest bok
en gjennomsnittsdag i 1995, var andelen
steget til 31 prosent i 2005. Derimot er det
unge i alderen 16-24 år som i minst grad
leser bøker.
Blant dem som leser bøker på fritida en
gjennomsnittsdag, leser to tredeler romaner eller novellesamlinger. Både for menn
og kvinner er det en stor majoritet som
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Internettbruken i befolkningen går opp, men det gjør også lesing av bøker. (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)
leser denne typen bøker. Resten fordeler seg
på ulike typer sakprosa, religiøs litteratur
og skuespill/dikt. Denne fordelingen har
forandret seg lite de siste 15 åra. Eldre og
mannlige lesere er mer opptatt av sakprosa
enn det kvinner og yngre lesere er.
Andelen som leser ukeblad, tidsskrift/
fagblad og tegneserieblad en gjennomsnittsdag har endret seg lite fra 2004 til
2005. Det samme gjelder bruk av fjernsyn
og radio.
En sammenligning av 2005-tallene
med tall fra 1991 viser at tid brukt til
trykte medier under ett har hatt en tydelig
nedgang. I 1991 brukte vi i gjennomsnitt
70 minutter på å lese aviser, ukeblader,
tegneserieblader, tidsskrifter/fagblader og
bøker en gjennomsnittsdag. I 2005 brukte vi
54 minutter. Det har likevel vært små endringer i bruken av de ulike trykte mediene
det siste året.
Avisen er det mest leste trykte mediet,
med en andel lesere i befolkningen på 74

prosent per dag medregnet søndager i 2005.
I 2004 var andelen 75 prosent. Denne nedgangen må ses på som ubetydelig, men den
støtter opp om den langsiktige tendensen. I
1997 var andelen på 84 prosent, som viser at
det har vært en betydelig nedgang de senere
åra. Det er i første rekke de unge som svikter
avisene. Mens 84 prosent blant 16-24-åringene leste avis en gjennomsnittsdag i 1991,
var andelen sunket til 56 prosent i 2005.
Utviklingen av mediebruken over de
senere åra viser at det er de visuelle mediene som klarer seg best. Særlig er internett
i vinden og har vist sterkt økning, særlig
etter at bredbåndtilbudet har nådd ut til
de ﬂeste deler av landet. Internett har sin
styrke i at det både fungerer som underholdningsmedium, informasjonsmedium
og som kommunikasjonsmedium. Ellers
er trykte medier som aviser og blader på
vikende front, mens bøkene til en viss grad
ser ut til å ha fått en renessanse. •

Den som leter...

Jakten på emner i Odin
Det foregår for tiden et godt stykke arbeid for å gjøre
Regjeringens og Stortingets internettsider bedre. Fra oktober
i fjor og framover har en rekke forbedringer sett dagens lys.

TEKST • Jan Tore Dahl
Konsulent
Deichmanske bibliotek

Ved hjelp av programmet ReadSpeaker kan
du nå få lest opp alle ﬁ ler på Odin og Stortinget med en syntetisk kvinnelig stemme.
Sikkert til stor hjelp både for blinde, svaksynte, o.a.
Alle møter i Stortinget, Odelstinget og
de ﬂeste høringer blir nå sendt direkte på
internett. Disse sendingene blir umiddelbart arkivert, slik at man kan ﬁnne tilbake
til dem når man måtte ønske. Lagringen
startet i midten av november i fjor. Også
opptak av Odelstingets debatter og Stortingets høringer er lagret siden den gang.
Dette skjer i samarbeid med NRK som
også sender lyden direkte ut på nettradioen
NRK Stortinget og som digital sending i
DAB-radioen.
Det er ikke bare lyd og bilde som kommer raskt ut. Midlertidige referater kan
leses på stortinget.no allerede 2-3 timer
etter møtets avlutning. Godkjente referater
ser ut til å ta 2-3 uker, men man kan jo
uansett se på arkivopptakene fra møtene
dersom det skulle være påkrevet.
Fra i fjor høst er det også blitt enklere
å ﬁ nne ut hvilke beslutninger Stortinget
har fattet i de enkelte saker. Under Menyvalget ”Saker og publikasjoner” ﬁ nner vi
punktet ”Vedtak”. Denne siden inneholder
en lenke til ”Vedtak i korthet”. Klikker vi
på den ﬁnner vi liste over alle saker som

har vært behandlet i Storting og Odelsting
siden oktober i fjor. Hver sak har lenke til
en underside som beskriver hva Stortinget
har bestemt i hver enkelt sak. Siden gir også
informasjon om saksgangen og har lenking
til saksdokumentene.
Den største forandringen har imidlertid
skjedd på søkesiden. På Stortingets hjemmesider har man gått fra et bibliograﬁsk søk
med lenker til fullteksten, til et fulltekstsøk
med muligheter til å søke i hele stortingsforhandlingene med unntak av referatene.
I den nærmeste framtid vil også referatene
bli implementert.
Det nye søkebildet er enkelt og søkingen
foregår etter Google-metoden. Du skriver
sentrale og spesielle ord som du mener
forekommer i dokumentene du er ute etter
og klikker på ”Start søk”. Da jeg søkte på
dokumenter som handler om rovdyr, ﬁkk
jeg 141 treﬀ. Disse ble ordnet etter relevans.
Jeg er ikke sikker på om den vanlige bruker
opplever rekkefølgen som relevant. Først
kommer to Dokument 8-forslag, så kommer
den forrige rovdyr-meldinga fra midten av
nitti-åra, etterfulgt av en stortingsproposisjon fra 2002-2003 om reindriftsavtalen
og erstatning for radioaktivitet i reinkjøtt.
Først på 11. plass kommer regjeringens siste
stortingsmelding om rovdyrforvaltningen.
Jeg savner rett og slett et emneordssøk
som kan ﬁnne fram de dokumentene som
i hovedsak handler om det jeg spør etter.
Basen inneholder emneord som er laget av
Stortingsarkivet. Problemet med disse er at
de først legges inn i basen et halvt år etter
dokumentene. Allikevel mener jeg at det

bør legges til et valg i menyene på venstre
side hvor treﬀene deles inn i forskjellige
kategorier som omfatter treﬀ på emneord.
Det er mye godt å si om det nye søket.
Ordningen av treﬀene i kategorier er meget
nyttig, særlig for dem som har kjennskap
til saksgangen i regjering og Storting. At
man samler alle treﬀ innen et dokument
på samme sted, er også forbilledlig. I hvert
treﬀ på dokument ﬁnner vi en lenke ”Vis
alle treﬀ i dokumentet”. Klikker vi her får
vi en oversikt over alle kapitlene i dokumentet hvor vårt/våre søkeord forkommer.
Kapitlene er relevansvurdert og selv om en
ikke skal se seg blind på denne, gir den en
pekepinn. Denne måten å organisere svarene på gir muligheter for å søke i dybden i
dokumentene som vi ikke har hatt før.
Vi hadde tidligere en god mulighet til
å søke på emner i stortingsforhandlingene
i den bibliograﬁske basen ESOP. Den ble
tidligere i år innlemmet i Odin og dette har
ført til at det ikke lengre er mulig å ﬁnne
igjen dokumenter fra stortingsforhandlingene på emne. Jeg oppfordrer andre som har
erfaringer med å bruke disse basene til å gi
Odinredaksjonen tilbakemeldinger på hvor
upraktisk og ikke minst uøkonomisk det er
å ikke ha muligheten til å søke på emner.
Drømmen er at odin og stortinget.no kunne
gå sammen om å lage en base som er god å
ﬁnne fram i, både for profesjonelle søkere
og nordmenn ﬂest. •
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Ledelse

Rollen som leder
Som leder har jeg en rolle som er annerledes enn den jeg
hadde som tilsatt i en ordinær stilling. Bevissthet på rollen
er helt nødvendig, både for å beskytte meg selv og for å være
klar overfor mine medarbeidere.

