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Sesam, sesam, lukk deg opp!

Mange bibliotekarer kan tenke seg å jobbe utenfor 
bibliotek. Hva er hemmeligheten med å få de utra-
disjonelle jobbene? Fire bibliotekarer har funnet 
veien inn i fi rmaet Schibsted Søk. De har blitt en 
del av teamet som utvikler søke tjenesten Sesam.

23
Utlån av lærebøker - igjen?

Til høsten blir det gratis læremidler i videregående skole. 
Vi husker utlånsordninga for 6-7 år siden. Forbundsstyret i 
BF peker på fallgruvene – i god tid før skolene bestemmer 
hvordan dette skal løses. 
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Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

Vi liker å tenke at trofasthet lønner seg, 

men det gjør det ikke. Ikke i arbeidslivet. 

På arbeidsmarkedet lønner det seg ikke 

å være trofast, snarere tvert i mot. Det 

lønner seg å være troløs og hoppe på 

ethvert tilbud som måtte åpenbare seg i 

umiddelbar nærhet, om ikke fordi man 

egentlig ønsker en annen stilling, så i alle 

fall for å ”prøve noe nytt” som det heter. 

Det heter forresten ikke troløshet, heller. 

Det heter fl eksibilitet, bred erfaringsbak-

grunn, sammensatt kompetanse. Det 

heter mobilitet. Og det lønner seg altså 

for den enkelte. 

I en fersk undersøkelse fra det svenske 

DIK-forbundet, paraplyorganisasjonen 

til svenske BF, går det frem at de som har 

skiftet arbeidsgiver fl ere ganger er mer 

fornøyd med lønna enn de som har blitt 

hos den samme arbeidsgiveren. Dette 

stemmer overens med de betraktningene 

jeg har gjort med utgangspunkt i arbeidet i 

BFs sekretariat. Jeg ser på de henvendelser 

vi får at skifte av arbeidsgiver er en god 

mulighet til lønnsløft. Ofte er ønsket om 

en bedre lønn en del av begrunnelsen for 

å søke en annen stilling, men selv om det 

ikke skulle være slik, er et tilbud om jobb 

alltid en mulighet for å legge inn lønns-

krav. Og det er nettopp dette BF anbefaler 

sine medlemmer, nemlig å legge inn krav 

ved tilbud om stilling. 

Noen bruker et stillingstilbud som en 

brekkstang overfor nåværende arbeidsgi-

ver i forhold til lønnsutvikling, gjennom 

å føre forhandlinger etter ”rekruttere og 

beholde”- punktet i tariff avtalene, slik 

avtaleverket også legger opp til. (KS: 

Hovedtariff avtalens 5.3 eller 4.A.3, Stat: 

Hovedtariff avtalen 2.3.4.2). Denne vari-

anten fører ikke nødvendigvis til skifte 

av arbeidsgiver, men det er jo under 

trussel om et skifte at lønnsøkningen 

fi nner sted. 

Slik er det, og det er vår jobb som 

fagforening å gjøre medlemmene opp-

merksomme på disse mekanismene. Det 

er et hovedanliggende for BF å bistå med-

lemmene til en god lønn, og en anstendig 

lønnsutvikling.

Derfor oppfordrer Bibliotekarforbun-

det medlemmer til å fremme krav om 

lønn i alle sammenhenger der dette er 

naturlig, og vi oppfordrer av og til enkelt-

medlemmer om å søke andre stillinger 

der den lønnsmessige uttellingen over 

fl ere år har vært for lav. Det er fornuftig 

fagforeningspolitikk å benytte alle de 

virkemidlene som ligger i tariff avtalene, 

og det er fornuftig av enkeltmedlemmer 

å ta ansvar for egen karriere og lønnsut-

vikling gjennom å søke andre stillinger 

og nye utfordringer. 

Allikevel synes jeg at det er heftet en 

bismak til mekanismene. Selvsagt er det 

rimelig at jobbskifte gir lønnsuttelling. 

De færreste vil akseptere og gå ned i lønn, 

med mindre arbeidet er svært attraktivt 

på andre måter, og de fl este forventer å 

gå noe opp i lønn i forbindelse med et 

jobbskifte. Det som gir denne bismaken 

er slettes ikke at bibliotekarer får bedre 

lønn i overgang til ny stilling, men at de 

som velger å bli værende på den samme 

arbeidsplassen - de ”trofaste” - har en ten-

dens til å stagnere lønnsutviklingsmessig 

i forhold til sine mer mobile kolleger. 

Man kan selvfølgelig mene at dette er 

på sin plass. At denne trofastheten ikke 

skyldes trivsel og kompetanse i forhold til 

egne arbeidsoppgaver, men at det skyldes 

inkompetanse (altså at man faktisk ikke 

kan få noen annen jobb og derfor må 

tviholde på den man har), latskap og man-

glende ambisjoner. Og at det dermed er 

rimelig at de som investerer i sin karriere 

gjennom å søke seg nye utfordringer, våge 

å utsette seg for vurdering slik man må 

i en søkeprosess, får lønn som fortjent i 

forhold til sine stasjonære kolleger.

Jeg tror ikke det er slik. Jeg tror ikke 

få jobb-skifter og manglende mobilitet 

nødvendigvis skyldes verken latskap eller 

inkompetanse. Jeg tror det ofte skyldes 

noe så enkelt som geografi . Det henger 

sammen med at ungenes skole, livsled-

sagerens arbeidsplass, øvrig familie og 

venner i stor grad bestemmer hvilket 

arbeidsmarked vi skal forholde oss til. 

Det henger sammen med å være etablert 

i et lokalsamfunn, det henger sammen 

med gode kolleger. Jeg tror at det å ikke 

ville bytte jobb skyldes trivsel og godt 

arbeidsmiljø snarere enn latskap, blikk 

for utfordringer på jobben snarere enn 

inkompetanse, evne til utvikling av egen 

virksomhet og egen kompetanse i relasjon 

til det daglige arbeidet.

Det fi nnes mange gode grunner til 

ikke å ville bytte jobb. Og jeg mener at 

det er Bibliotekarforbundets oppgave 

å arbeide for at de som velger å bli i en 

stilling over lang tid, også har en lønns-

utvikling i samsvar med erfaring, innsats 

og kompetanse. 

Det er en betydelig utfordring i et 

arbeidsliv der ansiennitet ser ut til å 

telle mindre og mindre, og der den auto-

matiske uttellingen for alder og erfaring 

er redusert til et minimum, å sikre at 

kontinuitet ikke blir en diskvalifi serende 

faktor i forhold til lønnsutvikling. 
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Det er en rekke faktorer som ligger bak 

renteøkninga, og behovet for å unngå 

overoppheting av norsk økonomi er åpen-

bart tilstede. Ifølge Statistisk sentralbyrås 

lønnsindeks tok veksten i utbetalt lønn 

seg opp i tredje kvartal, og TNS Gallups 

undersøkelse tyder på at forventningene 

til lønnsveksten i 2006 og 2007 har økt 

noe. Foreløpige tall i nasjonalregnskapet 

viser sterk vekst i sysselsettingen i tredje 

kvartal. TNS Gallups trendindikator, 

som måler husholdningenes vurderinger 

av og forventninger til egen og landets 

økonomi, ligger på et høyt nivå. Det er 

fortsatt høy vekst i husholdningenes 

gjeld.

– Ingen er vel særlig overrasket over 

at renta nå er kommet opp i 3,50 prosent. 

Mange spår at den vil stige til godt over 

4 prosent i løpet av neste år. Dersom det 

skjer vet vi at en del husholdninger fryk-

ter at de vil få problemer, sier YS-leder 

Tore Eugen Kvalheim.

 - Dessverre har låneiveren de siste 

Flerkulturelt i Durban
IFLA-seksjonen for fl erkulturelle biblio-

tektjenester planlegger et heldagsopplegg 

under årets internasjonale bibliotekkonfe-

ranse i Durban i Sør-Afrika 19. – 23. august. 

Det dreier seg om World Library and Infor-

mation Congress, populært kalt IFLA-kon-

feransen, som i 2005 ble arrangert i Oslo. 

Under årets konferanse planlegger den 

fl erkulturelle seksjonen, som ledes av vår 

egen Kirsten Leth Nielsen, en sesjon med 

tittelen “Social Inclusion: how can public 

libraries embrace the challenge of reaching 

out to serve all people in their community?” 

Seksjonen ønsker med dette å fokusere 

på temaet ”Libraries empowering multi-

cultural communities”. De har nå invitert 

fagfolk til å melde inn 

presentasjoner innen 

dette temaet. Og i år vil 

alle seksjonene innen 

det som heter ”Division 

III Libraries Serving the 

General Public”, der 

den fl erkulturelle sek-

sjonen er med, samle 

kreftene for å kunne gå 

i dybden på  spørsmålet 

om sosial inkludering. De ønsker bidrag 

fra ulike steder i verden og håper å kunne 

fokusere spesielt på vertskontinentet Afrika. 

Foredragsholderne vil demonstrere hvordan 

utfordringen med sosial eksklusjon berører 

folkebiblioteket, og vise til strategier og 

program som bidrar til å gjøre bibliotek 

sosialt inkluderende og ansvarlige overfor 

sine lokalsamfunn. • 

årene vært over det forsvarlige og YS 

har en tid etterlyst tiltak for å kjøle ned 

økonomien. Slik sett håper vi at renteøk-

ningen vil kunne minske presset, og det 

er mer viktig enn noen sinne at lånein-

stitusjonene viser tilbakeholdenhet ved å 

dempe tilbudene. Her har rådgivningen 

vært sprikende. Personer som står overfor 

førstegangskjøp eller de skal bytte bolig 

bør ta høyde for at rentenivået de neste 

årene vil ligge godt over dagens nivå. 

Andre bør vurdere å forkorte nedbeta-

lingstiden på lån. Beregninger fra YS har 

vist at her vil det bli penger å spare, sier 

Kvalheim. 

- Selv om partene holdt seg innenfor 

moderate rammer ved vårens hovedopp-

gjør, mener vi det kan være en fare for 

sterkere lønnsvekst fremover, også som 

følge av mangel på arbeidskraft i mange 

bransjer. Det vil igjen føre til press på 

den moderasjonslinjen partene har lagt 

til grunn ved tariff oppgjørene, fastslår 

YS-lederen. • 

Norges Bank satte 13. desember opp styrings-
renta med nye 0,25 prosentpoeng. YS-lederen 
håper bankene demper lånetilbudene sine. 

Renteøkningen: 
YS maner til tilbakeholdenhet

Tore Eugen Kvalheim mener låneiveren de siste årene har vært over det forsvarlige, og håper renteøkningen 
minsker presset. Her er YS-lederen under BFs kurs for statsansatte i fjor høst. (Foto: Erling Bergan)

Gjennombrudd for e-papir
Passasjerer på t-banen i Tokyo kunne før jul 

for første gang oppleve elektronisk papir i 

farger. De tradisjonelle reklameplakatene 

ombord i tre av byens t-banevogner er byt-

tet ut med elektroniske plakater på 13,1 

tommer, melder PC World Norge. ”Papiret” 

har en lagringskapasitet på 8 megabyte 

og mulighet for batteridrift. Dette inne-

bærer at plakaten kan inneholde 37 ulike 

reklameplakater som roterer kontinuerlig 

med to minutters mellomrom. Innholdet 

kan oppdateres gjennom en trådløs wlan-

forbindelse. Dermed kan dette bli langt 

rimeligere enn både ordinære papirplakater 

og lcd-skjermer. Men foreløpig er det få 

fargenyanser, dårlig oppløsning og ingen 

bakgrunnsbelysning på bildene, som der-

med fortoner seg mørke. E-papir som kan 

vise farger er imidlertid fortsatt i en tidlig 

utviklingsfase og det er første gang en slik 

løsning er tatt i bruk i kommersiell sam-

menheng, melder PC World Norge. • 
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YS er en hovedorganisasjon for arbeidstakere. Derfor velger YS ikke 

å ta stilling til fl ere av problemstillingene som beskrives i NOU’en 

”Staten og den norske kirke”. – Vi har selvsagt meninger om spørs-

mål som angår arbeidstakerne i kirken, men diskusjonen om den 

skal være tilknyttet staten eller ikke, bør føres andre steder enn i 

YS, mener leder Tore Eugen Kvalheim.

YS-lederen har et enstemmig sentralstyre bak seg i dette reson-

nementet. I høringssvaret understrekes det at YS er en partipoli-

tisk uavhengig hovedorganisasjon og at en i denne saken velger å 

konsentrere seg om de spørsmål som angår arbeidstakerne. Men 

dersom statskirkeordningen avvikles slår YS til lyd for en gjen-

nomgående representasjon og tre nivåer basert på lokale valg i den 

enkelte menighet og med representasjon gjennom prostiråd/stort 

fellesråd til kirkemøtet.

- Men uansett om den norske kirke fortsetter som statskirke 

eller ikke, så må den organiseres mer helhetlig. De som møter på 

kirkemøtet bør representere den lokale kirken i langt større grad enn 

i dag. Dagens ordning basert på indirekte valg via bispedømmerå-

dene skaper avstand mellom de lokale menighetene og kirkemøtet. 

YS mener at menighetsrådene selv må kunne velge representantene 

direkte, sier han. 

YS støtter heller ikke dagens form for ansattes representasjon. 

Ordningen med direkte valg av geistlige og lekrepresentanter bryter 

med prinsippet som gjelder for annen off entlig forvaltning. – YS 

mener at de ansatte skal være representert ved fagforeningene etter 

forholdstall-prinsippet. Dermed representerer utsendingene ikke 

bare seg selv eller egne velgere, men også en arbeidsgiverorganisa-

sjon som har bidratt til å fremforhandle spillereglene i arbeidslivet. 

YS ser heller ingen grunn til at det skal være et skille mellom prester 

og andre ansatte når det gjelder medbestemmelse, sier YS-leder 

Tore Eugen Kvalheim. • 

- Dette er et trivselstiltak for gjestene på pasienthotellet, 

sier prosjektleder Roar Houen ved Stavanger bibliotek. An-

ledningen er samarbeidsavtalen som Stavanger bibliotek og 

St. Svithun hotell har inngått om en ”bokkrok” i hotellets 

dagligstue Morgensol. 

- Tiltaket er et ledd i å gi pasientene som bor på hotellet 

en mer meningsfylt hverdag og troen på at det er mye god 

helse i bøker. Stavanger bibliotek har levert 14 meter med 

bøker som gjestene fritt kan låne under sitt opphold på 

hotellet, sier Houen, som leder prosjektet ”Jakten på ikke-

brukeren” ved Stavanger bibliotek. 

- Boksamlingen er bredt sammensatt og burde tilby 

noe for enhver smak, fremhever Roar Houen. Ordningen 

ved pasienthotellet St. Svithun er basert på at gjestene selv 

plukker bøker, noterer romnummer og boktittel, og senere 

leverer bøkene tilbake i hyllene. 

Offi  siell åpning av tiltaket ble markert 15. desember, bl.a.  

med musikk av Iman Yazdani. • 

Finsk litteratur for alle!
Finnmark fylkesbibliotek har utarbeidet katalog over nye 

fi nske bøker innkjøpt til biblioteket i 2005/2006. Den omfat-

ter også bøker på fi nlandssvensk, og 

fi nske bøker i oversettelse. Finnmark 

fylkesbibliotek har nasjonalt ansvar 

for fi nsk bibliotektjeneste i Norge. Det 

vil si at alle, hvor de enn bor i landet, 

kan låne bøker, lydbøker, fi lmer og 

musikk fra samlinga. Ved utgangen 

av 2005 bestod samlinga av 12 658 

enheter. Utlånet var på 9 402 enhe-

ter, fordelt på 67 bibliotek i 19 fylker. 

Utlån til voksne utgjør 65 prosent, 

utlån til barn og ungdom 35 prosent. 

