
Tidsskrift for Bibliotekarforbundet   

Bibliotekaren 11
2006

Paradoksal
bibliotekutredning?

Molvær i
Montenegro

Yrkesetisk dilemma:
Konfi densiell behandling
av ”parallelle forskere”?

En epoke 
er over i YS

Reformen møtte 
biblioteklederne



2  |  Bibliotekaren 11/2006

Bibliotekaren
ISSN 0804-4147

ISSN 1503-836X (online)

Bibliotekaren er Bibliotekarforbundets 
tidsskrift og utkommer hver måned. 

Ansvarlig redaktør
Erling Bergan

Redaksjonens adresse
Runnen 4, 6800 FØRDE
Tlf.: 57 82 07 65
Mobil:  91 31 80 01
Faks: 99 14 14 76
Epost: erling.bergan@bibforb.no

Stoff
Vi mottar stoff i de fl este former og forma-
ter. Usignerte artikler står for redaktørens 
regning.

Abonnement
Kr. 260,- pr. år betales t il BFs giro-
konto 6039.05.64093. Merk innbetalingen  
«Abonnement». Alle henvendelser om 
abonnement rettes til BFs sekretariat i Lak-
kegata 21, 0187 Oslo, tlf. 22 17 04 95, faks 
22 17 04 96, epost:  bf@bibforb.no.

Annonsepriser
1/8 side  kr.   800
2/8 side kr. 1400
3/8 side  kr.  1800
4/8 side kr. 2200
5/8 side kr. 2500
6/8 side kr. 2800
7/8 side kr. 3100
8/8 side  kr. 3300

Mva. kommer i tillegg.
Annonseprisene gjelder både farger og 
svart/hvitt. Det kan gis rabatt ved bestilling 
av fl ere annonser under ett. Alle  henven-
delser om annonser rettes til redaksjonen. 
(se over)

Utgivelsesplan i 2006

Nr:   Deadline:      Hos medl.:
  1  21. desember  11. januar 
  2  25. januar 8. februar
  3  22. februar 8. mars 
  4  22. mars 5. april
  5  26. april 10. mai
  6  31. mai 14. juni
  7  28. juni 12. juli 
  8  2. august 16. august
  9  30. august 13. september
10  27. september 11. oktober
11  25. oktober 8. november
12  22. november 6. desember

Trykk
Merkur-Trykk AS, Oslo

Innhold

-et godt valg

Postboks 9102, 3006 Drammen   •   Tlf: 32 88 70 10   Fax: 32 88 58 55
www.bibliotekservice.no   •   � rmapost@bibliotekservice.no

Lederen har ordet side 3

Ledelse: Paradoksal bibliotekutredning side 8
Tore Eugen Kvalheim ny YS-leder side 10
Eit montenegrinsk bibliotek, ei lita bokmesse 
  og ein norsk bokbåt side 12
Yrkesetisk dilemma: 
  Konfidensiell behandling av ”parallelle forskere”? side 16
Jevn økning for YS Medlemsfordeler side 20
Observatørstatus i partssammensatte utvalg side 21

Bibliotek på skrivebordet side 24
Styremøte i oktober side  28
Den som leter...: Fri forskning til folket! side 31
Kims spalte: Prinsipp til besvær  side 32
Nytt universitetssykehus i Helse Nord, nytt 
  universitetsbibliotek også? Statusrapport fra Harstad side 34
Redaktørens spalte: 
  Konkurrent? Partner? Eller noe å etterligne? side 40

22
Reformen møtte biblioteklederne

- Vi kan ha vunnet bibliotekreformen ved å få bedre
fengselsbibliotek. Men det er ikke sikkert at bibliotek som 
institusjon blir mer synlig likevel, sa nasjonalbibliotekar 
Vigdis Moe Skarstein under årets biblioteklederkonferanse.

 4
En epoke er over i YS

Da Randi Bjørgen holdt åpningstalen under årets YS-kon-
feranse 10. oktober, var det for siste gang. Under YS-re-
presentantskapets møte dagen etter gikk hun av etter 20 
år i toppledelsen for hovedorganisasjonen.



 Bibliotekaren 11/2006  |  3

Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

Årets YS-konferanse inviterte YS-

forbundene til interessante foredrag 

og innlegg fra anerkjente politikere 

og fagfolk, både fra Norge og Eu-

ropa. Emnene sirklet om arbeidsliv 

og næringspolitikk i et nasjonalt og 

europisk perspektiv. Stikkord var 

utfordringene i forhold til mangel på 

arbeidskraft i nær fremtid i Norge, 

problemområdet sosial dumping, 

vern av arbeidstakeres rettigheter i et 

nasjonalt perspektiv, og - ikke minst 

- i et europeisk perspektiv i en situa-

sjon der arbeidsstyrken ”fl yter” over 

grensene. 

Hovedfokus var likevel naturlig 

nok nasjonalt.: ”Hvordan skape trygge 

arbeidsplasser?”, ”Hvordan sikre vel-

ferdsordningene og arbeidstakernes 

rettigheter? ” ”Hvordan motvirke 

mekanismene som fører til at norske 

arbeidstakere opplever å bli utstøtt 

fra arbeidslivet?” 

Også i forhold til sosial dumping 

er en vesentlig del av arbeidstaker-

organisasjonenes argumentasjon for 

å forsøke å bekjempe dette like mye 

begrunnet i behovet for at norske 

arbeidstakere ikke skal bli utkonkur-

rert av utenlandske arbeidstakere som 

tilbyr sine tjenester til lavere lønn, 

som det er begrunnet i solidarisk 

holdninger og engasjement i forhold 

til de utenlandske arbeidstakernes 

rettigheter og velferd. 

Men så midt inne i denne helt 

alminnelig selvsentrerte konteksten 

skjedde det plutselig noe: Tre fagfore-

ningsledere fra Afrika inntok podiet, 

og satte en helt annen dagsorden. 

De tre lederne fra Zambia, Zim-

babwe og Sør-Afrika snakket ikke 

om bevaring av velferdsordninger. De 

snakket om betydningen av å kjempe 

for retten til å være fagorganisert uten 

å bli trakassert, banket opp og drept. 

De snakket om en skyhøy arbeidsle-

dighet og betydningen av og behovet 

for grunnleggende opplæring i men-

neskerettigheter. 

Plutselig ble det egentlig ganske 

fl aut å være opprørt over at regjer-

ningen måtte tvinges til å videreføre 

avtalen om Inkluderende Arbeidsliv. 

For ikke å snakke om hvor pinlig det 

ble å være frustrert over at det er for 

lett å få dispensasjon fra kravet om 

fagutdannet biblioteksjef i folkebi-

bliotekene. 

I denne sammenhengen blir våre 

problemer så ufattelig små. Stilt 

overfor et fj ell av urettferdighet og 

problemer som kommer til syne når 

våre afrikanske kolleger forteller fra 

sin virkelighet, blir de oppgavene som 

vi arbeider med, som er viktige for 

oss, som vi engasjerer oss oppriktig 

og hjertelig i og som vi opplever som 

store utfordringer, redusert til små 

støvkorn foran øynene på oss, som 

virvles opp av et umerkelig vindpust 

og blir borte. 

Det handler om perspektiv. Om 

plutselig å få et annet og større per-

spektiv. Det er fryktelig sunt, om enn 

ikke alltid behaglig.

Afrikanerne fortalte ikke historier 

om håpløshet, snarere tvert i mot. De 

fortalte historier om at det nytter. 

At fagforeningsarbeid er viktig også 

der hvor arbeidsledigheten er høy og 

de sosiale problemene er store. At 

fagforeningsarbeid er viktig nettopp 

der. Gjennom opplæring i grunnleg-

gende menneskerettigheter, av typen: 

”Du har rett til å ikke bli trakassert 

fordi om du er kvinne”, ”Du har rett 

til å ikke bli slått”, grunnleggende 

juridisk opplæring og opplæring i or-

ganisasjon evner fagforeningene i det 

sørlige Afrika å gi folk sårt tiltrengt 

sikkerhet på egne rettigheter og egen 

verdi. Dette er viktig ikke bare for de 

enkelte individene som nyter godt av 

det, men også for hele lokalsamfunn 

som trenger øvelse i demokrati. 

Gjennom vår hovedorganisasjon 

YS sitt engasjement i det sørlige Af-

rika har også Bibliotekarforbundet bi-

dratt til å støtte opp om fagforeninger 

og fagforeningsvirksomhet i denne 

delen av verden. Heldigvis. 
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Tjue år er lenge å sitte i en slik posisjon. Enda 

mer bemerkelsesverdig er det at hun trolig er 

på sitt mest innfl ytelsesrike, og mest popu-

lære, når hun trer av. 

En viktig utfordring for en hovedorga-

nisasjons leder, som jo kommer fra et av 

forbundene som er tilsluttet, er å være leder 

for alle de tilsuttede forbund. Det har Randi 

Bjørgen greid bedre enn de fl este. Det er ikke få 

fagforeningstopper som må tenke seg om fl ere 

ganger før de kan svare på hvilket forbund hun 

egentlig kom fra, da hun gikk til topps i ho-

vedorganisasjonen. Det er ikke bare fordi det 

er lenge siden, det er også fordi hun har vært 

inkluderende og fokusert på de felles sakene 

som alle medlemmer i YS-forbund berøres av. 

Hun har også blitt mer og mer politisk tydelig, 

på saker som angår medlemmenes interesser. 

For mange er hun blitt inkarnasjonen av hva 

en hovedorganisasjon kan bli, om den holder 

seg uavhengig av politiske partier. 

- Jeg håper dere tilgir at jeg er litt mer per-

sonlig enn vanlig. Etter 20 år i YS-ledelsen, de 

siste 10 som leder, er det med en god porsjon 

vemod og stolthet jeg står her i dag. Stolthet 

over den fl otte organisasjonen jeg har fått 

lov til å jobbe med. Som landets nest eldste 

hovedorganisasjon har YS tydelig befestet sin 

posisjon som en sentral aktør i norsk arbeids- 

og samfunnsliv. Dette forsøker vi også å gi et 

bilde på gjennom årets konferanse, sa Randi 

Bjørgen innledningsvis i sin åpningstale til 

YS-konferansen 2006. 

YS som samfunnspolitisk aktør

- Da jeg tiltrådte som YS-leder for 10 år 

siden hadde jeg to klare mål: YS skulle bli 

medlem i internasjonal fagbevegelse, og vi 

skulle bli mer synlige. For fi re år siden ble vi 

medlem i nordisk, europeisk og internasjonal 

fagbevegelse.  Når det gjelder synlighet tror jeg 

alle er enige i at YS er blitt en sterk og synlig 

politisk aktør i norsk arbeids- og samfunnsliv. 

Det siste har ikke vært noen selvfølge. Alle er 

vi godt kjent med YS’ særpreg som er tuftet 

på forbundenes selvråderett og partipolitisk 

uavhengighet. Begge deler har gitt store ut-

fordringer på forskjellig vis. YS-forbundene 

har for lengst tatt inn over seg at en sterk 

hovedorganisasjon må kunne ta stilling til 

politiske spørsmål som løpende dukker opp, sa 

Bjørgen, som opplever at forbundene i økende 

grad lar hovedorganisasjonen tale med en 

kraftfull stemme. 

- Tidligere opplevde jeg ofte å få høre at 

YS er en partipolitisk uavhengig hovedor-

ganisasjon, og skal derfor ikke ta politiske 

standpunkter. Heldigvis hører jeg ikke lenger 

slike selvmotsigende uttalelser. Samtidig mer-

ker jeg at den partipolitiske uavhengigheten 

blir stadig viktigere både for medlemmer og 

forbundsledere, sa hun, og la til: - YS er en 

kraftfull aktør i norsk arbeids- og samfunnsliv. 

Derfor skal vi være faglig-politisk aktive på 

saklig grunnlag. Noen vil kanskje si at det gir 

oss en høyere terskel for å komme i dialog med 

det politiske Norge. Min erfaring er imidler-

tid det motsatte. Jeg opplever at vi lyttes til 

med interesse og på en helt annen måte enn 

tidligere. Nettopp fordi våre standpunkter er 

tuftet på en helhet som ikke baserer seg på 

partipolitikk. Derfor er vi også i stand til å 

ha ryddig og konstruktiv dialog med den til 

enhver tid sittende regjering og opposisjon på 

stortinget. Og vi har det på sak. 

Så kom Randi Bjørgen inn på et tema 

som kan være ganske så kontroversielt innad 

i YS:

- La meg utfordre forbundene på å tenke 

fremover. Arbeidslivet og organisasjonslivet er 

i endring. Jeg tror YS-familien vil dra nytte av 

åpen og fordomsfri debatt om videreutvikling. 

Kan det f.eks. stilles spørsmål om strukturen 

vår er riktig? Er det lurt og er vi villige til å 

se mer på selvråderetten versus en sterk ho-

vedorganisasjon? Er organisasjonene modne 

for å ta denne utfordringa, spurte Bjørgen, 

som spesielt la vekt på at bedre samhandling 

i tariff spørsmål. 

Det er nok mange som mener at selvråde-

retten er avgjørende for profesjonsforbundene 

i YS, og at selvråderetten ikke står i motstrid til 

fornuftig tariff samarbeid. Men for de forbun-

dene som organiserer på tvers av yrkesgrupper 

i en sektor, vakte nok Bjørgens ord noe uro. 

En epoke er over i YS
Randi Bjørgen talte til YS for siste gang som leder

Da Randi Bjørgen holdt åpningstalen under årets YS-konferanse 10. oktober, var 
det for siste gang. Dagen etter, da representantskapet i YS holdt sitt møte, gikk 
hun av etter 20 år i toppledelsen for hovedorganisasjonen, 10 av dem som leder. 
Det var en populær toppfi gur i fagbevegelsen som strakk opp sitt siste politiske 
lerret på dette nivået. 

TEKST & FOTO • Erling Bergan
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Brutalt arbeidsliv

Randi Bjørgen kom så inn på det ”ar-

beidsfeltet som er årsaken til vår eksistens”, 

som hun kalte det, nemlig utviklingen av 

arbeidslivet. 

- Med jevne mellomrom advares det mot 

et stadig mer brutaliserende arbeidsliv. Hva 

menes egentlig? Min uro er at misbruk av 

begreper på sikt undergraver troverdighet og 

gjør at man ikke tar på alvor reelle problemer. 

I dag ligger arbeidsledigheten på et rekordlavt 

nivå. Samtidig er sykefraværstallene høye. 

Vi har i Norge en god arbeidsmiljølov, som 

er under jevnlig utvikling. I tillegg stilles 

stadig strengere krav når det gjelder helse, 

miljø og sikkerhetsregelverk; riktignok med 

litt motvilje fra tid til annen. Utgangspunk-

tet burde således være godt når det gjelder 

videreutviklingen av norsk arbeidsliv. Så hva 

er problemet?, spurte hun retorisk, og ga selv 

svaret:

- Norge er på god vei inn i kunnskapssam-

funnet, og det opprettes stadig fl ere arbeids-

plasser i tjenesteytende sektor. Vi opplever at 

våre medlemmer møter stadig større krav til 

innsats og eff ektivitet. I seg selv synes jeg det 

er akseptabelt at det stilles krav til innsats. 

Likeledes kan eff ektivitet ha positive sider 

ved seg. Spørsmålet er imidlertid hvordan 

dette presses på arbeidstakerne. Det ligger et 

stort ansvar på arbeidsgiverne når det gjelder 

å utøve god personal- og organisasjonspoli-

tikk, og i kravene som stilles til eff ektivitet og 

lønnsomhet. 

Randi Bjørgen ga uttrykk for at vi har 

kommet langt i å utvikle et godt arbeidsliv 

innenfor tradisjonelle yrker. Men fortsatt har 

vi utfordringer: 

- Noe av årsaken til det høye sykefraværet 

og dermed også advarselen om utviklingen 

mot et brutaliserende arbeidsliv, opplever 

jeg henger sammen med det nye arbeidslivet. 

Dermed er det grunn til å anta at psykososiale 

problemstillinger vokser mer enn fysiske be-

lastninger. Det ser vi også av statistikken, og 

det er bekymringsfullt.

IA-avtalen

Dermed var det naturlig for YS-lederen å 

komme inn på IA-avtalen: 

- Jeg vil benytte anledning til å komme 

med noen krystallklare meldinger om respekt 

for arbeidslivets parter og den samarbeidsmo-

dellen vi har i Norge. Både dagens regjering, 

den forrige regjeringen og andre forteller 

jevnlig hvor viktig det er å samarbeide med 

arbeidslivets parter. Det høres fi nt ut, men for 

å bruke statsministerens egne ord: Vi måler 

dem på hva de gjør. Dagens velferdssamfunn 

er et resultat av årelang innsats fra fagbeve-

gelsen og arbeidslivets parter. Den norske 

modellen og våre velferdsordninger brukes 

som eksempler i andre land. Det skal vi være 

stolte av, og da kan vi ikke glemme hva som er 

grunnlaget for disse resultatene. Utviklingen 

er tuftet på noe så enkelt som god dialog, hvor 

avtaler inngås og holdes, sa en engasjert Randi 

Bjørgen, og la til:  

- IA-avtalen er unik fordi den forplikter 

alle partene i arbeidslivet. Jeg undrer meg 

derfor sterkt over at denne regjeringen tillot 

seg å forsøke å bryte avtalen. Hadde man vært 

smart, hadde man gjort stikk motsatte. Slått 

seg på brystet og erklært at dette samarbei-

det er vi stolte av og det vil vi videreføre. Ja 

- avtalen koster, men ærlig talt: Det koster å 

investere for å få avkastning. Stadig vekk hører 

jeg toppolitikere fra alle partier utbasunere 

ambisjoner om at Norge skal være verdens 

beste på dette og hint. Da må jeg spørre: Hvor-

for er det ikke en ambisjon også å ha verdens 

beste sykelønnsordning? Er målet å ha den 

dårligste, kanskje?

