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Bibliotekenes nye hjem?
- Bibliotekene kan ha noe å lære av kjøpesentrene. Vi trenger 
ikke å like konseptet kjøpesenter. Det viktige er at kjøpesen-
trene er et sted der folk er, der de treffer venner og kjente. Alt 
handler ikke nødvendigvis om shopping, skriver Sølvbergets 
Anne Torill Stensberg Lura. Hun har vært i Finland og latt 
seg inspirere. 
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Endelig satsing på fengselsbibliotek
Nå har justisministeren og kulturministeren sett lyset sammen. 
Fengselsbibliotekene er viktige og skal satses på. Over hele 
landet. Vi kan se det i statsbudsjettet. Og vi kan se det helt ut 
i det lille fengselet i Vik. 
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Det har vært stort fokus på likelønn i me-
diene det siste året. Likelønnskommisjonens 
utredning, og deres forslag til tiltak for å sikre 
større grad av likelønn i Norge, har skapt 
debatt, en debatt som har gått i flere runder. 
Første runde oppsto da den ble avgitt i fjor 
høst, og nå har vi hatt en ny debattrunde opp 
mot høringsfristen. 

I Bibliotekarforbundet har vi arbeidet grun-
dig med likelønnskommisjonen. Vårt hørings-
svar til utredningen sto i sin helhet på trykk i 
”Bibliotekaren” nummer 8 : 2008. 

Vi har også deltatt aktivt i debatten i YS, 
og således bidratt til utformingen av YS sitt 
høringssvar. 

I YS sitt høringssvar, som nylig er avgitt, 
heter det blant annet: ”Likelønnskommisjonen 
har levert en omfattende rapport som har gitt 
oss fakta om lønnsforskjellene mellom kvin-
ner og menn. De har stilt diagnosen, og kom-
met med forslag til tiltak som vil kunne bidra 
til likelønn mellom kvinner og menn. Spesielt 
viktig er det at likelønnskommisjonen har sett 
på kjønnsrollene og de ulike forventningene 
som stilles til kvinner og menn. 

YS mener at kommisjonen har trukket fram 
de mest sentrale virkemidlene for å skape økt 
grad av likelønn mellom kvinner og menn i 
Norge. Forskning og analyser som er gjort 
i forbindelse med arbeidet er viktige grunn-
lagsdokumenter for både myndigheter og 
partene i vårt videre arbeid for likelønn. Slik 
sett har vi nå fått tilgang til flere nyttige verk-
tøy uavhengig av om enkeltforslag ikke skulle 
bli gjennomført. Dette gir et godt utgangs-
punkt for det videre likelønnsarbeidet.”

YS går inn for likelønnspotten, og dette 
er meget positivt sett med våre øyne. Like-
lønnspotten er et av Likelønnskommisjonens 
mest omdiskuterte forslag. Tiltaket går i 
korte trekk ut på at det bevilges penger over 
statsbudsjettet til et likelønnsløft for kvin-
nedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor. 
Det er særlig kvinnedominerte yrkesgrupper 
med treårig høgskoleutdanning som trekkes 

frem som lønnstaperne i offentlig sektor, og 
dermed de yrkesgruppene der det er størst 
behov for et likelønnsløft av denne typen. 
Forslaget har vært omdiskutert ikke minst 
i fagforeningskretser fordi det er et politisk 
tiltak som griper inn i forhandlingsordningen. 
I BF har vi hele tiden ment at et så stort og 
omfattende problem som manglende like-
lønn krever at man er villig til å være med 
på ekstraordinære virkemidler. YS-leder 
Tore Eugen Kvalheim resonnerer slik rundt 
likelønnspotten: 

- Motforestillingene ligger primært i at slike 
spesielle lønnsløft på sikt vil kunne svekke 
den frie forhandlingsretten. Løftet vil kunne 
komme som en konsekvens av en politisk 
beslutning, ikke som følge av forhandlinger 
mellom partene. Det vil da være en betydelig 
risiko for at fokus vil bli flyttet fra forhandlin-
gene til politikerne. Dermed vil den fremtidige 
lønnskampen kunne skje ved at forskjellige 
grupper jobber mot politiske miljøer for å 
få gjennomslag for sine lønnskrav. Dette 
er hverken i partenes eller myndighetenes 
interesse, sier Kvalheim. 

- Når vi likevel støtter forslaget, skyldes 
det at kvinnedominerte grupper i offentlig 
sektor har et så betydelig likelønnsproblem 
at de prinsipielle motforestillingene i denne 
sammenhengen må vike. En klar forutsetning 
for støtten vår er imidlertid at tiltaket rettes 
inn mot adskillig bredere målgrupper enn 
de som har fått spesiell oppmerksomhet fra 
kommisjonens side, fortsetter YS-lederen

YS lederen legger altså inn en presisering 
av at likelønnspotten skal fordeles bredere 
enn det kommisjonen i utgangspunktet har 
definert. Dette er fornuftig. Det er fornuftig 
fordi YS helt sikkert har kvinnedominerte 
yrkesgrupper utover ”3-åringene” i offentlig 
sektor som har vært utsatt for mindrelønns-
utvikling. Det er derfor all mulig grunn til å 
støtte YS-lederen i hans manøver for å åpne 
opp likelønnspotten for flere YS-grupper.

Det er imidlertid viktig å huske på at når 

likelønnskommisjonen peker på de 3-årige 
kvinnedominerte yrkesgruppene i offentlig 
sektor, er ikke dette et pek i blinde fra kom-
misjonens side. Likelønnskommisjonen finner 
at særlig disse gruppene har vært utsatt for 
mindrelønnsutvikling over tid. 

Dette vet vi i Bibliotekarforbundet, for vi 
tilhører denne gruppa. Det er derfor svært 
viktig for oss at problemet blir satt på dags-
orden og det er naturligvis viktig for oss at 
tiltak for å rette på dette blir iverksatt. Da 
må man huske på at et tiltak som blir så 
bredt innrettet at det favner alle, ikke KAN 
bli virkningsfullt. Det vil derfor bli en viktig 
og vanskelig balansegang YS-lederen må gå 
opp når han skal definere flere grupper inn 
i likelønnspotten uten å risikere å utvanne 
potten og dermed effekten fullstendig.

For BF er likelønnskommisjonen, og 
særlig likelønnspotten, en av de viktigste 
lønnspolitiske saker på lang tid. Derfor har 
landsmøtet vårt vedtatt en klar uttalelse om 
at kommisjonens tiltak på dette punktet må 
gjennomføres så snart som mulig, derfor er 
BFs avgitte høringssvar svært tydelig, derfor 
har forbundsstyret gått grundig inn i disku-
sjoner om likelønnskommisjonen og derfor 
blir likelønn et hovedtema på landsstyremøtet 
vårt 28.oktober. 

Vi er fornøyd med at YS stiller seg positiv til 
likelønnspotten. Det var gledelig at YS-lede-
ren allerede den 25. august gikk ut i Dagsa-
visen og uttalte at YS ville ha likelønnspotten. 
Vi stiller oss solidarisk bak YS sitt krav om å 
åpne opp for YS-grupper som har vært utsatt 
for den samme mindrelønnsutvikling med 
bakgrunn i kjønn som bibliotekarene har. Men 
vi kommer til å følge nøye med på utviklingen 
i denne saken videre, for vi VIL IKKE ha en 
fullstendig utvannet likelønnspott. Vi trenger 
et likelønnsløft, ikke et generelt tillegg!

Monica Deildok
Forbundsleder

Lederen har ordet
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Etter BF-landsmøtet på Gardermoen i 
april, og styreseminar på Sjusjøen i juni, 
samlet det nyvalgte forbundsstyret seg for 
første gang i BFs egne lokaler i Lakkegata 
15. september. Det vil si de samlet seg 
bare delvis. For kun tre av sju faste styre-
medlemmer kunne møte. Med to varaer på 
plass, var de likevel vedtaksføre. 

Styremøtet hadde flere saker som gjaldt 
oppfølging av politiske saker: likelønns-
kommisjonens forslag og innspill til ”våre” 
to departement i sluttfasen av arbeidet 
med bibliotekmeldinga og digitalise-
ringsmeldinga. Momenter til høringssvar 
på evalueringa av ABM-utvikling må vel 
også regnes som politisk arbeid. Denne 
saken ble imidlertid endelig vedtatt i 
telefonstyremøte to uker seinere. BFs 
høringssvar er gjengitt i dette nummeret 
av Bibliotekaren.

Det er mange BF-medlemmer som be-
røres av utlånsordningen i videregående 
skolers bibliotek. Og de er engasjert, noe 
forbundsleder Monica Deildok kunne for-
telle at sekretariatet merker. Det er behov 

Det nye forbundsstyrets 
første møte i Lakkegata

for individuelle råd og bistand, og samtidig 
er det vanskelig å gå ut med generelle 
råd når forholdene varierer så mye fra 
skole til skole, og fra fylkeskommune til 
fylkeskommune. Men styret samlet seg 
om noen oppfølgingstiltak: Det skal ut-
arbeides eksempelsamling, standpunkt 
skal tydeliggjøres, det skal skrives artikkel 
i ”Skolelederen”, det skal arrangeres en 
konferanse, og BF-ledelsen skal følge opp 
overfor fylkeslagene.

Tariffsakene på dette styremøtet gjaldt 
orientering om resultatene av justerings-
forhandlinger i staten og i Oslo kommune, 
godkjenning av forhandlingsresultatet i 
området HSH-HUK, og gjennomgang av 
situasjonen i de lokale forhandlingene. 
Styret stusset på hvorfor ikke alle fylkes-
lag hadde arrangert kick-off før de lokale 
forhandlingene, og regner med at dette 
re av de ting som kan avklares på fylkes-
ledersamlinga 27. oktober.