Av forfattere er det Arto Paasilinnas 

bøker som er mest etterspurt (91 

utlån), etterfulgt av Henning Man-

kell i fi nsk oversettelse (75 utlån). Astrid Lindgren i fi nsk 

oversettelse topper utlånsstatistikken for barn (120 utlån), 

etterfulgt av Mauri Kunnas (91 utlån). •  

YS vil ikke diskutere 
stat og kirke 

Fjorten meter bøker til pasienter

På Kulturnett Sogn og Fjordane (http://sfj .kulturnett.no/) kan ein 

no gjere samtidig søk i basar frå ABM-området, dvs frå fylkesarki-

vet, fylkesbiblioteket og musea. I desse basane kan ein fi nne fram 

til lydfi ler, litteratur frå og om fylket, fi lmsnuttar, musikk, muse-

umsgjenstandar, artiklar i fulltekst m.m. Søket er innretta mot det 

lokale/lokalhistoriske, slik at frå fylkesbiblioteket sin mediabase 

er det kun det som omhandlar Sogn og Fjordane og/eller det som 

er skrive av lokale forfattarar som er tatt med. •

”ABM-samsøk” på Kulturnett 
Sogn og Fjordane

Telefonmøte i BF-styret
Tirsdag 19. desember avsluttet forbundsstyret fj oråret med 

et telefonmøte. Det gjaldt å vedta høringssvar om yrkes-

etikk, og en uttalelse om den forestående utlånsordning av 

skolebøker i videregående skole. Begge deler gikk gjennom 

med små endringer. Sakene er omtalt annet sted i dette 

nummeret av Bibliotekaren.
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Hovedtariff avtalen for KS-sektoren åpner 

for at kommunen ”kan innføre godtgjøring 

i form av bonus for ansatte eller grupper av 

ansatte, basert på tiltak som gir økt produk-

tivitet/eff ektivitet eller økt brukeroriente-

ring.” (HTA § 3.6)  

Noen av BFs tillitsvalgte har vært borte i 

problemstillingen rundt bonus, resultatlønn 

og påskjønnelse på drøftingsmøter. Arbeids-

giver ønsker å gi bonus eller en påskjønnelse 

til enkelte grupper eller ansatte, og ønsker 

derfor å drøfte mål og kriterier for denne 

avlønningsformen med de tillitsvalgte.  

Målprogrammet til Bibliotekarforbundet 

sier noe om bonus og resultatlønn i forhold 

til privat sektor: ”Medlemmene skal som 

hovedregel avlønnes i fast, avtalt lønn, ufor-

utsigbare bonusordninger og resultatlønn 

skal bare unntaksvis brukes og i så liten grad 

som mulig” (Målprogram  1.3.3.2). Bonus, 

resultatlønn eller påskjønnelse er ikke nevnt 

i forhold til kommunal sektor, noe som kan 

være et uttrykk for at dette ikke har vært en 

aktuell problemstilling i denne sektoren før 

nå i det siste.

Derfor bør Bibliotekarforbundet drøfte 

disse avlønningsformene i kommunal 

Bonus i kommunal sektor?

TEKST • Margunn Haugland
  Leder i Agder BF

Bonus, resultatlønn og påskjønnelse er tre ord som kan dukke opp 
i forbindelse med lønnsoppgjørene, også i kommunal sektor. 

sektor.  

Ønsker vi dem, og i så fall hvilke mål og 

kriterier ønsker vi skal legges til grunn?

I Kristiansand kommune har vi en 

ordning med resultatlønn, som er et pen-

sjonsgivende tillegg. Det gis for minst 

ett år av gangen. Den enkeltes innsats og 

resultatoppnåelse kan være utgangspunkt 

for fastsettelse av eventuell resultatlønn. 

Resultatlønn er noe annet enn et tillegg som 

«normalt» blir forhandlet fram ved lokale 

lønnsforhandlinger. Et «normalt» tillegg vil 

bli gitt på toppen av årslønn og er varig.  

Et av motargumentene mot bonus og 

påskjønnelser er at avlønningsformen ikke 

er pensjonsgivende. Påskjønnelse er en 

engangsutbetaling for ekstra innsats. Det 

er ikke avtalt kriterier på forhånd, selv om 

saken skal drøftes med tillitsvalgte før på-

skjønnelse gis. For bonus derimot skal mål 

og resultatindikatorer på forhånd drøftes 

med fagorganisasjonene, i tillegg skal det 

på forhånd være klart hvem som kan få 

bonus. 

Utfordringene og dilemmaene i forhold 

til mål og kriterier kan være mange. Det er 

komplisert å fi nne objektive kriterier, og 

fi nner en brukbare kriterier hvordan skal 

disse i så fall vektes mot hverandre? Skal 

en bruke de samme kriteriene i hele kom-

munen, eller skal det være spesielle kriterier 

for biblioteket? Et annet spørsmål er om 

det er enkeltansatte eller sjefen som skal få 

bonusen? 

Bonus inn i KS-sektoren byr på mange 

problemer. Kommuner som ønsker å innføre 

bonus for sine ansatte bør også har klart for 

seg hva de ønsker med denne typen avløn-

ning. Er det for å motivere sine ansatte til 

bedre innsats, eller er det å rekruttere nye 

medarbeidere som de kan lokke med bonus? 

Et annet dilemma er at bonus ofte skal 

dekkes innenfor bibliotekets eget budsjett. 

Det kan i mange tilfeller si at om en godtar 

bonus så godtar en også at mediebudsjettet 

blir kuttet. Lønn og mediebudsjettet er ofte 

de 2 postene som er størst på bibliotekets 

budsjett, og mediebudsjettet er lettere å 

kutte enn lønnsbudsjettet. 

Et annet ankepunkt mot bonus og på-

skjønnelse er kriteriene og hvordan disse 

skal settes. På biblioteket måler vi mange 

ulike ting, men er disse i stand til å gi et ny-

ansert bilde og er de et tegn på økt produkti-

vitet/eff ektivitet eller økt brukerorientering 

i et bibliotek?

Bør det utbetales bonus til biblio-

teksjef, avdelingsleder(e), rådgiver(e), 

prosjektleder(e) eller en avdeling på biblio-

teket hvis biblioteket oppnår positive pres-

seomtaler, høyere utlånstall, fl ere besøkende 

og/eller lånere, positive brukerundersø-

kelser, positivt arbeidsmiljø, overskudd i 

budsjettet, høyt aktivitetsnivå i forhold til 

utadrettet virksomhet eller arrangement, 

oppnåelse av periodemål, omorganisering 

med fornøyde ansatte og brukere etterpå, 

mange prosjekter som fører til inntekter eller 

skal vi få bonus når vi ikke har ventelister på 

nytt materiale? 

Trenger vi bonus, resultatlønn og på-

skjønnelse? 

Jeg mener at med lokal lønnsdannelse 

har arbeidsgiver og vi fått det redskapet 

som trengs for å gi økt lønn. Jeg ønsker ikke 

bonuslønn og påskjønnelser som ikke er 

pensjonsgivende. 

Gi oss heller høyere fastlønn. Høyere 

fastlønn er en bedre motivasjon for å gjøre 

en bedre innsats, da vet jeg arbeidsgiveren 

min satser på meg i fremtiden, og ikke bare 

for jobben jeg gjorde i går. •

Debatt
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Fjorårets hausttur viser at bokbåten Epos 

framleis er eit populært tiltak i dei 3 vest-

landsfylka Møre og Romsdal, Sogn og Fjor-

dane og Hordaland. Både Møre og Romsdal 

og Hordaland har hatt ein auke i talet på 

stopp, men i Sogn og Fjordane vert diverre 

talet på stopp redusert. Dette 

har nok samanheng med at 

kommunane i Sogn og Fjor-

dane må betala ein eigenandel 

for bruk av bokbåten, medan 

det i Hordaland og Møre og 

Romsdal er fylkeskommunen 

som åleine betalar for drifta. 

Men det gledelege er at for dei 

stadene som får bokbåttilbod 

held utlånstala og besøkstala 

seg veldig stabile eller er 

aukande. 

Dei 3 samarbeidande 

fylkesbiblioteka har gått til 

innkjøp av nye bokhyller 

på bokbåten. Dei gamle var 

vortne både salrygga og fl i-

TEKST • Ingrid Dræge
  Spesialbibliotekar
  Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

Bokbåten stadig eit populært tilbod
sete etter mange års bruk, så det var på høg 

tid med ei fornying. Det er og installert nytt 

sikringsutstyr til å halda bøkene på plass i 

hyllene når det blæs som verst. Og det gjer 

det nokre gonger kvart år.

Frå vårturen 2007 vil ein felles nettstad 

for bokbåten på Vestlandet vera klar. Her 

finn ein informasjon om, og bilete frå, 

turane i dei tre fylka. På nettstaden vil du 

kunne følgja bokbåten på kartet frå stopp 

til stopp. 

I 2001 fekk fylkesbiblioteka statlege 

midlar til prosjektet: ”Bruk av bokbåten 

Epos til marknadsføring av bibliotektilbo-

det til barn”. Det vart utarbeida ny design 

til bokbåten og det vart starta opp med ein 

bokbåtklubb for ungar i 1.-7. klasse. Fylkes-

biblioteka gjev ut eit medlemsblad 2 gonger i 

året, som vert sendt til alle medlemmane.

No søker fylkesbiblioteka ABM-utvik-

ling om midlar til å utvikla Den digitale 

bokbåtklubben. Prosjektet skal byggja 

opp ein nettstad med digi-

tale teneste for læring, leik 

og lesestimulering sett i 

samanheng, og skal vera ei 

vidareføring av opplevingar 

i det fysiske biblioteket til 

opplevingar i eit digitalt 

rom. Nettstaden skal vera 

eit middel til betre kom-

munikasjon mellom barna 

som nyttar bokbåttilbodet, 

og biblioteka som driv te-

nesta. Den digitale bokbåt-

klubben skal laga heilskap 

i eit mobilt bibliotektilbod 

til barn ved å yta teneste 

også den tida bokbåten 

ikkje er aktiv. •

Fra:  bf@bibforb.no

Det er riktig at retten til å motta sykepen-

ger fra arbeidsgiver må opptjenes. Men 

denne opptjeningstiden er på 4 uker. Og 

dermed HAR du rett på sykepenger fra 

arbeidsgiveren din i og med at du hadde 

jobbet ved biblioteket i mer enn 4 uker, da 

du ble syk.

Dette følger av Folketrygdlovens § 18-8: 

”§ 8-18. Sykepenger fra arbeidsgiveren.
For å få rett til sykepenger fra arbeidsgive-
ren må arbeidstakeren ha vært ansatt hos 
arbeidsgiveren i minst fi re uker (opptjenings-
tid). Fravær uten gyldig grunn regnes ikke 
med i opptjeningstiden.”  
[Lov om folketrygd (folketrygdloven) - 

http://www.lovdata.no/all/hl-19970228-019.

html]

Vær imidlertid klar over at du ikke kan 

benytte deg av egenmelding. For å kunne 

bruke egenmelding må du nemlig ha arbei-

det i virksomheten i minst to måneder, og 

det har du ennå ikke gjort. Bestemmelsen 

Til: bf@bibforb.no
Emne:  Sykepenger 
 for nyansatt

Jeg begynte å jobbe som bar-

nebibliotekar i 50% stilling ved 

Svingen folkebibliotek den 1. 

desember i fjor. Den 5. januar 

var jeg syk med feber og kraftig 

forkjølelse. Jeg har hørt at men 

må opptjene rett til sykepenger 

fra arbeidsgiver. 

Hvor lang er denne opp-

tjeningstiden? Har jeg krav på 

sykepenger fra arbeidsgiver når 

jeg har vært ansatt i såpass kort 

tid? Jeg spurte arbeidsgiver, som 

var veldig usikker på dette og nå 

er jeg redd for at jeg skal bli truk-

ket i lønn.

BF-sekretariatet svarer

om rett til å bruke egenmelding står i 

Folketrygdlovens § 8-24. 

”§ 8-24: Rett til å nytte egenmelding 
For å få rett til å nytte egenmelding må 
arbeidstakeren ha arbeidet hos arbeids-
giveren i minst to måneder.”

Det betyr at du må levere sykemel-

ding for fraværet ditt den 5. januar.

Oppsummert
Du har altså rett på sykepenger fordi du 

har vært ansatt i mer enn 4 uker, men 

du har ikke rett på å bruke egenmelding 

fordi du ikke har vært ansatt i to må-

neder, altså må du levere sykemelding. 

Bestemmelsene er å fi nne i Folketrygd-

lovens § 8.

Med vennlig hilsen

Bibliotekarforbundet

Monica Deildok

Foto: Erling Bergan
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TEKST • Monica Deildok
   Forbundsleder i BF

I lønnsplan 90.205 BIBLIOTEKAR i Ho-

vedtariffavtalen i staten, står følgende 

merknad:

”Bibliotekar med 3-årig høgskoleutdan-

ning som bibliotekar avlønnes som 1410 

Bibliotekar” (se ramme).

Denne merknaden er laget for å tømme 

stillingskode 1213 Bibliotekar (som avlønnes 

i lønnsramme 17), og overføre bibliotekarer 

fra denne til stillingskode 1410 Bibliotekar 

(som avlønnes i lønnsramme 08). Dette er et 

ønske både fra arbeidsgiver og ikke minst fra 

BF. Vi ønsker kun én grunnkode for bibliote-

karer i staten, og det skal være stillingskode 

1410. Det er nemlig den høyest lønnede av 

grunnkodene for bibliotekarer.

Merknaden skal brukes ved nytilsettin-

ger av bibliotekarer i grunnkoden, men kan 

også brukes til å overføre bibliotekarer som 

allerede går i stillingskode 1213.

Merknaden har imidlertid blitt feiltolket 

av enkelte arbeidsgivere, som har lest denne 

som en begrensning i forhold til å ansette 

bibliotekarer med 3-årig høgskoleutdanning 

i stillingskode 1515 Bibliotekar. Dette er en 

helt klar feiltolkning. 

Merknaden forholder seg ikke til stil-

lingskode 1515 Bibliotekar, som er en 

avansementskode i lønnsspenn (nærmere 

bestemt 43-65). Det er fortsatt både tillatt 

og tilrådd å tilsette bibliotekarer i 1515, og å 

overføre bibliotekarer fra 1410 til 1515.

Bibliotekarforbundet har vært i kontakt 

med departementet vedrørende denne 

feilfortolkningen. Der får vi bekreftet at 

departementet ser på dette som en like 

opplagt feiltolkning som det Bibliotekar-

forbundet gjør. 

Dersom medlemmer eller tillitsvalget 

støter på denne misforståelsen av merk-

naden på egen arbeidsplass eller i forhold 

til andre statlige virksomheter, ber jeg om 

at Bibliotekarforbundet kontaktes umid-

delbart, slik at vi får ryddet feiltolkningen 

av veien. •

Tømming av stillingskode 1213 i statlig sektor: 

En merknad som arbeidsgivere feiltolker
Vær oppmerksom på en misforståelse av merknaden i den statlige 
hovedtariffavtalens lønnsplan for bibliotekarer. 

Rygge bibliotek har helt siden 1983 hatt 

egen stillingsressurs for arbeidet med barn 

og ungdom. Den begynte som deltidsstil-

ling, ble etter hvert på heltid og i 2000 

fi kk den avdelingslederstatus. – Dette var 

et uttrykk for at kommunen ville satse på 

barn og unge. Man ville løfte dette feltet i 

biblioteket. Spesielt var det ønsker om å gå 

noen nye veier i formidling av litteratur til 

den målgruppa, fortalte Stig Elvis Furset til 

Bibliotekaren i sommer. 

Han var siste innehaver av stillinga, 

og lokal BF-tillitsvalgt ved Rygge bibliotek 

på den tida. Så fi kk han jobb ved Buske-

rud fylkesbibliotek, og biblioteksjef Svein 

Bendik Hansen forberedte utlysing av den 

ledige stillinga. Men kommunen stoppet 

prosessen. De henviste spørsmålet om vide-

reføring av stillingsressursen til behandling 

av 2007-budsjettet. I økonomiplanen hadde 

rådmannen foreslått stillingen kuttet helt 

Rygge bibliotek fi kk stillinga tilbake
I sommer stoppet Rygge kommune en bibliotekar-utlysing ved 
biblioteket sitt. Nå er stillinga inne på budsjettet igjen. Full seier!

