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Lederen har ordet
Det går mot jul igjen. Og ikke er det så veldig
lenge siden sist, heller. Sist det gikk mot jul,
mener jeg. Et sikkert tegn på at vi ikke blir
yngre med åra. Tiden har en tendens til å
gå fortere jo eldre man blir for de ﬂeste.
Jeg synes i alle fall at det er slik. Og jeg tror
jeg vet hvorfor. Jeg tror det er fordi at vi
fornemmer tidsintervaller (for eksempel et
år) i forhold til den tiden vi har levd. Slik at
jo lengre vi lever, jo fortere går tiden fordi
den tiden vi måler utgjør en stadig mindre
del av den samlede tiden vi har levd.
Vi blir nemlig eldre, uten å egentlig
reﬂektere mye over det i hverdagen kanskje.
Vi blir eldre hele tiden og hver eneste dag,
hvert eneste år, hver eneste jul. Stadig eldre.
Og det er helt ok, for alternativet er jo som
kjent ikke noe å trakte etter. Derfor er det
godt å bli eldre.
Helt til man søker jobb, og ikke får den
fordi man er for gammel. Hvor gammel må
man være for å oppleve dette? Ganske gammel, tenker du sikkert. Neida, det holder å
være midt i førtiårene.
Akkurat det har skjedd med et av våre
medlemmer, som ikke ﬁ kk en jobb vedkommende ellers var godt kvaliﬁsert for.
Grunnen til at vedkommende ikke fikk
jobben var alder.
Det er ulovlig.
Arbeidsmiljøloven er helt tydelig på
dette punktet, og har et eget kapittel (Kapittel 13) som er viet vern mot diskriminering.
Her går det frem i § 13-1 at diskriminering
på grunn av alder er forbudt. I resten av § 13
utdypes diskrimineringsvernet ytterligere,
og § 13-2 slår fast at vernet mot diskriminering gjelder alle sider ved arbeidsforholdet, altså: utlysning av stilling, ansettelse,
omplassering og forfremmelse, opplæring

og annen kompetanseutvikling, lønns- og
arbeidsvilkår samt opphør. Summert opp
er det altså slik at alder ikke kan være gyldig grunn for ikke å bli ansatt, ikke oppnå
forfremmelse, ikke oppnå lønnsutvikling på
linje med de øvrige arbeidstakere i virksomheten, ikke få delta i kompetanseutvikling
eller som grunn for opphør av stilling.
Dette innebærer ikke at man har krav på
en jobb eller en forfremmelse i kraft av sin
alder, men det betyr at Arbeidsmiljøloven
slår fast at alder ikke er gyldig som grunn
for at man ikke ﬁkk en jobb eller en forfremmelse som man ellers ville ha fått.
I den enkelte sak vil den som mener seg
diskriminert måtte legge frem opplysninger
som gir grunn til å tro at diskriminering
har funnet sted. Arbeidsmiljølovens § 13
er en sterk bestemmelse fordi den legger
bevisbyrden på arbeidsgiver i de saker der
ansatte eller søkere mener seg diskriminert.
Når en ansatt eller arbeidssøker legger fram
opplysninger som gjør det plausibelt at diskriminering på grunn av alder har funnet
sted, er det altså arbeidsgiver som må bevise
at så ikke var tilfellet.
Medlemmer av Bibliotekarforbundet
som mener at de er diskriminert på grunn
av alder må ta kontakt med sin tillitsvalgte.
Det at aldersdiskriminering ﬁnner sted på
bibliotek og blant bibliotekarer er et problem vi må komme til livs.
Fordi vi skal følge arbeidsmiljøloven,
selvfølgelig. Men ikke bare derfor. Også
fordi aldersdiskriminering er strategisk
idioti. Vi blir jo alle eldre, år for år – jul for
jul. Stadig litt eldre. I dag kan man som leder
eller tillitsvalgt ha ”gode” grunner til at man
ikke vil ansette en søker med noe høy alder,
(høy alder i denne sammenhengen er altså

45!) fordi det ikke passer at vedkommende
har høy alder. Det passer ikke i forhold
til bibliotekets image for eksempel. Ja vel,
så har vi innarbeidet det i kulturen vår, i
profesjonen vår, at vi kanskje diskriminerer
de over 45 litt, i hvert fall når vi har grunner for det. Vi tar det ikke så nøye, det der
med aldersdiskrimineringen. Også blir
spørsmålet: Hvor mange år har du igjen?
Hvor mange år har du igjen av det REELLE
yrkeslivet ditt? Den delen av det hvor du
kan søke nye utfordringer og andre jobber og bli vurdert etter kvaliﬁkasjoner og
kompetanse, og ikke etter alder?
Dette er opplagt: I dag kan du aldersdiskriminere, i morgen blir du aldersdiskriminert. Det er ikke et spørsmål eller
en spådom, det er en krystallklar konsekvens.
Tillitsvalgte og biblioteksjefer må ta
ansvar og sørge for at Arbeidsmiljølovens
§ 13 blir fulgt. Ellers har tida snart rent ut
for noen og enhver av oss..
Jeg ønsker alle en riktig god jul og et
diskrimineringsfritt nytt år.

Monica Deildok
Forbundsleder
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Lyttende landsstyre
med viktige signaler
Det smeller ikke veggimellom når Bibliotekarforbundets landsstyre
møtes. Men representantene for fylkeslagene vet å lytte, og de vet
å si ifra om viktige ting.

TEKST & FOTO • Erling Bergan
Mandag 20. november var landsstyret i BF
samlet til møte i Oslo. Forbundsleders beretning er alltid første punkt på slike møter.
Denne gangen var det i tillegg yrkesetikk
og bibliotekutredning som var hovedsaker.
Og på slutten var man innom skolebibliotekkampanja, lokale lønnsforhandlinger i
videregående skoler og bonusbetaling til
ledere.

Forbundsleders beretning
Det var tariﬀspørsmål som sto i sentrum i
forbundsleder Monica Deildoks beretning
for landsstyret. Ikke unaturlig, ettersom en
vesentlig del av arbeidet i perioden har vært
preget av forberedelser og gjennomføring
av hovedtariﬀoppgjøret 2006. BF har ført
forhandlinger på vegne av sine medlemmer
i alle tariﬀområder der vi har medlemmer.
Med unntak av NAVO gikk alle oppgjørene

til brudd og megling, og deretter et akseptert meglingsresultat på om lag 4%.
Monica Deildok gikk gjennom noen
kodeendringer i oﬀentlig sektor. BF har
blant annet fått gjennomslag i KS-sektoren for å omgjøre stillingskode 8112 fra
Distriktsbibliotekar til Spesialbibliotekar,
og BF-ledelsen vil gjerne ha tilbakemeldinger fra lokale tillitsvalgte og fylkeslag
på hvilke virkninger dette får for lokal
stillingsstruktur i virksomhetene. BF kan
nyttegjøre seg slike erfaringer fram mot
neste hovedoppgjør.
- I statlig sektor har det kommet en
kodeendring vi derimot ikke ønsket, og
som vi har argumentert mot i de sentrale
justeringsforhandlingene, fortalte forbundslederen til landsstyret. Stillingskode
1178 Avdelingsbibliotekar ble her omgjort
til stillingskode 1515 Bibliotekar. - Dette
innebærer at et nivå i den statlige lønnsplanen for bibliotekarer er gjort betydelig
mindre synlig, sa Monica Deildok, som la

til at stillingen fortsatt må brukes som en
avansementsstilling. Hun måtte innrømme
at BF for denne stillingen ikke greidde å
innfri i forhold til kravet i målprogrammet
om at de statlige bibliotekarkodene skal
beholde sine diﬀerensierte betegnelser. På
den annen side bør omgjøringen ha bidratt
til å åpne denne avansementskoden for
ﬂere medlemmer, i og med at koblingen
til Avdeling er tatt bort. - Hvordan dette
gjør seg utslag i praktisk bruk av koden for
våre medlemmer i statlige virksomheter
vil det være viktig å høste erfaringer med,
sa hun.

Rådgivende tariffutvalg
I forkant av de sentrale forhandlingene
våren 2006 hadde BF et rådgivende tariﬀutvalg i arbeid som bidro til utformingen
av kravene. Utvalget besto av medlemmer
fra hvert tariﬀområde, med forbundsleder
som leder for utvalget. Selv om dette hadde
vært et nyttig grep, mente forbundslederen
at dette burde gjøres litt annerledes før
neste oppgjør:
- Erfaringene med å trekke inn tillitsvalgte fra ulike tariﬀområder i diskusjoner
om tariﬀ politikk og utforming av krav er
gode. Men slik dette rådet var sammensatt
er det min oppfatning at det ikke fungerte
optimalt. Fordi alle medlemmene kom fra
ulike tariﬀområder, ble verdien av å overføre erfaringer stor. Men mulighetene for
dybdediskusjoner om det enkelte området
ble liten. Det er i all hovedsak det siste
vi vil ha behov for dersom utvalget skal
kunne fungere optimalt i forhold til å peke
på utfordringer, komme med strategiske

Det var stor spennvidde i sakene som landsstyret
behandlet denne gangen. Her forteller Grete Bergh
fra ABM-utvikling om hovedpunktene i Bibliotekreform 2014.
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Marit Andersen Somby fra Troms
BF foreslo en runde med regionale
kick-off-arrangement før de lokale
forhandlingene setter i gang, gjerne
rett før sommeren. Forslaget falt i
god jord hos landsstyret, og dermed
vil nok forbundsstyret prøve dette
i 2007.
vurderinger og bidra til kravformuleringer på det enkelte
tariﬀområdet. Med bakgrunn
i dette tenker jeg at vi heller
bør opprette ﬂere utvalg som
er tariﬀspesiﬁkke. Det vil i så
fall være naturlig å starte med
tariﬀ spesiﬁ kke utvalg i de to
største tariﬀområdene våre: KS
og stat, sa Monica Deildok.
Lærdommer fra de lokale
forhandlingene var også i fokus
i forbundsleders beretning.
- Et problemområde som
utkrystalliserte seg var behovet for mer forhandlingskapasitet i statlig
sektor. Ved de virksomheter der vi har to
eller ﬂere medlemmer har tillitsvalgte forhandlet, og forberedelser og gjennomføring
har fungert bra. Ved en del av virksomhetene hvor vi har ett medlem har de lokale
forhandlingene fungert fordi medlemmet
har forhandlet selv eller fått bistand fra sitt
fylkeslag. Men ved en del av virksomhetene
hvor vi har ett eller to medlemmer har det
vært vanskelig å finne lokal forhandler.
Forbundet må opparbeide seg en bedre
kapasitet på dette området, og ha en langt
bedre beredskap ved neste korsvei. Alenemedlemmene i statlig sektor er av stor
strategisk betydning for BF, og det er ikke
godt nok at vi ikke har hatt en skikkelig
beredskap på ivaretakelsen av disse, sa en
selvkritisk forbundsleder til landsstyret.
Hun antydet at en løsning vil være å ruste
opp kompetanse på statlig sektor hos fylkeslagenes forhandlingsutvalg, men i tillegg
bygge opp en ”ekstraberedskap” bestående
av forhandlere som kan turnere.

Fylkeslagene
Fylkeslagenes situasjon krever økt fokus
i BF, i følge forbundets leder. De har en
viktig rolle ved lokale forhandlinger, og
de ﬂeste fylkeslagene gjør denne jobben
godt, påpekte Deildok. Men noen makter
det ikke, og dette fører til problemer for
enkeltmedlemmer og tillitsvalgte. - Derfor
må vi ﬁnne metoder for å løse situasjonen
for de fylkeslagene som sliter med å få folk
til å påta seg verv. Fylkeslagene, deres arbeid
og innsats er av stor betydning for BFs
eksistens, og dette er derfor en prioritert
oppgave i umiddelbar fremtid. Jeg tror at

mye kan gjøres gjennom systematisk skolering, nettverkstreﬀ og mer informasjon fra
sekretariat og forbundsstyret, sa hun.
Av andre ting som ble tatt opp i beretningen, var den vellykka aktiviteten BF
hadde under bibliotekmøtet i Trondheim i
mars 2006, stand og verving ved bibliotekarutdanninga i Oslo, og kursvirksomheten.
Det siste trenger fornyelse, sa forbundslederen: - Det er viktig å arrangere tariﬀspesiﬁkke forhandlingskurs, og dette må vi
komme i gang med i langt større grad.
Videre nevnte Monica Deildok ombygginga i BF-sekretariatet i sommer, og de
problemer det har medført. Hun nevnte
også frikjøpet av nestleder Hanne Brunborg
i 80 % stilling ut 2007, som ses i sammenheng med styrking av sekretariatet i en
prosjektfase. Det dreier seg om å gi rom for
prosjektaktiviteter til medlemmer i statlige og private virksomheter med tanke på
forbedring av tjenestetilbudet overfor disse
medlemmene og bedre grunnlag for nyrekruttering innen statlig og privat sektor.
Videre skal forbundet arbeide mer aktivt
overfor studentene og studentmedlemmene
våre. Rådgivning og karriererådgivning
er det fjerde satsingsområdet innenfor
prosjektet.
BFs arbeid med American Corner-saka i
Stavanger, dispensasjoner for biblioteksjefer
i forhold til biblioteklova, vår nestleders
opprykk i YS-organene, og vårt vertskap for
skandinavisk fagforeningstreﬀ i november i
år ble også omtalt av BF-lederen.
Og ikke minst snakket Monica Deildok
om den nettopp framlagte bibliotekutredninga: - BF har uttalt seg overveiende
positivt om hovedelementene og retningsangivelsene i denne, samtidig som vi har

sagt at vi ser utfordringer blant annet knyttet til eierstrukturer, sa forbundslederen.