Plan for Bibliotekaren i 2009 ble lagt 
fram og vedtatt på dette styremøtet. Se 
egen artikkel om det.  

Bibliotekarforbundet arrangerer to studieturer til Egypt for bibliotekfolk og andre 
interesserte i høst. Den første er fulltegnet, den andre er det ledige plasser på. 
Har du lyst til å være med 15.-23. november? Gå til BFs nettsider www.bibforb.
no. der finner du all informasjon om påmelding, priser og program, Spørsmål kan 
rettes til Erling Bergan på erling.bergan@bibforb.no eller 91 31 80 01. 

Vær kjapp - noen ledige plasser 
på studietur til Egypt i november! 

Medlems-
vekst i BF
Pr 15. september var BFs medlemstall 
steget til 1649. Det er en økning på 
44 medlemmer siden årsskiftet. Og 
det er spesielt rekrutteringen blant 
statsansatte og studenter som er 
merkbar.

Blant BFs yrkesaktive medlemmer, 
er det nå 11,5 prosent som jobber 
i staten, det vil blant annet si uni-
versitets- og høgskolebibliotek. Ved 
årsskiftet utgjorde denne gruppa 11 
prosent av de yrkesaktive i BF. 

Kommunal sektor har alltid vært 
den største sysselsetter av bibliote-
karer i Norge, og dette gjenspeiles 
naturlig nok også i BFs medlemstall. 
Pr 15. september var 72 prosent av 
BFs yrkesaktive medlemmer ansatt i 
kommuner og fylkeskommuner, den 
såkalte KS-sektoren. 

Oslo kommune er eget tariffområde, 
og her har BF 10 prosent av sine 
yrkesaktive medlemmer. Tilsvarende 
tall for de mindre tariffområdene er: 
Spekter 2,5 prosent, og HSH-HUK 1 
prosent. De som jobber i privat sektor, 
utenom disse tariffområdene, utgjør 
3,5 prosent. 

Antall studentmedlemmer i BF har 
vært høyt i mange år nå. Og fra års-
skiftet fram til 15. september steg 
dette tallet fra 249 til 262. Student-
medlemmene utgjør nå 16 prosent av 
BFs totale medlemstall. 

Den geografiske fordelingen av BFs 
medlemmer viser ingen store endrin-
ger. Men det kan se ut til å være en 
tendens at utkanten mister fagutdanna 
bibliotekarer, hvis vi skal bruke BFs 
medlemstall som målestokk. Det er 
nemlig Finnmark, Telemark, Rogaland 
og Sogn og Fjordane har gått svakt 
ned i antall medlemmer siden årsskif-
tet. Dette er ikke entydig, men mer en 
mulig pekepinn. Verken Rogaland eller 
Telemark er regulære utkantfylker.

Til gjengjeld har Oslo/Akershus, 
Troms og Hedmark /Oppland alle 
hatt en markant økning i medlemstall. 
Også Agder, Buskerud og Trøndelag 
kan notere seg for god vekst. Hvert av 
de øvrige fylkeslag kan notere seg for 
en økning på 2-3 medlemmer siden 
januar. 

 

[ ORGANISASJONEN ]
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Stein på stein. Sånn er Bibliotekaren 
bygget. Fra den spede starten i 
1993, da vi utkom med tre nummer 
i svart-hvit, med et årsregnskap 
på 23.472 utgiftskroner og 6.180 
inntektskroner. Til 2009, da vi utgir 
12 nummer i farger, med 636.000 
kroner i utgifter og 310.000 kroner 
i inntekter. 

Under forbundsstyrets møte 15. 
september ble redaktørens planer 
for Bibliotekarens 17. årgang lagt 
fram. Det var ingen dramatiske 
forslag på gang, men videre utvik-
ling langs de samme linjene som 
tidligere. 

En endring som ble gjort i fjor, 
var å lage ulike priser for stillings-
annonser og andre annonser. Inne-
værende år har stillingsannonser 
på 1/8 side vært gratis, og 1/4 
side har kun kostet 400 kroner. Stil-
lingsannonser på halv- og helside 
har kostet det samme som andre 
annonser. Rabatten på de minste 
stillingsannonsene har vært begrun-
net med at vi på dette området er 
utsatt for sterk konkurranse, ikke 
minst fra nettet. 

På vei mot tidsskriftets 17. årgang

Stillingsannonser Andre annonser
1/8 side Gratis 900
1/4 side 600 1600
1/2 side 1400 2400
1/1 side 2600 3600

Ordningen med rabatterte stil-
lingsannonser blir gjennomført for 
alle annonsestørrelser neste år. De 
nye prisene ser slik ut:

Abonnementsprisen holdes frem-
deles på 260 kroner pr år. 

Den nye utgivelsesplanen er gjen-
gitt på side 2 i dette nummer, og i 
hvert nummer framover. 

Budsjettet for Bibliotekaren på-
virkes av mange faktorer. Selv om 
utgifter til selve trykkingen har holdt 
seg stabilt de siste årene, er det 
merkbar stigning i portoutgiftene 
for å få bladet ut til medlemmer og 
abonnenter. 

Bibliotekaren kommer også i 
2009 til å bli trykket hos Merkur-
Trykk AS, en samarbeidspartner vi 
er godt fornøyd med. Det var i for-
bindelse med overgangen til farger 
i 2005 at vi skiftet til MerkurTrykk. 

Tidligere i år begynte trykkeriet 
også å bistå redaksjonen i billed-
behandling før trykk, noe som har 
gitt en nivåheving på  den tekniske 

kvaliteten av bildene 
i bladet.  Dette sam-
arbeidet vil fortsette 
også i 2009.  
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Ny professor II 
på dokvit i Tromsø

Når Praksis 
møter Akademia

Jobbytte 
- en mulighet for �ere?

Elisabeth Bergstrøm byttet bort  
Porsgrunn og fikk Svalbard igjen 

Bruk og brukere 
i sentrum

Hallo BF-medlem, åssen er det med deg?
Du er medlem i BF? Du får bladet til 

riktig adresse? Du fremmer lønnskrav i 
lokale forhandlinger? Du får hjelp av din 
tillitsvalgte, noen i fylkeslaget, eller kan-
skje fra BFs sekretariat? Du forventer at 
disse vet hvem som er medlem, hvor de 
jobber, hva de tjener, hvilke stillingskoder 
de har, hvordan de kan nås med epost 
eller mobil? 

For at denne kommunikasjonen skal gli, 
må BF ha et system. Det har vi. Et godt 
system, til og med. Og vi har kompetente 
og nøyaktige folk til å betjene systemet. 
Eva Trønnes i BF-sekretariatet kjenner 
medlemssystemet som sin egen bukse-
lomme, og bruker det til å gi alle andre i BF 
en rekke tjenester - hver dag. Adressering 
bak på bladet som du nå holder i hånda, 
er ett av mange eksempler. 

Et godt system fortjener også oppdatert 
innhold. Og det er der DU kommer inn. Du 

kan nemlig oppdatere innholdet selv! På 
nettet! Enkelt og greit!

Gå til BFs nettsider. Velg ”Oppdatér 
medlemsinfo” og logg inn med medlems-
nummer og fødselsdato. (Medlemsnum-

mer står over navnet ditt på baksida av 
Bibliotekaren du får i posten.)

Da ser du hvilken info som er registrert 
på deg, bl.a. navn, adresse, telefon, mobil, 
epost, stillingskode, stilling, stillingsprosent 
og årslønn. Du oppdaterer dette enkelt 
selv. Så leser Eva korrektur dagen etter, før 
det legges på plass i medlemsregisteret. 

Så vi ber deg altså: 
Gjør det til en vane å gå inn når du har 

endret arbeidssted, lønn, epost, mobil-
nummer, stillingsprosent, e.l. Og etter hvert 
lønnsoppgjør. Når lønna di endres, er du 
selv ansvarlig for å få dette inn i medlems-
registeret. Så gir du BFs forhandlere riktige 
tall å slå i bordet med! 

Start nå! Gå inn og sjekk! Lurer du på noe 
om medlemsregisteret, så ringer du Eva i 
BF-sekretariatet på 48 02 09 00. 

En stor takk for hjelpen!  

[ ORGANISASJONEN ]
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- Bibliotekene kan ha noe 
å lære av kjøpesentrene. 
Vi trenger ikke å like kon-
septet kjøpesenter. Det 
viktige er at kjøpesen-
trene er et sted der folk 
er, der de treffer venner 
og kjente. Alt handler 
ikke nødvendigvis om 
shopping, skriver Sølvber-
gets Anne Torill Stensberg 
Lura. Hun har vært i Fin-
land og latt seg inspirere. 
Og våren 2009  tar de 
Madla filial inn i kjøpesen-
teret Amfi Madla. 

Tekst:     Anne Torill Stensberg Lura
 Bibliotekleder
 Kultur- og faktabiblioteket
 Sølvberget
 Stavanger bibliotek 
 og kulturhus

Äpplebiblioteket i Espoo i Finland
Äpplebiblioteket var det første biblio-

teket i Finland lokalisert i kjøpesenter, 
og ble etablert i 2001. Kjøpesenteret 
ISO Omega ligger i en nyetablert bydel 
utenfor Helsinki by, og tilgjengeligheten 
er god med kollektiv transport. Det var 
ledelsen i kjøpesentret som tok kontakt 
med kommunen og ville at biblioteket 
skulle etablere seg der. 

Biblioteket er sentralt plassert i kjøpe-
sentrets 2. etasje og er en del av Espoo 
City Library, som består av til sammen 
15 bibliotek, dvs 5 distriktsbibliotek og 
10 filialer. 

Staben består av 24 fast ansatte og 
15 deltidsansatte.