TEKST • Randi Rønningen
Overbibliotekar
Universitetsbiblioteket i Oslo
Bibliotek for humaniora
og samfunnsvitenskap

Dette er en selvsagt ting, men det tok litt tid
før jeg skjønte helt hva dette innebar.
En sak er at jeg som leder har et overordnet ansvar, at jeg må ta beslutninger, at
jeg inngår i lederteamet i leddet over meg
og lignende. Jeg visste også at jeg som leder
måtte gå inn i vanskelige situasjoner, som
jeg tidligere kunne overlate til andre, for
eksempel ved konﬂikter i personalet. Men
det tok litt tid før jeg klarte å skille lederrollen fra meg som person, at jeg ikke lenger
bare var ”Randi”.
Den lederstillingen jeg nå har ﬁkk jeg
etter å ha arbeidet i samme virksomhet,
men i en annen stilling. Også tidligere
hadde jeg en lederstilling, men da kun som
leder for noen få tilsatte i administrasjonen.
Min rolle i den stillingen var det jeg kaller
en ”arbeidende formann”. Jeg deltok i det
daglige arbeidet, og fungerte mer som en del
av et team enn som ren leder. Overgangen

til å være leder for over 100 tilsatte var stor.
Jeg kjente alle jeg var leder for fra før, og de
kjente meg, men forholdet mellom oss ble
allikevel annerledes.
For det første ble jeg mye mer synlig.
Alt jeg sa, skrev og gjorde ble vurdert og
kommentert av langt ﬂere. Jeg kunne ikke
lenger bare slenge ut av meg en påstand for
i ettertid å si at jeg ikke mente det så alvorlig. Jeg har blitt konfrontert med uttalelser
jeg selv helt hadde glemt, men som noen
har gått og grunnet over og lurt på hva jeg
egentlig mente. For meg var det bare en
ubetenksom spontankommentar, men fordi
jeg hadde rollen som leder ble det oppfattet
som noe helt annet. Jeg har måttet lære meg
å være mer forsiktig, og har for eksempel
skjønt at spøk skal brukes med varsomhet av
en leder, spesielt i direkte kommunikasjon
med personalet. Det er ikke ”Randi” som
kommer med noe morsomt, det er ”overbibliotekaren” som uttaler seg.
Jeg har noen få ganger fått e-post fra
noen av mine medarbeidere, med et innhold
som har fått meg til å hoppe høyt i stolen.
Hadde jeg skrevet noe tilsvarende til noen
av de jeg er leder for, hadde jeg lett kunne
bli beskyldt for å bedrive mobbing. Og jeg
tror ikke de som har sendt meg disse meldingene bruker samme tone overfor sine

kollegaer på samme nivå. I slike situasjoner
er det veldig godt å ta på seg hatten som
overbibliotekar, og å si til meg selv at det
ikke er meg som person noen er ute etter,
det er en melding til meg som leder. Dette
er selvsagt ikke like lett, også jeg blir såret
når jeg får kjeft, blir beskyldt for noe som
ikke er rett eller stilt til ansvar for saker som
er langt utenfor mitt ansvarsområde. Men
det hjelper å være bevisst på hvilken rolle
jeg har i slike situasjoner.
Medfører denne rollen som leder at
jeg ikke har en naturlig omgang med mine
medarbeidere og at jeg føler meg veldig bundet? Jeg opplever det ikke slik. Jeg har fremdeles stor glede av å delta i den uformelle
praten rundt lunsjbordet, og jeg er ikke den
som tier stille i redsel for å si noe galt. Men
for meg har det vært nyttig å tenke gjennom
rollen min og være bevisst på hva det innebærer å være leder. Jeg tror jeg blir en bedre
leder av å ha et bevisst forhold til hvilken
rolle jeg spiller i organisasjonen. •
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I Sør-Varanger bibliotek står en hylle merket Barents Region American
Corner. Bøkene er en gave fra USAs ambassade. Avtalen om et slikt
samarbeid ble inngått for halvannet år siden, men vakte da ingen
debatt i bransjen, ulikt hva Stavanger opplevde for noen måneder
siden. Vi har besøkt biblioteksjef Vidar Lund i Kirkenes.

Amerikansk hjørne i Kirkenes
TEKST & FOTO • Erling Bergan
Vidar Lund brakte en kort melding på postlista biblioteknorge på nyåret i fjor: ”Onsdag
12. januar åpner Sør-Varanger bibliotek
”The Barents Region American Corner”
(BRAC) på hovedbiblioteket i Kirkenes.
Åpningen skjer i samarbeid med USAs
ambassade i Oslo og Barentssekretariatet.
Dette er det første ”American Corner” i
Skandinavia, men det er utbredt i andre
deler av verden, for eksempel i Russland.”
Det ble altså ingen debatt den gangen.
Men erfaringene fra Kirkenes ble trukket
fram under vinterens postliste-diskusjoner rundt USA-sponsingen ved Stavanger
bibliotek. Vi tok turen til grensebyen mot

Nærheten til Russland er merkbar i Kirkenes, også
på biblioteket.
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Russland, og ba Vidar Lund fortelle.
- Initiativet til avtalen ble tatt av
Barentssekretariatet. De har en del samarbeid med amerikanske fond, og gjennom
det med den amerikanske ambassaden.
- American Corner-hyllene er et tydelig
avgrenset sted i biblioteket. Er det viktig
for deg?
- Det er viktig. Alternativet ville ha
vært å merke bøkene med at de er gave fra
den amerikanske ambassaden. Det har vi
valgt ikke å gjøre. Da ville det blitt en mer
integrert del av samlinga enn det faktisk
er i dag.
Det omtalte ”hjørnet” i Kirkenes bibliotek er merket med Barents Region
American Corner (BRAC). Dessuten ligger
det en brosjyre framme som forklarer hva
dette er.
- Hva slags materiale dreier det seg
om?
- Først og fremst er det generell
fag litteratur om USA, om amerikansk
samfunnsliv, om USAs historie, urfolksspørsmål, kvinnespørsmål, rasespørsmål.
Det er ikke bøker fra Department of State
(USAs utenriksdepartement, red.anm.). Det
er ting som er utgitt på amerikanske forlag.
Jeg er ikke USA-ekspert, men det ser ut til

å være seriøse ting. Samlinga er allsidig.
Gaven hittil er vel på 200-250 bøker.
Sør-Varanger bibliotek innlemmer nå
alle bøker de anskaﬀer om USA, også de
som kjøpes inn utenom American Corneravtalen, slik at det nå til sammen er katalogisert 380 boktitler i BRAC-samlinga. I
tillegg kommer drøyt tjue løpende tidsskriftabonnement, som står samlet i tidsskriftavdelinga. CD-er eller DVD-er har de ikke
fått fra den amerikanske ambassaden.
- Ikke har vi bedt om det og ikke har
vi fått det. Det har sammenheng med at vi
allerede kjøper så mye, at en gave rett og
slett ikke vil være så interessant.
- Hvor mye betyr samarbeidet med
ambassaden for bibliotekets totale akkvisisjon?
- Veldig lite. Vi får bøker biblioteket ikke
har hatt fra før. Så det har nok ikke bidratt
til å redusere innkjøpskostnadene.
Sør-Varanger bibliotek har et mediebudsjett på rundt 510.000 kroner, tidsskrifter medregnet.
- Hva er den økonomiske rammen for
American Corner-avtalen?
- Det er ingen økonomisk ramme. Vi får
ikke utbetalt en sjekk. Så det er vanskelig å
anslå beløpet.

Biblioteksjef Vidar Lund legger vekt på bibliotekets rolle som lokalsamfunnsentreprenør: - Vi er ikke en folkeboksamling, men en aktør i lokalsamfunnet.