(samtidig som viktigheten av å opprettholde 

publikumsvennlige åpningstider på bibliote-

ket ble slått fast!).

- Kommunen er i en kjempetrang øko-

nomisk situasjon. Politikerne leter med 

lys og lykte etter hvor det kan spares. Alle 

ledige stillinger og permisjoner i kommunen 

blir vurdert nå, sa enhetsleder for kultur i 

Rygge kommune, Tone 

Myhra, til Bibliotekaren 

i sommer. 

I de fem månedene 

som har gått, har bru-

kerne av Rygge bibliotek 

mobilisert og politikerne 

har merket et visst trykk 

for å få stillinga tilbake 

på budsjettet. Ikke minst 

har Rygge biblioteks ven-

ner vært på hugget. 

Og det har altså lyk-

kes. Først som en delvis 

seier, ved at halve stillin-

gen ble foreslått gjeninnført. Men da var det 

fremdeles politikere som trodde åpningsti-

dene ville bli uberørt. Så den endelige seieren 

kom først i 12. time. Høyres gruppe fi kk plus-

set på nok budsjettmidler til at hele stillinga 

kom inn i budsjettet igjen, med følgende 

note: ”Biblioteket styrkes og det forutsettes 

at ikke åpningstiden reduseres.” 

TEKST & FOTO • Erling Bergan
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TEKST & FOTO • Erling Bergan

Vi står i et åpent kontorlandskap. Fire og fi re 

dataarbeidsplasser er vendt mot hverandre, 

og til sammen er det kanskje ti slike grup-

per. Det er ganske stille i lokalet, til tross for 

alle menneskene som sitter og jobber her. 

Noen veksler noen ord, men for det meste 

er det tosomheten som rår – menneske og 

skjerm. 

Det er en eim av ambisjoner i dette rom-

met. Kollektive ambisjoner. For blant disse 

mennesker skal neste generasjons Google 

vokse fram. En norskutviklet søketjeneste 

som vi skal venne oss til å foretrekke, 

framfor de uendelige treffl  istene vi får hos 

alle søkemotorers storebror - Google. En 

søketjeneste med en mer intuitiv forståelse 

av hva du egentlig er på jakt etter. 

Dette er noe for bibliotekarer. Ikke bare 

å bruke, men å lage. En søketjeneste som 

forsøker å inkorporere referanseintervjuet 

i funksjonaliteten - de kan med fordel be-

nytte seg av bibliotekarisk kompetanse. 

Ikke overraskende da at fi re biblioteka-

rer er ansatt i Schibsted Søk, alle innenfor 

utvikling av Sesam. 

Struktur
- Bibliotekarer bringer nyttig ballast inn i 

en søkeverden, der strukturering og kate-

gorisering er viktig. De har erfaring med 

å klassifi sere informasjon, og se på hvilke 

egenskaper informasjon har som er grup-

pert sammen. Dette er svært nyttig i arbei-

det med å utvikle Sesam, forteller Anette 

Beckstrøm Holtedahl. Hun er produkt-

direktør i Schibsted Søk og ansvarlig for 

rekrutteringen av de fi re bibliotekarene. 

– Vi bygger opp et nytt fi rma, med noe 

nytt som vi lager underveis. Et bibliotek 

er som regel en etablert organisasjon der 

du vet hva du trenger av kompetanse. Her 

i Sesam må vi se hvilke personer vi kan få 

tak i, hva de evner og hvilken kompetanse 

de kan bringe inn. Så utvikler vi oss mer på 

ett område, og tar et annet område i neste 

omgang. Det innebærer endringer. Jeg har 

byttet jobb internt her fi re ganger siden jeg 

begynte, forteller Th erese Ihli Gruehagen. 

Hun er en av de fi re bibliotekarene som job-

ber i Sesam. Stillingsbetegnelsen hennes er 

”Produktutvikler Brukeropplevelse”. 

Hvordan ser arbeidsdagen ut for en pro-

duktutvikler? Vi lar Th erese fortelle:

- Jeg begynte med å samle norske nett-

steder for et nettsøk, se hvordan vi kunne 

fi nne alle nettsider, fi nne ut hva vi skulle 

gjøre med innhold vi ikke ville ha med, se 

hvordan vi kunne unngå unyttig informa-

sjon i indeksen. Vi måtte lete etter mønstre, 

og så finne ett eksempel til å belyse en 

generell problemstilling. Så analyserte vi 

dette ene eksempelet veldig mye, for å fi nne 

ut hvordan vi kan løse et større problem. 

Slik  jobber vi for å bygge opp kvalitet og 

relevans i nettsøk. 

Når de så gjør en endring i tjenesten, 

gjennomfører de mange testsøk etterpå for 

å se om endringen oppfyller intensjonen. 

Eller kanskje de oppdager nye problemer 

de ikke hadde tenkt på. De har som jobb å 

være vriene brukere, og ikke bare søke på 

”rørlegger”, ”bil” og ”Oslo”.

- Har dere eksterne referansegrupper?

- Nei, ikke fast. Vi har ressurspersoner 

som vi bruker litt. Og så har vi organisert 

brukertesting, særlig i forbindelse med nye 

tjenester. Da får vi tak i mennesker som 

blir observert og fi lmet mens de sitter og 

søker. Vi sitter bak et speil og ser hva de 

gjør. Det er kjempegøy å se hvor blikket 

går, hva de ser på skjermbildene våre, hva 

de kommenterer. Vi lærer veldig mye av slik 

brukertesting. 

En ung mann med rastaf letter og 

t-skjorte passerer forbi oss på vei inn til 

et møterom. Dette er åpenbart ikke noe 

dressogslips-fi rma. Jeg får vite at mannen 

er fra Australia og jobber med kjernekoden 

i Sesam, selve det tekniske fundamentet. 

For selv om Sesam baserer seg på søketek-

nologien fra Fast, må de programmere mye 

selv også. De bygger selve søkefronten, all 

logikken, alt du ser. De har en stor teknisk 

avdeling med 12-14 personer. 

Lite bibliotekerfaring
De fi re bibliotekarene jobber alle i Sesams 

avdeling for produktutvikling. 

Janne Trædal tok mastergrad fra biblio-

Sesam, sesam, lukk deg opp!

Mange bibliotekarer kan 
tenke seg å jobbe utenfor 
bibliotek. Og stadig fl ere 
gjør det. Men hvor lyses 
disse stillingene ut? Hva 
er hemmeligheten med å 
få de utradisjonelle job-
bene? Fire bibliotekarer 
har funnet veien inn i 
fi rmaet Schibsted Søk. 
De har blitt en del av 
teamet som utvikler søke-
tjenesten Sesam.
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tekarutdanninga i København for halvannet 

år siden, og har jobbet i Sesam siden det. 

– Jeg fi kk en god teoretisk utdannelse, 

et godt grunnlag. Jeg studerte klassifi kasjon 

av musikk på slutten, og skrev hovedfags-

oppgave om det. Det er det praktiske grunn-

laget jeg har før jeg begynte her, forteller 

Janne, som jobber med bransjehierarkiet i 

Sesams bedriftskatalog. 

Simen Kjellin har bibliotekarutdanning 

fra Oslo i 1996. Han har jobbet fl ere år med 

Gule sider i Findexa, som er kjøpt opp av 

Eniro. Han var også med på det kortvarige 

livet til søkemotoren Yelo, Findexas søke-

motor-satsing. 

I slike fi rma må man regne med store 

oppturer – og nedturer, oppkjøp og ned-

leggelser. 

– Mulighetene er alltid til stede. Men 

det er ikke noe man tenker på hele tiden, 

sier Simen, som nå jobber på Sesams satsing 

i Sverige.. 

Th omas Ulsrød er den sist ansatte bi-

bliotekaren i fi rmaet. Og den eneste som 

har jobbet i et vaskeekte bibliotek. Han 

kom fra Asker bibliotek i fj or høst. Men litt 

utradisjonelt prosjektarbeid har det blitt på 

han også, siden han fullførte bibliotekarut-

danninga i Oslo i 2001. 

- Jeg jobbet med politiets intranett, 

sorterte litt i menykartet til kulturnett, 

blant annet, forteller Th omas, som ofret 

en fast jobb ved Asker bibliotek til fordel 

for jobbing i Sesam.

Th erese Ihli Gruehagen er også utdan-

net i Oslo, tre år før Th omas. Hun hadde 

erfaring fra Forlagssentralen og som saks-

behandler i Statens bibliotektilsyn, før hun 

jobbet 5 år i Kvasir. I Sesam begynte i mai 

2005. Nå har hun ansvar for nyhetssøket. 

- Hvordan jobber du med det?

- Arbeidet kan for eksempel bestå i å ta 

imot en henvendelse fra en fl ittig bruker 

som gjerne vil ha snudd treffl  ista, få de eld-

ste treff ene øverst. Han vil ha muligheten til 

å se det første som ble skrevet om det han 

søker etter, ikke alltid få det ferskeste øverst. 

Det jobber vi med å få til nå. 

Framtidas bibliotek
Sesam-direktør Mikael Rohde påstod at 

søkemotorene blir framtidas bibliotek, da 

han holdt foredrag under ABM-utviklings 

biblioteklederkonferanse i fj or høst. – Inn-

hold og distribusjon må kobles på ulike 

måter. Data må kobles til større søkeopp-

levelser, sa han. De er ikke bare interessert 

i bibliotekarenes kompetanse, men også i 

bibliotekenes innhold. Og bibliotekarer er 

interessert i Sesams løsninger. Vi kommer 

nok til å høre mye om dette fi rmaet i årene 

som kommer.

Etter Rohdes foredrag på bibliotekle-

derkonferansen, tok biblioteksjef Torny 

Kjekstad i Bærum kontakt for åpen mi-

krofon. Hun ville ha Sesams dynamiske og 

brukervennlige tenking inn i sin nye fi lial 

på Fornebu. Og etter det Bibliotekaren 

kjenner til, har det allerede vært et møte 

mellom Schibsted Søk og Bærum bibliotek 

om nettopp dette. 

Inntil videre har Sesam imidlertid mer 

enn nok med å utvikle seg opp til et suksess-

nivå for en slik søketjenste. Direktør Mikael 

Rohde fortalte selv at de har svidd av 150 

millioner kroner på prosjektet, som ennå 

ikke tjener penger for Schibsted. Kanskje de 

må ut med like store summer i tida fram-

over, før de får inntjening, antydet Rohde. 

Men framtida kan se håpefull ut. Blant 

bibliotekarer er det en stigende interesse 

for å velge Sesam framfor Google til en del 

søkeoppgaver. Det er ikke av patriotisme, 

men på grunn av brukervennligheten og 

styrken Sesam har på det norske materialet. 

Bedriftssøket er et godt eksempel. 

Dette er Jannes hjemmebane. Hun 

jobber med Sesams bedriftskatalog, som 

baseres på data fra Brønnøysund. [Kom-

mentar: ikke nytt avsnitt her.]Men de har 

egne bransjebetegnelser og et helt nytt 

bransjehierarki. Dette er i aller høyeste grad 

bibliotekrelaterte arbeidsoppgaver som pas-

ser for en med vår utdannelse. 

Det er likevel noen viktige forskjeller 

i måten oppgavene blir løst på, forteller 

Th erese: 

- Vi trenger ikke tegne opp hele struk-

turen, hele kartet på forhånd. Vi begynner 

med noe, så kan vi endre på det i morgen. 

Vi kan konvertere noe først, lære litt av det 

og så ta mer. Vi tar oppbygginga mer etter 

hvert, det er mer dynamisk. Det er nok litt 

annerledes enn i bibliotek. Hvis jeg skulle 

delt alle nyheter etter tema, så vil jeg ikke 

laget alle tema-betegnelser på forhånd. Jeg 

ville kanskje delt i innenriks og utenriks 

og begynt med det. Så kan vi dele opp i de 

enkelte land når vi ser hvordan behovet er. 

Vi kan se i søkeloggen hva folk faktisk søker 

etter, sier Th erese..

Kildekritikk og språkforståelse
Produktdirektør Anette Beckstrøm Holte-

dahl ser klart behovet for bibliotekarkom-

petanse i bygging av bedriftskatalogen. Det 

er et arbeid som assosieres med biblioteka-

rarbeid. Men assosiasjonene kan også spille 

henne et puss, det må hun vedgå: 

- Da jeg begynte her, snakket jeg med en 

som hadde jobbet i SOL. Hun sa jeg absolutt 

kunne trenge en bibliotekar. Hvorfor det?, 

tenkte jeg. 

- Tenkte du umiddelbart at det var en 

god ide?

– Nei, jeg tenkte rett og slett at biblio-

tekarer ikke jobbet med online. For meg 

var bibliotekaren den damen jeg møtte på 

Bærum bibliotek da jeg skulle låne min 

ungdomsroman. 

Anette har de siste årene åpenbart fått 

en annen forståelse av hva bibliotekarer er 

gode for. 

- Det er ikke bare kategorisering av 

strukturerte kilder de kan. Det er også 

forståelsen av innhold. Som bibliotekarer 

er dere vant til informasjonshåndtering, 

vant til å se på strukturen i informasjon. 

Og dere er ikke minst kildekritiske. Dere 

- Bibliotekarer bringer nyttig ballast inn i en sø-
keverden, der strukturering og kategorisering er 
viktig, forteller produktdirektør Anette Beckstrøm 
Holtedahl i Schibsted Søk. 
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forstår forskjellige egenskaper til kilder. 

En del bibliotekarer har også god språk-

forståelse, evnen til å skjønne nyanser 

av ord. Det kan være både personlige 

egenskaper og noe man blir trenet i. 

Men det er nyttig for å kategorisere ting 

og beskrive innholdet riktig. Det er en 

egenskap som ikke alle har. 

Produktdirektøren forteller at 

stillingene som bibliotekarene sitter i, 

ikke ble lyst ut som spesifi kke bibliote-

karstillinger. Det ble oppgitt som en av 

fl ere mulige bakgrunner. Jobbeskrivel-

sen er ment å appellere til bibliotekarer. 

Men de konkurrerer med folk med 

eksamen fra informasjonsvitenskap, 

og med datafolk. 

Th erese var en av de første som ble 

ansatt i fi rmaet. I perioden fram til 

Sesam kom på lufta i november 2005, 

drev alle med utviklingsarbeid. Nå 

deler de fl este seg på både drifts- og 

utviklingsoppgaver

- Når vi ansetter nye personer, ser 

vi etter hvilket område vi trenger ved-

kommende innenfor. Så utlyser vi med 

en omtrentlig beskrivelse av kvalifi ka-

sjoner, så ser vi hvem vi får og fi nner ut 

hvordan dette kan matche bildet vi har 

av vedkommende ellers. 

  De fi re bibliotekarene karakte-

riserer seg som brobyggere mellom 

brukerne og teknikken. 

- Selv om datafolkene lager tjenes-

tene, er det vi som lager spesifi kasjo-

nene på hvordan  de skal være. Det er 

egentlig ganske teknisk. Vi må tenke 

ut hvordan det skal være. Når jeg for 

eksempel vil ha en ny sortering på 

nyhetssøket, må jeg forklare hvordan 

jeg vil ha det. Det blir til i samarbeid 

mellom oss og utviklerne. 

Th erese legger vekt på biblioteka-

renes evne til å holde oversikt over 

et kunnskapsfelt, fi nne ut hva som er 

relevant og viktig, få fram det som er 

av kvalitet, fi nne ut hva elementene skal 

registreres som, enten det er katalog 

over bedrifter, kategorier over nettste-

der eller å jobbe med indekser.

– Bibliotekarutdanninga er innret-

tet på å gi oss dette fugleperspektivet 

på et felt med informasjon, skille ut det 

relevante og legge til rette for brukeren, 

sier Simen, som ser karriereveien han 

har valgt som helt naturlig for en med 

bibliotekarutdanning.