Kick-off før lokale forhandlinger
Debatten etter beretningen viste at forsamlingen var svært tariﬀ- og forhandlingskyndig. Lokale forhandlinger krever en
god del av de involverte, og det varierer en
del hvor mye fylkeslagene er inne i bildet.
At skolering og informasjon er viktig, kom
tydelig fram.
Marit Andersen Somby fra Troms BF
kom nok med dagens mest betydningsfulle
innspill, da hun poengterte nytten av å få
skolering rett oppunder de lokale forhandlingene. – Drøftingsmøter kommer ofte
som julekvelden på kjerringa for mange
tillitsvalgte. Det kan være vanskelig å få
tenkt gjennom problemstillinger på forhånd, og dermed kan man risikere å ikke
ha noe å si. Tankene kommer etterpå, og
da er det for sent. Vi kunne ønsket oss en
runde med regionale kick-oﬀ-arrangement
før de lokale forhandlingene setter i gang,
kanskje rett før sommeren. Epost fra BFsentralt kan være nyttig, men vi trenger å
møtes, og det bør vi gjøre i eget fylke. Hvis
tillitsvalgte må reise til Oslo, kan det regnes
som litt skummelt. Da kan de risikere å ble
regnet som ”Forhandlere” etterpå, med
oppgaver ut over eget verv som tillitsvalgt,
sa Somby.
Og forslaget hennes falt i god jord
hos landsstyrets medlemmer. Det kan bli
vanskelig for forbundsstyret ikke å prøve
dette i 2007. De få kommentarene som
gikk på Deildoks forslag om tariﬀspesiﬁkke
tariﬀ utvalg, tyder på at også dette ﬁnner
gjenklang i organisasjonen.
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 Yrkesetikk
Stig Elvis Furset holdt innledning om BFs
håndtering av yrkesetikken. Han rapporterte fra Yrkesetisk Råds første år, og for
situasjonen etter at en arbeidsgruppe på
tvers av ﬂere bibliotekorganisasjoner hadde
levert sitt forslag. At rådet var satt sammen
av fra ulike bibliotek, framfor som representanter fra ulike organisasjoner, fremhevet
han som svært positivt og som noe BF
burde videreføre. At medlemmene faktisk
var medlemmer av ulike fagforeninger, var
likevel positivt. Han foreslo også at et nytt
yrkesetisk råd i starten burde få et kurs i
grunnleggende bibliotekjus.
Den viktigste erfaringa fra rådets arbeid
var nok likevel at hovedfokus fortsatt bør
være på å stimulere til debatt. – Ein kan
hevde at arbeidet med yrkesetikk er noko
som foregår nedanifrå. Det er i utfordrande
situasjonar på den enkelte arbeidsplass at
ein hindrar at retningslinjene berre blir
”hustavler” eller sjølvsagte ”god dag, mann
økseskaft”-formuleringar, sa Stig Elvis
Furset, som trakk fram Dilemma-spalten
i Bibliotekaren som positivt. Saker som
rådet har debattert, gjaldt velkjente tema
som bank-sponsing av nettbank-kurs for
seniorer, American Corner-saka og Muhammed-karikaturene.
I den felles arbeidsgruppa med de
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andre organisasjonene gikk det raskt å
komme fram til forslag om normer, sa Stig
Elvis. Han mente det ikke minst skyldtes
grunnarbeidet gjort av BF. Når det gjelder
den organisasjonsmessige forankringa,
var han skeptisk til å la bibliotekenes eiere
og brukere få hånd om vår yrkesgruppes
yrkesetikk. – Vi er ikkje med på å vedta
yrkesetikk for sjukepleiarar, sjølv om vi ligg
på sjukehus, påpekte han, og minnet oss
om at Svensk Biblioteksförening har avvist
å være med på behandling av yrkesetikk og
henvist til fagforeningene.
Dette poenget ble kommentert av ﬂere i
landsstyret. Margunn Haugland fra Agder
BF mente det var viktig at Bibliotekarforbundet holdt styringa på yrkesetikken for
bibliotekarer, og at vi ikke måtte overlate
dette til arbeidsgiver. Anne Woje fra Østfold BF pekte på at det kan være positivt
med yrkesetiske normer som binder alle
ansatte. Mari Lundevall fra Finnmark BF
minte om at det er bibliotekarer som er
medlem i andre organisasjoner i BF, og at
etikken burde gjelde yrkesgruppa uten å
skille mellom hvilken organisasjon man er
medlem av.

Bibliotekutredninga
Seniorrådgiver Grete Bergh fra ABM-utvikling holdt innledning om bibliotekut-

redninga for landsstyret, og gikk gjennom
hovedpunktene i Bibliotekreform 2014.
Dette er presentert tidligere i Bibliotekaren
og skal ikke gjentas her. Men her er noe av
det som kom fram i debatten:
Anne Woje håpet at strategien ville
bli som utredningen tilsa. Hun ville nødig
være pessimist, men var spent på hvordan
konsolideringa ville bli mottatt lokalt
politisk. – Hvis det ikke kommer mange
friske penger, spesielt fra staten, vil det nok
skje lite, sa hun. Og Cathrine Undhjem fra
Oslo/Akershus BF fulgte opp med sterk tvil
om konsolideringa lot seg gjennomføre i
praksis. – Man burde vel ha sett nærmere
på erfaringene fra museumsreformen. Det
må være rom for forskjeller i hvor tett det
skal samarbeides, sa hun.
Arild Skalmeraas fra Telemark BF minte
om erfaringene fra høgskolereformen for ti
år siden, der mange høgskolebibliotek ble
slått sammen organisatorisk. Han har sett
hvordan dette har virket for Høgskolen i
Telemark. – Det har bare vært positivt. Vi
er ﬁre enheter under felles sjef. Selv med
fysiske avstander, og en sjef vi som oftest
ikke ser, fungerer dette godt, sa han.
Det meldte seg også kritiske røster
mot at forbundsleder var så tidlig ute med
kommentarer til utredningen. Men Monica
Deildok mente det var riktig: – Som fag-

forbund må vi tørre å komme ut med
holdninger i en så viktig sak sa hun,
og minte om at konsolideringa bare er
ett av forslagene i utredninga. – Denne
prosessen kan innebære mye positivt.
Riktignok blir det færre biblioteksjefstillinger, men det er mange av dem
som er for små til å være attraktive. Vi
må heller ikke glemme det omfattende
kompetanseprogrammet som ligger
i utredninga. Dette er vårt program!
Dette er god profesjonspolitikk, sa
hun.
Monica Deildok avsluttet diskusjonen med å oppfordre til videre diskusjon. Nå kommer snart høringsbrevet
fra departementene. Så kommer en
runde med innspill fra fylkeslagene,
før forbundsstyret vedtar BFs endelige
høringssvar.

Andre saker
Landsstyremøtet ble avsluttet med
tre saker under eventuelt. Liv Evju
fra forbundsstyret orienterte om den
kommende skolebibliotekkampanja.
Marianne Dahle fra Møre og Romsdal
BF fortalte om utfordringer i de lokale
forhandlinger for bibliotekarer i videregående skoler.
- Vår tillitsvalgte i fylkeskommunen opplevde disse forhandlingene
som vanskelig i år, i og med at man her
i fylket både forhandler lokalt på skolen og med sentraladministrasjonen i
fylket. Prosessen på skolene var veldig
ulik, og lønnsforskjellene mellom
bibliotekarene på de ulike skolene ble
ganske store, sa hun. Landsstyret var
usikre på om dette var et enkeltstående tilfelle eller uttrykk for en trend.
Forbundsleder Monica Deildok noterte
seg i hvert fall problemet og lovet Møre
og Romsdal å følge opp der, for å ﬁnne
en løsning på problemet.
Siste sak brakte Margunn Haugland fra Agder BF opp. Det gjaldt en
kommune som ønsket å gi lederne
bonus etter gode årsresultater. Hun
ville gjerne vite hva BF mente om dette.
Det nærmeste landsstyret kom et svar,
var en henvisning til kapittelet om det
private tariﬀområdet i BFs målprogram, der det heter: ”Medlemmene skal
som hovedregel avlønnes i fast, avtalt
lønn, uforutsigbare bonusordninger
og resultatlønn skal bare unntaksvis
brukes og i så liten grad som mulig.”
Men eksempelet fra Agder treﬀer litt
utenfor dette, så spørsmålet ble stående
åpent ved møtets slutt. •

Fikk mange svar
- Jeg var på landsmøtet i fjor, men dette er mitt
første landsstyremøte. Det har vært en spennende
erfaring. Jeg har lært mye nytt.

TEKST & FOTO • Erling Bergan

K r i s t i n Mo e
representerte
f y l ke sl age t i
Hordaland
under Bibliotekarforbundets
landsst yremøte 20. november. Hun
lyttet spesielt
ivrig da møtets
hovedtema, bibliotekutredningen, var til
behandling.
Først med
Grete Berghs
gjennomgang
av den foreslåtte Bibliotekreform 2014, så med debatten i landsstyret.
- Som så mange andre, var jeg opptatt
av bibliotekutredningen på forhånd. Her
synes jeg vi ﬁ kk svar på mange ting som
folk lurer på. Jeg er veldig positiv til utredningen. Men det er noen forslag jeg håper
de holder litt igjen på. Et eksempel er at
kommuner som allerede har konsolidert
seg på sin måte, må få lov til å beholde
ordninger som de har i dag. Her tenker jeg
helt konkret på samarbeidet de har mellom
8 kommuner i Nordhordland. Bibliotekene
der gjør en kjempejobb. De har vært konsolidert veldig lenge. Og jeg synes det er
synd hvis de må gå gjennom enda en ny
omorganisering, som de kanskje ikke vil
være tjent med.
Kristin Moe er engasjert, og det er på
vegne av ﬂere enn seg selv. For selv om hun
en gang jobbet i Lindås folkeboksamling
(en av de 8 i Nordhordland), så jobber hun
i dag på Bergen oﬀentlige bibliotek. – Vi
er et stort bibliotek og vi er så konsolidert
som vi kan bli, sier hun.
- Synes du at BFs høringssvar burde ta
høyde for at også dagens samarbeidsmodell

i Nordhordland kan regnes som gangbar
konsolidering i bibliotekreformen?
- Ja, det er min personlige mening. Vi
har ikke diskutert dette punktet spesielt i
fylkeslagets styre ennå. Vi har diskutert
Bibliotekreform 2014 generelt, og er veldig positive til den. Vi synes at bibliotekutredninga er veldig ﬁ n. Vi kommer til å
diskutere utredninga mer etter dette landsstyremøtet. Vi vil også se høringsbrevet og
se hvilke signaler vi får fra medlemmer i
Hordaland. Vi får se hvordan helheten blir
når vi har sett på alt. Men det meste blir
nok positivt fra vår kant.
- Under landsstyremøtet kom det kritikk fra et av fylkeslagene for at BF-lederen
var litt for raskt ute med en holdning til
bibliotekutredninga, like etter at den kom.
Er du enig?
- Jeg synes kanskje det var litt tidlig
å komme med en slik uttalelse. Vi er så
mange ulike bibliotek i Norge. Den sentrale delen av BF kunne kanskje ventet
litt. Men det positive er jo at det setter en
standard. •
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Skandinavisk BF-møte
TEKST & FOTO • Erling Bergan
9.-10. november var representanter for Bibliotekarforbundene i de tre skandinaviske
land samlet til sitt årlige møte, denne gangen
i Oslo. Arrangøransvaret går på omgang, og
ettersom vertskapet får prege dagsorden,
var det ikke rart at bibliotekutredninga og
bibliotekstruktur var en hovedsak.
I Danmark er nettopp gjennomført en
kommunalreform, der småkommuner – i
dansk forstand – innlemmes i nye storkommuner. Det danske Bibliotekarforbundets
erfaringer med dette var av stor interesse
for norske BF. De har opplevd nedlegging
av ﬁlialer, som i mange tilfelle har vært ok.
Men det har skjedd i ﬂere tilfelle enn de
hadde trodd på forhånd. Problemet er at
nedleggingene ofte ikke inngår i en kulturell
planlegging. De har ikke opplevd regelrette
oppsigelser i kjølvannet av kommunalreformen. Men BFs tillitsvalgte har utfordringer
nok, det blir det større områder og ﬂere
medlemmer å forholde seg til, og antallet
tillitsvalgte blir færre.
Biblioteklovgivning var et annet hoved-

tema på det skandinaviske møtet. I årets
svenske va lgkamp
ville de borgerlige
partiene stadig vekk
ha bibliotekloven fjernet, men gode krefter
bidro til at noen av
partiene snudde. Og
nåværende kulturminister har sagt at
dette ikke er en sak
hun vil dø for, hun
er heller en tilhenger
av å evaluere erfaringene med bibliotekloven, som er et påfallende unntak i et land der det er tverrpolitisk
enighet om kommunalt selvstyre. I tillegg
skal vi merke oss at dette også er en rettighetslov i Sverige (” … skall alla medborgare
ha tillgång till ett folkbibliotek.”).
Svenske BF bidro på det skandinaviske
møtet også med resultatene av en undersøkelse om bibliotek i grunnskolene. Den
viste nedslående resultater. Selv om bare 4
% av skolene oppgir ikke å ha skolebibliotek,

var det 21 % som overhodet ikke hadde
personalressurser til biblioteket og hele
69 % var totalt uten bibliotekarressurs. På
denne bakgrunn ville det svenske Bibliotekarieförbundet blant annet ta kontakt med
lærerorganisasjonene og minne dem på
positive ting de nylig har uttalt om skolebibliotekenes betydning.
Møtet ble avsluttet med enighet om å
bidra til felles BF-skandinavisk poster-session under neste års IFLA-konferanse. •