Bjørgen kunne konstatere at saken hel-

digvis er kommet på rett spor igjen: - Avtalen 

lever og den skal fortsette å leve! Men la det 

være klinkende klart: YS aksepterer ikke at 

partene pålegges ansvar for å saldere stats-

budsjettet. Derfor er denne saken ennå ikke 

avsluttet.

Kunnskapssamfunnet

Et annet viktig saksfelt Bjørgen berørte i 

åpningstalen, var faglige utfordringer i kunn-

skapssamfunnet:

- Myndigheter og arbeidsgivere er �
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opptatt av å bygge opp om konkurranse-

evnen. Ambisjonen er at norsk næringsliv 

skal ligge i verdenstoppen hva angår kom-

petanse og kunnskap. Det er en målsetting 

vi slutter opp om fordi det bidrar til trygge 

og sikre arbeidsplasser. Derfor er YS også 

opptatt av at samfunnets humankapital må 

få anledning til å videreforedles, blant annet 

ved at etter- og videreutdanningsreformen 

blir en reell mulighet for alle arbeidstakere. 

Jeg lyttet intenst til trontaledebatten forleden 

uke, og ble skuff et på dette punktet. Opp-

merksomheten om denne utfordringen var 

så godt som fraværende. Dette ble dessverre 

bekreftet i statsbudsjettet, hvor ambisjoner 

for forskning og utvikling er på et bunnivå, sa 

hun, og ante dystre utsikter for utviklingen av 

kunnskapsnasjonen Norge.

Livsfase

Ett av områdene der Randi Bjørgen har 

vist seg aller mest tydelig og konstruktiv, har 

vært på det som kalles livfasepolitikk. Da hun 

kom inn på det i åpningstalen, så hun det i et 

historisk perspektiv: 

- Fagbevegelsen er gammel. I YS har vi 

medlemsforbund som kan skrive historie 

tilbake til andre halvdel av 1800-tallet. Målret-

tet innsats frem til i dag har bidratt til at det 

faglige nivået i Norge er høyt, med forhand-

lingssystemer og avtaler. Til tross for mye 

positiv utvikling de siste årene må det likevel 

innrømmes at fagbevegelsen i stadig større 

grad må bruke krefter på å forsvare opparbeide 

rettigheter. Dette skjer på bekostning av arbei-

det med å videreutvikle norsk samfunns- og 

arbeidsliv, sa hun, og fortsatte:

- YS er opptatt av at deltakelse i arbeidsli-

vet skal kunne kombineres med et familieliv. 

Dette krever nye løsninger blant annet for å 

ta på alvor omsorgsutfordringer som arbeids-

takerne møter i ulike situasjoner. Yrkesaktive 

småbarnsforeldre har behov for en mer fl ek-

sibel arbeidsdag for å få det til å gå i hop med 

familien. Voksne arbeidstakere har kanskje 

et særlig omsorgsansvar for gamle foreldre. 

Og erfarne medarbeidere har kanskje en mer 

sliten kropp.

Randi Bjørgen viste til at YS har utarbei-

det en sekstimers modell hvor foreldre med 

småbarn lettere kan kombinere familie og 

jobb gjennom en sekstimers dag, innenfor 

samme ramme som dagens kontantstøtte. 

Det legges vekt på at man skal kunne velge. YS 

har også påpekt at den samme løsningen kan 

utvikles for voksne arbeidstakere som ønsker 

mulighet til kortere arbeidsdager når man har 

behov for det. 

- Jeg spår at livsfasepolitikken blir stadig 

viktigere for å takle utfordringene i kunn-

skapssamfunnet. YS har vært i førersetet i 

på fl ere av disse problemstillingene, og jeg 

vil oppfordre hovedorganisasjonen til å fort-

sette dette arbeidet. Hold livsfasefanen høyt, 

utfordret Bjørgen.

Lønn, tariff og skatt

Randi Bjørgen tok også for seg lønnspoli-

tikken, og sa om vårens lønnsoppgjør: 

- For arbeidstakerorganisasjoner som YS 

er målet å forhandle frem netto lønnsvekst. 

Samtidig tar vi ansvar i økonomiske nedgangs-

tider. I årets oppgjør har partene igjen tatt 

ansvar og forvaltet mandatet sitt fornuftig, og 

kom så tilbake til sammenhengen mellom ta-

riff oppgjørene og forbundsstrukturen i YS:

- Når det gjelder selve tariff politikken er 

spørsmålet for øvrig om tiden er inne til å 

tenke nytt, både internt og ekstern. For å gå 

tilbake til et tidligere utgangspunkt; også på 

dette området er selvråderetten en utfordring. 

Det faktum at arbeidsplasser skifter fra sektor 

til sektor gjør at vi må se med nye øyne på 

organisering og forvaltning av tariff avtaler. 

Dette er ingen lett problemstilling ettersom 

det går rett i kjernen på den faglige virksom-

heten, sa hun, og luftet også spørsmålet om å 

gå fra 2-årige til 3-årige tariff perioder, slik de 

har noen erfaringer med i Sverige:

- Kunne det være en tanke for YS å prøve 

ut det samme? Min anbefaling er å gå i en reell 

dialog med en arbeidsgiverrepresentant om en 

prøveordning innenfor et tariff område som 

fungerer bra. Dette vil bidra til mer forutsig-

barhet og større arbeidsro til å håndtere andre 

viktige oppgaver, sa Randi Bjørgen.

Europa 

Etter en runde innom næringspolitikk 

og energipolitikk, avsluttet  den avtroppende 

YS-lederen med blikket rettet mot utlandet. 

Og da gjelder det å trå varsomt: 

- De som kjenner meg vet at jeg er en tro-

fast, men også kritisk europavenn, sa Bjørgen. 

Hun ser at stadig fl ere beslutninger som fattes 

i Brussel, berører norske arbeidstakere: 

- Av den grunn alene er jeg opptatt av å 

ha en levende og konstruktiv europadebatt i 

Norge. Dessverre opplever jeg at det er vanske-

lig å få gode diskusjoner, ettersom mange fort 

�
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stuper ned i skyttergraver, sa hun. 

Randi Bjørgen mener det har skjedd en 

interessant utvikling i EU den siste tiden: 

- Blant annet er arbeidet med tjeneste-

direktivet blitt møtt med like stor interesse i 

Norge som i Europa for øvrig. Til YS’ tilfreds-

stillelse klarte Europaparlamentet etter grun-

dig arbeid, å vedta et kompromissforslag som 

snur opp ned på det opprinnelige forslaget. Det 

skjedde etter at parlamentet tidligere kraftig 

har endret andre viktige lovforslag som er lagt 

frem, ikke minst etter konstruktivt innspill og 

press fra europeisk fagbevegelse, hvor også YS 

deltar aktivt.

Sosial dumping

At Bjørgen også berørte sosial dumping, 

var ingen overraskelse: 

- Da EU ble utvidet med 10 nye land 1. mai 

2004, ble det innført overgangsordninger i 

Norge for å motvirke sosial dumping. YS støt-

tet det og hadde selv konkrete forslag til tiltak. 

Det vi er opptatt av, er å unngå sosial dumping 

og uro i arbeidsmarkedet. Samtidig ønsker vi 

ikke at det fattes usolidariske beslutninger. 

Utfordringen er å ivareta faglige rettigheter 

som er fremforhandlet i Norge, samtidig som 

vi tillater arbeidstakere fra andre land å ta del 

i velstandsøkningen, sa Bjørgen, og viste til at 

tiltak enkelte steder virker mot sin hensikt: 

- De faktisk bidrar til å skape A- og B-lag 

av arbeidstakere. Det er bekymringsfullt. 

Globalisering

At globaliseringen stiller samfunnet over-

for nye utfordringer, er en kjent sak: 

- For fagbevegelsen må vi også tenke gjen-

nom hva vi vil: Bekjempe globaliseringen eller 

utnytte den? Den frie faglige internasjonale, 

FFI, med millioner av medlemmer over hele 

verden, har slått fast at globaliseringen skal 

utnyttes for å bedre faglige og sosiale ret-

tigheter til arbeidstakere i hele verden. Som 

YS-leder er jeg stolt over å være en del av en 

slik bevegelse, sa Bjørgen. Hun savner likevel 

en erkjennelse av hva globaliseringen egentlig 

innebærer i det daglige arbeidet:

Randi Bjørgen la også vekt på at YS også 

har ansvar for å bidra til å stille krav til norske 

bedrifter som driver handel med og etablerer 

virksomhet i utlandet. De skal respektere 

menneskerettighetene og bidra til demokra-

tisk utvikling, påpekte hun. 

YS driver ikke med tradisjonell humanitær 

bistand, men har både som hovedorganisasjon 

og gjennom forbundene drevet utviklings-

samarbeid med søsterorganisasjoner andre 

steder i verden. Engasjementet innebærer å 

støtte opp om utvikling av sivilt samfunn 

gjennom samarbeid med fagbevegelse i andre 

land. Med bakgrunn i dette var Bjørgen kritisk 

til Rattsø-rapporten:

- Utvalget foreslår å legge om norsk 

bistandspolitikk slik at man konsentrerer 

langsiktig bistand om land med godt styresett. 

Jeg velger å snu denne problemstillingen. Etter 

min vurdering har land med dårlig styresett 

større behov for støtte. Det skal ikke unnslås 

at det nok vil være mer krevende med tanke 

på å sikre eff ektiv og riktig bruk av bistands-

midler. Samtidig mener jeg at det er land med 

dårlig styresett som først og fremst har behov 

for utvikling av sivilt samfunn, hvor særlig 

frivillige organisasjoner spiller en sentral rolle, 

hevdet Bjørgen, som avsluttet det internasjo-

nale sveipet nettopp gjennom en omtale av 

YS sitt prosjekt i det sørlige Afrika (se Monica 

Deildoks leder i dette nummeret). 

Avslutning

Randi Bjørgen ble naturlig nok litt grøtet 

i stemmen mot slutten: - Jeg tilstår åpent og 

ærlig at jeg er kjempestolt av hele organisa-

sjonen – ikke minst tillitsvalgte og ansatte 

rundt omkring i forbundene. Det er store 

deler av meg som ivrer etter fortsatt å være 

med i dette arbeidet fremover. Samtidig er 

det klokt å kjenne sin besøkelsestid. Jeg har 

hatt min tid, og den har vært fantastisk. Nå 

skal andre overta. Inntil representantskapet 

i morgen gjør sitt valg nøyer jeg meg med å 

si: Lykke til!

Talen ble møtt med langvarig klapping 

overfor en rørt Randi Bjørgen. Den avtroppede 

YS-lederen skal ikke gå i hi. Hun skal være en 

del av YS ett år til, som seniorrådgiver. Men 

det gir henne mulighet til å ha et annet tempo 

i livet enn de siste ti årene har gjort: - Ingen 

vil vel beskylde meg for å være redd, men jeg 

innrømmer at jeg ser frem til å bli kvinne over 

min egen tid. Og da skal jeg praktisere vårt 

eget livsfasemotto: Også gamle damer kan 

klatre i trær, sa Randi Bjørgen til slutt.  • 

Randi Bjørgen tok seg av pressa for siste gang 10. - 11. oktober i år. Det har vært mange runder med media 
for YS-lederen gjennom de 10 årene hun har hatt vervet. (Foto: Erling Bergan) 
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Paradoksal bibliotekutredning

Ledelse

TEKST • Marit Gro Berge
  Biblioteksjef
  Lindås folkeboksamling

Vi har nettopp hatt kommunal behandling 

av en regionplan for Nordhordland for 8 

samarbeidende bibliotek. Planen er vedtatt  

i omtrent  halvparten av kommunene og 

til behandling  i de  andre. Hos oss fi kk 

bibliotekene gode ord med på vegen fra 

formannskapet: Det interkommunale bi-

blioteksamarbeidet burde vært et forbilde 

for andre kommunale institusjoner!

Den minste kommunen i samarbei-

det har 354 innbyggere – den største har 

13285. Vi har allerede felles katalog og 

transportordning bibliotekene i mellom. 

Vi har med andre ord en mediestamme 

i regionen. Vi har fordelt fagområder 

mellom oss, der vi skal tilegne oss mer 

fagkunnskaper og følge med på hva som 

skjer – for i neste omgang å stille denne 

kunnskapen til disposisjon for hele regio-

nen, f.eks ved igangsetting av fellestiltak.

I regionplanen ønsker vi å videreut-

vikle samarbeidet, og i enda større grad 

overlate hele ansvarsområder til hveran-

dre. Vi har regelmessige møter ved hjelp 

av videokonferanseutstyr, og regner oss 

på mange områder som et felles bibliotek, 

samtidig som hvert av bibliotekene er 

trygt etablert innenfor den kommunale 

virksomheten. Det ligger en fl eksibilitet i 
dette som fungerer godt – vi drar nytte av 
”stordrifts”-fordelene, samtidig som det 
enkelte bibliotek/kommune har full råde-
rett over egen virksomhet og kan tilpasse 
de lokale bibliotekene til spesielle behov 
og ønsker i egen kommune.  

Som hos mange andre var ”slepp”-da-

toen for bibliotekutredningen merka av i 

kalenderen. Vi har ventet på statlige grep 

som kan stimulere til videreutvikling og 

styrking av folkebibliotekene. 

Digital satsing, sømløse løsninger, bi-

blioteket som aktiv samfunnsinstitusjon 

– her står  det samlet – alt det som svirrer i 

lufta der bibliotekfolk ferdes. Veldig bra! Å 

få styrket befolkingen sitt bibliotektilbud, 

bl.a  gjennom statlig innsats – utmerket! 

Satsingsområdene samsvarer helt med 

egne prioriteringsområder i vår regionale 

plan. Så langt så bra – MEN. I forhold til 

de store utfordringene og de overordnede 

målsettingene på folkebibliotekområdet  

blir løsningen påfallende puslete og sta-

tisk. Konsolidering er det store mantraet! 

Og hva betyr egentlig det? I følge Bok-

målsordboka er det et latinsk ord som er 

sammensatt av ”fast” og ”solid” – og betyr 

”å gjøre sterk”.  Så da har nordhordlands-

bibliotekene vært konsoliderte allerede 

da? Og er i ferd med å konsolidere seg yt-

terligere gjennom den nye regionplanen? 

Fullt så enkelt er det tydeligvis ikke. Utred-

ningen hopper direkte fra Konsolidering 

til ”større bibliotek” som ”opprettes ved 

at fl ere kommuner innenfor et geografi sk 

område samler sine bibliotekressurser til 

et nytt konsolidert bibliotek. Den nye or-

ganisasjonen skal ha en biblioteksjef med 

ansvar for bibliotekets samlede virksom-

het”. Jeg kan ikke lese annet enn at dette 

er en omkamp på en allerede tapt sak; 

sammenslåing av bibliotek. 

Det naturlige ville vært å legge til rette 

for lokale tilpasninger.  Kanskje det fi nnes 

kommuner der utredningen sin defi nisjon 

av konsolidering vil være aktuell, men det 

fi nnes helt sikkert andre modeller. Nord-

hordlandsmodellen, for eksempel. Og hva 

med en tredje – eller fj erde vei? Dersom 

befolkningen sitt beste er  målet, bør  vi 

Bibliotekutredninga hopper direkte fra Konsolidering 
til ”større bibliotek”. Jeg kan ikke lese annet enn at 
dette er en omkamp på en allerede tapt sak; sam-
menslåing av bibliotek, skriver Marit Gro Berge. 



lete  med lys og lykte etter ulike aktuelle 

modeller som kan få  støtte til å videreut-

vikle seg. Kanskje det ville utkrystallisert 

seg noen modeller som fungerte bedre enn 

andre, i så fall ville en hatt en god sak for 

Bibliotekreform 2020. Kanskje konklusjo-

nen ble at en kan komme til målet ved å gå 

ulike veier. Utmerket det – såfremt målet 

virkelig er befolkningen sitt beste – og ikke 

sammenslåingen i seg selv!

Paradoks 1: 

Små bibliotek gir store ulikheter i biblio-

tektilbudene, så fl ere mindre bibliotek skal 

”danne et nytt konsolidert” bibliotek. I 

vårt tilfelle ville det trolig blitt snakk om 

regionsbibliotek. Og så da? Forsvinner 

ulikhetene? For de som bor i utkantene 

vil det trolig bety nedlegging av fi lialer og 

hvert kommunale hovedbibliotek omgjort 

til filialer. Filialene vil være avhengig 

av å forholde seg ut av kommunen mot 

regionsbiblioteket, og vil ikke ha noen 

direkte kontakt eller påvirkningsmulighet 

inn i egen kommune. Ulikhetene mellom 

det som er dagens kommunale bibliotek 

og mellom samarbeidsbibliotekene i en 

konsolidert løsning vil øke. Og var det 

ikke ulikehetene en ønsket å få bukt med 

– kanskje like godt å legge ned disse nye 

fi lialene – og sitte igjen med 1 regionsbi-

bliotek – som er relativt likt de 3-4 andre 

regionsbibliotekene som fi nnes i fylket? 

Men fremdeles vil det være store ulikheter 

mellom disse regionbibliotekene og vårt 

store bybibliotek – så kanskje det beste var 

om vi bare beholdt dette ene. Ulikhetene 

borte – til folkets beste?

Paradoks 2: 

”Befolkningens behov for gode 

bibliotektjenester er viktigere 

enn forvaltningsgrenser og ei-

erstrukturer”, heter det i ut-

redningen. Men kvitter en seg 

med forvaltningsgrenser eller 

eierstruktur i en konsolidert 

løsning? Grenser kan fl yttes på 

– og forseres - men de vil være 

der – eierstrukturen kan gjøres 

mer eller mindre tydelig, men 

enten en liker det eller ikke vil 

eierstrukturen være helt avgjø-

rende for hvorvidt befolkningen 

får gode bibliotektjenester eller 

ikke. Alle som arbeider innenfor 

det kommunale systemet vet at 

pengene sitter langt inne, og at 

budsjettposter ut av kommunen 

til enn så gode formål som også 

kan komme egne innbyggere til 

gode, har en tendens til å bli ofret 

under budsjettbehandlingene.