- Det er vel en blanding av ut-

danning vi har og en interesse for 

søketeknologi og digitale medier, sier 

Janne, som finner arbeidsområdet 

spennende.

- Hvorfor tror dere arbeidsgiver er 

interessert i dere?

– Hovedområdet vårt er fremdeles 

å lage nettsøk. For å gjøre det må vi ha 

mest mulig bakgrunnsinformasjon, og 

da tror jeg vår utdanning er nyttig. Vi 

må defi nere et fagområde, skille ut hva 

som er relevant informasjon og jobbe 

systematisk med det, sier Simen. 

- Vi er vant til å gå inn i informasjon, 

skille det utdaterte fra det ferske. For 

eksempel kan vi lage en oversikt over 

alle fagforbund innen helsesektoren, det 

fi kser vi på kort tid, sier Th omas. 

- Vi lager bibliotekhjelp direkte til 

brukeren, et produkt eller tjeneste som 

bringer dette ut. Da må vi på forhånd 

ta stilling til en rekke problemstillinger 

vi ville hatt hvis vi sto direkte overfor 

brukeren, sier Simen. 

Bibliotekarene er altså en slags bru-

keragenter her i Sesam. Er fokuset på 

brukerne sterkere hos dem enn hos de 

med andre utdanninger som også jobber 

med utvikling av online søketjenester?

- Da jeg jobbet i Findexa merket jeg 

det tydelig. Alle andre hadde en helt 

annen bakgrunn enn meg. Her i Sesam 

er det et litt mer variert miljø. Det er 

fl ere som er ambassadører for brukerne 

her. Men enhver utdanning har sitt 

tyngdepunkt. Vi har vist gjennom ut-

danninga at vi har brukerne i sentrum, 

hevder Simen. 

– Ta de internasjonale nyhetene 

våre som eksempel. De kommer på alle 

mulige språk, du får lister med italiensk, 

fransk, hva det måtte være. Da tenker 

jeg som bibliotekar: En bruker vil mest 

sannsynlig bare ha artikler på språk som 

de behersker. Vi må tenke oss hvilken 

setting du som bruker er i når du søker, 

om du skal ha svarene til en skoleopp-

gave, om du trenger informasjon fordi 

du skal gifte deg. Vi må forutse ulike 

livssituasjoner og behov. Det er jo veldig 

bibliotekarisk, å forstå hva en bruker bør 

få. Vi får ikke spurt de som søker. Så vi 

må prøve å tenke som dem, på forhånd, 

sier Th erese. 

Jeg lurer på om bibliotekarene opple-

ver seg som sentralt eller perifert plassert 

i Sesams virksomhet.

- Vi er en del av hjernen, sier Th erese. 

De andre nikker smilende.

– Det fi nnes ingen konkret utdan-

ning for søkemotorutvikling. Og da 

trenger man å bringe sammen folk som 

har ulik spisskompetanse. Vi lærer mye 

i jobben, selv om utdanninga er grunn-

laget, påpeker Simen. 

Både Janne og Thomas søkte på 

stillinger som Sesam lyste ut, da de 

begynte her. 

– Jeg søkte på stilling som Senior 

Kategoriutvikler. Men de foreslo å 

droppe det med senior, sier Thomas, 

med henvisning til sin unge alder. Nå er 

han Katalogutvikler, i likhet med Janne. 

Simen og Th erese er Produktutviklere. 
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Det er ingen tariff avtale her, ingen faste sett med stillingsbeteg-

nelser. Lønn er et individuelt spørsmål. Den er høyere enn i off entlig 

sektor, og ikke noe man snakker høyt om. 

I utlysingstekstene for stillingene som Janne og Th omas søkte 

på, var ønske om bibliotekarutdanning nevnt. Th erese, som den 

første bibliotekaren ansatt i Sesam, var nok en god ambassadør 

for profesjonen: 

- Jeg har alltid ment at bibliotekarer har mye for seg i denne 

bransjen. Jeg har sett at det stemmer. Det er noe med å holde fast 

i brukeren, levere kvalitet, gjøre tjenesten logisk, at det skal være 

mulig å skjønne hva som presenteres, godt språk, selvforklarende 

på alle måter. 

- Og så er vi litt pedanter også. Og det er jo greit, legger Simen til. 

Anette kan fortelle at de har hatt fl ere bibliotekarer inne til 

intervju på ledige jobber. 

- Vi har presisert veldig tidlig at, om de ikke har erfaring med IT, 

må de ha interesse for det. Jeg har sett eksempel på en bibliotekar 

som kunne egne seg for å jobbe i online, selv uten online-erfaring, 

ved å anvende de tingene hun kunne. For hun hadde interesse for 

it og internett. Hvis du er villig til å lære litt av online-verden, tror 

jeg du kan anvende ganske mye av bibliotekarkompetansen. 

- Skal dere ansette fl ere bibliotekarer i Sesam?

- Vi er godt dekka med den kompetansen akkurat nå. Dessuten 

er det ikke snakk om å rekruttere folk i det hele tatt, på kort sikt. Vi 

har bygd opp dette veldig raskt - i løpet av ett års tid. Nå tror jeg vi 

har en ganske bra samling personer til å løse de oppgavene vi har, 

sier produktdirektøren i Sesam. 

Th erese viser meg rundt i lokalet. I kantina henger noen oppslag 

som viser resultatet av en spesiell brukertest de har fått utført. Det 

kalles eyetracking, og avslører hvor brukernes blikk går rundt på 

en nettside. Under Verdens brukervennlighetsdag i fj or høst fi kk 

Sesam undersøkt sine nettsider. Som forventet går blikket opp 

og til venstre, som de gjør på de fl este nettsider. (Så det er bare å 

takke alle verdens annonsører for at de holder ut å være henvist til 

høyre side…) 

Viktigst av alt jeg ble vist i Sesams lokaler, var likevel et lite 

sitat fra administrerende direktør Mikael Rohde i Schibsted Søk, 

hengt opp på veg-

gen: ”Hvis Google 

kan gjøre dette, så 

kan også vi”. Det 

må kunne kalles 

en skikkelig hårete 

ambisjon. Og for 

å innfri, må det 

altså bibliotekarer 

med på laget. Det 

er godt å vite. •

Når dere har alt for mye å gjøre på jobben 
– f.eks. ved viktige anbud eller store prosjek-
ter – kan det lønne seg å styrke staben. 
Xtra personell er den enkleste måten å få 
tak i flinke folk på. Vi en tilgjengelig 24 timer 
i døgnet og du er garantert tilbakemelding 
innen én time.

Xtra personell 02360 

Oslo • Bergen • Trondheim • Stavanger 
Porsgrunn • Drammen • Kristiansand • Lillehammer

Therese Ihli Gruehagen viser resultatene av en spesiell brukertest kalt eyetracking, 
som avslører brukernes blikk på Sesams nettside. 
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Yrkesetisk dilemma

- En hel stilling? Mener de det på alvor?

Avdelingsbibliotekar Petter Masdal ser 

vantro på sjefen sin. Jorunn Ås har vært bi-

blioteksjef i fem år nå, og synes hun kjenner 

det politiske livet i byen. Men rådmannens 

forslag om å kutte tilsvarende en hel stilling 

i bibliotekbudsjettet kom overraskende på 

henne. Høsten ville nok ikke bli helt som 

hun hadde trodd. 

- Forslaget er off entlig nå. Og det er 

alvorlig ment. Rådmannen har foreslått 

kutt på sykehjemmet, ungdomsskolen, 

rådmannskontoret og biblioteket. Nå skal 

det til politisk behandling. Det blir et bik-

kjeslagsmål, sier Jorunn.

Hun har samlet alle ansatte ved hoved-

biblioteket til personalmøte for å fortelle 

om situasjonen. Tillitsvalgt Ellen Klavenes 

ser litt blek ut. Hun må nok trå til en del på 

vegne av medlemmene nå. 

- Er det aktuelt å kutte på andre områder 

enn personalressursene, spør hun. 

- Slik som forslaget ser ut, må nok det 

kunne gå an. Men jeg vet ikke hva det skulle 

være som monner like mye som en stilling. 

Det måtte være å nedlegge fi lialen på Rud, 

antyder sjefen.

- Det ville nok vært et bedre alternativ 

enn å kutte på stillingene. Filialen har så 

lite åpningstid at det er like greit å gi folka 

på Rud et bedre tilbud her i sentrum. De 

fl este er jo her inne fl ere ganger i uka likevel, 

sier Petter. 

- Men det er fl ere fra Rud i kommu-

nestyret, og de vil nok sørge for at fi lialen 

består. Det har de gjort før, sukker biblio-

teksjefen. 

- Vi må sørge for at folk fl est blir klar 

over konsekvensene av disse kuttene! Du 

må ut i lokalpressa og fortelle at dette vil gi 

folk i kommunen et langt dårligere biblio-

tektilbud, utfordrer Ellen. 

- Nå har rådmannen pålagt oss mel-

lomledere å ikke delta i noen offentlig 

debatt om kuttforslagene. Og det må jeg 

nok respektere. 

Petter mumler noe om at det er typisk 

rådmannen å legge lokk på debatten. Men 

biblioteksjefen parerer med at rådmannen 

gjerne ser at forslagene debatteres, bare ikke 

med de ulike ansvarlige i kommunen som 

aktører. Nå vil han at politikerne og folk 

fl est kommer til orde.

- Dessuten dreier det seg om en viss 

lojalitet til egen kommune, sier Jorunn.

- Hva om vi arrangerer et debattmøte 

om bibliotekkuttene, her på biblioteket? Vi 

har jo hatt vellykkede debattmøter her før, 

om andre tema. Og da har pressa viet ar-

rangementene ganske god oppmerksom-

het. Kommunen kan ikke sensurere den 

frie debatten på biblioteket, sier Petter. 

Forslaget hans vekker umiddelbar re-

spons hos de andre i personalet. Alle snak-

ker i munnen på hverandre. Dette oppfattes 

er en smart måte å få løfta debatten om 

biblioteket inn i biblioteket.

- Jeg skal ha møte med rådmannen i 

ettermiddag. Jeg vil lufte ideen med ham 

først, sier Jorunn. Hun synes ideen er god, 

men vil gjerne tenke seg litt om før hun 

trår til.

Dagen etter ber biblioteksjefen i all hast 

om nytt personalmøte. 

- Jeg må bare fortelle dere at møtet 

med rådmannen i går gikk ganske dår-

lig. Han satte seg helt på bakbeina. Om 

vi arrangerer denne debatten i biblio-

teket, vil han oppfatte det som illojalt 

av meg, som er ansvarlig her. Jeg trakk 

fram ytringsfrihet, paragraf hundre i 

grunnloven og de bibliotekansattes rett 

til å få dette debattert. Men han henviste 

debatten til andre arenaer, og antydet 

konsekvenser for meg hvis debattmøtet 

ble arrangert. Det ble ganske ampert 

mot slutten, og jeg gikk fra møtet uten å 

si om jeg ville følge opp det han ba meg 

om eller ikke. Nå må jeg spørre dere: 

Hva bør jeg gjøre? •

Biblioteket har tradisjon for å arrangere vellykkede debattmøter. Men 
er det like greit når tema skal være rådmannens forslag om kutt på 
biblioteke t, og rådmannen har pålagt biblioteksjefen munnkurv i saken? 
Hvordan veie lojaliteten mot ytringsfriheten? 

Lojalitet og ytringsfrihet

• Anonymisert og omskrevet historie, basert 
på reelle hendelser. En hver likhet med enkelte 
bibliotekarer eller bibliotek er tilfeldig. 

(Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)
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Kommentar I Tjener ingen å spille helt

TEKST • Randi Bakken
 Fagansvarlig Barn og unge
 Bærum bibliotek, Bekkestua

Det er nesten umulig å bare svare teoretisk 

på dette, ettersom vi har opplevd noe av det 

samme i Bærum. Først i 2003, hvor det ble 

kutta 11 stillinger. Så i 2005, hvor vi mista 

5 stillinger. Første gangen skjedde alt med 

mye hysj hysj, og alle var frustrerte etterpå. 

Vi mente at vi verken hadde fått protestert 

ordentlig selv, eller mobilisert andre. I 

2005 var vi mer på ”hugget” og innstilt på 

å forsøke å kjempe imot. 

Men det er helt opplagt at det ikke er 

mye verken biblioteksjefen eller andre an-

satte kan gjøre, uten å komme på kant med 

retningslinjer og bli beskyldt for illojalitet 

mot arbeidsgiver. De eneste som fritt kan 

uttale seg er de tillitsvalgte.

I dette eksemplet ville jeg nok derfor 

droppe debattmøtet i bibliotekets regi, hvis 

jeg var biblioteksjef. Men heller støtte de 

tillitsvalgte ”i det stille” slik at de kunne 

arrangere noe. For de bør jo absolutt forsøke 

å kjempe imot dette, i det minste for å få 

fortalt omverdenen hva de mener, hva dette 

fører til, osv. Det beste er å få brukergrupper 

til å protestere sammen med seg, hvis det er 

mulig, ettersom politikere er opptatt av bru-

kermedvirkning, velgere og pressgrupper. 

Samarbeidspartnere, skolen, velforeninger,  

engasjerte enkeltpersoner, m.m. – kanskje 

Kommentar II

Dårlig kommunal økonomi og budsjettkutt 

er en del av hverdagen i kommune-Norge. 

Slik sett er situasjonen som dilemmaet be-

skriver velkjent over store deler av landet.

Rådmannens forslag til budsjett er et 

Et spørsmål om strategi

TEKST • Ola Eiksund 
 Avdelingsleder 
 Voksen- og ungdomsavdelingen
 Arendal bibliotek

off entlig dokument som har som viktigste 

funksjon å utgjøre et grunnlag for debatt for 

beslutningstakerne/politikerne i kommu-

nen. Slik sett burde det være uproblematisk 

for biblioteket og biblioteksjefen å invitere 

politikere, presse og allmennhet til et de-

battmøte om rådmannens forslag til bud-

sjett. Det problematiske i denne saken, slik 

jeg ser det, er at rådmannen synes å være 

villig til å bruke sin instruksjonsmyndighet 

i denne saken. Dette skaper et problem som 

biblioteksjefen må vurdere seriøst.

Det viktigste for biblioteket er å få fram 

konsekvensene av budsjettkuttene som lig-

ger i rådmannens forslag. Slik jeg ser det blir 

det et spørsmål om strategi: hvordan best nå 

fram med informasjon om konsekvensene 

av de foreslåtte budsjettkuttene og med 

våre argumenter for hvorfor bibliotekets 

budsjett bør skjermes i større grad enn 

rådmannens forslag legger opp til. Jeg ser 

for meg to mulige scenarier: 

1. Ved å arrangere et åpent debattmøte 

vil biblioteket kunne få fokus på realiteter 

i budsjettforslaget. Dersom biblioteket/bi-

blioteksjefen velger å skissere mulige konse-

kvenser av kuttene vil en kunne få en debatt 

om disse og kanskje noen oppslag i media. 

Beslutningstakerne vil da være informert 

om konsekvensene av eventuelle kutt og slik 

ha et bedre grunnlag for å fatte beslutninger.

På den andre siden risikerer biblioteket/

biblioteksjefen å påkalle seg rådmannens 

vrede, og dette vil være uheldig.

2. Biblioteksjefen er godt kjent med det 

politiske liv i byen. En alternativ strategi 

vil være å bruke sine kontakter i det poli-

tiske landskapet for å sikre at nødvendig 

informasjon om konsekvenser av budsjett-

kuttene tilfl yter de som skal fatte den ende-

lige beslutningen. Dette vil ikke gi oppslag 

i avisene eller debatt i det off entlig rom, 

men vil trolig gjøre at en ikke påkaller seg 

rådmannens vrede. 

