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Jobbytte - en mulighet for flere?
Karrieren kan ta mange retninger. Noen ganger åpnes det for 
muligheter utenfor allfarvei. Avdelingsleder Elisabeth Bergstrøm 
ved Porsgrunn bibliotek fikk muligheten til å bytte jobb med 
biblioteksjefen i Longyearbyen! 

10
For de som leser med øret 
Tilbudet av lydboktitler på det kommersielle markedet øker. 
Dette kommer også syns- og lesehemmede lesere til gode. Men 
langt fra alle sjangre og emner er dekket. Det er fortsatt behov 
for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.



 Bibliotekaren 6/2008 | 3  

Lederen har ordet
I forkant av årets hovedtariffoppgjør var det 

endel snakk om at vi ville se 6 tallet når den 
økonomiske rammen forelå. Det greide vi i 
alle de tre store tariffområdene for Bibliote-
karforbundet. Med en økonomisk ramme på 
ca 6,3 % i kommunsektoren (KS) og Oslo 
kommune, og en ramme på omlag 6, 2 % i 
staten, har vi grunn til å være fornøyd med 
årets oppgjør. AFP fant også sin løsning, 
gjennom at prinsippene for den private 
AFP-løsningen blir lagt til grunn også i de 
offentlige tariffområene, men at det åpnes for 
tilpasninger av AFP-avtalen i 2009. Dermed 
er ansatte i de offentlige avtaleområdene våre 
sikret en AFP-ordning som er minst like god 
som den man har fått i privat sektor. Når det 
er åpnet for tilpasninger, er dette fordi AFP 
i disse sektorene må sees i sammenheng 
med de offentlig tjenestepensjonsordnin-
gene og særaldersgrensene i de offentlige 
avtaleområdene.

Resultatene kom først etter lange meklings-
runder. Og som alltid når vi er i mekling var 
faren for streik absolutt til stede. For meg som 
førte meklingen i staten for BF i år, var det en 
god trøst utover i de først sene og så tidlige 
og så etterhvert sene timer igjen når det så 
riktig vanskelig ut, at vi hadde kontroll på strei-
keberedskapen. Jeg hadde god kontakt med 
lokale tillitsvalgte på streikeuttaksstedene 
våre i fase1. Og det er gull verdt for en sliten 
forhandler å få gode tilbakemeldinger på sms 
fra lokale streikegeneraler som har samkjørt 
seg med andre forbund, planlagt aktiviteter, er 
ved godt mot og fremfor alt: er klare! Kanskje 
det var ekstra viktig for meg i år, for jeg må 
innrømme at det var en riktig tøff mekling. 
Det at meklingsrundene i staten dro ut og var 
vanskelige, forsinket også meklingen i Kom-
munesektoren (KS) og Oslo kommune. 

Hovedtrekkene i oppgjøret er som følger:
Bibliotekarer i statlig tariffområde får et 

generelt tillegg på A-lønnstabellen på 16.000 
kroner opp til lønnstrinn 45. De som går i 
lønnstrinn 46-80 får et tillegg på 4, 65 %.  
I tillegg skal alle lønnsspenn reguleres slik 
at de heves med to lønnstrinn i bunnen og 
to på topp. Dette innebærer at bibliotekarer 

som går i de to laveste lønnstrinn i spenn i SK 
1515 Bibliotekar og 1077 Hovedbibliotekar, 
får uttelling på grunn av dette. Men det er 
ikke slik at alle i spennet får uttelling. Det er 
kun de som ligger i de to nederste lønnstrin-
nene som vil måtte flyttes oppover på grunn 
av spenn-reguleringen. 

Det er også verdt å merke seg at en 
endring i Godskrivingsreglene slår positivt 
ut for bibliotekarer i statlig sektor ved tilset-
ting. Det er godskrivingsregel 5 som endres 
slik at 2 år av utdanningstiden godskrives 
som tjenesteansiennitet fra 1. mai 2008, og 
etter 1. januar 2009, 3 år av utdanningsti-
den. Dette vil gi utslag for bibliotekarer i SK 
1410 og 1213, men kun ved tilsetting. Det 
er altså de som ansettes etter de gjeldende 
virkningstidspunkt for endringen som nyter 
godt at dette. Men dette betyr allikevel at 
grunnlønnen for bibliotekarer i statlig sektor 
blir hevet.

Det er avtalt pott til sentrale justeringsfor-
handlinger og lokale forhandlinger etter 2.3.3, 
og dette er BF fornøyd med fordi dette er i 
tråd med våre krav til forhandlingene i statlig 
sektor. Det er i de sentrale justeringsforhand-
lingene i staten at de enkelte lønnsplaner 
diskuteres og reguleres, og derfor er det 
svært viktig for oss å få justeringsforhandlin-
ger fordi vi her kan få gjennomslag for krav 
som gjelder våre stillingskoder og vår gruppe 
spesielt. Disse forhandlingene gjennomføres 
i slutten av juni. Dermed er det å håpe at vi 
har et enda bedre resultat for våre grupper 
som utgangspunkt før våre lokale forhandlere 
skal i ilden i 2.3.3-forhandlingene som skal 
være sluttført innen 31. oktober. 

Bibliotekarer i KS-området i kapittel 4 
(stillingskode 7026 Bibliotekar, og øvrige stil-
lingskoder som starter med 7) har fått et ge-
nerelt tillegg på 2,5 %, og minstelønnssatsen 
er hevet slik: 0 år: 301.300, 4 år: 304.800, 
8 år: 313.000 og 10 år: 343.000. 

I tillegg har vi fått en økning av ubekvem-
stilleggene, noe som er viktig for BF i kom-
munalt tariffområde. Ubekvemstilleggene er 
nå: Kveldstillegget økes til minst 21 kr pr time, 
og lørdags- og søndagstillegget til minst 35 

kr pr time. Legg merke til at formuleringen nå 
tydeliggjør at det er god åpning for å avtale 
bedre kompensasjonsordninger, gjennom at 
det står minst kr.

Dette danner det økonomiske utgangs-
punktet for våre lokale forhandlere i KS-
sektoren som skal ut i lokale forhandlinger 
i kap 4 med utgangspunkt i en pott på 1, 6 
% og virkning 1. mai 2008. 

Våre medlemmer i Kap 3 og 5 (Stillings-
kode 8451 Leder, 9451 Leder, 8112 Spesial-
bibliotekar, 8451 Avdelingsbibliotekar, 8530 
Rådgiver, øvrige stillingskoder som starter 
med 8 eller 9), har ennå ikke fått forhandlet 
sin lønn. Dette blir gjenstand for lokale for-
handlinger. Rammen for oppgjøret i KS totalt 
sett, og tilleggene i kap 4, vil for vår del danne 
utgangspunkt for disse forhandlingene. 

Også i år har man i KS-området avtalt 
tillegg for neste år. Med virkning fra 1. mai 
2009 gis i kap. 4 et generelt tillegg på 3,1 %, 
minimum 9000 kroner. Minstelønnssatsene 
heves til 0 år: 310.700, 4 år: 314.300, 8 år: 
322.800, 10 år: 353.700. Det er ikke avtalt 
pott til lokale forhandlinger i kap 4 i 2009.

For BFs bibliotekarer i tariffområdet Oslo 
kommune, bibliotekarer på Deichmanske 
bibliotek og i Oslo-skolen, er det avtalt et 
generelt tillegg på 13.100 kroner opp til og 
med lønnstrinn 44. Fra og med lønnstrinn 45 
gis et generelt tillegg på 3,4 %. Det er satt av 
1,5 % pr. 1. mai til justeringsforhandlinger der 
vi kan forhandle frem særlige tillegg for de 
enkelte stillingskodene og justere lønnsram-
mene, og en pott på 2,8 % pr. 1. juli til lokale 
forhandlinger i virksomhetene. 

Forhandlingene i Oslo kommune er dermed 
heller ikke helt sluttførte, i og med at både 
justeringsforhandlinger og lokale forhandlin-
ger gir gode muligheter for å hente ut mer 
for våre grupper. 

I skrivende stund er de sentrale A2 -for-
handlingene i Helseforetakene i Spekter 
ikke sluttført. Oppgjøret i HSH-HUK er ikke 
startet.

Monica Deildok
Forbundsleder
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BFs sentrale forhandlere 
fikk kjørt seg denne våren. 
Kompliserte hovedoppgjør i 
staten, KS og Oslo kommune 
førte meglinga langt utover 
fristen som var satt. Men til 
slutt ble det løsninger for BF 
og YS, i alle tre sektorer.

Tekst: Erling Bergan

Fredag kveld 23. mai godtok Bibliotekarfor-
bundet både Riksmeklingsmannens skisse til 
løsning på hovedtariffoppgjøret i kommunal 
sektor (KS) og arbeidsgivers skisse til løsning 
på hovedtariffoppgjøret i statlig sektor. Et døgn 
seinere ble meglinga for oppgjøret i Oslo kom-
mune også avsluttet, også her med en skisse 
som BF kunne godta. Dermed hadde vi kommet 
i mål på tre viktige tariffområder uten streik. 

Når det gjelder AFP-ordningen, som var 
forventet å bli en av de vanskeligste nøttene 
å knekke i dette oppgjøret, løste det seg med 
et initiativ fra regjeringen. Det heter i protokol-
len for all tre oppgjørene at ”AFP-ordningen 
i offentlig sektor legges om etter mønster av 
omleggingen i privat sektor”. Nærmere om pen-
sjonsordningen i offentlig sektor får vi komme 
tilbake til i seinere nummer av Bibliotekaren.

Tariffresultatene ble klare rett før dette num-
mer av Bibliotekaren gikk i trykken. Vi bringer 
derfor noen viktige tall og fakta slik de forelå 
umiddelbart etter meglingsavslutning.

Staten:
I det statlige tariffoppgjøret er det hoved-

organisasjonene som samlet er part overfor 
arbeidsgiver, og det er derfor sektorstyret i 
YS Stat som tar stilling til meglingsresultatet. 

Tariffløsning uten streik 
Fredag kveld 23. mai ble det da også et vedtak 
om å akseptere den siste skissa som arbeids-
giver, altså staten, hadde lagt fram ved 14-tida 
samme dagen.

- Dette er et akseptabelt resultat, sier BF-
leder Monica Deildok, etter å ha deltatt i me-
glinga gjennom kveld, natt og dag. Hun mener 
at ramma er akseptabel, og hun vet at det står 
viktige slag for bibliotekarene når justeringsfor-
handlingene tar til.

- Men føringene for de lokale forhandlingene 
var det ikke bare vi som gjerne hadde sett utfor-
met litt annerledes, sier forbundslederen, som 
er fornøyd med likelønnsføringa på justerings-
potten. Hun legger til at meglingsprosessen har 
vært noe uryddig til tider. Det har da også blitt 
gjenspeilet i mediene underveis.

Resultatene i staten er slik:
Den økonomiske ramma er på ca 6,1 %. Dette 

er altså ikke et tall som forteller hva den enkelte 
får i lønnstillegg, men et tall som forteller hvor 
mye alle de økonomiske elementene i oppgjøret 
koster for arbeidsgiver.

Det gis et generelt lønnstillegg til alle på 
16.000 kroner for alle på lønnstrinn 1-45. Mel-
lom lønnstrinn 46 og 80 gis et generelt tillegg 
på 4,65 %. Fra og med lønnstrinn 81 gis et 
tillegg på 32.000 kroner.

Det er satt av en pott på til justeringsforhand-
linger på 1 % pr dato (1. juli 2008). Omregnet 
på årsbasis blir det 0,5 %. Det er lagt en like-
lønnsføring på denne potten.

Alle lønnsspenn heves med 2 trinn i bunnen 
og 2 trinn på toppen fra 1. mai 2008.

Det er satt av penger til lokale forhandlinger, 
med en ramme på 1,3 % pr dato (1. august 2008). 
I tillegg legges inn 0,1 % i ”resirkulerte midler”. 
Omregnet på årsbasis blir det ca 0,54 %.

I de lokale forhandlingene er det utdan-
ningsgrupper som er vanskelige å rekruttere 
og beholde som skal prioriteres.

Kommuneoppgjøret (KS):
Alle forbundene i YS-K godtok skissa.
- Jeg er fornøyd med at vi kom i mål uten 

konflikt, og at vi har innhentet noe av etterslepet 
i forhold til andre sektorer. Meglingsmannen har 
gjort en god jobb, sett i forhold til de sprikende 
kravene. Men det ble mye venting. Og det ble 
ganske uryddig i den kommunale meglinga, på 
grunn av den uryddige situasjonen i staten, sier 
en sliten BF-nestleder Hanne Brunborg etter at 
resultatet var klart. Hun hadde da fulgt meglinga 
fram til mål.

Resultatene er slik - for 2008:
Den økonomiske ramma for 2008 er på ca 

6,3 %. Dette er altså ikke et tall som forteller 
hva den enkelte får i lønnstillegg, men et tall som 
forteller hvor mye alle de økonomiske elemen-
tene i oppgjøret koster for arbeidsgiver.

Det gis et generelt tillegg på 2,5 % til alle i 
kapittel 4, med virkningsdato 1. mai 2008.

Det settes av 1,6 % til lokale forhandlinger i 
kapittel 4, med virkningsdato 1. mai 2008.

Føringer for den lokale potten er at den 
skal brukes til likelønn og kompetansehevende 
tiltak.

Kveldstillegget heves fra kr 18 til minst kr 21 
pr time (jfr hovedtariffavtalen 5.4.2)

Lørdags- og søndagstillegget heves fra kr 
27 til minst kr 35  pr time (jfr hovedtariffav-
talen 5.2).

De sentrale minstelønnssatsene for stillinger 
med krav om høgskoleutdanning blir regulert 
slik med virkning fra 1. mai 2008:

  0 år  301.300,
  4 år   304.800,
  8 år   313.000,
10 år   343.000

Og: slik er resultatene for 2009:
Den økonomiske ramma for 2009 er på ca 

4,7 %, med klausul om eventuell reforhand-
ling av ramma i 2009, dersom det viser seg 
at lønnsveksten avviker vesentlig fra andre 
avtaleområder.

Det gis et generelt tillegg på 3,1 %, minimum 
9000 kroner, til alle i kapittel 4, med virknings-
dato 1. mai 2009.

