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Festivalbibliotekarene!
I år har det tatt av. Norge opplever en rekord i antall sommer-
festivaler. Og nå våkner biblioteknorges interesse for å møte 
dette festivalpublikummet. Er dette en gimmick eller en del av 
framtida for bibliotekene? 

12
Fra samling til formidling 
Fra Ringsaker til København er det et godt stykke. Til Lillehammer er det 
derimot bare et steinkast. Biblioteksjef Mette Westgaard fikk en smak av 
storbyens bibliotekendringer i eget nærområde.
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Når det nye forbundsstyret avholdt sitt første 
styreseminar tidlig i juni, sto politikk sentralt 
på dagsorden. Med landsmøtet friskt i minne, 
og etterspørselen etter en mer tydelig og aktiv 
holdning fra BFs side i bibliotekpolitikken var 
dette helt naturlig. 

Som en innledning til debatt om bibliotek-
politikk i BF hadde jeg laget en oppsummering 
av vårens BF aktiviteter på politikkområdet. 
BFs ledelse tok grep om politikken allerede 
før landsmøtet i april, fordi vi erkjente at en 
rekke viktige begivenheter krevde vårt nær-
vær på arenaen. 

Når vi nå skal arbeide videre med utvikling 
av bibliotekpolitikken i BF, finner jeg det na-
turlig å redegjøre for vårens aktiviteter også 
på lederplass i Bibliotekaren. For på denne 
måten å gjøre medlemmer og tillitsvalgte 
kjent med dem. 

Våren 2008 har BF avholdt følgende 
møter med representanter for Stortinget og 
regjeringen:

28. februar: Møte med SVs representanter  y
i Familie- og kulturkomitéen.
1. april: Møte med statssekretær Wegard  y
Harsvik i Kultur- kirkedepartementet.
2. april: Møte med Stortingets kulturkomi- y
temedlemmer fra Sp, SV og Ap.
6. mai: Møte med statssekretær Lisbeth  y
Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet.

I tillegg holdt vi innelegg på partiet Venstres 
programseminar den 19. juni.

Vi har fått publisert to innlegg i Aftenposten 
i tidsrommet mars-mai 2008.

I arbeidet med politikken denne våren har 
vi fokusert på forventninger til stortingsmel-
ding om bibliotek. Med noe ulik vektlegging 
avhengig av hvilen sammenheng vi har opp-
trådt i har vi hatt følgende hovedpunkter som 
utgangspunkt:  

Bibliotekene som samfunnsverktøy y
Det sømløse bibliotek y
Informasjonskompetanse og Norge som  y
kunnskapsnasjon
Digitale tjenester  y

Vi har formidlet betydningen av at den 
varslede bibliotekmeldingen tydeliggjør 
bibliotekenes rolle som verktøy for i sam-
funnsutvikling og at stortingsmeldingen 
meisler ut en norsk bibliotekpolitikk, slik 
at bibliotekenes eiere gis tydelig retnings-
angivelse for videre utviking av bibliotek i 
Norge. Dette standpunktet ble forankret 
på landsmøtet, da landsmøtet vedtok utta-
lelsen: ”Bibliotekmeldingen – hva venter vi 
på?”. Denne uttalelsen er tidligere gjengitt 
i Bibliotekaren i sin helhet. Hovedtrekkene 
i den kan oppsummeres som følger:

Selv om Stor tinget ikke er direkte  y
bevilgende instans til folkebibliotek, 
skolebibliotek eller universitets- og 
høgskolebibliotek, må sentrale politi-
kere meisle ut en overordnet norsk bi-
bliotekpolitikk med utgangspunkt i de 
samfunnsoppgavene som bibliotekene 
bidrar til å løse.
Bibliotekene har mange ulike eiere – kom- y
muner, fylkeskommuner, staten, helsefor-
etak, private virksomheter. Nettopp derfor 
er en overordnet nasjonal bibliotekpolitikk 
vesentlig. Det må være en politikk som 
gir retning, som løfter fram nasjonale 
løsninger, som gir hele nasjonen tilgang 
til de samme digitale ressursene og som 
sikrer et faglig nivå gjennom fagutdannet 
personale. 
Vi vet at satsing på bibliotek virker.  Fors- y
kning viser at satsing på bibliotek virker. 
Andre nasjoner som Finland, Danmark, 
Irland, Singapore og Sør-Korea har vist at 
satsing på bibliotek virker. De nasjonene 
som scorer høyest i PISA-undersøkelsene 
har satset systematisk på bibliotek
Fagutdannede bibliotekarer har minimum  y
3-årig høyere utdanning. For å kunne 
møte de utfordringene samfunnet og 
biblioteksektoren står overfor i fremtiden, 
krever Bibliotekarforbundet statlig finan-
siering av et kompetanseløft for bibliote-
karer, slik lærerne har fått i forbindelse 
med Kunnskapsløftet. 

Regjeringen har nå en mulighet til å levere  y
en bibliotekmelding som inneholder en 
overordnet og helhetlig norsk bibliotek-
politikk, som kan danne grunnlaget for 
videre arbeid med bibliotekutvikling i 
Norge - i den enkelte kommune, i den 
enkelte skole, ved den enkelte utdan-
ningsinstitusjon og den enkelte virksom-
het. Det norske samfunnet trenger en 
bibliotekpolitikk med ambisiøse mål og 
reelle virkemidler. 

Det er ikke hvert landsmøte i BF som 
vedtar bibliotekpolitiske uttaleleser, og det 
at landsmøtet vedtok denne er derfor i seg 
selv positivt. For forbundets ledelse har ut-
talelsen vært tatt i bruk når vi har formulert 
innspill til politikere og statssekretærer.

På bakgrunn av nevnte aktiviteter mener 
jeg vi har fått til mye når det gjelder å være 
mer aktive på politikkområdet denne våren. 
Vi har imidlertid mange store utfordringer 
å ta tak i på dette området, når det gjelder 
innhold, form og formidling. Ikke minst når 
det gjelder politikkutforming mener jeg vi 
har et stort forbedringspotensial.

Vi har behov for dypere diskusjoner i 
forbundsstyret og landsstyret og bredere 
diskusjoner i organisasjonen; på arbeids-
plasser og i fylkeslagene. 

Det er først når vi har gjennomdiskuterte 
og prioriterte satsingsområder innenfor bi-
bliotekpolitikken at vi for alvor kan sette den 
politiske agenda og være pro-aktive, i stedet 
for å svare på henvendelser, eller reagere på 
andres utspill som så ofte tidligere har vært 
vårt lodd på politikkområdet. Dette betyr 
ikke at vi ikke også skal svare på andres 
henvendelser for eksempel gjennom å delta 
i bibliotekdebatt i mediene, men vi skal ikke 
bare det. Vi må ta mål av oss til også være 
den aktøren som setter debatten. 

Monica Deildok
Forbundsleder

Lederen har ordet
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Tekst:  Erling Bergan
Foto:   Arendal bibliotek/
         Festivalbibliotekarene på Hove

Det begynte på forsommeren i fjor. 
Hovefestival på Tromøya nærmet seg. 
Kristin Flo meldte til biblioteknorge at 
Arendal bibliotek skulle ha festivalbibli-
otek i landsbyen på Hove hver dag fra kl 
10 om morgenen til kl 22 om kvelden! 
Og så la hun til: - Vi er der folk er. 

Tilbudet var der for at folk kunne få 
lese bøker, blader, tegneserier, få lå-
nekort, presentere egne tekster, bytte 
egne bøker eller bare snakke med en 
festivalbibliotekar. 

I år har det tatt av. Norge opplever en rekord i antall sommerfestivaler. 
Og nå våkner biblioteknorges interesse for å møte dette festivalpublikummet. 
Er dette en gimmick eller en del av framtida for bibliotekene? 

Festivalbibliotekarene!

Mange merket seg tilbudet. Kanskje 
noen flere bibliotek gjorde det samme 
allerede i fjor. Men i år har det i hvert 
fall tatt helt av. 

Surfing, kaffe, lån og salg
Etter inspirasjon fra Arendal, satset 

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek på festi-
valbibliotek i år. De er en by med mange 
besøkende om sommeren, og de har 
Slottsfjellfestivalen 17. – 19. juli. Der 
ønsket biblioteket å være tilstede. 

Bodø bibliotek stiller også opp på 
festival i sommer. Det skjer på Parken-
festivalen i Bodø 22. og 23. august. 
- Vi skal ha et telt med ulike media, 

surfing på nett, aviser, utlån og mu-
lighet for en kaffekopp. Rett og slett 
synliggjøre hva biblioteket har å tilby, 
forteller biblioteksjef Sonja Osnes til 
biblioteknorge-lista.

Ullensaker bibliotek deltok for første 
gang på årets Tjernfestival lørdag 21. 
juni. Tjernfestivalen arrangeres ved 
Nordbytjern som er Ullensaker kom-
munes tusenårssted. Biblioteket deltok 
med salg av barnebøker og pocketbø-
ker for voksne. - Den mest populære 
aktiviteten vår var likevel binding av 
blomsterkranser. Flere bøtter med 
blomster ble plukket inn av ansatte 
ved biblioteket og flere måtte plukkes 

Da regnet kom, tok litteratur-
scenen arrangementene sine 

inn i festivalbiblioteket. 

- Her har vi hatt det godt; sol, vind, litt regn. 
Verdens beste sted å være bibliotekar, 
sier festivalbibliotekarene.

Geir Olav fra Bømlo satte stor pris på bibliotekets ku-bok. 
Neste festival er han klar for ”Grundig om gris” eller 
”Sau i sentrum”.

[ SOMMERBIBLIOTEK ]
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underveis. To ungdommer veiledet i 
kunsten. Utover ettermiddagen vrimlet 
det av yndige blomsterbarn i tjernom-
rådet. Alle som bandt sin blomster-
krans fikk også ett eksemplar hver av 
boken Blomsterfesten av Elsa Beskow, 
forteller biblioteksjef Eli Wilhelmsen i 
Ullensaker. 

Hun legger til at det var veldig trivelig 
stemning og mange gode tilbakemel-
dinger til bibliotekets ansatte. - Dette 
gjør vi neste år også, sier hun. Ullensa-
ker bibliotek deltar for øvrig også på 
Jessheimdagene i midten av august, 
med boksalg ute på torget.

Stoppested Verden
Etter inspirasjon fra blant annet 

Arendal biblioteks deltagelse på Hove-
festivalen, deltar også Hamar bibliotek 
på festival i sommer, melder Kristin 
Mo. De hadde egen bokhule på den 
internasjonale kulturfestivalen for barn 
”Stoppested Verden” i juni. I bokhulen 
kunne man bla i praktbøker fra de lan-
dene man besøker på festivalen, eller 

være med på en rolig lesestund blant 
putene. Festivalen skal gi kunnskap 
om vårt flerkulturelle mangfold gjen-
nom konserter, verksteder, aktiviteter, 
forestillinger og utstillinger. 

Musikken i litteraturen
I samarbeid med foreningen !les 

og Litteraturhuset lager Deichman 
festivalbibliotek på Øyafestivalen 6. - 
9. august, melder Rolf Andersen ved 
Deichmanske bibliotek. 

- Ikke overraskende er vi inspirert av 
Arendal biblioteks innsats på Hovefesti-
valen i fjor (og i disse dager). Vi skal ha 
bøker, musikk etc., samt forfattermøter, 
forteller han til biblioteknorge, og siterer 
deres egen omtale av tilbudet: - På Øya 
i år finner du en litterær oase hvor du 
kan ta en velfortjent pust i bakken, og 
reflektere litt over hvilken plass god mu-
sikk har i litteraturen - og vice versa.

Verden i Førde
Også Førde bibliotek åpner dørene 

mer enn vanlig i sommer. De slipper å 

dra ut til noen festival, ettersom Førde 
internasjonale folkemusikkfestival i 
snart tjue år har hatt brorparten av 
konsertene sine i byens store kultur-
hus Førdehuset, der biblioteket også 
holder til. Nå utvider de åpningstidene 
fredag og lørdag under festivalen, og 
setter opp utstillinger som passer til 
festivalens tema. 