Paradoks 3: 

”ABM-utvikling har ansvar for å initiere og 

stimulere til gjennomføring av strategier, 

mål og tiltak i oppfølging av Bibliotekre-

form 2014. Konsolideringsprosessen vil stå 

sentralt i dette arbeidet. Her vil man kunne 

ha nytte av erfaringene fra Museumsrefor-

men”.  Jeg har nettopp utarbeidet en rapport 

om konsolideringsprosessen for museene 

for regionrådet i Nordhordland og Gulen. 

Regionrådet ønsket at museumsorganise-

ringen skulle ta mønster etter bibliotekene 
i regionen sitt samarbeid. Museene i Nord-

hordland er stort sett små, private og basert 

på frivillig virksomhet. En konsolidering 

for disse museene vil bety at de vil får til-

ført fagkompetanse, hjelp til planlegging 

og administrasjon. Konsolidering er med 

andre ord en løsning fordi alle disse insti-

tusjonene mangler den infrastrukturen 

bibliotekene allerede har, trass i at det også 

kom fram under arbeidet med rapporten at 

museumskonsolideringen på ingen måte 

er en smertefri prosess uten skjær i sjøen. 

Samtidig er det lagt opp til et museumssam-

arbeid skal videreutvikle seg etter mønster 

fra Nordhordlandsbibliotekene, og delvis i 

samarbeid med disse. Det virker med andre 

ord litt merkelig at ABM legger opp til at 

det er museumserfaringene som skal drive 

bibliotekene videre…

Paradoks 4: 

”Tre av fi re mener at det er viktig å ha et 

godt bibliotek i kommunene. Hele 78 % 

foretrekker at biblioteket skal være stort 

og sentralt, heller enn lite og nært”. ABM 

henviser i utredningen til ”Undersøkelse om 

bibliotekbruk”/Nina Kristin Buskoven. SSB 

2006. Men det blir paradoksalt å ta disse 

svarene til inntekt for et regionsbibliotek 

der f lere kommuner er slått sammen. I 

det opprinnelige spørsmålet som ble stilt 

ble ”ditt nærmiljø” stilt opp mot ”sentralt 

i kommunen”, med andre ord ble det ikke 

spurt etter et regionsbibliotek. For moro 

skyld foretok vi en liten privat undersøkelse 

på dette. Noen elever fra videregående ville 

gjøre en spørreundersøkelse for oss. Siden 

vårt bibliotek ligger i regionsenteret fi kk 

de i oppgave å ringe rundt til nabokommu-

nene å spørre det samme spørsmålet som i 

undersøkelsen, men utelate ”i kommunen”. 

Deretter ble de som foretrakk et ”stort og 

sentralt bibliotek”, spurt om de med sentralt 

mente i kommunen, i regionsenteret eller i 

Bergen – og alle svarte … i kommunen.  Så 

hva er det 3 av fi re mener? Gi oss et stort og 

sentralt bibliotek i kommunen vår! Er det 

særlig oppsiktsvekkende?

Kanskje tar jeg helt feil; Kanskje er ikke 

det viktigste i denne utredningen å få færre 

bibliotek og færre biblioteksjefer, men kan-

skje er det viktigste et best mulig tilbud til 

brukerne? Så da får vi kanskje støtte fra ABM 

til vårt regionale utviklings/konsoliderings-

prosjekt her i Nordhordland likevel?

På veggen min henger et sitat som jeg har 

kikket mye på i det siste: ”Remember, a good 

library that is out of sight may well be out of 
mind”. (Linda Demmers i Web Resources, 

Site news)  • 

Vil bibliotekutredninga bety nedlegging av fi lialer og omgjøring av hvert kommunale hovedbibliotek til fi lialer? 
(Illustrasjonsfoto/Levanger bibliotek: Erling Bergan)
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Representantskapet i YS valgte 11. ok-

tober Tore Eugen Kvalheim til ny leder 

for hovedorganisasjonen, etter at Randi 

Bjørgen har ledet YS de siste 10 årene. Ny 

1. nestleder er Gunn Olander (50), leder 

i KFO. Som annen nestleder ble Jorunn 

Berland (50) valgt. Hun leder til daglig 

Finansforbundet.

Tore Eugen Kvalheim rykker opp fra 

1. nestlederplassen i YS, mens Olan-

der og Berland er nye i ledertroikaen. 

Tore Eugen Kvalheim er opprinnelig 

yrkesbefal og har bakgrunn fra Befalets 

Fellesorganisasjon. Han kommer nå 

fra jobben som leder for sektorstyret i 

YS Stat. 

Kvalheim er 47 år gammel. Både Gunn 

Olander og Jorunn Berland er femti år 

gamle. 

Tore Eugen Kvalheim ny YS-leder
I  o g  m e d  a t  G u n n  O l a n -

der er blitt 1. nest leder i YS, ryk-

ker BFs Hanne Brunborg opp som

YS Kommune sin representant i YS 

sentralstyre. Hanne Brunborg er i dag 

nestleder i sektorstyret i YS Kommune, 

som vil velge ny vara til sentralstyret i 

sektorstyremøtet 27. november.

Paul-Gunnar Zindel erstatter Tore 

Eugen Kvalheim som leder i YS Stat fram 

til januar. Det har sektorstyret i YS Stat 

bestemt. Zindel har vært 1. nestleder i 

sektoren. Sektorstyret velger ny leder i 

begynnelsen av 2007.

YS har 23 medlemsforbund med til 

sammen 205 000 medlemmer. Av disse er 

det drøyt 34.000 yrkesaktive i kommunal 

sektor og drøyt 26.000 i statlig sektor. • 

Den nye ledertroikaen i YS: Til venstre Tore Eugen Kvalheim (leder), foran Gunn Olander (1. nestleder) og bak 
Jorunn Berland (2. nestleder). (Foto: Dag A. Ivarsøy)

Mandag 23. oktober lanserte Gyl-

dendal forlag ”Palestina” av Joe 

Sacco. Hendinga foregikk på Se-

rieteket, Deichmanske biblioteks 

spesialavdeling for tegneserier på 

Grünerløkka. 

Samtidig åpnet en utstilling 

med utdrag fra serien i stort 

format. Oversetter Henrik W. 

Francke og redaktør Ingvild Alf-

heim fra Gyldendal presenterte 

boka under åpninga. ”Palestina” 

eller originalt ”Palestine” er, i 

følge Berit Petersheim ved Se-

rieteket, et forlengst genierklært 

tegneserieverk. 

- Joe Sacco innførte tegnese-

riejournalistikken da han utkom 

med første del av ”Palestine” i 

1994. Sacco skildrer i ”Palestina” 

den vanskelige konfl ikten mellom 

jøder og palestinere gjennom 

enkeltpersoners liv og skjebner. 

Tegnestilen er særegen og herlig 

detaljert, sier hun.

I en kåring tidligere i år av de 

25 viktigste tegneserieutgivel-

sene som ennå ikke er oversatt 

til norsk, ble ”Palestine” stemt 

på som den viktigste av Norsk 

tegneserieforum, Serieteket, 

Tegneserieforeningen i Bergen, 

Outland, Tronsmo, Tegneserier.

no, Sproing-juryen og Tegnese-

riemuseet i Norge. • 

Saccos ”Palestina” 
på norsk 
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Det er Ellen Kristin Molvær som seier dette. 

Ho er til dagleg fylkesbiblioteksjef i Møre 

og Romsdal, med hendene fulle av alt det 

inneber av utfordringar innan bibliotekut-

vikling på Nordvestlandet. Men ho er også 

sterkt interessert i eit bibliotek ved Adria-

terhavskysten. I den ferskaste europeiske 

staten Montenegro.

Byen Herceg Novi ligg mellom fj ellmas-

sivet Dinara og Kotor-fj orden. Og ettersom 

dette handlar om biblioteket ved fj orden, 

er det greitt at det lokale ordet for fj ord er 

Boka. Dette dreier seg altså ikkje om bøker i 

biblioteket, men om biblioteket ved Boka.

Ellen har vore ”sommarinnbyggjar” i 

byen nokre år. Då merka ho seg den årlege 

bokmessa og all aktiviteten som går føre 

seg på torget utanfor biblioteket ei heil veke 

i juli. Etter kvart har ho fått kontakt med 

biblioteket og personalet der. Og no i påska 

høyrde ho mykje om planlegginga av årets 

bokmesse.

- Gjennom samtalane våre vaks det fram 

ein ide om å presentere noko frå den norske 

Eit montenegrinsk bibliotek, 
ei lita bokmesse 
og ein norsk bokbåt

• Ellen Kristin Molvær 
   i samtale med Erling Bergan
   Foto: Ellen Kristin Molvær 

- Dei bibliotektilsette har store ambisjonar i det dei 
gjer, og dei har eit prinsipp som seiar at ”når vi arrangerer 
noko, vil vi  ha det beste!” Dette er etter mi meining ei 
imponerande haldning i eit samfunn som slit med så 
uendeleg mange problem.

bibliotekverda, og valet falt då på Bokbåten 

Epos. Heime på fylkesbiblioteket førebudde 

dei ein power-point-presentasjon som skulle 

gje publikum ”ei reise med det fl ytande bi-

blioteket”, med fokus på bokbåtdrifta i Møre 

og Romsdal. For å gjennomføre dette måtte 

eg ha med fullt teknisk utstyr, og handbaga-

sjen min for ferien var difor blytung: laptop 

frå fylkesbiblioteket og prosjektor innlånt 

frå info-avdelinga i fylket! 

For å nå f lest mogeleg med presen-

tasjonen vart også tidlegare kollega ved 

fylkesbiblioteket, Slavica Zugic, involvert, 

og foredraget var difor både på norsk og 

serbokroatisk. - Dette med slik tospråkleg 

presentasjon var nytt for oss begge, og ei 

spanande utfordring som krevde både eit 

godt manus og god kommunikasjon oss 

imellom. – Og her kom det godt med at 

vi hadde jobba tett saman i fl eire år med 

det store ”Bosnia-prosjektet” som fylkes-

biblioteket dreiv på 90-talet, fortel Ellen 

Molvær.  

Ein dag i juli sto dei overfor sitt publi-

kum, som for det meste bestod av bibliote-

karar og lærarar. 

- Dei deltok aktivt med spørsmål 

både kring bokbåten spesielt, og norsk 

bibliotekvesen generelt. Det var også fl eire 

journalistar til stades, og det førte både 

til radioinnslag og til ein fi n artikkel om 

bokbåten i Vijeste, den største avisa i Mon-

tenegro. 

Samarbeid

Montenegro er ikkje berre Europas, 

men også verdas nyaste sjølvstendige stat, 

etter den fredelege lausrivinga frå Serbia 

no i vår. 

- Dei er svært opptekne av samarbeid 

med utlandet. Ikkje rart då at spørsmålet 

kom om eit meir formalisert samarbeid 

mellom vårt fylkesbibliotek og folkebiblio-

teket i Herceg Novi. Dette ser vi også som 

interessant. Men vi har ikkje kome så langt 

at vi har drøfta kva form dette bør få.. Det 

mest aktuelle vil nok vere eit samarbeid der 

fokus er på barn og unge, og gjerne knytt 

til bokbåten på ein eller annan måte, røper 

fylkesbiblioteksjefen.

- Kva inntrykk har du av folkebiblioteket 

i Herceg Novi?

- Dei har mykje spennande å vise til. 

Biblioteket i Herceg Novi var til dømes det 

første folkebiblioteket i Montenegro som 

fekk elektronisk katalog, og personalet er 

stolte over å ha stått for all registrering 
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sjølve. Dei nyttar eit system kalla ISIS-

Biblio, og prosessen starta for 15 år sidan. 

I tillegg til bøker og tidsskrift har dei også 

registrert artiklar i lokalavisene frå Boka 

Kotorska. Personalet uttrykker stor fagleg 

stoltheit og eigarkjensle for katalogen sin.

- Er det eit stort bibliotek?

- Personalet består av i alt 6 personar:  

2 bibliotekarar med 5 års utdanning på 

universitetsnivå og 1 med 3 års utdanning, 

2 tilsette med 4 årig vidaregåande skole med 

bibliotek som tema/valfag og 1 ufaglært 

reinhaldar. Med dette personalet held dei 

ope kvardagar frå sju om morgonen til sju 

om kvelden, avbrote av siesta frå 12 til 16. 

Laurdagar held dei ope frå 7 til 12. 

- Korleis er biblioteksamarbeidet i 

Montenegro?

- Folkebiblioteket har godt samarbeid 

med andre bibliotek i landet, og driv fj ernlån 

slik vi kjenner det. Fjernlån blir oftast henta 

frå Nasjonalbiblioteket i Cetinje. Bøker inn-

lånt på fj ernlån er ikkje for heimlån, berre til 

bruk på lesesalen i folkebiblioteka. Tidlegare 

nytta dei postvesenet til sending av bøker for 

fj ernlån. Men dei opplevde mange gonger at 

verdfulle bøker forsvann under postgangen. 

Så no stoler dei ikkje på postvesenet. Per-

sonalet køyrer sjølv i private bilar dei 50-60 

kilometrane heilt til Nasjonalbiblioteket 

kvar gong ei bok skal hentast eller bringast 

tilbake, fortel Ellen.

Montenegro er eit land med om lag same 

storleik som Møre og Romsdal, men med 

nesten tre gonger så mange innbyggjarar. 

Dei snakkar, skriv og les for det meste ser-

bokroatisk, men det er mange synspunkt 

på om dei montenegrinske dialektane kan 

reknast som eige språk. Det er betydelege 

mindretal av mellom anna albanarar, og 

kvar sjette innbyggjar i Montenegro er 

muslim. 

Lokalhistorie

Innbyggjarane i Herceg Novi er sterkt 

knytt til byen sin. Det ser ein også av folke-

biblioteket, fortel Ellen Kristin Molvær: 

- Ei viktig oppgåve for biblioteket i Her-

ceg Novi, og noko dei tek svært alvorleg, er 

å kjøpe inn og formidle lokalhistorie. Dette 

gjer dei både for personlege lånarar og med 

tanke på vitskapeleg bruk. Biblioteket i 

Herceg Novi har faktisk meir stoff  om Boka, 

altså fj orden dei ligg ved, enn det som fi nst 

ved Nasjonalbiblioteket i Cetinje. 

- Finst det andre bibliotek i byen?

- Du finn dei ved den vidaregåande 

skulen, ved fi re grunnskular, barneheimen 

i Bijela og pasientbiblioteket i Igalo-institut-

tet. Det siste er eit eit helsesenter som mange 

norske pasienter har besøkt, så der fi nn du 

faktisk mange norske bøker. 

- Samarbeider desse biblioteka?

- Biblioteket i Herceg Novi har i kraft 

av å vere kommunalt folkebibliotek eit 

tilsynsansvar for desse andre biblioteka i 

kommunen. Dei får eit besøk kvart år, og 

dei bibliotektilsette skriv rapport frå be-

søka og melder inn til Nasjonalbiblioteket i 

Cetinje. I tillegg held ein faglege samlingar 

for alle som jobbar med dei ulike biblioteka 

i kommunen. 

Folkebiblioteket i Herceg Novi ligg ved 

det vakre Belavista-torget i sentrum av byen. 

På den andre sida av torget ligg byarkivet, 

med betydelege samlingar. - Før var det 

mykje fagleg samarbeid mellom dei to in-

stitusjonane. Men dette har på det næraste 

falle bort etter at arkivet vart statleg, seier 

Ellen.

Å låne bøker på biblioteket er gratis. 

Men lånarar over 8 år må vere medlemer, 

og medlemskap kostar 5 euro pr. år for dei 

mellom 8 og 14 år, medan vaksne betalar 10 

euro pr. år. For dette er det altså fritt 

å låne av biblioteket sine bøker, bruke 

Ellen Kristin Molvær nyt ein bok under sitt eige oliventre i Herceg Novi: Eit ferieopphald har utvikla seg til gryande biblioteksamarbeid.

�
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fj ernlånte bøker på lesesalen, og elles ha 

fri tilgang til internett. Inntekta frå med-

lemskontingenten er eit viktig supplement 

til eit pressa bokbudsjett, har Ellen blitt 

fortalt. Ho legg til at det fi nst standarder for 

biblioteka i Montenegro. Staten handhevar 

ei lov som beskriv korleis biblioteka skal vere 

og korleis dei skal arbeide. 

Barn og unge

- Kva satsar biblioteket på no?

- Bibliotektenester til barn og unge! Når 

ein går inn i dette biblioteket er tilboda til 

barn lite synlege: Her er ingen fargerik 

barneavdeling slik vi kjenner det frå Noreg. 

Men nokre hyller sentralt i utlånslokalet er 

sett av til barnebøker og fi ne barnebøker er 

godt eksponert der. Dei seier sjølve at dei 

lid under mangel på barneavdeling. Men 

dei satsar sterkt på eigen entusiasme og 

er innstilt på å gjere det beste ut av det dei 

har. Dei brukar til dømes lesesalen til tiltak 

for barn ein time kvar dag, fortel Ellen, og 

legg til: 

- Det er nært samarbeid med skular og 

barnehagar. Ein har med lærarar og peda-

gogar under fl eire av arrangementa. Under 

desse samlingane er det eit mål å få fram 

”kva som ventar dei i bøkene” gjennom å 

formidle eventyr og forteljingar. ”Bøkene 

står der så stille i hyllene og ventar på å 

få fortelje barna kva dei inneheld, dei har 

jo så mykje å tilby”, som ein av dei tilsette 

sa det… På barnehagenivå er det spesielle 

program for bibliotekbesøk med sang og 

forteljingar. For grunnskulane er det lagt 

opp faglege bibliotekbesøk der ein i løpet 

av 3 timar presenterer ulike tema. Ein ser 

det som uhyre viktig å gje barna gode opp-

levingar og kjærleik til bøkene før dei byrjar 

å representere ”plikt” gjennom skulefag og 

lekser. Difor legg dei vekt på vellukka biblio-

tekbesøk ved skulestart!

Ellen har openbert sans for prioriterin-

gane ved folkebiblioteket i Herceg Novi.