- Hvordan foregår bokvalget?
- Vi får tilsendt pakker med bøker. Så
plukker vi og velger om de skal settes i biblioteket eller ikke. Tidsskriftabonnementene
er ting vi har bedt om. Vi ﬁ kk en liste med
forslag fra ambassaden først. Vi sa at det så
bra ut, men at vi i tillegg gjerne ville ha noen
andre titler. Så ﬁkk vi det vi ba om.
- Har du noen gang returnert bøker dere
ikke ville ha?
- Nei, det har vil vel faktisk ikke. Vi ønsker en allsidig samling. Det ﬁnnes bøker
der som jeg aldri i verden ville funnet på å
låne. For eksempel boka ”A patriot’s handbook : songs, poems, stories, and speeches
celebrating the land we love”. Men samtidig er det en del av kulturen i USA, som
vi kjenner dårlig i Norge. Det er verdt å ta
inn, selv om jeg politisk synes det er helt
på trynet. For tidsskriftabonnementene
dreier det seg mer om at vi spesiﬁserer det
vi ønsker å ha. Vi har ønsket mer innenfor
genrene musikk og film, og ukeblad av
typen Cosmopolitan og Vanity Fair.
- Har dere kommet med forespørsler
som ambassaden ikke har imøtekommet?
- Nei, ikke på konkrete titler eller
emner.
- Har dere bedt om andre bøker enn de

som har kommet i bokpakkene?
- Nei. Vi har en forespørsel til avklaring
nå. Det gjelder et oppdatert leksikon. Men
det er et kostnadsspørsmål. Ambassaden
har jo en ramme på hvor mye de kan bruke
på slikt samarbeid. Spørsmålet er om vi når
opp i køen, for å si det sånn.
- Vil du si at ambassaden på noe vis har
innﬂytelse på hva Sør-Varanger bibliotek
tilbyr?
- Selvsagt har de innflytelse, på den
måten at det er de som kommer med titler
og forslag. Men det vi ﬁkk inn i avtalen, er
bibliotekets soleklare redaktørrett. Dette
er muligens unikt for Norge, i forhold til
American Corner-systemet rundt om i
verden. Samlinga går inn i det vanlige
kassasjonssystemet i biblioteket her. Det
står i avtalen.
Biblioteksjef Vidar Lund siterer fra avtalen: ”The content of the American Corner
will be regarded as part of the library’s
holdings, and the library has full and ﬁnal
authority in determining the selection and
content of materials that are deposited in
the Corner collection.”
- Dette er en formulering vi helt konkret ba om å få inn i avtalen. Ulike land
har ulike tradisjoner for hvordan bibliotek

drives. Nederland har for eksempel ikke
gratisprinsipp. Så det er naturlig at det blir
lokale varianter av American Corner.
- Hva tror du er grunnen til at USAs
ambassade tilbyr dette til Kirkenes?
- Grunnen til at den amerikanske ambassaden er interessert i nordområdene er
åpenbart. Det gjelder petroleumsressursene. Olje og gass.
- Du ser American Corner i en slik
sammenheng?
- Ja, det gjør jeg. Det er nok hovedgrunnen til at de kom til oss først. For eksempel
skal anlegget på Melkøya ved Hammerfest
dekke en viktig del av USAs gassbehov. Det
er ingen tvil om at USA er interessert i å ha
et godt forhold til Norge og nordområdene.
Barentsregionen er jo på mange måter et
forsøk på å utvikle en regionalt basert utenrikspolitikk. Utenrikspolitikken går ikke
via Oslo og Moskva, den går for eksempel
direkte Vadsø-Murmansk. Barentssamarbeidet er basert på denne måten å tenke
på mellom de nordlige fylkene i Norge,
Sverige, Finland og Russland. Så det er mye
direkte kontakt over grensene her. Regionen
her blir viktig i verdenssammenheng. Jeg
ser at USA er interessert i å posisjonere seg
i dette området.
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Den virkelige American Corner i Kirkenes? Tidsskriftene som USAs ambassade betaler for er i hvert
fall vel så populære som bøkene de har bidratt med.

 - Hva oppnår USA ved å bruke ressurser
på biblioteket her?
- Det er vel et forsøk på oppnå mer
goodwill i området. Alle de siste amerikanske ambassadørene har lagt besøk
hit. I tillegg til olje og gass, dreier det seg
også om å fokusere på urfolksamarbeid
og på kultursamarbeid generelt, noe alle
utenrikstjenester skal drive med. Norsk
utenrikstjeneste gir bokgaver både til
voksen- og barnebiblioteket i Murmansk.
Også de franske ambassadene gjør slikt, for
å spre informasjon om sitt eget land. Og for
å skaﬀe seg goodwill, ingen tvil om det.
- Gir American Corner USA bedre
goodwill i Kirkenes-samfunnet?
- Jeg vet ikke. Det er vanskelig å anslå.
Jeg har annå ikke hørt noe negativt om
American Corner. Men jeg har heller ikke
hørt noen si at de nå har et mer positivt
bilde av USA.
- Har dere vurdert å samarbeide med
andre lands ambassader?
- Vi har tenkt, men ikke gjort så mye.
Vi har en del samarbeid med det russiske
generalkonsulatet i Kirkenes. Det går på en
del praktiske spørsmål, hjelp med transport, kjøp av bøker i Murmansk og abonnement. Og de bruker referansetjenesten
vår. Vi skal jo tjene hele samfunnet her. Det
er vårt ansvar å skaﬀe litteratur til alle her i
Sør-Varanger, uansett etnisk opphav.
- Hvis den iranske ambassaden hadde
kommet med et tilbud?
- Ryggmargsreﬂeksen er negativ. Iran
er ikke akkurat et demokrati. Det er også
en problemstilling at vi har en del politiske
ﬂyktninger her i kommunen fra Iran. Jeg
ville nok sett mer negativt på en henvendelse fra Iran. I tillegg kommer at vi ikke
kunne vurdert innholdet i et slikt tilbud,
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- Den amerikanske samlinga er bare en tiendedel av den russiske
samlinga vår. Dette er ikke noe å hisse seg opp over, mener
biblioteksjef Vidar Lund i Sør-Varanger.

på grunn av språket. Språkkompetansen
er viktig. Vi kan lese engelsk og vurdere
materialet til American Corner. Vi har
også russisk kompetanse på biblioteket, så
vi kan kjøpe inn bøker selv i Murmansk.
Det hender også at russiske sjøfolk legger
igjen bøker hos oss når de reiser, og også
disse har vi kompetanse til å vurdere litterært. Men vi kan ikke ta imot gaver fra
plasser der vi ikke kan vurdere innholdet.
Men hovedproblemet er selvsagt styresettet i Iran. Jeg vi i utgangspunktet tro at det
er en større politisk tendens i en eventuell
gave fra dem.
- Bibliotekar Petter Næss ved den amerikanske ambassaden i Oslo sa til Klassekampen 1. mars i år: ”Poenget er jo at vi
vil presentere amerikansk kultur. Og vi
kan ikke bare gi pengegaver til biblioteker
i verdens rikeste land. Vi vil presentere sider
ved USA som vi tror folk synes godt om,
i motsetning til utenrikspolitikken, som
ikke utelukkende er det vi ønsker at folk
skal tenke på når de tenker på USA”. Er du
komfortabel med slike målsettinger fra en
bidragsyter til et bibliotek.
- Jeg har jo gjort meg mine tanker om
hva som er grunnlaget for at USA har slike
tilbud rundt omkring. Og jeg ser jo på samlinga hva vi har om USA på norsk, i forhold
til hva vi blir tilbudt fra ambassaden. Det
blir et bredere og bedre tilbud om USA.
Så jeg ser helt klart deres målsetting. Selv
om den amerikanske administrasjonen er
sterkt politisk farga, så er USA et ekstremt
fritt land på mange måter, i forhold til
ytringsfrihet, osv. Det er på en måte mye
bredere enn Europa. Jeg syns det er et
problem at mye av det som kommer ut på
norsk om USA, er denne populærkulturen.
American Corner-samlinga kompleterer