I 2009 er det ikke avsatt pott til lokale for-
handlinger.

De samme minstelønnssatsene blir regulert 
slik med virkning fra 1. mai 2009:

  0 år  310.700 
  4 år  314.300
  8 år  322.800
10 år  353.700

[ TARIFF 2008 ]

Riksmeklingsmann Svein 
Longva i ilden (Foto: YS)
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Oslo kommune:
Det ble omsider enighet for tariffoppgjø-

ret også i Oslo kommune også. Klokka 22 
lørdag kveld 24. mai kom YS Kommune, 
der Bibliotekarforbundet er med, til enig-
het med Oslo kommune om tariffavtale 
for de neste to årene. Dette skjedde etter 
en rekordlang mekling, hele 46 timer på 
overtid. Totalrammen for oppgjøret er på 
ca 6,3 %.

YS-K Oslo er tilfreds med at rammen 
er høyere enn i privat sektor. - Dette var 
viktig for at kommunen skal ta igjen noe 
av etterslepet sammenlignet med privat 
sektor, sier forhandlingslederen.

Enigheten gir de kommuneansatte et til-
legg på 13.100 kroner for lønnstrinn 1-44. 
Fra og med lønnstrinn 45 gis det et tillegg 
på 3,4 %. Det er satt av 1,5 % per 1. mai 
til å justere lønnsrammer og enkeltstillinger, 
og en pott på 2,8 % per 1. juli til lokale 
forhandlinger.

- Det var helt i tråd med lønnsprofilen 
i vårt krav med et generelt tillegg som er 
en kombinasjon av krone- og prosenttillegg 
sier Sveinung Berger, forhandlingsleder for 
YS-K Oslo. Kronetillegget sikrer de lavest 
lønte et tillegg de må ha i en tid med 
økende prisstigning og rente. Samtidig får 
også ansatte i andre enden av skalaen et 
tillegg de kan leve med. 

Oslo kommune skal også vurdere å ut-
vide antall dager med velferdspermisjon fra 
dagens 10 dager til 12 dager slik YS-K fikk 
gjennomslag for i KS. YS-K Oslo forutset-
ter at de også vurderer å utvide retten til 
velferdspermisjon til å omfatte permisjon 
for å ta seg av sykdom i den nærmeste fa-
milie, også når man ikke bor sammen med 
denne. Slik vil Oslo kommune følge opp de 
rettighetene som gis i resten av kommune-
Norge, og det er viktig i en tid med sterk 
konkurranse om arbeidskraften.

-  YS-K Oslo er svært tilfreds med løs-
ningen på AFP-problematikken. Vi har opp-
nådd de samme økonomiske garantiene for 
statlige bidrag til en overgangsordning som 
i YS-NHO-området, sier Berger.

Spekter:
Denne sektoren, tidligere kalt NAVO, 

omfatter for BF blant annet bibliotekarer i 
sykehus. Her var det avtalt nytt forhand-
lingsmøte tirsdag 27. mai da Bibliotekaren 
gikk i trykken. Så her gjenstod fremdeles 
en del før vi har et resultat.

HSH-HUK:
På denne sektoren er forhandlingene 

ennå ikke kommet i gang.  

Tekst & foto: Erling Bergan 

Bibliotekarforbundet er engasjert i dette 
spørsmålet både lokalt og sentralt. 
Forbundsleder Monica Deildok har hatt 
møter med skolebibliotekarer i mange 
fylker i løpet av våren. 

- Det dreier seg om å finne kompen-
sasjonsordninger. For de skolene der 
biblioteket har ansvar for å håndtere 
lærebokordningen, bør de absolutt 
få kompensert dette ekstra ansvaret. 
Vi mener kompensasjon både i form 
av lønn for ekstra ansvar og styrking 

Ny runde med 
lærebokordningen

av bemanningen, er relevant sier BFs 
leder. Saken kan også få HMS-følger 
enkelte steder.

- Vi har sett eksempler på skolebi-
bliotekarer som har blitt sjukemeldte 
med direkte årsak i belastninger for-
bundet med lærebokutlånet. Dette ser 
vi alvorlig på, for det skal ikke være 
slik at skolebibliotekarene blir sjuke av 
jobben sin.

Forbundsleder Monica Deildok hen-
vender seg nå blant annet til fylkeskom-
munalt nivå i noen fylker, for å unngå at 
alt ansvaret for kompensasjonsordnin-
ger blir lagt på den enkelte skole. 

- Men her finnes også muligheter for å 
kreve særskilte forhandlinger. Vi vurde-
rer flere muligheter i dette spørsmålet. 
Og BFs arbeid med lærebokspørsmålet 
vil uansett drives videre, sier en enga-
sjert BF-leder. 

Monica Deildok understreker at hun 
gjerne vil ha en tett og god dialog 
med BFs skolebibliotekarer om dette 
emnet. 

- Initiativ tatt fra skolebibliotekarer i 
Akershus, Rogaland, Oslo og Oppland 
direkte overfor BF har vært gode ut-
gangspunkt å jobbe videre med, sier 
hun, og understreker at hun gjerne 
hører fra flere.  

Spørsmålet om lærebok-
ordningen er et hett tema 
i skolebibliotekarkretser 
for tida. Det nærmer seg 
sommer og ny runde. Ved 
noen skoler er det biblio-
teket som har fått dette 
ansvaret lagt på seg, med 
alt arbeidet det innebæ-
rer. Arbeid som fortrenger 
bibliotekarens kjerneopp-
gaver. 

BFs leder Monica Deildok tar bibliotekaruroen rundt lærebokordningen svært alvorlig: - Vi har 
sett eksempler på skolebibliotekarer som har blitt sjukemeldte med direkte årsak i belastnin-
ger forbundet med lærebokutlånet. Dette ser vi alvorlig på, sier hun.

[ SKOLEBIBLIOTEKARER ]
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Fra Porsgrunn til Longyearbyen

Jobbytte 
– en mulighet for flere?

Tekst:  Elisabeth Bergstrøm
          Avdelingsleder Porsgrunn bibliotek/ 
         Biblioteksjef Longyearbyen

For meg dukket anledningen opp høsten 
2007, da jeg ønsket meg et opphold på 
Svalbard. Den direkte årsaken var at min 
mann hadde fått jobb der, og etter et par 
besøk var også jeg bergtatt av stedet, 
naturen, kulturen, historien…. 

Jeg har min faste jobb som avdelings-
leder ved Porsgrunn bibliotek, et bibliotek 
med ca 15 årsverk i en by på ca 38.000 
innbyggere. Her har jeg jobbet og trivdes 
i snart 17 år. Men selv om man trives, kan 
jo absolutt lysten til å prøve seg i en annen 
type jobb være tilstede. Så her forelå det 
to gode grunner til å være litt kreativ!

Spennende og velfungerende
Sommeren 2007 vikarierte jeg på 

Longyearbyen folkebibliotek i noen uker. 
Dette er et bibliotek med 1,8 årsverk 
i en by på ca 2.000 innbyggere. Men 
dette er også et bibliotek som på mange 
måter skiller seg fra andre bibliotek på 
fastlandet av samme størrelse og med 
samme befolkningsgrunnlag. Er du på 
Svalbard, så er du på Svalbard, og skal 
det skje noe, så må det skje her. Så selv 
om jeg jobbet her i noen sommeruker 

Karrieren kan ta mange retninger. Noen ganger åpnes 
det for muligheter utenfor allfarvei. Avdelingsleder Elisa-
beth Bergstrøm ved Porsgrunn bibliotek fikk muligheten 
til å bytte jobb med biblioteksjefen i Longyearbyen! Og 
nå spør hun om slike jobbytter kanskje kan være en mu-
lighet for flere. 

Elisabeth Bergstrøm byttet bort Porsgrunn, og fikk Longyearbyen igjen. (Foto: Erling Bergan)

[ KARRIEREUTVIKLING ]
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da den faste befolkningen stort sett var 
byttet ut med turister på noen dagers 
gjennomreise, så forsto jeg raskt at jeg 
her sto overfor et veldig spennende og 
velfungerende bibliotek med stor vekt 
på arrangementer gjennom hele året for 
byens innbyggere.

Og lysten til å få noe lenger tid ved 
dette biblioteket var tent!

Bytte for et halvt år
Jeg hadde en dialog med biblioteksje-

fen i Longyearbyen, Anne Kristin Rødal, 
og det var egentlig hun som kom med 
den konkrete idéen: hva om vi byttet 
jobb i et halvt år!

Hun hadde ca 7 år bak seg som 
biblioteksjef her oppe og kunne tenke 
seg et avbrekk og å få jobbe på et annet 
bibliotek og i et større miljø.

Altså: et halvt års uforpliktende jobby-
tte med muligheter for påfyll, inspirasjon 
og kompetanseheving for oss begge.

Våre respektive ledere stilte seg posi-
tive fra første stund.

Alf Seltveit, daværende og flereårig 
leder for Kultur- og fritidsforetaket i 
Longyearbyen lokalstyre, sier at han 
stilte seg positiv til forslaget om job-
bytte med en gang det ble lagt fram 
for ham. 

Bør være fleksible
- Svalbard er et isolert sted, - du kan 

ikke bare bytte til en ny jobb i en nabo-
kommune dersom du ønsker forandring. 
Dessuten er Longyearbyen et lite sted, 
og mange av fagfolkene her oppe er 
alene med sin fagkompetanse. Dette kan 
oppleves belastende og slitsomt over tid, 
og derfor bør nettopp et sted som dette 
være spesielt fleksible med hensyn på 
slike løsninger, sier han. 

Han mener også at dersom flere i Long-
yearbyen benyttet seg av en slik ordning, 
ville det kanskje være lettere å beholde 
fagfolkene på et sted der gjennomsnittlig 
botid er ca 4 år.

Også biblioteksjef Margit Kiland i Pors-
grunn stilte seg positiv til mitt ønske om 
et jobbytte. Slik min situasjon var, med 
en mann som jobbet på Svalbard, var 
det gode grunner til å gi meg permisjon 
for en tid dersom jeg søkte om det, og 
denne ordningen ville samtidig løse en 
vikarsituasjon. Etter at personalkontoret 
og fagforeninger var konsultert omkring 
det prinsipielle i en slik sak, var det bare 
grønt lys fra første stund.

Påfyll
Men dette er ikke en ordning som kun 

bør gjennomføres av familiære grunner og 

av at Svalbard er et isolert sted. Kanskje 
har Porsgrunn bibliotek fått litt påfyll fra 
en bibliotekar som har jobbet på et lite 
sted med høy aktivitet og stor grad av 
samarbeid mellom de ulike virksomhetene 
på stedet. Og kanskje har Longyearbyen 
folkebibliotek fått litt påfyll fra en bibliote-
kar som har jobbet mange år ved et mye 
større bibliotek.

Uansett oppleves dette som svært god 
personalpolitikk for oss involverte, og bør 
kunne praktiseres av andre også. 

Longyearbyen er et isolert sted. - Du kan ikke 
bare bytte til ny jobb i en nabokommune dersom 
du ønsker forandring, sier tidligere leder for Kul-
tur- og fritidsforetaket i Longyearbyen lokalstyre 
Alf Seltveit. (Foto: Elisabeth Bergstrøm)

Longyearbyen på Svalbard: Ikke helt som andre lokalsamfunn. (Foto: Peter Vermeij/Global Crop Diversity Trust)
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Hvis bibliotekbrukere i landets største byer følte seg 
overvåket engang i fjor høst, var ikke det nødvendigvis 
et resultat av paranoia. Enkelte ble faktisk skygget.

av en uke i alle de fem byene. Det vi gjorde 
var at vi sto ved inngangen og ventet, og 
fulgte etter den første personen som kom 
inn døra. Vi holdt oss på god avstand, 
men gikk etter gjennom hele besøket, 
det var viktig å gjøre seg ubemerket, 
forteller Høimyr. - På det meste var det 
kanskje 8 observatører i gang, men det 
varierte litt. 

- Brukerne ble spurt om alder og språk i 
det de forlot biblioteket, skyter Govasmark 
inn. ”Skyggerne” besto både av biblioteka-
rer og eksterne. Høimyr forteller at biblio-
tekarene selv syntes det var interessant å 
følge brukerne på denne måten: - Vanligvis 
treffer man dem i skranken, eller hvis de 
stiller spørsmål. På denne måten fikk vi en 
ny innsikt i hva de faktisk gjør hele veien. 
Veldig nyttig!

Kikking
5. mai ble den endelige rapporten 

”Brukeratferd i norske storbybibliotek” 
presentert på Deichmanske bibliotek. Bi-
blioteksjef ved Bergen offentlige bibliotek, 
Trine Kolderup Flaten, gikk gjennom ho-
vedfunnene fra undersøkelsen. For hvem 
er brukerne, og hva gjør de egentlig på 
biblioteket?

- Vi ser også et sammenfall mellom bru-
kere og statistikk over aktive lånere. Med 
andre ord er det flere kvinner enn menn, 
henholdsvis 53 og 47 prosent, forteller 
biblioteksjefen.

- Lån og levering er selvsagt en hoved-
aktivitet, 46 prosent kommer med det som 
hovedformål – men over halvparten av 
disse gjør også ting. De bruker internett, 
leser aviser, arbeider eller bare er der. En 
aktivitet som går igjen i alle avdelingene 
er kikkingen. Folk kikker på materialet som 
står utstilt, og det er langt fra bare ”fersk-
varene” som er gjenstand for interesse. 
Internettbrukerne skiller seg ut ved at de 
bruker lite tid på hyllebrowsing. 

Studenter og fremmedspråklige
Når det gjelder tidsbruk forteller Kolde-

rup Flaten at det er de som benytter seg 

Tekst:  Sunniva Evjen

Folkebiblioteksektoren klør etter å lære 
brukerne sine bedre å kjenne. Ikke bare for 
å stille sin egen nysgjerrighet, men først 
og fremst fordi det kan bidra til utvikling 
av en sektor som er i stadig utvikling. 
Inspirert av en liknende dansk undersø-
kelse, gjennomførte byene Oslo, Bergen, 
Trondheim, Stavanger og Kristiansand i 
fjor et prosjekt der målet var å kartlegge 
hva brukerne faktisk gjør når de er på 
biblioteket. 