Den viktigste delen av biblioteket er 

Tre bilder fra Alberga distriktsbibliotek, som 
ligger inntil et stort kjøpesenter. - Rett og slett 
et flott bibliotek, sier artikkelforfatteren til Bi-
bliotekaren. Øverst er et arrangement i emning 
ved hovedinngangen, i midten ser vi studetner 
i arbeid, og nederst er det skoleelever. (Foto: 
Anne Torill Stensberg Lura)

[ LOKALISERING ]
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Vi må være der folk er... 

Bibliotek inn i kjøpesenter?

det tradisjonelle bibliotektilbudet med 
utlån av bøker og andre medier. I tillegg 
til voksen og barneavdeling, finnes det 
musikkavdeling, flerkulturelt bibliotek og 
internettmaskiner for publikum. I tillegg 
har biblioteket tjenester som forbruker-
informasjon, offentlig informasjon, ung-
domsinformasjon og byinformasjon.

Biblioteket har selvbetjent utlån- og 
innlevering. I 2007 hadde biblioteket 
860 000 utlån og 610 000 besø-
kende.

Biblioteket ble godt mottatt fra første 
dag. Selv om de kritiske røstene var 
mange på forhånd. Mange hevdet at 
kjøpesenter i seg selv er et onde og i 
alle fall ikke sted der barn skal ferdes. 

Enkelte hevdet at biblioteket har gitt 
etter for markedskreftene. I praksis var 
biblioteket en suksess fra første dag. Be-
manningen viste seg å være for liten,. Og 
det var viktig med full selvbetjening for å 
frigjøre ressurser til gode åpningstider. 

Alberga Distriksbibliotek i Sello
Alberga distriktsbibliotek åpnet 11. 

august 2003. Biblioteket er på 5846 m2 
og er over to etasjer. Bibliotekbygningen 
ligger inntil et stort kjøpesenter. Utenfor 
hovedinngangen til biblioteket er det en 
stor markedsplass, som er felles med 
kjøpesentret. Her arrangeres felles ak-
tiviteter for innbyggerne, og de frivillige 
organisasjonene i området blir invitert 

til å delta. Her er loppemarked, boksalg 
og foreningsinformasjon. 

Espoo er Finlands nest største by, og 
har har hatt en raskt befolkningsvekst. 
På 1960-tallet bodde 50 000 innbyg-
gere i Espoo. I 2007 var innbyggertallet 
230 000.

Biblioteket i denne bydelen hadde 
tidligere vært lokalisert i det tidligere 
bydelssentret. Etter byggingen av kjø-
pesentret, fikk dette området en ny 
publikumsmagnet. Biblioteket ønsket å 
bli lokalisert i nærheten av kjøpesentret 
og slik ble det.

Alberga distriksbibliotek ligner mye 
på et norsk bibliotek. Biblioteket inne-
holder avdelinger for voksenlitteratur, 

Kjøpesenteret AMFI Madla har 80 butikker under samme tak. Neste år skal Madla bibliotekfilial flytte inn blant dem. (Foto: Gunlaug Leirvik)
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skjønnlitteratur, tidsskriftavdeling mu-
sikkbibliotek og barnebibliotek. Tjenes-
tene er nokså tradisjonelle, men utlån av 
bøker og andre medier, trådløst nettverk 
og internettmaskiner til publikum. I 
bibliotekets første etasje er det også 
en trivelig kafé. Det som skilte dette 
biblioteket litt fra de andre, var at det 
hadde mye arrangementsvirksomhet. 
Ved hovedinngangen ble det arrangert 
høstlesing for voksne, der biblioteka-
rene leste høyt fra sine favoritter. Dette 
foregikk midt på dagen i beste åpnings-
tid. I tillegg hadde biblioteket ansatt en 
egen trubadur, som reiste rundt å sang 
finske tradisjonsviser. Trubaduren var et 
samarbeidsprosjekt mellom flere bibli-
otek i området.

Bibliotek i kjøpesenter
Det finnes også bibliotek på enkelte 

kjøpesenter i Norge. Dette gjelder for 
eksempel Oasen i Bergen og Ski bibliotek 
på Ski storsenter. Å lokalisere bibliotek 
på kjøpesenter i Norge er ingen stor og 
viktig trend.

På 90-tallet var et en stor framvekst av 
kjøpesenter i Norge. Flere byer og mindre 
tettsteder bygde kjøpesenter i og utenfor 
bykjernen.

Beliggenheten er et sentralt punkt når 
det gjelder etablering av kjøpesentra, 
og kjøpesentrene blir lagt til områder 
med høy befolkningstetthet, gjerne ved 
et trafikknutepunkt. Det skal også være 
lett og ikke minst gratis å parkere bilen 
utenfor kjøpesentret. Å tjene mest mulig 
penger ved å selge mest mulig i butikkene 
er hovedmålet.

Bibliotekene kan ha noe å lære av kjøpe-

sentrene. Vi trenger ikke å like konseptet 
kjøpesenter. Vi trenger ikke å være enig i 
den trenden som har vært med at alle skal 
kjøre bilen ut til et kjøpesenter og gjøre 
alle innkjøpene der. Vi trenger ikke slutte 
oss til at selve handelen, eller shoppingen, 
skal være hovedmålet. Det som er viktig 
er at kjøpesentrene er et sted der folk er, 
et sted der folk treffer venner og kjente, 
og der alt nødvendigvis ikke handler om 
shopping. 

Hva med Norge?
Amfi Madla er et nyutbygd kjøpesenter 

i Stavanger, i Madla bydel. I 2007 var det 
1,9 millioner som besøkte Amfi Madla. 1. 
halvdel av 2008 hadde 1,9 millioner men-
nesker besøkt det samme kjøpesentret. 
Det er der folk er. 

I Finland er det mer vanlig å legge 
bibliotek til kjøpesenter. I tillegg er det 
også vanlig å legge hovedbiblioteket til 
kjøpesenter, som i tilfellet med Alberga 
distriksbibliotek og Äpplebiblioteket. 
Dette er store bibliotek med mange 
ansatte og der det er mulig å ha åp-
ningstider på linje med kjøpesentrets. 
Da Äpplebiblioteket i sin tid ble bygd, var 
ledelsen på kjøpesentret initiativtagerne 
til at biblioteket skulle inn. 

Hvorfor har ikke bibliotekene i Norge 
vært mer interessert i å etablere seg i 
kjøpesentre? Er det fordi bibliotekene 
representerer og står for noen andre 
verdier? 

Bibliotek som velger å etablere seg 
i kjøpesenter vil trolig få et oppsving. 
Samtidig er det viktig å tenke nytt, å 
forstå noe av tankegangen som ligger 
bak konseptet med kjøpesenter. Et bi-
bliotek i et kjøpesenter bør være med 
å kampanjene og markedsføringen som 
kjøpesentret ellers kjører. I tillegg ligger 
det mange spennende muligheter i å 
lage felles arrangement med kjøpesen-
tret, eller i fellesskap med for eksempel 
bokhandelen. Her må bibliotekene våge 
å være litt kommersielle. Samtidig vil 
biblioteket i seg selv representere et 
ikke-kommersielt tilbud, der bøkene og 
mediene lånes ut gratis, der folk kan 
komme og lese aviser, bruke pc eller 
møte andre. 

Der folk ferdes
Undersøkelser som prosjektet ”Jak-

ten på ikke-brukeren” har gjennomført 

Kjøpesenter
Et kjøpesenter er en fysisk 
bygning, eller bygninger, 
som inneholder mange ulike 
butikker under samme tak.

Tanken bak er at folk  y
skal kunne ordne det 
meste her. 
Butikkene markedsføres  y
samlet, under et navn 
eller kjedenavn. 
Det organiseres aktivite- y
ter og kampanjer der alle 
butikkene drar i samme 
retning.

AMFI Madla
Kjøpesenter ved Madlakrossen, bydelssenter for Madla  y
bydel i Stavanger. 
Bydelen Madla har ca 20.000 innbyggere.  y
Kjøpesenteret har 80 butikker under samme tak y
Totalareal 69.000 kvm y
700 parkeringsplasser y
Omsetning i 2007: 680 millioner kroner y
Åpningstid 10-20 på hverdager, 10-18 på lørdager.  y
Blant butikkene vi finner i AMFI Madla er Apotek 1, Big  y
Bite, Bik Bok, Bjørklund, Body Shop, Brillehuset, Clas 
Ohlson, Coop Byggmix, Cubus, Dressman, Eiendoms-
Megler1, Elite Foto, Eurosko, Intersport, Kid Interiør, 
Lampehuset, Lindex, Madla Helsestasjon, Madla Kiro-
praktorklinikk, Nille, Norli, Posten, Rema 1000, SR-Bank, 
Telebutikken, Vero Moda, Økonomisko.
Bibliotekfilialen flytter inn i AMFI Madla våren 2009. y Fo
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Kilder
Mer om hva kjøpesentra er:
www.wikipedia.no

Mer om tankegangen bak kjøpesentra: 
www.olavthon.no 

Mer om ”Jakten på ikke-brukeren”:
www.stavanger-kulturhus.no

Mer om Äpplebiblioteket i Espoo:
www.esbo.fi/bibliotek

Mer om bibliotek i Finland:
www.libraries.fi

Äpplebiblioteket i byen Espoo i Finland: Da det ble etablert i 2001, var det Finlands første bibliotek lokalisert i et kjøpesenter. Det var ledelsen i 
kjøpesentret som ville ha biblioteket inn. Det ligger sentralt plassert i kjøpesentrets 2. etasje, ble godt mottatt fra første dag og hadde i fjor 610 000 
besøkende. (Foto: Minna Simola)

viser at de aller fleste som blir spurt 
har positive tanker om biblioteket, og 
at de ønsker å bruke det mer, bare de 
blir minnet på det. Dette sier noe om at 
biblioteket kanskje er for usynlig, og ikke 
finnes der hvor folk ferdes. 