- Det viser seg at satsinga på barna gjev 

frukter! Dei ulike tilboda er blitt svært po-

pulære. Ein opplever no at mange barn, som 

har vore på organiserte bibliotekbesøk, kjem 

med foreldra til biblioteka på fritida og vil at 

dei skal få seg medlemskap i biblioteket.

- Kva gjer dei for vaksne?

- Eit anna viktig satsingsområde er kul-

turelle program for vaksne. Folkebiblioteket  

har ei klar målsetjing om å vere ein lokal 

formidlar av litterære verdiar gjennom ulike 

kulturprogram. Med eit årleg budsjett på 

knappe 1500 euro til dette formålet er det 

vedtatt at dette må vere program av høg 

kvalitet, men ved hjelp av mengder av entu-

siasme og gode kontaktar greier ein likevel 

rundt 20 kulturarrangement pr år!  Slike 

arrangement formidlar både litterære og 

lokalhistoriske tema, og interessa er stor.

Men den store programsatsinga er knytt 

til den årlege bokmessa. Eit stort løft for eit 

så lite bibliotek.

- Etter å ha opplevd dette arrangementet 

to år på rad er det berre å ta hatten av for 

arrangørane. Ved sida av biblioteket er det 

ein open plass der det er planlagt utviding 

Belavista-torget ved kyrkja i Herceg Novi: Her held dei bokmesse kvar sommar. Personalet ved folkebiblioteket i Herceg Novi.

Unge ballettdansarar viser ei forestilling om bøker under årets bokmesse på Belavista-torget. Byen har vore underlagt ei rekkje statar opp gjennom århundra.

�
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av folkebiblioteket, noko kommuneøkono-

mien hittil ikkje har klart å realisere. Dette 

området blir i slutten av juli kvar år gjort om 

til ei lita bokmesse. Det er ingen bokhandel 

i distriktet, så dette er staden for innkjøp av 

bøker både for bibliotek, skolar og private. 

Hugs at dette også er midt i turistsesongen 

og at Herceg Novi er eit ynda reisemål for 

folk frå Serbia og innlandet i Montenegro. 

I 2005 deltok 14 utgjevarar frå Balkan med 

alt det nyaste innan alle emne, og salet skjer 

der og då over disk. Og under bokmessa vart 

det også delt ut fl eire prisar: For beste bok, 

for beste bokdesign, og for den boka som 

hadde selt best under messa.

- Er det stort sett ei salsmesse?

- Ikkje berre. I tillegg har dei 20-30 kul-

turprogram på kveldstid på det opne torget i 

løpet av dei 8 dagane bokmessa varer. Dette 

spenner frå barneteater og konsertar til pre-

sentasjon av sentrale forfattarar, både na-

sjonale og utanlandske. Arrangementa held 

eit imponerande høgt nivå. No i sommar 

vart bokmessa opna med eit inspirerande 

foredrag om bøker og verdien av lesing ved 

leiaren av landets eldste bibliotek i Novi Sad. 

Eit nesten poetisk innlegg, ifølgje dei som 

opplevde det, seier Ellen.

Engasjement og entusiasme
  

Ut frå storleiken på staben ved bibliote-

ket, og det Ellen fortel om den økonomiske 

situasjonen i Montenegro generelt, kan ein 

lure på korleis dei klarar ei slik satsing som 

denne bokmessa tydeleg var. Kvar henta dei 

ressursane? Korleis kunne dei få tak i alle 

desse kjende forfattarane og kulturperson-

legdomane?

- Her er det fl eire svar. Kommunen stil-

ler eit lite budsjett til disposisjon for messa, 

som i all hovudsak går til å dekkje utgifter til 

å leige profesjonelt utstillingsutstyr. Noko av 

midlane går til kulturprogram, men faktisk 

stiller dei aller fl este opp utan honorar. Her 

er det engasjement og entusiasme hjå dei 

tilsette som er grunnsteinen, og  dei står på 

nesten døgnet rundt i nokre hektiske dagar i 

juli kvart år. Bokmessa er etterkvart blitt ein 

institusjon det er attraktivt å få profi lere seg 

på. Dessutan er det mange som legg ferien 

sin til Herceg Novi nettopp i denne tida. 

Veka etterpå er det fi lmfestival, som også 

trekkjer folk til byen. 

Ellen Kristin Molvær siterer eit prinsipp 

dei bibliotektilsettes har: Når vi arrangerer 

noko, vil vi  ha det beste! 

- Dette er etter mi meining ei impone-

rande haldning i eit samfunn som slit med 

så uendeleg mange problem. Her er det 

visjonar om boka og litteraturen si rolle 

og påverknadskraft som har blitt både eit 

tankekors og utfordring for meg som kjem 

dit frå rike Noreg og ser korleis dei jobbar. 

Kanskje ikkje rart at dette lille biblioteket 

på Belavista torget har fått pris for å vere 

det beste bibliotek i utvikling i regionen, 

avsluttar Molvær.

Kanskje du fekk ein ide til neste års 

sommarferie?  • 

Verdas aller ferskaste stat.Kystbyen Herceg Novi trekker til seg turistar, av forståelege grunnar. 

Biblioteksjefen (i midten) i samtale med tilhøyrarar etter bokbåtpresentasjonen.Byen Herceg Novi har om lag 16.000 innbyggjarar.
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Yrkesetisk dilemma

Konfi densiell behandling 
av ”parallelle forskere”?
To forskere går løs på omtrent samme problemstilling. Men de har et 
dårlig forhold seg imellom, snakker ikke med hverandre og vet ikke om 
hverandres gryende prosjekter. Men bibliotekaren vet…

• Basert på en historie fra et medlem 
   av det svenske Bibliotekarieförbundet 

Fagbiblioteket ved forskningsinstitut-

tet har et godt renommé. Bibliotekaren 

hadde fartstid fra folkebiblio-

tek da hun for fem år siden 

kom til jobben ved instituttet. 

Nå synes hun at referansear-

beid og faglig samarbeid med 

forskerne er mer og mer ut-

fordrende. Det er simpelthen 

en artig jobb. 

Men det er skjær i sjøen. 

Blant forskerne er det i ferd 

med å danne seg noen grup-

peringer som ikke snakker 

godt med hverandre lenger. 

Der hvor de tidligere utvekslet 

fagkompetanse med hveran-

dre, ser bibliotekaren at de nå 

i større grad holder kortene 

tett til brystet. Kampen om 

forskningsmidler og attrak-

tive prosjekter har hardnet til. 

Instituttlederen har sett dette 

og forsøkt å få til en åpen 

debatt i personalet, men det 

har hjulpet lite. Bibliotekaren 

og instituttlederen f inner 

hverandre i dette spørsmålet, 

og snakker ofte sammen om 

hvordan de kan bidra til å dempe kon-

fl ikter og åpne opp miljøet igjen. Begge 

er enige om at forskningskvaliteten 

lider under disse problemene, og at det 

er hovedsaken. For dersom instituttet 

får et svekket omdømme, er alle de 

ansatte ille ute.

En dag kommer en av de unge for-

skerne på biblioteket for å diskutere 

innhenting av stoff  rundt en problem-

stilling som han sier han skal i gang 

med. Bibliotekaren husker umiddel-

bart at et svært lignende spørsmål 

jobbes med av en annen forsker ved 

Skal bibliotekaren ”koble” brukere med likeartede interesser? Eller skal vi behandle brukernes henvendelser konfi densielt 
uansett? Bibliotekaren i denne historien møter et slikt dilemma i sitt forskningsinstitutt, og søker hjelp hos kollegaer i 
jakten på den rette løsninga. (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)
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Kommentar I

Ville ikke
fortelle

TEKST • Åsta Myr
 Bibliotekar 
 Biblioteket Landås
 Høgskolen i Bergen

instituttet. Men disse to forskerne 

er absolutt ikke på talefot for tida. 

Bibliotekaren nevner derfor ikke 

noe om den andre forskeren. Men 

litteratursøkene hun gjør er svært 

like de hun har gjort før. Forskeren 

er fornøyd i denne omgang, men 

varsler at han kommer tilbake om 

noen dager.

Om kvelden oppsøker bibliote-

karen en kollega fra folkebibliote-

ket hun jobbet ved tidligere. Hun 

forteller historia om de to ”paral-

lelle” forskerne som ikke vet om 

hverandres prosjekt. – Jeg vegrer 

meg for å ”koble” dem, ettersom 

lånernes forespørsler bør behand-

les konfi densielt, sier hun, og legger 

til: - Men samtidig føler jeg en sterk 

lojalitet til sjefen min og det målet 

vi har felles, nemlig å få bukt med 

klikkene som bygger seg opp hos 

oss. Det er vanskelig å sitte og se 

på at kompetanse sløses. 

Kollegaen kjenner l ignende 

situasjoner fra informasjonsskran-

ken i folkebiblioteket. – Jeg tenker 

mange ganger at denne låneren 

ville hatt glede av å vite om inter-

essene og kunnskapen til en annen 

låner. Noen ganger har jeg tipset 

dem om hverandre, andre ganger 

ikke. Egentlig burde jeg vel ikke 

gjøre det. Men det føles fi rkantet å 

la være, når det ikke er noe privat 

eller pikant ved interesseområdet. 

Vi burde kanskje ha en klarere 

politikk på dette i personalgruppa, 

sier hun. 

Bibliotekaren fra forskningsin-

stituttet nikker misunnelig. Hun 

er eneste bibliotekar på instituttet 

og må fi nne ut av dette selv. Men 

kan hun fi nne ut noe annet enn 

kollegaen på folkebiblioteket? – Bør 

bibliotekarer være klinkende klare 

på å behandle spørsmål fra bru-

kerne konfi densielt, uansett hvilket 

bibliotek og hvilken situasjon man 

er i? Hva med bibliotekskranken 

på en videregående skole, der elev-

ene som regel er inne samtidig og 

lett hører hverandres spørsmål til 

bibliotekaren? Hva er riktig måte å 

håndtere dette på?

Spørsmålet henger fremdeles i 

lufta når bibliotekaren møter på 

jobb neste dag. Utpå ettermiddagen 

kommer en av de to forskerne inn 

på biblioteket og spør etter noe mer 

materiale…

Hva bør bibliotekaren gjøre?  •

At de to forskerne ikke vet om hver-

andres sammenfallende prosjekter 

vil utover problemene det innebærer 

for instituttet og forskningsutviklin-

gen også ha negative konsekvenser 

for dem begge. Å oppdage langt ut i 

forskningsprosessen at noen andre 

har forsket på nøyaktig det samme 

som en selv uten at en har vært klar 

over det, eller enda verre: å oppdage 

det først når de lignende resultatene 

publiseres, kanskje like før man skal 

publisere sine egne, må jo kunne sies å 

være intet mindre enn et forsknings-

messig skrekkscenario.

Dette gjelder både den høyst sann-

synlig betydelige mengden unød-

vendig dobbeltarbeid det trolig ville 

innebære, det fraværende utbyttet 

av faglig samarbeid underveis i pro-

sjektet, og tap av prestisje som kan 

tenkes å følge dersom de offentliggjør 

omtrent samtidig. Kanskje vil den 

enes arbeid ta seg dårlig ut i sam-

menligning med den andres, eller så 

vil neppe det å legge frem resultater 

som ikke tilfører feltet noe nytt være 

videre stas for den som offentliggjør 

sist. 

Men jeg mener at å holde infor-

masjon om lånere konfidensiell er et 

svært viktig prinsipp. Så viktig at det 

må svært gode grunner til for å bryte 

det, og jeg kan ikke se at disse grun-

nene er gode nok. Det blir heller ikke 

mindre viktig med tanke på at lånerne 

selv helt tydelig ikke ønsker at andre 

skal vite hva de arbeider med. Et 

annet poeng er at grunnen til at ingen 

av de to forskerne kjenner til hva den 

andre arbeider med er at de begge 

ønsker at det skal være slik. Dette er 

etter min mening hovedproblemet, og 

det som må rettes på.

Jeg ville altså ikke fortelle de to 

forskerne om hverandre. Derimot 

ville jeg ta opp saken med institutt-

lederen som et generelt problem som 

måtte videreformidles til forskerne 

ved instituttet. Slik kunne forskerne 

få vite at jeg gjennom arbeidet mitt i 

biblioteket ikke kunne unngå å legge 

merke til at det hendte forskere jobbet 

med like problemstillinger tilsynela-

tende uten å være klar over det, men 

jeg ville ha unngått å forbryte meg 

mot lånernes rett til konfidensiali-

tet. Kanskje kunne til og med denne 

informasjonen føre til en utvikling i 

positiv retning? Er man optimistisk 

anlagt kan man i alle fall håpe det ville 

gjøre at forskerne fikk øynene opp for 

hvilke konsekvenser den nåværende 

situasjonen kom til å få både for dem 

selv og for instituttet og forsknings-

utviklingen.  •

�



18  |  Bibliotekaren 11/2006

TEKST • Liv Vikan
 Hovedbibliotekar 
 Gunnerusbiblioteket
 Universitetsbiblioteket i Trondheim

TEKST • May Hege Rygel
 Avdelingsleder
 Matematisk bibliotek
 UB Oslo

Kommentar II

Må kontakte sine 
overordnede

Kommentar III

Bør trå varsomt

Det er veldig vanskelig for alle på en 

arbeidsplass når det oppstår slike kon-

fl ikter som det er beskrevet her. Men 

arbeidsmiljøer er ikke statiske, heldig-

vis. En ny kollega eller andre endringer 

kan forandre situasjonen til det bedre 

før en vet ordet av det.

Min første tanke etter å ha lest his-

torien: er dette virkelig bibliotekarens 

ansvar? Tar ikke bibliotekaren dette 

vel tungt? Bibliotekarer jobber jo med 

informasjonsinnhenting, ikke løsing av 

personalkonfl ikter på andres avdelin-

ger eller direkte deltakelse i det faglige 

arbeidet. Det må være ledelsen ved 

instituttet som har dette ansvaret.

Denne bibliotekarens dilemma er 

at han/hun har fått et innblikk i noe 

som ikke andre har.  I et slikt tilfelle 

må en kontakte sine overordnede og 

diskutere saken med dem.

Jeg synes det er viktig at bibliote-

karen forteller om situasjonen som 

har oppstått rent generelt. Det er ikke 

viktig hvem dette gjelder, men at dette 

skjer. Og det er helt avgjørende at pro-

blemet løses med kløkt og innsikt, slik 

at ikke biblioteket får svekket trover-

dighet blant sine brukere i etterkant.

Når det gjelder folkebibliotekaren 

som tipser brukere om andre brukere 

i forhold til interesser og kunnskap så 

mener jeg at dette er helt feil. Jeg vil si 

at det er lite profesjonelt. Biblioteket 

er et off entlig sted, og de som arbeider 

der må agere deretter. 

Det er ikke sikkert at alle brukere 

setter pris på en slik praksis selv om det 

i utgangspunktet høres hyggelig ut. •

Generelt sett vil forskere i et insti-

tuttmiljø kjenne til hverandre og sine 

respektive forskningsområder, og 

samarbeide i den grad det er nyttig 

for dem. Men ofte er det små nyan-

ser i forskningsarbeid som gjør at de 

ikke kan nyttiggjøre seg den samme 

litteraturen. 

I dette tilfellet er det godt kjent at 

samarbeidsklimaet blant forskerne er 

dårlig, og bibliotekaren vet at spesielt 

disse to forskerne ikke samarbeider 

godt. I dette tilfelle bør bibliotekaren 

trå varsomt med å fortelle hva den ene 

jobber med til den andre. 

Bibliotekaren kan neppe påvirke 

samarbeidsklimaet blant forskerne, 

og det spørs om det hadde blitt noe 

bedre om bibliotekaren hadde begynt 

å ”lekke ” hva den andre jobbet med.

Bibliotekaren vil da bli oppfattet 

som en part i saken, og det vil ikke 

gagne bibliotekets stilling og om-

dømme i framtiden. 

Det er ikke bibliotekarens ansvar å 

fremme forskernes samarbeidsevner, 

det er et ledelsesansvar. 

Derfor ville jeg ønske en samtale 

med instituttets leder og forklare 

hva saken gjelder, gjerne anonymi-

sert. Deretter overlate oppgaven til 

instituttlederen om å eventuelt koble 

forskerne sammen.

Instituttets midler er til felles bruk 

og forskerne del av team, så en sam-

ordning høres ut som fornuftig bruk 

av bibliotekets ressurser. •

�
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Det går knapt en dag uten at vi kan lese stolte uttalelser om gode 

norske meritter. Det være seg edle medaljer i mesterskap, fors-

kningsresultater av ypperste kvalitet, stormestere i sjakk eller godt 

skolesystem. Listen er lang og enigheten ser ut til å være stor: Målet 

er å være blant de beste, for ikke å si trone øverst på pallen i en rekke 

disipliner.

YS støtter opp om disse ambisjonene. Jeg er enig i at vi skal 

strekke oss og utnytte evner og muligheter til å utvikle både norsk 

samfunn, arbeidsliv og konkurranseevne. Naturligvis bør dette skje 

på de fl este områder, eller? Debatten den siste tiden har avdekket at 

mange likevel ikke ønsker å være best på alle områder. 

Det hevdes at den norske sykelønnsordningen er blant de beste 

i verden; og det fremstilles som et problem. Ja vel, er målet kanskje 

at vi skal ha en sykelønnsordning som er verdens dårligste? Hvilken 

logikk ligger bak dette plutselige knefallet for ambisjonen om å 

være best?

Sykelønnsordningen er god i dette landet, og det skal vi være 

stolte av. Det er underlig at noen klarer å skamme seg over et arbeids-

liv hvor ledigheten er i ferd med å bli borte. Dermed ser det ut til at 

vi nærmer oss målene om å inkludere i arbeidslivet arbeidstakere 

som ellers måtte gå på trygd eller andre former for stønad. Disse 

sammenhengene velger enkelte å hoppe bukk over. 