Kanskje hadde de merket seg bak-
side-kommentaren i Bibliotekaren i au-
gust i fjor, der Førde bibliotek ble brukt 
som eksempel. Det dreide seg om  
bibliotek som burde ta en diskusjon 
på sommeråpningstidene sine: Hvor 
lurt er det ikke å være synlig åpne og 
til stede når sommergjestene ”vaker 
rundt inngangsdøra deres med ledig 
tid og opplevelseslyst i blikket”?

Ved Sogn og Fjordane fylkesbiblio-
tek griper de også anledningen, og 
satser på salg av kasserte bokbåt- 
bøker til festivalfolket i Førdehuset. 
Det har de gjort før, men da fra bok-
bussen som sto parkert ved festiva-
lens salgsboder.

Torsdag er poesidag på festivalen: Monica Aasprong 
starter showet. Endre Ruset leser fra ”Kims lek”. 
Og det er Rebecca Kjelland, Lisa Lie, City Slangzine...

På litteraturscenen i biblioteket: 
Bjarte Breiteig leser fra novellesam-
linga ”Folk har begynt å banke på”.

Hun fikk lov å lade mobilen på festivalbiblioteket. 
- Har du en god bok å anbefale meg, spurte hun. 
Så var det gjort. 

 

[ SOMMERBIBLIOTEK ]
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Egen blogg
Tilbake til Arendal bibliotek, vetera-

nene blant Norges festivalbibliotekarer. 
I år er de på hugget igjen. Hovefestiva-
len har etablert seg som en av de store 
festivalene, og Arendal bibliotek er en 
del av tilbudet på området. 

Kvelden før første vakt meldte en av 
festivalbibliotekarene på deres egen 
blogg: 

- I morgen - St.Hans - skal jeg ha 
første kveldsvakt på Hovefestivalens 
bibliotek. Arendal bibliotek flytter ut en 
filial som festivaldeltakerne kan benytte 
seg av under hele festivalen og jeg har 
meldt meg som frivillig. Spennende å 
være med på formidling av bibliotektje-
nester på litt utradisjonelle steder. Blir 
det regn i morgen tro?

Og det ble det. Men utover festi-
valuka var det også godvær. Men da 
regnet tok tak en av de siste dagene, 
fikk de besøk av festivalens Littera-
turscene. De flyttet simpelthen inn på 

festivalbiblioteket. Ingen dum kobling, 
vil de fleste si. 

Fire ganger fire meter
Festivalbiblioteket på Hove var ikke 

stort. Fire ganger fire meter partytelt ga 
likevel rom for et mangfoldig tilbud, som 
festivaldeltakerne satte pris på. 

- Festivalbiblioteket er et populært 
sted å innta frokosten mens man leser 
aviser og morsomme bøker. Mange av 
festivaldeltakerne har stor respekt for 
bøkenes plassering på hylla, og kikker 
spørrende bort på festivalbibliotekarene 
før de tør å sette boka på plass, skriver 
festivalbibliotekar Line Folkedal Trondsen 
på bloggen.

En annen bibliotekar på festivalen er 
Kristin Flo. Hun forteller at bibliotekteltet 
også har en seng til fri bruk av de som vil 
hvile seg med en bok, dagens avis eller en 
tegneserie. Hadde de hatt flere strømuttak 
kunne de også scora stort på alle telterne 
med behov for å lade mobilen sin. 

Reidar ”Jon Demon” Kjelsen ville låne 
sprittusj av festivalbiblioteket. Han hadde 
en del damer som venta på å bli tatovert. 

Men det ble bibliotekar Line Folkedal 
Trondsen som fikk demon på magen! 

P3-morgen er på Hovefestivalen, og jakter på Henrik Wergeland. 
De har vært over hele festivalen, men uten å lykkes. 
Før de kom til biblioteket! 
De ble veldig fornøyde med bibliotekets Wergeland-alter, 
og intervjuet festivalbibliotekar Sissel Elefsen.

En lunge i festivalområdet
- I fjor hadde vi mellom 500 og 600 

innom festivalbiblioteket hver dag. I år 
er det flere, blant annet takket være 
en bedre plassering, forteller Arendals 
biblioteksjef  Ola Eiksund. Han ser til-
budet som en lunge i festivalområdet, 
noe ungdommen setter pris på. 

Og en prislapp har dette også for 
Arendal bibliotek. I størrelsesorden 
50.000 kroner, antyder Ola Eiksund. 
Men det er ikke tvil om at han synes 
dette er vel anvendte penger.  

Noe hans bibliotek åpenbart har 
inspirert andre bibliotek til å mene 
også. Neste år melder kanskje enda 
flere bibliotek seg på festivalbølgen. Så 
vil det vise seg om dette peker ut en 
retning for folkebibliotekene: Å tilpasse 
tilbudene til stedene og tidene der folk 
er. Eller om det er en gimmick som går 
over om noen år. 

 

[ SOMMERBIBLIOTEK ]
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Vi ønsker alle våre 
kunder, forbindelser og 
gode venner en deilig, 
solrik sommer!
Hilsen alle oss i Bibits

Bibliotekarforbundets forhandlingskurs I
Mandag  8. september - onsdag 10. september

Sted: 
NITOs konferansesenter, Lakkegata 3, Oslo

Kursansvarlig:  
Rådgiver Thor Bjarne Stadshaug

Foredragsholdere:  
Thor Bjarne Stadshaug, Børge Rostvåg og Monica Deildok

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
•	 Hovedtariffavtalens bestemmelser om lønn og forhandlinger, 

med særlig fokus på forberedelse til lokale forhandlinger
•	 Generell forhandlingsteknikk
•	 Øvelser i forhandlinger

Første dag av kurset er deltakerne delt etter tariffområde. 
Andre og tredje dag er felles  kurs om forhandlingsteknikk.

Vi håper at mange kan delta!

Påmelding til BFs sekretariat senest 15. august
Meld på til: BFs sekretariat, epost: bf@bibforb.no 

NB! Det er viktig at du oppgir epostadresse og telefonnummer 
vi kan nå deg på. Du må også oppgi hvor mange netter du skal 
bo på hotell.  Bibliotekarforbundet dekker alle utgifter, men du 
bestiller selv reise. Bibliotekarforbundet booker hotell.

Kontakt sekretariatet (tlf  48 02 09 00) dersom det 
er noe du lurer på i forbindelse med kurset.

Bibliotekarforbundets forhandlingskurs II 
Torsdag 11. september - fredag 12. september 

Sted:  NITOs konferansesenter, Lakkegata 3, Oslo

Kursansvarlig:  BFs nestleder Hanne Brunborg

Foredragsholdere:  Thor Bjarne Stadshaug og Hanne Brunborg

Kurset retter seg mot de av våre medlemmer som har gått 
på forhandlingskurs tidligere, men som har lyst til å lære mer 
og gå litt mer i dybden. 

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
•	 Kravskriving og tips ved lokale lønnsforhandlinger
•	 Beregning av lokale lønnskrav, bruk av tall og statistikk
•	 Tvisteløsninger og protokollskriving
•	 Erfaringsutveksling

Deltakelse på kurset forutsetter at en tidligere har deltatt 
på BFs forhandlingskurs.

Påmelding til BFs sekretariat senest 15. august
Meld på til: BFs sekretariat, epost: bf@bibforb.no 

NB! Det er viktig at du oppgir epostadresse og telefonnummer 
vi kan nå deg på. Du må også oppgi hvor mange netter du skal 
bo på hotell.  Bibliotekarforbundet dekker alle utgifter, men du 
bestiller selv reise. Bibliotekarforbundet booker hotell.

Kontakt sekretariatet (tlf  48 02 09 00) dersom det er noe du 
lurer på i forbindelse med kurset.
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[ SKOLEBIBLIOTEK ]

Tekst:  Anne Gjerd Olsen
         Spesialbibliotekar
         Lillehammer videregående skole

Jeg må tilstå at jeg var en smule skuffet 
over at Bård Vegar Solhjell var forhindret 
fra å komme og at det var statssekretær 
Lisbeth Rugtvedt som holdt hans innlegg. 

Skolebibliotekene i fokus under Norsk litteraturfestival: 

En annen lærdom fra Finland?
Mellom alle foredrag, lesninger og andre arrangementer under 
årets Norsk litteraturfestival på Lillehammer hadde Oppland fyl-
kesbibliotek sitt eget seminar som gikk over to dager 28.-29. mai. 
Anne Gjerd Olsen ser på hva som kom ut av ”Pisa-undersøkelsen 
– bibliotekenes rolle” og påfølgende ”Positive resultater i Pisa-
undersøkelsen – Hva kan bibliotekene lære av Finland?” 

Det er litt mer sus over at kunnskapsmi-
nisteren kommer.

Verdier som ikke måles
Hun innledet med å snakke om 

resultatene i siste Pirls- og Pisaun-
dersøkelser. Det som bekymrer mest 
er at begge undersøkelsene viser en 

negativ tendens. Et annet 
tankevekkende punkt er at 
forskjellene mellom elev-
enes prestasjoner kan sees 
i sammenheng med sosial/
kulturell bakgrunn. Det er 
viktig å arbeide for at denne 
ulikheten utjevnes. Hun sa at 
vi må huske på at det er store 

verdier i norsk skole som ikke måles i 
disse undersøkelsene.

Hva kan så årsakene til denne negative 
tendensen være? Hun ville være forsiktig 
med å synse noe, men det er 3 viktige 
årsaker som er dokumentert gjennom 
undersøkelser.

for lavt læringstrykk y
for lite systematisk leseopplæring  y
(utover den første leseopplæringen)
mye ikke-faglig aktivitet i timene y

Departementet arbeider nå med en 
stortingsmelding om kvalitet i grunnopp-
læringen. Herfra hentet hun 3 hoved-
poeng/satsingsområder for å møte 
utfordringene. 

styrke skoleledelsen og læreren som  y
leder
styrke faglig kompetanse hos lærere  y
og lage et system for videre- og et-
terutdanning
tidlig innsats. Med det menes at man  y
ikke lenger skal ha en vente og se 
holdning når elever sliter.

Statssekretær Lisbet Rugtvedt ble 
spurt hvordan vi kan bevisstgjøre 
skoleeiere og rektorer om vik-
tigheten av et godt og integrert 
bibliotektilbud. Hun svarte at 
det var en problemstilling som 
Program for skolebibliote-
kutvikling (PFSU) vil arbeide 
med. (Foto: KD)
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Styrke leseopplæringen
Å få opp leseferdigheten er sentralt i 

denne stortingsmeldingen. Manglende 
leseferdighet gjør hele skoleløpet van-
skelig. Derfor er det viktig at leseopplæ-
ringen styrkes i alle ledd fra barnehage 
og oppover. Samarbeid mellom bibliotek 
og barnehage/skole er viktig for å skape 
entusiasme og mestring. Bibliotekene vil 
kunne bidra til at forskjellen mellom elever 
på grunn av bakgrunn blir mindre.

På spørsmål om hva bibliotekene 
kan gjøre trakk hun fram to kommende 
stortingsmeldinger: Bibliotekmeldingen 
og Digitalisering innen ABM-sektoren. 
Hun så også på grunnlagsdokumenter 
for disse to meldingene, som bare vil si 
noe om kursen. Det er vanskelig å si noe 
konkret... 

Utviske kunnskapsskiller
Når det gjelder skolebibliotek gikk hun 

gjennom en del poenger fra ”Voldaun-
dersøkelsen” siden den er et av flere 
underlagsdokumenter for ”Program for 
skolebibliotekutvikling” (PFSU). 

Deretter så hun på skolebibliotek i for-

hold til Kunnskapsløftet. Selv om det er lite 
konkret om skolebibliotek i Kunnskapsløf-
tet, ligger det under som en av forutset-
ningene både for å oppnå grunnleggende 
ferdigheter og nå kompetansemål. Det er 
ønske om å utviske kunnskapsskiller og 
få en demokratisering av goder.

Alle gode intensjoner er avhengig av 
budsjetter. Slik blir utvikling av så vel 
skolebibliotek som folkebibliotek avhengig 
av lokale politikere. Men styrking av fel-
lesgodene er viktig for denne regjeringen, 
påpekte hun.

På spørsmål fra salen om hvordan vi 
kan bevisstgjøre skoleeiere og rektorer 
om viktigheten av et godt og integrert 
bibliotektilbud svarte hun at det var en 
problemstilling PFSU ville arbeide med.