De sist utkomne skriftene i serien
#33 Biblioteket Østfold – nye veier for samarbeid
#32 Kulturarven til alle. Om digitalisering i abmsektoren
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Forbundsstyrets
førjulstreff
TEKST • Erling Bergan
Tirsdag 21. november, dagen etter årets
landsstyremøte, holdt forbundsstyret sitt
siste møte for året. Det hele ble rundet av
med den tradisjonelle julemiddagen for
sekretariat og styre.
Første sak ut gjaldt BFs nettsider.
Etter at saken var utsatt fra styremøtet i
september, ble det nå vedtatt å nedsette
en arbeidsgruppe til å jobbe seg gjennom utfordringer på dette området.
Det gjelder å klargjøre hva BFs nettsted
skal tilby og hva det ikke skal tilby, lage
informasjonsstruktur for BFs nettsider,
avklare arbeids- og ansvarsfordeling for
vedlikehold og oppdatering av nettstedet,
gå gjennom prosessen med kravspesiﬁkasjon og anbefaling av nytt publiseringsverktøy, m.m.
Økonomisk status for BF pr 31. oktober 2006 viste et svært gunstig forhold
mellom inntekter og utgifter. Mens det
var 83 prosent av året som hadde passert,
var inntektene kommet opp i over 89
prosent av budsjett og utgiftene kun 70
prosent av budsjett. Mye skyldtes sparte
lønnsmidler på grunn av permisjon og
sykdom i sekretariatet, men også langt

færre advokatsaker i 2006 bidro til å holde
utgiftene nede. Og gode annonseinntekter bidro på plussida.
Forbundsstyret ga sekretariatet en
kostnadsramme på 120.000 kroner for
innkjøp av nye møbler i BFs ombygde
kontorlokaler i Lakkegata. Det ble gitt
tilslutning til en sponsing av Nordnorsk
bibliotek konferanse 2008 med 8000
kroner, samt egen BF-stand under konferansen. Forbundsstyret ble orientert
om resultatet av de lokale lønnsforhandlingene i BFs sekretariat. Det ble videre
laget møteplan for våren 2007, og det
ble vedtatt å legge landsmøtet i 2008 til
uke 16. Og reisereglementet ble vedtatt
prolongert til 1. februar 2007.
Yrkesetikken fikk også sin plass
på møtet. Først med en diskusjon om
forslagene fra arbeidsgruppa som BF
og NBF nedsatte sammen med andre
organisasjoner for bibliotekansatte, for å
se på eventuell felles yrkesetisk plattform.
Den brede og prinsippielle drøftinga
i forbundsstyret vil ligge til grunn for
BFs høringssvar, som blir avgitt før jul.
En naturlig konsekvens av dette, er at
forbundsstyret også venter med nyoppnevning av BFs eget Yrkesetisk råd til
januar 2007. •

DFB med afghanske
samlinger
Det ﬂerspråklige bibliotek (DFB) har opprettet samlinger på dari og pashto, to av
hovedspråkene i Afghanistan. - Det har vært
stor etterspørsel fra lånere i hele landet etter
tilbud i biblioteket til afghanske ﬂyktninger,
og vi er glade for å kunne tilby disse to samlingene, skriver Oddbjørn Hansen fra DFB til
kollegaene på postlista biblioteknorge. Han
opplyser at det ikke er noen stor bokproduksjon på dari eller pashto. Foreløpig har de
drøyt 40 titler på dari og 80 på pashto. Men
samlingene skal vokse jevnt og trutt i årene
fremover, opplyser han. •

Lite seniorpolitikk i
bedriftene
Alle norske IA-bedrifter har forpliktet seg til
å redusere sykefraværet, men under en tredel
av disse har forpliktet seg til å heve den reelle
pensjonsalderen, skriver Mattis Michaelsen
på Seniorpolitikk.no. Han henviser til funn
fra forskningsstiftelsen Fafo. Og ser man
på alle norske bedrifter, med eller uten IAavtale, er det kun syv prosent som har satset
på tiltak for å øke pensjonsalderen etter at
IA-avtalen trådte i kraft. Disse funnene er
et utvalg foreløpige resultater fra en undersøkelse blant norske virksomheter med mer
enn 10 ansatte, og utgjør en del av et større
Fafo-prosjekt om tidligpensjonering og seniorpolitikk. De endelige resultatene av undersøkelsen vil publiseres i en Fafo-rapport som
kommer i begynnelsen av 2007. •

Handlefri

Forfatterbloggen
Forfatterbloggen.no er et nytt møtested
for forfattere og litteraturinteresserte.
- Med Anne Holt, Levi Henriksen, Anne
B. Ragde, Thorvald Steen, Unni Lindell,
Tom Egeland, Johan Harstad og Tor
Smaaland på lista har forfatterbloggen.
no fått en stjernespekket start, melder
informasjonssjef Marit Borkenhagen
i Bokklubben, som står bak tjenesten.
Medio november var det skrevet mer enn
650 innlegg og mer enn 1 100 kommentarer. Det spenner fra Thorvald Steens
ﬂammende innlegg om Fredrik Fasting

Torgersen til Anne Holts beretninger om
hundevalpen Picasso. Levi Henriksen
deler sine opplevelser av å bli dybdeintervjuet på Bokbadet på Rockefeller og
på Stokke bibliotek, mens Tom Egeland
bedriver voksenopplæring i blogging og
diskuterer alt fra Nobelprisvinnere i litteratur til David Beckham. Drøyt 20 forfattere og mer enn 80 bloggere er aktive på
forfatterbloggen.no. På forfatterbloggen.
no leser og kommenterer forfatterne og
bloggerne hverandre. •

Alt legges tilrette for at nordmenn skal bruke
i overkant av 12 milliarder kroner på julehysteriet. Norsk Filminstitutt har noe annet på
hjertet. De har laget seks korte ﬁlmer som ser
på reklame og forbruk med et kritisk blikk og
mye humor. Under fellestittelen ”Handlefri”,
ble disse ”falske reklameﬁlmene” i slutten av
november vist på kinoer over hele landet, på
TV2, på Flytoget, på Oslo City, Oslo S og på
storskjermer i Oslo og andre byer. Filmene
oppfordrer deg til å reﬂektere over ditt forbruk og bidra til å delta i en forandring. De
er, for en staket stund, ment som en motvekt
til de kommersielle kreftene som regjerer
bybildet i hovedstaden og våre nasjonale
informasjonskanaler. Initiativtakerne presenterer ”Handlefri” som en tendens, en
bevegelse, en anslutning enkeltpersoner,
kreatører, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, stiftelser og nettverk, som ønsker at
mennesket skal være fri til å bestemme selv
hva de skal kjøpe og hvorfor. Og DVD-en med
de seks korte ﬁlmene er til salgs fra Norsk
Filminstitutt… •
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Jakten på ikke-brukerne
- For en spennvidde biblioteket har! Verken jeg eller noen
andre trenger egentlig å samle på bøker selv. Biblioteket har
jo alt. Og for et kunnskapsnivå de ansatte har!

TEKST & FOTO • Erling Bergan
Roar Houen er åpenbart fornøyd med
sin nye arbeidsplass Stavanger bibliotek.
I august begynte han som prosjektleder
for ”Jakten på ikke-brukerne”. Prosjektet
drives i regi av Sølvberget, Stavanger
bibliotek og kulturhus, med prosjektmidler
fra ABM-utvikling.
- Dette er et prosjekt over tre år. Vi er
bare så vidt i gang. Forhåpentligvis skal vi
ha mye å vise for oss i 2009, sier han.
Men noen tiltak er allerede i ferd med å
komme i gang. Roar har kastet sine øyne på
St. Svithun pasienthotell, vegg i vegg med
Stavanger Universitetssykehus. Det åpnet
nå i september, og mange kan komme i

- Jeg har selvfølgelig brukt biblioteket før jeg begynte i denne jobben. Men jeg har aldri opplevd det
så sterkt før – hva biblioteket betyr for demokratiet
i samfunnet. Her stilles kunnskap og opplevelser
tilgjengelig for alle. Det er aldeles fantastisk. Jeg er
nyfrelst i så måte, sier Roar Houen oppglødd.
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den situasjon at de må tilbringe noen uker
der. Enten de er syke eller friske. Og disse
menneskene kan ha like stor nytte av et
bibliotektilbud som brukerne på Sølvberget, tenker Roar.

- Stavanger bibliotek skal ha en depotsamling plassert på hotellet, til bruk for de
som bor der. Så vil vi gi dem et tilbud om
å delta i litteraturgrupper på biblioteket.
Der vil vi presentere bøker vi mener vil

Roar Houen har sans for den spesielle kroken som er innreda for hjerte-smerte-segmentet ved Stavanger bibliotek: Et lite rom bak eksotisk forheng med lett dekadent
plysj-sofa og en hel liten vegg med kjærlighetsromaner i paperback, alle merka på ryggen med et lite rødt hjerte...

fenge, enten det er skjønnlitteratur, biograﬁer, reiseskildringer eller noe annet.
Vi vurderer muligheten for å tilby transport fra pasienthotellet til biblioteket for
disse litteraturgruppene, sier en engasjert
prosjektleder.
Roar Houen har en allsidig bakgrunn,
og ganske uvanlig til bibliotekansatt å
være. Han har sin utdanning som billedkunstner fra Kunstakademiet i Bergen,
han har jobbet ved Kulturhuset USF, som
driver kulturarenaen Verftet i Bergen, han
har vært lærer både på Agder folkehøgskole og i videregående skoler i Stavanger,
han har vært seilbåtrigger, og han har
vært konstituert rektor ved Kunstskolen
i Rogaland.
Bibliotekar er han ikke, men han har
altså utviklet en nærmest nesegrus beundring for både bibliotek og bibliotekarer.
- Jeg har selvfølgelig brukt biblioteket
før jeg begynte i denne jobben. Men jeg
har aldri opplevd det så sterkt før – hva
biblioteket betyr for demokratiet i samfunnet. Her stilles kunnskap og opplevelser
tilgjengelig for alle. Det er aldeles fantastisk. Jeg er nyfrelst i så måte, sier Roar

Houen oppglødd.
Han har ikke utviklet disse tankene
alene bak et skrivebord. For prosjektlederen har sine skrankevakter i biblioteket
som andre ansatte. Dette er en del av prosjektet. Ikke-brukerne skal nemlig fristes
til bruk inne på biblioteket, så vel som
gjennom prosjekt utenfor selve bibliotekbygningen.
- Jeg er glad for vaktene jeg har i biblioteket. For meg som ikke-bibliotekar er
det nyttig å få et direkte forhold både til
brukere og til samlinger. Det hadde vært
vanskeligere for meg å jobbe med prosjektet uten disse vaktene, sier prosjektlederen,
som har flest vakter i bibliotekets kulturavdeling, men også noen i musikk- og
ﬁ lmavdelinga.
Vi går en tur rundt i Stavanger bibliotek, og prosjektlederen ﬁ nner ny næring
for sine synspunkter:
- Se her, sier han, og peker på et par
bøker i bibliotekets kulturavdeling: - Her
har du en bok om stavkirker og rett ved
siden av en bok om moskéer. De står side
om side! Hvor ellers i samfunnet ﬁ nner du
noe så inkluderende og demokratisk?