På vegne av YS kan jeg forsikre om at vi ikke forsaker våre ambisjo-

ner. Blant våre mål er arbeid til alle, et konkurransedyktig næringsliv, 

et velutviklet samfunn og verdens beste sykelønnsordning! •

Vil vi være best?
TEKST • Randi G. Bjørgen
 Nettopp avgått YS-leder

På nettsidene til Forsvarsdepartementet i USA (U.S. Department 

of Defense), er det mange billedserier. Blant annet fra Operation 

Enduring Freedom. Som kjent er fangeleiren Guantanamo Bay på 

Cuba et av de viktige stedene for det amerikanerne anser å være 

kampen for varig frihet. Til Guantanamo bringer USA en rekke 

mennesker de mener er ”ulovlig stridende”, fra mange nasjoner, i sin 

kamp mot terror. De innsatte er der i årevis. Nå har Forsvarsdepar-

tementet publisert et bilde som 

viser at tilværelsen kan ha sine 

lyse sider der også. Bildet av en 

soldat som skyver en vogn med 

bøker er ledsaget av følgende 

tekst: “A librarian pushes a 

book cart at Camp Delta, Guan-

tanamo Bay, Cuba on December 

3, 2002. DoD photo by Staff  Sgt. 

Stephen Lewald, U.S. Army.” 

Om “bibliotekaren” er utdan-

net i bredden eller dybden, har 

bachelor eller mastergrad, er 

fast eller midlertidig ansatt, 

eller har krav inne til høstens 

lokale forhandlinger vites ikke. 

Uansett er nok dette ingen sak 

for Bibliotekarforbundet. •

Bibliotekar på 
Guantanamo?

(Foto: U.S. Army Sgt. Stephen Lewald) 



20  |  Bibliotekaren 11/2006

YS Medlemsfordeler har nå vært i drift i 

snart 4 år, og med gode resultater. Siden 

2003 har kontoret hatt en gjennomsnittlig 

økning i premievolum på hele 44 % pr år. 

Dette har kommet som et resultat av at 

kontoret er blitt bedre kjent blant medlem-

mene, blant annet gjennom synliggjøring 

gjennom forbundenes fagblad, men og at 

stadig fl ere ser den økonomiske fordelen av 

forsikringstilbudet. 

Det er 3 heltidsansatte på kontoret hvor 

en av dem for tiden er i fødselspermisjon. 

Kontoret er åpent hele året, men trykket er 

allikevel størst i januar, februar, mars samt 

november og desember. Pr uke 36/2006 

hadde kontoret solgt for litt i overkant av 3,2 

millioner premiekroner, som er betydelig 

over budsjett.

Over 60 prosent treff

Mellom 60 og 70 prosent av de som får 

et forsikringstilbud fra YS Medlemsfordeler 

A/S kjøper også forsikringen. Det 

er vi godt fornøyd med. Dette betyr 

at de fl este opplever å kunne spare 

penger på å skifte til det tilbudet 

som gis gjennom medlemskapet i 

forbund tilknyttet YS. Besparelsene 

ligger gjerne fra to tre hundrelapper, 

til fl ere tusen. Vi vet også at ville det 

vært penger å spare i noen av tilfellene 

hvor det ikke blir noe salg.  Når den 

enkelte likevel ikke tar i mot tilbudet 

fra YS Medlemsfordeler A/S kan det 

ha sammenheng med at det er vanske-

lig til å bryte et langvarig samarbeid 

med et annet selskap. 

Forekommer det at prisene ikke 
er konkurransedyktige?

Noen ganger hører vi at prisene 

i YS Medlemsfordeler A/S ikke er 

konkurransedyktige. I noen tilfeller 

kan det stemme. Men i all hovedsak 

kan vi si at medlemmene tjener på 

å benytte seg av vår forsikringsord-

ning.  Hvor mye medlemmene sparer 

Jevn økning for YS Medlemsfordeler
TEKST & FOTO   •  Tore J. Holme
  Daglig leder 
  YS Medlemsfordeler 

varierer avhengig av hvilke forsikringer de 

benytter seg av og hvor store forsikringene 

er. Uansett om medlemmer som henvender 

seg til YS Medlemsfordeler velger å kjøpe 

forsikring gjennom kontoret eller ikke vil 

de kunne få god og nøktern rådgivning i

relasjon til sitt forsikringsbehov. Det gir 

medlemmene trygghet ved valg av forsi-

kringsløsninger.

16 prosent eller 20 prosent rabatt 
på individuell skadeforsikring, for 
eksempel innbo

Det er innboforsikringen flest med-

lemmer har benyttet seg av, men med den 

nye rabattstrukturen som ble innført fra 

01.01.2006 har også bredden i kundeforhol-

det til YS-medlemmene økt betydelig. I an-

tall forsikringer er innboforsikringen størst, 

mens bilforsikring er størst i premievolum. 

Rabattavtalen gjør at alle medlemmer med 

1 eller 2 forsikringer får 16 %, mens de som 

har 3 eller fl ere får 20 % rabatt på Gjensidi-

ges ordinære priser. 

Etter forhandlinger mellom YS og Gjen-
sidige Forsikring er det enighet om å for-

Disse treffer du i YS medlemsfordeler. Fra venstre salgssjef Janike Enger Schreiner, rådgiver Jørn Andrè Limoseth  og 
rådgiver Nina Anette Jovik. 

sterke avtalen med ytterligere 10 % rabatt 
på boligforsikring. Denne rabatt kommer 
i tillegg til de 16 eller 20 % YS rabatt. Den 
nye rabatt ble innført med virkning fra 
01.09.2006. 

Andre medlemsfordeler

YS har også jobbet med å fi nne andre 

medlemsfordeler til medlemmene enn bare 

forsikring. Våren 2005 kom det et tilbud på 

rabatterte hoteller gjennom hotellkjeden 

Choice. Juni 2006 fi kk man to nye avtaler 

på telefoni. En totalavtale med Telenor og 

Telehuset samt en mobilavtale med Briiz 

Telecom. Det forventes at drivstoff avtale 

vil være på plass i løpet av kort tid.

Har du spørsmål til YS Medlemsfordeler, ta 

kontakt på telefon 21 01 39 39. 

Evt. kan du lese mer om de ulike medlem-

stilbudene på

     www.ys-medlemsfordeler.no.  • 
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Etter årets hovedtariff oppgjør i kommunal sektor (KS) fi kk vi 

også ny hovedavtale. Dette dokumentet regulerer forholdet 

mellom partene i arbeidslivet både sentralt og lokalt, og er 

av stor betydning for at arbeidstakere og arbeidsgivere skal 

kunne samarbeide godt på alle nivåer.

En viktig bestemmelse er nedfelt i den nye avtalens Del B, 

§ 4, siste ledd. Der heter det:

”Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er repre-

sentert i utvalget bør delta med en observatør med møte- og 

talerett.”

For lokalt tillitsvalgte i Bibliotekarforbundet er dette av 

interesse. Man er da en av mange tillitsvalgte i forhandlings-

sammenslutningen YS i sin kommune eller fylkeskommune. 

Og for disse kan nettopp denne bestemmelsen komme til 

nytte.

- Dette kan for eksempel gjelde representasjon i kommu-

nale administrasjonsutvalg. Det er viktig at YS-forbundene, 

der de ikke er representert allerede, blir enig om å la seg repre-

sentere i partssammensatte utvalg, sier BFs nestleder Hanne 

Brunborg. Hun presiserer at den representanten som velges 

fra YS-forbundene må orientere og rådslå seg med de øvrige 

tillitsvalgte i YS-forbundene vedrørende de forhold som tas 

opp i partssammensatte utvalg. 

Bibliotekarforbundet er altså ett av de aktuelle forbundene 

til å benytte seg av denne bestemmelsen. YS-Kommune består 

av følgende forbund: 

Bibliotekarforbundet

Det Norske Maskinistforbund

KFO

Lærernes Yrkesforbund

Norsk Radiograff orbund

Norsk Skolelederforbund

Parat 

Sosialtjenestemennenes Landsforbund

STAFO

- Tillitsvalgte som ikke allerede vet hvem som er tillitsvalgt 

i de andre YS-forbundene lokalt, kan kontakte Bibliotekarfor-

bundets sekretariat eller administrasjonen i  kommunen, fyl-

keskommunen eller den kommunale bedriften, sier Brunborg, 

og legger til: - Vi vil også be om tilbakemelding på hvordan 

denne ordningen med observatørstatus i partssammensatte 

utvalg fungerer.  •

Observatørstatus i 
partssammensatte utvalg 
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Det var nasjonalbibliotekar Vigdis Moe 

Skarstein som rundet av sitt avslutnings-

innlegg med denne spissformuleringa 

under årets biblioteklederkonferanse i regi 

av ABM-utvikling. 23. og 24. oktober var 

sjefene samlet i Asker for debatt om biblio-

tekutredninga. 

Innhold og tjenester

Kapittel for kapittel ble presentert og 

kommentert. Først målområdet ”Innhold 

og tjenester”. 

Avdelingsdirektør Leikny Haga Inder-

gaard dro gjennom hovedpunktene og slapp 

deretter til første kommentator Vigdis Moe 

Skarstein. – Vi må ha en reform som går 

lenger enn til å slå sammen noen bibliotek, 

sa hun etter et resonnement som begynte 

med spørsmålet: - Hva er bibliotekenes 

egenart i et samfunnsmessig perspektiv?

For i følge Skarstein trenger vi et av-

klarende svar på dette spørsmålet for å ha 

legitimitet, ikke minst overfor bibliotekenes 

eiere. Hun ga selv et svar: - Organisere 

kunnskap for gjenfi nning og formidling, det 

Reformen møtte biblioteklederne
- Vi kan ha vunnet bibliotekreformen ved å få bedre 
fengselsbibliotek. Men det er ikke sikkert at bibliotek 
som institusjon blir mer synlig likevel.

TEKST & FOTO • Erling Bergan er vårt svar, det er vår egenart. Vår kunn-

skap blir dermed en tjeneste. Kanskje vi da 

ikke forblir én sektor. 

Under henvisning til hvor store deler av 

befolkningen som, i følge undersøkelser fra 

Statistisk sentralbyrå, søkte etter informa-

sjon på internett framfor å bruke bibliote-

kets tjenester, sa hun: - Kunnskap er mer 

og mer noe som søkes, ikke bare noe som 

gis. Kanskje det heller ikke er søkeportaler 

vi trenger.

Nasjonalbibliotekaren ga uttrykk for å 

være sterk tilhenger av Norgesbiblioteket. 

Men hun syntes bibliotekutredninga hoved-

sakelig har et bibliotekinternt fokus. Og det 

mener hun begrenser verdien og mulighe-

ten for politisk gjennomslagskraft. 

– Vi må tørre å spørre om samfunnet 

trenger bibliotek som institusjoner. Denne 

overordnete debatten må komme, sa Vigdis 

Moe Skarstein til slutt i sitt hovedinnlegg.

Trond Minken, fylkesbiblioteksjef i 

Buskerud, tok opp denne tråden da han 

viste til at vi i denne typen debatter ofte 

blir selvrefererende. 

- Vigdis Moe Skarstein bryter gjennom 

stengslene. Hun vil at det skal gås mer 

radikalt til verks, og stille spørsmålet om 

det er bruk for oss. Hva er folkebibliotekets 

egenart? Hvordan kan de gjøres slik at lokal-

politikerne vil satse på oss? Kan Skarstein 

utdype dette?

- Vi må ikke leite etter minste felles 

multiplum! Vi må se oss rundt i kommu-

nen og se hva vi kan være best på. Vi må 

starte noen produkter, så vi kan vise hva vi 

er profesjonelle på, i stedet for å sutre. Vi 

må ikke være redde for å yte tjenester fra 

andre steder enn der bibliotekrommet er, sa 

Skarstein til en svært lyttende forsamling. 

Og hun ga fagbibliotekarene også litt å tygge 

på: - Det faglige personalet i universitets- og 

høgskolesektoren lager sammen med fagfel-

ler ved andre institusjoner sine egne faglige 

nettverk. Vi må spørre disse fagfolkene hva 

bibliotek kan tilføre ved å overta ansvaret 

for slike nettverk. 

Nasjonalbibliotekarens innlegg var et 

viktig tyngdepunkt under konferansen. 

Men de tre andre bestilte kommentatorene 

på utredningas del 1 var også gode, og i 

hovedsak positive til utredninga. Ingar 

Lomheim, bibliotekdirektør ved NTNU, 

sa: - Jeg kunne godt sagt at jeg er enig i ut-

redningen og satt meg igjen. Men så brukte 

han sine 10 minutter likevel til å fokusere 

på utredningen i forhold til UH-sektoren. 

Han etterlyste blant annet en klarere grunn 

til at biblioteket trengs som mellomledd 

mellom informasjonsprodusent og –bruker. 

Anne Kristin Undlien, biblioteksjef i Kris-

tiansand, fortalte at det hun fryktet mest 

på forhånd, var at utredningen skulle gjøre 

bibliotekene små: - Det er jeg glad for at vi 

ikke har fått. Men svakheten er veien fram-

over, sa hun, og etterlyste blant annet tiltak 

til å følge opp brukerfokus. Kristin Storvig, 

fylkesbiblioteksjef i Nord-Trøndelag, syntes 

det gjorde godt å lese så mye meningsfylt 

om bibliotek i et dokument bestilt av de to 

departementene. – Men alle politiske og 

faglige krefter må virke i samme retning 

hvis reformen skal virkeliggjøres, sa Storvig, 

som avsluttet med å sitere herværende re-

daktør i forrige nummer: - Kjør reform!  

– Vi må tørre å spørre om samfunnet har bruk for 
bibliotek som institusjoner. Denne overordnete 
debatten må komme, sa Vigdis Moe Skarstein om 
”Bibliotekreform 2014” under årets bibliotekleder-
konferanse.



Da kommentatorene hadde sine sluttreplikker, sa Ingar Lom-

heim: - Når utredningen kommer på høring, må vi svare de to 

departementene med én stemme. 

Kompetanse

Seniorrådgiver Grete Bergh gikk gjennom målområdet ”Kom-

petanse og forskning”, som først ble kommentert av Øyvind 

Frisvold, dekanus ved Høgskolen i Oslo, avd. JBI. Han hevdet at en 

bibliotekreform er påkrevet fordi det skjer dramatiske endringer 

på samfunnsområdene kultur, kunnskap og kommunikasjon: - Nå 

er Kari og Nomann på nett. De forventer at det er på armlengdes 

avstand. Så bibliotek må sette en ny dagsorden, sa Frisvold, som 

sammenlignet med bibliotekreformene i 1790 og 1902. Han trodde 

ikke lenger på den tause kunnskapen i yrkesgruppa. Nå må den 

formaliseres, sa han, og pekte på behovet ikke minst innen ledelse: 

- Vi trenger endringsledelse, det holder ikke med erindringsledelse, 

sa Frisvold, som så mastergrad som framtidas kompetansekrav. Helt 

i tråd med utredningen.

Tove Pemmer Sætre, hovedbibliotekar ved Høgskolen i Bergen, 

syntes utredningen var et solid og mangfoldig dokument, men 

fant det rart at inegn andre hadde kommentert tidsperspektivet 

til 2014. – Vi ser ut til å ha god tid. Andre sektorer ser ut til å ha 

hatt dårligere tid. Jeg er redd for at tida vil innhente oss og gjøre 

tiltakene foreldet, sa hun.

Hanne Brunborg var vel mest biblioteksjef i Gol da hun hevdet 

at fi nansiering er et kjerneproblem ved den foreslåtte reformen, hun 

hadde regnet ut at forslagene i utredningen vil gi 2-3000 kroner i 

kompetanseutvikling pr ansatt. Hun var trolig mer nestleder i BF 

da hun påpekte at dette er en enorm reform, og at vi derfor trenger 

rammeavtaler. 

Grethe Vollum fra Deichmanske bibliotek påpekte at kompetan-

seutviklinga i bibliotek ikke bare består i utvikling av eksisterende 

personale, men av rekruttering av ulike personer med ulike utdan-

ninger og fagkompetanser. 

Struktur og organisering

Da siste målområde, ”Struktur og organisering”, skulle til 

pers, var biblioteklederkonferansens første dag langt framskreden 

og forsamlingen på drøyt hundre mennesker begynte å bli litt 

segne. ABM-utviklings direktør Jon Birger Østby hadde derfor en 

utfordring med å få opp temperaturen når han presenterte konso-

lideringa. Tom Veierød, styreleder i Biblioteksentralen, var positiv 

til både Norgesbiblioteket og konsolidering. Men han så ikke helt 

hvordan dette skulle oppnås med dagens kommunale selvstyre. 

– Kanskje det alvorligste for meg er forventningen dere skaper. 

Departementet kan neppe ha underskrevet dette. Det kan bli en 

nedtur, når forventningene ikke innfris.

Siri Hove Eggen, varaordfører i Akershus, dro en historie om 

den romfartsinteresserte nabogutten Sebastian som hun hadde 

fulgt til biblioteket i Son. – Blir dette tilbudet borte, og han må 

dra til Ski, vil foreldrene hans heller ta ham med til Badeland, sa 

hun, og meldte inn liten tro på konsolideringsgrepet i utredningen. 

Men samtidig trodde hun på storstilt kommunesammenslåing ved 

statlig tvang innen 5 år…

I debatten ble det av fl ere etterlyst mer åpning for andre sam-

arbeidsløsninger enn konsoliderte sammenslåinger. 

Og Østby avsluttet med at ABM-utvikling tror på frivillighet i 

konsolideringsarbeidet. Han hadde tro på at kommunenes politikere 

ser betydningen av å ha tilgang på kunnskapskilder lokalt. - Vi skal 

være ambisiøse. Det blir vår oppgave å presse på, sa han til slutt.

Andre dag av biblioteklederkonferansen brakte utenlandske 

erfaringer og gruppearbeid rundt de tre målområdene i bibliote-

kutredningas strategidokument.  •
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Store, hårete mål - det ønsker Kari Frode-

sen seg. Hun har lest Bibliotekutredningen 

og fi nner veldig mye bra (se Bibliotekaren 
nr. 10, 2006). Men hun savner profi lerin-

gen.

Jeg er enig. Skal sektoren få gjennomslag 

for en bibliotekreform som holder til 2014, 

må vi engasjere publikum og politikere 

utenfor vår egen krets. Det store biblio-

tekløftet, som Anne Hustad skriver om i 

Aftenposten, trenger markedsføring. Vi må 

fi nne en skikkelig yeti.