Hvorfor gode PISA-tall i Finland?
Det etterfølgende foredraget ble holdt 

av Susanne Ahlroth, som er barne- og 
ungdomsbibliotekar i Helsingfors stads-
bibliotek.

Hun mente at det var vanskelig å sette 
fingeren på hva som gjorde at finske ung-
dommer gjør det så bra i undersøkelser 

som Pirls og Pisa. Men de har et godt 
grunnskolesystem med god leseinnlæring. 
Det foregår ingen nasjonale satsinger eller 
lignende for å fremme leselyst og ferdig-
heter, men et kontinuerlig grunnleggende 
arbeid i skolen. 

I Finland har de i liten grad utbygde 
skolebibliotek, men til gjengjeld gode 
folkebibliotek. Finnene låner flere bøker 
og leser mer enn vi gjør i Norge. De har 
også bedre ressurstilgang til bibliotekene 
enn vi har. Et fellestrekk er kjønnsforskjel-
len når det gjelder lesing. Faktisk er det 
større forskjell mellom kjønnene i Finland 
enn i Norge. 60 % av jentene oppgir det 
som en favorittinteresse mot bare 21 % 
av guttene.

Folkebiblioteket inviterer
Elevene bruker i liten grad skolebibliote-

ket, selv på de skolene der de har et slikt 
tilbud. Det har vært prosjekter for å forbe-
dre skolebibliotekene, men fordi det ikke 
er noe nasjonalt ansvar er det vanskelig å 
få til. På Helsingfors stadsbibliotek utførte 
de mange av oppgavene som vi vanligvis 
legger til skolebibliotek. De inviterer blant 

Susanne Ahlroth er avdelingsleder på Richardsgatans bibliotek (Rikhardinkadun kirjasto),  en avdeling av Helsingfors stadsbibliotek (Helsingin kaupun-
ginkirjasto). Her fra høytlesningsmaraton under feiringen av Astrid Lindgrens 100-årsdag sist høst. - Vi leste tekster av Astrid Lindgren hele dagen fra 
klokka ti om morgenen til åtte om kvelden. Hver leser holdt på i 20 minutter og vi leste på 5 ulike språk. Det var kjempeartig, forteller Susanne. Er det 
slikt vi må se på, når vi leiter etter forklaringer på den finske PISA-suksessen? (Foto: Chris Gurney)
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annet alle 1.klassinger til biblioteket og gir 
dem lånekort slik at de skal få en god start 
som bibliotekbrukere. 

Det er likevel en utfordring at dette er 
et frivillig samarbeid. Skolene og biblio-
teket tilhører ulik forvaltning og har ingen 
bindende avtaler. Initiativet til samarbeid 
mellom biblioteket og skolene kom stort 
sett fra biblioteket. Og siden det er frivillig, 

Bibliotekseminaret 
på Lillehammer

Oppland fylkesbibliotek arrangerte biblio-
tekseminaret ”Fremtiden” i forbindelse 
med Norsk litteraturfestival på Lilleham-
mer, 28. – 29. mai. Foredragene som ble 
holdt under seminaret kan du lese på:

http://www.oppland.no/Fag-og-tjenes-
ter/Fylkesbibliotek/Nyheter/Bibliotekse-
minaret-Fremtiden---foredrag/

blir det sårbart og avhengig av de enkelte 
bibliotekarer og bibliotekledelsen, og sik-
kert også ressurstilgangen til biblioteket.

Tiltak settes inn tidlig
Hva skal vi så konkludere av dette?  I 

Norge har vi skolebibliotek, mer og min-
dre gode, lesekampanjer og lignende, 
lite satsing på folkebibliotek og vi har 

leseferdigheter som går 
tilbake.  I Finland har de 
velfungerende folkebiblio-
tek, dårlige skolebibliotek 
og ingen nasjonale satsin-
ger. Det vi vet er at de har 
gode skoler. De har lærere 
med 5 års utdanning og 
høy status. Og de setter 
inn tiltak tidlig der de ser 
at elevene sliter. 

Folkebiblioteket har 
mange aktiviteter for barn 
og unge og de starter 
tidlig. Ahlroth mente at 
bokformidling er viktig, og 
det kan nok vi på videregå-
ende nivå bli mye bedre 
på. Det er ikke lett for 

meg, som bibliotekar i en videregående 
skole, å se til Finland for å finne svar 
på spørsmålet om hvordan bibliotekene 
kan bidra til å øke leseferdighetene til 
elevene - siden de ikke satser på sko-
lebibliotek. 

Avhengig av budsjetter
Tidlig start som bibliotekbruker og tett 

oppfølging av leseopplæringen i skolen 
ser ut til å være en farbar vei mot bedre 
leseferdigheter.

Rugtvedt snakket om undersøkelser, 
stortingsmeldinger og satsinger, men slut-
tet av med å si at alle gode intensjoner er 
avhengig av budsjetter. 

Da vet vi at utvikling og satsing på 
bibliotek er overlatt kommuner og fylkes-
kommuner som stort sett alle har dårlig 
økonomi…  

Helsingfors stadsbibliotek gjør 
mange oppgaver som vi vanligvis 
legger til skolebibliotek. - Finske 
elever bruker i liten grad skole-
biblioteket, forteller Susanne 
Ahlroth. (Foto: Chris Gurney)

Tekst:  Erling Bergan 

Det er alltid vanskelig å vurdere bru-
ken av de enkelte budsjettpostene 
underveis i løpet av året. For mens 
noen av postene forventes å ha 
en lineær utvikling – altså omtrent 
like beløp inn eller ut hver måned, 
har andre budsjettposter store 
skjevfordelinger i løpet av året. Et 
eksempel er abonnementsinntek-
tene for Bibliotekaren, som alle 
kommer inn første halvår. At årets 

Sunn BF-økonomi
Til forbundsstyrets møte i juni forelå en økonomisk status for BF 
pr 31. mai 2008. Den viste at forbundet har en sunn økonomi. 

budsjettmål er overoppfylt allerede 
etter fem måneder, må derfor sees 
i lys av dette. 

Den virkelig store inntektsposten 
i BFs budsjett er selvsagt kontin-
gentinntekter fra medlemmene. 
Det er medlemmene vi jobber for, 
og det er medlemmene vi lever 
av. Og kontingentinntektene skal 
stort sett komme likt fra måned til 
måned gjennom året. Derfor er det 
betryggende at 41,13 % av kontin-
gentinntektene er kommet inn når 

41,66 % av året er passert. 
Forbruket på alle utgiftspostene 

i BFs regnskap fram til 31. mai var 
på 45,90 % av budsjett. Her veier 
årets landsmøte tungt på årets 
første fem måneder. Men det kan 
også være grunn til å følge nøye 
med noen andre budsjettposter, 
som ligger noe over en lineær ut-
vikling. Men til gjengjeld er poster 
som for eksempel advokatutgifter 
godt under budsjett hittil i år. Et 
sunt tegn. 
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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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Bibliotekenes perspektiv må endres:

Fra samling til formidling
Fra Ringsaker til København 
er det et godt stykke. Til 
Lillehammer er det derimot 
bare et steinkast. Bibliotek-
sjef Mette Westgaard fikk en 
smak av storbyens bibliote-
kendringer i eget nærom-
råde.

Tekst:  Mette Westgaard
         Biblioteksjef
         Ringsaker kommune

I slutten av mai var Lillehammer preget av Norsk 
litteraturfestival med fremtiden som tema.  Festiva-
len hadde et svært innholdsrikt program, både for 
barn, ungdom og voksne. I tilknytning til festivalen 
arrangerte fylkesbiblioteket i Oppland et bibliotek-
seminar om fremtidens bibliotek. 

Utfordringene er de samme
Som så mange ganger før er det i Sverige eller 

Danmark at vi nordmenn finner framtida. Derfor 
var blant annet Pernille Schaltz, områdesjef i 
Københavns bibliotek, invitert til å fortelle oss om 
vår nært forestående framtid, som i grunnen er 
akkurat nå.

Hun startet med å beskrive utfordringene for 
bibliotekene i Danmark, og de er de samme som 
hos oss. Utlånet av trykte medier går ned, mens de 
nye mediene - som slett ikke er nye - øker i utlån. 
Etterspørselen etter medier med digitalt innhold er 
mye større enn det biblioteket kan tilby. I København 
og i Danmark for øvrig tilbyr bibliotekene mange 
digitale tjenester, men brukerne er ikke kjent med 
disse, og benytter seg i for liten grad av dem. 

Pernille Schaltz toner ned samlingens betydning til fordel 
for formidling. Det brakte henne på riksnyhetene i Danmark. 
(Foto: Aalborg Bibliotekerne) 

[ FAG & UTVIKLING ]
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Tydeligere formidlingsrolle
Deretter presenterte hun deler av 

den danske bibliotekstrategien som 
har som visjon at ”Biblioteket skal 
være et ressourcecenter i videnssam-
fundets intellektuelle infrastruktur”. 
Oppdraget for bibliotekene er å være 
en viktig kunnskaps- og kulturinstitu-
sjon, og levere mange av de samme 
tjenestene som før, men gjennom nye 
medier og med en tydeligere formid-
lingsrolle. 

Schaltz pekte på at for å lykkes med 
dette må planleggingsfokuset flyttes fra 
samlingene over på ”borgerne”. Biblio-
teket må være der innbyggerne er, om 
det er i den digitale eller den fysiske 
verden. Det vil kreve en involvering 
av brukerne ved videreutvikling av de 
digitale tjenestene. Det fysiske rommet 
i bibliotekene må også endres både for 
å kunne huse flere aktiviteter omkring 
medier og kultur, men også for å kunne 
formidle bøker og andre medier på en 
aktiv måte. Bibliotekene bør se mulighe-
ter i samlokalisering med kjøpesentre, 
skoler og kulturhus der innbyggerne er 
i sitt hverdagsliv. 

Med forsiden ut
I København vil Schaltz at boken 

ikke skal dominere bibliotekrommet, 
hun vil etablere en ”Zone”, som hun 
for øvrig allerede har gjort i Ålborg. 
Sonen skal gjøre brukerne nysgjer-
rige på hva som finnes i biblioteket, 
og være en sluse som fører brukeren 
videre inn. I denne sonen skal bøker 
og andre medier presenteres med 
forsiden ut. Nye, etterspurte bøker 
og medier kjøpes i et forholdsvis stort 
antall og får en ukes lånetid. De kan 
ikke reserveres, men er tilgjengelige 
der og da. I sonen kan en orientere 
seg om hva som rører seg innen ulike 
genre og typer medier. 

I tillegg til nytt materiale har Schaltz 
erfaring med at eldre og gjerne smalere 
litteratur presenteres og blir lånt. Om 
brukeren vil gå i dybden på et tema eller 
et fag, er det bare å gå inn i biblioteket 
for fordypningsstoff. Resten av bøkene 
og mediene plasseres på tradisjonelt 
bibliotekvis: fulle hyller i lange rekker. 

I sonen i Ålborg ble en liten del av 
mediebudjettet brukt, mens utlånet fra 
sonen representerte en forholdsmessig 
stor andel av totalen. 

Tilbudet til barn og unge må i følge 
Schaltz gjennomgå samme forandring: 

færre medier i det fysiske bibliote-
krommet, mulighet for spill, lyttekrok, 
leksehjelp og tilstedeværende, synlige 
og veiledende bibliotekansatte. 

Kompetanse
Skal bibliotekene lykkes med å endre 

form og innhold til kulturhus med alle 
medier, lærings- og kulturaktiviteter, 
samt videreutvikle et nettbasert tilbud, 
er personalets organisering og kom-
petanse avgjørende. En større del av 
de menneskelige ressursene må over-
føres fra å bygge opp og vedlikeholde 

samlingene til å drive formidling og 
markedsføring.

Boken er død, leve boken
De københavnske tanker om biblio-

tekfremtiden fikk et godt supplement i 
et foredrag fra festivalprogrammet med 
Jon Bing: ”Boken er død, leve boken”. 
Bing pekte i likhet med Schaltz på at 
det er brukerne som bestemmer hvor 
lenge boka vil overleve. Det mest bru-
kervennlige formatet for skjønnlitterær 
tekst er fortsatt på papir, bundet mellom 
to permer. Så lenge det er det beste 

Bibliotekenes utfordringer er de samme på Hedmarken som i København. Her fra Ringsaker folkebi-
bliotek sitt hovedbibliotek i Brumunddal. (Foto: Mette Westgaard)
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alternativet, vil det overleve. 
Tekst i trykt form er i noen tilfeller 

allerede erstattet med digitalt innhold. 
I løpet av noen år kan også flere deler 
av det trykte materialet være digitali-
sert. Etter hvert som den trykte teksten 
forsvinner mer og mer, og bøkene 
blir et supplement til digital tekst, vil 
bibliotekene bevege seg vekk fra sam-
lingsperspektivet. De bibliotekansatte 
må i større grad gå inn i mer en aktiv 
navigatør- og formidlerrolle.