Noe av det første han begynte med
i prosjektet var å komme i gang med en
markedsundersøkelse. Resultatene blir
klare en gang ut på våren, og de vil bety
mye for videre framdrift i prosjektet.
Markedsundersøkelsen skal fokusere på
– ja, selvfølgelig – ikke-brukeren. - De
skal spørres om hvorfor de ikke bruker oss.
Nå er ikke-brukerne en like sammensatt
gruppe mennesker som brukerne. Derfor
blir det interessant om vi kan få vite mer
om hva de ulike delene av denne gruppa
oppgir som grunn til at de ikke bruker
biblioteket.
Litteratur innen segmentet hjertesmerte er vanligvis ikke det som fremheves
i norske bibliotek. Stavanger bibliotek har
gjort noe med det. En egen krok er innreda
med lett dekadent plysj-sofa og en hel liten
vegg med kjærlighetsromaner i paperback.
De er alle merka på ryggen med et lite rødt
hjerte. Så spørs det hvor mange nye brukere dette tiltaket genererer. Roar nikker
i hvert fall anerkjennende til tiltaket. Han
liker bredden i biblioteket – fra hjertesmerte til klassikere.
Roar Houen har ﬂere utradisjonelle 
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YS: Sykefraværsarbeidet
ett steg videre

Roar Houen har en ganske uvanlig bakgrunn til bibliotekansatt å være. Han er utdannet billedkunstner, har vært lærer, seilbåtrigger og rektor ved kunstskole. Nå jakter han på ikke-brukere
ved Stavanger bibliotek.
tiltak på beddingen, eller i hvert fall på

 planleggingsstadiet. Han har kontaktet

Statoil for å se hvordan de kan gi bibliotektjenester til ﬁ rmaets utenlandsstasjonerte ansatte, enten det er i Baku, Luanda,
Abu Dhabi, Lagos, London eller Houston.
Eller hvilket som helst annen by i de 30
landene som dette gigantselskapet med
hovedsete i Stavanger opererer i.
Enda et tiltak innen dette prosjektet
gjelder samarbeid med kunstutstillinger.
Det er inngått en intensjonsavtale med
Rogaland kunstmuseum om gjensidig presentasjon av samlingene. – Kunstmuséet
åpner en utstilling av kubansk samtidskunst i november. Biblioteket får da anledning til å presentere sine tilbud rundt dette
temaet ved hjelp av plakater og bannere,
collager av bokomslag, eller lignende, på
utstillingen. Selve materialet stiller vi ut i
biblioteket. Så får vi også henge oss på et
lærerseminar de arrangerer i forbindelse
med sine tematiske utstillinger. Det er
nyttig at ulike institusjoner i regionen blir
bevisst hverandre, at ikke vår kunnskap
stopper ved egen dør. Og dette er en god
anledning for oss å vise fram sammenhengen mellom litteratur og kunst.
Jeg ber Roar Houen om å fortelle om
mer de har på gang. Flere konkrete tiltak.
Kanskje litt urimelig av meg, for han har

Korrigering
I forrige nummers yrke s e t i s ke d i l e m m a ,
skrev vi feil stilling og
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tross alt bare vært i jobben noen måneder og allerede brettet ut mye spennende. Men synes tydeligvis ikke det er
noe urimelig spørsmål, ser kanskje litt
forlegen ut, drar litt på det:
- Kanskje jeg er litt unnvikende. Men
det har sammenheng med at prosjektet
favner så vidt. Jeg vil være åpen for det
meste. Det er en hel verden å ta av. I hvert
fall en hel kommune…
En av inspirasjonskildene for videre
arbeid med prosjektet, er biblioteket i
Løgster i Danmark, med utvikling av
arbeidsplassbibliotek. Jakten på ikkebrukerne fører prosjektlederen til arenaer og anledninger der ikke-brukerne
beﬁ nner seg, der et bibliotektilbud kan
være relevant, der de kan fristes til lesing, der de kan ha tid til å la seg friste.
Roar Houen presiserer at prosjektet
ikke kom i stand fordi det var noen krise
i bruken av biblioteket. Tvert imot ser
han dette som en videreutvikling av et
allerede sterkt bibliotek i Stavanger. Han
legger også vekt på at gode tiltak som
settes i gang i prosjektperioden, skal
videreføres også etter at han har sluttet
som prosjektleder om tre år. Tilbudet
som etableres på pasienthotellet mener
han er et godt eksempel på tiltak som
må bli permanent. •

arbeidssted på kommentator May Hege Rygel.
Det korrekte er at hun er
hovedbibliotekar ved Det
matematisk-naturviten-

skapelige fakultetsbibliotek ved Universitetet
i Oslo. Hun jobber på
Fellesbiblioteket MN.
Vi beklager feilen.

- Jeg tror denne avtalen vil kunne bringe
sykefraværet tilbake til 2004-nivå, sier Tore
Eugen Kvalheim, YS-leder og medlem i Regjeringens sykefraværsutvalg. - Som kjent
innførte IA-avtalen en ny og tettere praksis
for å følge opp sykemeldte på. Denne tankegangen rendyrkes nå av utvalget, sier han.
Rapporten fra sykefraværsutvalget går
lenger i å tydeliggjøre ansvaret, den legger
opp til å få sykemeldte hurtigere tilbake og
den legger større vekt på aktivitet i sykemeldingsperioden. - YS har ikke noe medansvar
i å saldere statsbudsjettet, men jeg er tilfreds
med at Regjeringen har tatt grep og har
klart å opprettholde rammene og balansen
i budsjettet. Det er verdt å merke seg at det
målbevisste IA-arbeidet også har gitt bedre
resultater enn tidligere antatt, sier YS-leder
Tore Eugen Kvalheim.
- Det er fremdeles lov å være syk - det
er fraværet vi konsentrerer oss om, den
sykmeldtes diagnose har ikke vært tema til
nå og skal heller ikke være det i fremtiden.
Og forutsetningen for at tiltakene kan settes
i verk er at de er medisinsk forsvarlige. Er
bakgrunnen for sykemeldingen for eksempel
langvarig kreftbehandling, så er selvsagt
ikke ordinært arbeid tema i det hele tatt,
sier han.
Utvalget skisserer oppfølgingstiltak og
stoppunkter for dialog etter 6, 8 og 12 uker.
Yrkesrettet attføring skal i hovedregelen skje
etter 6 måneder, i dag går de ﬂeste sykemeldt
i ett år før dette ﬁnner sted.
Da Regjeringen valgte å bryte den sentrale IA-avtalen i sommer ble det bråk. I og
med at utvalget nå legger frem en enstemmig innstilling, føler jeg at tilliten mellom
partene er gjenopprettet. Det viser at den
norske samarbeidsmodellen fungerer, mener
YS-leder Tore Eugen Kvalheim. •

En milliard artikler fra
ScienceDirect
E lsevier kunne 15. november registrere
artikkel nummer én milliard lastet ned fra
ScienceDirect. De startet tellingen av nedlastede fulltekstartikler i april 1999, da tjenesten ble lansert. Det første året ble litt over
300.000 fulltekstartikler lastet ned av rundt
60 organisasjoner som den gang var kunder.
I 2006 var det 300 millioner nedlastinger,
gjort av 11 millioner brukere i 134 land, melder Elsevier, som eier ScienceDirect. Basen
inneholder mer enn 7,8 millioner artikler fra
1800 vitenskapelige artikler. Forlagsgiganten
Elsevier har hovedkvarter i Amsterdam, og
hadde i fjor inntekter på over 2 millioner
euro (over 17 milliarder kroner). •

®

Samsøk i ny drakt

Samsøk® har fått nytt design og en rekke nye funksjoner som vil gjøre søkeprosessen enklere for
bibliotekenes brukere. Søket er delt i to med en avansert del som ligner det gamle samsøket, og en
ny del beregnet på publikum i de offentlig tilgjengelige, regionale samsøkene.
Dynamiske søkeforslag, basert på innsamlede data fra regionens BIBLIOFIL-bibliotek, fungerer som
for Bibliofil websøk.
Den enkelt utgave av en tittel presenteres ikke lenger hver for seg i trefflisten. Listen viser tittel,
forfatter og utgivelsesår. Ikoner viser hvilke formater/dokumenttyper en tittel er tilgjengelig i. Først når
man klikker på tittelen kommer utgave og eierbibliotek fram.
Det er også bedre muligheter for videre avgrensing av søket, men les mer om dette og andre nye
funksjoner i siste nummer av Bibliofil InfoBrev (se evnt. våre internettsider).

levert av
Bibliotek-Systemer AS. Postboks 2093, 3255 Larvik
Telefon: 33 11 68 00. Telefaks: 33 11 68 22. Internett: http://www.bibsyst.no E-post: firmapost@bibsyst.no

Kombinasjonsbibliotek i 2014
Når man starter kombinasjonsbibliotek, inngår man et partnerskap som
varer i mange år. Da er det viktig at vi vet hva vi bør gjøre, og ikke gjøre.
Vi må ha noe å navigere etter, påpeker Liv Evju, som blant annet etterlyser
en kokebok for denne typen biblioteksamarbeid, slik danskene har fått.

TEKST • Liv Evju
Skolebibliotekar
Rælingen videregående skole
En av konsekvensene av Bibliotekutredningens forslag om ”konsolidering” må opplagt
bli tettere samarbeid mellom skolebibliotek
og folkebibliotek, og dermed øker muligheten for at det blir opprettet ﬂere kombinasjonsbibliotek.
Utredningen går nokså glatt over fenomenet kombinasjonsbibliotek. Begrepet er
så vidt jeg kan se ikke brukt i det hele tatt i
Del I – Strategier og tiltak. I Del II – Norgesbiblioteket ﬁnner vi et lite avsnitt på s.6869. Her oppsummeres dagens situasjon,
og i litteraturlisten vises det til rapporten
”Kombi99” fra Statens Bibliotektilsyn/Sør-

Trøndelag fylkesbibliotek og Ingunn Kvil
Gamsts oppgave ”Kombinasjonsbibliotek”
som er upublisert, men ligger på Hasvik
kommunes hjemmeside. Det antydes noen
samarbeidsmodeller samt fordeler og
utfordringer, men det sies ingenting om
hvordan kombinasjonsbiblioteket kan eller
bør utvikles i fremtiden.
Det fastslås ellers ganske klart at et
utdanningsbibliotek og et folkebibliotek er
to forskjellige institusjoner, med forskjellig
målsetting og til dels forskjellige brukere.
For å få disse to til å fungere optimalt i et
tett samliv, er det mange problemer som må
løses. Det er vel nok å nevne bibliotekenes
forskjellige datasystem – hvilken av partnerne skal oppgi sitt eget? Eller innkjøpsavtaler og forhold til leverandører – hva hvis
partnerne er bundet på hver sin kant?

Vel 30% av våre bibliotekavdelinger i
dag er kombinasjonsbibliotek – det vil si at
man svært mange steder har brukt tid og
krefter på å løse slike og lignende problemer
og lage et konsept som kan fungere, og man
har samlet erfaringer. Disse erfaringene
er i dag ikke tilgjengelige for andre – med
noen få unntak.
Bibliotekarforbundet har et landsmøtevedtak på at det skal arbeides for å få en
analyse og evaluering av eksisterende
typer kombinasjonsbibliotek, med sikte
på å få fram en oversikt over problemer og
løsninger til hjelp ved planlegging av nye
kombinasjonsbibliotek. Dessverre inneholder utredningens fyldige litteraturliste
bare de omtalte to dokumentene om kombinasjonsbibliotek. Her er noen ﬂere titler
(utgitt etter 1996):
• Aas, Tone.: Biblioteket ved Røros vid.
skole : samarb. med folkebiblioteket – muligheter og begrensninger. Hovedoppg.
HiO 1997
• Et desentralisert kombinasjonsbibliotek : rapport fra forprosjektet ”en annerledes bibliotekﬁ lial i den videregående
skole” fra Ørland folkebibliotek og Ørland
videregående skole / av Morten Haugen,
Hildegunn Hestnes og Berit Aasan, prosjektets arbeidsgruppe. Ørland folkebibliotek
1997.
• Drange, Marit: Biblioteket som sosial
møteplass og kulturell ressurs : en lokal
institusjon i endring. Univ. i Oslo, 2002.
Hovedoppg. i sosiologi.