Sølvberget, Stavanger bibliotek- og 

HelMet er et samarbeid mellom 
bibliotek i Helsingfors-regionen. Du 
finner det på www.helmet.fi.

HelMet-katalogen er Esbo, Gran-
kulla, Helsingfors och Vanda stads-
biblioteks felles nettjeneste, med 
katalog over samlingene, lenker  
til bibliotekenes egne nettjenes-
ter, og den enkelte bruker kan se 
status for sitt ”kundeforhold”, men 

også spare på egen lånehistorikk, 
vurdere bibliotekmateriale, lagre 
søkefraserog oppdatere kontakt-
opplysninger. 

HelMet-katalogen inngår som en 
del av biblioteksystemet Millennium, 
som er felles for hovedstadsregio-
nens folkebibliotek. Millennium er 
et amerikansk system.

kulturhus, har en filial i Madla bydel. 
Denne skal nå flyttes inn i Amfi Madla 
våren 2009. I tillegg til å ta med seg 
bokstammen og  publikumspc’er, skal 
vi bygge godt samarbeid med kjø-
pesentrets aktører, alt fra bokhandel, 
treningssenter og helsestasjon. Vi vil 

bruke mer ressurser på markedsføring 
og arrangement enn vi har gjort tidligere. 
1,9 millioner besøkende på 6 mnd i 
Amfi Madla! Biblioteket vil ha sin del av 
kaka. 

[ LOKALISERING ]
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Tekst:  Eli Kristine Korsmo
 Journalist
 Kommunal Rapport
 

- Hvordan bærer biblioteket i Stavanger 
preg av å være en del av et kulturhus og 
det kommunale foretaket Sølvberget?

- Vi legger stor vekt på arrangementer 
og formidling. På den måten jobber vi nok 
annerledes enn mange andre biblioteker. Vi 
er engasjert i mye og sitter ikke og venter 
på at folk skal komme.

- Har dette vært en god løsning?
- Vi er fornøyd. Utfordringen har vært å 

forene to ulike kulturer, nemlig kulturarbei-
derne og bibliotekarene.

- Snart kommer det en stortingsmelding 
om bibliotek. Hva bør stå i den?

- Jeg forventer at det vil stå mye om 
digitale tjenester. Samtidig håper jeg den 
vil ta opp bibliotekenes rolle som formidler 
av litteratur, og ikke bare som nasjonal hu-
kommelse. Jeg håper også det blir lagt vekt 
på at vi skal stimulere til lesing. Dessuten 
tror jeg det står noe om bibliotekene og 
vårt forhold til det flerkulturelle samfunn, 
og om biblioteket som møteplass.

Hele spekteret
- Hva er bibliotekenes største utfordring 

de neste årene?
- Å formidle bredden. Biblioteket skal 

fortsatt være et sted som formidler hele 
spekteret, ikke bare ti på topp.

- Hvordan kan vi sikre folk tilgang på 
lokalbibliotek også i framtida?

Et slags shoppingsenter 
for informasjon?
Marit Egaas, bibliotek- og kulturhussjef i Stavanger sier at bibliotekenes største 
utfordning de neste årene blir å formidle bredden, ikke bare ti på topp-listen.

- Ved å sikre bibliotekene som møteplass. 
Den rollen er enda viktigere på mindre ste-
der, hvor det ikke finnes så mange andre 
nøytrale møteplasser. De små bibliotekene 
kan også formidle bredde, gjennom fjern-
lån. Det er en genial oppfinnelse.

- Hva vil prege bibliotekene framover?
- Det er ingen tvil om at den nye tekno-

logien vil prege bibliotekene. Nå venter vi 

bare på at e-bøkene skal ta av, så snart vi 
får løst problemene i forhold til rettigheter 
og lignende.

- Vil boka bestå?
- Jeg tror boka vil bestå, i hvert fall den 

skjønnlitterære. Når det gjelder innhenting 
av informasjon, er situasjonen en helt 
annen.

- Hvor får dere inspirasjon og ideer til 
utvikling?

- Finland er eneren i Norden. De har 
noen fantastiske biblioteker, og finnene 
bruker dem tre-fire ganger så mye som vi 
nordmenn. Nederland et foregangsland når 
det gjelder fremtidsrettede biblioteker.

Gode på formidling
- Hvilke krav stilles til en bibliotekar i dag 

kontra for noen år siden?
- Våre bibliotekarer må være gode på 

formidling og å snakke med folk. De må 
like å være med på arrangementer. Mange 
med bibliotekutdanning ønsker ikke en slik 
rolle. Derfor ansetter vi en blanding av 
bibliotekarer og kulturarbeidere.

- Tenk deg at du går inn i et bibliotek om 
20 år. Hva kan du gjøre der?

- Jeg tror det ser annerledes ut. Inn-
gangen vil være et møtested og et slags 
shoppingsenter for info. Videre finner jeg 
datamaskiner, dataspill, musikk og kan-
skje en sone hvor jeg kan se film. Lenger 
inne finner jeg bøkene, og her er det en 
stille sone. På biblioteket går jeg for å få 
opplevelser. 

Ukeavisa Kommunal Rapport hadde i september (nr 29/08) eget tema-bilag om bibliotek. De fo-
kuserte på ”framtidas bibliotek”, med Århus og Drammen som spennende eksempler. I tillegg får 
professor Ragnar Audunson forklare at bibliotek er en institusjon knyttet til alle politikk-områder i 
kommunen. Her er også redaksjonell påpeking av at ”Boka er ikke død, men den får ikke lenger 
biblioteket for seg selv”, det er sveip innom Dønna og Oslo. Og Stavanger, som artikkelen over viser. 
Intervjuet med Marit Egaas sto altså på trykk i Kommunal Rapports tema-bilag om bibliotek, og er 
gjengitt med tillatelse fra forfatteren. 

B
ib
lio
te
ktema Bilag til Kommunal Rapport nr. 29/08

På Papirbredden i
Drammen ligger Norges
mest moderne bibliotek.

I Århus i Danmark har
biblioteket tatt helt nye,

digitale grep.
De to har tatt steget

inn i framtida.

Tema-bilag om bibliotek i Kommunal Rapport

Marit Egaas prøver handlevogn for publikum  
i Alberga distriksbibliotek i Sello. Bibliotek som 
shoppingsenter? (Foto: Anne Torill Stensberg 
Lura)

[ BIBLIOTEKUTVIKLING ]
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Endelig satsing på 
fengselsbibliotek!
Nå har justisministeren og kulturministeren sett lyset 
sammen. Fengselsbibliotekene er viktige og skal satses 
på. Over hele landet. Vi kan se det i statsbudsjettet. Og 
vi kan se det helt ut i det lille fengselet i Vik. 

Tekst:     Erling Bergan
 Redaktør

Mens vi ventet på regjeringens framlegg til 
statsbudsjett, kom Kriminalomsorgsmel-
dinga fra justisminister Storberget. Den 
var positiv lesning for alle som er opptatt 
av fengselsbibliotek. Og ikke mange 
dagene etter kom noe så sjeldent som 
en budsjett-lekkasje på bibliotekfeltet: 
Økning av tilskuddet til bibliotektjenesten 
i norske fengsler med tre millioner kroner 
i 2009-budsjettet. Og Knut Storberget 
lover full bibliotekdekning i alle landets 
fengsler. Bevilgningen til fengselsbibliotek 
blir på 17,5 millioner kroner i 2009.

Alle fengsler i landet 
- I 2006 brukte vi mye penger på å opp-

gradere bibliotekene, nå ønsker vi å utvide 
tilbudet til alle fengslene i landet, sier han 
til Dagbladet 1. oktober. I stortingsmel-
dinga om kriminalomsorgen heter det at 
bibliotekvirksomheten ble utvidet med 16 
fengsler fra 2006 til og med 2008. Ved 
utgangen av 2008 skal 31 fengsler ha et 
tilbud om bibliotektjenester til innsatte, 
slik at opp mot 90 % av alle innsatte skal 
kunne låne bøker og tidsskrifter. ”Å lese 
er en viktig del av hverdagen i fengsel. 
Derfor skal så mange innsatte som mulig 
ha tilgang til bibliotektjenester”, heter det 
i meldinga fra Storberget. 

Dette er det mange som har kjempet 
lenge for. I 2002 ble det arrangert en 
konferanse under tittelen ”Fokus på 
fengselsbibliotek” i Tønsberg. Der møtte 
fengselsbibliotekarer representanter for 
fengselsundervisning og bibliotekmyn-
digheter, det var internasjonale fore-

Det utrettelige lobby-arbeidet har gitt resultater: Daværende medlem av justiskomiteen på Stortinget, 
Inga Marte Thorkildsen (SV) får en dose informasjon fra en av de som har lagt ned mye energi i kampen 
for fengselsbibliotekene, avdelingsbibliotekar Anne Sophie Berge fra Oslo fengsel. Anledningen var 
den viktige konferansen om fengselsbibliotek i 2003. (Foto: Erling Bergan)

[ BIBLIOTEK BAK MURENE ]
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dragsholdere, samt en statssekretær fra 
Justisdepartementet. Konklusjonen fra 
konferansen var at fengselsbibliotek er 
svært mye brukt, betyr svært mye for de 
innsatte, er klart underbudsjettert, og like 
klart et statlig ansvar. Gjennomsnittsutlån 
var på den tida 86,7 enheter pr sonings-
plass, noe vanlige folkebibliotek bare kan 
drømme om.

Viktige konferanser
Ildsjelene for utvikling av fengselsbiblio-

tek så at det nå var tid for å konfrontere 
flere sentrale politikere med dette feltet. 
De arrangerte en ny konferanse i 2003. 
Her ble rødgrønne politikere som Inga 
Marte Thorkildsen (SV), Torny Pedersen 
(A) og Rolf Reikvam (SV) satt i panel med 
Olemic Thommesen (H) og Ola T. Lånke 
(KrF). De ble igjen presentert for stort 
behov og små bevilgninger, fra både biblio-
tekarer, utdanningsfolk og innsatte selv. Nå 
begynte politikerne å si forpliktende ting, 
tegn på at de skjønte betydningen av gode 
fengselsbibliotek i alle fengsler.  