Det nye medielandskapet
Biblioteket i Ringsaker må som alle 

andre ta inn over seg at boka i årene 

framover ikke kommer til å ha den 
sentrale rollen som den har i dag. I den 
nye medielandskapet, med en fortsatt 
utvikling av informasjonsteknologien 
kommer det fysiske biblioteket til å bli 
forandret.  Danske undersøkelser viser 
at over halvparten av de som besøker bi-
blioteket kommer for å bruke biblioteket 
som lokalsamfunnets fristed, et informa-
sjons-, inspirasjons- og arbeidssted. 

Nettverk på tvers
Det er utfordrende og spennende 

å tenke nytt. Kan vi finne fram til nye 
formidlingsformer som trekker nye 
brukergrupper til biblioteket, som imø-

tekommer brukernes krav om kulturell 
stimulans og gir mulighet for utvikling 
både personlig og samfunnsmessig? 
Leseferdigheter er en demokratisk ret-
tighet, og arbeidet med å stimulere til 
lesing må fortsatt prioriteres. 

En videreutvikling av bibliotekene 
krever at vi kan samarbeide i nettverk 
på tvers av kommunegrenser og for-
valtningsnivå. Bibliotekene kan ikke sitte 
på hver sin tue og hegne om sine egne 
gode idéer i frykt for at nabobiblioteket 
kan finne på noe tilsvarende. 

Felles løsninger
Skal vi utvikle oss må vi være villige 

til tenke luftige tanker, dele alle gode 
idéer, lære av hverandre og finne fram 
til gode løsninger i felleskap. Vi trenger 
innspill utenfra, fra brukere, fra de som 
ikke bruker oss, og fra fagpersoner som 
ser oss fra sitt faglige ståsted. Vi har de 
samme utfordringene, og vi trenger fel-
les løsninger for å fortsatt være synlige 
i medielandskapet.

Mens vi fintenker på dette fortsetter 
vi bibliotekhverdagslivet med å gjøre 
bokhyllene luftige, og la bøkene stå 
med fronten ut. For å møte framtida er 
kreativitet, pågangsmot og gode rygger 
et åpenbart fortrinn.  

Biblioteksjef Mette Westgaard 
i Ringsaker vil finne fram til 
nye formidlingsformer som 
trekker nye brukergrupper til 
biblioteket. (Foto: MW)

Det er allerede nå klart at Bok & Bi-
bliotekmessa i Gøteborg setter Afrika og 
afrikansk litteratur i fokus i 2010. Det blir 
en stor satsing som gjennomføres i sam-
arbeid med Nordiska Afrika-institutet, den 
svenske bistands etaten SIDA, og andre 
organisasjoner og forlag.

- Vi har hatt over 50 afrikanske forfattere 
på bokmessen siden starten i 1985, men 
aldri vist et samlet bilde av den afrikanske 
litteraturen. Nå gjør vi en bred satsing 
sammen med Nordiska Afrikainstitutet, 
SIDA og flere andre samarbeidspartnere 
og setter Afrika i fokus på Bok & Bibliotek 
2010, sier Anna Falck, visedirektør for Bok 
& Bibliotek.

Ny generasjon 
- Nordiska Afrikainstitutet ønsker vel-

kommen Bok & Biblioteks satsing på å 
ha Afrika i fokus på messen i 2010. Det 

Afrika i fokus på Bok & Bibliotek 2010
som gjør fokus på Afrika ekstra spen-
nende er at det finnes en ny generasjon 
interessante afrikanske forfattere og at 
den afrikanske litteraturen er inne i en 
blomstringsperiode. Flere svenske forlag 
rapporterer om økende nysgjerrighet 
og interesse for afrikansk litteratur, sier 
Carin Norberg, direktør for Nordiska 
Afrikainstitutet.

- Det gis ut en strøm av verdifull skjønn-
litteratur og faglitteratur i Afrika som vi i 
Norden ser altfor lite til. Det er viktig at 
afrikanske forfattere og bokforlag gjen-
nom Bok & Biblioteks satsing får mulighet 
til å et nytt publikum.

Carin Norberg kommer nettopp fra 
den tredje bokmessen i Cape Town i Sør-
Afrika. - Den har blitt en stadig viktigere 
møteplass for forfattere og forlag. Årets 
bokmesse hadde temaet ”Words create 
worlds” og det var oppløftende å se hvilket 

mangfold den afrikanske litteraturen kan 
vise fram.

Mer nyansert bilde
- Det er svært positivt at Bok & Bibli-

otek 2010 ska ha et Afrika-tema. Mer enn 
halvparten av den svenske bistanden går 
til land i Afrika og jeg ønsker velkommen 
denne muligheten til å gjøre Afrikas rike 
litteratur mer kjent for et svensk publikum. 
Større tilgang til afrikansk litteratur kan 
gjøre at bildet av kontinentet blir dypere 
og mer nyansert, sier Annika Magnusson, 
fungerende sjef for SIDAs avdeling for 
demokrati og sosial utvikling.

Årets Bok & Bibliotek-messe setter Lat-
via i fokus og i 2009 blir Spania temaland. 
Bokmessen holdes på Svenska Mässan i 
Gøteborg, i år skjer det 25. – 28. septem-
ber. Seminar-programmet for 2008 ligger 
på www.bok-bibliotek.se. 
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Tekst:  Monica Deildok
         Forbundsleder

Bibliotekarforbundet gikk inn i juste-
ringsforhandlingene med krav om at 
grunnkoden for bibliotekarer i staten, SK 
1410, måtte gis et løft, slik at lønnsnivået i 
større grad harmoniserer med lønnsnivået 
i KS-sektorens Hovedtariffavtale. I tillegg 
ønsket vi en økning på 1515 Biblioteka-
rene og Hovedbibliotekarene i SK 1077. 
Når alle disse kodene nå gis et løft, betyr 
det at vi har grunn til å være fornøyd med 
det økonomiske resultatet for lønnsplan 
90.205 Bibliotekar.

I tillegg har vi fått gjennomslag for opp-
rydning på lønnsplan 90.205:

 
SK 1213 Bibliotekar har lenge vært en  y
kode som skulle tømmes, nå blir den 
endelig fjernet og innehaverne innplas-
seres i SK 1410. 
SK 1515 Bibliotekar får ny benevnelse:  y
Spesialbibliotekar. Dermed har Bf vun-
net frem med et viktig krav for oss; 
nemlig at bibliotekar-kodene skal ha 
differensierte benevnelser. Dette er 
viktig for å tydeliggjøre at 1515 er en 
avansementskode og en stillingskode til 
bruk for spesielt fagansvar for område 
eller oppgave. 

SK 1410 Bibliotekar: 
Overføring til ny lønnsramme 15. 
Økning med 2 lønnstrinn. 

SK 1410 overføres fra Lønnsramme 08 
til Lønnsramme 15. Dette innebærer en 
økning med 2 lønnstrinn for alle innplasse-
ringsalternativer og alle ansiennitetstrinn 
i ramma. 

Lønnsramme 08 startet på lønnstrinn 
32, Lønnramme 15 starter på 34. Alle 
stillingsinnehavere skal overføres fra det 
innplasseringsalternativet de hadde i LR 
08 til tilsvarende innplasseringsalternativ 

Tariff 2008: 

Justeringsoppgjøret i staten i havn
Bibliotekarforbundet var med sentralt da justerings-
oppgjøret i staten kom i havn om kvelden onsdag 25. juni. 
Det ble lønnsløft for alle stillingskoder og opprydning på 
lønnsplan 90.205 Bibliotekar.

i LR 15. dette innebærer en økning på 
2 trinn for de aller fleste bibliotekarer i 
SK 1410.

SK 1515 Bibliotekar: 
Ny benevnelse: SK 1515 Spesial-
bibliotekar. 
Økning med 1 lønnstrinn 
for alle stillingsinnehavere.

SK 1077 Hovedbibliotekar: 
Økning med 1 lønnstrinn 
for alle stillingsinnehavere

Spenn-stillingene 1515 og 1077
SK 1515 og 1077 fikk i meklingen 

tidligere i vår en økning i bunnen med to 
lønnstrinn. Dette var en spenn-regulering 
og ikke noe generelt lønnstillegg til alle i 
spennet. Det førte imidlertid til at de som 
var plassert lavest i spennet ble hevet med 
1 eller 2 lønnstrinn. For eksempel vil en 
1515 Bibliotekar som var plassert i bunnen 
av lønnsspennet lønnstrinn 43, måtte få 2 
lønnstrinn og komme opp på lønnstrinn 45 
som et resultat av at spennet ble hevet fra 
43 til 45 i bunnen. De som var plassert 

i lønnstrinn 44 ble hevet med 1 trinn av 
samme årsak, mens de som var plassert i 
45 eller over IKKE fikk noe lønnstrinn som 
følge av spenn-reguleringen. 

Dette slo altså noe urettferdig ut, noe 
det er naturlig å komme tilbake til når 
lokale forhandlinger skal føres til høs-
ten. Nettopp derfor er det også viktig 
at alle i spennstillingene 1515 og 1077 
fikk ett lønnstrinn i justeringsforhand-
lingene nå.

Heving av begynnerlønna 
for bibliotekarer i staten

I tillegg til dette resultatet er det grunn 
til å nevne at grunnlønnen for biblioteka-
rer i staten i SK 1410 heves ytterligere 
ved tilsetting i stilling som et resultat av 
endringer i godskrivingsregler i Hoved-
tariffavtalen, fellesbestemmelsene § 5 B, 
som gir 3 års ansiennitet for utdanningen 
ved tilsetting fra og med 1. januar 2009. 
Dette innebærer at absolutt grunnlønn for 
bibliotekarer i staten fra og med denne 
dato er på nytt lønnstrinn 36 (308.300) 
mot tidligere gammelt lønnstrinn 33 
(280.600). 
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Tekst:  Advokat Erik Råd Herlofsen
Foto:   Senter for seniorpolitikk

         
Tidligere var denne retten til redusert 
arbeidstid begrenset til arbeidstakere 
som av helsemessige, sosiale eller 
andre vektige velferdsgrunner hadde 
behov for redusert arbeidstid. Disse 

Endringer i arbeidsmiljølova fra i sommer:

62-åringer har fått rett til 
redusert arbeidstid
Fra og med 1. juli 2008 kan alle arbeidstakere over 62 år kreve å få redusert 
sin arbeidstid dersom reduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for 
virksomheten. Men redusert arbeidstid er noe annet enn redusert stilling, skriver 
advokat Erik Råd Herlofsen. Han er partner i advokatfirmaet Ræder og medlem 
av Statens Seniorråd.

reglene vil fortsatt gjelde, men forskjel-
len er at arbeidstakere over 62 år ikke 
lenger behøver å gi noen begrunnelse 
for sitt ønske.

Konsekvenser for pensjon?
Endringen av Arbeidsmiljølovens § 

10-2 (4) anses som et godt seniorpo-

litisk tiltak, som støtter opp om regje-
ringens forslag til ny og mer fleksibel 
pensjonsordning. En arbeidstaker over 
62 år som vurderer å kreve redusert ar-
beidstid, bør likevel i forkant undersøke 
de pensjonsmessige konsekvenser av 
beslutningen. Dette både i forhold til 
den enkeltes antall opptjeningsår og 
fordi mange tjenestepensjonsordninger 
baserer alderspensjonen på sluttlønnen 
ved arbeidsforholdets avslutning.

I utgangspunktet er ordningen med 
rett til redusert arbeidstid beregnet 
for småbarnsforeldre, personer med 
omsorgsforpliktelser og eldre og syke 
arbeidstakere, men alle som kan doku-
mentere en vektig velferdsgrunn kan 
kreve redusert arbeidstid. Dette gjelder 
også ledere og andre med særlig uav-
hengig stilling.