dette bildet. Vi får mer av amerikanernes
eget syn på seg selv, ikke bare det norske
synet på USA. Sånn sett har ambassaden
og vi sammenfallende mål: Å vise fram ﬂere
sider av USA. I tillegg til populærkulturen,
bidrar dette til å få fram kvalitetskulturen,
både skjønnlitterært og på fagområder.
- I ambassadens målsetting kommer
det fram et ønske om å bidra til at oppmerksomheten til nordmenn skal ﬂyttes
vekk fra amerikansk utenrikspolitikk. Du
ser ikke noen betenkeligheter med det,
med å være en del av en slik målsetting fra
ambassadens side?
- Alt kulturelt samarbeid handler egentlig om å kompensere for at det ikke bare
skal være utenriksdepartementene som
snakker med hverandre. Det er ikke bare
utenrikspolitikken som forteller hva et
samfunn er, vi trenger å bli kjent med hele
bredden i samfunnet. Det er dette vi bidrar
til med American Corner, og det synes jeg
er et godt formål. Så får folk selv gjøre seg
opp sin mening om utenrikspolitikken.
Den amerikanske kulturen er mye mer enn
USAs utenrikspolitikk. Det samme gjelder
for så vidt også Iran, det er mer enn utenrikspolitikk der også. Men Iran har i tillegg
et udemokratisk styresett, og det er atskillig
mer problematisk.
Kirkenes-væringene kaster seg ikke akkurat over bøkene som tilbys i bibliotekets
USA-hjørne. I løpet av årets første 16 uker
er det lånt ut 20-30 enheter, kan biblioteksjefen fortelle. Det inkluderer fjernlån. Men
tidsskriftene er vesentlig mer populære.
Vidar Lund fremhever Sør-Varangers
internasjonale karakter.
- Vi er nær både Russland og Finland,
har samiske røtter og tradisjoner, og mye
skipsfart og handel i mange år. Kirkenes er

Gaven fra USA-ambassaden til Sør-Varanger bibliotek er så langt på 200-250 bøker.

en internasjonal by. Vi har hatt i mange år
hatt et asylmottak, som folk har oppfattet
som en positiv del av bybildet. Jeg tror folk
i Kirkenes har et gjennomtenkt forhold
til omverden. Vi er vant til å forholde oss
til internasjonale spørsmål. Sør-Varanger
er dessuten en gammel raddiskommune.
Fagforeninga Nordens Klippe hadde en
fane med ”Ned med tronen, alteret og
penge vældet”. Jeg tror ikke folk her er
spesielt USA-vennlige. Arbeiderpartiet har
hatt ordføreren her i 80 år, men nå er det et
ikke-sosialistisk ﬂertall på en representant
i kommunestyret.
For biblioteksjefen er det bibliotekets
betydning i lokalsamfunnet som er avgjørende i American Corner-saka.
- For meg dreier denne debatten seg ikke
om man er for eller mot sponsing, men om
bibliotekets rolle i lokalsamfunnet. Det er
egentlig mitt prinsipp i dette. Hadde jeg
vært biblioteksjef i en annen kommune, kan
det tenkes at jeg ikke hadde vært interessert
i et American Corner. Biblioteket har en
rolle som samfunnsbygger i Kirkenes, og
da er det folkelige diplomatiet mer interessant her enn for eksempel på Dønna eller
i Levanger.
- Ser du ingen prinsippielle vurderinger
som må inn i bildet når en ambassade vil
sponse et bibliotek?
- Det viktige er redaktørprinsippet, som
vi ﬁkk inn i avtalen. Det er viktig uansett
hvem man tar imot sponsing fra.
Vidar Lund presiserer at redaktørprinsippet innebærer bibliotekets rett til å si
ja eller nei til tilbudt materiale. Det var i
utgangspunktet ikke behovet for å markere
hvilket bibliotekmateriale som er betalt av
hvem.
- Men det er godt mulig det også skal

være en del av redaktørrollen for biblioteket. Og det gjør at en selvfølgelig må være
varsom. For å ta et annet tenkt eksempel:
Hvis Statoil kom og ville gi en gave, så ville
jeg faktisk være mer i tvil. Selv om det er
aldri så mye norsk og statseid. For samarbeidet med USA-ambassaden oppfatter
jeg mer som et kultursamarbeid. Gjennom
American Corner-avtalen støttet for eksempel ambassaden en forfatter som kom
hit på en kulturfestival i vinter. Med Statoil
ville jeg nok sett mer på forskjellen mellom
privat og offentlig støtte. Jeg har større
problemer med kommersielle sponsorer
enn den typen kulturavtaler som American
Corner i realiteten er.
- Du ser større problemer om sponsorene har økonomiske interesser enn om de
har politiske interesser?
- Ja, det tror jeg.
Vidar Lund kan fortelle at avtalen med
den amerikanske ambassaden opprinnelig var ettårig, men at den lever videre til
tross for at den formelt ikke er fornyet. Det
ser han likevel ikke som noe problematisk,
ettersom avtalen kan ses som et internt
dokument for ambassaden til å skaﬀe seg
bevilgninger til slikt samarbeid fra Washington. Men tidsskriftene er fornyet og
nylig ﬁkk de en porsjon barnebøker.
- Er det krav om å ha et eget synlig
område for materialet som ambassaden
skaﬀer?
- Nei, det er ikke nødvendig. Men vi har
ønsket å skille det ut. Ambassaden har bare
presentert hva som er vanlig ellers i verden,
å synliggjøre det som en American Corner. I
Murmansk er det en egen avdeling på fylkesbiblioteket, og det er en egen ansatt som
kun jobber med dette. Der driver de også
med engelsk språkkurs. Det er forskjellig

fra land til land.
Biblioteksjefen i Sør-Varanger synes
debatten om USA-ambassadens sponsing
av bibliotek – for deres del – har kommet
litt ut av proporsjoner.
- Den amerikanske samlinga, med de
bøkene vi allerede har i biblioteket, er bare
en tiendedel av størrelsen på den russiske
samlinga vår. For oss har dette rett og slett
ikke vært noe å hisse seg opp over. Det
er andre forhold her enn det kan være i
Stavanger.
Og Vidar Lund vender tilbake til bibliotekets rolle i lokalsamfunnet, som
forståelsesramme for American Cornersamarbeidet:
- For meg som biblioteksjef er ett av
målene å bidra så mye som mulig til lokalsamfunnet. Det innebærer samarbeid
med ﬂyktningemottak, aldersheim, vi skal
markere verdens dag for psykisk helse, og
så videre. Dette er en del av bibliotekets
rolle som lokalsamfunnsentreprenør. Det
er viktig for oss, at vi ikke er en folkeboksamling, men aktør i lokalsamfunnet. Vi
skal være med og bygge lokalsamfunnet.
Selv om jeg personlig synes at utenrikspolitikken til USA er ganske avskyelig på
mange felt, så er det utenfor den jobben jeg
skal gjøre her. Jeg må forholde meg til den
kulturen USA representerer.
Biblioteksjefen på grensa til Russland
viser til de sterke båndene mange i Norge
har til USA, gjennom den omfattende utvandringen, og tar sats for en humoristisk
avsluttende begrunnelse for et amerikansk
innslag på biblioteket:
- Alle har et søskenbarn på Gjøvik,
men minst like mange har en ﬁrmenning
i Minnesota. •
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Forbundsstyrets møte i mai
To dager før syttende mai samlet forbundsstyret seg til møte, med
en rekke saker på dagsorden. Tariffoppgjør og streikeberedskap var
viktige ingredienser. Naturlig nok, ettersom meglingsfristen for de
tre oppgjørene i offentlig sektor bare var en uke unna.