Kan et fylke som tenker kombinasjon konkretisere
et opplegg uten å trekke kommunens biblioteksjef
inn i planleggingen, spør Liv Evju polemisk i denne
artikkelen. Hun etterlyser mer fokus på kombinasjonsbibliotek fra sentrale bibliotekmyndigheter.
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Liv Evju anbefaler kokeboken
”Det integrerede
bibliotek : nye
roller til skolen
og biblioteket”.
Den ble utgitt i
fjor av Bibliotek a r for bu nde t ,
Da n ma rk s Biblioteksforening,
Danmarks Skolebibliotekarer
og Kommunernes skolebiblioteksforening.
Danmarks undervisningsportal EMU sier om boken:
”Kogebogen er et værktøj, som ruster kommunalpolitikere landet over til at træﬀe kvaliﬁcerede beslutninger i forbindelse med valg af biblioteksstruktur
i de nye storkommuner. Dette sker bl.a. ved at give
dem bedre indsigt i folke- og skolebibliotekets funktioner, aktuelle udfordringer og konkrete eksempler
på, hvordan de i det integrerede bibliotek kan arbejde
sammen om at give borgerne en bedre service, styrke
det lokale fællesskab og samfundets vækst på et mere
overordnet plan.”
Dette gjør den svært relevant i forbindelse med den
foreslåtte konsolideringa i vår hjemlige Bibliotekreform
2014. Boken kan lastes ned fra:
www.emu.dk/gsk/skolebib/arbejdsforhold/kombi/ •

”En god bok åpner man
med forventning og
lukker med utbytte …”
Amos Bronson Alcott

Bibliotekenes IT-senter AS • Malerhaugveien 20 • Pb. 6458 Etterstad • 0605 Oslo
Tlf: 22 08 34 00 • Faks: 22 08 98 80 • salg@bibits.no • www.bibits.no

• Det integrerede bibliotek : nye roller til skolen og biblioteket : en kogebog. Udarbejdet for Bibliotekarforbundet,
Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Skolebibliotekarer
og Kommunernes skolebiblioteksforening. 2005.
• Sambiblioteket : från idé till verklighet / [redaktör: Hans
Gillgren]. - [S.l.] 2000.
Den nyeste av disse, den danske ”kogebog”, ser ut til å være
meget anvendelig, idet den ikke bare teoretiserer, men også
bringer eksempler og gir gode, praktiske råd. Den fastslår
dessuten, i likhet med vår egen utredning, at kombinasjonsbibliotek ikke nødvendigvis er en måte å spare penger på.
Kombinasjonsbiblioteket blir et samarbeid som kommer til å vare i mange år, og det er særlig viktig at vi vet hva
vi bør gjøre og ikke gjøre når vi inngår et slikt partnerskap.
Ansvarsfordeling, innkjøp, brukerstøtte IT er bare noen av
områdene som må være nøye gjennomtenkt og deﬁnert. Vi
må ha noe å navigere etter. Kan for eksempel et fylke som
tenker kombinasjon konkretisere et opplegg uten å trekke
kommunens biblioteksjef inn i planleggingen? Eksemplet er
ikke tatt ut av luften.
På vegne av alle som arbeider eller kan komme til å arbeide
i kombinasjonsbibliotek vil jeg så sterkt jeg kan oppfordre til
at vi får en ”kokebok” også her i landet. •

I denne forventningens
tid benytter vi anledningen
til å ønske dere alle

en riktig god
og fredelig julehøytid
– og et spennende 2007!

Lørdagsarbeid
- jobber du egentlig overtid?
Det viser seg at mange kommuner har ordninger for
lørdagsarbeid som ikke er innenfor bestemmelsene
arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen i KS-sektoren.
Dermed jobber de ansatte egentlig overtid.

TEKST • Hanne Brunborg
Nestleder i BF
Et eksempel: Heidi er ansatt ved et større
folkebibliotek, og jobber 7,5 timer daglig
fra mandag til fredag. Biblioteket har lør-

dagsåpent 10-14, og Heidi jobber også hver
fjerde lørdag fra kl 9.45 til 14.15, det vil si
4,5 timers arbeidstid på disse lørdagene.
Dette gir en arbeidstid på 42 timer hver
fjerde uke. For dette får hun avspasere 4,5
timer uka etter, eller alternativt kan hun
samle opp for å avspasere hele dager. I til-

legg får hun utbetalt lørdagstillegg på 27
kroner pr time.
Utgangspunktet er hovedtariﬀavtalens
§ 4.2, som slår fast at ordinær arbeidstid
ikke skal overstige 37,5 timer pr uke. (Ubetalt spisepause kan komme i tillegg.) Alle
timer som overstiger dette vil være overtid, selv om en avspaserer uka
etter. Dersom en har avspasert
time-for-time, har en også
rett på 100 % overtidstillegg,
i tråd med hovedtariﬀavtalens
§ 6.5.2. Overtidstillegget skal
utbetales i penger, i følge arbeidsmiljølova §10-6 pkt 11.
Det er ikke lovlig å planlegge vanlig drift med bruk
av overtid. Det er hjemlet i
arbeidsmiljølova §10-6 pkt 1.
Der heter det at ”Arbeid utover
avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger

Det er flere bestemmelser i lov- og
avtaleverk som er aktuelle for de
som lørdagsarbeid. (Illustrasjonsfoto
viser Lars Gundersen som betjener en
bruker ved Musikk- og filmbiblioteket
i Stavanger bibliotek. Foto: Erling
Bergan.)

16 |

Bibliotekaren 12/2006

et særlig og tidsavgrenset behov for det.”
Jeg vil minne om arbeidsmiljølovas § 10-3, som sier: ”Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal
det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og
tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen
skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte.
Dersom ikke annet fremgår av tariﬀavtale, skal arbeidsplanen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som
mulig og senest to uker før iverksettelsen. Arbeidsplanen
skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne.”
De som har satt opp vaktplaner i bibliotek, og som har
lignende ordninger med den beskrevet her, må derfor snarest
rette opp dette i samarbeid med den tillitsvalgte. Husk å ta
med all reell arbeidstid, ikke bare åpningstidene. Det er ofte
behov for at en kommer noe tidligere for å gjøre klar til åpning av biblioteket, og at en bruker en del tid på å stenge.
For å få til en avtale innenfor arbeidsmiljøloven, må en
holde seg under uketimetallet som er bestemt der. Kommer
man som arbeidsgiver over dette, må det utbetales overtid.
Ansatte som opplever at de har jobbet overtid uten godtgjøring har rett på inntil 3 års tilbakebetaling. Dette må
kunne dokumenteres i vaktplaner, og kravet må fremsettes
skriftlig.
La oss se hvordan en lovlig ordning for Heidi kan se ut:
Hun jobber 7,5 timer på mandag, onsdag, torsdag og fredag, som til sammen blir 30 timer. Hun har fast kveldsvakt
tirsdag, og jobber i utgangspunktet også da 7,5 timer. Det
gir – i utgangspunktet – 37,5 timers uke.
Hva så med lørdagsvaktene? De er altså hver fjerde uke
og varer 4,5 timer. De ukene hun har lørdagsvakt, jobber
hun tilsvarende mindre på kveldsvakta tirsdag. Hun jobber
en 3-timers kveldsvakt i stedet for en 7,5-timers kveldsvakt.
Dermed går regnestykket opp, og Heidi har fremdeles 37,5
timers arbeidsuke.
Og, ikke å forglemme, lørdagstillegg på minimum 27
kroner pr. lørdagstime utbetales i tillegg.
En annen løsning kunne eventuelt være å begynne tilsvarende senere på jobb mandag i uka etter lørdagsvakten.
Det kan lages avtaler mellom tillitsvalgte og ledelsen om
gjennomsnittsberegning av arbeidstiden for å unngå å ta ut
avspasering samme uke. Dette er hjemlet i arbeidsmiljølova
§ 10-5. Slike avtaler bør ikke inngås uten å kontakte sekretariatet først, for å unngå å miste retten til overtidsbetaling.
Hovedtariﬀavtalens § 5.2 sier: ”For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på
minst kr. 27,- pr arbeidet time.” Det betyr at det her er rom
for å forhandle fram bedre kompensasjon. Det er også lov
å forhandle fram bedre løsninger for avspasering, så lenge
en er innenfor minimumskravene i arbeidsmiljølova og
hovedtariﬀavtalen.
Tillitsvalgte/medlemmer bør ta kontakt med BFs sekretariat før nye avtaler inngås, for å sikre at de er lovlige. De
som i tillegg planlegger søndagsåpent MÅ ta kontakt med
sekretariatet før de setter i gang, her er det juridisk sett enda
mer å ta hensyn til! •
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Den som leter...

Ikke bare ord

TEKST • Wenche Lund
Leder for faktaredaksjonen
Stavanger Aftenblad

Ingen som leser nettnyheter har unngått å
få med seg høstens store oppkjøp. Google

18 |

Bibliotekaren 12/2006

sitt kjøp av YouTube for 1,65 milliarder
dollar, nettstedet de færreste hadde noe
forhold til før Google gjorde gründerne
til nye nettmilliardærer. Men det er ikke
bare Google som ønsker å få konsolidere
stillingen på det multimediale nettet. Her
vil det skje mye utvikling framover. I Norge
har Schibsted gått sammen med Fast for å
utvikle nye tilbud.
Skal en vinne kampen om nettet må en
også ha noe å formidle. Interaktive brukere
som både generer egne produksjoner og
nye brukere gir gevinst, slik som YouTubebrukerne. Multimedia-tilbudet vil bety mer
og mer for nettaktørene. Video er ikke lenger bare musikkvideo, men like ofte nyheter
eller brukerproduserte videosnutter og videoblogger. Lyd er både musikk og podcast
fra radio og fjernsynsprogrammer. I dag
ﬂommer nettet over av hjemmeprodusert
video med ville påfunn, ﬁ lmsnutter som

drar munnvikene oppover på fredager når
de daler ned i overfylte postkasser.
Når ﬁ lformater for lyd, bilder og video
nevnes, blir lett mange av oss svevende i
blikket. Vi er glad vi har fått kontroll på
menyen i-poden og lært oss at MP3 er en
lydﬁ l.
Men det ﬁnnes mye mer enn MP3-ﬁ ler.
Det en helt nye medieverden der ute som gir
deg nye muligheter til både å se fjernsyn og
video når du vil, lytte til radio uten radio,
kort sagt ligger en mangfold av medier
tilgjenglig for deg når du vil bruke dem.
En verden som vi ikke bør overlate til de
under tjue, men kaste oss over og se om vi
kan ha nytte av, eller glede oss over. Vi får
ta en kikk på de kryptiske ﬁlformatene og
håpe at vi slipper å laste ned altfor mange
avspillingsprogrammer, for mangfoldet er
stort. Skal denne delen av nettet nå ﬂere
må vi nok få mer standardisering. Kanskje
er den allerede her i form av ﬂashﬁ lene
for video, et ﬁ lformat som kan vises i en
ordinær nettleser uten ekstra nedlastning.
Støyen rundt ﬁ ldeling og piratkopiering
av musikk, TV-serier og nyere kinoﬁlmer
burde ikke stoppe oss i se på materiale som
er lovlig å laste ned.
Når den oﬃsielle Google-bloggen nylig
annonserte at de har gått i kompaniskap
med Sony BMG og Warner Music Group
og legger ut musikkvideo for kjøp ”on
demand”, blir jeg nysgjerrig på hva jeg kan
ﬁnne. Google reklamerer med prøvesmak
på Red Hot Chili Peppers. Når jeg prøver å
se på videoen får jeg beskjed om at Google
ikke er autorisert for å vise den i mitt område. Så hva kan andre enn Google gi meg
av video- og lydﬁ ler med Red Hot Chili
Peppers? Jeg vil se og høre, ikke kjøpe.

Det ﬁ nnes noen få spesialsøketjenester for audioﬁ ler. En av dem er Podscope
(www.podscope.com). Den skal i følge
egenreklamen la deg søke i det talte ord i
lydﬁ ler og video. Søketjensten ble lansert
i 2005. Du søker rett inn i lydﬁ lene i en
podcast eller i lydﬁ len til en video og ikke i
metadata tilnyttet ﬁlen. Dette er en tjeneste
tilpasset engelsk språk. Søkemotoren lytter
til lydsporet og lager en indeks over brukte
ord, ikke nødvendigvis ord for ord, men ved
å bruke talegjenkjennings-algoritmer lager
de en egen indeks som vi igjen kan søke i.
Dette blir gjort med en enklere metode enn
teleselskapenes kunstige tale.
I min jakt etter Red Hot Chili Peppers,
får jeg treﬀ på podcast-nyheter. Siste nytt,
Chad Smith, trommeslageren, fylte 44 år
25. oktober.
Noen flere treff enn i podscope, får
jeg på www.podzinger.com. Begge to har
talegjenkjenning. Podzinger gir meg podvideo-nyheter fra tv-kanalen ABC. Amerikanske AOL har forøvrig i sommer lansert
et betasøk sammen med TVEyes, selskapet
bak Podzinger.
Begge disse tjenestene ser ut til å ha et
begrenset kildevalg. Podzinger gir også en
tidsangivelse for hvor i ﬁ len treﬀet ditt er
nevnt. Ved å bruke relevans som sortering
får jeg også et mer presist treﬀ og får sortert
vekk oppskriftene med red hot chili.
Neste forsøk er: BlinkxTV (www.
blinkx.tv). Den gir meg 12 000 treﬀ, ﬂest
treﬀ til nå. BlinkxTV har også talegjenkjenning i sitt søk. Den har i tillegg ﬂere kilder,
som Fox News, Reuters, CNN, BBC og YouTube. Jeg får små previews av ﬁlmene, men
ved nedlasting kræsjer operanettleseren
min, så jeg gir opp å se på dem.
Så hva er det de tradisjonelle søkemotorene gjør i sine lyd- og videosøk? Google,
Yahoo og Alltheweb, eller spesialsøk som
Singﬁsh og Truveo, søker ikke i selve videoen, men i metadata som tittel, beskrivelse,
kommentarer og ﬁ lformater.
Min jakt på Red Hot Chili Peppers,
hvordan gikk det med den? Jeg fant dem,
men kanskje var søkene på de tradisjonelle søkemotorene vel så relevante om
det var konsertopptak jeg ville ha. Men
søketeknologien med talegjenkjenning er
fascinerende. Norske treﬀ var det smått
med, søk på NRK podcast ga ingen treﬀ.
Lydsøk er nok bare i starten.
Så hva med Google og YouTube, Google
har i alle fall fått seg en god salgskanal for
sin video ”on demand”. Så får vi se om det
er de store eller de små selskapene som
utvikler videre de gode søketjenestene for
lyd og video. I dag ser det ut til at de små
selskapene har et teknologisk forsprang.
Lukter vi nye oppkjøp? •
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Bokomtale

Det er mange som vil bidra til å gi barneboka rom. Men mange av dem
gjør det helst når de selv har leseutbytte. Den rene barneboka har
kanskje fortsatt et stykke igjen før den oppnår fullt likeverd og full
likebehandling, skriver Morten Haugen. Han hadde spesielt utbytte av
å lese Åse Marie Ommundsens artikkel i denne antologien.