Grunnlaget
Etter lovendringen er det nå fire selv-

stendige grunnlag for å kreve redusert 
arbeidstid:

Eldre over 62 år – krever ingen  y
ytterligere dokumentasjon eller be-
grunnelse.

[ SENIORPOLITIKK ]
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Arbeidstakere med helsemessige  y
behov – dette innebærer sykdom 
av en viss varighet hos arbeidstaker 
selv, som må kunne dokumenteres 
med en legeattest.
Arbeidstakere med sosiale grun- y
ner – dette kan være forhold knyttet 
arbeidstakers familie eller nærmeste 
omgivelser som utløser omsorgsopp-
gaver eller belastninger utover det 
vanlige, for eksempel ved pleietren-
gende foreldre, syk ektefelle, barn 
med funksjonshemming osv.
Arbeidstakere med annet vektig vel- y
ferdsmessig behov - dette grunnlaget 
gjelder særlig småbarnsforeldre som 
har problemer med barnepass eller 
som ønsker mer tid sammen med 
barna. Foreldre med barn under 10 
år og aleneforeldre anses å falle inn 
under bestemmelsen uten ytterligere 
begrunnelse.

Lønn
Arbeidstaker har ikke rett til lønn for 

den reduserte arbeidstiden. Arbeids-
tiden kan reduseres i form av kortere 
arbeidsdager, færre arbeidsdager pr 
uke eller ved arbeidsfrie perioder i 
løpet av et år.

Dersom en arbeidstaker kan vise til 
et av grunnlagene ovenfor, kan arbeids-
giver kun nekte arbeidstaker redusert 
arbeidstid om dette medfører ”vesentlig 
ulempe” for virksomheten.

Vesentlig ulempe?
Hva som ligger i begrepet ”vesentlig 

ulempe” må bero på en konkret vurde-
ring i det enkelte tilfelle. I forhold til for 
eksempel en lederstilling vil arbeidsgi-
ver kunne anføre at det ikke er mulig å 
skaffe en kvalifisert vikar på deltid eller 
at stillingen ikke lar seg dele mellom to 
arbeidstakere. 

Det kan også tenkes at redusert ar-
beidstid kan være vanskelig å kombinere 
med turnus- og/eller skiftarbeid. Dette 
innebærer at måten arbeidstakeren øn-
sker å ta ut den reduserte arbeidstiden 
på, kan få betydning for vurderingen av 
ulempegraden. 

For noen virksomheter kan det være 
vanskelig om arbeidstaker er borte en 
dag i uken, mens i andre virksomheter 
kan kortere arbeidstid hver dag være 
komplisert. 

Det vil også kunne vektlegges om 
virksomheten har flere arbeidstakere 

som har fått redusert arbeidstid, da 
”summen” av disse kan kreve såpass 
mange tilpasninger at kravet til ”vesent-
lig ulempe” er oppfylt.

Det vil også kunne skilles mellom 
store og små virksomheter, og det vil 
normalt være lettere for en liten virk-
somhet å påberope seg at man ikke 
klarer å organisere arbeidet på en slik 
måte at en arbeidstaker kan innvilges 
redusert arbeidstid.

Skriftlig varsel
Arbeidstakere som ønsker redu-

sert arbeidstid bør om mulig i god 
tid forut for ønsket periode med 
redusert arbeidstid, gi arbeidsgiver 
skriftlig varsel om dette. Det bør 
vises til oppnådd alder eller i forhold 
til øvrige grunnlag vise til hvorfor man 
har behov for redusert arbeidstid, 
samt opplyse om hvor lenge og på 
hvilken måte man ønsker ordningen 
gjennomført.

Avtalen om redusert arbeidstid 
inntas i ansettelsesavtalen, eventuelt 
som et tillegg til denne.

Når den avtalte perioden med 
redusert arbeidstid er over, har ar-
beidstaker rett og normalt plikt til å 
gå tilbake til opprinnelig arbeidstid. 
Det er imidlertid viktig å skille mellom 
redusert arbeidstid og redusert stil-
ling. En arbeidstaker som er ansatt i 
hel stilling og som etter ovennevnte 
regler gis redusert arbeidstid, er 
fortsatt ansatt i hel stilling om ikke 
annet er avtalt. Dette kan ha konse-
kvenser i forhold til pensjon og andre 
ordninger.

Varighet
En arbeidstaker som krever redusert 

arbeidstid på grunn av alder, vil normalt 
ha krav på dette fram til fratredelse 
ved oppnådd pensjonsalder. Dersom 
situasjonen imidlertid endrer seg og 
arbeidstaker ønsker å arbeide full tid 
igjen, behøver ikke arbeidsgiver å etter-
komme dette dersom man for eksempel 
har ansatt en annen for å dekke opp 
den ”reduserte” arbeidstiden. I slike 
tilfeller kan imidlertid arbeidstaker, 
som deltidsansatt, i visse tilfeller kreve 
”fortrinnsrett” til ledige stillinger.

Bestemmelsen om redusert arbeids-
tid må også ses i sammenheng med 
arbeidsmiljølovens regler om tilretteleg-
gingsplikt for arbeidstakere med sær-
lige behov, for eksempel arbeidstakere 
med redusert arbeidsevne.

Avslag og tvist
Tvist mellom arbeidstaker og arbeids-

giver om retten til redusert arbeidstid, 
avgjøres av tvisteløsningsnemnda. 
Fristen for å bringe saken inn for 
tvisteløsningsnemnda er fire uker 
etter at arbeidsgiver avslo kravet fra 
arbeidstaker.

Adressa til tvisteløsningsnemnda 
er:

Arbeidstilsynet Østfold og Akershus
Tvisteløsningsnemnda
Postboks 386,
1502 Moss

Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra 
seniorpolitikk.no.  

Paragraf 10-2 fjerde ledd første punktum i arbeids-
miljølova lyder nå: 

Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helse-
messige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner 
har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeids-
tid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres 
uten vesentlig ulempe for virksomheten. 

Denne endringen gjelder fra 1 juli 2008.

§
Nytt i arbeidsmiljøloven:

[ SENIORPOLITIKK ]
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Menn i kvinnedominerte yrker
SPØRSMÅL:

Jeg er mann og har søkt på en jobb 
på en kvinnedominert arbeidsplass, i 
annonsen står det at menn oppfordres 
til å søke. Betyr dette at jeg vil stille 
sterkere i forhold til kvinnene som 
søker?

SVAR:
Hovedregelen i likestillingsloven er 

at det ikke er anledning til å forskjells-
behandle kvinner og menn ved anset-
telse. Den best kvalifiserte søkeren 
skal tilbys stillingen.   

Unntak for forskjellsbehandling er 
i samsvar med lovens formål om å 
fremme likestilling mellom kjønnene, 
jf lovens § 1: 

Denne lov skal fremme likestil-
ling mellom kjønnene og tar 
særlig sikte på å bedre kvin-
nens stilling.  

Det vil si at det er en svært begren-
set adgang til å kvotere menn ved 
ansettelser. Adgangen til kvotering er 
uttømmende angitt i forskrift om sær-
behandling av menn § 4 første ledd:

Mannlige søkere til stillinger hvor 
arbeidsoppgavene i hovedsak er 
rettet inn mot undervisning av 
eller omsorg for barn, eksem-
pelvis stillinger i barnehager/-
parker, skolefritidsordninger, 
grunnskolen og i barneverninsti-
tusjoner, kan særbehandles der-
som menn er underrepresentert 
i den aktuelle stillingskategori i 
virksomheten. Hvis virksomhe-
ten har flere avdelinger er det 
andelen mannlige tilsatte i den 
avdeling arbeidsoppgavene skal 
utføres, som er avgjørende, med 
mindre det er inngått avtaler 
mellom arbeids-
livets parter om 
annen inndeling.

Dersom stillingen 
du har søkt ikke ”i 
hovedsak er rettet 
inn mot undervis-
ning av eller om-
sorg for barn” er 
det ikke anledning 
til kvotering. Selv 
om bedriften ikke 

er ute etter å kvotere inn menn, kan 
en slik oppfordring i stillingsannonsen 
motivere menn til å søke på en jobbe 
som tradisjonelt sett flest kvinner søker 
på.  Svaret på spørsmålet ditt er derfor 
at du ikke kan forvente å bli foretrukket 
på grunn av kjønn.

LDO har tatt til orde for at adgangen 
til å kvotere menn bør utvides. 

Med vennlig hilsen
Ingeborg Grimsmo

Fungerende Likestilling- og 
diskrimineringsombud

Tekst:  Erling Bergan

BF lyste ut stipend for BF-medlemmer i vinter, 
med frist 10. april. Det var innkommet 9 søk-
nader ti. behandling på forbundsstyrets møte 
i juni. I tillegg måtte 2 søknader behandles 
administrativt etter styremøtet på grunn av 
svikt i postgangen. Resultatet ble bevilgninger 
på totalt 54.000 kroner. 

Søknadsbeløp
Fem av søknadene gjaldt utdannelse, fem 

studietur og én konferansedeltagelse. Samlet 
søknadsbeløp var drøyt 120.000 kroner.

Stipendet skal etter reglene gi BFs medlem-
mer ”mulighet til fagpolitisk eller organisasjons-
relatert kompetanseoppbygging”. Hensikten 

Stipend for BF-medlemmer
med stipendordningen er å ”styrke BFs evne 
til å nå sine mål”. Dette kan være en rekke akti-
viteter, og i utlysinga oppfordres medlemmene 
til å være kreative og framtidsrettet. 

Arbeidsgivers ansvar
I saksutgreiinga for årets stipendtildeling het 

det at alle de innkomne søknadene på ulikt vis 
kan begrunnes i forhold til tildelingskriteriene, 
om enn ikke alle like sterkt. At en av søknadene 
ble tatt ut av styrebehandlinga, hadde imid-
lertid helt andre grunner. En søknad fra BFs 
nestleder ble både oppfattet som svært positiv 
og samtidig prinsipielt problematisk å behandle 
som stipendsak for styret, ettersom nestleder 
snart skal begynne på fulltid som ansatt i BF. 
Styret påpekte at BF - som arbeidsgiver - burde 

behandle behovet for videreutdanning, slik BF 
ofte henviser andre stipendsøkere som burde 
få sine behov dekket av arbeidsgiver.

Alle fikk 
Dermed ble det mer penger å fordele på de 

andre stipendsøkerne, mens BFs nestleder får 
sine behov dekket administrativt i BF. En ryddig 
ordning som alle var enige om. 

Alle søkerne fikk stipendpenger, varierende 
fra 3000 til 7500 kroner. Etter at stipendet er 
brukt, skal søkeren sende BF en kortfattet rap-
port om hva som er gjort og hvordan midlene 
er brukt. Skriving av artikkel til Bibliotekaren 
er en del av gjenytelsen for tildelt stipend. Så 
leserne vil møte stipendmottakerne i spaltene 
i året som kommer. 
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BF-sekretariatet svarer

Syk på opparbeidet fridag
SPØRSMÅL:
På mitt bibliotek jobber vi fjerde 
hver lørdag. Den uken vi har lørdag-
svakt jobber vi 43 timer (lørdagen 
arbeider vi 5,5 timer med lørdags-
tillegg). Vi avspaserer påfølgende 
fredag, men må opparbeide oss 2 
timer avspasering i løpet av de fire 
ukene for å ta ut denne som hel 
fridag. Denne ordningen gjelder 
ikke i skolens sommerferie da det 
er lørdagsstengt. 

Kan dette da kalles en turnus? 
Om man blir syk med egenmelding 
på denne fredagen man har ”job-
bet inn”, har man ikke den til gode 
til senere?

SVAR:
Det enkleste først: Det kan ikke kalles 
turnus før man er på jobb hver 3. helg 
og også har søndagsarbeid.

Dere har en vaktplan eller en ar-
beidstidsordning.

Jeg har ikke funnet noe som 
omtaler din situasjon direkte, men 
hovedtariffavtalen omtaler noe som 
sannsynligvis har overføringsverdi 
til ditt tilfelle i § 4.3.2, tredje avsnitt 
”Vaktplan/sykdom”:

”Arbeidstaker som er eller blir syk 
på det tidspunkt han etter arbeidspla-
nen skulle hatt beredskapsvakt, har 
krav på den fritid han normalt ville ha 
opptjent i henhold til arbeidsplanen.