TEKST • Erling Bergan
Heldigvis ble det ikke nødvendig å streike.
Men selv om det alltid er best å oppnå enighet gjennom forhandlinger, må et hvert
seriøst forbund forberede seg på at det kan
bli streik. Derfor tok forbundsstyret dette
alvorlig, på hvert enkelt tariﬀområde. Og
dette var de siste signalene forbundsstyret
kunne gi forbundsleder og forhandlerne i
de enkelte forhandlingsområdene. For når
først meglingsinnspurten er i gang, er det
forbundsleder, arbeidsutvalget og de sentrale forhandlerne som er BFs aktører fra
dag til dag, og fra time til time.
De viktige momentene som styret la
vekt på i vurdering av hvem som skal tas ut
i tilfelle streik, dreier seg om å sørge for at
de berørte institusjonene faktisk må stenge,
at det er best mulig koordinering med andre
forbund - spesielt innen YS, og at det er et
rimelig antall i forhold til totalt medlemstall og størrelsen på streikefond. Styret ble
orientert om størrelsen på streikefondet i
YS-Stat, og dette var et viktig poeng, ettersom det på statlig tariffområde ikke er
forbundene men hovedorganisasjonen som
har forhandlingsretten, og dermed også
sitter med avgjørelsen om streik eller ikke.
På de andre tariﬀområdene er det BF selv
som godtar eller forkaster meglingsresultat,
eller evt. går til streik, men selvfølgelig i tett
dialog med de andre YS-forbundene.
Situasjonen i selve tariﬀorhandlingene
ble det også orientert om på dette styremøtet. Hvordan oppgjøret gikk til slutt, kan du

lese mer om annetsteds i bladet, og på BFs
nettsider www.bibforb.no.
Situasjonen rundt biblioteksjefstillinga
i Tromsø ble også drøftet. Kommunen har
presset på for en løsning uten å lyse ut
stillingen åpent på vanlig måte, men tilby
denne direkte til nåværende konstituerte
sjef. At dette setter medlemmer og tillitsvalgte i Tromsø i en vanskelig situasjon,
og konsekvenser av dette, ble drøftet i
forbundsstyret.
Økonomisk tildeling til fylkeslagene
kunne ikke vedtas endelig, ettersom det
manglet regnskap og budsjett fra flere
fylkeslag. Forbundsstyret vedtok tildeling
til seks fylkeslag, de øvrige skal følges opp
av sekretariatet slik at tildeling til disse kan
gjøres på juni-møtet. Ellers slo forbundsstyret fast at de er bekvemme med sedvanen
der forbundsleder kan innvilge tilskudd til
ekstraordinære tiltak i fylkeslagene.
Tildeling av BFs stipend ble gjort på
dette styremøtet. Det var kommet inn tre
søknader, men bare en av dem ble vurdert
som aktuell for tildeling, med 7500 kroner.
Dette til tross for at det var satt av inntil kr.
45 000 til slike stipend. Styret vedtok derfor
å lyse ut resten av midlene til høsten. For de
ønsker virkelig å dele dem ut, men da må
søknadene treﬀe bedre innafor formålet,
som er å ”gi BFs medlemmer mulighet til
fagpolitisk eller organisasjonsrelatert kompetanseoppbygging. Hensikten er å styrke
BFs evne til å nå sine mål.”
Styret drøftet også Berland-utvalgets
innstilling, som er et internt YS-arbeid for
å se på medlemsutviklingen i YS, utfor-

dringene hovedorganisasjonen står overfor
og økonomisk nivå på virksomheten. Mye
dreidde seg om argumenter for kontingentøkning i YS og kostnadene ved det internasjonale engasjementet. Forbundsstyret
fant innstillinga litt rar og med forslag
som ikke alltid var så godt begrunnet. BFs
høringssvar, sendt før styremøtet pga korte
tidsfrister, ble ansett for å være dekkende
for BFs syn.
Forbundstyret hadde også en del andre
saker til behandling: En søknad om innmelding etter § 2.4 i vedtektene gikk gjennom. Møteplan for høsten ble vedtatt. Det
ble oppnevnt representant fra BF til felles
arbeidsgruppe i yrkesetikk med NBF, NFF
og de andre fagforeningene. Det ble også
diskutert BFs representasjon i ledelsen for
”fr@ ditt bibliotek”-kampanjen.
Som siste sak på møtet ble nestleders
lønn vedtatt. Ettersom BFs leder får sin
lønn fastsatt direkte av forbundsstyret,
ikke gjennom de lokale forhandlingene som
BF-ansatte for øvrig får regulert sin lønn
gjennom, fant styret at dette også var naturlig å gjøre for nestleder. Fram til årsskiftet
er nemlig BFs nestleder Hanne Brunborg
frikjøpt i 80 prosent stilling som forbundets
nestleder. Og styret ga henne en årslønn på
390.000 kroner i denne stillinga. •
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ABM-skrift er en skriftserie utgitt
av ABM-utvikling. Publikasjonene
inneholder fagrelevant stoff for
hele abm-sektoren og fås gratis
ved henvendelse til ABM-utvikling.

noen bibliotekrelevante skrifter i serien
jødene
kvenene
rom
romanifolket
skogfinnene

#6 Sømløs biblioteklov for sømløse bibliotektjenester
#14 Biblioteket. Det normale rommet i fengselet
#17 Norsk-engelsk ordliste med bibliotektermer
#18 Folkebiblioteket som offentlig møteplass i en digital tid
#20 Bibliotekene i 2020. Rapport fra en scenariobasert
strategiprosess
#22 Bibliotekene og det ﬂerkulturelle Norge. En delrapport i
bibliotekutredningen
#24 Danser med ulver. Bibliotekene, utgiverne og de
elektroniske kunnskapskildene
#25 Arkivene, bibliotekene, museene og de nasjonale
minoritetene

arkivene • bibliotekene • museene &

DE NASJONALE MINORITETENE
av Hilde Holmesland

ABM-utvikling, Postboks 8145 Dep, 0033 Oslo
tel: 23 11 75 00 • post@abm-utvikling.no • www.abm-utvikling.no

de nasjonale minoritetene

#25
1

Selvbetjeningsautomater
Frigjør ressursene til andre oppgaver!
•
•
•
•

utlån og innlevering
sorteringsannlegg
handicappede
barn

Strekkode- eller RFID-basert løsning.
Hybridmodeller for deg som senere vil over til RFID.
Twin løsning for to automater rygg mot rygg, med
plass for bokvogn. Meget effektiv løsning.
Ergonomisk utformet i elegant designmøbel!

-navnet på god service
Pettersvollen 3, Postboks 9102, 3006 Drammen Tlf: 3288 7010 Fax: 3288 5855 www.bibliotekservice.no
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Bokbussen stopper i København
København kommunes bibliotek skal spare 2,7 millioner danske
kroner i 2007. Nå foreslås dette i hovedsak tatt ved å stenge bokbussen i den danske hovedstaden. Dette går fram av et foreslått
budsjettforlik i Kultur- og Fritidsudvalget, melder nettsidene
til det danske Bibliotekarforbundet. Leder i dansk BF Pernille
Drost håper ikke at denne tendensen brer seg: - Bogbussen er
vigtig i København, specielt hvis man lukker ﬂere af de mindre
ﬁ lialer. Geograﬁsk set er København ikke så spredt, til gengæld
er der mange svage grupper, der har stor glæde af det opsøgende
biblioteksarbejde. Og set i forhold til kommunalreformen kan
bogbussen netop være et oﬀensivt, praktisk redskab til at styrke
sammenhængskraften i de nye storkommuner og komme ud til
borgerne, sier Pernille Drost. •

Seniorene «ruler» fra 2009
I 2009 er det ﬂere i aldersgruppa 54 -64 år enn i aldersgruppen 20-29.
- Vi opplever en stille revolusjon, sa direktør Åsmund Lunde under
Senter for seniorpolitikks årsmøte 4.mai. - Når bedriftsledere unnskylder seg med at ”utviklingen kom litt brått på”, er det vanskelig å
ta dem helt på alvor. Få utviklingstrekk har vært mer forutsigbare
enn resultatene av fødselsbølgen for 60 år siden, sa han, og utpekte
ledelse som et av de områdene i arbeidslivet der det er mest å hente
når det gjelder påvirkning av avgangsalder.