En aha-opplevelse

Hva er det med all-alders-bøker?
Lunde skriver kort om sine erfaringer med
å skrive forfatterbiograﬁer. Jeg satte også
pris på Anne Horns rapport fra en forleggers hverdag, selv om den er litt preget av å
være et forsvarsskrift.
Jeg har etter hvert forstått at slike antologier også har en rolle ”internt”, for å bygge
og vedlikeholde relasjonen mellom forlag,
antologiredaktøren og bidragsyterne. Det
ser vi kanskje spesielt i de dikt- og novelleantologiene som barnebokredaksjonene i
forlagene av og til utgir.

ANMELDT AV • Morten Haugen
Ørland folkebibliotek

All-alder
Dette er en antologi om barnelitteratur.
Den har 29 bidragsytere, ﬂest forfattere,
men også noen kritikere, barnebokforskere
og redaktører. Artiklene er delt inn i 10
tema, og umiddelbart kan det se ut som
om de er bestilt uspesiﬁ sert, og deretter
gruppert.
Dette er en antologi om barnelitteratur.
Den har 29 bidragsytere, ﬂest forfattere,
men også noen kritikere, barnebokforskere
og redaktører. Artiklene er delt inn i 10
tema, og når over sjanger-analyser og tanker
om rollene: forfatter, oversetter, redaktør
og kritiker.
Boka inneholder dessverre noen uinteressante artikler. Men også noen interessante, og minst én som gjorde ting
tydeligere for meg.
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Kartet og terrenget : Linjer og dykk i barneog ungdomslitteraturen
Redigert av Jon Ewo og Kari W. Sverdrup
Omnipax, 2006

Lest som ”blogger” gir boka et greit
bilde av ”barneboka akkurat nå”, men
jeg synes at ﬂere av artiklene mangler et
momentum og et ærend. Noen artikler
inneholder verdifulle analyser og glimt fra
forfatterskap. Hallgeir Opedal forteller om
bakgrunnen for ﬂekkmonsteret, Dag Larsen
skriver skarpt og klokt om rammer og frihet
innenfor oppdragsskriving, og Ragde og

Det er tre artikler om tema barnebokkritikk. De burde være interessante for
meg, men jeg har etter hvert blitt lei alle
de sedvanlige konstateringene av at barnebokanmeldelser er mindreverdige fordi
de er pedagogiske og forbrukerveiledende,
mens alle voksenbokanmeldelser liksom
skal være estetisk rene og ”gir en faglig
fundert bedømmelse kun basert på tekstens
oppbygning og struktur”.
Derimot ﬁkk jeg bokas aha-opplevelse i
møte med Åse Marie Ommundsens artikkel om ”All-alder-litteratur”, her fant jeg noe
som forklarte hvorfor avisene og avisleserne
er mer interessert i noen barnebøker enn i
andre. Ommundsen har skrevet bokas lengste artikkel. Kan hende vil det hun skriver
være en selvfølge for andre enn meg, men
jeg tar likevel sjansen på et kort referat. Hun

viser til teorier av Maria Nikolajeva om polyfone strukturer og Ecos
og Isers teorier om modell-lesere/implisitte lesere. Hun konkluderer
med at ”all-alder-litteratur er dermed en ﬂerstemmig litteratur som
henvender seg både til en barneleser og en voksenleser samtidig.”
Hun regner opp tre ulike typer all-alder-litteratur: Først den
naivistiske av typen Renberg og Loe. (Jeg vil vel regne med Jansson
og Milne her også). Dernest den eksistensielle barnelitteraturen av
typen Jon Fosses ”Kant”, Svein Nyhus’ ”Verden har ingen hjørner” og
”Jeg”, og Hovlands ”Bjørnen Alfred og hunden Samuel forlet pappkartongen” (Og jeg vil føye til Stian Holes nye ”Garmanns sommer”).
Den tredje typen er den komplekse litteraturen, hvor karakterene er
tvetydige og strukturene er avanserte. Hun nevner selv få eksempler
på dette, bortsett fra Rowling og Tormod Haugen.
Ommundsen kommer også inn på ”uekte allaldersbøker”, hvor
”fortelleren henvender seg primært til en voksenleser, over hodet
på barnet”. Hun nevner Gjelseths ”Zoo logisk” og Rune J. Anderssons ”Post” som eksempler på dette; og jeg vil føye til Iben Sandemoses nye ”God natt, pus”, Linda Holmers ”En dårlig dag å være
en” og Tone Lies ”Vi sees kanskje der” som eksempler på ”liksombarnebøker” som utelukkende bruker skallet av barnelitteratur for
å skildre voksne relasjoner i fabelform, uten at barnet er gitt noen
rolle som implisitt leser.

Hvem leser (om) barnebøker?
Dette er selvsagt interessante teoretiske perspektiv på bøker og
lesere, men for meg som arbeider med å skrive om barnebøker for
et voksent, generelt publikum, får dette et ekstra perspektiv. Jeg er
barnebokanmelder i en avis, og tror at jeg skriver for et publikum
som delvis er interesserte i bøker for barn fra en vinkel som foreldre,
lærere og bibliotekarer; dernest skriver jeg nok også for et publikum
som liker å lese (også barnebøker) for å pleie sin egen leselyst. Og
disse leserne er det antagelig ﬂest av, og de ﬁnnes mange av i ﬂere
deler av formidlingsapparatet: i avisredaksjonene, på lærerrommene
og bak skrankene. De tenker at skal de først bruke tid på barnebøker,
så må det være barnebøker som de selv har glede av.
La meg få gi noen ﬂere ferske eksempler på hva jeg mener.
Marit Nicolaysens bøker om Svein og Rotta får mye og fortjent ros,
blant annet blir det pekt på at bøkene inneholder ﬂere små spor av
ertescener mellom mor og far, spor som ligger der mest for å more
den voksne leseren. Atle Hansens nye bok ”Det kvite pulveret”
(Samlaget) handler om tre barn som oppdager narkotika, kommer
ut for skumle skurker og med bestefarens hjelp får tak i lensmannen som arresterer skurkene. Voksne vil antagelig oppleve den som
ei ﬂat, grei bok uten dybde. Den er grei, den er rett fram, og den
er troverdig realistisk i miljøskildring og kriminalitetsbilde. Men
den har ingen undertekst, metatekst eller små hint til den voksne.
Geir Gulliksens ”Hannu, Hannu” (Aschehoug) viser med åpningssetningen ”Da jeg var barn, hadde jeg en bror” at den distanserer
seg fra barnelitteraturens typiske krav om barneperspektiv hos
subjektet. I følge forlaget er boka både ”hans andre bok for barn og
ungdom”, og en av ”ganske få bøker som virkelig kan sies å passe for
alle aldre”. Gulliksen har i tillegg (som Merete Morken Andersen)
den fordelen når det gjelder å framstå som all-alders-forfattere at de
”egentlig” er voksenbokforfattere, slik at den voksne leseren stiller
med andre forventninger til undertekst og kompleksitet.
Dette ble et nyttig perspektiv for meg: det er mange som vil bidra
til å gi barneboka rom, men mange av dem gjør det helst når de har
et eget leseutbytte av det. Den rene barneboka har kanskje fortsatt et
stykke igjen før den oppnår fullt likeverd og full likebehandling!?
Jeg tror ikke at denne antologien som helhet har blitt en uunnværlig bok om barnelitteratur, men mange av oss som jobber med
barnelitteratur vil nok ha utbytte av den som blogg og tidsbilde,
for å føle at vi følger med. Noen av artiklene kan gi gode aha-opplevelser også. De skal man ta med seg! Ommundsens artikkel er
herved anbefalt! •
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Kims spalte

Om å stikke fingeren i jorda
TEKST • Kim A. Tallerås
Masterstudent i bibliotek- og
informasjonsvitenskap
Høgskolen i Oslo
I våres var jeg med på et bibliotekprosjekt i
et slumområde i Nairobi, Kenya, blant annet
støttet av Bibliotekarforbundet og omtalt
tidligere i dette bladet. Et dårlig organisert
bibliotek trengte blant annet å få på plass
et biblioteksystem. Valget falt på KOHA,
det første biblioteksystemet som kunne
skilte med såkalt åpen kildekode. Dette
er et fullt ut funksjonelt biblioteksystem
med alskens moduler for bibliotekaren,
online-katalog for brukeren, med støtte til
MARC-format og for innhenting av poster
gjennom z39.50-protokollen. I 1999 ble
KOHA utviklet av en dedikert gruppe i
New Zealand. I dag utvikles KOHA kontinuerlig av programmerere og bibliotekarer
over hele verden. Det hele til en slikk og
ingenting. KOHA er gratis nedlastbart fra
internett.
I forrige spalte etterlyste jeg en debatt
rundt folkebibliotekets fremtid i den digitaliserte verden. Hva skjer med gratisprinsippet og så videre. Jeg har tenkt å ta opp
igjen den tråden i denne spalten. Jeg har
også tenkt å dra den litt videre i en konkret
retning, og tilslutt våge en aldri så liten
oppfordring!
Det finnes altså et biblioteksystem
utviklet på dugnad. Riktignok ikke i norsk
språkdrakt, ennå, men det er fritt tilgjengelig og har tilfredsstillende funksjonalitet.
Dette skyldes en bestemt bevegelse, og at
den ﬁ losoﬁen denne bevegelsen er tuftet
på, har fått fotfeste også innenfor enkelte
bibliotekarmiljøer.

Åpen kildekode-bevegelsen ønsker
at ”oppskriften” til et produkt skal være
fritt tilgjengelig, og (i ulike grader) stå til
fri benyttelse så lenge denne betingelsen
hefter ved nye produkter basert på oppskriften. Dette prinsippet omtales gjerne
som copylefting, og står i motsetning til
de proprietære betingelsene som stort sett
gjelder for vareproduksjon og handel i dag.
Prinsippet utgjør også basisen for en ﬁlosoﬁ
om at tilgang til ulike produkter mest mulig
bør avgjøres av aktuelle behov, og ikke av
den ”kunstige” knappheten som oppstår
ved tilbakeholdelse av kildekode.
”Jeg anser kravet om at jeg må dele et
program jeg liker, med andre som også
liker det, som en gylden regel”, har Richard
Stallman, en av bevegelsens grunnleggere
uttalt (her i min løse oversettelse). Noen
vil hevde at dette er et irrasjonelt utsagn, at
Stallman må stikke ﬁngeren i jorda, for slik
fungerer bare ikke verden. Noen må jo tjene
penger for at verden skal gå rundt. Filosoﬁen
slik den er beskrevet ovenfor tilrettelegger
da også for at en annen verden skal kunne
fungere, eller være mulig som det ofte heter
i slagordsform. Her og nå, men ikke nødvendigvis uten at noen tjener penger. Man kan
godt selge et åpent kildekode-produkt, så
lenge man ikke krever fullstendig kontroll
over kildekoden og for bruken av produktet
i all fremtid.
Jeg vil derfor hevde at det er Stallman
som er rasjonell. La oss si at kildekoden
i et gitt tilfelle representerer patentet på
et medisinsk produkt, og videre gi sitatet
ovenfor en parallell: ”Denne medisinen er
helt nødvendig for at jeg holder meg noenlunde frisk, jeg mener det er min plikt å gi
afrikanske land som sliter med epidemier av
tilsvarende sykdom, muligheten til å produ-

sere medisinen mest mulig eﬀektivt.” Dette
utsagnet er kanskje mindre problematisk
fordi det handler om mennesker? Legemiddelindustrien holder allikevel patentene
sine tett til brystet og hevder verdensvant
at man må stikke ﬁngeren i jorda: Det er
nemlig ikke så enkelt må vite!
I denne sammenhengen minnes jeg
også på måten en del store tidsskriftforlag
tilgjengeligjør informasjon på, og at begrepene open access og åpen kildekode handler
om mye av det samme. Jeg vil hevde at det
utover å være svært hjerteløst, er irrasjonelt
å sette en høy pris på informasjonstilgang
som er viktig for å oppheve digitale skiller, på å formidle viktig forskning eller på
oppskriften til livsviktig medisin.
Jeg har aldri funnet noen vilje til en
bedre verden i beskjeden om å stikke
ﬁngeren i jorda. Og det er vel nettopp en
bedre verden vi bibliotekarer jobber for, på
den ene eller andre måten? Dessuten er biblioteksystemet KOHA et bevis på hva man
kan oppnå hvis man nettopp ikke stikker
ﬁngeren i jorda, men heller tar initiativer
det bestående ikke trodde var mulig uten
forsikringer om en neve opsjoner.
I og med åpen kildekode har bibliotekarer en gylden anledning til konkret
og bibliotekfaglig korrekt handling. Og
dermed til den annonserte oppfordringen:
Anse åpen kildekode på programvare,
benyttet i og av biblioteket, som et slags
kvalitetsstempel på linje med for eksempel
svanemerket. Takk.
Nei, forresten, jeg vil føye til en liten
tilleggsoppfordring: ”Vær realistisk, krev
det umulige!” •
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Ledelse

Tanker om høsten
Høsten er for meg tid for å tenke nytt og at nå skal alt gjøres
bedre enn tidligere. Det skriver seg fra tidlig skoletid og starten
på nytt skoleår. I år skal jeg være mye flinkere enn i fjor!