Om arbeidstaker er eller blir syk på 
det tidspunkt han etter arbeidsplanen 
normalt skulle hatt fri, vil han ikke ha 
krav på å få fridagene erstattet.”

Det er altså fordeler og ulemper for 
begge parter i tilfeller som dette.

Dessuten: Dersom man tilfeldig 
avtaler avspasering med arbeidsgiver 
og blir syk denne dagen, har man 
ikke krav på å få disse erstattet så 
vidt jeg kan se.

Med vennlig hilsen
Thor Bjarne Stadshaug

Rådgiver

Tekst:  Sabrine Mønsted
         Bibliotekspressen
         
Viden & Kultur [Bibliotekarforbundet]. 
Det er det danske Bibliotekarforbundets 
nye navn, hvis det er opp til forbundets 
hovedbestyrelse.

Sent den 25. juni – etter lange og 
intense diskusjoner – ble hovedbestyrel-
sen enig om å anbefale medlemmene å 
stemme ja til det nye navnet.

Fremtidssikringen av BF er ifølge for-
mand Pernille Drost et avgjørende argu-
ment for å endre navnet.  

- Hvis vi vil sikre oss nye medlemmer og 
rekruttere medlemmer med andre typer 
akademiske utdannelser, må fagforenin-
gen favne bredere, sier hun.

Målet har vært å finne et bredere navn, 
som gikk mer på bibliotekarenes kompe-
tanser og domene enn på den konkrete 
arbeidsfunksjon.

At det nye navnet ikke er et farvel til 
ordet ”bibliotekarforbundet”, som får sta-
tus av undertittel, har flere forklaringer.

- De fleste medlemmer i BF arbeider 
fremdeles i folkebibliotek og universitets-
bibliotek. Vi skal ikke miste forbindelse til 
det, sier formanden.

Ledelsen i danske BF anbefaler nytt navn:

Viden & Kultur [Bibliotekarforbundet]?
Hun understreker også at utfordringen 

de kommende årene vil være en politisk 
diskusjon av folkebibliotekenes beret-
tigelse som kulturinstitusjon.

- Det skal kunne ses på navnet, at vi 
som fagforening er en vesentlig aktør i 
den debatten, sier Pernille Drost.   

Det var en samlet hovedbestyrelse 
(tilsvarende vårt forbundsstyre, red.
anm.), som ble enige om å anbefale et 
navneskifte, men tre av de 11 bestyrel-
sesmedlemmene var ikke enig i valget 
av navnet: Viden & Kultur 
[Bibliotekarforbundet]. 
Jette Rasmussen fra Kol-
ding Bibliotek så helst 
at navnet forble Bibliote-
karforbundet, men med 
undertittelen [Viden & 
Kultur]. Lone Krøgh fra 

Lemvig bibliotek mente at det rette navn 
ikke var funnet, og Kim Josefsen fra DBC 
så helst at man hadde gått enda lengre 
og helt hadde unnlatt undertittelen Biblio-
tekarforbundet.

Forut for bestyrelsens beslutning hadde 
konsulentfirmaene Lead Agency og Pla-
dask lagt fram navn som VIA, Pointer, VID 
og Aurora til diskusjon.

Navnet kommer til avstemming i løpet 
av november i forlengelse av BFs gene-
ralforsamling. 

Formand Pernille Drost har 
ledet danske BF gjennom en 
kreativ prosess fram til  nav-
neforslaget ”Viden & Kultur 
(BF)”. Her fra kreativ behand-
ling av snø på BF-byggets tak 
i København i 2005. (Foto: 
Erling Bergan)
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Et system møter sine brukere
Ishavsbyen viste seg værmessig fra sin ruskete side.
Men gjestfriheten var på topp da Bibliofil møtte 
sine bibliotek på Brukermøtet 27. – 28. mai 2008.

Tekst & foto:  Erling Bergan 

De virker stort sett fornøyd. Det er lite som 
ergrer dem. Bibliotekene som bruker Bibliofil 
som husholdningssystem er på god fot med le-
verandøren sin, ser det ut til. Hvis bibliotekenes 
fotfolk skulle sette ett folksonomisk emneord 
på Bibliofil, ville det kanskje være innovativt? 
Hvis bibliotekenes sjefer skulle gjøre det 
samme, ville det kanskje bli kostbart?

Men hva hvis sluttbrukerne skulle tagge 
Bibliofil, hva ville de sagt? Det er kanskje det 
avgjørende spørsmålet som Torkel Hasle og 
hans suksessfirma Bibliotek-Systemer AS bør 
stille seg.

Og nettopp sluttbrukernes perspektiv var i 
fokus under brukermøtet i Tromsø. Riktignok 
gikk deler av brukermøtet med parallelle se-
sjoner, og undertegnede overvar bare deler 
av dette. Men det var et klart inntrykk at 
Bibliofil-miljøet så de utålmodige deltakerne 
på det nye store sosiale nettet som en svært 
aktuell utfordring.  

Uhildet?
Men stopp en halv! Hva gjør denne re-

daktøren på et brukermøte hos bare ett av 
landets fem biblioteksystem ? Vi har jo Mi-
kromarc og Aleph hos BIBITS AS, Tidemann 
hos Bibliotekservice AS,  BIBSYS hos det 
statlige forvaltningsorganet BIBSYS, og altså 
Bibliofil hos Bibliotek-Systemer AS. Skal den 
uhildede redaktøren tone flagg til fordel for 
ett system? Har han fått sine ukommersielle 
hender tilsmusset av en enkelt leverandørs 
forpleining?

Nei, her er intet betalt av leverandøren. Jeg 
er invitert til å overvære dette møtet mellom 
en leverandør og dens kunder. Akkurat som 
jeg overværer mange andre møter, konferan-
ser og seminarer i løpet av året. Som et hvert 
system i bruk i Norge, har også Bibliofil sine 

styrker og svakheter. Alle bibliotek har nok 
sine gode grunner for å ha valgt sitt system. 
Og alle bibliotek har mye av sin skjebne 
lagt i hendene på leverandøren sin, inntil de 
eventuell velger en annen. Som de alt for 
sjelden gjør. Derfor er det faglig nyttig for 
Bibliotekaren å interessere seg for de norske 
systemleverandørene.

En annen viktig grunn er at systemleveran-
dørene bedriver en hel masse bibliotekfaglig 
utviklingsarbeid – hele tiden. Noe er innovativt, 
noe er underlig, noe er ukoordinert med andre 
leverandører. Men ser vi bakover på de siste 
20 åra, er det formidable bidrag til bibliotek-
utvikling som systemleverandørene står bak. 
Alle nevnt, ingen glemt.

Men altså: Denne gangen kikker jeg på 
Bibliofils møte med sine brukere. En annen 
gang vil det være aspekter ved andre system. 
Så får vi håpe alle leverandører skjønner at jeg 
ikke promoterer, jeg bare forteller. 

NRKbeta
Tilbake til brukermøtet og dets blikk på det 

sosiale nettet. Øyvind Solstad fra NRKs utvi-
klingsavdeling fikk sette forsamlingas tanker i 
gang, med sitt foredrag ”Brukerne vil organi-
sere verden selv”. Med utgangspunkt i et bilde 
av Birkelunden i Oslo, der stien rett over plenen 
er noe kortere enn den tilrettelagte asfaltgang-
veien som går litt i vinkel, påpekte Solstad at 
brukeren på nettet også vil velge letteste vei. 
Og når først en slik vane har satt seg, er det 
vanskelig å snu den. Det er derfor så mange 
folk foretrekker den enkle løsningen med å 
laste ned musikk fra The Pirat Bay, heller enn 
å gå den tunge veien helt til platebutikken. De 
foretrekker Facebook framfor egne nettsider 
og masseutsendelser av eposter. Osv.

Nå innledet Solstad med et bilde av Elvis, 
der poenget var at framveksten av en egen 
ungdomskultur var den største kulturelle for-

andringa i Norge i forrige århundre. Og selv om 
de nye nettfenomenene har sine tyngdepunkt i 
ungdomskulturen, er ungdomstida i ferd med 
å bli definert som stadig lengre. Man prøver å 
oppføre seg som ungdom langt opp i førtiåra, 
som Solstad uttrykte det. 

Ikke marginale trender
Dermed er trendene vi ser langt fra margi-

nale. I januar 2007 var 3000 norske brukere 
på Facebook. I løpet av ett år hadde dette 
steget til over 1 million. (Til sammenligning er 
det 1,2 millioner nordmenn som er medlem av 
idrettslag, treningssenter eller sportsklubb.) 
86 % av alle norske 16-19-åringer er i dag 
på Facebook. Og så har du Flickr, MySpace, 
Twitter, Viddler og mye, mye mer. Og ikke 
minst YouTube. Den siste tjenesten står nå for 
6-7 % av all internett-trafikk på verdensbasis, 
i følge Solstad. 

Akkurat som NRK er dødsdømt hvis de ikke 
henger med, forstår og tilpasser seg denne 
utviklingen, er bibliotekene også avhengige av 
spille på lag med denne kulturen. Som altså ofte 
omtales som det sosiale nettet. Der brukerne 
produserer mye av innholdet for hverandre. 
Informasjon på nettet er utviklet videre til kom-
munikasjon på nettet. 

Kirsten Leth Nielsen spurte fra salen hva 
disse ungdommene, som bruker så mye tid 
på nettet, ikke gjør. Og Solstad svarte kort og 
kontant: De ser mindre på TV! Riktignok står 
apparatet ofte på, men de sitter ikke og ser på 
kontinuerlig. Og dette er typisk for den nye nett-
ungdommen, de bruker flere medier samtidig. 

Katalogen
Det er ganske åpenbart at Bibliofil ikke er 

noe helhetlig svar på disse utfordringene. Men 
det er heller ikke de andre systemene. Og 
Bibliofil er kanskje det systemet som oftest har 
prøvd ut nye tjenester og funksjonaliteter som 
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nærmer seg brukerne i det sosiale nettet. 
Derfor var det med en viss interesse vi 

lyttet til Torkel Hasles beretning om ”Rikets 
tilstand” for Larvik-firmaet og dets produkter. 
Han kunne melde om stabil drift, stabil be-
manning, og et lite tilsig av nye kunder. – Men 
de aller fleste bibliotek er trofaste mot sitt 
system, sa han. 

Og det har han rett i. For til forskjell fra 
andre land, er systemlojaliteten påfallende stor 
i norske bibliotek. Grupperinger som velger 
system sammen, kan bryte med dette. Et 
eksempel er Knutepunkt Sørlandet, der samt-
lige folke- og skolebibliotek i 7 kommuner i og 
rundt Kristiansand velger felles system. Det 
går i retning Aleph, og det er nok en skuffelse 
Bibliofil-folka må skjule som best de kan. Til 
gjengjeld har de tatt alle videregående skoler 
i Møre og Romsdal.

Kobling bok-låner må slettes
Så ga Hasle et eksempel på at det også kan 

være vanskelig rammebetingelser som gjør 
at gode ideer ikke realiseres. Som eksempel 
ga han prosjektet med korrelasjonsbase, der 
søk i katalogen kan gi Amazon-aktige svar 
av typen: De som lånte denne boka har også 
lånt…”. Men her satte Personvernnemda foten 
ned: Ved innlevering skal koblinga mellom bok 
og låner slettes, for godt! Med mindre låneren 
har gitt forhåndssamtykke, noe han trodde 
de færreste ville gi. Dermed måtte Bibliofils 
kreative datafolk tilbake i tenkeboksen for å se 
om det kan finnes andre løsninger. 

Et annet eksempel, var ønsket om å kunne 
ha bøkenes omslagsbilder representert 
på Flickr. Men da støter bibliotekene mot 
forlagenes rettigheter, for de har bare gitt 

bibliotekene lov til å ha disse bokforsidene i 
egen katalog.

Lånerinitierte innlån
Onde tunger vil ha det til at Norge ikke har 

annen bibliotekpolitikk enn den Torkel Hasle 
programmerer et par ganger i året. En klar 
overdrivelse, men påstanden peker likevel 
på at biblioteksystemenes tekniske løsninger 
styrer mange veivalg i sektoren. Bibliofil invi-
terer nå sluttbrukere over hele landet til selv å 
bestille sine innlån. Norgeslån kaller de dette, 
som integrerer samsøk og felles lånekort. Det 
er med skrekkblandet fryd man registrerer at 
dette kommer.  