Begreper som digitalisering og konsoli-
dering, sømløshet og samarbeidende nett-

Bibliotek på skrivebordet

TEKST • Tord Høivik
 Førsteamanuensis
 Avdeling for journalistikk, 
 bibliotek- og informasjonsfag
 Høgskolen i Oslo

verk, ABM-portal og bibliotek 2.0 - er helt 

fi ne til intern bruk. Men de duger neppe til 

merkevarebygging. Derimot har uttrykket 

den kulturelle skolesekken slått an, med 

hud og hår. Det dreier seg nok om en sekk 

av ekte skinn.

De siste årene har jeg opplevd to mar-

kedsføringstiltak på nært hold. Forskjellen 

på amatører (som meg selv) og de pro-

fesjonelle har vært markant. Høgskolen 

i Oslo har utviklet en ny og fi ffi  g visuell 

profi l; laget en serie profi lprodukter 

som kopper, T-skjorter og små svarte 

paraplyer; og valgt nytt slagord: HiO 
- kunnskap for et helt liv.

Jeg satt i juryen etter en slagord-

konkurranse i staben. Der satt også en 

profesjonell markedsfører - og det var 

han som leverte det forløsende uttryk-

ket. Etter en god natts søvn …

NBF og Spesialgruppen for folke-

bibliotekpolitikk har utviklet profi l og 

materiell for kampanjen fr@ ditt bibliotek. 

Vi brukte samme fi rma som HiO - de ar-

beider mye for sivilsamfunnets aktører - og 

opplevde det samme. Markedsføring er et 

fag med sin egen kompetanse. De beste av 

de proff e kan rett og slett mer enn vi glade 

amatører.

Norgesbiblioteket på banen

Men profi leringen av Norgesbiblioteket 

kan ikke bare sparkes over til et fi rma. Vi 

har en visjon, et tilbud, en konstellasjon 

- et stjernebilde - av tjenester vi ønsker å 

synliggjøre. Stella = stjerne.

Tilbudet og visjonen krever også ut-

vikling, utdyping og tydeliggjøring. Mer-

kevarebygging dreier seg like mye om 

produktutvikling som om presentasjoner. 

Bibliotekene leverer ikke ett enestående 

produkt som ”selger seg selv” bare folk får 

høre hvor fantastisk det er. Vi tilbyr et bredt 

spektrum av tjenester. Og kvaliteten kan 

variere - fra stjernen på toppen av spiret til 

det høyst hverdagslige i første etasje.

Vi trenger faglig og geografi sk konso-

lidering for å løfte kvaliteten. (Men ordet 
“konsolidering” egner seg ikke som kamp-

rop). Vi trenger innovasjon for å holde 

følge med brukerne. Vi trenger - ikke minst 

- midler til å drive utvikling. Utredningen 

Kari Frodesen i forrige nummer av Bibliotekaren: - En viktig ting jeg savner i meldingen er [...] ”et 
stort, hårete mål”. Det refereres til andres mål, f.eks. Norges mål om å være ”en ledende kunnskaps-
nasjon” og NBs mål om å være ”nasjonal hukommelse”. Men hva fi nner jeg om hva Norges biblioteket 
skal være??? ”Et samarbeidende nettverk av biblioteker...”. Nei, her må det noe kreativ tenking til 
før man begynner profi leringen. Her har man mye å lære av det private! (Foto: Erling Bergan)
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sier mye om disse behovene. Her holder jeg 

meg imidlertid til det utadrettede grepet 

som Kari Frodesen etterlyser.

Løvekloen. Stortromma. Bibliotekets 

bumerke.

Tenk hårete

Med sin visjon om å digitalisere alle nor-
ske bøker har Nasjonalbiblioteket henvendt 

seg til politikerne med et skikkelig stort og 

hårete prosjekt. Trond Giske kaster gjerne 

glans over åpninger. På pressekonferansen 

29. mars 2006, som markerte starten på 

programmet, var det Giske som trykket 

på knappen.

Giske holdt forøvrig en god og engasjert 

tale da Folkebiblioteket i kunnskapssamfun-
net (som var første fase av fr@ ditt bibliotek) 

åpnet - også med en pressekonferanse - i 

Stortingsbygningen i januar 2005. I pas-

sende doser er symbolpolitikk et nyttig 

virkemiddel.

På Nasjonalbiblioteket ante Oslojour-

nalistene knapt hva de skulle spørre om. 

Et tiårsprogram for å konvertere en halv 

million gamle norske bøker til digitale fi ler 

tenner ikke umiddelbart de nyhetsbegjær-

lige hjerter. Men symbolbruken var i hvert 

fall tydelig: det første skuespillet (Catilina) 

til Norges fremste forfatter (Henrik Ibsen) 

- i den rødmende førsteutgaven.

Jeg tror selv den store norske digita-

liseringen i mindre grad bør knyttes til 

samlinger og i høyere grad bør forankres 

i brukernes aktuelle behov og interesser. 

Det er tjenestene, ikke boklagrene som 

bør digitaliseres. Men jeg har sans for den 

politiske markedsføringen. Vigdis Moe 

Skarstein tenker stort.

Kan Norgesbiblioteket komme opp med 

noe tilsvarende?

Bærekraftige visjoner

Visjoner er rettet utad. Samtidig vil 

visjoner prege bibliotekfeltet innad. Skal 

målsettingene ha politisk mening, må de 

innebære prioriteringer - og dermed valg 

mellom ulike interesser. Norsk digitalt bi-

bliotek - heter det - skal gi alle enkel tilgang 

til digital informasjon og kunnskap. Som 

visjon er denne formuleringen antage-

lig for generell til å fungere politisk. Den 

tråkker ingen på tærne, men mobiliserer 

ikke heller.

Who can be against motherhood 
and apple pie? spør amerikanerne.

Utredningen har skjøvet fl ere vanske-

lige valg foran seg. Den teknologiske ut-

viklingen på den ene siden, og publikums 

skiftende atferd på den andre, vil snart 

kreve svar.

BIBSYS’ framtid er ett eksempel - der 

Frode Bakken og Anders Ericson forventer 

dialog umiddelbart. Forholdet mellom 

portaler fra (og for) bibliotek, kulturarv og 

læringsformål er et annet. Fri adgang til 

katalogposter er et tredje.

En dobbelt visjon

Bibliotekene trenger en dobbelt visjon - 

to ruvende fj elltopper - for å bli godt synlige 

utad. Den ene markerer bibliotekene som 

steder for kunnskap og kultur.

De fysiske fagbibliotekene blir først og 

fremst læringsarenaer. De fysiske folkebi-

bliotekene kombinerer læring og opplevelse. 

Politisk sett trenger den fysiske visjonen 

først og fremst en lokal forankring - i 

kommuner og moderinstitusjoner - med 

regional og nasjonal støtte i tillegg (trip-

pelsamarbeid).

Artikkelforfatteren har de siste årene opplevd to 
markedsføringstiltak på nært hold. - Forskjellen på 
amatører (som meg selv) og de profesjonelle har 
vært markant, skriver han, og viser blant annet til 
profi l og materiell som et profesjonelt fi rma utviklet 
for kampanjen fr@ ditt bibliotek. Her ses noe av 
meteriellet i bruk på Kristiansund folkebibliotek.  
(Foto: Erling Bergan)

- Med sin visjon om å digitalisere alle norske 
bøker har Nasjonalbiblioteket henvendt seg til 
politikerne med et skikkelig stort og hårete pro-
sjekt, skriver Tord Høivik. - Jeg har sans for den 
politiske markedsføringen. Vigdis Moe Skarstein 
tenker stort, skriver han, og legger til: - Kan Nor-
gesbiblioteket komme opp med noe tilsvarende? 
(Foto: Erling Bergan)

�
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Biblioteket i Lenvik må appellere 

til folk og politikere i Lenvik, til 

de andre kommunene i Midt-Troms og til 

Troms fylke. Når og hvis Nord-Norge blir 

en egen region, må også det regionale nivået 

trekkes inn.

Den andre toppen er virtuell, nettbasert 

og geografi sk fristilt. De som er vokst opp 

med nettet, etter 1980, har nettets verktøy 

integrert i sin hverdag. De tenker med fi n-

grene: skriver og leser, arbeider og studerer, 

sosialiserer og produserer via nærmeste 

datamaskin. Eller mobiltelefon.

I forhold til dette publikumet tror jeg 

bibliotekets visjon må forutsette at vi kom-
mer til dere. Brukerne kan gjerne besøke 

det fysiske biblioteket også - og vil sikkert 

gjøre det hyppigere i noen livsfaser enn i 

andre (som barn, skoleelever, studenter). 

Men de ønsker seg først og fremst tjenester 

som alltid er tilgjengelige: Spør biblioteket 
- der DU er!

Peter Morville kaller dette ambient 

fi ndability - et bibliotek som alltid er for 

hånden. Kan denne visjonen formuleres 

mer slående, uttrykksfullt, pregnant? Nær-

søking? Mobilbiblioteket?

BibliotekSvar og BIBSYS

I dag er det vel først og fremst Bibliotek-

Svar og BIBSYS som kan regnes som godt 
voksne virtuelle tjenester. Spørretjenesten 

tilbyr ekte nærsøking, siden den også svarer 

på SMS. Det betyr slett ikke at de er ferdig 

utviklet.

Straks BibliotekSvar blir bredt mar-

kedsført, vil etterspørselen gå gjennom 

taket - slik Puggandplay opplevde i 2004. 

Spørrekassen må kombineres med tilret-

telagte ressurser som kan ivareta de mange 

standardspørsmålene. Betjening må erstat-

tes med selvbetjening så langt råd er. Jeg 

tror også en videre oppdeling av tjenesten 

etter alder, fagområde og kontekst (fritid, 

læring, arbeid) kan være nyttig. Det er tro-

lig lettere å bygge faglige miljøer rundt mer 

spesialiserte tilbud.

BIBSYS-konseptet er knyttet til fag-

bibliotekene. Men vi som bruker BIBSYS 

er i økende grad også interessert i folkebi-

bliotekenes samlinger. En tjeneste av typen 

bibliotek.dk er det jeg selv kunne ønske: full 

oversikt over den norske bestanden av en-

hver tittel (discovery) - koplet med levering 

på døra fra det nærmeste eller det raskeste 

biblioteket (delivery).

Hvordan prosessen fra discovery to 
delivery (D2D) skal ordnes bak kulissene, 

er jeg som bruker helt uinteressert i. Det 

må bare gå fort og greit …

NBFs høringsuttalelse om BIBSYS (april 

2005) pekte i samme retning:

Mandatet til arbeidsgruppa går ut på å 

vurdere BIBSYS’ framtid, organisering 

og oppgaver. NBF mener at man burde 

gått til et litt mer overordnet nivå i ret-

ning av: Hva trenger UH-sektoren av 

biblioteksystem og digitale tjenester i 

framtida, og hvordan bør dette organi-

seres. Og ikke minst: Hva trenger vi av 

nasjonale biblioteksystemer, deriblant 

systemer for Nasjonalbiblioteket. Slik 

ville rapportene innenfor prosjektet 

Norsk digitalt bibliotek passet inn som 

en del av en slik helhetsutredning.

Arbeidsutvalgets sammensetning tilsier 

at når det skal uttale seg om BIBSYS’ 

funksjoner, må man støtte seg til inn-

hentede uttalelser, først og fremst fra 

grupperinger som er daglige brukere 

av systemet.

Nettbiblioteket

I et bredere perspektiv tror jeg biblio-

tekene bør jobbe mye med strategisk ut-

vikling av nettbaserte tjenester. Da må vi 

starte med brukernes behov - slik de selv 

formulerer og opplever dem.

Hvor oppstår spørsmålene? Hvilke si-

tuasjoner skaper etterspørsel etter informa-

sjon, dokumenter og faglig oversikt? Hvilke 

ønsker blir dekket av andre leverandører? 

Hvem konkurrerer vi med? Hvor har biblio-

tekene både særegen kompetanse og vilje 

til innovasjon?

For å fi nne en vei, trenger vi bare å 
spørre brukerne: Hva mer ønsker 

dere?

For å vurdere dagens tilbud, trenger 

vi bare å måle hva brukerne faktisk 

gjør.

En kraftfull utvikling av nettbaserte 

bibliotektjenester vil trolig kreve en ny 

fi nansieringsmodell. Kommuner og mo-

derinstitusjoner tenker først og fremst på 

sine egne brukere. Nettet er for alle. En 

kombinasjon av spleiselag og statlig innsats 

er kanskje det mest realistiske.  •

1.

2.

I dag er det vel først og fremst BibliotekSvar og BIBSYS som kan regnes 
som godt voksne virtuelle tjenester. Spørretjenesten tilbyr ekte nær-
søking, skriver Tord Høivik, som spår at straks BibliotekSvar blir bredt 
markedsført, vil etterspørselen gå gjennom taket - slik Puggandplay 
opplevde i 2004.  

�

Tord Høivik er førsteamanuensis 

ved Avdeling for journalistikk, 

bibliotek- og informasjonsfag, 

Høgskolen i Oslo. Plinius er hans 

personlige fagblogg, som “dreier seg 

om den faglige, den politiske og den 

sosiale utviklingen i bibliotekfeltet 

- og om det tette samspillet mellom 

dette fagfeltet og verden utenfor”. 

Høivik skriver en fast kommentar 

hver uke, under vignetten Søndag 

kveld, “og ellers når tiden og tan-

kene strekker til”. 

Denne artikkelen er også publisert 

som Søndag kveld 38/06, på Plinius 

(http://plinius.wordpress.com).
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Alt du trenger fra A til Å
Vi er størst i Norge på bibliotekkompetanse og vet hvordan vi kan gjøre hverdagen enklere for 
deg. Hos oss får du: konsulenttjenester, bredt utvalg av bøker, medier og automater/utstyr, 
gode rabatter, gode tilbud, 7 dagers levering av BS basisbøker, fraktfri levering, ingen gebyrer 
og tilgang til kjøp i vår nettbutikk.  

Kontakt kundeservice på tlf 22 08 39 00, kundeservice@bibsent.no eller gå inn 
på www.bibsent.no for mer informasjon.   

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q R

S T U V W X

Y Z Æ Ø Å
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TEKST & FOTO • Erling Bergan

Men styremøtet hadde også mange andre 

viktige saker på saklista. Og ettersom dette 

var første styremøte etter ombygginga av 

kontorlokalene i Lakkegata, var det natur-

lig å ta en orientering om den nye leiekon-

trakten først. Arealet BF disponerer er 162 

kvadratmeter, inkludert fellesarealer. Vi 

deler, som før, fj erde etasjen i Lakkegata 21 

med Norsk Skolelederforbund. Leieavtalen 

gjelder ut 2013. Utleier har påkostet total 

renovering av lokalene. Kantine/kjøkken/

møterom som vi fram til nå har disponert 

sammen med en rekke andre organisasjo-

ner i bygget, er ikke lenger til vår bruk. Til 

gjengjeld har vi fått eget møterom i selve 

kontorarealet. Og kursrommet i 3. etasje 

vil vi kunne leie, på linje med andre aktu-

elle kurs/møterom i byen, i tida framover. 

Økonomisk kommer BF ut med en noe 

høyere husleie. 

I forbindelse med BFs prosjekt for å 

styrke innsatsen overfor nye medlemsgrup-

per og spesielle medlemsområder, er det 

et behov for arbeidskraft i sekretariatet. 

Forbundsstyret har vedtatt at forbundsleder 

Monica Deildok er prosjektets leder, og hun 

kommer nok til å stå for mye av det som 

skal gjøres i prosjektet. Derfor trengs det 

avlastning når det gjelder en del medlems-

henvendelser og saksbehandling. Og i og 

med at nestleder Hanne Brunborg har vært 

frikjøpt i 80 % i år, og hatt en periode som 

fungerende leder under forbundslederens 

svangerskapspermisjon, var det naturlig for 

forbundsstyret å søke en løsning med fort-

satt frikjøp av Hanne Brunborg også neste 

år. Dette har vist seg mulig, og styret ved-

tok derfor å frikjøpe henne som nestleder 

i 80 % stilling i hele 2007. Lønnsutgiftene 

dekkes inn via prosjektmidler og deler av 

overskudd på lønnsbudsjettet for 2006. 

Yrkesetisk råd ble oppnevnt for ett år 

i fj or sommer. Ved avslutning av perioden 

skulle de avlegge rapport, og det ble gjort 

forut for dette styremøtet. Forbundsstyret 

drøftet innholdet i rapporten og spørsmålet 

om oppnevning av nytt råd. Som det går 

fram av slutten på rapporten, så er det et 

arbeid i gang mellom fl ere organisasjoner i 

bransjen, for å se om yrkesetikken kan ko-

ordineres, med basis i NBF og BF sitt arbeid. 

Det kan være grunn til å avvente resultatet 

av dette arbeidet før nytt yrkesetisk råd 

oppnevnes av forbundsstyret, særlig siden 

det nå ligger i kortene at vårt råd normalt 

skal oppnevnes for to år. 

Forbundsstyret fikk altså rapporten 

fra Yrkesetisk råd som drøftingssak nå. 

Og styremedlemmene ga uttrykk for at 

rådet hadde gjort en god jobb. Ikke minst 

gjaldt det evnen til å drøfte og være debat-

terende i aktuelle spørsmål i bransjen. Det 

gjaldt både banksponsing av Seniorsurf, 

American Corner-saka ved Stavanger bi-

bliotek og striden rundt Muhammed-kari-

katurene. Forbundsstyret merket seg også 

med tilfredshet at rådets medlemmer, som 

kommer fra ulike arbeidsplasser og fra fl ere 

ulike fagforeninger, mer har opptrådt i kraft 

av representanter for ulike typer bibliotek, 

enn som representanter for organisasjo-

nene de er medlem av. Og det var nettopp 

meningen da de ble oppnevnt. 