Direktør Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk
– Tre av fem ansatte i staten sier at det å bli sett og verdsatt av
nærmeste leder er den faktoren som er mest avgjørende for valget å
stå i jobbe fremfor å velge førtidspensjon. Over halvparten sier det
er avgjørende med klare signaler om å være ønsket, fortalte Lunde
med henvisning til en rapport av Fafo-forsker Tove Midtsundstad.
Lunde hevdet at den viktigste tilgangen på arbeidstakere de nærmeste årene vil være i aldersgruppen over 60 år.
Forutsetningen er at de får del i kompetanseutviklingen ikke
minst innen kommunikasjonsteknologi, sa direktør Åsmund Lunde,
som kunne fortelle at Senter for seniorpolitikk i samarbeid med
Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet (VOX) er i gang med en
nasjonal dugnad for å heve seniorenes kompetanse på IKT-området.
Dugnaden er en del av eNorge 2009. •

Å ringe Xtra personell er den raskeste og
enkleste måten å få tak i dyktige medarbeidere på. Vi er tilgjengelig 24 timer i
døgnet, og du er garantert tilbakemelding på
forespørsel innen én time. Xtra personell har
en stor kandidatdatabase, og gode forberedelser sikrer rask levering. Prøv oss neste
gang du trenger dyktige folk! www.xtra.no

Xtra personell 02360
Oslo • Bergen • Trondheim • Stavanger
Porsgrunn • Drammen • Kristiansand • Lillehammer

For kun 195 kr kan du prøve Morgenbladets vektklubb i 3 måneder! Her er oppskriften du vil få glede av i både
arbeids- og selskapslivet: Ukentlig lesing av gode artikler om kultur, politikk og forskning. Du kan melde deg inn på
www.morgenbladet.no, eller sende en e-post til abonnement@morgenbladet.no, eller en sms med kodeordet MORGEN til 1960.
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Ved Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus
er følgende stillinger ledige:
Bibliotekleder for kultur- og faktabiblioteket,
vikariat
I perioden 11.08.06-20.08.07 er det ledig 100% stilling som leder
for kultur- og faktabiblioteket ved Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus.
Biblioteklederen er en del av ledelsen ved Sølvberget KF, og rapporterer til bibliotek- og kulturhussjefen.
Kultur- og faktabiblioteket har ansvaret for publikumsveiledning,
litteraturformidling, service og bibliotekutvikling. Kultur- og
faktabiblioteket er et bibliotektilbud som retter seg mot voksne
og unge og innholder faglitteratur, skjønnlitteratur, internasjonalt bibliotek, oppsøkende bibliotek, fengselsbibliotek, Madla
bibliotek og lokalen.
Biblioteklederen har det overordnede ansvaret for avdelingen,
og skal i samarbeid med ledelsen og de ansatte utvikle bibliotektilbudet til voksne og unge fram mot 2008. Stavanger bibliotek
skal i 2006-2009 drive prosjektet jakten på ikke-brukeren, og
biblioteklederen for kultur- og faktabiblioteket blir en sentral
medspiller i prosjektet.
Det kreves bibliotekarfaglig eksamen fra Høyskolen i Oslo eller
annen tilsvarende utdanning.
Vi søker en person som er interessert i å drive og utvikle det
moderne folkebiblioteket med fokus på kultur- og informasjonsformidling. Den som blir ansatt må ha gode samarbeidsevner,
være kreativ og arbeide selvstendig. Ledererfaring er en fordel.

Det kreves bibliotekarfaglig eksamen fra Høyskolen i Oslo eller
annen kulturrelatert utdanning på høyere nivå, gjerne med erfaring fra bibliotek- og formidlingsarbeid.
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.
Stillingen lønnes i kapittel 4, fra kr 270 000 pr år, avhengig av
ansiennitet.
Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Olav Nilsen, bibliotekleder, Musikk- og ﬁlmbiblioteket,
e-post: olav.nilsen@stavanger-kulturhus.no,
eller tlf: 51 50 71 47 / 99 38 27 76

Spesialbibliotekar med ansvar for bibliotekarer på hjul.
Fra 01.09.06 er det ledig 100% fast stilling med ansvar for bibliotekarer på hjul. Bibliotekarer på hjul er en oppsøkende bibliotektjeneste til brukere som ikke kan komme til biblioteket ved egen
hjelp. Arbeidsoppgavene består i å ha kontakt med brukerne og
kjøre medier hjem til den enkelte bruker og til institusjoner.
Bibliotekarer på hjul er en del av kultur- og faktabiblioteket, og
stillingen rapporterer til lederen for kultur- og faktabiblioteket.
Bibliotekarer på hjul består av 1,5 årsverk og er bemannet med 2
personer.
Spesialbibliotekaren har ansvaret for drifte tjenesten, samt å
utvikle den videre. Vi er på jakt etter en person som har god
kjennskap til litteratur og som er serviceinnstilt og omgjengelig.
Førerkort i klasse B er en forutsetning.

Stillingen er lønnet i kapittel 5.
Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Anne Torill S. Lura, bibliotekleder, kultur- og faktabiblioteket,
e-post: anne.torill.s.lura@stavanger-kulturhus.no,
eller tlf: 51 50 71 57/99 42 95 55
Anne Liv Tønnessen, Konstituert bibliotek- og kulturhussjef,
tlf. 51 50 77 66/47 84 85 15
e-post: anne.liv.tonnessen@stavanger-kulturhus.no

Det kreves bibliotekarfaglig eksamen fra Høyskolen i Oslo eller
annen tilsvarende utdanning.
Stillingen er lønnet i kapittel 5.
Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Anne Torill S. Lura, bibliotekleder, kultur- og faktabiblioteket,
e-post: anne.torill.s.lura@stavanger-kulturhus.no,
eller tlf: 51 50 71 57/99 42 95 55

Filmbibliotekar/ﬁlmformidler
Fra 01.09.06 er det ledig 100% fast stilling med ansvar for
ﬁlmsamlingen i Musikk- og ﬁlmbiblioteket. Arbeidsoppgavene
består i innkjøp, katalogisering, skrankevakter og formidlingsoppgaver. Filmsamlingen(ﬁlmer og litteratur om ﬁlm) ved
Stavanger bibliotek er under oppbygging, og dette blir en viktig
del av arbeidet. Stavanger bibliotek har en ﬁlmsamling på 5000
ﬁlmer og vi ønsker et fokus på å gjøre ﬁlmsamlingen kjent for et
bredere publikum.
Filmbibliotekaren/formidleren rapporterer til lederen for Musikkog ﬁlmbiblioteket.
Vi er på jakt etter en person som har god kjennskap til både
ﬁlm og musikk, men med særlig fokus på ﬁlmhistorie og ulike
ﬁlmgenre.
Gode formidleregenskaper er en forutsetning.
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Felles for alle stillingene:
Kveldsvakter, lørdags- og søndagsvakter etter oppsatt turnus
inngår i stillingene.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Det blir lagt vekt på personlig egnethet.
Søknadsfrist: 19. juni 2006
Søknad med kortfattet CV som kan bli brukt i en utvidet søkerliste, samt attester, stiles til:
Sølvberget KF, bibliotek- og kulturhussjefen, postboks 310, 4002
Stavanger
Attester/vitnemål returneres ikke.

Møre og Romsdal fylke løyser både
statlege og fylkeskommunale oppgåver
i eit regionalt organ. Vi skal vere ein
tydeleg medspelar for innbyggjarane
og samfunnsutviklinga i fylket vårt.

Vestfold fylkesbibliotek

RÅDGIVERE

Kulturavdelinga
MØRE OG ROMSDAL
FYLKESBIBLIOTEK

www.impuls.no

Ved Vestfold fylkesbibliotek er det ledig
2 stillinger som rådgivere innen følgende fagområder:
Kommunikasjon og formidlingsteknikk, Pedagogikk,
Prosjektledelse, Organisasjonsutvikling, Digital referanse,
IKT, Webdesign, Interiørarkitektur.