Joomla og radiobrikker
Bibliotek-Systemer bidrar også med por-

talløsning for bibliotek som ønsker det, og 
satser på Joomla, CMS-programvare med 
åpen kildekode. 

Det er en gjennomgånde datapolitisk tråd 
i denne systemleverandørens historie, fra en 
rufsete start med avvik fra MARC-standarden 

(det ordnet seg etterpå), via tydelig valg av 
Linux operativsystem, til dagens valg av Open 
Source-programvare når det gjelder CMS. 

 Bibliotek-Systemer ønsket også å spre 
interessen for radiobrikker (RFID) i Bibliofil-
bibliotekene. Og ikke minst RFID-hylleryd-
deren, en slags bøkenes detektor. På 8-10 
centimeters avstand kan den blant annet finne 
bøker som låner har satt på hylla for å unngå 
purregebyr. Eller man kan bruke detektoren til 
”vareopptelling”.

Under brukermøtet presenterte Bibliotek-
Systemer også en betalingsløsning med Net-
Axept, som skal opp og stå i sommer. I tillegg 
til mange andre ting de jobber med. - De 
kommer alltid med en del nytt rett oppunder 
brukermøtet, som en mangeårig brukermøte-
deltaker sa til meg. 

Brukermøter og kundeidentitet Og 
alt det nye som systemleverandørene kommer 
med, skal man ikke kimse av. Alle leverandø-
rene - og jeg mener virkelig alle - har hatt sine 
viktige bidrag til bibliotekutviklinga i landet de 
siste 20-30 åra. 

Likevel - og etter kun en gjestevisitt på ett 
brukermøte - sitter jeg igjen med et åpent 
spørsmål. Som kjent tør leverandørene knapt 
åpne munnen på de store arenaene i bransjen, 
enten det er bibliotekmøtene, tidsskriftene 
eller postlista, av en forståelig frykt for å bli 
kritisert vekk som ”kommers”.  Men på egne 
brukermøter er de naturlig nok tungt inne, selv 
om det for så vidt er bruker-bibliotekene som 
selv organiserer møtet.  

Mitt spørsmål er: Hvorfor invitererer vi ikke 
systemleverandørene i større grad inn til disku-
sjon på åpne arenaer, hvor premissene ikke 
er systemspesifikke? Hvorfor bare innenfor 
rammene av hvert system, der den enkelte 
leverandør er tung premissleverandør? Bør 
ikke bibliotekarers kundeidentitet være mer 
generell, og mindre systemspesifikk?  

Brukerne vil organisere verden selv, påpeker Øyvind Solstad fra NRKs utviklingsavdeling.

Torkel Hasle møter Bibliofeil-bibliotekarer i Tromsø: 
En anledning til å snakke fag og utvikle vi-følelsen. 
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Tekst & foto: Audun Hopland

YS er en sterk støttespillere i dette unike 
samarbeidsprosjektet, med røtter helt til-
bake til 1980. På årets seminar deltok YS-
leder Tore Eugen Kvalheim, nestleder i YS, 
første nestleder i YS/leder i Delta, Gunn 
Olander, og hennes politiske rådgiver 
Knut Roger Andersen. Tidligere YS-leder, 

YS er støttespiller for fagforeninger i utvikling: 

Sørafrikansk nettverk
Fra hele det sørlige Afrika kom de til fagforeningsmøte i Cape Town. 
Alle var engasjerte presidenter og generalsekretærer fra fag- 
foreninger i ni afrikanske land. På møtet diskuterte og planla de 
framtiden. Samarbeid, nettverk, retten til å organisere seg og  
menneskerettigheter var nøkkelord. YS var med. 

Randi Gabric Bjørgen, er nå koordinator for 
prosjektet. Hun har god hjelp og støtte av 
sin mann, Miljenko Gabric, som har bodd 
i Sør-Afrika i over 40 år. 

YS og organisasjonen for fagforeninger 
for offentlig ansatte i Det sørlige Afrika, 
SADC (Southern Africa Development Co-
ordination Conference), har samarbeidet 
fra slutten av 1990-tallet. Initiativet kom 

først fra Public Service International (PSI), 
en av verdens største fagforeninger. PSI 
ba YS om å vurdere støtte til fagbeve-
gelsen i Det sørlige Afrika. Både YS er 
med i PSI.

Fra apartheid til demokrati
Utviklingen i Sør-Afrika, Afrikas øko-

nomisk sterkeste land, er avgjørende 
for fred, frihet, stabilitet og demokrati 
i denne delen av Afrika. Da Nelson 
Mandela slapp ut av fengsel 11. februar 
1990 etter 27 år i fangenskap, og fire 
år senere ble president, ble framtids-
håpet tent hos millioner av afrikanere. 
Mennesker over hele verden har siden 
hyllet ham for sitt statsmannskap, 
modige holdninger og fredselskende 
budskap. Da han og ANC vant valget 
i 1994, sa han: ”Vi bygger opp landet 
sammen. De hvite trenger de svarte 
og omvendt.” Samarbeidet i SADC er i 
Mandelas ånd. Målet er å styrke fagfo-

Martha Moisoang, president for fagforeningen 
Leshoto Trade Union Congress: - Jeg møtte YS-
kolleger også i januar i år.  Samarbeidet er veldig 
interessant og lærerikt. Vi kan dele ideer om 
forhandlinger og om våre interesser, sier hun. 

[ INTERNASJONALT ]



 Bibliotekaren 7/2008 | 25  

reningene, få i stand gode avtaler og 
et godt samarbeid mellom fagorganisa-
sjonene i denne delen av det afrikanske 
kontinent. 

Reell organisasjonsfrihet, menneske-
rettigheter og utviklingen av demokrati 
i Sør-Afrika og landene omkring etter at 
koloniherredømmene opphørte, har vært 
store utfordringer. Frihet og frie valg har 
ikke vært noen selvfølge. 

Tre nye land er med
I 2007 ble det holdt arbeidsseminarer 

(workshops) i syv land. Prosjektkoor-
dinator, Randi Gabric Bjørgen, Wenche 
Paulsrud fra YS og Elizabeth Forseth fra 
NORAD, som er økonomisk støttespiller, 
deltok på SADC sitt første møte i 2007 
i Harare, Zimbabwes hovedstad. Neste 
møte i Sør-Afrika i juni i fjor vedtok at 
landene Malawi, Swaziland og Botswana, 
skulle få være med på opplæring i men-

neskeretter, fagforeningsrettigheter og 
demokrati. Over 60 fagforeningsrepre-
sentanter ble lært opp i disse temaene i 
på SADCs møte i fjor. 

Målsetting
Målsettingen er å styrke fagforeningene, 

få til gode avtaler og å styrke samarbei-
det mellom fagorganisasjonene. Da kan 

demokratiene i landene sør i Afrika få 
en god utvikling. Opplæringen skal gjøre 
de tillitsvalgte i stand til å ha med seg 
menneskerettighetsverdier i de daglige 
aktiviteter. 

Opplæringen i Cape Town i år tok opp 
følgende: Hva er menneskerettigheter? 
FN og menneskerettigheter. Sivile, øko-
nomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 

President Othusitse Bina Tsalaile leder fagfore-
ningen NALCGPWU i Botswana som har 50.000 
medlemmer. Han forteller at foreningen har god 
økonomi takket være gode investeringer og at på 
arbeidsmarkedet er det store utfordringer i fordi 
regjeringen som vil privatisere.

Tidligere fengslede Derrick Grootboom går ut porten fra Robben Islands fangeleir sammen med YS-leder Tore Eugen kvalheim.
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i internasjonale samfunn. Internasjonale 
fagforeningsrettigheter. Et eget tema var 
om demokrati i Afrika. Deltakerne skal 
skaffe seg dypere forståelse for hvordan 
treningen kan brukes i virkeligheten. Sam-
tidig skal deltakerne lære om hvordan det 
politiske systemet fungerer i de forskjel-
lige landene. 

Opplevelser for livet
- Å møte våre afrikanske kolleger, har 

gitt meg noe helt spesielt. Ulikt hva jeg 
har opplevd tidligere. Det har vært følel-
sesmessig sterkt. forteller nestleder i YS 
og leder i YS sitt største forbund, Delta, 
Gunn Olander. Hun la vekt på at alle som 
har vært involvert er sterke ambassadører 
for dette samarbeidsprosjektet.

- Deres entusiasme er imponerende 
sterk. Vi har gjennom å møte dem lært 
mye om Afrika og fått opplevelser for 
livet, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim 
om deltakerne på årets seminar. Besøket 
på Robbin Island gjorde også et sterkt 
inntrykk på ham. 

- Kampen for faglige rettigheter, de-
mokrati og rettferdighet under Mandelas 
lederskap har vært enestående. Alle job-
ber vi for medlemmene, de fagorganiserte, 
sier Kvalheim. 

Tidligere politisk fange på Robben Island, Der-
rick Grootboom er guide på fangeøya der Nelson 
Mandela satt i atten år. Han forteller om de fem 
årene han satt der for sine meningers skyld. Her 
sammen med tidligere YS-leder Randi Bjørgen.

Tekst & foto: Audun Hopland

Klokka 04.00 går Cecilia Alexander, pre-
sident i Public Services Association of 
Zimbabwe (PSA) ut av hjemmet for å dra 
på jobb. Fire timer senere beregner hun 
å være på kontoret. Arbeidet gjør hun på 
frivillig basis.

Lite mat
- Hvis ikke jeg gjorde dette, hvem skulle 

da gjøre det, sier hun. Når hun drar hjem-
mefra, forlater hun fire barn. Den yngste 
er seks år. Cecilia er mest bekymret for 

- Vanskelig i Zimbabwe
- I 1987 organiserte jeg meg og ble aktiv fra 1992, da jeg var på 
mitt første arbeidsseminar. Jeg forstod da hva det betydde å være 
organisert. Noen ganger er presset for stort og samvittigheten 
gnager. Situasjonen i Zimbabwe er vanskelig for fagorganiserte.    

henne. Datteren aksepterer at moren har 
en spesiell jobb. Når hun drar hjemmefra 
og til arbeidet som fagforeningsleder, 
må hun av og til reise fra barna uten at 
de har mat. 

- Det er vanskelig å få tak i mat, som 
er mangelvare, forteller hun. Vi som er 
sammen med henne på seminar, observe-
rer at Cecilie også samler det som er igjen 
på vannflaskene etter møtet, for å ha med 
seg rent vann hjem. Etter lunsjen fortalte 
hun oss at hun fikk vondt i magen av all 
maten på bordet og fortalte at hun spiste 
lite fordi hun tenkte på at ungene hjemme 

ikke hadde nok 
mat. 

Vi spør Ce-
cilia hva slags 
transportmiddel 
hun bruker, om 
hun tar bussen? 
Men, det går 
ingen buss. Hun 
må haike for å 
komme seg på 
kontoret de fire 
t imene unna . 

Hun innrømmer at det er farlig for en 
kvinne å reise på denne måten, men hun 
har ikke noe valg. Hjemme har hun en bil, 
men bensinen må betales i utenlandsk 
valuta og koster en dollar per liter. Så når 
hun må kjøre blir det for dyrt. 

- Fagforeningen betaler reisekostna-
dene når hun deltar på møter rundt om-
kring.  Noen ganger er presset for stort og 
samvittigheten gnager. Jeg har lært meg 
å leve med å forlate barna for å jobbe og 
føler at jeg skal klare det, forteller hun.

Karriere
Mannen hennes har ingen jobb og er 

hjemme og passer barna. 
Fagforeningskarrieren begynte med at 

hun ble leder i provinsen i 1992. I 1995 
ble hun valgt av PSI til å dra til arbeids-
seminar i Kenya. I årene 1995 til 2000 
ble hun kjent med mange andre kvinne-
lige fagorganiserte og fikk etter hvert mer 
ansvarsfulle verv på nasjonalt plan i Zim-
babwe. Hun var den første kvinnen som 
ble valgt til president av Public Services 
Association of Zimbabwe (PSA). I 2006 
deltok hun på PSIs verdenskonferanse i 
Østerrike. 