Prosjektet ble finansiert gjennom ABM-
utvikling og KS (Program for storbyrettet 
forskning) og gjennomført i samarbeid 
med Sentio Research Norge. I alt ble 
3337 brukere observert gjennom hele 

sin ferd rundt i biblioteket, for å kartlegge 
bevegelse og faktisk bruk. 

Kjenn din bruker
Styringsgruppa, som besto av de fem 

biblioteksjefene: Trine Kolderup Flaten, 
Liv Sæteren, Lisbeth Tangen, Anne Kristin 
Undlien og Marit Egaas, fant at prosjek-
tet etter hvert ble så omfattende at Toril 
Høimyr, avdelingsleder fra Deichmanske 
bibliotek, ble engasjert i prosjektet på 
timebasis. Sammen med Hege Govasmark 
fra Sentio har hun vært med på mye av 
den praktiske utførelsen av undersøkel-
sen. 

- Så hvordan gikk dette egentlig for 
seg?

- Undersøkelsen ble gjennomført i løpet 

En del sentrale personer for gjennomføring av prosjektet ”Hvem er de og hvor går de?”. Fra venstre Trine Kol-
derup Flaten (biblioteksjef i Bergen), Liv Sæteren (biblioteksjef i Oslo), Toril Høimyr (prosjektmedarbeider), 
Anne Kristin Undlien (biblioteksjef i Kristiansand) og Hege Govasmark (Sentio). Lisbeth Tangen (biblioteksjef 
i Trondheim) og Marit Egaas (biblioteksjef i Savanger) var ikke til stede. (Foto: Sunniva Evjen)

Bruk og brukere i sentrum:

Hvem er de og hvor går de?

[ FAG ]
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av biblioteket i forbindelse med studier, 
lesing eller gruppearbeid, altså biblioteket 
som læringsarena, som er der lengst. De 
fleste bibliotekbesøkene varer under en 
halv time, men de studerende oppholder 
seg der adskillig lenger, og trekker dermed 
gjennomsnittet opp. Aldersmessig er det 
en overvekt av brukere mellom 19 og 30 
år i denne gruppen, noe som naturlig nok 
peker på en høy andel studenter blant 
disse. Videre forteller Kolderup Flaten at 
brukere med annet morsmål enn norsk er 
overrepresentert på biblioteket, og at de 
skiller seg fra norsk-språklige ved at de 
oftere kommer sammen med andre eller 
møter andre der. For fremmedspråklige 
brukere fungerer biblioteket i sterkere 
grad som et faktisk møtested enn for 
etniske nordmenn. 

Biblioteksjef på Sølvberget i Sta-
vanger, Marit Egaas, forteller at det 
var mangfoldigheten som overras-
ket henne mest: - Mye var som vi 
antok på forhånd, men akkurat dette 
med at folk gjør så mange ulike ting i 
løpet av ett besøk slo i alle fall meg. 

Kompleksitet gir styrke
Til stede fra Høgskolen i Oslo var 

professor Ragnar Audunson og førstea-

manuensis Tord Høivik som begge har 
bidratt med innspill i rapporten. Høivik 
presenterte resultatene fra en tverrgå-
ende trafikktelling (TTT) i Drammens-
biblioteket. Audunson satte søkelys på 
folkebiblioteket som en av de mest sam-
mensatte arenaene i samfunnet.

- Rapporten understreker biblioteket 
som en kompleks arena, noe som også 
gir seg utslag i bruken, sa Audunson. 
- Folk gjør flere ting. De kommer til bi-
blioteket med et primærformål, men be-
grenser seg ikke nødvendigvis til det. Og 
om jeg kan gi ett råd til folkebibliotekene, 
så må det være at de ikke rendyrker! Det 
er rett og slett ikke dèt biblioteket er, og 
det er nettopp der styrken ligger. 

Audunson for tsat te med å ret te 
oppmerksomheten mot bibliotekenes 
fremtid, som i enkelte kretser har vært 
gjenstand for bekymring den siste tiden. 
- SSB har gjennomført brukerundersø-
kelser siden 1978, og brukertallet har 
steget eller holdt seg stabilt, selv etter 
Internett ble utbredt sent på nittitallet og 
2.0-revolusjonen på 2000-tallet. Så det 
er ikke slik at folk slutter å bruke biblio-
teket fordi teknologien har kommet langt. 
Bibliotekene har fremdeles en naturlig 
plass i samfunnet.

Politisk ros og optimisme
Den nye kulturbyråden i Oslo, Torger 

Ødegaard, hadde passende nok sendt 
byrådsekretær – og bibliotekar – Mag-
nus Halle, som bidro med dagens poli-
tiske innspill.

- Biblioteksektoren er opptatt av kart-
legging og kritisk selvrefleksjon, noe 
som gjør den til en forgangsektor innen 
kulturlivet. Vi trenger å legge empiri til 
grunn for politisk handling, sa Halle. 
Han viste til Audunsons innspill om 
kompleksitet, og vektla at politikerne er 
nødt til å se det brede nedslagsfeltet 
til bibliotekene. Halle mente videre at 
folkebibliotekene i Oslo har vært en 
kritisk suksessfaktor når det gjelder 
integrering i praksis, men at dette nok 
er et underkommunisert faktum i kretser 
utenfor bibliotekmiljøet.

 Som Audunson og Høivik var heller 
ikke Halle bekymret for bibliotekenes 
fremtid. - Det fins en sterk evne til 
nytenkning i sektoren som gir grunn til 
optimisme, avsluttet han. 

Rapporten ”Hvem er de og hvor går de” 
kan lastes ned hos ABM-uvikling: 
http://www.abm-utvikling.no/publisert/ 
abm-skrift/abm-skrift-46.html/

De som bruker biblioteket som læringsarena, er også de som er på biblioteket lengst. Det viser en ny undersøkelse. (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)
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Tilbudet av lydboktitler på det 
kommersielle markedet øker. 
Dette kommer også syns- og 
lesehemmede lesere til gode. 
Men langt fra alle sjangre og 
emner er dekket. For å gi alle 
med behov for tilrettelagt 
litteratur et fullverdig 
bibliotektilbud, er det fortsatt 
behov for Norsk lyd- og 
blindeskriftbibliotek, skriver 
Liv Torild Ellefsen, som her 
tar  pulsen på NLBs tilbud.

For de som leser  med øret

Informasjonsleder Liv Torild Ellefsen kan fortelle at Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek deltar 
aktivt i utvikling av DAISY-formatets funksjonalitet og brukergrensesnitt. (Foto: Erling Bergan)

Tekst:  Liv Torild Ellefsen
         Informasjonsleder
         Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
         (NLB)

Gratis abonnement på Aftenposten som 
lydavis er ett av flere nye tilbud fra Norsk 
lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Fem 
dager i uken har NLBs lånere tilgang til 
lydavis med ferske artikler kategorisert 
etter emner.

Aftenposten fem dager i uken
Aftenposten i lydavisversjon inneholder 

redaksjonelle artikler publisert i avisens 
artikkelarkiv i løpet av de siste tjuefire 
timer. Lydavisen produseres fem dager 
i uken, og inneholder en stoffmengde 
som tilsvarer en lesetid på mellom sju 
og åtte timer. Lånerne mottar avisen på 
DAISY-CD dagen etter at den er produ-

sert. De som ønsker det, kan også selv 
laste ned eller streame lydavisen direkte 
fra NLBs hjemmesider. Ved nedlasting og 
streaming får låneren tilgang til avisar-
tiklene samme dag som de publiseres. 
Lydavisutgaven av Aftenposten er ikke 
en kopi av den trykte utgaven. Den er 
heller ikke identisk med den nettbaserte 
avisutgaven, men inneholder lengre, mer 
dyptpløyende artikler. Aftenposten som 
lydavis blir produsert av NLB, og tilbu-
det er resultat av et samarbeid mellom 
utstyrsleverandøren BOJO, Aftenposten 
og NLB.  

TV-guiden, tidsskriftsartikler fra Idunn.
no og abonnement på tidsskriftet Vi over 
60  - er eksempler på andre nye tilbud 
fra NLB. Artikler i aviser og tidsskrifter 
kategoriseres etter emner, noe som gjør 

det enkelt å finne frem til stoff av inter-
esse. Aviser og tidsskrifter produseres 
ved bruk av talesyntese. Det nye lydbok-
formatet DAISY gjør det mulig både å øke 
produksjonsvolumet, og samtidig også å 
forbedre lydbøkenes tekniske kvalitet.

Hva er DAISY?
Tenk deg at du mottar en fagbok uten 

kapittelinndelinger, overskrifter eller si-
detall. Tenk deg også at deler av boken er 
pensum til neste eksamen. Å finne frem 
til pensumsidene vil bli et tidkrevende 
prosjekt. Før DAISY-teknologien ble tatt i 
bruk, var dette realiteten for mange syns- 
og lesehemmede studenter. Lydbøker 
produsert i DAISY-format representerer 
et stort fremskritt når det gjelder bruker-
vennlighet. DAISY-lydboken gjenspeiler 

[ FAG ]
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For de som leser  med øret

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek: Landets største 
produsent av lyd- og blindeskriftbøker. (Foto: NLB)

En positiv utvikling: Her setter en blind kvinne i gang sin 
lydbok på 50-tallet. (Foto: Division of Blind Services, Florida)

Plextalk spiller både DAISY, musikk- 
og MP3-CDer. (Foto: Kjell Egeland)

strukturen i den trykte boken, gir tilgang 
til overskrifter og sidetall, og gjør det en-
kelt å manøvrere mellom de ulike kapitler, 
legge inn bokmerker, samt å bla som i 
en vanlig trykt bok. 

En DAISY-bok består av lydfiler i 
MP3-format. For å få fullt utbytte av 
mulighetene ved det nye lydbokformatet, 
benyttes egne spillere, eller også PC med 
installert leseprogram for DAISY-bøker. 
Bøker produsert ved bruk av talesyntese 
er tilgjengelig som fulltekstbøker, noe 
som gjør det mulig å høre boken opplest, 
og samtidig følge den skrevne teksten 
på PC. For lånere med lese- og skrive-
vansker, vil en fulltekst DAISY-bok være 
et verdifullt hjelpemiddel til å forbedre 
leseferdighetene.  

En DAISY-bok kan høres på CD-spillere 

som støtter MP3-formatet, men en mister 
da tilgangen til DAISY-formatets unike 
muligheter, og DAISY-boken vil i realite-
ten fungere som en tradisjonell lydbok.

Utviklingsprosjekter
Gjennom deltakelse i DAISY Con-

sortium, en uavhengig organisasjon 
bestående av mer enn 30 land, deltar 
NLB i arbeidet med å videreutvikle 
DAISY-formatets funksjonalitet og bru-
kergrensesnitt. I samarbeid med Norsk 
DAISY-konsortium (NDK) står NLB som 
arrangør for en internasjonal konferanse 
om tilrettelagt litteratur. Konferansen fin-
ner sted i Oslo 10. juni 2008. 

Talesyntese benyttes i dag i store 
deler av studielitteraturproduksjonen. 
Dagens talesyntese er vesentlig for-

bedret sammenlignet med tidligere 
versjoner, men det arbeides videre for å 
gjennomføre ytterligere forbedringer. Et 
utviklingssamarbeid mellom NLB og det 
svenske søsterbiblioteket Talboks och 
punktskriftsbiblioteket (TPB) i Sverige 
forventes å gi gode resultater. 

Hvilke bøker?
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek har 

en lydboksamling på 10 000 titler. Den 
årlig tilveksten av nye bøker ligger på 
rundt 900 titler. Alle lydbøker ved NLB 
produseres i DAISY-format. NLB produ-
serer folkebiblioteklitteratur for barn og 
voksne, og i tillegg også studielitteratur 
for universiteter, høgskoler og fagskoler. 
Utvalget av folkebibliotekrelevant littera-
tur gjenspeiler i stor grad samlingene i  

[ FAG ]
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norske folkebibliotek. Det blir lagt stor 
vekt på å tilby syns- og lesehemmede 
barn og unge et godt litteraturtilbud.

Produksjonen av studielitteratur be-
stemmes av synshemmede studenters 
innleverte litteraturlister. Størstedelen 
av NLBs lydboksamlingen produseres 
ved bibliotekets egen produksjonsav-
deling. All skjønnlitteratur leses inn på 
tradisjonell måte, mens rundt 60 % av 
studielitteraturen produseres ved bruk 
av talesyntese. Antall lydbøker produsert 
med talesyntese er sterkt økende. Slike 
produksjoner gir en vesentlig lavere pro-
duksjonstid, og bidrar sterkt å gi syns- og 
lesehemmede studenter økt tilgang til 
tilrettelagt litteratur. For svært mange 
syns- eller lesehemmede studenter er 
tilbudet ved NLB helt avgjørende for 
muligheten til å kunne fullføre planlagt 
utdanning.  

Brukerkontakt
I 2007 lånte NLB ut 280 000 DAISY-

bøker på CD. For hvert utlån brennes 
nye CD-er som sendes til lånere i hele 
landet. Det siste året økte utlånet av 

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek  y
(NLB) er statlig, og samlokalisert 
med Nasjonalbiblioteket i Oslo. 
Boksamlingen består av folke- y
biblioteklitteratur, på lyd eller i 
blindeskrift, for barn, ungdom og 
voksne. I tillegg har NLB studielit-
teratur for universiteter, høgskoler 
og fagskoler. 

DAISY er et lydbokformat som er ba-
sert på de åpne standardene XHTML 
og SMIL, og lydfiler (som mp3). 
Denne standarden for digitale lydbø-
ker er en multimedie-representasjon 
av en bok der tekst og en opples-
ning av bokens innhold kan spilles 
av synkront. Lydbokformatet tillater 
brukeren å navigere og orientere seg 
i bøkene på tilnærmet samme måte 
som vanlige bøker. Brukeren slipper 
å lete seg frem ved å spole seg frem 
i en kassett eller CD.

Forkortelsen DAISY står for ”Digital 
Accessible Information SYstem” (”di-
gitalt tilpasset informasjon-system”).