Fylkesbiblioteket er ein av 4 fagseksjonar i kulturavdelinga i
Møre og Romsdal fylke, men har lokalfellesskap og
samarbeidsavtale med Ålesund bibliotek. Fylkesbiblioteket har
felles mediebase med Ålesund bibliotek og nyttar
biblioteksystemet BIBLIOFIL. Andre datanettverk er knytt til
Møre og Romsdal fylke. Fylkesbiblioteket vert leia av
fylkesbiblioteksjefen og har i alt 10 tilsette. I tillegg til å vere
eit «Bibliotek for biblioteka i fylket» med tenester som spenner
frå bokutlån til rådgiving, driv fylkesbiblioteket bokbåten Epos.

For fullstendig utlysingstekst: www.vfk.no (eller aetat.no)
Søknadsfrist: 30. juni 2006.

Frå 1.september 2006 er det ledig 100 % fast stilling som
bibliotekrådgivar. Fylkesbiblioteket har 5 andre
rådgivarstillingar.

Tromsø kommune

Fylkesbiblioteksjefen er næraste overordna.
Bibliotektilbod og litteraturformidling til barn og unge,
rådgiving og opplæring i høve folke- og skolebibliotek,
utviklingsoppgåver og arbeid med fylkesbiblioteket si
samling av klassesett. Vi legg vekt på aktiv bruk av IKT /
Internett i arbeidet. Til stillinga ligg også reising med
bokbåten og vakter ved Ålesund bibliotek. Den må
påreknast oppgåver knytt til litteraturdelen i Den kulturelle
skolesekken. Fylkesbiblioteksjefen vil elles kunne fastsette
oppgåver etter behov.

Ved Bibliotek og byarkiv i Tromsø kommune
utlyses det med tilsetting fra 01.09.2006
100 % 2 faste nyopprettet stillinger som
litteraturformidler og ungdomsbibliotekar.
Begge stillingene inngår i kultur & faktateamet.

Vi søkjer etter medarbeidar med:
• godkjent bibliotekarutdanning.
• allsidig bibliotekpraksis.
• god kunnskap om barne- og ungdomslitteratur,
informasjonskompetanse, skolebibliotek ,
biblioteksystem, IKT og Internett.
• interesse for utadretta arbeid, sørvisinnstilling og evne til
å arbeide både sjølvstendig og i team.

Spørsmål angående stillingene kan rettes til
biblioteksjef Paul Henrik Kielland
tlf. 77 79 09 35
Søknad med CV, vitnemål og attester
sendes til Bibliotek og byarkiv,
Tromsø kommune, 9299 Tromsø.

• inspirerande arbeidsmiljø med ulike fagavdelingar i tett
samhandling og god fagleg støtte.
• løn etter avtale som bibliotekrådgivar.
• tilsetting på fylkeskommunale vilkår og i tråd med
gjeldande lover, reglement og avtalar.
• gode pensjons- og forsikringsordningar der arbeidsgivar
dekkjer stor del av premien (2% trekk av brutto løn til
pensjonsordning).

Søknadsfrist 19.juni 2006
For full utlysning gå på www.zett.no

Nærare opplysningar: Fylkesbiblioteksjef Ellen Kristin
Molvær, tlf. 70 16 22 70 eller mobil 91 63 53 86.
Sjå også informasjon om fylkesbiblioteket på vår
internettadresse: www.mr.fylkesbibl.no

Korrekt medlemsinfo?

Oversikt over utdanning og praksis skal førast på eige
skjema som ein får ved å kontakte sekretariatet i
fylkesbiblioteket, tlf. 70 16 22 60. Skjemaet finn du også
på internettsidene til Møre og Romsdal fylke:
www.mrfylke.no

frantz.no

Søknad med kopi av vitnemål og attestar skal sendast:
Møre og Romsdal fylkesbibliotek. Postboks 1320,
6001 Ålesund.

BFs medlemsregister blir aldri bedre enn kvaliteten
på informasjonen som er lagt inn. Har vi korrekt informasjon om deg? Dersom du har skifta lønn, jobb,
telefonnummer, e.l., går du inn på BFs nettsider og
ﬁnner ”Oppdatering av medlemsregisteret”.
Takk for hjelpen!

Fylkeshuset • 6404 MOLDE • Tlf. 71 25 80 00 • Telefaks 71 25 87 21
E-post: post@mrfylke.no • www.mrfylke.no
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Fire veker gratis!
Bli kjend med DAG OG TID!

Du får dei fire neste
utgåvene av DAG OG TID, ei fri
vekeavis for kultur og politikk
gratis utan å binde deg.
Blir du årsabonnent, kan du
velja mellom to bokgåver:

PRØV KLASSEKAMPEN
3 UKER GRATIS!

SEND EN SMS MED KODEORD ABO BIBLIOTEKAREN TIL 1960
og du har avisen på døra i løpet av et par dager!

– Di større avis,
di dummare framside, ser det ut til.
Men den vesle avisa
blir jamt klokare ...
Berge Furre

1. Ragnar Hovland:
Norske gleder.
2: «Eg gir ein god dag i det vonde»
Fyndord frå Olav Duuns dikting
redigert av Otto Hageberg.
Ta kontakt med det same!

DAG OG TID
Pilestredet 8,
0180 Oslo7044
• Tlf:St.
21 Olavs
50 47 21
• E-post:
Postboks
plass,
0130tinging@dagogtid.no
Oslo
Tlf.
21 50 47 21
Årsabonnement
kostarE-post
kr 895,–tinging@dagogtid.no
Tilbodet gjeld nye abonnentar

Utfordrer det etablerte

Leie gård i Sørvest Frankrike?
Gården ligger i et aktivt jordbruksområde i departementet Lot & Garonne mellom Bordeaux og Toulouse og 4 km fra middelalderlandsbyen Penne
d’Agenais. Du leier hele gården. Hovedhuset har
sengeplass til 12 personer fordelt pa 3 rom, og er
fullt utstyrt. Det er 2 bad og 2 kjøkken, samt stor
oppholds- og spisestue. Gården har svømmebasseng og egner seg til generasjonsferie, venneferie, aktivitetsferie, gourmetferie, sykkelferie,
golfferie og for seminarer o.lign.

www.vagant.com
Medlemmer av
Bibliotekarforbundet
får 20 % rabatt!

En gresk øy...
Folegandros er en liten gresk øy, der du kan
ha en rolig ferie i familehotellet Ampelos resort
like utenfor den vakre landsbyen Hora. Du kan
dyrke dine kreative sider i en opplevelses- og
kursferie på øya. Tilbudene spenner fra maling,
fisking, dykking og matlaging, til yoga og høsting
av oliven. Det dansk/greske vertskapet ønsker
deg velkommen til en ferie du kan tilpasse dine
behov. Se våre nettsider for mer informasjon:

www.folegandros.dk
www.ampelosresort.com
Medlemmer av
Bibliotekarforbundet
får 10 % rabatt!
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Årsabonnement 895 kroner (20 % rabatt for studentar)
Tilbodet gjeld berre for nye abonnentar

Bibliotekarforbundet
Sekretariatet
Leder:
Rådgiver:
Konsulent:
Adresse:
Telefon:
Fax:
E-post:
URL:

Monica Deildok
Thor Bjarne Stadshaug
Eva Trønnes
Lakkegt. 21, 0187 Oslo
22 17 04 95
22 17 04 96
bf@bibforb.no
www.bibforb.no
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Forbundsstyret
Leder
Monica Deildok
Tlf. mobil: 41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no
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!RBEIDSGIVER

Nestleder
Hanne Brunborg
Gol bibliotek
Tlf. mobil: 99 69 64 80
E-post: hanne.brunborg@bibforb.no

!RBEIDSSTED

Varamedlemmer
Roger Dyrøy, Direktoratet for samfunnstryggleik
og beredskap
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn bibliotek
Tove Gausen, Stavanger bibliotek
Margunn Haugland, Kristiansand bibliotek
Signe Witsø, Sogndal bibliotek
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Styremedlemmer
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek
Liv Evju, Rælingen videregående skole
Morten Haugen, Ørland bibliotek
Ritha Helland, UB Bergen
Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
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Fylkeslag
Finnmark
Mari Lundevall
Finnmark fylkesbibliotek,
Telefon: 78 40 71 75
E-post: E-post: mari.lundevall@ffk.no