Det hele er altså et spørsmål om valg av 

strategi for å nå ut med nødvendig informa-

sjon. Jeg har ingen prinsipielle motforestil-

linger mot et åpent debattmøte. Jeg kan ikke 

se at rådmannen faktisk har myndighet 

til å nekte biblioteket å invitere til debatt 

om et off entlig tilgjengelig dokument. Jeg 

ville likevel rådet biblioteksjefen å bruke 

”lobbyveien” for å få fram bibliotekets 

synspunkter. Det er politikerne som fatter 

den endelige beslutningen om kommunens 

budsjett. Det viktigste er å sørge for at de 

får nødvendig informasjon før de fatter 

beslutningene. I en slik prosess vil det 

være uheldig å få rådmannen som mektig 

motspiller.   •

det raskt kan dannes en støttegruppe? I 

Bærum skjedde det i kjølvannet av inn-

strammingene i 2003, slik at Bibliotekets 

Venner var klar til innsats straks forslagene 

om kuttene i 2005 kom.

Egentlig opplevde jeg ikke denne skis-

serte situasjonen som noe etisk dilemma, 

ettersom jeg etter min oppfatning ikke ville 

hatt noe reelt valg. Selvfølgelig kan en bli 

forbanna og frustrert når en som fagperson 

nektes å uttale seg om konsekvensene av et 

forslag. Men jeg ser ingen vits i å trosse be-

skjeden fra rådmannen og stille seg i spissen 

for en aksjon, og dermed risikere jobben. 

Å spille helt på den måten tjener verken 

bibliotekets brukere eller de ansatte.

Dessuten: Kanskje en må være forbe-

redt på å oppleve situasjoner hvor en får 

en slags munnkurv, når en tar jobb som 

biblioteksjef??? Ved å være biblioteksjef får 

en betalt for å være arbeidsgivers forlengede 

arm….  •
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-navnet på god service

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

Alt du trenger !

-til en rimelig pris...

-et godt valg

Klikk
!

-navnet på god service

Selvbetjeningsautomater

Frigjør ressursene til andre oppgaver!

• utlån og innlevering
• sorteringsannlegg
• handicappede
• barn

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

Ergonomisk utformet i elegant designmøbel!

Pettersvol len 3, Postboks 9102, 3006 Drammen  Tlf :  3288 7010  Fax: 3288 5855  www.bibl iotekservice.no
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Under tittelen ”Paradoksal bibliotekutred-

ning” karakteriserte hun ABM-utviklings 

tanker om konsolidering som ”en omkamp 

på en allerede tapt sak; sammenslåing av 

bibliotek”. 

Dette har også vært et viktig tema for 

andre debattanter. Et godt eksempel er 

Ola Eiksund. Han skrev på biblioteknorge-

lista at ”Innsigelsene mot denne delen av 

meldingen kan vise seg å være basert på 

feil premisser. Slik jeg ser det er intensjo-

nen med konsolideringsprosessen å styrke 

bibliotekene - alle bibliotekene - ikke å lage 

et ’klassedelt’ bibliotekvesen der de som 

bor sentralt skal ha et godt bibliotektilbud, 

mens de som bor i utkantene skal avspises 

med et langt dårligere tilbud. Så ulikt kan 

altså dette oppfattes.”

En hverdag uten 6 årsverk 
Bibliotekutredninga ble lagt fram 25. september. 
En smule debatt har det blitt, ikke minst om 
konsolidering. Marit Gro Berge, biblioteksjefen i 
Lindås, har bidratt sterkt med sin artikkel i 
Bibliotekarens november-nummer.

Vi oppsøkte biblioteksjefen i Lindås 

kommune for å få utdypet noen poeng i 

debatten. 

- Du skrev i din artikkel at vi kunne ri-

sikere å sitte igjen med 3-4 regionbibliotek 

i et fylke, hvis vi skulle ta på alvor ABM-

utviklings målsetting om å få bukt med 

ulikhetene. Må det gå slik?

- Nei, men vi kan tenke oss det som et 

Worst-Case Scenario….

- Er det ikke en forskjell mellom orga-

nisatorisk sammenslåing og fysisk sam-

menslåing av bibliotek?

- Det kan det være, men det er her en del 

av oss mener at utredningens intensjoner 

er tvetydige. På den ene siden skal dagens 

kommunale bibliotek opprettholdes. På 

den andre siden er dagens enheter for små 

– ”stort og sentralt” settes opp mot ”lite og 

nært”. En organisatorisk overbygning for 

fl ere bibliotek vil ikke uten videre føre til 

positive endringer ved de enkelte enhetene. 

Det som ligger nærmest å sammenlikne 

med er siste kommunesammenslåing, der 

tidligere hovedbibliotek ble omgjort til 

fi lialer i en større kommune. Det vi så den 

gangen var at organisasjonssenteret, det nye 

hovedbiblioteket, ble styrket på bekostning 

av de tidligere hovedbibliotekene – og nye 

fi lialene. Jeg er redd for at forskjellene vil 

bli enda mer markante dersom ansvaret for 

driften av det kommunale biblioteket fl yt-

tes ut av kommunen og vekk fra kommunal 

politisk styring.

- Ser du noen begrensninger i at biblio-

teket ditt har under de ”normerte” 6-8 års-

verk? Kan størrelse være en faglig styrke?

- Helt klart! Skulle gjerne hatt 15 

heltidsansatte spredt rundt om på ulike 

prosjekt både i og utenfor avdelingene våre. 

Men vi blir jo ikke fl ere folk på bibliotekene 

i regionen, selv om vi endrer på organi-

En  o r gan is a to r i sk 
overbygning for fl ere 
bibliotek vil ikke uten 
videre føre til positive 
endringer ved de en-
kelte enhetene, sier 
biblioteksjef Marit Gro 
Berge i Lindås kom-
mune. Hun ser gjerne 
at samarbeidsmodellen 
de har i Nordhordland 
blir stuerein også i den 
nasjonale bibliotek-
reformen. 
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seringen. Det vil si, omtrent en stilling ekstra kan vi kanskje håpe 

på å få tildelt utenfra ved en konsolidering, men det vil måtte bli en 

reint administrativ stilling som vil bruke hele sin tid – og kanskje 

litt for mye av andre sin tid – på å prøve å vinne innpass og forstå-

else i de ulike kommuneadministrasjonene og kommunestyrene. I 

vår region har vi lenge prøvd å eff ektivisere arbeidet ved å fordele 

arbeidsoppgaver mellom oss.

- Dere er 8 kommuner i Nordhordland som samarbeider godt, 

men uten å tilfredsstille ABM-utviklings krav til konsolidering. 

Dere har beholdt det enkelte bibliotek med hver sin biblioteksjef. 

Vil du anbefale Nordhordlands-modellen som alternativ til den 

foreslåtte konsolideringa?

- Jeg vil anbefale at det blir gitt rom for utprøving av fl ere 

ulike organiseringsformer, bl.a. Nordhordlandsmodellen. Det er 

en enkel måte å gjøre dette på: Sett opp noen målekriterier for 

det nye fremtidsrettede biblioteket, velg ut noen representanter 

for ulike modeller – fyrtårn om du vil, og gi lik støtte til det vi-

dere utviklingsarbeidet. Etter noen år vil en sitte igjen med et 

godt sammenlikningsgrunnlag. En av strategiene i planen er jo 

å utvikle redskaper og metoder til evaluering og kvalitetsheving 

av virksomheten i bibliotekene. Dersom det skulle vise seg at det 

konsoliderte biblioteket har de mest fornøyde brukerne og det beste 

bibliotektilbudet, ja så har en lagt grunnen for en raskere utvikling 

i denne retningen enn en ellers ville ha klart. Og skulle en oppdage 

at det er fl ere veien som fører til Rom – så burde vel det også være 

en verdifull erfaring?

- Et annet viktig forslag i bibliotekutredninga, er etablering av 

Norgesbiblioteket – en slags ”konsolidering light” på nasjonalt plan. 

Ser du sentraliseringsproblemer i dette forslaget?

- Så lenge sentraliseringstiltak gagner brukeren er det positivt. 

Idéen om Norgesbiblioteket er glimrende og et lenge etterlengtet 

grep for å heve det samlede bibliotektilbudet i landet vårt. 

- Hvordan ser du på helheten i utredninga? Er konsolideringa så 

sentral i Bibliotekreform 2014 at hele planen bør skrinlegges?

- Nei, det ville ha vært å kaste barnet ut med badevannet! Alt 

som trengs er noen enkle justeringer rundt konsolideringstanken 

– og så står et samlet biblioteknorge bak utredningen, og ikke minst 

kampen for å få den gjennomført. •

Innbyggertall:    12 700 (største kommune i Nordhordland)

Kommunesenter:   Knarvik

Avstand til nærmeste by: 30 km til Bergen

Personale:  6 ansatte (3,89 årsverk)

Bibliotekstruktur: Hovedbibliotek i Knarvik

   Lindås fi lial

   (Ostereidet fi lial nedlagt i 2004)

   Bokbuss – 21 stoppesteder 

   Bokbåt – 5 stoppesteder (felles for Vestlandet)

Bokbestand:  58 414

Andre media:    5 878

Besøk:  71 420

Utlån hovedbibliotek: 53 246

Utlån Lindås fi lial:   3 378 

Utlån bokbuss:  13 057

Utlån bokbåt:    2 622

Åpningstid hovedbibl.: 32 timer pr uke (5 dager)

Åpningstid Lindås fi lial:   8 timer pr uke (2 dager)

Lindås kommune

Lindås folkeboksamling
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Husker du Statens bibliotekskole, forkortet 

SBS? Så kom Statens bibliotekhøgskole, 

forkorta SBH. Og så var det Statens biblio-

tek- og informasjonshøgskole, forkortet 

SBIH. Men så kom høgskolereformen i 

1994; da ble Norsk journalisthøgskole og 

SBIH til sammen en avdeling under den nye 

Høgskolen i Oslo, med navnet Avdeling for 

journalistikk, bibliotek- og informasjons-

fag. Verken navnet, eller forkortelsen JBI, 

har vært noen fonetisk eller mnemoteknisk 

suksess, for å si det mildt.   

I løpet av de drøyt ti årene som har gått 

siden JBI så dagens lys, har Pressefotograf-

skolen blitt innlemmet med fotojourna-

listutdanning i den samme avdelinga, som 

etter hvert også har fått nye studietilbud 

som Medier og kommunikasjon, Museums-

formidling, Fagforfatterstudiet og Arkiv og 

dokumentbehandling. 

Ved JBI har det derfor vokst fram en 

erkjennelse av at avdelinga bør endre navn. 

Grunnene er dels at JBI er et tungvint navn 

som er vanskelig å si og huske, og dels at det 

ikke dekker den aktiviteten som er knyttet 

til studiene. Dessuten har Høgskolen i Oslo 

åpnet for at avdelingene kan vurdere navne-

endring. Mange som har ”-utdanning” i 

navnet, vurderer å endre det til ”–fag”. Det 

oppfattes som en overgripende term, på et 

nivå over utdanning. Et eksempel på navne-

endring er Avdeling for økonomi, kommunal 

og sosialfag (ØKS), som har blitt til det en-

klere: Avdeling for samfunnsfag (SAM).

Avdelingsstyret ved JBI vedtok derfor 

i fjor høst at et eget navneutvalg skulle 

initiere en prosess som fører fram til navne-

endring. Og de lyste ut en konkurranse om 

forslag til nytt avdelingsnavn, som skal:  

• være kort og enkelt 

• gi en dekkende betegnelse på aktivi-

tetene ved JBI 

• si noe om våre utdanningers sam-

funnsoppdrag knyttet til ytringsfrihet og 

fri tilgang til kultur og informasjon

Da fristen gikk ut i november, var det 

innkommet en rekke forslag. Navneutvalget 

la til sides forslag som ikke ender på fag, 

som i for stor grad fremhever enkelte fag 

ved avdelinga, som er for snevre i forhold til 

studietilbudet ved avdelingen, og lignende. 

Dessuten mente de at ”mediefag” etter hvert 

nesten var blitt et belastende uttrykk, og 

kuttet det ut også. 

Da satt de igjen med følgende forslag:

Avdeling for kommunikasjonsfag, med 

forkortelsen KOM. 

De fant at det er kort og enkelt, og gir en 

dekkende betegnelse på aktivitetene ved JBI. 

Dessuten sier det noe om utdanningenes 

samfunnsoppdrag knyttet til ytringsfrihet 

og fri tilgang til kultur og informasjon. I 

tillegg gir det et godt engelsk navn - Depart-

ment of Communications Studies. 

- Nå gjenstår debatt og solid høring på 

huset, forteller Øyvind Frisvold, dekan ved 

JBI. Saken behandles i avdelingsstyret en 

gang i begynnelsen av 2007.

Blant de mer kreative forslagene som 

kom inn i navnekonkurransen, var blant 

annet 

- Avdeling for nedbrytning og bevaring 

(NEB) 

- Avdeling for Nå- og Dafag (AND) 

- Avdeling for provokasjon og reparasjon 

(APR) 

- Avdel ing for selektiv hukommelse 

(ASH) 

- Avdeling for ytringsfag

- AVFAL: AVdeling for Fremtidige Arbeids-

Ledige

- Fag mellom linjene

- Frihetens forpost 

- Medijourer og biblinformatorer

- Schibstedskonsernets rekrutteringsportal 

(SCH)

- Avdeling for kjent og ukjent 

 (AKK,KUK) 

- Avdeling for kunnskapsfag  •

Fra JBI til KOM?

Bibliotekarutdanninga i Oslo er en del av JBI, en avdeling ved Høgskolen 
i Oslo. Men navnet er for tungvint, og nå kan det komme en endring. 

TEKST & FOTO •  Erling Bergan

Bibliotekarstudenter ved JBI. Snart kan vi snakke om bibliotekarstudenter ved Avdeling for kommunika-
sjonsfag (KOM)? 
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Kims spalte

I skrivende stund er det tre dager til juleaf-

ten, når du leser dette er nok moroa alt over. 

Tida fl yr, men like fullt: Godt nytt år!

For litt siden overvar jeg en forelesning 

med den svenske forfatteren og universi-

tetslektoren ved bibliotek- og informasjons-

studiene i Uppsala, Eva Wirtén Hemmungs. 

Hennes fagområde knytter an til åndsverks-

lovgivning, eller det som på svensk kanskje 

mer presist kalles ”immaterialrätt”, og de 

utallige utfordringene slikt byr på. Hennes 

forrige bok, ”No trespassing” kan i den for-

bindelse anbefales på det varmeste.

Men nok om henne. Jeg prøver egentlig 

å komme frem til at hun i løpet av fore-

lesningen streifet innom nord-amerikanske 

bibliotekarers rolle som aktivistiske delta-

gere i debatten om det de oppfatter som en 

stadig ”skjevere” lovfestet fordeling av retten 

til å forvalte nettopp ”immaterielle” varer. 

Altså skjevt til fordel for de store eierne 

av innhold, på bekostning av brukere og i 

mange tilfeller innholds-produsenter. Her 

er det imidlertid selve fenomenet aktivisme 

blant bibliotekarer som er interessant. 

Amerikanske bibliotekarers høye akti-

vitetsnivå er kanskje gammelt nytt. Mange 

vil i alle fall huske våre kollegers heroiske 

kamp mot Bush-administrasjonens såkalte 

Patriot Act. På Wirtén Hemmungs forstod 

jeg imidlertid at aktivismen ikke bare dreide 

seg om slike enkelt-saker, eller åndsverks-

lovgivning for den saks skyld, men at den 

har rot i en mer generell bevegelse som 

handler på vegne av bibliotekets verdi-

grunnlag, for selve biblioteksaken. (Kunne 

dette begrepet revitaliseres på norsk mon 

Til barrikadene!
tro, som en oppdatert samlebetegnelse for 

aktuelle kampsaker som angår biblioteket 

i dag?) 

Jeg har selv etterlyst større engasjement 

i en aktivistisk retning her hjemme. Etter 

forelesningen satte jeg meg derfor ned for å 

undersøke hvordan den nord-amerikanske 

aktivismen uttrykker seg på internett. 

Jeg vil begynne med å anbefale det ca-

nadiske nettstedet LibrarianActivist.org. 