DAISY-formatet skal hjelpe men-
nesker som (av forskjellige grunner) 
ikke kan, eller har vanskeligheter med 
å bruke tradisjonell skrevet tekst. I lik-

het med vanlige lydbøker, lar DAISY 
brukeren høre en person som leser 
opp boken. I tillegg tilbyr formatet en 
del funksjonalitet som vanlige lydbø-
ker ikke har.

Brukeren kan navigere gjennom 
kapitler og avsnitt på samme måte 
som man kan slå opp i innholdsfor-
tegnelsen i en bok. DAISY-spillere kan 
også ha søkefunksjoner og mulighet 
til markere steder i boken ved hjelp 
av digitale bokmerker.

DAISY-bøker brukes av blinde, 
svaksynte, dyslektikere, og mange 
andre brukere som av forskjellige 
grunner har behov for- eller ønsker 
å tilegne seg informasjon i bøker på 
andre måter.
(Kilde: Wikipedia) 

Bibliotektjenesten er tilgjengelig  y
for synshemmede og andre som 
har vansker med å lese vanlig trykt 
tekst. En stor andel av NLBs lånere 
har lese- og skrivevansker. 
Tilbudet er gratis.  y
Kontaktinformasjon:  y www.nlb.no

lydbøker med hele 17 %. NLBs utlåns-
avdeling er åpen for publikumsbesøk, 
men kontakten mellom utlånsavdelingen 
og lånerne foregår hovedsakelig via mail 
eller telefon. NLB benytter Bibliofil, og 

både lyd- og blindeskriftkatalogen ligger 
søkbar på bibliotekets hjemmesider. Et 
økende antall lånere har i løpet av de 
siste årene tatt i bruk MappaMi for å 
bestille DAISY-lydbøker, eller blinde-
skriftbøker, direkte tilsendt i posten. 
Mange lånere velger en abonnements-
ordning der de ved retur av lånte bøker 
automatisk mottar nye bøker i posten. 
I underkant av 15 000 personer med 
syns- eller lesehemminger er i dag re-
gistrert som lånere ved NLB. 

 
Kommersielle lydbøker

NLB ønsker å gi syns- og lesehem-
mede et rikt bibliotektilbud, med et bredt 
utvalg fag- og skjønnlitteratur. De siste 
års økning i tilbudet av lydboktitler på det 
kommersielle markedet, kommer også 
syns- og lesehemmede lesere til gode, 
men det kommersielle lydbokmarkedet 
dekker imidlertid langt fra alle sjangre 
og emner som skal være representert i 
en god folkebiblioteksamling. 

En fortsatt lydbokproduksjon ved NLB 
er et helt nødvendig for å kunne nå målet 
om å gi alle med behov for tilrettelagt 
litteratur et fullverdig bibliotektilbud. 
Tilgang til informasjon er en forutset-
ning for å kunne delta i samfunnet på 
lik linje med alle andre. ”Lik tilgang for 
alle” er et overordnet mål for hele NLBs 
virksomhet. 

 

[ FAG ]
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Norgeslån er en tjeneste hvor lånere i hele landet med
felles lånekort, kan bestille lån fra hvor som helst
og få det levert på sitt favorittbibliotek. 

Løsningen har innebygget "intelligens" og vil alltid
automatisk forsøke å styre lånet slik at det blir lånt
fra nærmeste (les: billigste) bibliotek. Tjenesten tar
altså hensyn til etablerte transportordninger. 

Tjenesten er basert på en åpen protokoll (NILL-protokollen
med utvidelsen LII) som er utviklet av Biblioteksystem-
leverandørene i Norge. Foreløpig er Bibliofil alene om
å ha implementert denne protokollen.

Se mer informasjon om løsningen i siste nummer 
av Bibliofils InfoBrev som du finner på våre nettsider:
www.bibliofil.no/infobrev

Norgeslån!
Bibliofil introduserer nå Norgeslån for alle lånerne i landet!

Norgeslån ann.  16.05.08  16:59  Side 1
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sø Beth Juncker, forskningsrådsprofes-
sor ved Danmarks Bibliotekskole, har 
startet sitt virke som professor II ved 
dokumentasjonsvitenskap. Med dette 
har barnekultur som nytt forsknings- 
og vitenfelt fått feste i Tromsø. Juncker 
arbeider med det estetiskes betydning 
i barns kultur, og har gjennom sine 
introduksjonsforelesninger satt kritisk 
søkelys på ”den pedagogiske forstå-
elsen” av barnekultur som legges til 
grunn for politikkutforming, program-
mer og praksiser i skoler og ulike kul-
turinstitusjoner, også bibliotekene. 

For studentene på bibliotekkunn-
skap ble det et inspirerende møte med 
Juncker og ”den danske erfaringen”. 
Juncker var medkommentator da 
studentene etter 9 uker i praksisfeltet 
presenterte sine praksisrapporter og 
opplegg for avsluttende prosjektopp-
gave på studiet. Det er et mangfoldig 
lerret som spennes opp når 26 stu-
denter formidler sine erfaringer fra 

praksiser i fag- og forskningsbiblio-
tek, skolebibliotek og folkebibliotek, 
i større byer og i små lokalsamfunn. 
Og med egne prosjektoppgaver og 
problemstillinger – smidd til i møte 
med praksisstedet – er det også like 
mange undersøkelsesdesign som 
legges fram for kritisk og konstruktiv 
kommentering. 

”Dyktig”, ”engasjert” og ”inspire-
rende”, var studentenes dom. ”Spen-
nende” og ”inspirerende”, var Junckers 
tilsvar etter to intense dager med stu-
dentpresentasjoner og kommentarer 
til 26 ulike praksisbilder – i seg selv 
et effektivt inntak til å bli bedre kjent 
med og nærmere undersøke ”den 
norske erfaringen”. For dokumenta-
sjonsvitenskap, og i ikke minst i den 
bibliotekspesifikke innretningen av 
faget, ser vi fram til videre ”erfarings-
utveksling” på områdene forskning, 
undervisning og samspill mellom fag- 
og praksisfelt.  

Nytilsatt professor II

Beth Juncker er forskningsrådsprofessor ved Danmarks Bibliotekskole. Nå er hun også i gang 
som professor II ved dokumentasjonsvitenskap i Tromsø. (Foto: Bjarne Toft Nielsen)

Tekst:  Universitetslektor Trine Holm  
 og førsteamanuensis 
 Per Bäckstrøm

Det ligger an til et betydelig større 
nytt kull på bachelorstudiet i doku-
mentasjonsvitenskap! Ved vårens 
samordnete opptak har 25 studenter 
dette studiet som førsteprioritet. Vi 
registrerer også at andelen mannlige 
søkere er i sterk vekst. Blant førsteprio-
ritetssøkere er det 60% menn. 

Våre nye kurstilbud kan ha påvirket 
søkertallet. Når det gjelder de nye 
bibliotekspesifikke kursene: Lærings-
senter og bibliotekpedagogikk og 
Dokumentorganisering og gjenfinning 
ser det ut til at vi også når fagfeltet, 
dvs. bibliotekarer som ønsker videre-
utdanning. Kursene er samlingsbaserte 
og derfor mulige å kombinere med 
jobb.  

Gode søkertall
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Hamar kommune ville vite mer om sitt om-
dømme og hvor fornøyd folk var med Hamar 
som bosted og arbeidssted. Noen spørsmål 
gikk også på kvaliteten på kommunale tjenes-
ter.- Hensikten var ikke å få best mulig skåre, 
selv om disse resultatene selvsagt er veldig 
hyggelige. Men her kan vi kan få vite mer om 
folks oppfatninger, og bruke svarene i arbei-
det med det å gjøre Hamar til et enda bedre 
sted å bo og leve, kommenterer ordfører Einar 
Busterud til kommunens nettsted.

I sluttrapporten fra undersøkelsen heter 
det blant annet: ”Totalvurderingen viser at 
innbyggerne i Hamar kommune har omtrent 
middels godt inntrykk av det kommunale tje-
nestetilbudet. Når vi ser på de spesifikke om-
rådene viser det seg at man har best inntrykk 
av bibliotekstilbudet og barnehagetilbudet, 

Fornøyd med biblioteket i Hamar
Hamar kommune har spurt 1367 innbyggere hva de synes om kommunen 
sin og bostedet sitt. Svarene er positiv lesning, ikke minst for biblioteket. 

og dårligst inntrykk av vegstandarden og 
tilrettelegging for funksjonshemmede. På 
de to førstnevnte områdene er inntrykket 
svært godt. På de to sistnevnte områdene 
er skårene såpass lave at de signaliserer en 
viss misnøye.”

Det heter videre at ”Inntrykket av følgende 
tjenester påvirker signifikant totalinntrykket 
av det kommunale tjenestetilbudet: Hel-
setjenesten, næringsutvikling, grunnskole, 
vegstandard, eldreomsorg, bibliotekstilbud 
og renovasjon.”

Det heter også at ”Inntrykket av følgende 
tjenester påvirker signifikant totaltilfredshe-
ten med Hamar kommune som en plass å 
bo på og leve i: Vegstandard, næringsut-
vikling, bibliotekstilbud, tilrettelegging for 
funksjonshemmede, barnehagetilbud og 

kulturtilbud.”
Det er første gang en slik undersøkelse 

ble sendt ut, og intensjonen er at det skal 
komme en ny undersøkelse om to år. Denne 
undersøkelsen ble gjennomført av Sentio 
Research. Alle svarene var anonyme, og 
tilsvarende spørsmål ble også sendt til 
personer rundt om i landet, for å ha et sam-
menligningsgrunnlag.

- Undersøkelsen gir oss en mulighet til å 
bygge videre på det som er bra. Vi vil også 
kunne forbedre områder som ikke er fullt 
så bra, sier Kjersti Nordmo, trainee i Hamar 
kommune, til kommunens nettsted. Innbyg-
gerundersøkelsen inngår som en del av et 
større omdømmeprosjekt og svarene skal 
danne grunnlaget for det videre arbeidet med 
Hamars omdømme og Hamars identitet. 

KS-regnefeil gir lønnsøkning ”utenom tur” til noen
Kommunesektorens tekniske beregningsutvalg forberedte tallgrunnlaget for årets tariffopp-
gjør, og oppdaget feil beregning av fjorårets ramme. Dermed måtte partene heve minstelønna 
”utenom tur”. Går du på minstelønn i forhold til annsieniten din, skal du få etterbetalt.

Det var iutgangsdataene for 2006 at min-
stelønnsnivåene for høgskolegruppene i 
kap 4 B ble lagt for høyt. Dette førte til at 
årslønnsvekstrammen for 2006-2007 ble 
beregnet til 4,62 %, dvs 0,16 prosentpo-
eng lavere enn tariffpartenes beregning  
ved tariffoppgjøret pr 1. mai 2007. 

”Det er uheldig at rammen for 2007-opp-
gjøret faktisk ble 0,16 % lavere enn det 
partene la til grunn under fjorårets for-
handlinger. Det er ikke et positivt bidrag 
at kommunesektoren har en mindrelønns-
utvikling i forhold til de andre tariffområ-
dene, ikke minst i forhold til Staten”, heter 
det i en protokoll om denne saken som 
partene skrev under 23. april i år. 

Partene mener det er viktig med et 
omforent og korrekt økonomisk grunnlag 
før årets tariffoppgjør og er derfor enige 
om at alle minstelønnsnivåene for høysko-

legruppene i kap 4 B oppjusteres med kr 
9.700,-”, heter det videre i protokollen, 
som dermed gir disse minstelønnsnivåene 
for ”Stillinger med krav om høyskoleutdan-
ning” i kapittel 4: 

        0 år:  291 200 kroner
        4 år:  297 300 kroner
        8 år:  305 300 kroner
      10 år:  330 100 kroner
”Justeringen gjøres gjeldende fra 

1.1.2008”, heter det til slutt i protokol-
len.

- Dette betyr at de som blir innhentet 
av ny minimumslønn skal få hevet sin 
lønn opp til det nye nivået. Omregnet i 
månedslønn skal det så etterbetales fra 
1. januar i år. Dette vil det gå ut skriv 
til arbeidsgiverne om og det skal juste-
res av dem automatisk. Men det er all 
grunn for den enkelte til å følge med på 

lønnsutbetalingene mot sommeren for å 
sjekke at dette følges opp. Når tariffopp-
gjøret for 2008 er ferdig, vil det etter all 
sannsynlighet komme nye oppjusteringer 
i minimumslønna med virkning fra 1. mai 
2008, slik at den reelle virkningen for 
denne justeringen vil være for perioden 
1. januar – 30. april 2008, forteller BFs 
nestleder Hanne Brunborg, og legger til:  

- Justeringen har ingen virkning for dem 
som allerede har høyere lønn enn den nye 
minimumslønna. Men det vil være et godt 
argument ved eventuelle lokale forhand-
linger i kap.4 og 5 senere i år. 

BF-sekretariatet minner samtidig om å 
oppdatere din egen lønn i BFs medlems-
system. Du kommer dit via BFs nettsider. 
(Grønn knapp til høyre: ”Oppdatering av 
medlemsregisteret”.) 

[ LØNN & BRUKERTILFREDSHET ]
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Tekst:  Tord Høivik
         Førsteamanuensis 
         i bibliotek- og informasjonsfag 
         Høgskolen i Oslo

Bibliotekarene må forlate industrisam-
funnet - og komme seg over fjellet til 
kunnskapssamfunnet. Turen tar minst 
tjue år, og vi beveger oss skritt for skritt. 

Sammenstøt mellom kunnskapsregimer 

Når Praksis møter Akademia

Hvert enkelt steg krever oppmerksomhet 
og energi. Lufta er tynn og det blåser 
på toppene. Men av og til bør vi stoppe 
opp, kikke på kartet og kanskje justere 
retningen.

Dessuten kan vi nyte utsikten her oppe 
i høyden. Smelteverkene og turbinene lig-
ger bak oss - og snart blir krattskog og 
bekkefall erstattet av slake, grønne lier.

Slik jeg tolker landskapet, dreier denne 
lange marsjen seg om tre ting: digitali-
sering, globalisering og kunnskapspro-
duksjon. Det norske bibliotekfeltet må 
mestre overgangen til et digitalt, globalt 
og kunnskapsbasert samfunn. Kunn-
skapsøkonomien bygger på bred adgang 
til formalisert, produksjonsrettet kunn-
skap. Den tilhørende prosessen kaller jeg 
profesjonalisering.