TEKST • Else H. Norheim
Bibliotekleder
Høgskolen i Østfold
I oﬀentlig sektor er høsten sesong nettopp
for å tenke nytt. Da skal det jobbes med
planer og budsjett for neste år. Det er først
en fase med budsjettforslag hvor alle ønsker
er inkludert før sluttsummen beregnes, deretter en del vanskelige møter hvor jeg skal
rettferdiggjøre bibliotekets behov for økte
midler, og en endelig budsjettfordeling hvor
sluttsummen er noe mindre enn jeg ønsket
meg. Da gjelder det å gjøre mest mulig med
de midlene vi har fått tildelt og fordele mest
mulig rettferdig mellom avdelinger.
Planarbeidet er et viktig redskap for
systematisk utvikling av biblioteket på kort
og lang sikt. Vi har i vår høgskole strategisk
plan 2007-2014, handlingsplan 2007-2010
og aktivitetsplan for neste år. Det inngår i
min jobb å foreslå punkter som integrerer
biblioteket i planer på forskjellige nivåer,
slik at biblioteket er mest mulig til stede i
høgskolens planverk. Det må
nedfelles punkter som viser at vi ligger
i forkant og utvikler oss slik en moderne
bibliotektjeneste bør. Det som står i planverket er forpliktende både for biblioteket
og høgskolen, og det er av strategisk viktighet å få med for eksempel punkter om
samarbeid mellom bibliotek og fagavdelinger. Etter mange år som leder kan det være

utfordrende å klare å tenke nytt og unngå
de samme formuleringene som vi har brukt
tidligere. Men skal vi alltid tenke nytt? Vi
kan også måtte se på andre måter å tenke
på for å få utnyttet ressursene bedre. Hva
skal vi legge bort av det gamle for å kunne
gjøre noe nytt? Og må det skje noe nytt hele
tiden? Det har i høst blitt sagt blant mitt
personale at vi kanskje verken har kapasitet
eller engasjement for å gjøre nye ting – vi
må gjøre det vi skal gjøre bedre og evaluere
resultatene før vi går videre.
I etterkant av biblioteklederkonferansen
om bibliotekutredningen som ABM arrangerte i Asker i oktober, melder det seg
noen mer radikale tanker om å tenke nytt.
Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein
sa at vi må våge å stille spørsmålet ”om
samfunnet trenger bibliotek som institusjoner”. Bibliotekdirektør Ingar Lomheim
ved NTNU satte fokus på om vi trenger
biblioteket som et mellomledd mellom
informasjonsprodusent og –bruker. Mikael Rohde – administrerende direktør fra
Schibsted Søk – presenterte på den samme
konferansen søkeprosjektet Sesam. Både
under foredraget og i en uformell samtale
etterpå understreket han at bibliotekene er
lite brukerorientert og at våre søkesystemer for de ﬂeste oppleves som vanskelige
å bruke.
De ﬂeste profesjoner ser verden fra et
ståsted preget av utdanning og felles verdier. Det er viktig at vi samles for å fremme

utvikling og stå på våre interessekrav.
Men det er også viktig at vi kan se oss selv
utenfra. Det er bare på den måten vi kan
oppnå resultater. Det er av liten verdi at vi
selv er fornøyd med hva bibliotekene kan
tilby– det er andre som skal være fornøyd
med oss! Det er viktig når vi får et innspill
om at våre systemer er for vanskelige å
bruke! Kanskje skal ikke vi i UH-sektoren
bruke så mye tid på å lære studentene å bli
informasjonskompetente, kanskje skal vi
konsentrere oss om å lære dem bare det aller
mest nødvendige. Og kanskje skal vi jobbe
aktivt for å få enklere søkesystemer!
Det er kanskje heller ikke bibliotekkonferansene som skal være vår viktigste
arena. Vi bør heller sørge for å være til
stede i fora der andre profesjonsgrupper er
representert, for å vise hvilken rolle vi kan
spille. Fra mitt ståsted ser jeg for meg at vi i
mye større grad bør ta initiativ til seminarer
hvor vi inviterer til dialog med undervisningspersonalet. Det er av begrenset verdi
når bibliotekarer setter seg ned alene og ﬁnner ut hvordan bibliotekundervisning skal
foregå. Det er mye viktigere at vi overbeviser
andre profesjoner om at vi har kompetanse
som studentene har nytte av. •
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Vi er priviligerte som har høve til å lese dei verdsakta
forfattarane Henrik Ibsen og Knut Hamsun på originalspråket. Vi er forplikta til å formidla deira verk, også
utanom jubileumsår, skriv Robert Haugen.

Litt om Ibsen, litt om Hamsun, litt om to
bøker, og litt om kvifor dette angår oss
TEKST • Robert Haugen
Rådgjevar
Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

I høve den naudsynte og gode Ibsenmarkeringa i år vil eg berre kort fortelje om
to utgjevingar frå i haust. I ei bok tileigna
litteraturprofessor Otto Hageberg sin
70-årsdag, ”Lesing og eksistens” (red. Per
Thomas Andersen), er ﬂeire gode artiklar
om forfattarar som Olav Duun, Johan Falkberget, Tarjei Vesaas, Dag Solstad og, som
nemnt, Henrik Ibsen frå Skien.
Litteraturforskar Tore Rem meiner at
godaste Ibsen ikkje er norsk, men engelsk.
Han grunngjev denne spissformuleringa
med at Ibsen vart ein verdsdiktar når verka
hans blei omsett frå det vesle språket norsk
og til det svære engelske. Ibsen fekk sitt
gjennombrot i engelsk oﬀentlegheit i juni
1889 med oppføringa av ”A Doll’s House”
– forøvrig glitrande og politisk (ny)tyda av
Frode Helland i boka som er tileigna Hageberg. Gjennom arbeidet til teatersensorane
i England vart Ibsen sine tekstar sakte, og
sikkert, til klassiske verk i dette landet etter
kvart som 1900-talet skreid fram. Rem
har også i ei bok om mottakinga av Ibsen
i Storbritannia 1872-1906 funne at den
norske diktaren sine kunstnariske uttrykk,
i møtet med nye lesarar og nye omgjevnadar, vart tyda på ulike måtar. Og Ibsen
blei omfamna som sosialist og feminist og
han fekk karakteristikkar som humørlaus,
dramatisk inkompetent og ufrivillig komisk. Etter kvart vart tekstane til Ibsen i
form av bøker og teateroppsetjingar godt
aksepterte og tekne opp i den kanoniserte,
litterære verda.
Slik vart altså Henrik Ibsen oppfatta
av sine nye, engelske lesarar, ein diktar
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som Henning Howlid Wærp i si helsing til
Otto Hageberg påstår var den forfattaren
Knut Hamsun eigentleg såg mest opp til.
Hamsun langa ut mot ”Hs. pharmaceutiske Herlighed” (”Lesing og eksistens”
2006, s. 101), som Hamsun kalla Ibsen, i
brev, artiklar, talar og jamvel i bøkene han
skreiv. Men, hevdar Howlid Wærp, Ibsen
var eigentleg eit førebilete for forfattaren
frå Nordland ved at Hamsun skreiv vidare
på det som Ibsen mangla, eller kva Knut
Hamsun meinte var manglar ved Ibsen
sine tekstar.
Angår så desse ”ravgalne” - for å halde
oss til ei Hamsunvending som var til diskusjon på BibliotekNorge e-postlista nyleg
- litterære utgreiingane oss bibliotekarar
og litteraturformidlar? Ja, fordi vi er priviligerte som har høve til å lese dei verdsakta
forfattarane Henrik Ibsen og Knut Hamsun på originalspråket, og ikkje minst er
vi forplikta til å formidla deira verk. Også
utanom jubileumsår.
Til sist: Einar Økland har i helsinga til
Otto Hageberg laga ein enkel bibliograﬁ
over skjønnlitteratur og sakprosa som er
utgjevne på eige forlag i Noreg. Det er ei
artig og spanande samling av bøker som
ikkje har store forlag i ryggen, men som,
etter Økland si meining, uttrykkjer utgjevarane si store tru på akkurat boka og kva
den kan formidle og greie på eige hand i dei
litterære krinslaupa som smyg seg inn og
ut av fjordar, mellom øyar og holmar, inn i
tronge blindgater og på breie motorvegar.
Einar Økland si minning om desse fotsoldatane i bokverda får fram ord i hugen av
Tor Jonsson; ”eit ord er eit under”, og kva er
vel meir viktig enn å bli sett, og lest? Vilja
til språk er vilja til liv. •
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Dårlig styring av interkommunalt
samarbeid
Det er et betydelig omfang av interkommunalt samarbeid i Norge. Men
kommunene har dårlig oversikt over egne samarbeidstiltak. Politikerne
etterlyser selv tiltak for bedre styring og kontroll.
TEKST & FOTO • Erling Bergan

Dette kom fram da forsker Lars-Erik Becken
presenterte en undersøkelse ECON-analyse
har gjort for Kommunenes sentralforbund
(KS) under konferansen ”Strukturendringer i biblioteksektoren” i Stavanger 8. november. Til sammen er det rapportert 1417
unike samarbeid. Av de 158 kommune som
svarte på undersøkelsen, rapporteres det i
gjennomsnitt 14 samarbeid per kommune.
Flest kommuner rapporterer at de har mellom 8 og 21 samarbeid. Men det er betydelig spredning - to kommuner rapporterer
kun ett samarbeid, mens kommunen som
rapporterer ﬂest oppgir hele 51 samarbeid.
- Det er grunn til å tro at antall samarbeid
i en kommune er høyere enn hva som er
rapportert til oss. Både fordi mer uformelle
eller sporadiske samarbeider ikke skulle
rapporteres, og på grunn av mangler i kommunenes rapportering, sa Becken.
Det er spesielt innen administrasjon og
støttefunksjoner at samarbeidet er størst,
mens helsetjenester kommer på andreplass
og kultur på tredjeplass.
- Hovedinntrykket fra undersøkelsen er
at interkommunalt samarbeid har betydelige svakheter i forhold til politisk styring
og kontroll. Flertallet av politikerne mener
de ikke har tilstrekkelig oversikt over samarbeid kommunen er involvert i. De mener
den viktigste ulempen ved interkommunalt
samarbeid er manglende politisk styring og
at administrasjonen har mest innﬂytelse, sa
Lars-Erik Becken.
Til tross for at manglende politisk
styring anses som en betydelig ulempe,
mener et stort ﬂertall at omfanget av interkommunalt samarbeid bør utvides. De
tre viktigste fordeler ved interkommunalt
samarbeid anses å være knyttet til kompetansegevinster, bedre kvalitet og bedre
service og økonomisk innsparing.
I følge rapporten fra ECON-analyse
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ser ikke Regjeringen og Stortinget for seg
større endringer i kommunestrukturen. Vi
står heller ikke
overfor vesentl ige f r iv i l l ige
endringer i kommu ne s t r u kturen. I stedet
peker Regjering e n o g ko m munene selv på
i nt e r ko m munalt samarbeid
- Interkommunalt samarbeid har betydelige svakheter i forhold til politisk styring
for å møte krav
og kontroll, sier forsker Lars-Erik Becken fra ECON-analyse. Han henleder bibliotetil kompetanse,
karenes oppmerksomhet på løsningen med vertskommune-samarbeid, som ligger til
kvalitet og efbehandling i Stortinget nå.
fektivitet i tjenestey tingen
det er kanskje det som er mest aktuelt for
og/eller oppgaveløsning der kommunegreninterkommunalt biblioteksamarbeid. Det
sene går på tvers av felles arbeidsmarkeds-,
er en ny modell for dette til behandling i
bolig- og serviceregioner. Interkommunalt
Stortinget nå - Ot.prp. nr. 95 (2005-2006).
samarbeid er altså et sentralt virkemiddel
Det er foreslått to ulike løsninger vertsfor løsing av oﬀentlige oppgaver - og ser ut
kommunemodellen. En gjelder vertskomtil å tilta i styrke.
munesamarbeid uten en felles folkevalgt
Lars-Erik Becken kommenterte biblioteknemnd. Dette er en modell der de respektive
utredningas forslag om konsolidering på
kommunestyrene vedtar å inngå en avtale
slutten av sin innledning på konferansen i
om samarbeid innenfor et kommunalt anStavanger. Han mente at kjernespørsmålet
svarsområde, og at dette skal skje ved en
for oss måtte bli hvor viktig det er med
administrativ overføring av kompetanse
direkte politisk styring av bibliotekene.
til vertskommuneadministrasjonen. Den
– Konsolidering vil være kontroversielt, og
andre modellen innebærer opprettelsen av
forslaget vil møte motkrefter både i KS og
en interkommunal nemnd med folkevalgte
i Kommunal- og regionaldepartementet.
fra alle deltakerkommunene, og der nemnda
De mener begge at ting prinsipielt skal
har ansvaret for oppgavene som blir løst i
løses lokalt.
vertskommunen innenfor rammene av deHan skisserte deretter tre ulike måter å
legasjonen fra deltakerkommunene.
etablere interkommunalt samarbeid på: En
Blant deltakerne under konferansen i
måte er gjennom interkommale aksjeselskaStavanger var det stor interesse for muper, noe som neppe er så aktuelt for oss. En
lighetene som ligger i Ot.prp. nr. 95 og de
annen måte er gjennom kommunelovens
endringer som kan komme i kommunelova
paragraf 27, noe som krever politiske avgjøsom resultat av Stortingets behandling av
relser i alle involverte kommunestyrer. Det
denne. •
tredje er ved vertskommune-samarbeid, og