Her samler og presenterer studenter fra 

universitetet i Ontario stoff som på en 

eller annen måte vedrører saka. Være seg 

bekymrede meldinger om situasjonen til 

nasjonalbiblioteket i Bagdad eller debattene 

om såkalt nett-nøytralitet. Her i Norge er 

det vel først og fremst miljøet rundt Elek-

tronisk Forpost (EFN) som har diskutert det 

sistnevnte? I så fall har vi både noe å lære, 

og en ressurs å lære av!

For ordens skyld, nøytralitet i denne 

sammenhengen betyr blant annet at ingen 

av de store internettleverandørene, eller 

forvalterne av det fysiske kabelnettverket, 

skal kunne kontrollere brukernes tilgang 

til innhold på nettet, f.eks. i form av å 

prioritere distribusjon av innhold de selv 

står bak. Altså et viktig prinsipp for å sikre 

lik tilgang til informasjon, og noe som er 

verdt en kamp.

På min videre søken etter aktivisme, 

mislyktes jeg skuff ende nok i å entre hjem-

mesidene til The Peoples Library Army 
(noen som uansett vil være med å stifte en 

aktivi s̀t, en, tilhenger av aktivisme, 
person som krever direkte politisk 
inngripen. 

norsk underavdeling?), før jeg mer tilfreds 

kom over manifestet til 1st. Social Forum of 
Information, Documentation, and Libraries. 

Dette fant angivelig sted i Buenos Aires i 

2004, og det heter seg blant annet at “Librar-

ians, documentalists, and archivists must 

participate in the social and political proc-

esses related to their cultural tasks, work 

environment, and professional practice.” 

Vel talt, så enkelt kan det sies. Da gjelder 

det bare for oss å følge opp i praksis: gjen-

nom aktiv handling å gjøre biblioteket til 

en relevant politisk størrelse.  

Et viktig poeng tror jeg kan være at vi 

gjennom aktivisme og mer direkte politisk 

handling, på vegne av de kjernesakene 

biblioteket representerer, ikke bare bidrar 

til at sakene får gjennomslag, men kan-

skje også til å tydeliggjøre biblioteket og 

bibliotekarrollen, både for oss selv og for 

omverdenen.

På grunn av plassbegrensninger rekker 

jeg dessverre ikke å fortelle mer om hva jeg 

kommer over på nettet. Men det er mer enn 

nok til alle. Noen anbefalinger til slutt: 

Progressive Librarians Guild 

(www.libr.org/plg/) 

Librarians for Peace 

(www.libr.org/peace/)

Information for Social Change 

(www.libr.org/isc/) 

Social Responsibilities Round Table 

of the American Library Association.  

(www.libr.org/srrt/)

�

�

�

�

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

Kim Tallerås etterlyser mer aktivisme blant bibliote-
karer. Her fra fakkeltoget for å bevare biblioteklova 
i desember 2002. (Foto: Erling Bergan)
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Planen frå 1994 var i første rekke ein plan 

for oppstart av bibliotektenesta ved dei 

vidaregåande skulane. Ein del av planen 

er gjennomført, men det står ein del igjen 

før alle skulane har godt fungerande sku-

lebibliotek. 

I utvalet som blei oppnemnd i fj or, sat 

representantar frå skulane (fagtilsette, 

leiing og bibliotekarar), frå opplæringsav-

delinga og fylkesbiblioteket. Det var også 

oppnemnd elevrepresentant, men av ulike 

grunnar fekk vi ikkje med elevane i arbeidet 

med planen. 

Tilhøva i skulen har endra seg ein del dei 

siste ti åra. Det er behov for ein ny biblio-

tekplan som ein reiskap for å oppgradere 

skulebiblioteka til eit akseptabelt nivå, 

med gode forhold på alle dei vidaregåande 

skulane i fylket. Det er viktig å følgje opp 

dei nasjonale føringane som ligg i dei nye 

læreplanane i Kunnskapsløftet.

Planen som utvalet har lagt fram seier 

først litt generelt om bakgrunnen for arbei-

det, og tar etter det for seg biblioteket som 

pedagogisk ressurs, der ein m.a. er innom 

Kunnskapsløftet, informasjonssamfunnet, 

leseferdigheiter og bibliotekaren sin plass i 

det pedagogiske arbeidet. Ein har sett på 

korleis stoda i biblioteka er no og kva som 

blei gjennomført og ikkje gjennomført etter 

førre bibliotekplan. Deretter har ein sett på 

normer som fi ns (eller kanskje heller ikkje 

fi ns), og foreslått normer for personale, 

økonomi og bestand, og sagt litt om kva 

biblioteklokalet skal innehalde.

I Bibliotekplanen frå 1994 blei det lagt 

opp til ein opptrappingsplan, mellom anna 

basert på normene for skulebibliotekte-

nesta frå Rådet for vidaregåande opplæring 

(RVO) i 1988. Etter desse skulle ein i 1994 

hatt 14,5 bibliotekarstillingar i dei vidare-

gåande skulane i Sogn og Fjordane. Berre 

ein skule hadde då fagutdanna bibliotekar, 

i samarbeid med folkebiblioteket. Ein gjekk 

i planen inn for ei forsiktig opptrapping av 

stillingsressursane, med oppretting av 6 

bibliotekarstillingar - to heile og fi re halve 

stillingar - fordelt på dei 6 største skulane/

skulestadene. Dette vart faktisk gjennom-

ført. Derimot vart ikkje den føreslegne 

stillinga som prosjektleiar-/koordinator 

for tre år oppretta. Dette svekka arbeidet 

med rettleiing av skulane, organisering av 

bibliotekfagleg opplæring og hjelp til opp-

bygginga av skulebiblioteka. 

I den nye planen er det foreslått at alle 

bibliotek skal ha minst 0,5 bibliotekarstil-

ling. Med 200-399 elevplassar skal det 

vere 1,0 bibliotekar, 400-599 1,5 bibliote-

kar, og 600 elevar og over skal det vere 2 

bibliotekarar. Til saman vil det då bli 15,5 

bibliotekarstillingar, inkludert ein biblio-

tekkoordinator i 0,5 stilling. I tillegg kan det 

vere aktuelt med kontorteknisk hjelp, med 

dette er ikkje kvantifi sert i planen.  

Til slutt er det sett opp ein opptrap-

pingsplan. Her har ein konsentrert seg om å 

få bibliotekarstillingar på plass i biblioteket 

- utan kvalifi sert personale som faktisk er 

til stades er det vanskeleg å bygge opp eit 

godt bibliotek. I planen er opptrappinga 

tenkt gjennomført i løpet av to år, dvs i 

2007 og 2008.

Bibliotekplanen vart lagt fram på møte 

Hovudutval for opplæring 28. august. Her 

blei den utsett til møtet 28. november, og i 

mellomtida ville ein bl.a. få inn uttaler frå 

Elevorganisasjonen og elevråda. På møtet 

28. november vart planen vedteken, med 

påpeiking av at ”Iverksetjing av opptrap-

pingsplanen må skje gjennom budsjett og 

økonomiplanarbeidet”.

På grunn av utsetjing av saka i august, er 

ikkje opptrapping av bibliotektenesta med 

i budsjettarbeidet for 2007. Ein må nok då 

forvente at opptrappingsplanen blir skyvd 

i tid, og vil truleg ikkje kunna ta til å gjelde 

før 2008. •

I fjor vår blei det oppnemnd eit utval som skulle revidere bibliotekplanen 
for vidaregåande skular i fylket. Den førre planen var frå 1994. 

Fleire stillingar i fjordfylket?

Bibliotekplan vedtatt for dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane 

TEKST • Anja Angelskår Mjelde
  Spesialbibliotekar
  Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

Heile planen kan lesast på 
http://www.sf.fylkesbibl.no/
overskranken/bibliotekplan%20vgs.pdf
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• Uttalelse vedtatt av Forbundsstyret i BF

I statsbudsjettet for 2007 er det avsatt 373 

millioner kroner til å innføre en ordning 

med gratis læremidler i videregående 

skole. Ordningen skal starte opp som-

meren 2007 og fases inn over tre år. Bi-

bliotekarforbundet mener dette er svært 

positivt. Læring og kunnskapsinnhenting 

bør i størst mulig grad være et fellesgode 

i samfunnet, der egen økonomi ikke 

bør avgjøre kvaliteten på det man har 

tilgang på. 

Det er imidlertid et åpent spørsmål 

hvordan ordningen med gratis lærebø-

ker skal legges opp rent praktisk på den 

enkelte skole. Dette vil måtte avklares 

i første halvdel av 2007. Bibliotekarfor-

bundet vil i den forbindelse påpeke noen 

fallgruver som bør unngås. Vi vil spesielt 

advare mot en utlånsordning av skolebø-

ker som gjør bibliotekene i videregående 

skole til rene utlånsstasjoner i store deler 

av skoleåret. Skolebibliotekarene er for 

viktige for elevenes læring til å drukne i 

bokstabler og rein ekspedering. Departe-

mentet bør ta lærdom av erfaringene fra 

tilsvarende ordning i 2000 og 2001.

Bibliotekarene i videregående skole 

arbeider i stadig økende grad med 

veiledning og opplæring av elevene i 

informasjonskompetanse. Vi lever i en 

informasjonsjungel og en medieverden 

der bombardementet av kunnskap, infor-

masjon, markedsføring og underholdning 

som treff er det enkelte individ i løpet av 

en dag er massivt. Ofte er det ikke klare 

grenser mellom de ulike genrene, og 

det kan være svært vanskelig ikke bare 

å navigere i informasjonsjungelen for å 

kunne hente ut korrekt informasjon til 

rett tid, men 

også å forstå 

hvilken genre 

man til enhver 

tid har med å 

gjøre, slik at 

man kan be-

skytte seg mot 

for eksempel 

skjulte salgs-

fremstøt.

I  d e t t e 

bildet ser bi-

bliotekarene, 

og spesielt de 

som arbeider 

med barn og 

unge, at det er 

et stort behov 

for opplæring i 

informasjons-

kompetanse. 

Det å inneha 

ferdigheter i å 

innhente, vur-

dere og gjøre 

seg nytte av 

informasjon 

vil være av avgjørende betydning for 

hvordan de unge lykkes på arbeidsmar-

kedet, og også for deres mulighet for 

livslang læring.

Dette er aspekter som også skole-

myndighetene har vært og er opptatt av. 

Kunnskapsløftet vektlegger digital kom-

petanse som en grunnleggende ferdighet 

på linje med det å kunne lese, skrive, 

regne og uttrykke seg muntlig. Informa-

sjonskompetanse er en av grunnpilarene 

som den digitale kompetansen hviler på. 

Skolebiblioteket er en viktig arena for 

utvikling av informasjonskompetanse. 

Bibliotekarene er informasjonsspesialis-

ter med kunnskap på området, også når 

det gjelder å lære opp elevene på dette 

feltet. Derfor arbeider nå bibliotekarer i 

videregående skole over hele landet syste-

matisk med brukeropplæring, veiledning 

i informasjonssøk, opplæring i informa-

sjonskompetanse og kildekritikk. En ve-

sentlig del av denne opplæringen foregår 

om høsten, da nye elever skal læres opp i 

bruk av bibliotekets samlinger, det være 

seg de som er å fi nne fysisk i biblioteket 

Utlån av lærebøker?

Til høsten blir det igjen gratis læremidler i videregående skole. Vi husker 
utlånsordninga for 6-7 år siden. For noen skolebibliotek ble det en brekk-
stang for økte ressurser, for andre en sommerjobb som lagerar beider. Nå 
har forbundsstyret i BF funnet det betimelig å peke på fallgruvene – i 
god tid før skolene bestemmer hvordan dette skal løses. 

Lise Monsen ved Flora vidaregåande skule var i hovedsak positiv til utlånsordninga av 
lærebøker da den gikk sine runder i 2000 og 2001. - Utlånsordninga medfører jo en 
del ekstra arbeid for meg, men det er på tidspunkt da det er mindre å gjøre, fortalte 
hun til Bibliotekaren den gang. Nå er det duket for ny runde – og ganske sikkert også 
en ny debatt. (Foto: Erling Bergan)
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eller de som søkes opp via f.eks 

Internett.

Lærebokutlån er en ren 

administrativ oppgave. Der-

som lærebokutlån legges til bi-

blioteket, og biblioteket som et 

resultat av dette blir en utlåns-

stasjon for bøker store deler av 

høsten, vil dette ta verdifull 

tid og kapasitet bort fra det 

bibliotekfaglige arbeidet med 

brukeropplæring og opplæring 

i informasjonskompetanse. 

Et eksempel på hvilket om-

fang det vil være snakk om, får 

vi hvis vi tar utgangspunkt i en 

videregående skole av normale 

dimensjoner, eksempelvis 600 

elever. Hvis hver av disse skal 

låne tre bøker i løpet av de 

første to ukene, blir det 1.800 

utlån fordelt på 10 arbeidsda-

ger, 180 utlån om dagen – eller 

seks klassesett daglig. Utlånet 

vil legge beslag på all kapasitet 

på bibliotekarens PC, og det vil 

bl.a. si at man ikke kan drive 

med søking og besvare andre 

spørsmål.  Lærere og elever på 

andre trinn vil bli avskåret fra 

å bruke biblioteket til prosjek-

ter og gruppearbeid så lenge 

lærebokutlånet pågår.

B i b l i o t e k a r fo r b u n d e t 

mener derfor at dersom en 

velger en modell med utlåns-

ordning for skolebøker som 

administreres via skolebiblio-

teket, må det kompenseres for 

tidsressursen som går tapt når 

bibliotekaren må bruke tid 

på administrasjon av denne 

oppgaven. Videre må skolele-

dere legge til rette for en mest 

mulig effektiv avvikling av 

utlånet, slik at den perioden 

biblioteket er et boklager blir 

kortest mulig. Dette kan gjøres 

for eksempel ved at det settes 

inn ekstra personalressurser 

på biblioteket ved skoleårets 

oppstart. 

Hvis ordningen med utlån 

av skolebøker legges til biblio-

teket uten at det legges til rette 

for kompensering av tidsbruk 

og eff ektiv avvikling av oppga-

ven, vil viktige oppgaver som 

brukeropplæring, veiledning 

i informasjonssøk, opplæring 

i informasjonskompetanse og 

kildekritikk, bli skadelidende. 

Til skade for skolen, det peda-

gogiske personalet og først og 

fremst elevene. •

8. november var det stiftelsesmøte i det nye 

aksjeselskapet ABM-media. Selskapet er eta-

blert på initiativ fra ABM-utvikling, og skal 

utgi ulike publikasjoner innen ABM-området. 

Selskapet overtok ansvaret for utgivelsen av 

Museumsnytt fra Norges Museumsforbund, 

og for Bok og Bibliotek fra ABM-utvikling, 

ved årsskiftet.

Eierne av ABM-media er Høgskolen i 

Oslo, Norges Museumsforbund og Landslaget 

for lokal og privatarkiv. 

Andre aktuelle aksjonærer har vært inne 

i bildet men trukket seg. Dette gjelder ikke 

minst Norsk bibliotekforening, som i en pe-

riode ivret for å overta utgiverrettighetene til 

Bok og bibliotek. Så ble det et høylytt brudd i 

kontakten med ABM-utvikling, som fortsatte 

prosessen som har ført fram til dagens aksje-

selskap ABM-media. Da NBF vinteren 2005 

ble invitert inn som medeier i aksjeselskapet, 

takket de nei med følgende begrunnelse: 

”Etablering av ABM-media som utgir et 

bibliotektidsskrift og med NBF som medeier 

må innebære at NBF nedlegger Bibliotek-

forum som eget utadrettet organ for NBF. 

Dette er ikke en aktuell politikk for NBF. 

Videre vil ABM-media med Bok og bibliotek, 

Museumsnytt og et eventuelt arkivtidsskrift 

i porteføljen antas å representere et betydelig 

underskudd  - anslagsvis i størrelsesorden 

1,5 til 2 millioner kroner årlig i underskudd. 