På slike historiske turer vil det av og 
være uenighet om veivalget. Oh! ye’ll take 
the high road and I’ll take the low road, 
And I’ll be in Scotland afore ye;…

Våren 2008 vil jeg beskrive valgmulig-
hetene slik:

Digitalisering
På digitaliseringssiden går det viktigste 

skillet mellom Nasjonalbiblioteket - som 
har havnet på en leverandør- eller tilbuds-
linje, og resten av bibliotekene i feltet, 
som satser på brukerne og den faktiske 
etterspørselen etter tjenester.

Nasjonalbiblioteket (NB) har alliert 
seg med Norsk faglitterær forfatter- og 
oversetterforening (NFF) - ved generalse-
kretæren. Trond Andreassen (NFF), Mads 
Liland (LINO) og Roger Jøseland (NB) 
tegner det samme bildet av et digitalisert 

Den norske kvalitetsreformen for høyere utdanning har sine konsekvenser på bibliote-
karenes arenaer. For hva skjer når en bande selvbevisste akademikere møter en hær-
skare ubevisste praktikere? Det kjempes om kunnskapspolitikken, om veivalg. 
Kan vi tenke oss et Nasjonalt kunnskapssenter for bibliotekfeltet, 
slik helsevesenet har fått til, som en vei videre for oss?

Bibliotekarenes lange marsj over til kunnskapssamfunnet dreier seg om tre ting: digitalisering, globa-
lisering og profesjonalisering. Og turen tar minst tjue år, skriver Tord Høivik. (Foto: Erling Bergan)

[ UTDANNING OG FORSKNING ]
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produksjonssystem der bibliotekene - og 
spesielt folkebibliotekene - enten blir over-
flødige eller fungerer som formidlings-
sentraler for det nasjonale systemet. Den 
dypere forståelsen av bibliotekenes so-
siale rolle i et digitalt samfunn mangler.

De diskuterer de store linjer, og det skal 
de ha ros for. Men de tenker ikke klokt - 
det vil si med omtanke for helheten. Det 
er deres egne interesser som aktører - hva 
gavner OSS? - som kommer til orde. Blant 
NFFs medlemmer og NBs ansatte finnes 
det sikkert flere oppfatninger. Men de vil 
nok ta ordet dersom debatten fortsetter.

Og det vil den. Anne Kristin Undlien 
har gitt et fyndig svar. Tone Moseid fra 
ABM-utvikling har engasjert seg. Trafikk-
studiene i storbybibliotekene, Drammen 
og Lillehammer gir empirisk belegg for en 
sosial forståelse av digitalisering. Tjuetre 
ting og hundre bibliotekblogger gjør den 
brukerrettede linjen konkret.

Dagens uenighet vil gå over. Nasjonal-
biblioteket og NFF vil fortsette å være 
sentrale aktører i bok- og bibliotekfeltet. 
De spiller viktige roller i vår faglige of-
fentlighet. Det jeg håper på, er ikke at 
de skifter standpunkt, men at de utvikler 
bedre analyser. Det betyr å bygge på det 
beste som foreligger på feltet – ”standing 

on the shoulders of giants” – som Google 
Scholar (og Robert Merton) sier.

Globalisering
Bibliotekenes globalisering har ikke 

skapt tilsvarende debatter. Alle er enige 
om at bibliotekfeltet - institusjonen, pro-
fesjonen og faget - er grunnleggende 
internasjonalt. Se bare på Alexandria!

Men graver vi dypere, kommer mot-
setningene fram. Den velvillige globale 
holdningen går sammen med en utpreget 
norskorientert praksis. Bibliotekreform 
2014 forholder seg i svært liten grad til 
de faglige og fagpolitiske debattene uten-
for Norge. Not invented here, er fortsatt 
et godt argument. Hjertet hører kun sitt 
hjemlands toner.

I stedet for å bygge på det beste fra 
dansk og britisk fagdebatt, bruker miljøet 
alle sine krefter på å utvikle nye norske 
firkantegg.

At bibliotekene skal betjene en voksende 
flerkulturell befolkning, er selvsagt aksep-
tert. At bibliotekene skal rekruttere en 
flerkulturell stab, ble først vedtatt av NBF 
i år. At bibliotekutdanningen bør gjøre noe 
med de svært høye kravene til språk- og 
kulturkunnskap i KORG-faget (KORG = 
Kunnskapsorganisasjon, red.anm.) , har 

knapt vært diskutert. Den dype norskhe-
ten i feltet er usynlig for de som har vokst 
opp i Norge.

Men debatten er nok på vei inn. Else-
beth Tank, som er nyutnevnt biblioteksjef 
i Malmø, sier det slik: “When working on 
complex issues, as we do in the world of 
libraries, it is essential to be innovative and 
find new routes and perspectives. It is not 
solely a question of professional skill, but 
also of ethnicity, gender and age”. … “We 
will be employing people from different 
backgrounds within five years.” (Scandina-
vian Public Library Quarterly, nr 1/08)

Alle tre endringskrefter vil kreve store 
omstillinger. Her skal jeg konsentrere meg 
om forandringer knyttet til profesjonen og 
dens forhold til forskning, utviklingsarbeid 
og kunnskapsbasert praksis.

Profesjonalisering
Kunnskapssamfunnet betyr i praksis at 

kunnskapen betraktes som en produk-
sjonsfaktor. Det økonomiske blikket skiller 
seg fra det akademiske - der kunnskapen 
er en verdi og et gode i seg selv. Det 
skiller seg også fra det praktiske eller 
håndverksmessige - der kunnskapen er 
tradisjonell, erfaringsbasert, overlevert 
og ofte taus.

På det verbale planet ser det ut til å være bred støtte for en kunnskapsbasert bibliotekpraksis, skriver Tord Høivik. Men han legger til at koblingen mellom 
FoU og praksisfelt også må gjennomføres helt konkret. Her fra bibliotekfaglig doktordisputas i Tromsø bibliotek i 2006. (Foto: Erling Bergan)
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For akademikerne betyr profesjonalise-
ring at de “trekkes ned på jorda”. De må 
oversette det de vet til en eller annen form 
for produktiv praksis. Begreper som inno-
vasjon, entreprenørskap og verdiøkende 
tjenester surrer som sinte bier rundt teoreti-
kernes hoder. De dyktigste protesterer - og 
vil gjenopprette eliteuniversitetet fra 1950. 
Der føler de seg hjemme - vi, de eksklusive. 
De øvrige saboterer: fortsetter som før, men 
med nye, kreative merkelapper.

Produktive praktikere
Praktikerne må fortsette å levere produk-

tiv kunnskap. De kan ikke overta de ledige 
plassene i himmelen. Det nye er at prak-
siskunnskapen får en mer akademisk form. 
Den tause kunnskapen blir begrepsfestet 
og formulert som handlingsregler (prose-
dyrer). Kunnskapens gehalt blir testet. Det 
som kalles taus kunnskap kan også være 
taus uvitenhet.

Sett utenfra er den norske kvalitetsrefor-
men en nødvendig tilpasning til en global 
kunnskapsøkonomi. Både akademikere og 
praktikere blir produksjonsarbeidere. Sett 
innenfra betyr reformen et sammenstøt 
mellom to kunnskapsregimer. En bande 
selvbevisste akademikere møter en hær-
skare ubevisste praktikere. Begge er betalt 
av staten og må i prinsippet følge dens 
spilleregler. Men særinteressene florerer. 
Dette er politikk på høyt nivå.

Posisjoner og spilleregler
Konfliktene i kunnskapsfeltet dreier seg 

både om maktposisjonene innenfor feltet - 
f.eks. universitet versus høyskole - og om 
de underliggende begrepene og verdiskala-
ene. Spillet må beskrives. Hva er vitenskap? 
Hva er forskning? Hva er forskjellen på teori 
og praksis? Hva slags forhold ønsker vi - og 
hvem er vi? - mellom forskning og utvikling, 
mellom forskning og undervisning, mellom 
utvikling og undervisning og forskning og 
produksjon?

Her kjempes det innbitt om generelle 
begreper og allmenne argumenter. Men 
dette er en kunnskapspolitisk - ikke en 
kunnskapsteoretisk eller filosofisk debatt. 
Energien kommer fra konkrete gruppeinte-
resser. Hver enkelt profesjon kjemper for sin 
egen framtid - og for en overordnet struktur 
som gir “vår egen stamme” et maksimum 
av makt, ære, penger og innflytelse.

Roller og aktører
Staten opptrer i mange roller. Staten er 

både eier og rådgiver, trener og dommer, 
jury og tilskuer. Kunnskapspolitikk angår 

alle partier og alle departementer. Profe-
sjonene, og de stridende grupperingene 
innenfor hver profesjon, har både med- og 
motspillere i statsapparatet. Spillerne skif-
ter fra tid til annen. Men bibliotekspillet, 
dvs. kampen om feltet og posisjonene 
- som Bourdieu beskriver med bravur, 
fortsetter.

De sentrale spillerne kjenner de fleste. 
Vi treffer på Trond Giske og Stein Sægrov, 
Anne Hustad og Vigdis Moe Skarstein, 
Trond Andreassen og Frode Bakken, 
Ragnar Audunson og Anne Oterholm, 
Trine Kolderup Flaten og Monica Deildok, 
Kirsten Leth Nielsen og Tora Aasland - og 
mange, mange andre - i ulike sammenhen-
ger og konstellasjoner. Men er de uenige 
om profesjonalisering?

Det vet vi lite om. Biblioteknorge har 
lenge diskutert behovet for profesjona-
lisering - gjennom flere mastergrader, 
mer bibliotekforskning, nytt fagtidsskrift, 
sterkere kopling mellom forskning og 
praksis, osv. Men de færreste har formu-
lert dette som et valg mellom alternativer. 
Fagets akademisering har framstått som 
et entydig prosjekt, at det bare finnes én 
sti over fjellet.

Profesjonens veivalg
Dette er en illusjon. Det finnes ulike veier 

til målet. Det finnes til og med ulike mål. For 
å få fram motsetningene, må jeg formulere 
meg litt firkantet. Da sier jeg det slik:

Hovedvalget anno 2008 står mellom en 
universitets- og en profesjonslinje. De som 
står for universitetslinjen, ønsker i praksis å 
bygge opp en tradisjonell akademisk orga-
nisasjon, med hovedvekt på doktorgrader 
og publikasjoner skrevet for andre forskere. 
På universitetet er det akademisk forskning 
som gir de beste karrieremulighetene og 
den høyeste statusen.

Innenfor forskningen er det de mest 
generelle bidragene til fagets teori og 
metodikk som rangerer høyest. På den 
akademiske verdiskalaen ligger altså 
forskerrettet forskning på toppen, mens 
undervisning og praktisk utviklingsarbeid 
betraktes som sekundære aktiviteter. Det 
nytter ikke å være nyttig. Skal du fram, 
må du forske!

Når Praksis møter Akademia
I bibliotekmiljøet er dette nye og uvante 

tanker. Da jeg kom til utdanningen i 1992, 
var det fortsatt de erfarne praktikere og de 
drevne administratorer som regjerte. Det 
var langt og lenger enn langt fra Dælen-
enggata til Blindern. Som fredsforsker 

hadde jeg riktignok jobbet mye praktisk. 
Men akademikerens spørrende holdning 
til faglige trosbekjennelser møtte enkelte 
heftige reaksjoner.

I 2008 er situasjonen vesentlig an-
nerledes. Universitetskulturen oppfattes 
ikke lenger som en trussel. Mange ser 
Akademia som en mulighet til å styrke faget 
og profesjonen. Men betyr det å forlate 
profesjonens tradisjonelle verdigrunnlag: 
at brukeren står i sentrum?

Profesjonslinjen opprettholder koblingen 
til brukernes verden. Det betyr at fagets 
verdiskala har en praktisk, ikke en teoretisk 
forankring. Målestokken er utilitaristisk: 
personer og tiltak som bidrar til raskere, 
bedre, nyttigere og mer læringsfremmende 
bibliotektjenester settes høyest. Jeg er ikke 
negativ til publisering. Det bør skrives mer 
og bedre innen feltet. Men publiseringen 
er et middel til bedre produksjon.

Når midlene blir målet
Alle miljøer som bruker midler for å 

oppnå sine mål, er utsatt for samme fris-
telse: å la midlene erstatte målet. Det er 
lettere å behandle tall enn mennesker. Det 
er lettere å skrive forskningsartikler om 
norske bibliotek enn å forandre etablerte 
praksiser i norske bibliotek. Veldig mye 
lettere.

Dette skyldes også belønningssyste-
mene. Dagens tellekant-system gir biblio-
tekutdanningen noen titusener i kassa for 
hver artikkel vi publiserer i et anerkjent 
fagfellevurdert tidsskrift. Det klager jeg 
ikke på. Skriftliggjøring og akademisk 
stringens styrker faget. Men publiseringen 
er meningsløs for bibliotekfeltet forøvrig 
dersom den ikke fører til en forbedret 
praksis.

Det vi skriver kan være så bra det bare 
kan innenfor andre faglige sammenhenger: 
økonomi, historie, statsvitenskap, littera-
turhistorie. I bibliotekmiljøet bør det være 
rom for slik FoU også. Men det bør være 
en rimelig balanse mellom Biblioteknorges 
satsing på praksisrettet FoU og forsker-
rettet FoU.

Mangel på presisjon
Problemet for institusjonene som driver 

profesjonsutdanning, er at de ikke blir 
belønnet for å gjøre det praksisfeltet har 
behov for. Vi får penger for å publisere, 
men ikke for å innovere. Staten ønsker seg 
en vital og innovativ offentlig sektor, men 
virkemidlene er for grove. Det skorter ikke 
på vilje, men på presisjon. Statsapparatet 
bruker klubbe i stedet for florett.
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Helse-Norge har klart det. Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten - med 
hundre ansatte - fokuserer på formidlingen 
mellom forskningsfelt og praksisfelt. Land-
bruket har en lang tradisjon for forsøksgår-
der og fylkesagronomer. Bibliotek-Norge 
savner noe tilsvarende.