Sogn og Fjordane
Kasper Vejen
Sogndal bibliotek
Telefon: 57 62 96 63
E-post: kasper.vejen@sogndal.kommune.no

Vestfold
Lise Wolden
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Telefon: 33 41 26 41
E-post: lise.wolden@dsb.no

Troms
Stine Fjeldsøe
Tromsø bibliotek & byarkiv
Telefon: 77 79 09 05
Epost: stine.fjeldsoe@tromso.kommune.no

Hordaland
Elin Golten
Hordaland fylkesbibliotek
Telefon: 55 23 93 73
E-post: elin.golten@hordaland-f.kommune.no

Buskerud
Anne Foss
Buskerud fylkesbibliotek
Telefon: 32 80 63 55
E-post: foss@buskerud.fylkesbibl.no

Nordland
Grete Gløsen Josefsen
Rana bibliotek
Telefon: 75 14 61 00
E-post: grete.josefsen@rana.folkebibl.no

Rogaland
Tove Gausen
Sølvberget FK / Stavanger bibliotek
Telefon: 51 50 71 41
E-post: tove.gausen@stavanger-kulturhus.no

Hedmark og Oppland
Jan Erik Sandhals
Gran bibliotek
Telefon: 61 32 72 44
Epost: jan.erik.sandhals@gran.kommune.no

Trøndelag
Heikki Knutsen
Nærøy folkebibliotek
Telefon: 74 38 26 00
E-post: heikki.knutsen@naroy.kommune.no

Agder
Margunn Haugland
Kristiansand folkebibliotek
Telefon: 38 12 49 13
E-post:
margunn.haugland@kristiansand.kommune.no

Østfold
Anne Woje
Fredrikstad bibliotek
Telefon: 69 38 34 33
E-post: acwo@fredrikstad.kommune.no

Møre og Romsdal
Marianne Dahle
Kristiansund videregående skole
Telefon: 71 57 06 80
E-post: bibliotek@krsund.vgs.no

Telemark
Arild Skalmeraas
Høgskolen i Telemark/Biblioteket i Bø
Telefon: 35 95 25 43
E-post: arild.skalmeraas@hit.no

Oslo/Akershus
Anne Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Telefon: 64 84 08 54
E-post:
cathrine.undhjem@fia.akershus-f.kommune.no
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B-PostAbonnement
Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

Felles profilering?
- Dere bør spørre politikerne deres: Er målet med
bibliotekproﬁlering å fremheve kommunen eller å
fremheve bibliotekets tjenester?
Det var Inger Høj som stilte deltakerne dette
spørsmålet under årets bibliotekledermøte i Møre og
Romsdal, onsdag 5. april i Kristiansund. Hun innledet om proﬁlering og synliggjøring av bibliotek. Og
biblioteksjefene på nordvestlandet lot seg engasjere.
Akkurat som de har blitt i andre deler av landet der
Høj har vært.
Inger Høj arbeider i designﬁrmaet GROMdesign.
Hennes hovedoppgave fra kunstutdanninga i Bergen
het ”Folkebiblioteket - en institusjon på vei ut?”. Utvikling av grunnelementer til en felles visuell proﬁl
var den praktiske delen av hovudfaget hennes. Gjennom arbeidet har hun stilt mange kritiske spørsmål til
hvordan vi markedsfører bibliotekenes tjenester.
Sluttproduktet av Inger Højs arbeid på dette feltet
kan i dag ses i Kvam kommune. Der har biblioteket
tatt i bruk den visuelle verktøykassa hun har utviklet.
Men Højs visjon er å få en felles nasjonal visuell proﬁl
for folkebibliotekene. Og hvordan kan det skje? Biblioteklederne i Møre og Romsdal ville veldig gjerne
komme i gang i morgen, men var usikre på hvem som
har makt eller autoritet nok til å få dette gjennomført
tvers over hele landet.
Hva er det så Høj foreslår? La oss begynne med
begynnelsen. Hun viser oss først dagens begredligheter: Gamle trauste utendørs bibliotek-skilt, brevhoder
som signaliserer eierkommunen heller enn biblioteket, klisjefylte strektegninger i brosjyremateriellet,
osv. Hun viser til markedsføringspermen fra 1987,
der målet med proﬁ leringa ikke ble fortalt. Inger
Høj hadde dessverre mye å hente fram til kapittelet
”Hvordan bruker dagens folkebibliotek visuelle virkemidler for å gi uttrykk for sin identitet?”, som utgjorde
teoridelen av hovedoppgava hennes.
Her er det altså all mulig grunn til å begynne
”på nytt”. Hvem er folkebibliotekets målgrupper,
spør hun, og ber oss være med på at unge menn må
være en gruppe som ønskes inn i større grad enn før.
Proﬁleringa må i hvert fall treﬀe dem godt. Da må vi

Inger Høj har skrevet hovedoppgave til kunstutdanninga om felles
visuell profil for folkebibliotekene. Et spennende arbeid som noen sentralt i bransjen burde ta tak i og føre videre. (Foto: Erling Bergan)
legge bak oss de småkoselige klisjetegningene
vi så ofte bruker.
Folkebibliotekets roller dreier seg om demokrati, spredning av informasjon, kulturelle
opplevelser, meningsfylt fritid. Folk har et positivt bilde av denne tjenesten og de har tillit
til oss. Vi vil at folk skal tenke ”Alltid aktuell
og tilgjengelig” når de har folkebibliotek i tankene. Dette må være bibliotekenes ”mentale
posisjon”, sier Høj, og mener at vi derfra kan
utlede det som er folkebibliotekets særpreg:
”Levende, tilgjengelig, ærlig”.
Og ”særpreg” er ikke noe tilfeldig ord i
designerens vokabular. Målet med proﬁleringa må være å formidle særpreg, det unike,
det som skiller oss fra andre, det som gjør at
brukerne oppsøker akkurat oss. Det er dette
som skal sive gjennom logoer, fonter, fargevalg, tekster og bilder vi bruker i bibliotekenes
visuelle design.
Så er det vi sitter litt fortumlet tilbake, når
ett av hovedproduktene hun ender opp med
er en liten ”f”. Kortform for folkebibliotek. Til

bruk i skilt, plakater, brosjyrer, annonser.
Var det alt? Riktignok er bokstaven i en bevisst font og en gjennomtenkt farge. Men,
all denne analysen for så lite?
Vel, så lite er det jo egentlig ikke. Hva
hadde det ikke betydd om alle bibliotek i
Norge samlet seg om en visuell gjenkjennbar proﬁl, bl.a. en bokstav, som etter hvert
blir synonymt med merkevaren bibliotek?
Så gjenstår tre viktige spørsmål. For
det første: Hvorfor ”f” for folkebibliotek,
ikke ”b” for bibliotek? For det andre: Har
de mange hundre biblioteksjefene i landet
vilje til å dra dette lasset sammen? For det
tredje: Finnes det noen instans med gjennomslagskraft til å få dette til?
Inger Høj har utfordret oss. Vi må
selvfølgelig ikke gjøre nøyaktig som hun
forslår. Men sentrale bibliotekinstanser
bør ikke late som hun ikke har foreslått
noe vesentlig.

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet
”Det er klart det ligger litt egeninteresse i
aksjonen, men er det så galt at vi som skriver
også prøver å beskytte, beholde, jobbene våre?
Man ønsker jo å bli lest. Forfattere legger mye
arbeid ned i bøkene sine, og da er det selvsagt
ønskelig at folk får tilgang til dem.”

Anita Arildsdatter Pedersen, leder i Nordnorsk Forfatterlag, til Klassekampen 16. mai 2006, om hennes oppfordring til forfattere om å låne mer lyrikk
på biblioteket, som respons på Norsk Kulturråds forslag om halvering av
innkjøp av diktsamlinger til norske bibliotek pga lave utlånstall.