Det måtte altså gå noen år, men mye 
tyder på at grunnlaget for årets gjen-
nombrudd, ble lagt for mange år siden. 
Lobby-arbeidet har virket.

En sentral arena
For hva sier ikke Kriminalomsorgsmel-

dinga om bibliotek: 
”I alle fengsler er biblioteket en sentral 

arena. Biblioteket organiserer littera-
turkvelder, skaffer aviser fra innsattes 
hjemland, er en viktig støttespiller i 

Justisminister Knut Storberget la i forrige måned 
fram stortingsmelding om kriminalomsorgen. 
Den bekrefter regjeringens satsing på feng-
selsbibliotek. (Foto: John Petter Reinertsen/
Samfoto)

opplæringstilbudet og er i enkelte tilfeller 
også arbeidssted for innsatte. Sammen 
med skolen fører bibliotekene kultur inn i 
fengslene. Innsatte er flittige brukere av 
tjenesten, noe som synliggjøres gjennom 
at de låner 15 ganger flere bøker og 
andre medier enn befolkningen utenfor 
fengslene. Bibliotektjenesten administre-
res av Statens senter for arkiv, bibliotek 
og museum (ABM-utvikling).”

Betydelig opprustning
Meldinga hevder også at Kultur- og 

kirkedepartementet de siste årene har 
foretatt ”en betydelig opprusting av 
fengselsbibliotektjenesten”. Nå setter de 
altså målet høyere: ”… alle fengsler med 
mer enn 25 innsatte skal ha eget bibliotek 
eller fullgode bibliotektjenester dekket på 
annen måte”, heter det i meldinga. Og 
med 500 flere fengselsplasser i dag enn 
for fem år siden, må det bety vesentlig 
økning av bevilgningene. 

Kulturminister Trond Giske har ansvar for feng-
selsbibliotekene. Nå satses det på denne tjenes-
ten. (Foto: Guri Dahl/ Statsministerens kontor)

Vik fengsel i Sogn og Fjordane: Nå etableres 
egen bibliotektjeneste her, i samarbeid med 
folkebiblioteket i kommunen. Fengsler i hele 
landet skal nå få bibliotektjenester, et viktig 
bidrag i mer konstruktiv soning. (Foto: Krimi-
nalomsorgen)

I stortingsmeldinga slipper faktisk en av 
fengselsbibliotekarene til orde selv. Det 
er Kitty Aasvestad ved Ringerike fengsel 
som forteller: - Biblioteket blir sett på 
som et fristed. De innsatte har såkalte 
G-bygg-kvelder én gang i uka. Da kan de 
trene, handle og gå på biblioteket. Vi vil at 
biblioteket også skal fungere som et sted 
der de kan prate og treffe andre, spille spill 
og lese aviser og tidsskrifter. Vi opplever 
så å si aldri noe krangel eller bråk. Derfor 
trives vi og derfor trives de innsatte her, 
sier Aasvestad, som dermed gir en sterk 
begrunnelse for satsingen.

Satsing i Vik
Og virkningene av den statlige 

satsingen på denne sektoren ser vi 
flere steder allerede. Vik kommune i 

Sogn og Fjordane fikk før sommeren 
brev fra ABM-utvikling, med spørsmål 
om de ville samarbeide om levering 
av bibliotektjenester til Vik fengsel, 
en anstalt med 32 soningsplasser pr 
i dag. I forrige måned vedtok kom-
munestyret å gjøre nettopp dette. 
Og dermed styrket de også sitt eget 
folkebibliotek. I rådmannens vurdering 
heter det nemlig: 

”Rådmannen ser positivt på dette 
opplegget og registrerer at kom-
munen blir tilført endå ei halv stilling 
som fylgje av den auka aktiviteten 
ved Vik Fengsel. Vik kommune har i 
dette prosjektet høve til å styrkja bi-
bliotektenestene ved at ein kan få inn 
biblioteksjef i full stilling. Tilhøva burde 
då liggja betre til rette for å få søkarar 
med fagutdanning. Samarbeid mellom 
biblioteka vil styrkja tenestene utan at 
det kostar meir å driva dei gjennom 
utveksling av media, samarbeid om 
arrangement m.v.”

Nå er det grunn til å følge med i 
resten av landet, når den kunngjorte 
satsingen skal settes ut i livet. 

[ BIBLIOTEK BAK MURENE ]
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Kirke- og kulturdepartementet sendte 
ut en høring vedrørende evaluering av 
ABM-utvikling 2.juli, med utvidet frist 
1.oktober. Evalueringen er gjennomført av 
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI).  
Bibliotekarforbundet avgir herved sin hø-
ringsuttalelse.

Bibliotekarforbundet (BF) er en fag-
organisasjon i YS og representerer over 
1.600 medlemmer.  BF organiserer 
fagutdannede bibliotekarer i kommunal, 
statlig og privat virksomhet. Vi registrerer 
at fagorganisasjoner for biblioteksektoren 
ikke er representert eller omtalt i DIFIs 
undersøkelse.

Informantene til intervjuene (vedlegg 
1 og 2) som DIFI baserer seg på, har fra 
biblioteksektoren vært 2 representanter 
fra NBF, Universitets- og høgskolerådet 
og ABM-utvikling selv. I tillegg har noen 
utvalgte bibliotek svart på spørreunder-

Konklusjonene samstemmer ikke 
med Bibliotekarforbundets erfaringer:  

BF kritisk til 
ABM-evalueringa

søkelsen (32 stk – uvisst hvilke, 80% av 
spurte). Dette er et svært begrenset og lite 
representativt utvalg, siden biblioteksek-
toren omfatter mange ulike bibliotektyper 
og virksomheter.  Det kan derfor stilles 
spørsmålstegn ved det metodiske. Eva-
lueringen framstår som mangelfull og lite 
problematiserende. 

Felles utviklingsorgan?
Når det gjelder konklusjonene i evalu-

eringsrapporten, så kan BF ikke se at den 
faktisk svarer på spørsmålet om det er 
formålstjenlig med et felles utviklingsorgan 
for ABM-sektoren. Det er fortsatt et åpent 
spørsmål om ABM-organiseringen er mest 
formålstjenlig for biblioteksektoren, fordi 
det er andre sektorer (som utdanning, fors-
kning) som det er minst like vesentlig at 
biblioteksektoren samhandler tett med.  I 
evalueringsrapporten er ABM-samarbeidet 
lagt som en premiss, samtidig som oppga-
vedeling og samhandling mellom de ulike 
delene av biblioteksektoren ikke er drøftet.  
Konsekvensen av at sammenslåingen av 
Statens bibliotektilsyn og Riksbibliotektje-
nesten falt sammen med opprettelsen av 
ABM, slik at en i biblioteksektoren fikk to 
omorganiseringer i ett, er ikke nevnt.  BF 
mener at det er så store utfordringer innen 
bibliotekområdet at det krever et sterkt 

offentlig bibliotekorgan. Det må være et 
sterkere sektorfokus og arbeidsområde 
enn en satsing på felles ABM-løsninger jf. 
arbeidet med ABM-portal. BF mener derfor 
at DIFI på feil grunnlag konkluderer slik: ” 
Det er bred oppslutning blant brukere og 
samarbeidspartnere om at det er formåls-
tjenlig med et felles utviklingsorgan for 
abm-sektoren.” Uansett departementets 
endelige konklusjon så er det viktig at 
satsingen fortsatt går i retning av å styrke 
det sektorspesifikke arbeidet, slik en pågå-
ende omorganisering ser ut til å være en 
konsekvens av. 

Forvaltningsoppgavene
Evalueringsrapporten har to konklusjo-

ner som henger sammen:
Det innsatsområdet informantene gir 

best tilbakemelding på er virksomhetens 
arbeid med formidling, og de er mer 
kritiske til hvordan virksomheten ivaretar 
rollen som utviklingsaktør enn til hvordan 
den utfører sine forvaltningsoppgaver. 

DIFI, på sin side, mener at ABM-utvikling 
balanserer godt mellom forvaltningsopp-
gaver og utviklingsarbeid, men peker på 
at forvaltningsarbeidet bør synliggjøres 
bedre. For å komme videre med digitali-
seringsarbeidet blir det vitalt å få aktørene 
til å samhandle.

Bibliotekarforbundets høringssvar 
til evalueringa av ABM-utvikling ble 
vedtatt på forbundsstyremøte 29. sep-
tember 2008, og oversendt Kirke- og 
kulturdepartementet samme dag. 

Mellomtitlene her er ikke en del av hø-
ringssvaret, men lagt til av redaksjonen.

Evaluering av ABM-utvikling 

DIFI rapport 2008:9 
ISSN 1890-6583 

[ FORMIDLING, FORVALTNING, UTVIKLING ]
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Disse konklusjonene samstemmer ikke 
med BFs erfaringer.  Forholdet mellom 
utviklings- og forvaltningsoppgaver er en 
sentral problemstilling, og evaluerings-
rapporten konkluderer med at færre 
prosjektmidler enn forutsatt er grunnlag 
for misnøyen på utviklingsområdet. Det 
er riktig at behovet for og signalene om 
flere midler enn det som har blitt bevilget 
over statsbudsjettet, skaper utålmodighet.  
Men i forholdet mellom utviklings- og 
forvaltningsoppgaver, så mener BF at det 
er et minimum at forvaltningsoppgavene 
ivaretas på en forsvarlig måte så lenge 
ABM-utvikling er et forvaltningsorgan for 
departementet.  