Når det gjelder folke- og skolebibliotek, 
finnes det et potensial i kombinasjonen 
av fylkesbibliotek og ABM-utvikling. På 
fagbiblioteksiden er det kanskje mulig 
å tenke seg et kunnskapssenter knyttet 
til Universitets- og høgskolerådet - med 
kobling til Nasjonalbiblioteket. Bibliotekut-
danningene og deres FoU-miljøer burde 
selvsagt delta. Biblioteksentralen eies i 
praksis av kommunene - som ville høste 
gevinsten av relevant FoU-arbeid.

Men alt dette er løsaktige funderinger. 
Foreløpig er det slik at “noen burde gjøre 
noe”. Feltet sliter fortsatt med sine mange 
hertugdømmer. Det er langt fram til en om-
forent kunnskapsstrategi som kan bæres 
fram av en aktør med makt, mandat og 
troverdighet.

Frigjøring og overskridelse
På det verbale planet ser det ut til å 

være bred støtte for en kunnskapsbasert 
bibliotekpraksis. Men koblingen mellom 
FoU og praksisfelt må også gjennomføres 
helt konkret. Det er fordelingen av pro-
sjekter og stillinger mellom praksisrettet 
og akademisk rettet FoU som viser om vi 

får det til - i praksis.
Teorien om de indirekte virkninger - som 

kan begrunne alle typer forskning - er jeg 
skeptisk til. Skal vi forandre bibliotekenes 
praksis, bør vi først og fremst undersøke 
hva denne praksisen består i. Skal vi 
kartlegge bibliotekenes betydning for de-
mokratiet, bør vi legge mer vekt på empiri 
og testbare hypoteser enn på begreper 
og verdier.

Legene har et godt fungerende apparat 
for å fange opp problemer i praksisfeltet, 
slik at de kan bli “utsatt” for forskning - og 
for å bringe FoU-resultater tilbake og inn i 
den løpende virksomheten. Det forutsetter 
både intens faglig kommunikasjon og aktiv 
offentlig medvirkning. Slike systemer finnes 
nesten ikke i bibliotekfeltet.

Skal evidence-based librarianship fun-
gere, må vi lære av medisinens tette kob-
linger mellom problemer, FoU-prosjekter 
og praksisfeltets løpende virksomhet og 
utvikle mekanismer som realiserer slike 
koblinger innenfor vårt eget miljø. Det betyr 
å arbeide faglig, saklig og konstruktivt med 
våre egne systemer, prosedyrer, begreper 
og terminologier.

De tilhører ikke samtalens tvangsfrie 
felt, men er nedfelt i rutiner, regler, rammer 
og krav - en systemverden (Habermas) 
som regelmessig motsetter seg endring. 
Kunnskapsbasert praksis dreier seg ikke 
om å begrunne det vi allerede gjør, men 
om å overskride det vi gjør. Habermas 

snakker om frigjørende (emansiperende) 
forskning.

Forandring er ikke forvaltning. Ord som 
frigjøring og overskridelse peker på mot-
setningsfylte i endringsprosessene. Bour-
dieu analyserer motstandens mekanismer: 
ordningsprinsippene (nomos), de usagte 
forutsetninger (doxa), deltakernes tilven-
ning (habitus) og - ikke minst - den opp-
samlede kulturelle kapitalen som synker i 
verdi når spillets regler forandrer seg.

Kombinere forskning og praksis
Siden den kollektive tanke ikke kan ek-

sistere som tanke, går den over i tingene 
(tegn, maskiner …). Derav paradokset. 
Tingen tenker, og mennesket er redusert 
til å være en ting. (Simone Weil, Tyngden 
og nåden, 2001, s. 172)

I profesjonsfagene betyr vitenskapelighet 
å kombinere god forskning med praktisk 
bruk av nye resultater. Akademia dreier 
seg ikke bare om individuell kompetanse, 
men om nye samtaleformer. De forutsetter 
læringsevne, kritisk analyse og profesjonell 
åpenhet.

Akademias store svakhet er avstanden til 
praksis. Forskerne svever fritt i sine egne 
eteriske sfærer. Akademias store styrke er 
viljen til faglig debatt og respekten for fag-
lige argumenter. I møtet med Akademia bør 
bibliotefaget lære av styrken - og ikke la seg 
lokke av the music of the spheres. 

Akademias svakhet er avstanden til praksis, styrken er viljen til faglig debatt og respekten for faglige argumenter. I møtet med Akademia bør bibliotefaget 
lære av styrken, og ikke la seg lokke av the music of the spheres, skriver Tord Høivik. Her forsvarer Svanhild Aabø sin doktoravhandling i 2005 om folke-
bibliotekenes samfunnsøkonomiske verdi mot førsteopponent Bob Usherwood. (Foto: Erling Bergan)
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Bibliotekarforbundet (BF) 
er det største fagforbun-
det for bibliotekarer i 
Norge, med over 1600 
medlemmer både i of-
fentlig og privat sektor. 
Forbundet er tilsluttet 
hovedorganisasjonen YS 
(Yrkesorganisasjonenes 
Sentralforbund). 

Vi takker for høringsbrev 
til Sett under ett: ny struk-
tur i høyere utdanning fra 
Kunnskapsdepartementet. 
Våre synspunkter på ut-
redningen følger.

Generelle kommentarer
Bibliotekarforbundet vil uttrykke sin an-
erkjennelse for en grundig beskrivelse 
og analyse av universitets- og høgsko-
lesektorens struktur, samfunnsrolle og 
utfordringer. Forbundet slutter seg til 
situasjonsbeskrivelsene i utredningen 
og støtter mange av utvalgets forslag til 
tiltak og strukturelle grep. Her vil vi spe-
sielt trekke fram forslaget om generelt 
mer politisk, nasjonal styring i forhold 
til institusjonenes autonomi. 

BF ser fram til en egen melding om 
finansieringssystemet i UH-sektoren. 
Den økonomiske forskjellsbehandlin-
gen mellom de ”gamle” universite-

BF om Stjernø
”Sett under ett: Ny struktur i høyere utdanning”

tene på den ene siden, og de ”nye” 
universitetene og høgskolene på den 
andre, oppleves som urettferdig og 
BF mener en slik inkonsistens må 
fjernes så fort som mulig. Vi anser en 
dekomponering av basisbevilgningene, 
en reduksjon av de resultatbaserte 
elementene i finansieringssystemet og 
en generell styrking av langsiktighet 
og arbeidsdeling i sektoren som klare 
forutsetninger for mer planmessig og 
helhetlig styrking av infrastrukturen i 
sektoren. Universitets- og høgskolebi-
bliotekene er en viktig del av nettopp 
denne infrastrukturen. 

Vi vil i det følgende knytte noen 
kommentarer til ulike dimensjoner ved 
utredningen, sett fra et bibliotekper-
spektiv.

Forskningsstøtte og Open Access
Høyere grads utdanninger (mas-

ter- og PhD-utdanning) stiller større 
krav enn bachelorutdanningene til bi-
bliotektjenestenes innhold og kvalitet. 
Sterkere vekt på forskning, anvendelse 
av forskningsresultater og publisering i 
UH-sektoren setter også andre og nye 
krav til bibliotektjenestenes innhold 
og kvalitet. Når arbeidsdelingen mel-
lom universitetene og høgskolene på 
denne måten brytes ned, er det viktig 
at finansieringssystemet reflekterer 
disse realitetene. Det er derfor viktig 
at basisdelen dekomponeres og at 
dens bestanddeler gjøres synlig. En 
svekkelse av basisdelen vil ha uheldige 
konsekvenser for det møysommelige og 
langsiktige arbeidet som bibliotekene 
bidrar med til UH-infrastrukturen. Det 

vil være behov for kompetanseutvikling 
innen en rekke områder for personalet i 
UH-bibliotekene.

Det er viktig at virkemiddelapparatet 
i UH-sektoren støtter opp under sekto-
rens overordnede målsettinger. Bibliote-
karforbundet er opptatt av at resultatene 
av offentlig finansiert forskning kommer 
samfunnet tildel gjennom krav om publi-
sering via Open Access. Finansierings-
systemet må derfor utformes slik at det 
gir institusjoner og forskere insitamenter 
for Open Access-publisering. 

Utdanningskvalitet og informa-
sjonskompetanse 

Bibliotekarforbundet mener at det er 
behov for å styrke bibliotektilbudet i 
UH-sektoren ytterligere. Studenter og 
ansatte må sikres et rikholdig og godt 
utbygd bibliotektilbud av høy kvalitet 
uansett eventuelle strukturelle endringer 
i sektoren som følge av realisering av 
utvalgets forslag. 

Begrepet informasjonskompetanse 
defineres av American Library Associa-
tion som (oversatt): ”Evne til å erkjenne 
når en har behov for informasjon og 
å kunne lokalisere, evaluere og bruke 
informasjonen effektivt”. Oppgaven om-
fatter hele spekteret fra å ha relevante 
kilder tilgjengelige til å lære studentene 
bruk og vurdering av kildene. Dette blir 
vurdert som en avgjørende kompetanse 
i forbindelse med livslang læring og en 
forutsetning for studentaktive lærings-
former. 

Gjennom bibliotekundervising og 
veiledning bidrar UH-bibliotekarene 
avgjørende i arbeidet med å utvikle 

Høringssvar fra Bibliotekarforbundet:
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studentenes informasjonskompetanse. 
Dette skjer ut fra et bredt lærings-
perspektiv og i tett samhandling med 
vitenskapelig personale på de enkelte 
institusjonene. Bibliotekarenes bidrag 
medvirker på denne måten til å utnytte 
ressursene mer effektivt og til å styrke 
kvaliteten i utdanningen. Det er stor 
variasjon innen UH-sektoren i antall 
bibliotekarer pr student.

Styrking av profesjons-
utdanningene i høyskolene

Utredningen peker i et eget kapittel 
på utfordringer for profesjonsutdannin-
ger med 3-4 årig høgskoleutdanning, 
og trekker særlig frem sykepleiere, 
ingeniører og lærere. Bibliotekarer har 
en profesjonsutdanning på minimum 
bachelornivå. Utdanningen har også et 
masternivå, og søkingen til dette studiet 
er økende. Bibliotekarer utdannes ved 
Høgskolen i Oslo, eller ved Universitetet 
i Tromsø.

Bibliotekarforbundet mener at de 
utfordringene utredningen peker på i 
forbindelse med ingeniører, sykeplei-
ere og lærere også er relevante for vår 
profesjonsutdanning. Vi ønsker derfor 
at man vurderer behovet for tiltak for 
forbedring av forskningsaktiviteten og 
studiekvaliteten også for bibliotekarut-
danningen.

En kunnskapsmessig 
infrastruktur

Universitet- og høgskolene har et 
klart ansvar for kompetanseheving, 
innovasjon og regional utvikling.  De 
blir definert som nøkkelledd i den kunn-

skapsmessige infrastrukturen som mor-
gendagens samfunn er avhengig av

Her er det viktig å forstå at biblio-
tekenes bidrag gir en ekstra dimen-
sjon til høgskolen- og universitetets 
fagmiljøer.

Biblioteket kjenner institusjonen de 
er tilknyttet og de er utdanningsin-
stitusjonens vindu mot den globale 
kunnskapsbasen. Bibliotekarens in-
formasjonskompetanse er midlet som 
tilgjengeliggjør en global, kvalitetssikret 
vev av informasjonsressurser.

Dess mer informasjon som finnes 
tilgjengelig, dess mer avhengig er un-
dervisningsinstitusjonene avhengig av 
kompetente informasjonsveivisere som 
er i stand til å sortere ut god og riktig 
informasjon.

Medbestemmelse
Bibliotekarforbundet støtter utvalgets 

forslag om å lovfeste prosedyrer som 
sikrer involvering av ansatte og studen-
ter i rekrutteringsprosesser.

Institusjonsstruktur 
og bibliotekene

Slik vi ser det, er mange av hoved-
utfordringer for UH-sektoren også 
bibliotekenes utfordringer, både fordi 
de er integrert i virksomhetene og fordi 
de som seg har tilsvarende utfordringer 
som mange av moderinstitusjonene: 
mange små enheter, små fagmiljøer og 
sårbarhet i forhold til bevilgninger som 
varierer fra år til år, for å nevne noen. 
Høgskole-reformen i 1994, der antallet 
høgskoler ble sterkt redusert, ga viktige 
erfaringer når det gjelder strukturelle 

endringer og fusjonsprosesser. Selv 
om erfaringene nok har vært varier-
ende, vil vi påpeke at reformen for 
svært mange høgskolebiblioteker ga 
gevinst i form av større fagmiljøer, økt 
synliggjøring og større slagkraft. Men 
fortsatt gjelder noe av den samme 
problematikken; relativt små bibliote-
kenheter og fragmenterte fagmiljøer. 
Erfaringen fra 1994-reformen taler for å 
føre konsoliderings- utviklingen videre. 
Bibliotekarforbundet tar ikke stilling til 
hvilken institusjonsstruktur som er den 
mest optimale i sektoren, men vil på-
peke at et stort spekter av virkemidler 
med ulike samarbeidsløsninger vil være 
nødvendig for å imøtegå sektorens 
hovedutfordringer. Vi ønsker at erfa-
ringene fra 1994 evalueres nærmere 
og at fokus i det videre arbeidet med 
Sett under ett settes på nettverkstan-
kegang, arbeidsdeling, og overordnet 
og helhetlig styring framfor på kon-
kurranse. En samlet sett mer effektiv 
styring av ressursene i UH-sektoren 
og i den sammenheng en målrettet 
satsing på bibliotektjenester, mener vi 
totalt sett vil styrke bibliotektilbudet for 
landets studenter og institusjonenes 
ansatte. 

(Ill.foto: E. Bergan)
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Viljen til å jobbe lenger øker mest hos de 
eldste og de yngste arbeidstakerne. Det 
fremkommer i en spørreundersøkelse som 
Synovate har gjort for Senter for seniorpo-
litikk (SSP).

I gjennomsnitt svarer norske arbeidstakere 
at de kan tenke seg å gå av med pensjon når 
de er 64 år. Høsten 2007 svarte arbeids-
takerne at de kunne tenke seg å jobbe til 
de ble 63 år, og høsten 2006 til de var 62. 
Arbeidstakere som er over 60 år sier nå at 
de ønsker å jobbe til de er 66 år.