Levanger kommune i Nord-Trøndelag
Mer info på www.levanger.kommune.no/fakta.htm
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Levanger bibliotek
Stilling ledig som barne- og ungdomsbibliotekar
Ved Levanger bibliotek er det ledig fast stilling som barne- og
ungdomsbibliotekar i 100 % stilling fra 1. februar 2007.
Full utlysingstekst ﬁnnes på
http://www.levanger.folkebibl.no/ledigstilling.html
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til biblioteksjef
Guri Sivertsen Haugan, tel: 74 05 29 01.
Søknad med vedlagte attester og vitnemål sendes:
Innherred samkommune, Organisasjonsenheten, Postboks
130, 7601 Levanger innen 20. desember 2006.
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SEKS «REKLAMEFILMER»
SOM FÅR OSS TIL Å TENKE
AV LILJA INGOLFSDOTTIR OG SARA ELIASSEN

Seks korte filmer som ser på reklame og forbruk med
et kritisk blikk og mye humor.
Filmene er støttet av Fritt Ord, Fond for lyd og bilde, Film 3, Miljøverndepartementet,
Bergesen d.y. og hustru Nankis almennyttige legat.
Øvrige samarbeidspartnere: Grønn hverdag, Framtiden i våre hender, Den norske kirke,
Naturvernforbundet, Loop, Redd Barna, Press, Etisk Forbruk, Medvind, Forum for utvikling
og miljø, Grip, Fortidsminneforeningen, Stiftelsen Idébanken, Oslo Renhold, Forbrukerrådet.

DVD KR 100,SELGES I FILMBUTIKKEN, FILMENS HUS, DRONNINGENS GT. 16, OSLO

STØTTET AV:

NORSK FILMINSTITUTT www.nfi.no/filmbutikken
FILMENS HUS | DRONNINGENS GATE 16 | 0105 OSL0 | TLF: 22 47 45 50
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Fire veker gratis!
Bli kjend med DAG OG TID!

Du får dei fire neste
utgåvene av DAG OG TID, ei fri
vekeavis for kultur og politikk
gratis utan å binde deg.
Blir du årsabonnent, kan du
velja mellom to bokgåver:
– Di større avis,
di dummare framside, ser det ut til.
Men den vesle avisa
blir jamt klokare ...
Berge Furre

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

DAG OG TID
Pilestredet 8,
0180 Oslo7044
• Tlf:St.
21 Olavs
50 47 21
• E-post:
Postboks
plass,
0130tinging@dagogtid.no
Oslo
Tlf.
21 50 47 21
Årsabonnement
kostarE-post
kr 895,–tinging@dagogtid.no
Tilbodet gjeld nye abonnentar
Årsabonnement 895 kroner (20 % rabatt for studentar)
Tilbodet gjeld berre for nye abonnentar

Leie gård i Sørvest Frankrike?

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

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

En gresk øy...

PRØV KLASSEKAMPEN
3 UKER GRATIS!

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

Utfordrer det etablerte

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

www.folegandros.dk
www.ampelosresort.com
Medlemmer av
Bibliotekarforbundet
får 10 % rabatt!

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

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

9RKESAKTIV

'ODKJ "IBLIOTEKAREKSAMEN ¿R

3TUDENT
)KKE YRKESATIV
!RBEIDSGIVER

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

!RBEIDSSTED

Varamedlemmer
Roger Dyrøy, Direktoratet for samfunnstryggleik
og beredskap
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn bibliotek
Tove Gausen, Stavanger bibliotek
Margunn Haugland, Kristiansand bibliotek
Signe Witsø, Sogndal bibliotek
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Styremedlemmer
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek
Liv Evju, Rælingen videregående skole
Morten Haugen, Ørland bibliotek
Ritha Helland, UB Bergen
Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
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Fylkeslag
Finnmark
Mari Lundevall
Høgskolen i Finnmark,
Telefon: 78 42 78 08
E-post: E-post: mari.lundevall@hifm.no

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

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

Troms
Marit A. Somby
Varden 41
Telefon: 47 30 40 49
Epost: maritasomby@hotmail.com

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

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

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

Rogaland
John David Didriksen
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Telefon: 51 83 11 24
E-post: john.didriksen@gmail.com

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

Trøndelag
Lene Romstad
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Telefon: 99 29 88 20
E-post: leneroms@msn.com

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

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

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

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

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

Skygger konsolideringa for helheten i reformen?
Bibliotekutredninga diskuteres rundt omkring i bransjen. Forslaget om konsolidering
av små folkebibliotek til større og sterkere
organisatoriske enheter er som regel i
fokus. Det setter også sitt preg på helheten i
debatten om Bibliotekreform 2014. På godt
og vondt.
Mange er positive til ABM-utviklings
forslag om konsolidering. Men det brer seg
også en skeptisk holdning i bibliotekmiljøet.
Jeg har vært på en del konferanser og møter,
og hørt innlegg fra talerstoler og småprat
i pauser. Konsolidering er ikke det mest
positivt ladete ord for mange i bibliotekmiljøet akkurat nå. Konsolidering vil være en
anledning for lokale myndigheter til å spare
penger på bibliotekdrift, sies det. Konsolidering vil føre til nedlegging av mange mindre
bibliotekavdelinger, sies det. Konsolidering
er et statlig overgrep mot lokalt selvstyre,
sies det.
Og dermed er vi i gang med en av de klassiske politiske motsetninger i Norge, den som
ser alt i lys av kampen mellom sentrum og
periferi. En viktig, frigjørende og utjevnende
motsetning i mange sammenhenger. Men
også en lite konstruktiv klam hånd over debatter i andre sammenhenger. Noen ganger
begge deler samtidig.
Men hvor sentral er konsolideringa i forhold til helheten i Bibliotekreform 2014? Og
hvor sannsynlig er det at folkebibliotekene
konsoliderer seg på den måten ABM-utvikling foreslår?
Det er foreslått 28 konkrete tiltak i bibliotekutredninga. Konsolidering er ett av dem.
Det er foreslått 338 millioner kroner årlig til
reformen når den er vel i gang. 15 prosent av
dette er satt av til konsolidering.
ABM-direktør Jon Birger Østby holder
på med en konsolideringsprosess overfor

museene i Norge. Der har det skjedd mye
bra og mye ugreit. Museumsreformen er
ikke evaluert ennå. Forskjellene i eierskap,
og adminstrativ plassering i det oﬀentlige,
mellom museene og bibliotekene, er ikke
tatt tilstrekkelig hensyn til, mener mange
kritikere. For museene har en rekke eiere,
mens folkebibliotekene er entydig eid og
drevet av norske kommuner.
Og her er vi ved poenget. Hvilke virkemidler har ABM-utvikling til å få folkebibliotekene, og det vil i grunnen si kommunene,
til å danse etter sin konsolideringspipe?
Det som blir trukket fram i debattene er i
hovedsak presset som ligger i nye fylkesvise
bibliotekplaner og tilskuddsordningene for
de som konsoliderer seg.
Fylkesbibliotekene er altså svært så instrumentelle i konsolideringa. Men dersom
for eksempel Hordaland fylkesbibliotek
lager en fylkesplan som viderefører Nordhordlands-modellen, hva da? Skal ABMutvikling nekte dem konsolideringspenger?
Eller dersom et annet fylkesbibliotek foreslår
sammenslåing av bibliotek i kommuner som
ikke vil være med på det. Er noen gulrøtter i
form av mulig tilskudd på noen hundre tusen
nok til å velte det kommunale sjølstyret på
dette feltet?
Det er ingen storstilt sammenslåing av
kommuner på gang i Norge, så bibliotekene
blir henvist til en eller annen variant av
interkommunalt samarbeid. Dette må vedtas i kommunene. Hvis de er fornøyd med
en annen modell enn den ABM-utvikling
foreslår, for eksempel samarbeid a la Nordhordland, så gjør de nok det. For den mest
aktuelle sammenslåingsvarianten ser ut til
å være ved delegering til en vertskommune,
slik kommunelova foreslås endret i Stortinget nå. En ryddig måte å konsolidere på, men

samtidig en løsning som pirrer ekstra sterkt
ved sentrum-periferi-genene hos norske
lokalpolitikere.
Det er altså grunn til å senke skuldrene
når det gjelder konsolideringa, for de som
er skeptiske til dette. For tilhengerne av
konsolidering er det grunn til å jobbe hardt
for at gulrøttene blir mange for de som slår
seg sammen a la Østby.
Men hva med de andre 27 tiltakene som
foreslås i utredninga? De er vi da for, alle
sammen? Er vi ikke det? Og når får vi neste
gang anledning til å sende brev til Giske og
si: ”Du har nå på bordet et forslag til Bibliotekreform. Den inneholder en rekke viktige
tiltak for vår bransje og for brukerne av våre
tjenester. Og den foreslår budsjettsummer
som gir friske midler til disse tiltakene. Det
er avgjørende at dette ikke bare blir ord, men
reell politikk. Departementet bør snarest
lage en stortingsmelding, som inviterer Stortinget til å gi langsiktig klarsignal til denne
strategisk viktige reformen for utvikling av
kunnskap og kultur i landet. Du må jobbe
for å få midler inn på statsbudsjettet fra
2008, slik at reformen kommer i gang. Og
du må gi ABM-utvikling marsjordre. Vi er
utålmodige. Vi vil i gang med bibliotekutvikling innenfor en mer helhetlig nasjonal plan.
Denne planen ligger nå på bordet. Vi vil gjøre
vår jobb. Nå håper vi du gjør din!”
I alle år har bibliotekmiljøet krevd offentlige utredninger om vår bransje. Nå som
vi har fått en som faktisk er ganske god, må
vi ikke glemme å kreve at den blir gjennomført. Eller skal vi gi Giske anledning til å si at
uenigheten i bransjen er for stor til at det er
aktuelt med noen stortingsmelding?

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet
”Sangen Himmeln te dæ handler om avstandskjærlighet og studentene hyret inn teaterstudent Siri Schnell Horrigmo til å spille bibliotekar i videoen. Mens vokalist Ronny
Grannes synger om sin avstandskjærlighet til henne, er hun ikke oppmerksom på ham. - Vi
har ﬁlmet mye langs bokreolene på biblioteket i høyskolelokalene. Der dukker plutselig en
trommis opp og en gitarist opp. Til slutt spiller hele bandet live bak selve bibliotekaren,
men når hun snur seg er de ikke der, forklarer Sørli.” (Foto: Bjarne Arnøy.)

Trønder-Avisa 27. november, i forbindelse
med at Namsos-bandet Grannes har spilt
inn musikkvideoen
”Himmeln te dæ”.