Statsstøtte av et betydelig omfang fra ABM-

utvikling vil kunne være tidsavgrenset og det 

antas ikke å ligge noen garantier for betydelig 

statsstøtte utover 3 år. En kan heller ikke se at 

det er grunnlag for at utgivelsen av de aktuelle 

tidsskriftene kan gå i tilnærmet balanse. NBF 

takker derfor nei til å delta som medeier i 

ABM-media.” 

Men selv om det nye aksjeselskapet kan 

få problemer med utgivelsen av Bok og bibli-

otek, kan det vise seg som en viktig utgiver av 

andre faglige publikasjoner av betydning for 

vårt fagfelt.  

Styret som ble valgt på generalforsamlingen i 

november består av:

Øivind Frisvold (leder), dekan (Avd. JBI - Høg-

skolen i Oslo) 

Nina Granlund Sæther (nestleder), forfatter 

og redaktør 

Hilde Bjørnå, arkivsjef (IKA Troms)

Leif Anker, journalist og forfatter

Børge Hofset, direktør (Biblioteksentralen) 

Else Margrete Bredland, biblioteksjef (Høg-

skolen i Agder)

Tilsetting av ny redaktør i Bok og bibli-

otek har imidlertid trukket ut. Etter utlysing 

av stillinga trengte styret tid til å samle seg 

om hvilken profi l Bok og bibliotek skal ha i 

framtida, fortalte styreleder Frisvold til Bok 

og bibliotek.

Det var 23 søkere på stillinga. 20. desember 

tilsatte styret Mari Toft, også kjent under nav-

net Syphilia Morgenstierne, som ny redaktør. 

Hun har blant annet vært 7 år i Gateavisa og 5 

år som redaktør av Prosa. Siden 1998 har hun 

drevet forlaget Fritt og vilt. Hun har skrevet to 

bøker, Reggae i 1979 og Elsk deg rik i 1999. Toft 

begynner i stillingen 19. februar. Chris Erichsen 

fortsetter som redaktør fram til Toft overtar.

Inger Anne Hovland fortsetter som redak-

tør av Museumsnytt. Hovland blir også daglig 

leder av ABM-media.

Museumsnytt kommer fem ganger i året og 

har et opplag på 2112. Bok og bibliotek kommer 

sju ganger i året i et opplag på 2065. •

Mari Toft er ny redaktør i Bok og bibliotek

ABM-media er etablert
TEKST & FOTO • Erling Bergan
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Høsten 2005 vokste det fram en spesiell 

situasjon rundt de yrkesetiske bestre-

belsene i vår bransje. BF hadde tidligere 

samme år vedtatt sine yrkesetiske nor-

mer av et enstemmig landsmøte. Nye 

vedtekter slo også fast at BF skal søke 

samarbeid med andre organisasjoner i det 

yrkesetiske arbeidet, ikke minst i arbeidet 

med å utnevne medlemmer til Yrkesetisk 

råd. Dette hadde da også skjedd. Rådet 

var godt i gang - med medlemmer fra 

fi re ulike bibliotektyper og tre ulike fag-

forbund. Yrkesetiske problemstillinger 

kom i forgrunnen, formalia var mindre 

framtredende. 

BFs yrkesetiske retningslinjer er ikke 

kontroversielle. Det er selvfølgelig alltid en 

diskusjon om hva som skal tas med i et sett 

med normer, og hvordan det skal formu-

leres. Men mellom organisasjonene er det 

sjelden der uenighet oppstår. Det kinkige er 

som regel: Hvem skal stå bak yrkesetikken, 

hvem skal vedta retningslinjer og hvem skal 

kunne endre dem? Det er fristelsen til å 

hoppe bukk over disse spørsmålene som 

skaper trøbbel, om og om igjen.  

Slik var det også for et år siden, da den 

underlige situasjonen oppstod. NBF var i 

gang med å bygge et yrkesetisk reisverk som 

skulle vedtas på landsmøtet på vårparten i 

fj or. BF påpekte problemene med yrkesetikk 

vedtatt av en organisasjon der forfattere, 

brukere, leverandører og - ikke minst - bi-

bliotekenes eiere -  kunne øve avgjørende 

påvirkning på yrkesutøvernes etiske regler. 

Dessuten ville vi få en vanskelig situasjon 

med to - på mange punkter - svært like sett 

med regler. Det ville gjøre bibliotekarer 

usikre på hva de skulle forholde seg til. BF 

ønsket å diskutere dette med NBF, men fi kk 

liten respons. Etter å ha insistert svært så 

heftig, måtte NBFs daværende leder til slutt 

bøye av og endre kurs. 

Resultatet ble et kompromiss: I mars 

2006 tok BF og NBF sammen et initiativ 

for å opprette en arbeidsgruppe der orga-

nisasjoner for bibliotekansatte var repre-

sentert, for i fellesskap å drøfte arbeidet 

med yrkesetikk i biblioteksektoren. I følge 

BFs leder Monica Deildok var ønsket å 

få en felles håndtering i hele det norske 

bibliotekvesenet.

Organisasjonene ble spurt om å delta 

i arbeidsgruppen, og de fl este svarte ja: 

Norsk fagbibliotekforening (NFF), Rådet 

for bibliotekansatte i Fagforbundet, 

Kulturforbundet i KFO, Norsk Tjeneste-

Yrkesetikk - hva nå?
mannslag, NBF og Bibliotekarforbundet. 

Forskerforbundets bibliotekforening 

(FBF) valgte å ikke være med - de var 

fornøyd med deltakelse i det yrkesetiske 

arbeidet som BF allerede hadde satt i gang. 

Skolebibliotekarforeningen i Norge uteble, 

av andre grunner. 

Utgangspunktet for arbeidsgruppa var 

altså vanskelig. Men det lå et potensiale i 

arbeidet de skulle gjøre. I oktober i fj or 

leverte de sine forslag. Man kunne slå fast 

at de kun la fram et sett med retningslin-

jer. Intet annet. Ingen forslag på hvordan 

de skal kunne vedtas, eller hvordan de 

seinere kunne endres. De hadde ikke våget 

å gå løs på det vanskelige spørsmålet om 

organisatorisk forankring. 

Lista over høringsinstanser ga også et 

signal om at dette spørsmålet ikke var helt 

gjennomtenkt. Her ber man om tilbake-

meldinger fra Fylkesbiblioteksjefkollegiet, 

Norsk Online brukergruppe, Norsk bok- 

og bibliotekhistorisk selskap, Kommune-

nes sentralforbund (KS), Universitet- og 

høgskolerådet (UHR) og bibliotekarut-

danningene i Oslo og Tromsø, i tillegg til 

de organisasjonene som var invitert inn i 

selve arbeidsgruppa. Det er altså tatt med 

noen arbeidsgivere, men ikke alle. Det er 

tatt med noen smale interesseorganisa-

sjoner, men ikke alle fagforeninger som 

organiserer bibliotekansatte. 

Og arbeidsgruppa ber også høringsin-

stansene vurdere om ”andre organisasjo-

ner bør forelegges utredningen”. 

Det siste har da også skjedd, og Elek-

tronisk Forpost Norge (EFN) har blant 

annet meldt sine kritiske merknader mot 

det foreslåtte punktet om at bibliotekan-

satte skal respektere opphavsretten. At 

dette absolutt kan diskuteres, er én ting. 

At en interessegruppe for vidtgående 

åpenhet i den elektroniske verden skal 

delta i utformingen av vår yrkesetikk, er 

noe helt annet.

Bibliotekarforbundet har hele tiden 

stått på at det er de ansatte og deres 

organisasjoner som må ha hånd om yr-

kesetikken. Lista over høringsinstanser 

kunne vært en god begynnelse på arenaer 

å henvende seg til for å informere og skape 

ytterligere legitimitet for allerede vedtatte 

retningslinjer. Men det er noe annet enn å 

gi disse instansene inntrykk av å ha med-

bestemmelse over yrkesetikken. 

Den videre behandlingsmåten av yr-

kesetikken er ikke avklart. Og hvor skulle 

den avklares? Eneste farbare vei nå, er for 

arbeidsgruppa å tre sammen igjen. De må 

ta det tunge arbeidet med å foreslå en lo-

gisk holdbar organisatorisk forankring, og 

sende det ut på høring. For når framtidige 

yrkesetiske dilemmaer fører til behov for 

endring av retningslinjene - og det må vi 

forutsette vil skje - må diskusjonene og 

avgjørelsene ha et sted å gjøre av seg. 

Forhåpentligvis vil det bli tydelig for 

fl ere at Norsk bok- og bibliotekhistorisk 

selskaps tjenester ikke bør kreves fl ere 

ganger i en slik sammenheng, for å si det 

sånn. 

Hvis ikke arbeidsgruppa tar denne job-

ben, kan det se ut som vi er like langt. 

Bibliotekarforbundet har satt sitt Yr-

kesetisk råd på vent, inntil høringsrunden 

er over og dette eventuelt blir avklart. 

Uansett har BF nå ett år med gode erfa-

ringer fra et bredt sammensatt Yrkesetisk 

råd. Og det kan selvfølgelig fortsette fram 

til BFs neste landsmøte i 2008. BF og FBF 

representerer bibliotekarer i de fl este ar-

beidssituasjoner. Til sammen har de over 

2000 medlemmer, og er dermed tunge 

nok til å dra dette videre på egen hånd, 

om det må til.

Men arbeidsgruppa kan, med litt 

kløkt, gi bransjen en yrkesetikk som gjel-

der bibliotekansatte uansett utdannings-

bakgrunn. Den sjansen har de dersom de 

trer sammen for å ta den siste og vanske-

lige debatten på ordentlig. Og da må de 

tørre å be arbeidsgiverne stå på gangen 

og vente på hva yrkesutøverne bestemmer. 

De må tørre å sende bibliotekhistorikerne 

på gangen. Og de må jobbe hardt for å få 

de lærerutdannede skolebibliotekarene 

inn i varmen. 

Det endelige bevis på om arbeids-

gruppa lykkes? Det ser vi om de fi nner en 

holdbar organisatorisk ramme for å vedta 

og revidere retningslinjer. 

For å lykkes må de involverte organi-

sasjonene stille høyere krav til sin egen 

logikk og argumentasjon. I alt for mange 

år, og i alt for mange organisasjoner, 

har organisering av yrkesetikken vært 

et retorisk roteloft. 

For å lykkes må de involverte orga-

nisasjoner også være villig til å se større 

på dette enn bare sin egen organisasjons 

interesser. Det gjelder også BF. Yrkesetikk 

for bibliotekarer er bra. Men kanskje yr-

kesetikk for bibliotekansatte er bedre?

Jeg satt sentralt da bransjens orga-

nisasjoner i fellesskap forsøkte å stable 

yrkesetikk på beina på slutten av 80-tal-

let. Det havarerte under bibliotekmøtet 

i Tromsø i 1990. Feilene fra da bør ikke 

gjentas.  •

KOMMENTAR • Erling Bergan
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Bibliotekansatte skal arbeide for å sikre 

alle brukere likeverdig tilgang til infor-

masjon og kulturelle ytringer, og møte 

dem med respekt, uavhengig av kjønn, 

etnisk tilknytning, nasjonalitet, sosial 

status, religion, politisk tilknytning, 

seksuell orientering, funksjonsdyktig-

het og alder.

Bibliotekansatte skal arbeide for og 

utvikle best mulige tjenester til alle 

bibliotekets brukere i samsvar med de 

mål som gjelder for virksomheten.

Bibliotekansatte skal være faglig opp-

datert.

Bibliotekansatte skal dele kunnskap, 

gi gjensidig støtte og veiledning til 

kollegaer, uavhengig av utdanning og 

yrkesbakgrunn.

Bibliotekansatte skal opptre uavhengig 

i forhold til leverandører av varer og 

tjenester.

Bibliotekansatte skal respektere opp-

havsretten.

Bibliotekansatte skal opptre uavhengig 

i forhold til press fra individer, grupper 

og organisasjoner.

Bibliotekansatte skal ha ytringsfrihet 

innad og utad i saker som angår biblio-

tekets faglige virksomhet.

Bibliotekansatte skal skille mellom per-

sonlige overbevisninger og profesjonell 

yrkesutøvelse, og ikke sensurere lovlig 

materiale.

Bibliotekansatte skal sikre at brukerens 

litteratur- og informasjonsbehov og 

andre personlige opplysninger behand-

les konfi densielt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nær enighet om normer - med ett unntak

Bibliotekarer skal arbeide for og utvikle 

gode tjenester og samlinger i samsvar 

med de mål som gjelder for virksom-

heten man jobber i.

Bibliotekarer skal vedlikeholde og for-

nye sine faglige kunnskaper, og basere 

yrkesutøvelsen på tilgjengelig faglig 

kunnskap.

Bibliotekarer skal opptre uavhengig 

i forhold til leverandører av varer og 

tjenester.

Bibliotekarer skal opptre uavhengig i 

forhold til press fra individer, grupper 

og organisasjoner.

Bibliotekarer skal arbeide for å gjøre 

brukerens tilgang til informasjon og 

litteratur best mulig uten å sensurere 

lovlig materiale.

Bibliotekarer skal arbeide for å sikre sine 

brukere likeverdig tilgang til informa-

sjon og kulturelle ytringer, uavhengig av 

kjønn, etnisk tilknytning, nasjonalitet, 

sosial status, religion, politisk tilknyt-

ning, seksuell orientering, funksjons-

dyktighet og alder.

Bibliotekarer skal sikre at brukerens 

litteratur- og informasjonsbehov be-

handles konfi densielt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bibliotekarforbundet:
Yrkesetiske normer for 
bibliotekarer i Norge:

Arbeidsgruppa:
Utkast til veiledende etiske 
retningslinjer for bibliotekansatte

Forslag som BF mener er på linje 

med sine egne yrkesetiske nor-

mer er markert med blå streker  

mellom samsvarende paragrafer :

Forslag som er nye i 

forhold til BFs normer, 

og som BF ser 

positivt på.

BF kommenterer forslagets pkt 8 slik:

Vi er selvfølgelig tilhengere av, og pådrivere 
for, bibliotekansattes ytringsfrihet. Det gjel-
der både generell ytringsfrihet, åpen faglig 
debatt i off entligheten og whistle-blowing. 
Men vi er svært skeptisk til å la dette inngå 
i yrkesetiske retningslinjer, som er ment å gi 
våre kollegaer en etisk ryggdekning for sine 
handlinger. BF mener at lov- og avtaleverk i 
arbeidslivet dekker behovet på dette området. 
Blant annet gjennom Arbeidsmiljølovens 
§ 2-4 : ”Forbud mot gjengjeldelse av vars-
ling”, som er en skjerping av vernet overfor 
”whistle-blowerne”. 
Det kan også være forretningsmessige forhold 
som gjør dette punktet problematisk i en del 
virksomheter, ikke minst i private bedrifter.

BF og NBF tok i fjor vår initiativ til en arbeidsgruppe på yrkesetikk-området. Gruppas forslag til yrkesetiske 
retningslinjer er lagt fram. BF sier om disse: ”Det er stor grad av samsvar mellom de foreslåtte retnings-
linjene og BFs nåværende yrkesetiske normer. Dette viser at grunnlaget for å kunne enes om dette er til 
stede.” BFs kommnetarer til de foreslåtte retningslinjene går fram av oppsettet under: 

Arbeidsgruppa har i sitt forslag også lagt inn kommentarer (ikke gjengitt her) 

under en del av punktene i retningslinjene. Om disse sier BF: 

”I kommentarene under hvert punkt i forslaget til retningslinjer, kan det fl ere 
steder være grunnlag for å formulere seg annerledes. Et eksempel er under pkt 
3, der det står at ”Arbeidsgiver skal legge til rette for at den bibliotekansatte 
gis mulighet til å få den faglige oppdateringen arbeidet tilsier”. Selv om vi 
er innholdsmessig enige, mener vi at denne typen formuleringer ikke hører 
hjemme i forbindelse med en yrkesgruppes etikk. Dette kan derimot være god 
bibliotekpolitikk og fagforeningspolitikk.” 
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BF etterlyser organisatorisk forankring
BFs høringssvar til organisasjonenes felles arbeidsgruppe for yrkesetikk er delt i fi re avsnitt. Først forteller 
de om BFs eget arbeid med yrkesetikk: Hvilke normer som gjelder, hjemling i vedtektene og Yrkesetisk Råd, 
alt sammen tilgjengelig på BFs nettsider. Andre del kommenterer abeidsgruppas forslag til retningslinjer, slik 
oppslaget på foregående side viser. Tredje del er BFs viktige påpekning av behov for organisatorisk forankring 
og legitimitet. Fjerde del er konklusjon. På denne siden gjengis tredje og fjerde del av BFs høringssvar.