52 prosent av alle arbeidstakere svarer 
nå at de kan tenke seg å jobbe selv etter at 
de har rett til pensjon mot 45 prosent i no-
vember 2007. Hele 73% av arbeidstakerne 
over 60 år svarer at de kan tenke seg dette. 
Den største økningen ser vi imidlertid blant 
de under 30 år, der 69 prosent nå sier at de 
kan tenke seg å fortsette i arbeid etter at de 
får rett til pensjon. Dette er hele 25 prosent 
mer enn i november 2007.

SSP lanserer i dag kampanjen VinnVinn 

AFP-debatten har bevisstgjort arbeidstakerne:

– Stadig flere vil jobbe lenger

- Det er ingen tvil om at vårens AFP-debatt og debatten om ny Folketrygd har ført til en kraftig 
bevisstgjøring av norske arbeidstakere, sier direktør Åsmund Lunde i SSP. (Foto: Siv Nærø)

Norske arbeidstakere sier nå at de vil jobbe til de er 64 år. 
Det er en økning på ett år siden i fjor høst. 

for å få seniorene til å stå lenger i jobb. 
Blant virkemidlene er blant annet et nytt, 
webbasert verktøy som er skreddersydd for 
arbeidsgivere, arbeidstakere og tillitsvalgte. 
SSP lanserer også et nytt og mer positivt 
ladet seniorpolitikk språk.

- Tallene fra undersøkelsen viser at vi 
jobber i medvind. Det er sjelden man ser 
så store holdningsendringer i løpet av en 
såpass kort periode. AFP-debatten har helt 
klart bidratt til en bevisstgjøring. Livet er 
mer enn å spille golf. Stadig flere arbeids-
givere ser dessuten seniorene som viktige 
ressurspersoner – og seniorene opplever 
dermed at det er meningsfullt å jobbe litt 
lenger, sier Lunde.

Nye tall fra NAV viser at Norge vil ha 
120.000 færre arbeidstakere i 2030 enn 
vi har i dag. Samtidig øker aldersgruppen 
62 – 67 år fra 220.000 i dag til 330.000 i 
2030. - Det er bare de arbeidsgiverne som 
tar seniorpolitikk på alvor som vil få nok 
arbeidskraft i fremtiden, sier Lunde. 

Latvia i fokus på 
Bok & Bibliotek
De latviske deltakerne er nå klare for 
Bok & Biblioteksmässan i Gøteborg 25. 
– 28. september. Under årets utgave 
av messen skal Latvia og den latviske 
litteraturen stå i fokus. 

Fra Latvia kommer 24 forfattere, 
poeter, oversettere, historikere, bibliote-
karer, musikere og kunstnere, med kul-
turminister Helena Demakova i spissen. 
I delegasjonen inngår også tidligere 
president VairaVike-Freiberga, den første 
kvinne som har innehatt presidentposten 
i landet. Hun satt i dette vervet i perioden 
1999-2007, og har med sitt internasjo-
nale arbeid gjort seg kjent langt utenfor 
Latvia. Alle medvirker i bokmessens 
seminarprogram. 

- Vi är stolta över att kunna presen-
tera en så stor grupp medverkande 
från Lettland. Det blir ett inspirerande 
program där vi på djupet får lära känna 
vårt grannland på andra sidan Östersjön, 
sier Gunilla Sandin, programsjef for Bok 
& Bibliotek.  

Det blir en bred belysning av Latvia 
i bokmessens seminarprogram. Her 
speiles den aktuelle litteraturen, men 
også tidligere utgivelser, ofte lite kjent 
i Skandinavia. Her speiles landets om-
vandling til selvstendighet og senere 
års utvikling, poesiens viktige rolle i 
vanskelige tider, det hemmelige politiet, 
forholdet til Russland og øvrige Europa, 
og mye mer. 

- Motstandens estetikk under sovjet-
tiden er forvandlet til frihetens estetikk 
under den gjenopprettede selvstendig-
hetstiden. Forfatterne er ikke lenger 
”folkets tribuner”, men individuelle 
stemmer som gransker og tolker samti-
den, som omtolker historien. I 1991 fløy 
Lenin sin kos på vinger av jern, nå er 
McDonald’s nabo til Frihetsmonumentet 
og litteraturen kjemper om sin plass i 
mediebruset, akkurat som i Sverige, sier 
Juris Kronbergs, poet og oversetter. Han 
er prosjektkoordinator for Latvias semi-
narer på bokmessen, foruten at han selv 
også deltar i flere program.

Det latviske temaet gjennomføres i 
samarbeid med Utenriks- og Kulturdepar-
tementene i Latvia, Latvias ambassade 
i Stockholm, International Writers’ and 
Translators’ House i Ventspils, Riga, og  
Latvian Literature Centre. 
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Kapittel 08 tar oss med til Belfast, Berlin, 
Palestina, Nord-Korea og Kina

Felles for alle disse stedene er de fysiske murene som har isolert, 
beskyttet, separert og delt folk, byer og land. Hva er en mur, og 
hva gjør den med dem som lever i dens skygge? I hvilken grad 
er kategorier som klasse, rase og kjønn fremdeles barrierer å 
regne med i vårt samfunn? Under årets festival, som har tema 
Murer/Walls, vil vi utforske hvordan både fysiske og mentale 
murer påvirker liv og litteratur. Kapittel, Stavanger internasjonale 
festival for litteratur- og ytringsfrihet arrangeres i år i perioden 
8. – 14. september.

35 gjester allerede klare
Blant gjestene som kommer er: Guy Delisle, som har laget 

tegneseriereportasjer både fra Kina og Nord-Korea, Annette 
Groth og forfatteren Glenn Patterson fra Nord-Irland har begge 
skrevet innsiktsfullt om Belfast, den tyrkiske multikunstneren 
Omer Zülfü Livaneli som er en varm forsvarer av det tyrkisk-
greske samarbeidet, den italienske forfatteren og journalisten 
Robert Saviano som stakk sine hender ned i et mafiavepsebol 
i Napoli i Italia,  Marina Lewycka som debuterte med boken En 
kort historie om traktoren i Ukraina (norsk utgave i 2006), som 
i år er aktuell med To campingvogner og en jordbæråker og 
Helen Oyeyemi, som debuterte med den internasjonale suk-
sessen Ikaros-jenta (norsk utgave i 2005) er i år aktuell med 
Huset på den andre siden (2008). Over 35 gjester er så langt 
klare for Kapittel 08.

Kapittel slipper til nye stemmer
En nyvinning av året er at vi slipper til andre stemmer og blikk 

også i festi-
valsjefstolen. 
Vi har hentet 
inn tre uten-
f o r s t å e n d e 
kulturinstitu-
sjoner som får 
frie tøyler som 
kuratorer av 
én scene, én 
kveld. De tre 
som har tat t 
ut fordringen 
er nystif tede 
Flamme Forlag, 
tidsskriftet og 
den løse litte-
rære kanonen 
Kraf tsentrum 
og Stavanger-
baserte Numu-
sic, som skal 
gi takt og tone 
til litteraturen 
med konseptet 
Nuliterature. 

8.–14. september ønsker Sølvberget, Stavanger kulturhus velkommen til et nytt Kapittel. 

Temaet for årets festival er Murer/Walls. Med dette vil vi utforske hvordan fysiske murer, slik vi 
har sett dem dele folk, byer og land, påvirker liv og litteratur. Festivalen vil blant annet ta oss med 
til Belfast og Berlin, via Istanbul og et sønderrevet Palestina, til murer i Nord-Korea og Kina. Blant 
gjestene som kommer er Guy Delisle, som har laget tegneseriereportasjer både fra Kina og Nord-
Korea. Annette Groth og forfatteren Glenn Patterson fra Nord-Irland har begge skrevet innsiktsfullt 
om Belfast. I tillegg kommer den tyrkiske multikunstneren Omer Zülfü Livaneli som er en varm 
forsvarer av det tyrkisk-greske samarbeidet. 

Videre vil vi rette søkelyset mot de mentale murene som definerer våre forestillinger om tema som 
rase, kjønn og klasse. Litteraturen har alltid vært en debattarena for disse temaene og en viktig 
kilde til innsikt i andres hverdag og liv. Samtidig har litteraturen sine egne murer i form av språk, 
sjanger og det problematiske skillet mellom finkultur og populærkultur. Disse trådene vil vi samle 
i årets festival.

Stavanger er i 2008 europeisk kulturhovedstad under visjonen Open Port, der Sølvberget selv  bidrar 
med prosjektet Gjestfrihetens kunster. I det filosofiske hovedsymposiet Gjestfrihetens kår skal vert-
skapsrollen problematiseres. Samtidig feirer vi i Norge Mangfoldsåret, og EU feirer European Year of 
Intercultural Dialogue. Helen Oyeyemi, Madeleine Thien, Marina Lewycka og Mustafa Can beskriver 
alle kulturmøter i bøker som har funnet lesere også utenfor egne landegrenser. 

Kapittel er en festival for litteratur og ytringsfrihet. Roberto Saviano stakk sine hender ned i et 
mafiavepsebol i Napoli i Italia; nå kommer han til Kapittel for å fortelle om ytringsfrihetens vilkår i et 
demokratisk land. 

Kapittel Film var nytt i fjor, og i år satser vi videre på et eget filmprogram under festivalen. Filmpro-
grammet skal både belyse og kommentere det øvrige programmet, og vil gi oss dokumentariske 
høydepunkter fra blant annet Palestina og Nord-Korea.

En nyvinning av året er at vi slipper til andre stemmer og blikk også i festivalsjefstolen. Vi har 
hentet inn tre utenforstående kulturinstitusjoner som får frie tøyler som kuratorer av én scene, én 
kveld. De tre som har tatt utfordringen er nystiftede Flamme Forlag, tidsskriftet og den løse litterære 
kanonen Kraftsentrum og Stavanger-baserte Numusic, som skal gi takt og tone til litteraturen med 
konseptet Nuliterature. 

Ellers tilbyr Kapittel som vanlig en god blanding av både viktige, etablerte og nye stemmer. Festivalen 
skal være et sted hvor publikum både får sjansen til å møte sine favoritter og gis muligheten til å 
finne ny litteratur og oppdage nye litterære tendenser. Vi skal være en møteplass som tilfredsstiller 
nysgjerrighet og gir innsikt.

Legg allerede nå www.kapittel.com blant bokmerkene dine. Her oppdaterer vi jevnlig gjestelista 
fram mot festivalstart. Det endelige programmet finner du også her, og i trykt form, fra begynnelsen 
av august. 

Vi sees!
Eirik Bø, festivalsjef     

murer Kapittel 08
Stavanger International Festival of Literature and Freedom of Speech
walls | 8.-14.09.2008

Kapittel 08
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Studietur til Cairo 
og Alexandria

Spennande bruktbøker
i alle kategoriar

Tlf. 57 69 22 10 www.bokbyen.no
6848 Fjærland post@bokbyen.no

DEN NORSKE BOKBYEN

Ope 10-18 kvar dag 1. mai-30.september
Postordre og nettsal heile året

Frå sesongen 2008:
Sesongopning 1.-4. mai - nytt utsal,
polarforsking og føredrag
Boknatt 21. juni - konsert, bruktbokmarknad,
forfattarar og folkeliv

Trenger du en ny medarbeider? Er du på bibliote-
karjakt? Bruk Bibliotekaren til å komme i kontakt 
med aktuelle søkere! Det er rimelig, vi utkommer 
hyppig, og du treffer bibliotekarer og bibliotekar-
studenter i hele landet på en effektiv måte. 

Spesialtilbud for stillingsannonser i 2008: En åt-
tendedels side er gratis! Kvart side koster 400,-. 

Ta kontakt: 
Ring redaktør Erling Bergan på 91 31 80 01, eller 
send epost til erling.bergan@bibforb.no. 

Stillingsannonser i Bibliotekaren

YS om Revidert nasjonalbudsjett:

Regjeringen delvis på riktig 
spor i miljøpolitikken
- Vi er glade for at Regjeringen tar på 
alvor de globale og nasjonale utfordrin-
gene vi står overfor med tanke på klima 
og miljø. Det er imidlertid nødvendig 
med langt større fokus på bærekraftig 
utvikling og en mer helhetlig satsing på 
klima og miljø, sier YS leder Tore Eugen 
Kvalheim i en kommentar til revidert 
nasjonalbudsjett som ble lagt frem i 
dag.

YS er positive til at Regjeringen legger til rette for en sterk 
og koordinert satsing på klima- og energiforskning, og at 
forskningen på fornybare energikilder og karbonfangst og 
lagring styrkes. 

- Vi mener imidlertid at innsatsen i forskningen på flere 
områder innenfor klima, miljø og bærekraftig utvikling bør 
intensiveres.  Det kan ikke kun satses stort på energifors-
kning, sier YS-lederen.

YS er også glad for at Regjeringen foreslår en tilleggs-
bevilgning på 100 millioner for å fremskynde utbedring 
av Oslotunnelen og tilgrensede jernbanestrekninger i 
Oslo-området, men påpeker at det fortsatt er behov for 
økte overføringer for å oppgradere jernbanen over hele 
landet.

Regjeringens forslag om at det skal gis avgiftsfritak for 
utslippskilder som er omfattet av avtale med staten om 
gjennomføring av NOX reduserende tiltak, er et løsningso-
rientert forslag. 

- Målet er jo at det iverksettes tiltak for å redusere utslip-
pene istedenfor at forurenseren passivt aksepterer å betale 
avgiftene - og fortsetter med utslippene som før. Dette kan 
være et bra virkemiddel å bruke i lignende tilfeller, sier YS 
leder Tore Eugen Kvalheim. 

Bibliotekarforbundets redaktør Erling Bergan planleg-
ger en ny studietur til Egypt for bibliotekfolk og andre 
interesserte. Tidspunktet ser ut til å bli 7. - 17. november. 
Prisen ser ut til å bli kr 12.500,- for reise og opphold i 
dobbeltrom, med frokost. Detaljer om turen, med pro-
gram og informasjon om påmelding, kommer på BFs 
nettsted www.bibforb.no i første halvdel av juni. Har 
du spørsmål, kan du ringe Erling på 91 31 80 01, eller 
sende ham en epost på erling.bergan@bibforb.no.