Forbundsleder tok synspunktene som 

kom fram i møtet med i vurderingene ut-

over høsten. Oppnevning av nytt Yrkesetisk 

råd tas opp igjen på nytt styremøte, even-

tuelt etter at den nevnte arbeidsgruppa har 

fullført sitt arbeid. 

Hver høst legger BFs redaktør fram plan 

for neste årgang av Bibliotekaren. Det gjel-

der ikke det innholdsmessige, man følger jo 

redaktørplakaten, men en del praktiske og 

økonomiske forhold for bladet. Mye ligner 

naturlig nok året før. Det ble vedtatt å fort-

sette å utgi 12 nummer pr år, i farger og med 

32 sider som det normale. Annonseprisene 

ble vedtatt å stå uendret, som de faktisk har 

gjort siden 2001! Abonnementsprisen ble 

justert opp til 260,- pr år, etter å ha blitt sen-

ket fra 290,- til 240,- i fj or. Årsaken til den 

siste justeringa, var å sikre at BF-medlem-

skap for ikke-yrkesaktive er noe rimeligere 

enn vanlig bladabonnement. 

Budsjettet for Bibliotekaren ble justert 

noe opp denne gangen. Delvis skyldes dette 

at BFs medlemstall har økt, noe som fører 

til økte trykkeri- og distribusjonsutgifter. 

Men budsjettøkningen skyldes også at 

bladet trenger større økonomisk spillerom 

for å kunne kjøpe stoff  fra frilansere. På 

inntektssida er også budsjettet justert opp, 

pga bedret annonsetilgang. Endringene på 

både utgifts- og inntektssida skal innarbei-

des i justert årsbudsjett for 2007, når styret 

får det til behandling neste gang.

Videre tok styret for seg forslag til 

dagsorden for det skandinaviske BF-møtet 

i Oslo 9. og 10. november. De behandlet 

også godkjenning av meglingsresultatet i 

tariff området HSH/HUK. 

Og sist, men ikke minst: Styremøtet 

hadde - naturlig nok – satt av noen timer til 

den nettopp framlagte bibliotekutredninga. 

Ettersom høringsbrevet ikke er kommet fra 

departementet ennå, var dette en første 

drøfting av hovedpunktene. Styremedlem-

mene hadde jobbet godt på forhånd, og 

laget korte notater med hovedpunktene fra 

hvert kapittel. Diskusjonen gikk mye rundt 

hvordan helheten skal vurderes, og selvføl-

gelig om forhold rundt konsolideringa. Det 

dreidde seg også mye rundt taktiske forhold 

og hvilken økonomi som kan forventes til å 

drive Bibliotekreform 2014 framover. 

Forbundsleder Monica Deildok avslut-

tet møtet med å orientere om noen pågå-

ende saker og situasjonen i sekretariatet. 

Det siste preget for øvrig også starten av 

møtet, ettersom styremedlemmene fi kk en 

omvisning i de ombygde, og nesten ferdige, 

lokalene til BF-kontoret i Lakkegata. Helt til 

slutt kunne styremedlemmene konstatere 

en pen medlemsøkning siden sist. Med 

1566 medlemmer i Bibliotekarforbundet i 

begynnelsen av oktober, fortsetter vekst-

kurven fra de siste årene med uforminsket 

styrke.  •

Styremøte i oktober

Det var første styremøte etter at bibliotekutredninga var lagt 
fram. Forbundsstyret i BF hadde derfor all grunn til å drøfte 
innholdet og hva forbundet burde gjøre.
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-navnet på god service

Pettersvollen 3, Postboks 9102, 3006 Drammen  
Tlf: 3288 7010  Fax: 3288 5855  www.bibliotekservice.no

Alt du trenger !

-til en rimelig pris...

-et godt valg

Klikk
!

-navnet på god service

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!

Pettersvol len 3, Postboks 9102, 3006 Drammen  Tlf :  3288 7010  Fax: 3288 5855  www.bibl iotekservice.no
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Den som leter...

Fri forskning til folket!
Tilgang til ferske forskningsresultater og vitenskapelige arbeider er 
viktig både for undervisere, forskere og andre. - Det er for eksempel 
en fordel for oss alle at våre behandlere kjenner til de siste og beste 
behandlingsmetodene. I dag får vi stadig økt tilgang til akademiske 
ressurser gjennom åpne institusjonelle arkiv.

TEKST • Liv Inger Lamøy
 Bibliotekar
 Høgskolen i Sør-Trøndelag

Åpne institusjonelle arkiv er elektroniske 

arkiv hvor ansatte og studenter ved forskjel-

lige forsknings- og undervisningsinstitu-

sjoner kan publisere sine arbeid. Alt som 

fi nnes i arkivene er fulltekst. Eksempler på 

dokumenter vi kan fi nne er vitenskapelige 

arbeider som artikler, rapporter, bøker og 

bokkapitler, doktoravhandlinger og master- 

og hovedfagsoppgaver m.m.

De åpne institusjonelle arkivene har 

sammenheng med Open Access-initiativet. 

Open Access (også kalt åpen fulltekst på 

norsk) har en grunntanke om at fri tilgang 

til kvalitetssikrede forskningsartikler i 

elektronisk form vil øke det generelle kunn-

skapsnivået og dermed komme hele sam-

funnet til gode. Open Access har vokst fram 

som en reaksjon mot det tradisjonelle syste-

met for formidling av forskningsresultater 

og det man oppfatter som en uforholdsmes-

sig prisøkning på vitenskapelige tidsskrif-

ter. Store prisøkninger får konsekvenser for 

stadig strammere bibliotekbudsjetter, og 

betyr at institusjoner kan få problemer med 

å skaff e alle de tidsskriftene de har behov 

for. Resultatet blir en dårligere tilgang til 

ny forskning, med de konsekvenser det kan 

få både for forskning, undervisning og det 

allmenne kunnskapsnivået. 

Open Access innebærer at forskningsar-

tikler skal gjøres tilgjengelig enten gjennom 

egne Open Access-tidsskrifter eller ved 

hjelp av åpne institusjonelle arkiv. I arkivene 

kan forskere selv publisere sine arbeider 

parallelt med tradisjonell publisering. 

I tillegg til å være en del av Open Acess- 

tankegangen bidrar de institusjonelle arki-

vene til at all den vitenskapelige aktiviteten 

som foregår på institusjonene blir synlig. 

For forfatterne er det en gylden mulighet 

til å få fl ere lesere, mer bruk og mer sitering 

av arbeidene de gjør. 

Tilgangen til gratis vitenskapelig in-

formasjon av høy kvalitet har ikke bare 

et nasjonalt perspektiv. Ringvirkningene 

kan med tiden nå videre enn til det enkelte 

land. Mer gratis tilgjengelig vitenskapelig 

informasjon av høy kvalitet, kan også bli et 

bidrag til å minke forskjellen i tilgangen til 

kunnskap mellom rike og fattige land. 

Det fi nnes åpne institusjonelle arkiv ved 

fl ere institusjoner i Norge. For eksempel har 

Universitetene i Bergen, Trondheim, Oslo 

og Tromsø alle søkbare arkiv. Mange av 

høgskolene er også i startgropa for å lansere 

egne arkiv. Rundt 30 høgskoler har dannet 

et konsortium med det formål å utvikle 

felles institusjonelle arkiv. Prosjektet heter 

PEPIA og det er BIBSYS som står for utvik-

lingen på vegne av konsortrsiet. 

En slik vekst i antallet arkiv på de for-

skjellige institusjonene kunne fort blitt en 

uoversiktlig masse å orientere seg i. Heldig-

vis fi nnes det en motgift mot forvirringen. 

- Søketjenesten NORA gir en mulighet 

for felles søk i norske åpne institusjonelle 

arkiv. NORA er et samarbeidsprosjekt mel-

lom de fi re tidligere nevnte universitetene, 

fem høgskoler og Norsk Digitalt Bibliotek. 

Lenke til NORA fi nnes på nettadressen: 

http://www.ub.uio.no/nora/noaister/se-

arch.html. Fra denne siden fi nnes lenker 

videre både til avansert søk og til mer in-

formasjon om NORA. Institusjonene som 

har søkbare arkiv tilgjengelige gjennom 

NORA er listet opp i en nedtrekksmeny i 

søkebildet.

Det enkle søket er ordsøk etter Go-

ogle-metoden. Du kan søke etter forfatter, 

tittelord og ord fra sammendrag i samme 

felt. Fra treffl  isten kommer du så videre til 

dokumentet i fulltekst, via institusjonenes 

forskjellige arkiveringssystemer. Det hele er 

enkelt og greit å manøvrere i. Avansert søk 

har noen fl ere søkemuligheter og avgrens-

ninger. For eksempel fi nner du her mulighet 

for søk på fraser. Kort sagt er NORA en grei 

og funksjonell søketjeneste som gir tilgang 

til stadig større mengder akademiske, kva-

litetssikrede ressurser fra universitets- og 

høgskolesektoren.  •
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TEKST • Kim A. Tallerås 
 Masterstudent i bibliotek- og 
 informasjonsvitenskap
 Høgskolen i Oslo

Kims spalte

Prinsipp til besvær

Vil kapre seniorene
 

Arbeidsmarkedet er hett. Alle kjemper 

om de samme hodene, og jakter på yngre 

mennesker. Veritas tenker annerledes og 

vender blikket mot dem som har levd en 

stund. 

- Alle løper etter de unge. Det blir for 

mange om beinet. Vi fant ut at vi måtte 

vende oss mot en annen og ny gruppe. Vi 

tenkte: Det må da være mange mennesker 

med erfaring som kan tenke seg å skifte 

jobb, sier personalsjef Marit Torset i Det 

Norske Veritas (DNV) til seniorpolitikk.

no. 

I skrivende stund diskuteres bibliotekut-

redninga, blant annet på biblioteknorges 

e-postliste. De fl este av innleggende der ut-

trykker bekymring for hvordan den såkalte 

konsolideringen skal foregå i praksis. Dette 

er bra, slik bekymring genererer debatter 

som kan bidra til å korrigere utredningas 

målsetninger og planlagte tiltak ved å be-

lyse den faktiske situasjonen til dem som 

berøres. 

Hva så med de andre målområdene 

i utredninga? De som mer eller mindre 

forespeiler strategiske visjoner som det 

er vanskeligere å stille seg kritisk til; for 

eksempel planen om en omfattende digital 

opprustning (en prosess som forsåvidt al-

lerede er godt i gang). Er det ikke også på 

dette området helt nødvendig med både 

dype og brede diskusjoner for at strategi 

og tiltak skal føre bibliotekene i riktig ret-

ning. For å sikre at biblioteket fortsatt er 

det bibliotekarer og brukere ønsker at det 

skal være, også etter 2014. Denne spalten 

tror den faktisk vil gå så langt som til å 

hevde at biblioteket står i fare for å utspille 

sin rolle som en demokratisk institusjon 

- som sikrer lik tilgang til alle - hvis en 

slik diskusjon ikke fi nner sted før de store 

tiltakene settes inn. 

Tidligere i høst (Klassekampen 11.07) 

ble det satt spørsmålstegn ved hvorvidt 

nasjonalbibliotekets planlagte digitalise-

ringsprosjekt står i fare for å tilsidesette 

gratisprinsippet ved å antyde mulighetene 

for bruk av visse betalingstjenester. ”Det 

kan bli vanskelig å  realisere gratisprinsip-

pet for alt digitalt materiale”, svarte direk-

tør for Nasjonalbibliotekets IKT-avdeling 

Svein Arne Solbakk. (Bibliotekforeningen 

har nylig gjentatt spørsmålet uten å oppnå 

større klarhet.) Med et slik svar er Solbakk 

og Nasjonalbiblioteket kanskje realistiske, 

men kunne man ikke utvist et noe større 

engasjement på vegne av et prinsipp som 

spiller en vesentlig rolle for folkebibliote-

kets sjeleliv? 

Ctrl C er den nye kopimaskinen, noe 

som sprer frykt blant dem som lever av å 

selge innhold. Det stilles krav til at eien-

domsrett og brukerrestriksjoner knyttet 

til digitalt innhold skal beskyttes ved lov, i 

likhet med trykte bøker og de kopirestrik-

sjoner som gjelder for disse. Problemet 

er at digitalt innhold ikke kan knyttes til 

bestemte formater eller formidlingsverktøy. 

Digitalt innhold spres rett og slett på utrolig 

mange måter. I dag må derfor slike lover 

utformes kontinuerlig for å kunne virke 

optimalt innenfor ekstremt foranderlige 

omgivelser, og fokus rettes mot hvordan 

man til enhver tid kan sikre lønnsomhet. 

Hvordan folkebibliotekets gratisprinsipp 

eventuelt skal kunne videreføres når inn-

gjerdinger for det digitale marked utfor-

mes, har foreløpig vært en nedprioritert 

problemstilling. 

På bakgrunn av ”Bibliotekreform 2014” 

har biblioteksektoren nå en gylden anled-

ning til å komme på banen, internt som 

eksternt. Utredninga proklamerer nemlig 

at en av hjørnesteinene i fremtidens bibli-
otek vil være å tilby ”nettbasert tilgang til 

bibliotekkataloger, hjemmesider, portaler, 

informasjonstjenester og dokumenter i 

fulltekst”. Den hevder videre at det nye bi-

blioteket vil ”ta opp i seg nye informasjons-

bærende medier, og gjøre dem tilgjengelige 

for alle”. 

Store byråkratiske ord? Kanskje, men de 

antyder da vitterlig at et visst verdigrunnlag 

skal opprettholdes gjennom den digitale 

revolusjonen. Dette burde kunne inspi-

rere til diskusjoner som både omhandler 

bibliotekets verdigrunnlag av 2006 og de 

rent tekniske løsningene som kan svare til 

dette verdigrunnlaget. 

Parolen om tilgjengelighet for alle har 

til nå implisert gratisprinsippet som et 

verktøy for realisering. På tross av at kref-

ter i vår samtid snakker høyt om at dette 

vil være et umulig krav  for fremtidens 

informasjonsbærende medier, håper jeg 

både bibliotekarer og andre av prinsipp 

vil være uenige i det. Hvordan kravet kan 

opprettholdes fortjener i alle fall en skikke-

lig diskusjon. Det gjør også spørsmålet om 

hva folkebiblioteket eventuelt vil være uten 
et gratisprinsipp. •

DNV Maritime (selskapets norske en-

heter for maritime aktiviteter) har startet 

jakten på medarbeidere som har levd en 

stund. I en storstilt annonsekampanje 

søker de etter fl inke folk med erfaring. De 

søker personer som fortsatt er klare for ny 

kunnskap og store utfordringer. 

Torset understreker at de som tror de 

kan slappe av hos Veritas de siste årene 

fram til pensjonsalder kan spare seg søk-

naden. – Vi tenner på dem som fortsatt er 

ivrige, sier hun. •

Spleiselag for TV-aksjon
Inntektene av årets TV-aksjon gikk til organisa-

sjonen ”Leger uten grenser”. Som tidligere spleiset 

YS og enkeltforbund på et beløp som oversendes 

årets TV-aksjon. I år endte sluttsummen på 150 

000 kroner. Foruten YS var medlemsforbundene 

Avyo, Farmasiforbundet, Finansforbundet, KFO, 

Negotia, Norges Banks Funksjonærforbund og 

Parat bidragsytere. - Dette må vi si oss fornøyd 

med, mener den nye YS-lederen Tore Eugen 

Kvalheim. – Igjen har YS-forbundene ikke bare 

vist giverglede, men de har også valgt å fl agge 

YS-fellesskapet på denne måten. En fi n tradisjon, 

fastslår YS-lederen. •
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Å ringe Xtra personell er den raskeste og 
enkleste måten å få tak i dyktige med-
arbeidere 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 forbe-
redelser 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

LEDER AV NORDBY FILIAL/ÅS BIBLIOTEK
Det er ledig 85% stilling som leder ved Nordby fi lial, som er et kombina-
sjonsbibliotek. Det kreves bibliotekarutdanning fra Høgskolen i Oslo eller 
tilsvarende. Stillingen vurderes utvidet til 100% fra august 2007.

Nordby fi lial er en kulturinstitusjon i Nordby, og litteraturformidling til 
barn og voksne er en kjernevirksomhet. Vi søker en utadrettet person 
med interesse for formidling. Lederen har ansvar for den daglige driften, 
herunder innkjøp og katalogisering. Vi legger stor vekt på personlige 
egenskaper og søker en selvstendig, initiativrik person med gode samar-
beidsevner og gode IT-kunnskaper. Dette er en spennende og utfordrende 
stilling som gir muligheter til selv å påvirke innholdet. Lederen inngår i 
det faglige teamet ved hovedbiblioteket.

60% av stillingen er knyttet til folkebiblioteket, 25% til Nordbytun ung-
domsskole. Stillingen er nylig utvidet fra 60 til 85% , og den som tilsettes 
vil være med på å utarbeide den nye vaktplanen. Det må påregnes en 
kveldsvakt i uken pluss vakt annenhver lørdag.  I tillegg til bibliotekarstil-
lingen er det en 27% assistentstilling. Ås bibliotek bruker Mikromarc, og 
kjennskap til dette systemet er en fordel.

Lønn etter avtale. For øvrig gjelder vanlige kommunale ansettelsesvil-
kår. Ta kontakt med biblioteksjef Marianne Selvik, tlf. 64 96 23 72 ved 
spørsmål.

Søknadsfrist 24.11.2006.

Litt om Ås og oss:
Ås bibliotek består av hovedbibliotek og fi lial med til sammen 6,37 årsverk. 
Ås kommune ligger 3 mil syd for Oslo, med Nordby som en livskraftig bygd 
nord i kommunen. I Ås bor det ca 14500 mennesker. Ås er i sentrum av 
Folloregionen.
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Bakgrunn

Som en del av helsereformen i 2002 ble en rekke 

sykehus slått sammen til større enheter. Håloga-

land Helseforetak(HHF) var ett av dem og bestod 

av sykehusene i Harstad, Narvik og Stokmarknes. 