Uthulet biblioteklov
ABM-utvikling skal bl.a. forvalte bibliote-

kloven og følge opp krav om fagutdannet 
personale i folkebibliotek. Intensjonen 
fra Stortinget den gang loven ble vedtatt 
(1985), var at en skulle sikre at kommu-
nene hadde bibliotekfaglig kompetanse. 
Siden loven etter hvert er uthulet av flere 
dispensasjonsadganger og kommunene 
har varierende kunnskap om bibliotekloven, 
er det viktig at ABM-utvikling prioriterer å 
jobbe med informasjon for å forebygge og 
unngå dispensasjonssaker i langt større 
grad enn hva som er tilfellet i dag. Videre 

at ABM-utvikling er løsningsorientert og 
følger opp kommunene i etterkant og når 
dispensasjonssaker blir meldt. BF har i en 
rekke tilfeller erfart at ABM-utvikling ikke 
har stort nok fokus på å oppfylle inten-
sjonene i bibliotekloven på dette punktet. 
Av andre forvaltningsoppgaver så er det 
heller ikke kommet fram vurderinger i 
evalueringsrapporten rundt arbeidet med 
å få fram pålitelig bibliotekstatistikk som 
kan brukes som et styringsverktøy. Dette 
er arbeid i gang, og det er viktig at dette 
fortsatt prioriteres. Når det gjelder rollen 
som utviklingsaktør så registrerer vi at 
evalueringsrapporten ikke drøfter forhol-
det mellom ABM-utvikling som bevilger av 
midler og ABM-utvikling som iverksetter/
prosjektansvarlig for bruk av midler, jf. 
prosjektene Ønskebok og ABM-portal. 
Denne dobbeltrollen synliggjør behovet 
for et faglig utviklingsorgan som ikke er 
knyttet til forvaltningsoppgaver.

Utdanningsbibliotekene
 BF registrerer også at utdanning, skole-

bibliotek (og kombinasjonsbibliotek) ikke 
er tema i det hele tatt, det fastslås bare at 
det er Kunnskapsdepartementets ansvar 
(og at KD/KKD må snakke bedre sammen).  
Verken skolebibliotek eller universitets- og 
høyskolesektorens spesifikke behov og 

synspunkter er behandlet, kun bibliotek 
generelt.  Det er en forventning i bibliotek-
sektoren om at ABM-utvikling skal ivareta 
utdanningspolitiske problemstillinger på 
linje med kulturpolitiske, og det er viktig for 
hele bibliotekfeltet at dette fungerer. Her 
må det komme en klargjøring av ansvar og 
oppgaver, og eventuelle strukturelle utfor-
dringer mellom KD, KKD og ABM-utvikling 
må løses, slik at biblioteksektorens totale 
behov blir ivaretatt.  Slik situasjonen er 
i dag er utdanningsbibliotekenes og fol-
kebibliotekenes rolle i forhold til bygging 
av informasjonskompetanse, læring og 
språkutvikling ikke satt i sammenheng 
med utdanningssektoren over hodet, 
sist eksemplifisert ved St.meld.nr 31 
(2007-2008) Kvalitet i skolen.

Forholdet til fagorganisasjonene
ABM-utvikling forvalter mange oppga-

ver som har direkte innflytelse på våre 
medlemmers arbeidssituasjon. Evalu-
eringsrapporten lister opp mange ulike 
samarbeidsfora og organer, men det 
synliggjør at det ikke er noe organisert 
forum mellom ABM-utvikling og fagorga-
nisasjonene i sektorene. Det vil etter vår 
vurdering være nyttig for alle parter å få 
dette etablert. 

Fra ABM-utviklings stand under bibliotekmøtet i Molde 2004: Tidligere direktør Jon Birger Østby (til høyre), nåværende konstituert direktør Leikny Haga Indergaard 
(helt til venstre) og et knippe medarbeidere har utstyrt seg med morsomme hatter, som et bidrag i kommunikasjonen med bransjen. (Foto: Erling Bergan)
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Nytt fra BIBIN Bibliotekarutdanninga 
ved Høgskolen i Oslo 

Nytt kull på den 
internasjonale 
DILL-masteren

I fjor tok avd. JBI opp sitt første kull 
med studenter til masteren i Digital 
Library Learning (DILL). Dette er et 
EU-finansiert master-program under 
Erasmus Mundus-paraplyen åpent for 
studenter fra alle land, og hvor studen-
ter fra land utenom Europa får gunstige 
stipendordninger. DILL-masteren er et 
samarbeid mellom Universitet i Tallinn, 
Universitetet i Parma og avd. JBI, og avd. 
JBI har koordineringsansvaret. 

Studentene får undervisning ett se-
mester ved hvert studiested, og velger 
selv ved hvilket av disse de vil skrive 
sin avsluttende master-oppgave. Første 
semesteret er de i Oslo, hvor de starter 
med sommerskole i august. Sommer-
skolen er en workshop i dokument-
struktureringsspråket XML, som har 
stor utbredelse på web’en. Deretter 

tar de modulen Digital documents 
sammen med bibliotekutdanningens 
egne masterstudenter, og en modul 
i vitenskapsteori og metode. I Tallinn 
er fokus på ”knowledge management” 
og i Parma på digitalt bibliotek.  Mer 
informasjon om studiet finnes på http://
dill.hio.no/

På fjorårets kull var det 19 studenter. 
De befinner seg nå i Parma. Høstens 
kull har 21 deltakere fra 15 land: Filip-
pinene, India, Thailand, Vietnam, Ghana, 
Etiopia, Eritrea, Nigeria, Botswana, 
Kenya, Uganda, Bosnia, Italia, USA og 
Venezuela. 12 er kvinner og 9 menn. 
Studiet er veldig populært, og i år fikk 
21 av 270 søkere plass.

Studietur til 
Schäffergården

I flere år har 3. årsstudentene som 
velger fordypning i Litteratur og bruker, 
hatt tilbud om studietur til Schäffergår-
den ved København med seminarer og 
forelesninger i dansk litteratur. Årets tur 
går fra 3. til 6. oktober, og det er lagt 
opp til et spennende program. Temaene 
denne gangen er noveller, tendenser i 
moderne litteratur, og barne- og bil-
ledbøker. Det blir også besøk av en 
av Danmarks kjente samtidsforfattere, 
Pablo Llambías.

Studentene er invitert på studiebesøk 
til biblioteket i Tårnby, hvor de er svært 
aktive på litteraturformidling. Det blir 
også ekskursjon til Karen Blixens hjem 
i Rungstedlund og til Louisiana. 

Opplæring av sudanesiske 
bibliotekarer ved JBI

Biblioteket og Det matematisk-natur-
vitenskapelig fakultet ved Universitetet i 
Bergen har siden 2007 hatt et prosjekt 
for å styrke utdanningsinstitusjonene 
i Sør-Sudan. Målet er å få på plass et 
splitter nytt og automatisert bibliotek 
og nytt laboratorium for naturviten-
skapelige fag ved universitetet i JUBA. 
Prosjektet er finansiert av Utenriksde-
partementet. Når det gjelder bibliotek-
prosjektet er totalt fem institusjoner 
involvert. Universitetsbiblioteket i Ber-
gen og Høgskolen i Oslo er såkalte 
”nordinstitusjoner”, mens universitetet 
i Juba, universitetsbiblioteket ved 
Makerere og East African Library and 
Information School (EASLIS) i Kampala, 
Uganda, er samarbeidsinstitusjonene 
i Sør.

Bibliotekutdanningen ved HiO er 
primært engasjert for å bistå i valg av 
og opplæring i biblioteksystem samt i 
identifisering av opplæringsbehov og 
planlegging av utdanningsløp for bi-
bliotekpersonalet i Juba. Den praktiske 
opplæringen i bibliotekfag foregår i regi 
av EASLIS. 

I august var fem sudanesiske og 
ugandiske bibliotekarer og universitets-
lærere på besøk i Norge. Først en uke 
i Bergen og deretter en i Oslo. I Oslo 
ble det bl.a. fem intense dager på avd. 
JBI med opplæring av høgskolelekto-
rene Unni Knutsen og Kim Tallerås i 
biblioteksystemet Koha som er basert 
på åpen kildekode. 

Prosjektet har så langt vært meget 
vellykket, og det er planer om å ut-
vide det til flere universiteter i Sør-
Sudan. Mer informasjon om prosjekter 
i Sør-Sudan finnes på denne adressen:  
http://siu.no/en/Programme-overview/
NUFU-programme/Sudan-NUCOOP. 

Tekst:  Liv Gjestrum
         Studieleder
         Høgskolen i Oslo
         Avdeling for journalistikk, 
         bibliotek- og informasjonsfag
         Bibliotek- og informasjonsstudiene

Et knippe DILL-studenter fra forrige kull, da 
de var på JBI før jul i fjor. De var fra Colom-
bia, Sør-Afrika, Australia, Canada og Kosova. 
(Foto: Erling Bergan)

[ UTDANNING ]
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Lønnstap og foreldrepermisjon
SPØRSMÅL:

Jeg har vært hjemme på grunn av 
fødsel og foreldrepermisjon.  Nå er 
min lønn lavere enn lønna til kollega-
ene mine. Jeg fikk nemlig ikke lokale 
tillegg i permisjonstiden. Er ikke 
dette diskriminering av kvinner fordi 
vi føder barn?

SVAR:
Ved lokale lønnsforhandlinger vurde-

rer arbeidsgiver vanligvis arbeidsinn-
satsen det siste året. Når vurderingene 
ikke tar hensyn til lønnsutviklingen for 

ansatte som er i foreldrepermisjon, kan 
det være et brudd på likestillingslovens 
§ 1a. Denne paragrafen pålegger ar-
beidsgiver å jobbe aktivt og målrettet 
for likestilling mellom kjønnene. Det 
betyr ikke nødvendigvis at den som 
har vært ute i foreldrepermisjon auto-
matisk har krav på samme lønnsøkning 
som kollegene, men at arbeidsgiver 
skal vurdere og ta stilling til hvordan 
man innen rimelig tid skal utjevne 
urimelig lønnsforskjell.