Smarte og morsomme hyllemarkører til barne- og 

ungdomsavdelingens bokhyller. Tydelige, pedagogiske 
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Superenkelt  
  å finne frem!

Easy Finder  
introduksjonspris 

,-
Ord pris 550,- Tilbudet gjelder til 30/06-08

Format Lengde tot 260 mm 

 (Passer hylledybde på minimum 170 mm) 

Skiltdetalj  B90 x H86 mm. Tykkelse 4 mm.

Materiale Acryl, polymetylmetakrylat (PMMA) 

 med screentrykk.

Design Louise Hederström & Dan Jonsson.

Enhet sett på 14 markører (ulike motiv)

2355 Easy Finder

Bestill direkte! www.bseurobib.no BS EUROBIB DIRECT  |  Kundeservice 22 08 34 00 |  kundeservice@bseurobib.no |  www.bseurobib.no


    



direct



28 | Bibliotekaren 6/2008

 
HOVEDBIBLIOTEKAR  

2. gangs utlysning 
 
Ved Universitetsbiblioteket i Agder er det ledig en fast 100 % 
stilling som leder av virksomhetsområdet samlinger. 
Stillingen skal ivareta oppgaver knyttet til universitets-
biblioteket som helhet. 
 
Universitetsbiblioteket består av fem bibliotek lokalisert i 
Arendal, Grimstad og Kristiansand, og utfører til sammen 25 
årsverk - 17 av disse ved virksomheten i Kristiansand. 
BIBSYS brukes som biblioteksystem. For informasjon om 
universitetet og universitetsbiblioteket, se: http://www.uia.no 
 
Stillingen er tillagt faglig ansvar for virksomhetsområdet 
samlinger. Dette innebærer blant annet koordinering, 
utvikling og kvalitetssikring av oppgaver knyttet til 
medievalg, innkjøp, registrering og behandling av 
mediesamlingene, trykt og elektronisk - for hele 
universitetsbiblioteket. Den som tilsettes vil delta i operativ 
drift, blant annet med vakter. Leder av virksomhetsområdet 
møter i bibliotekets ledermøte. 
 
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på minimum 
bachelornivå, gode IKT-kunnskaper og relevant erfaring. 
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 
 
Vi søker en medarbeider som ønsker å være en pådriver i den 
bibliotekfaglige utviklingen, og som vil bidra til å skape et 
mest mulig tilgjengelig og godt tilbud for bibliotekets 
brukere. Evne og vilje til teambygging, samarbeid og 
kommunikasjon vil være avgjørende. 
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile 
mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk 
mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og 
rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med 
innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. 
 
Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de 
bestemmelser som til enhver tid gjelder for tekniske og 
administrative stillinger ved Universitetet i Agder. Tilsetting 
foretas av tilsettingsråd for teknisk-/administrative stillinger 
ved Universitetet i Agder. 
 
Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, l.pl. 90.205, 
kode 1077, hovedbibliotekar, ltr. 52-56. For spesielt godt 
kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går 
lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 
 
Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
bibliotekdirektør Else-Margrethe Bredland, tlf 38 14 11 10, 
mobil 918 73 533, e-post else.m.bredland@uia.no 
 
Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål 
sendes Universitetet i Agder, Personal- og 
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand 
innen 18.04.08. Søknaden merkes med ref. nr 19/08. 

BIBLIOTEKAR VED 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I AGDER
Ref nr 64/08

Fra 1. august 2008 er det ledig ett 2- årig engasjement, med mulig-
het for forlengelse, ved Universitetsbiblioteket i Agder. Arbeidssted 
for tiden Kampus Kristiansand.
Universitetsbiblioteket i Agder er lokalisert på universitetets studi-
esteder i Arendal, Grimstad og Kristiansand, og utfører til sammen 
25 årsverk – 18 av disse i Kristiansand.  

For informasjon om Universitetet i Agder: 
http://www.uia.no/

Stillingen er knyttet til virksomhetsområdet Fag og formidling, med 
særlig fokus på økonomi- og samfunnsfag. Oppgavene vil være 
allsidige, med hovedvekt på samlingsutvikling, publikumsarbeid 
og veiledning/undervisning.  

For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på bachelornivå, 
gode IKT-kunnskaper og relevant erfaring. Erfaring med undervis-
ning/veiledning vektlegges. Personlige egenskaper vil bli tillagt 
stor vekt. 

Vi søker en engasjert og serviceinnstilt medarbeider som ønsker 
å delta aktivt i utviklingen av Universitetsbiblioteket i Agder som 
ressurs for studenter og ansatte.  

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile 
mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål 
å oppnå en balansert alders- og kjønnsmessig sammensetning 
og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med 
innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser 
som til enhver tid gjelder for tekniske og administrative stillinger ved 
Universitetet i Agder. Tilsetting foretas av tilsettingsråd for teknisk-/
administsrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, l.pl. 90.205, kode 
1410, bibliotekar, ltr 38-48. Fra lønnen går lovfestet innskudd til 
Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
bibliotekdirektør Else-Margrethe Bredland, 38 14 11 10 / 918 73 
533, e-post: else.m.bredland@uia.no.

Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplys-
ninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken 
”Send søknad”.
Alternativt kan søknad og CV med fullstendige opplysninger om 
utdanning og praksis sendes Universitetet i Agder, Personal- og 
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand, 
innen 12.06.08. Søknaden merkes med Ref. nr. 64/08.

Ledig 100% fast stilling 
som spesialbibliotekar ved 
Madla bibliotek

Sølvberget KF, Stavanger bibliotek har ledig 100% 
fast stilling som spesialbibliotekar med ansvaret for 
Madla bibliotek.

Madla bibliotek ligger sentralt plassert i en bydel med 
20 000 innbyggere. Madla bibliotek består pr i dag 
av 1,2 årsverk og har åpent 4 dager i uka.

Madla bibliotek har hatt gode besøks og utlånstall, vi 
ønsker oss en bibliotekar som kan være med å utvikle 
biblioteket videre, særlig med tanke på å satse på 
barn og ungdom. Du må kunne arbeide selvstendig, 
ta initiativ og se muligheter.

Arbeidsoppgavene vil bestå i daglig driftsansvaret 
for biblioteket, videreutvikling, skrankevakter, ar-
rangement, medievalg og annet forefallende biblio-
tekarbeid.

Stillingen er organisatorisk plassert i kultur- og fakta-
biblioteket ved Sølvberget, Stavanger bibliotek. Avløn-
ning i kapittel 5 som spesialbibliotekar. Kode 8112

Stillingen er ledig fra 1. september.

Søkere må ha godkjent bibliotekarutdanning.

Spørsmål om stillingen kan rettes til leder av kultur- 
og faktabiblioteket, Anne Torill Stensberg Lura, tlf: 
51 50 78 83, mob: 99 25 49 39 eller e-post: anne.
torill.s.lura@stavanger-kulturhus.no

Søknad med kortfattet CV sendes til Sølvberget KF, 
Postboks 310, 4002 Stavanger. 

Søknadsfrist 13. juni 2008. Papirer vil ikke bli 
returnert.
 

Oslo • Drammen • Tønsberg • Porsgrunn • Kristiansand • Stavanger • Bergen • Trondheim
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Godt lesestoff:

www.dagogtid.no

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! 

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

Takk for hjelpen!

Korrekt medlemsinfo?

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven: 

www.bibforb.no
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Finnmark
Ragnhild Måsø
Tana bibliotek
Telefon:    78 92 53 66
E-post:     ragnhild.maso@tana.kommune.no

Troms
Katrine With Eielsen
Troms fylkesbibliotek
Telefon:   92 86 43 66
Epost:      katrine.with.eielsen@tromsfylke.no

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

Trøndelag
Ingrid Ericson
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Telefon:    73 55 91 36
Epost:      ingrid.ericson@hist.no

Møre og Romsdal
Vidar Kursetgjerde
Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Telefon: 70 16 22 67
E-post:  vidar.kursetgjerde@mr.fylkesbibl.no

Leder: Monica Deildok
Rådgiver:  Thor Bjarne Stadshaug
Konsulent: Eva Trønnes 
Adresse: Lakkegt. 21, 0187 Oslo
Telefon: 48 02 09 00
Fax: 22 17 04 96
E-post: bf@bibforb.no
URL: www.bibforb.no

Sogn og Fjordane
Torill Berge
Gloppen folkebibliotek
Telefon:   57 86 62 32
Epost:      torill.berge@gloppen.kommune.no

Hordaland
Kasper Vejen
Statped Vest kompetansesenter
Telefon:    55 92 34 99 
E-post:     kasper.vejen@statped.no

Rogaland
John David Didriksen
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Telefon:    51 83 11 07
Epost:       john.d.didriksen@uis.no

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
Mobil:     41 21 23 57
E-post:    monica.deildok@bibforb.no

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

Styremedlemmer
Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik
Roger Dyrøy, Kristiansand folkebibliotek
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn bibliotek
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek
Henriette Primberg, Forus videregående skole

Varamedlemmer
Knut Hverven, Lovisenberg diakonale høgskole
Gro Haugastuen, Stavanger bibliotek og kulturhus
Mette Rysjedal, Deichmanske bibliotek
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”Stillingskoder for ledere med rapporte-
ringsbenevnelser i kap. 5:

Plasseringen av rapporteringsbenev-
nelse for ledere i denne oversikten er ikke 
til hinder for andre forbindelser mellom 
rapporteringsbenevnelse og stillingskode 
for ledere, når dette ut fra lokal organise-
ring er mer hensiktsmessig. 
8451 Leder - Rapporteringsbenevnelser:

   Ass. adm.sjef
   Ass direktør
   Ass. rådmann
   Avdelingsjordmor
   Avedlingsbibliotekar
   ...”

Fra Riksmeklingsmannens ved-
tatte løsning på tariffoppgjøret i 
kommunal sektor i år. Mannlige 
bibliotekarer i st.kode 8451 bør 
altså passe på sine edlere deler i 
kommende tariffperiode...

Gamle artikler om IT er artig lesning. Særlig 
de som gjør opp status og ser litt framover. Er 
det et felt i samfunnet som er vanskelig å spå 
om, så må det være alt som har med data og 
internett å gjøre. 

Ingen skal henges ut for å prøve å se de store 
linjene i IT-utviklinga. Tvert imot. Det er nok 
heller for lite enn for mye IT-politisk tenkning 
ute og går. Ikke politikk i betydningen styring 
og restriksjoner, men i betydningen å utnytte 
muligheter. 

Som i de fleste sammenhenger, er det lurt 
å kikke bakover i historia når man skal trekke 
linjene framover. La meg gi noen smakebiter fra 
IT-steinalderen, altså i forgårs.

Uninytt ga i sitt nr 1/1994 ”den mest eksakte 
oversikten over maskiner som er tilknyttet 
Internet  i Norge”. Den viste til sammen 274 
domener og 40.206 tilknyttede maskiner. Og 
Uninett var operatør for 70 % av domene og 
85 % av de tilknyttede maskinene. Uninett var, 
og er, det statlige IT-selskapet som driver net-
tjenester for universitet og høgskoler i Norge. 
Det kommersielle internettet hadde ikke tatt helt 
av i Norge ennå, kan man si.

Da Scientific American i 1995 hadde et 
spesialnummer om ”The Computer in the 21st 
Century”, hadde www overtatt for Gopher, 
og perspektivene eksploderte: ”Computers 
and networks will democratize human com-
munications. Nearly everyone would be able 
to put his or her ideas, concerns and demands 
before all others. This freedom will undoubtedly 
bring sociological consequences, including the 
formation of electronic tribes that can span 
physical distance”, skrev IT-professor Michael 
L. Dertouzos ved MIT den gang. I dag kan vi vel 
si at det er slike ”tribes” på Facebook? 

Da det radikale tidsskriftet “Mother Jones” 
hadde sitt 20 års jubileumsnummer i 1996 og 
tok pulsen på samfunnsutviklinga, hadde Neil 
Postman – forfatter av blant annet ”Vi morer 
oss til døde” – følgende betraktning: ”There is 
an audience out there waiting to be organized 
to make sure that we think a little more clearly 
on these matters. Parents are … wondering 

Steinalderen - altså i forgårs

Redaktør

Erling Bergan

whether they should be paying money to have 
their kids sit in front of computers for hours and 
never go out on the street and talk to anyone.”

Samme år deler Jon Bing noen av sine visjoner 
i TeleVerden, Telenors magasin for næringslivet. 
Han mener at informasjonsteknologien ”kan øke 
avstanden eller føre til det motsatte, at den brin-
ger mennesker sammen. Kanskje den fører til at 
når jeg går på kontoret så tar jeg på meg virtuell 
virkelighet sluttbrukerutstyr og setter meg inn i 
et virtuelt kontorlandskap omgitt av mine virtuelle 
arbeidskamerater. Og den jeg skal ha tak i sitter 
alltid ved neste kontor, uansett om vedkommende 
faktisk befinner seg på den amerikanske vestkys-
ten eller i Afrika eller i India. Kanskje kan jeg få 
et spennende og givende fellesskap.”

Til slutt en sunn påminnelse om god IT-
utvikling. I Scientific American i 1997 skriver 
Michael Lesk under tittelen ”Going digital” om 
de store digitaliseringsprosjektene som da var i 
sin begynnelse: The main drawback of scanning 
is that it produces only digital images, which, 
like the typeset pages of books, are good only 
for viewing. There is as yet no easy way to find 
a particular quote or passage buried within a 
scanned book. … And for visually impaired users, 
images of books are no more accessible than 
the books themselves.” 

Men den helt store artikkelen fra IT-historien, 
er skrevet av Vannevar Bush i 1945-utgaven 
av The Atlantic Monthly, under tittelen ”As We 
May Think”. Allerede for 63 år siden forutså 
han wikipedia, kan man nærmest si: ””Wholly 
new forms of encyclopedias will appear, ready-
made with a mesh of associative trails running 
through them.” 

Hvor rett hadde ikke Bush! – Eh, altså, Van-
nevar.