- Jeg ble så glad da jeg fikk dra på 
verdenskongressen. Årsaken til at jeg fikk 
reise er at jeg ble kvotert inn fordi jeg er 
kvinne. Jeg har lært mye av debattene på 
arbeidsseminarene, og vet at det kom-
mer penger via YS. Dette er jeg veldig 
takknemlig for.  

Cecilia Alexander fra Zimbabwe sammen med fagforeningsvenner fra 
landene i den sørlige delen av det afrikanske kontinent
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Sunndal kommune ligger i Møre og Romsdal og har ca. 7500 
innbyggere, hvorav ca. 4.000 bor i kommunesenteret Sunn-
dalsøra.  Hydro Aluminium er den største arbeidsplassen i 
kommunen.  Kommunen har et godt utbygd barnehage-, skole-, 
kultur- og fritidstilbud. 
For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside.

Kulturtjenesten 
Sunndal folkebibliotek

BIBLIOTEKAR
Frå 01.09.2008 er det ledig 100% fast stilling som bibliotekar 
i  Sunndal kommune. Stillinga er delt 50/50 mellom grunn-
skoletjenesten i Sunndal og Sunndal folkebibliotek. Sunndal 
folkebibliotek består av hovedbibliotek og 3 filialer, og det er 
9 grunnskoler i kommunen.

Stillinga er tillagt ansvaret for koordi¬nering av biblioteka i 
grunnskolane i kommunen, og skal ivareta samarbeidet mel-
lom folkebiblioteket og grunnskole-tjenesten. Formidling til 
barn og unge er en viktig del av arbeidet, samt ansvar for 
skolens del av felles katalog.  

Stillinga vil også være sentral i bibliotekets IKT-arbeid: vi 
ønsker søkere som gjerne tar i bruk den nye teknologien i 
formidlingsarbeidet, har kjennskap til biblioteksystemet Mi-
kromarc, og  drifte heimeside for Sunndal folkebibliotek.

Nærmere opplysninger v/ biblioteksjef Ingeborg Sæther,  tlf. 
71 69 90 00 / mobil 473 02 734.

Fullstendig utlysingstekst finnes på Sunndal kommunes 
heimesider:  www.sunndal.kommune.no, under ledige stil-
linger. Her finner du også søknadsskjema. Dersom du ikke 
kan søke elektronisk, må standard søknadsskjema brukes 
– henvend deg til servicekontoret i Sunndal rådhus, tlf 7169 
9000. Postadr.: Sunndal kommune, Postboks 94, 6601 
Sunnslsøra.

Søknadsfrist:  31.07.08

Oppegård 
kommune

Bibliotekar – 100 % fast stilling

Vil du jobbe i et moderne bibliotek 10 minutter fra Oslo sentrum?  

Du vil få ansvar og oppgaver innen blant annet litteratur- og sam-
lingsutvikling for voksne, og IKT. 

Søknadsfrist 20. august 2008

Fullstendig annonse og søknadsskjema på 
www.oppegard.kommune.no

Senior + jobb =

 

Myndighetene og partene i arbeidslivet står bak vinnvinn-kampanjen:

www.vinnvinn.org

Studietur til Cairo 
og Alexandria
Bibliotekarforbundets redaktør Erling Bergan arrangerer 
studietur til Egypt for bibliotekfolk og andre interesserte. 
8.-16. november. Turen ble kunngjort i midten av juni og 
var i ferd med å bli fulltegnet før måneden var omme. All 
informasjon om turen ligger på BFs nettsider www.bibforb.no. 
Dersom flere er interessert i en slik tur, vurderes både en 
ekstra-tur i høst og eventuelt turer i 2009. Meld fra om 
interesse for dette til erling.bergan@bibforb.no. Spørsmål 
kan rettes til Erling Bergan på 91 31 80 01.
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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 83/08 

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % fast stilling som 
bibliotekar, med arbeidssted Kampus Kristiansand. 

Universitetsbiblioteket i Agder er lokalisert på universitetets studi-
esteder i Arendal, Grimstad og Kristiansand, med til sammen 25 
årsverk. For informasjon om Universitetet i Agder og universitets-
biblioteket: www.uia.no

Stillingen er knyttet til virksomhetsområdet Fag og formidling, 
med særlig ansvar i forhold til lærerutdanningene og fagområdet 
pedagogikk. Oppgavene er allsidige, med hovedvekt på samlings-
utvikling, publikumsarbeid og veiledning/undervisning av studenter 
og ansatte

For stillingen kreves bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap 
eller tilsvarende utdanning.
Relevant erfaring og gode IKT- og språkkunnskaper vil bli vektlagt. 

Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi søker en initiativrik, målrettet 
og serviceinnstilt medarbeider som vil trives med undervisnings- og 
veiledningsoppgaver, og som vil være med å videreutvikle universi-
tetsbiblioteket i Agder som ressurs for studenter og ansatte. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mang-
foldet i befolkning. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en 
balansert alders- 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 tekniske/
administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.205, 
stillingskode 1515, ltr. 43-50. For spesielt godt kvalifiserte søkere 
kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til universitetsbiblio- 
tekar Henry Langseth, tlf. 38 14 12 10, e-post: Henry.langseth@uia.no  
eller biblioteksdirektør Else-Margrethe Bredland, tlf. 38 14 11 10/ 
918 73 533, e-post: else.m.bredland@uia.no
  
Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger 
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 01.08.08. Søknaden merkes med Ref. nr. 83/08.

Vi søker to personer 
med kompetanse  
innen bibliotekfag, 
nettredaksjon og IT.
Lyst til å 

Fullstendig utlysingstekst finnes på www.jobbnorge.no og på   
BIBSYS nettside: www.bibsys.no.    
Søknad skal kun sendes elektronisk     
via www.jobbnorge.no.     
Søknadsfrist: 20.08.2008.

BIBSYS utvikler IT-løsninger for bibliotek, forskning og  
publisering. Vi er en sentral leverandør til institusjoner i 
Universitets- og Høgskolesektoren, andre forsknings- 
institusjoner, forvaltningsinstitusjoner og Nasjonal-  
biblioteket. Produktene våre er utviklet i samarbeid   
med bibliotekene.

BIBSYS er et forvaltningsorgan, underlagt   
Kunnskapsdepartementet, administrativt organisert   
under Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
som er arbeidsgiver for våre nåværende 43 ansatte. 

Se mer på BIBSYS nettside: www.bibsys.no
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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

Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 20 000 
i 2008 til stipend for 
studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.  

Stipendet skal brukes til 
deltakelse på konferanser 
og seminar innen bibliotekbransjen. 

Forbundsstyret skal ha 
kortfattet rapport om hvilket utbytte 
man hadde av deltakelsen. 

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

Har du spørsmål, 
ring BFs sekretariat 48 02 09 00. 

BF-stipend til 
studentmedlemmer
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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
Ingrid Ericson, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Kari Angelsen, Bodø bibliotek

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

Buskerud
Stig Elvis Furset
Buskerud fylkesbibliotek
Telefon:    32 04 63 42
E-post:     stigelvis@buskerud.fylkesbibl.no

Hedmark og Oppland
Jan Erik Sandhals
Gran bibliotek
Telefon:   61 39 22 44
Epost:      jan.erik.sandhals@gran.kommune.no 

Østfold
Christel Falck
Råde kommune
Telefon:    69 29 50 86
E-post:     christel.falck@rade.kommune.no

Oslo/Akershus
Turid Turbekmo
Nesodden bibliotek
Telefon:  66 91 60 52
E-post:   
     turid.turbekmo@nesodden.kommune.no

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

      Bibliotekarforbundet

(Min. kr. 2220 pr. år. / Maks. kr. 4800 pr. år.)



Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B-PostAbonnement

Sitatet

” - Samtidig blir du fulgt tett opp og tatt 
godt vare på hele veien. Professor og 
assistenter stiller alltid opp. Du har et 
fantastisk støtteapparat, for eksempel når 
det gjelder data og bibliotektjenester. Det 
brukes mye ressurser pr. student; kanskje 
30 til 40 ganger mer enn hjemme. Resul-
tatet er at de fleste kommer seg helberget 
igjennom.”

Masterstudent Ole Wetlesen Borge 
ved John F. Kennedy School of 
Government (Harvard University, 
Cambridge, Massachusetts, USA) 
til Aftenposten 28. juni 2008, om 
det avisen omtaler som utrolige 
arbeidsforhold på Harvards største 
bibliotek, Widener Library.

For en tidligere kommunist - i disse tider 
er det ikke lett å vite hva man er - er det 
kanskje rart å si det. Men jeg må innrømme 
at jeg er svak for forhandlingsløsning på 
tariffoppgjør. Til nød en runde med megling. 
Men streik? 

Vel, jeg stiller lojalt opp om forbundet 
mitt skulle sette i gang en streik. Det skulle 
bare mangle. For streikebryteri er ille greier. 
Å skygge unna oppgavene som må løses 
under en streik, er også pinglete. Og de som 
faktisk streiker må få full støtte.

Jeg vil også si: Streik er et glimrende 
våpen, det eneste og ultimate våpen en 
kollektiv gruppe arbeidstakere kan ty til for 
virkelig å sette hardt mot hardt i kampen 
om lønn og arbeidsforhold. Streik er mid-
delet som brukes når alt annet er prøvd. 
Og la meg legge til: Når alt annet er prøvd. 
Flere ganger. 

Streik er noe som bør brukes kun når 
kravet det streikes for er tydelig, kommuni-
serbart og umulig å oppnå på annet vis.

For arbeidsklassen, i produksjonsbedrif-
ter, der tapte arbeidsdager merkes kjapt på 
bedriftseiernes konti, er streik en kampform 
det er lett å forstå hvordan virker. ”De skal 
tvinges til å innfri våre krav”, kan man si da. 
Og slik kan det for så vidt fremdeles formu-
leres på en del arbeidsplasser i Norge, for 
ikke å snakke om i en del land vi sjelden 
sammenligner oss med. 

For servicebedrifter, for offentlig sektor, 
for forvaltning, for skole, helse og kultur 
– er det ikke like greitt å forklare streikens 
virkemåte som kampmiddel. ”For hver dag 
streiken varer, sparer kommunen penger”, 
har vi nylig hørt. Hva kan streikende kom-
muneansatte svare på sånt?

Bibliotek er, i likhet med skoler og helseve-
sen, en type virksomhet der streik definitivt 
ikke er et middel for å tvinge arbeidsgiver til 
å innfri krav. Man kan ikke leke proletariat i 
en streikesituasjon. Derfor var det underlig å 
høre streikende lærere - rett før sommerfe-

Arbeidsfred og konflikt 

Redaktør

Erling Bergan

rien - ønske å bli trodd på at de var forberedt 
på en lang streik og at de ville unngå tvungen 
lønnsnemd. Det virker ikke spesielt troverdig. 
Uansett hvor rimelig befolkningen måtte finne 
kravene som fremmes, er håndteringen av 
streikevåpenet på en slik måte noe mange 
stiller seg undrende til. 

Streik i offentlig sektor er i det vesentlige 
et indirekte våpen. Det kan være en måte å 
få fram et budskap på, til befolkningen og vi-
dere til politikerne, som styrer offentlig sektor. 
Tenker man streik i offentlig sektor på denne 
måten, vil også budskap og forløp måtte bli 
preget av det. Og kanskje det må utvikles nye 
og annerledes kampformer, ærligere kampfor-
mer, som er åpne med at man kommuniserer 
budskap, ikke leker klassekamp. 

Så lenge fagbevegelsen, i alle hoved-
organisasjoner, ikke har villet ta denne 
debatten alvorlig, er jeg en svoren tilhenger 
av å puste letta ut hver gang vi kommer til 
tariffløsning uten streik. Og heldigvis er BF 
med i en hovedorganisasjon som ikke er 
spesielt trigger-happy med streikevåpenet. 
Hovedorganisasjoner som er tøffere enn 
toget under tariffoppgjøret, faller ikke i smak 
hos meg. Det gjelder enten de utbasunerer 
egne seire underveis i meglinga, eller agerer 
sinte helt ute av proporsjoner med nivået på 
arbeidsgivers tilbud. 

Det kan bli nødvendig å streike. Også for 
bibliotekarer. BF deltok i AF-streikene i 1995 
og 1998. Etter inntreden i YS i 2001 har vi 
ennå til gode å være i konflikt.

Det kan bli nødvendig å streike. Men det 
kan jaggu meg også være nødvendig å la 
det være. 