Kvinnene tar størstedelen av forel-
drepermisjonen. Når ansatte taper i 

lønn på dette fraværet, er det derfor 
kvinner som hovedsakelig rammes. 
Dette påpekte også Likelønnskommi-
sjonen. De oppfordrer organisasjonene 
i arbeidslivet til å innføre en tariffestet 
rett til et gjennomsnittlig lønnstillegg 
– som et minimum – når den ansatte 
kommer tilbake til arbeidsplassen etter 
foreldrepermisjon.

Dersom de lokale tilleggene gis 
uavhengig av innsatsen i året som har 
gått, altså som generelle tillegg, skal 
ansatte som er eller har vært i forel-
drepermisjon behandles på samme 
måte som andre.

Foreldrepenger etter folketrygden 
beregnes normalt ut fra lønn ved 
permisjonens start. I stat og kom-
mune forstås avtalene om «full lønn» 
under permisjon slik at en har rett til 
å få utbetalt lønnstillegg fra samme 
tidspunkt som sine kollegaer. I privat 
sektor avhenger dette av hvordan de 
ulike avtalene tolkes.

Jeg oppfordrer deg til å ta saken 
opp med tillitsvalgte og fagforening.  
Hvis du ønsker en konkret vurdering 
av saken din, bør du ta kontakt med Li-
kestillings- og diskrimineringsombudet 
og vurdere å levere inn en klage. 

Med vennlig hilsen
Beate Gangås

Likestilling- og diskrimineringsombud

Arbeidsløsheten har vært stabil 
siden i fjor sommer, og utgjorde 
2,4 prosent av arbeidsstyrken i 
juli 2008. Veksten i sysselsettinga 
har vært minkende siden høsten i 
fjor, og har no stoppet opp.

Det har vært vekst i sysselsettinga siden 
sommeren 2005, melder Statistisk sen-
tralbyrå (SSB). Høsten i fjor var veksten 

Uendret arbeidsløshet og sysselsetting
på topp, men har siden minket og nå 
stoppet opp. 

Arbeidsløsheten, sesongjustert, 
utgjorde 2,4 prosent av arbeids-
styrken i juli (gjennomsnitt for 
juni – august), det same som i april 
(gjennomsnitt for mars – mai). 
Siden sommeren 2007 har arbeids-
løsheten svingt mellom 2,4 og 2,6 
prosent , og dette ligger innenfor 
feilmarginen i SSBs arbeidskraftu-
dersøkelse. Tallet på registrerte 

arbeidsløse NAV, pluss personer 
på ordinære arbeidsmarkedstiltak, 
var uendret fra april til juli, justert 
for sesongvariasjoner.

Arbeidsløsheten gikk ned i mange 
land fra april til juli, bl.a. i Sverige, 
Danmark, Frankrike og Tyskland. 
I USA gikk arbeidsløsheten opp 
fra 5,0 til 5,7 prosent i samme 
periode. Alle de internasjonale tal-
lene er sesongjustert, og hentet fra 
Eurostat. 
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Tekst:  

Trine Holm
Universitetslektor ved
Dokumentasjonsvitenskap
Det humanistiske fakultet
Universitetet i Tromsø
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Praksis gjør master!

Masterstudiet i dokumentasjonsvi-
tenskap har to studieretninger - do-
kumentteori og dokumentforvaltning. 
Opptakskriteriene til begge studieret-
ninger er de samme, dvs. bachelorgrad 
i dokumentasjonsvitenskap eller til-
svarende, f.eks. bachelorgrad innenfor 
medievitenskap, kommunikasjonsviten-
skap eller bibliotek- og informasjons-
vitenskap. Her åpnes imidlertid for to 
noe ulike løp fram mot en mastergrad. 
Der hvor studieretning i dokumentteori 
følger den tradisjonelle malen med 
ett år med fellesemner og ett år med 
oppgaveskriving, er det andre året an-
nerledes lagt opp for dokumentforvalt-
ningsstudiet.

”Praksis” er en markør for forskjell 
mellom studieretningene, på to måter: 
For det første ved at studieretningene 
kan kvalifisere for ulike framtidige 
praksiser. Studieretning i dokumentfor-
valtning rettes spesielt mot arbeid og 
ledelse i arkiv, bibliotek og museum, 
samt andre private og offentlige virk-
somheter som arbeider med organise-
ring og gjenfinning av forskjellige typer 
dokumenter, dvs. alt fra handskrifter til 
digitale, multimediale og tredimensjo-
nale dokumenter. For det andre utgjør 
praksis en metodisk forskjell mellom 
studieretningene.  

Praksisrelatert feltarbeid
Kommende spesialister i dokument-

forvaltning må ut i felt! Feltarbeidet 
overskrider den klassiske rollen som 
den som ”undersøker”. Studenter på 
dokumentforvaltning blir også aktivt 
”handlende” i felt i masterstudiets 
3. semester. Med kurset DOK-3054: 
Masterprosjekt/ feltarbeid åpnes det 
for en kritisk og konstruktiv utveksling 
mellom teori og praksis. Her etableres 
det empiriske grunnlaget – datatilfan-
get - for selve masteroppgaven (som 
ferdigstilles i 4. og siste semester). 

Etter en innføring i metode og pro-
sjektplanlegging, går studentene ut i 
9-ukers praksis i en abm-institusjon 
eller tilsvarende. De velger selv prak-

sissted, avhengig av interessefelt og 
problemstilling, og arbeidsoppgaver/
praksisprosjekt formuleres i dialog med 
praksisstedet. Studentens arbeid knyt-
tes til planlegging, gjennomføring og 
evaluering av en abm-aktivitet, og har 
følgelig en utviklingsorientert karakter. 
Praksisprosjektet skal være relevant 
og nyttig både for studentens master-
oppgave og for praksisstedets videre 
arbeid. 

Hva og hvor?
Tematisk er dokumentforvaltning et 

grenseløst felt. Studentenes faglige 
mulighetsrom er stort, gitt praksisfeltets 
mange utfordringer og det etter hvert 
omfattende utviklingsarbeidet som er 
på gang - og på beddingen – både i 
bibliotek, museum, arkiv og andre virk-
somheter. Mye skjer imidlertid også i 
skjæringsflatene eller møtene mellom 
ulike institusjonelle sfærer, handlings-

Master i 
dokumentforvaltning

Universitetet i Tromsø, der masteroppgavene i 
dok.vit. skrives:  - Praksisprosjektet skal være 
relevant og nyttig både for studentens master-
oppgave og for praksisstedets videre arbeid, 
skriver Trine Holm.  (Foto: To-Foto/H.S. - Arki-
tekturguide for Nord-Norge og Svalbard)
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logikker og nivåer. Her avtegnes et 
nærmest uendelig rom for interessante 
studentpraksiser og masteroppgaver. 

For å antyde spennet, vil våre studen-
ter kunne orientere seg mot alt fra det 
lokale biblioteket som praksisarena og 
viktig ”framtidsverksted” til UNESCO ś 
virksomhet som ”verdens-ABM” og 
forvalter av den globale kunnskapsall-
menningen. 

En av studentene har da også gjort det 
internasjonale spranget. Maja Sørnes er 
nå på plass på UNESCO ś lokalkontor i 
New Delhi, India. Tema er Open Access 
(OA) som publiseringsmodell og kritiske 
faktorer i arbeidet med å bygge ut og 
implementere infostrukturer for en fritt 
tilgjengelig formidling av forskningslit-
teratur via nettet. Dette står også på 
norske bibliotekers dagsorden, og er 

blant annet et prioritert innsatsområde 
ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. 

Når New Delhi peker seg ut som et 
spesielt relevant praksissted, er det fordi 
man her har vært operativ i arbeidet 
med å opprette institusjonelle arkiv og 
digitale bibliotek basert på premissene 
for OA-bevegelsens erklæringer. Fag-
miljøet er også forskningsorientert, og 
Sørnes ṕraksisveileder, informasjonsspe-
sialist Anup Kumar Das, har gjennom sine 
arbeider hatt spesielt fokus på premisser 
for arkivenes levedyktighet.  

Masterstudent Maja Sørnes på plass ved pulten sin på UNESCO´s kontor i New Delhi. Hennes tema er 
Open Access som publiseringsmodell. (Foto: UNESCO/New Delhi)

Informasjonsspesialist Anup Kumar Das har 
fokus på premisser for arkivenes levedyktighet. 
Her sammen med masterstudent Maja Sørnes, 
som han er praksisveileder for under oppholdet 
i New Delhi. (Foto: UNESCO/New Delhi9

UNESCOs lokalkontor i New Dehli. Det er i infor-
masjons- og kommunikasjonsavdelingen her at 
Maja Sørnes tar praksisen sin under mastestudiet 
ved dok.vit. i Tromsø. (Foto: Maja Sørnes)

Navnestriden 
i dansk BF 
avgjøres nå
Vårt søsterorgan Bibliotekspres-
sen har sjekket stemningen for 
navneskifte av det danske Bi-
bliotekarforbundet. Som kjent 
har deres hovedbestyrelse innstilt 
på at de heretter skal hete Viden 
& Kultur [Bibliotekarforbundet]. 
Det hele avgjøres i forlengelsen 
av BFs generalforsamling 1.-2. 
november. Men Bibliotekspres-
sen finner liten støtte for det nye 
navnet. 

De har stilt spørsmål til nær-
mere 100 bibliotekarer og bi-
bliotekstudenter i Danmark. 
”Prøveavstemmingen” viste at 
nær halvparten av de spurte 
foretrekker Bibliotekarforbundets 
nåværende navn. Litt over en 
fjerdedel vil heller at Bibliotekar-
forbundet heretter kun skal hete 
BF, altså kun forkortelsen. Og den 
siste knappe fjerdedelen av de 
spurte støtter hovedbestyrelsens 
nye navn: Viden & Kultur [Biblio-
tekarforbundet].