Vi regner med at arbeidsgruppen er 

kjent med de havariene som opp gjen-

nom årene har vært i bransjens forsøk 

på å etablere en samlende yrkesetikk. 

Og det er nettopp spørsmålet om orga-

nisasjonsmessig forankring, og legiti-

miteten som hentes fra denne, som har 

vært den største utfordringen. 

Organisasjonene innen bibliotek-

feltet har en gang tidligere gjort en 

helhjertet innsats for å få en samlet 

yrkesetikk på beina. I 1987 ble det 

etablert en arbeidsgruppe med repre-

sentanter fra det som den gang var de 

to store fagforeningene for ansatte på 

folkebibliotekområdet (KBF og NBL), 

samt Norsk fagbibliotekforening (NFF) 

og Norsk bibliotekforening (NBF). Ar-

beidet varte fram til NBFs landsmøte 

i 1990. 

Prosessen ga mange gode disku-

sjoner og seminarer om yrkesetiske 

problemstillinger. Men forsøket på å 

få identiske vedtak i fi re foreningers 

landsmøter, lyktes ikke. Landsmøtet 

i NBF viste også at det var grunnleg-

gende problemer med den organisa-

sjonsmessige forankringen. Dette er 

en svært viktig lærdom å ta med seg vi-

dere. Kerstin Rosenqvist, en av de nor-

diske kapasitetene på dette området, 

skrev i sin rapport ”Biblioteksetik och 

bibliotekarieetik” til Nordiska Littera-

tur- och Bibliotekskommittén i 1991: 

”Ur Tromsømötets protokoll framgår 

att förslaget bordlades. Politikerna 

konfronterandes för första gången med 

riktlinjerna och de kommunala repre-

sentanterna, som inte hade fått uttala 

seg om dem tidigare, var inte färdiga att 

godkänna dem. Under debatten ställ-

des frågan om ärendet skall remitteras 

till politiska organ.”

Vi vet alle at bibliotekansatte er 

toneangivende i organisasjonene NBF 

og NFF. Like fullt er medlemskap i NBF 

åpent for bibliotekenes eiere, brukere, 

leverandører og samarbeidspartnere, 

blant annet forfattere. Disse gruppene 

er også representert i hovedstyret. Og 

det er et utbredt ønske å få fl ere fra 

disse gruppene, ikke minst politikere, 

som medlemmer og aktive deltakere 

i NBFs virksomhet. Vi ser dette som 

positivt for NBFs videre arbeid. Men vi 

ser samtidig at dette, ikke minst i lys av 

havariet i 1990, ikke gir noe bærekraf-

tig organisasjonsmessig fundament 

for bibliotekansattes yrkesetikk. 

Et blikk utenfor Norge, kan yt-

terligere utfylle bildet: Svensk Bi-

blioteksförening fi kk en henvendelse 

om yrkesetikk fra svenske BF i 2001, 

og behandlet den på følgende måte: 

”Bibliotekarieförbundet (inom DIK-

förbundet) har inkommit med önske-

mål om att Svensk Biblioteksförening 

ska ställa sig bakom de yrkesetiska 

regler som förbundet arbetat fram. 

Styrelsen har tagit del av skrivelsen 

och anser det positivt att etiska regler 

kommer till. Men styrelsen anser att 

etiska regler är en fråga för fackliga 

organisationer och inte en fråga för 

biblioteksföreningen.”

Da Riksbibliotektjenesten i 2001 

begynte arbeidet som resulterte i 

”Etiske retningslinjer for bibliotekarer 

og bibliotekansatte i norske fag- og 

forskningsbibliotek”, var NFF eneste 

organisasjon som var med. NBF valgte 

å ikke være med. BF var ikke invitert. 

Den organisasjonsmessige forankrin-

gen var så mangelfull at det er fullt 

forståelig at disse retningslinjene i dag 

er uten kraft. 

Vi registrerer at arbeidsgruppen 

som har lagt fram forslagene denne 

gangen, ikke behandler spørsmålet 

om organisatorisk forankring. Det 

kan gi en åpenhet for å finne gode 

løsninger. 

I lys av erfaringene som er nevnt 

over, kan vi ikke se noe grunnlag 

for å gå videre med selve retnings-

linjene, uten å avklare hvordan 

de skal forankres. Det dreier seg 

om:

Hvilke organ som skal vedta 

retningslinjer.

Hvilke organ som seinere skal 

kunne gjøre endringer i ret-

ningslinjene.

Hvilke organ som skal opprette 

et eventuelt yrkesetisk råd.

Vi noterer oss lista over hø-

ringsinstanser. Det kan være 

interessant å få vite disse ulike 

instansenes synspunkter. Men 

det kan virke noe tilfeldig hvem 

som er tatt med. Hvis arbeidsgi-

vere skal høres, og dette er ment 

å gi retningslinjene legitimitet, så 

må det gjelde alle eller ingen – av 

aktuelle arbeidsgivere.  Dersom 

det er tenkt at arbeidsgivere skal 

være med i prosessen med å vedta 

retningslinjene, så er BF altså av-

visende til dette. 

Bibliotekarforbundet har en 

modell for det yrkesetiske ar-

beidet som fungerer. Vi er like-

vel åpne for å tilpasse oss fl ere 

organisasjoners ønsker på dette 

området, der vi tar med oss 

erfaringene fra tidligere arbeid 

innen yrkesetikken. Ettersom ar-

beidsgruppa ikke har behandlet 

spørsmålet om organisasjons-

messig forankring, anbefaler vi 

at dette blir gjort før organisa-

sjonene fortsetter behandlingen 

av retningslinjer.  •

�

�

�

Spørsmålet om organisatorisk forankring: Konklusjon:
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Skriftserien ABM-skrift blir utgitt av ABM- ut vikling 
og inne holder fagrelevant stoff for hele abm-sek-
toren. Abonnement og enkeltnummer fås gratis ved 
henvendelse til ABM-utvikling.

ABM-utvikling, Postboks 8145 Dep, 0033 Oslo 

tel: 23 11 75 00 • post@abm-utvikling.no • www.abm-utvikling.no

Kulturarven til alle 1
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#32

bibliotekreform 2014
del i strategier og tiltak   

#30

de sist utkomne skriftene i serien
#34  Ut av mørkerommet. Forvaltning av 

kulturhistorisk fotografi i Norge

#33  Biblioteket Østfold – nye veier for samarbeid

#32  Kulturarven til alle. Om digitalisering i abm-
sektoren

#31  Bibliotekreform 2014 – del II: 
Norgesbiblioteket – nettverk for kunnskap og 
kultur

#30  Bibliotekreform 2014 – del I: strategier og 
tiltak

BFs medlemsregister blir aldri bedre enn 
kvaliteten på informasjonen som er lagt inn. 
Har vi korrekt informasjon om deg? Dersom 
du har skifta lønn, jobb, telefonnummer, e.l., 
går du inn på BFs nettsider og fi nner ”Opp-
datering av medlemsregisteret”.  

Takk for hjelpen!

Korrekt medlemsinfo?

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven: 

www.bibforb.no
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DAG OG TID
Pilestredet 8, 0180 Oslo • Tlf: 21 50 47 21 • E-post: tinging@dagogtid.no 

Årsabonnement kostar kr 895,– Tilbodet gjeld nye abonnentar

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:

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!

– Di større avis, 
di dummare fram-
side, ser det ut til. 

Men den vesle avisa
blir jamt klokare ...

Berge Furre

Postboks 7044 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf. 21 50 47 21  E-post tinging@dagogtid.no

Årsabonnement 895 kroner (20 % rabatt for studentar)
Tilbodet gjeld berre for nye abonnentar

Leie gård i Sørvest Frankrike?
Gården ligger i et aktivt jordbruksområde i depar-
tementet Lot & Garonne mellom Bordeaux og Tou-
louse 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 svømme-
basseng og egner seg til generasjonsferie, ven-
neferie, aktivitetsferie, gourmetferie, sykkelferie, 
golfferie og for seminarer o.lign.  

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! 

www.vagant.com

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

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

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

PRØV KLASSEKAMPEN 
3 UKER GRATIS!

Utfordrer det etablerte
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Finnmark
Mari Lundevall
Høgskolen i Finnmark  
Telefon: 78 42 78 18
E-post: E-post: mari.lundevall@hifm.no

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

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

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

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

Leder: Monica Deildok
Rådgiver:  Thor Bjarne Stadshaug
Konsulent: Eva Trønnes 
Adresse: Lakkegt. 21, 0187 Oslo
Telefon: 22 17 04 95
Fax: 22 17 04 96
E-post: bf@bibforb.no
URL: www.bibforb.no

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

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

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

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

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

Leder  
Monica Deildok
Tlf.  mobil:   41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no

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

Styremedlemmer
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek
Liv Evju, Rælingen videregående skole
Morten Haugen, Ørland bibliotek
Ritha Helland, UB Bergen
Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Varamedlemmer
Roger Dyrøy, Direktoratet for samfunnstryggleik 
     og beredskap
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn bibliotek
Tove Gausen, Stavanger bibliotek
Margunn Haugland, Kristiansand bibliotek
Signe Witsø, Sogndal bibliotek

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

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

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

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

Oslo/Akershus
Anne Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Telefon:  64 84 08 54
E-post: 
cathrine.undhjem@fia.akershus-f.kommune.no

Forbundsstyret

Fylkeslag
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Erling Bergan
Redaktør

” - Udviklingsmæssigt står vi over 
for en ny biblioteksstrategi, der skal 
bringe os videre frem. Vi har perioder, 
hvor der sker en hel mase, og så har vi 
plateau-faser, hvor der ikke sker ret 
meget. Vi [er] på en plateaufase nu, 
det er helt klart. Den kommer oven 
på etableringen af netbibliotekerne og 
bibliotek.dk. Dem fi k vi jo i slutningen 
af 1990’erne, og så har der været en 
masse konsolideringer – den kreative 
fase var 1996-1999, vil jeg sige.
- Vi skal fi nde ud af hvilke services, 
vi skal lave – og gå sammen om det. 
Det er virkelig en booster, og der bliver 
frigivet en masse energi i den slags 
samarbejde.” 

Rolf Hapel, tidligere stadsbibliotekar - nå  
også forvaltningschef - i Århus, med ansvar 
for ”Borgerservice og biblioteker”, i intervju 
med dansk BFs tidsskrift Bibliotekspressen 
20/2006.   

Alkohol og sykemeldinger

Sitatet

Før jul kunne vi oppleve at landets nasjonal-

forsamling forsøkte å håndtere hvor grensen 

skulle gå i representantenes håndtering av 

alkohol. Fremskrittspartiets nestformann Per 

Sandberg innrømmet i følge NTB ”at han ble 

provosert til å gripe ordet i en debatt om land-

brukspolitikk da debatten gikk mot slutten”. 

Han kom til talerstolen rett etter å ha tatt noen 

akevitter og  øl på en juleavslutning i transport- 

og kommunikasjonskomitéen. 

Selv om innlegget ikke var av typen ”Hallå 

folkens, nå skal dere høre her…”, så viser både 

TV-opptaket og referatet på www.stortinget.

no, at formuleringene var litt mindre fokusert 

enn de burde være. Eksempelvis bidrar ikke 

følgende setninger til å avklare landbrukspo-

litikken i Norges nasjonalforsamling: ”Min 

oldefar hadde også en svær gård. Den gikk 

konkurs. Så hvis en skal dra den historien, blir 

jeg også på en måte bakt inn i systemet. Slik er 

det over hele fj øla.” 

På den annen side er uklar prat ikke 

uvanlig på Stortinget. Dessuten har fl ere stor-

tingsrepresentanter, etter Sandbergs blemme, 

innrømmet å ha drukket alkohol før eller under 

arbeid i Stortinget. Sandberg er ikke alene. 

Så er det noen som påpeker at Sandberg 

ikke var synlig beruset på Stortingets talerstol. 

Kanskje de har rett. Kanskje tidligere referater 

vil vise mange tilfelle av ufokuserte og unød-

vendige innlegg mot slutten av debatter fra 

representanten Sandbergs side. 

Dette er likevel ikke det viktige i denne 

saken. Hovedsaken er at disse folka er på jobb! 

Og ikke en hvilken som helst jobb heller! De 

avgjør landbrukspolitikken i Norge, de beslut-

ter Norges deltakelse i krig, de bevilger penger 

til kulturformål, de prioriterer i uhjelpen, de 

bestemmer hvor mye sykehusene skal få av 

statskassa, de prioriterer veiutbygging, osv., 

osv. 

Når stortingsrepresentant Sandberg er på 

Stortinget, så er han på jobb! Og på jobben 

skal man ikke drikke. Enkelt og greit. Når 

man attpåtil har såpass svære saker å ta stil-

ling til som bevilgninger og lover som gjelder 

hele Norges befolkning, så burde det være en 

selvfølge at alkohol ikke slører klarheten i hva 

som tenkes og sies.  

På de fl este arbeidsplasser gjelder at man 

skal slippe å måtte tolke kollegaers arbeid, 

beslutninger eller uttalelser alt etter hvor mye 

vedkommende har drukket. Arbeid og alkohol 

hører ikke sammen. For oss vanlige arbeids-

takere er dette en selvfølge. Det burde være 

en enda større selvfølge for representantene 

på Stortinget.

Er dette storm i et akevitt-glass? Langt 

derifra. Alkohol er, i tillegg til å glede de som 

makter å håndtere det,  et kjempemessig 

samfunnsproblem. Før jul kunne vi lese EU-

kommisjonenes dystre rapport om alkoholens 

skadevirkninger. De tegner et skremmende 

bilde: Alkoholen medfører 195.000 dødsfall 

og koster 1000 milliarder kroner i året. Den 

forårsaker 10.000 dødsulykker og 2000 drap 

hvert år. Etter min mening er det mange tiltak 

som må til i kampen mot alkoholens skade-

virkninger og de mange personlige tragediene 

i alkoholens kjølvann. Forskning viser at høyere 

pris og mindre tilgjengelighet er de virkelig 

virkningsfulle tiltakene, om enn ikke alltid 

så populære. Jeg vil påstå at hvordan sentrale 

aktører i samfunnet takler og omtaler sin al-

koholbruk også er av stor betydning.

I forlengelsen av Sandbergs ”akevitt før jeg 

tar ordet”-episode, oppstod enda et tankevek-

kende forhold om ulik håndtering av arbeids-

livets regler. For dagen derpå følte Sandberg 

behov for å holde seg unna off entligheten. Først 

ble han sendt hjem for å hvile. Så meldte parti-

formann Siv Jensen at han var sykmeldt! Skal vi 

virkelig tro at han var klar nok om kvelden til 

å holde innlegg fra Stortingets talerstol, men 

deretter for dårlig til å gjøre noe som helst slags 

arbeid i fl ere uker etterpå?

Saken er selvfølgelig at Per Sandberg, og 

Siv Jensen, gjennom dette ikke bare har vist 

forakt for et arbeidsliv som jobber seriøst med 

å holde seg alkoholfritt, men de har også vist 

manglende respekt for retten til sykemelding. 

I den grad sykemelding misbrukes til å ta seg 

en pause når man synes man fortjener det, så 

har Fremskrittspartiet nå bidratt til å legali-

sere dette misbruket. De må ikke komme og 

skylde på vanlig norske arbeidstakere neste 

gang sykefraværet går opp. Her har signalene 

fra stortingsrepresentantene selv bidratt så 

det monner!