HHF er som det første sykehus i Norge vedtatt av-

viklet etter Tore Tønnes helsereform. Stokmarknes 

ble en del av Nordlandssykehuset 1/9-2006, mens 

Harstad og Narvik blir en del av Universitetssyke-

huset Nord-Norge (UNN) fra 1/1-2007.

Undertegnede har arbeidet som bibliotekleder 

i HHF fra 2003.

Bibliotekutviklingen i HHF de siste årene

Sammenslåingsprosessen er med på å skape 

mange muligheter og utfordringer. UNN har 

tradisjonelt kjøpt tjenester fra UB (her Universi-

tetsbiblioteket i Tromsø), mens HHF  har drevet 

et eget bibliotek. Satsningsområde for HHF de 

siste årene har vært utviklingen av et elektronisk 

nettbibliotek.

Vedtak som er eff ektuert er:

Etablering av en nettverksversjon av Refe-

rence Manager

Onlinetilgang til det kliniske oppslagsver-

ket UpToDate

Ut v i k l i ng  av  bibl ioteket s  net t s i-

der (med unnta k av bokbasen og 

U pTo D a t e  k a n  s i d e n e  s e e s  p å 

http://www.hhf.no)

Jeg har også fått være med å påvirke utviklin-

gen av sykehusets internettsider og intranettsider. 

Da sykehuset i 2005 tok i bruk det nye publiserings-

systemet CorePublish, var det informasjonssjefen 

og jeg som ble plukket ut til å bli superbrukere 

(ingen ansatte fra IT-avdelingen). Ansatte i HHF 

er per dags dato meget fornøyd med bibliotekets 

nettsider (sjekk vedlagt uttalelse). De har også til-

gang til intranettsidene til UNN, og synes ikke det 

er like lett å fi nne fram der. UNN tok  CorePublish 

i bruk samtidig, men ingen bibliotekar  kunne være 

med å påvirke utviklingen der.

Dette leder fram til følgende spørsmål: Bør 

ikke bibliotekarene ta mer tak i hvordan nettsider 

struktureres? Ikke overraskende mener jeg og fl ere 

ansatte i HHF ja. Spesielt ettersom strukturering 

av informasjon er en bibliotekars kjernekompe-

tanse.

Kampen er allerede i gang. UNNs webre-

daktør Knut Hansen vil utsette prosjektarbeidet 

•

•

•

Nytt universitetssykehus i Helse Nord, 
nytt universitetsbibliotek også?
Statusrapport fra Harstad

TEKST •  Jan Frode Kjensli
  Avdelingsleder Bibliotek
  Hålogalandssykehuset Harstad

med nye nettsider, mens kst. foretaksdirektør i 

HHF; Jorun Støvne Pettersen og jeg presser på i 

motsatt retning.

Jeg har fått muntlig bekreftet at en artik-

kel av meg presenteres i UNNs egen internavis 

Pingvinen fredag 27. oktober (http://www.unn.

no/category10086.html). Et av hovedpoengene i 

artikkelen er at i en kompetansebasert bedrift er 

det viktig å kunne ha muligheten til å foreta valg av 

rett kunnskapskilde. Denne muligheten forvitres 

når en ikke er obs på valgmulighetene (dvs at andre 

relevante lenker er plassert på andre avdelingssi-

der, noe som kjennetegner UNNs intranettsider). 

Derfor synes jeg at det er en styrke å samle for 

eksempel legemiddelinformasjonen på ett sted. 

En hovedkonklusjon her er at bibliotekarer bør 

være mer aktive i kampen for å påvirke hvordan 

nettstedene til arbeidsgiveren struktureres. Jeg ser 

at det er et stykke fram til det i sykehussektoren 

hvor mange bibliotek sliter med å bli plassert på 

startsida til arbeidsgiveren.

Det er også andre utfordringer i en bedrift 

hvor ikke akkurat kjennskap til lisensbetingelser, 

fornyelsesfrister og prisutvikling innenfor elek-

troniske tidsskrifter har stått i høysetet. Dette 

kombinert med et ønske om å spare penger skaper 

store utfordringer.

Ansatte i HHF og ledere i UNN (Knut Hansen 

og leder for medisinsk service Magne Johnsen) 

har forventninger om at UBs ressurser skal bli 

tilgjengelig i Harstad og Narvik. 

I tillegg må en også ha en omlegging av ip-

adresser så sykehusene i Tromsø, Harstad og 

Narvik får felles ip-rekke

Hvem skal så fi nansiere dette?

Ettersom bibliotekbudsjettet i HHF er ganske 

så minimalt i utgangspunktet sier det seg selv at 

enten må avtalen med UB reforhandles  eller så må 

budsjettet til HHF-biblioteket styrkes. 

I denne sammenheng må en også vurdere om 

det er alle ressursene som er av interesse. UB betje-

ner jo ikke bare medisinfaglige utdanninger. 

Med i betraktningen må det også tas med at 

en rekke av de ressursene UB har tilgang til får 

HHF allerede gjennom helsebiblioteket (deriblant 

referansedatabasene til UB).

I tillegg er det et forhold som må endres. Per i 

dag er det serviceleder ved UNN, Magne Johnsen 

som har bestilleransvaret i forhold til UB. Skal en 

koordinere abonnementene til UB og HHF bør 

bestilleransvaret fl yttes over til bibliotekarstil-

lingen i HHF.

Oppsummering

Det blir en spennende prosess fremover hvor 

mange uavklarte spørsmål må besvares.

Samtidig har jeg også argumentert for at 

bibliotekarers kjernekompetanse bør utnyttes i in-

formasjonsstrategien til arbeidsgiver, det være seg 

sykehus, kommune, bank, osv. Dette er ikke bare 

noe vi trenger for å få lagd 100 % stillinger, men er 

også med på å skape en spennende arbeidsdag!

Harstad 03.10.06

Vedr bibliotekfunksjonen på intranett etter sammenslåingen 
mellom UNN og HHF

Vi har i HHF hatt et meget godt verktøy gjennom biblioteket på intranett. Her ligger tids-
skrifter og oppslagsverk som vi bruker i vårt daglige arbeid og til faglig utvikling. Informa-
sjonen er lett tilgjengelig, og det er lett å fi nne frem. Vi har selv fått være med å påvirke 
utviklingen i denne tjenesten.

Det er å håpe at dette ikke forsvinner etter sammenslåingen 01.01.07. Vi har også hatt tilgang 
til intranettet på UNN. Vi er mange som mener at det er lettere å fi nne frem til det vi søker 
via biblioteket hos oss. 
På vegne av våre medlemmer ber vi om at denne tjenesten videreføres i et nytt felles intra-
nett. 

Hanne Frøyshov, Foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening i Hålogaland helseforetak

Richard Slubowski, Foretakstilitsvalgt for Den Norske Lægeforening  i Hålogaland helseforetak

Annette Schmiz, varatillitsvalgt for overlegeforeningen på Harstad sykehus.



 Bibliotekaren 11/2006  |  35

Handelshøyskolen BI dekker 
en betydelig del av behovet for
utdanning innen det økonomisk
administrative fagområdet i
Norge, og er en av Europas
største handelshøyskoler med
18.500 studenter. Studie-
tilbudet spenner fra bachelor-
studier via masterprogrammer 
til doktorgradsutdanning.
Fagområdene har basis i
økonomi-, markedsføring og
ledelsesfag, og BI har et av
Europas ledende vitenskapelige
miljøer innenfor disse
områdene.

Studiene tilbys gjennom et
omfattende nettverk av 13
studiesteder fra Kristiansand i
sør til Tromsø i nord. BI tilbyr
også studier i Kina og Litauen
samt at vi har et nettverk på
over 100 samarbeidende
universiteter og høyskoler i
utlandet. 

Høsten 2005 flyttet BI til
Nydalen i Oslo, og samlet over
8000 BI studenter og 550
ansatte, hvorav 350  viten-
skapelige i et av Europas mest
moderne kunnskapsbygg.

BI vil bidra til økt verdiskapning
både i næringslivet, i det
offentlige og i samfunnet ellers. 

Stillingen som bibliotekdirektør ved BI blir ledig, og vi søker en visjonær
og dynamisk person som kan bidra til å realisere Handelshøyskolen BIs
ambisjon om å være en av Europas mest moderne læringsarenaer.

Bibliotekdirektørens hovedansvar vil være å videreutvikle biblioteket som
en integrert/sentral del av våre totale lærings- og undervisningsressurser
og vår kunnskapsproduksjon. 

Biblioteket har 29 ansatte, og en samling som omfatter ca 100 000 trykte
bøker, ca 30 000 elektroniske bøker, 550 løpende trykte tidsskrift og 12
000 elektroniske tidsskrift. Det fysiske biblioteket er basert på et integrert
læringskonsept og rommer både arbeidsplasser, informasjons- og
læringsressurser over 6500 kvadratmeter. Bibliotekets brukere omfatter
omlag 18 700 studenter og 700 ansatte fordelt på BIs studiesteder i
Norge og i utlandet.

Ansvarsområder
• Videreutvikling av bibliotekets elektroniske og fysiske tjenester slik at

disse understøtter læring og forskning
• Nettverksbygging og profilering nasjonalt og internasjonalt
• Budsjett- og personalansvar

Kvalifikasjoner
Vi søker en fremtidsrettet person med gode lederegenskaper og klar
brukerorientering. Søkere må ha høyere utdanning, fortrinnsvis
bibliotekfaglig, samt ledererfaring. Kjennskap til undervisnings- og
forskningsinstitusjoner er en fordel, og god IKT kompetanse både
strategisk og på brukernivå samt gode engelskkunnskaper vil bli vektlagt.
Rett person har evne til å skape resultater gjennom medarbeidere og
gjennom relasjonsbygging internt og eksternt.

Det er ønskelig med tiltredelse 1. januar 2007.

Stillingen rapporterer til prorektor og lønnes etter kvalifikasjoner i ltr. 65-86.

Nærmere informasjoner om stillingen kan fåes ved henvendelse til
prorektor Inge Jan Henjesand på tlf. 46 41 04 02 eller e-post:
inge.j.henjesand@bi.no

Søknad med CV sendes innen 15. november til Handelshøyskolen BI,
Personalavdelingen v/Tone Løvdal, e-post: tone.lovdal@bi.no

BIBLIOTEKDIREKTØR
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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 fi nner ”Oppdatering av 
medlemsregisteret”.  

Takk for hjelpen!

Korrekt medlemsinfo?

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven: 

www.bibforb.no

Staten vokser 
mest framover
De siste 15 årene har veksten i det pri-

vate forbruket vært langt større enn det 

off entlige forbruket. Nå tror Statistisk 

sentralbyrå (SSB) at dette vil snu, skriver 

Klassekampen. Den reelle veksten i de of-

fentlige utgiftene vil være på 2,75 prosent 

neste år, hevder Finansdepartementet 

i det nylig framlagte nasjonalbudsjet-

tet. Samtidig vil veksten i bruttonasjo-

nalproduktet i fastlandsnorge, det vil 

si verdiskapningen i Norge fratrukket 

oljenæringen og utenriksskipsfart, være 

på 2,1 prosent, tror SSB. I følge Klasse-

kampen kan dette sies på en annen måte: 

- Off entlig sektor vil i 2007 ta en større 

del av kaka enn privat sektor, noe som 

igjen fører til fl ere sykehjemsplasser og 

færre lystbåter. Og det er en stund siden 

det skjedde sist.  •

Fra YS til Høyre
Rune Aale-Hansen har sluttet som po-

litisk rådgiver i YS-sekretariatet. Det 

skjedde i midten av oktober, da han fi kk 

jobb i Høyres Hovedorganisasjon. Det 

ble da vurdert som ryddig med en rask 

avvikling av arbeidsforholdet i YS.  •

Status avgjør 
når man slutter 

 

Hvor du er plassert i hierarkiet på ar-

beidsplassen har innf lytelse på hvor 

lenge du ønsker å bli i jobben, melder 

seniorpolitikk.no. De viser til rapporten 

”Äldre medarbetares attityder till ett långt 

arbetsliv”, en gjennomgang av svenske 

helsearbeideres syn på lengden av eget 

yrkesliv. I rapporten konkluderer forsker 

Kerstin Nilsson med at status man har på 

arbeidsplassen, påvirker ønsker om hvor 

langt arbeidslivet skal være. - De som 

først og fremst oppga og ville arbeide til 

65 år eller lengre, tilhørte yrkesgrupper 

med hierarkisk høyere posisjon i orga-

nisasjonen (leger og psykologer). Disse 

eldre medarbeiderne opplevde at de ble 

sett og at de var betydningsfulle, men de 

opplevde også bedre helse, opplyser Nils-

son i rapporten, som bygger på intervjuer 

med medarbeidere som er 55 år og eldre i 

helse- og omsorgssektoren i Skåne.  •
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Konkurrent? Partner? Eller noe å etterligne?

”Dette viser at befolkningen i Norge 
bor både konsentrert og spredt”

Seniorrådgiver Grete Bergh i ABM-utvikling, etter å ha vist hvor 
mange kommunale bibliotek i Norge som har få innbyggere bak seg, 
for deretter å vise hvor mange mennesker i Norge som bor i tettbygde 
strøk, under årets biblioteklederkonferanse 23. oktober. 

Andre dag av årets biblioteklederkonferanse hentet 

innledere fra andre land og fra andre bransjer. 

Hensikten var nok å gi litt friske sideblikk inn i utfor-

dringene som er beskrevet i bibliotekutredninga. 

Vi hørte Annemarie Kuipers fortelle fra 

Nederland, der de rett nok gjennomgikk en slags 

konsolidering i Gelderland, men der landets biblio-

tekhistorie er totalt annerledes enn den norske. Vi 

hørte danske Gitte Larsen fortelle om måten de 

jobber med kurstilbudene ved Danmarks bibliotek-

skole, som har 5000 kursdeltakere på 200-250 kurs 

årlig. Det er en solid dose kompetanseutvikling.

Men ikke minst fi kk konferansen høre Mikael 

Rohde. Han kom i fj or vår fra markedssjefj obbene 

i Netcom og Findexa for å bli administrerende 

direktør i Schibsted Søk. Han har hittil svidd av 

150 millioner kroner på søkeprosjektet Sesam, som 

startet opp i november i fj or. Så langt tjener de ikke 

penger. Under konferansen sa han at de sikkert 

kom til å bruke like mye penger framover også, før 

de fi kk inntjening. 

Sesam står fram som en søkemotor med styrke 

på framfi nning av norsk materiale og med gode 

muligheter for å foredle søkene, ved hjelp av Fast 

sin søketeknologi. De må forholde seg til en rekke 

aktører som produserer og legger ut innhold som 

deres søkemotor skal fi nne. Mengden informasjon 

som ligger på webben vokser som kjent sterkt. 

I forrige måned skulle det være 250 millioner 

web-dokumenter på norske domener. Og Sesam 

nærmer seg 20 milliarder indekserte dokumenter 

verden over. 

Ikke rart da at Mikael Rohde påstod: - Søke-

motorene vil bli framtidas bibliotek. Han la til at 

han tror det aller meste kommer til å være fritt 

tilgjengelig. 

Sesam-sjefen gikk videre med å beskrive en del 

utviklingstrekk og hvordan de møter disse i hans 

fi rma. Bibliotekarene i salen sugde kunnskap fra 

dette spennende foredraget. Men de sleit nok også 

litt med å forstå hvordan bibliotekene skal møte en 

sånn utfordrer.

Ut fordrer? Tja,  er 

Sesam en reell utfordrer til 

bibliotekene, en konkur-

rent? Eller er søkemotorene 

våre nye partnere? Eller 

kanskje de gjør ting på en 

måte som er verdt å etter-

ligne i bibliotekene?

Rohde selv inviterte 

til samarbeid. De trenger 

tilgang på innhold, vi tren-

ger formidlingskanaler. 

– Innhold og distribusjon 

må kobles, på ulike måter. 

Data må kombineres til 

større søkeopplevelser, sa 

han etter å ha slått fast: 

- Bibliotek er ekstremt lite 

brukerorientert. 

Rohde så gjerne at de 

som allerede søker i de store 

webstedene, som for eksem-

pel vg.no, blir koblet til bibliotekmateriale. 

Deretter kom han med et utsagn vi bør la 

synke inn over oss: - Det som styrer bibliotekenes 

framtid er hva brukerne vil ha, ikke hva bibliotekene 

vil gjøre. 

Forståelse av brukeratferd ligger til grunn for 

god markedsføring i private bedrifter. Naturlig nok. 

For hvis de ikke forstår hvordan potensielle kunder 

tenker, så mister de salg og det går nedoverbakke. 

For bibliotekene derimot, er ikke denne kob-

linga mellom vår kundeforståelse og kundenes 

bruk så åpenbar. 

Nå som søkemotorene tar ”markedsandeler” fra 

bibliotekene, er det viktig å bli kjent med hvordan de 

private søkemotorene tenker, hvordan de vurderer 

brukeratferd. For vi kan lære en del om relasjon 

mellom produkt og bruker. 

Mange plages av at bibliotekene møter kon-

kurranse fra kommersielle aktører. Det bør vi i 

mindre grad tenke på. Det viktigst er å følge tett på 

søkemotorenes handlemåter, hvordan de analyserer 

brukerønsker, hvordan de markedsfører og distri-

buerer. Her må det være mye å lære. Bibliotekarer 

blir ikke kommersielt skitne på henda av å forstå 

hvordan betaling skjer i ”det litterære kretsløp” på 

internett, de bør tvert imot oppsøke ”blårussen” for 

bedre å kunne forstå hvordan internett-økonomien  

fungerer.

Derfor er det så godt å sitte sammen med en 

rekke bibliotekarer på konferanse, der represen-

tanter for både Sesam og Fast var innledere. Det 

perspektivet de bringer inn gjør oss forhåpentligvis 

mindre introverte. Og da kan vi bedre fi nne vår plass 

i de nye kretsløpene for informasjon og litteratur.

Det er dyrt å konkurrere med bibliotekene: Sesam-sjef Mikael Rohde svir av fl ere 
hundre millioner i oppbygging av den nye norske søkemotoren før den begynner 
å tjene penger for Schibsted. Hva kan bibliotek lære av de grep Sesam gjør?