Bibliotekspressen skriver vi-
dere: - Dermed er der langt fra 
medvind i sejlene for hoved-
bestyrelsens forslag, og det er 
der en god grund til, hvis man 
spørger både privatgruppen og 
statsgruppens bestyrelser. De 
synes ikke, at navnet Viden & 
Kultur [Bibliotekarforbundet], 
er beskrivende for deres fag-
lighed, og kalder blandt andet 
navneforslaget for ”vagt” og 
”museumsagtigt”.

Bibliotekarforbundets leder 
Pernille Drost må nok se at en 
navneendring sitter langt inne, 
kanskje for langt inne. Hun har 
ingen problemer med å akseptere 
at det foreslåtte navnet blir avvist. 
Men hun ser det som problema-
tisk, hvis Bibliotekarforbundet ved 
en avstemming kommer til kun å 
hete å hete BF, fordi ”det navn slet 
ikke ville kunne kommunikeres til 
omverdenen”. 

[ UTDANNING & ORGANISASJON ]
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- Biblioteket er ein stillferdig institusjon, 
men like fullt ein av dei aller viktigaste 
kulturinstitusjonane vi har, seier sjef 
for Riksteatret, Ellen Horn til lokala-
visa Firda. Etter at tildelinga av prisen 
blei kjend 30. september, delte ho ut 
blomar til biblioteket. 

– Vi lagar utstillingar for å utvide 
kunnskapane og interessefelta til publi-
kummet vårt, seier biblioteksjef Marie 
Dombestein til avisa.

I juryen si vurdering av Førde bibli-
otek som prisvinnar heiter det: 

”Med utgangspunkt i Riksteatrets 
forestilling ”Min forestilling om mor” 
av og med Bente Børsum har Førde 
bibliotek laget en veldig god utstilling 
om kvinner i krig. Juryen er samstemt 
i at Førde biblioteks utstilling var det 
beste bidraget i konkurransen.

”Min forestilling om mor”” er bygd 

Prisverdig utstilling 
i Førde bibliotek 

på boken ”Fange i Ravensbrück” av 
Lise Børsum. Boken handler om hennes 
opplevelser i konsentrasjonsleiren. Med 
dette som utgangspunkt bestemte Førde 
bibliotek seg for å lage en utstilling med 
tittelen ”Kvinner i krig”. Riksteateret 
hadde turnépremiere i Førdehuset 27. 
april. Biblioteket ligger i samme bygget, 
derfor passet utstillingen ekstra godt.

Juryen mener at utstillingen er godt 
gjennomarbeidet med gode illustra-
sjoner og forklarende tekster om blant 
annet norske kvinners krisgsinnsats, 
om konsentrasjonsleire generelt og om 
Ravensbrück spesielt. I følge biblioteket 
har utlånet av bøkene som ble utstilt 
vært bra, det tyder på at utstillingen har 
fungert godt.”

Prisen er utstillingsutstyr til ein verdi 
av 15.000 kroner gitt av Riksteatret. 

Folkebiblioteket i den største byen i Sogn og Fjor-
dane har vunne prisen for beste utstilling i ein 
konkurranse arrangert av Riksteatret og Norsk biblio-
tekforening. Konkurransen var utlyst i høve Rikstea-
tret si forestilling i vår ”Min forestilling om mor” av og 
med Bente Børsum. Førde bibliotek hadde kalla utstil-
linga ”Kvinner i krig”. 

”Kvinner i krig” - ei utstilling som Førde bibliotek fekk pris for. No kan dei nytte 15.000 ekstra 
kroner til forbetra utstillingsutstyr. (Foto: Torunn Rygg)

Krass ambassadør ut 
mot Tromsø-utstilling

Israels ambassadør i Norge, Miryam Sh-
omrat, er lite tilfreds at Tromsø kommune 
lar sine offentlige bygg brukes til palestin-
ske utstillinger. Det var avisa Nordlys som 
skriver dette, etter at Tromsø bibliotek før 
sommeren huset utstillinga ”Solidaritet 
Tromsø-Palestina i 30 år”.

I et brev Shomrat har sendt til ishavsbyens 
ordfører Arild Hausberg, varmer ambassa-
døren opp med å si at hun hadde et nært 
og godt samarbeid med Hausbergs forgjen-
ger, og at hun håper hun og Hausberg kan 
fortsette i samme gaten. Men der stanser 
imidlertid de vennskaplige frasene, for am-
bassadøren har latt seg fortelle at det har 
vært en palestinsk utstilling på biblioteket i 
Tromsø. Og det liker hun dårlig.

Ambassadør Miryam Shomrat skriver: 
”Jeg ville ikke ha skrevet dette brevet hvis 
det ikke var for at jeg er blitt fortalt at denne 
utstillingen manipulerer fakta om Israel 
og er anti-israelsk!” Hun skriver videre at 
hun ikke har noen problemer med et en 
utstilling om det palestinske folk settes 
opp i Tromsø. Men: ”Jeg har et problem 
når en offentlig bygning i Tromsø brukes 
til å ærekrenke staten Israel. Jeg forventer 
at kommunale myndigheter i Norge ikke 
samarbeider i handlinger som forvrenger 
historiske fakta.” 

Det er Palestina-komiteen som står bak 
utstillingen ”Solidaritet Tromsø-Palestina i 
30 år”, og som får den israelske ambas-
sadøren til å gå til det uvanlige skritt å 
sende brev til en ordfører om en utstilling i 
kommunens bibliotek. Utstillinga ble senere 
flyttet til byens rådhus, uten at det skulle 
gjøre ambassadøren mildere stemt. 

Utstil l inga presenter te palestiner-
nes historie gjennom øynene til nor-
ske solidaritetsarbeidere. Det heter i 
utstillingspresentasjonene fra arrangørene: 
”Solidaritetsarbeidarar frå Tromsø fortel 
gjennom bilete og tekst om sine møter med 
det palestinske folket og deira historie”. Nær 
hundre mennesker sendte inn et bilde og 
skrev en historie, og det var råmaterialet til 
utstillinga. 
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Papirløst byråd 
i Bergen
Heretter skal de politiske sakene behandles uten papir i 
Bergen. Politikerne får en elektronisk notisblokk i stedet. 
Den skal erstatte de 515.000 papirarkene som har vært 
kopiert og distribuert til dem årlig fram til nå. Det er Kom-
munal Rapport som melder dette.

Systemet som byrådet i Bergen innførte forrige måned 
innebærer at hele saksprosessen nå er digitalisert. Tidligere 
har saksbehandlingen vært digital, men papirutskrifter har 
ligget til grunn for den politiske behandlingen. Nå finnes 
all informasjon på egne PC-er, som også fungerer som 

notatblokk. Skjermen 
kan legges helt flatt, og 
man kan skrive egne 
notater på sakspapirene 
rett på skjermen. Det nye 
systemet er integrert mot 
ulike fagsystemer og mot 
Outlook. Papirene er or-
ganisert på samme måte 
som når politikerne satt 
med papirbunken foran 
seg, melder avisa. – Alt vi 
noterer på skjermen blir 
lagret, forklarer finansby-
råd Christine B. Meyer.

Selv om det er gjort 
forsøk med deler av tek-

nologien i andre etater før, skal byrådet i Bergen være de 
første i verden som tar hele systemet i bruk. Gevinsten 
er både bedre flyt i saksbehandlingen og en miljøgevinst. 
Det digitale erstatter 2,6 tonn papir årlig, eller 36 tonn 
Co2–ekvivalenter. Kommunen sparer 350.000 kroner på 
papirutgiftene, men har på den annen side brukt rundt 2,8 
millioner kroner på å lage plattformen til det elektroniske 
systemet og til innkjøp av PC, melder Kommunal Rapport. 
Gevinsten av investeringene skal komme når hele bystyret 
tar i bruk systemet. 

Billedbok om 
menneskerettighetene 
I år er det 60 år siden Verdenserklæringen om menneskeret-
tighetene ble undertegnet. Jubileet markeres blant annet med 
utgivelse av stor billedbok, der verdenskjente illustratører har 
laget sin versjon av hver av de 30 artiklene. Boken, som utgis 
internasjonalt, er laget i samarbeid med Amnesty Interna-

tional, og kunstnernes honorarer er bidrag til 
Amnesty. Boka heter ”Alle er født frie og med 
samme menneskeverd”, og utgis i Norge av 

Omnipax, med forord 
av barneombud Reidar 
Hjermann. 

På vei mot pensjonsalderen?

1 T 1 F Studentrådsmøte: Oslo 1 L Studentnettverkstreff: Oslo 1 T 1 T 1 S

2 O 2 L Studentrådsmøte: Oslo 2 S Studentnettverkstreff: Oslo 2 O 2 F 2 M

3 T 3 S Studentrådsmøte: Oslo 3 M 3 T 3 L 3 T

4 F 4 M 4 T 4 F 4 S 4 O

5 L 5 T 5 O 5 L 5 M 5 T

6 S 6 O Aktivismeseminar: Stavanger 6 T 6 S 6 T 6 F

7 M 7 T 7 F 7 M 7 O 7 L

8 T 8 F 8 L Styremøte 8 T Aksjon: Mot diskriminering 8 T 8 S

9 O 9 L Årsmøte: Region Vest 9 S 9 O 9 F 9 M

10 T 10 S 10 M 10 T 10 L 10 T

11 F Aksjon: Steng Guantánamo! 11 M 11 T 11 F 11 S 11 O

12 L 12 T 12 O 12 L 12 M 12 T

13 S 13 O 13 T 13 S 13 T 13 F

14 M 14 T 14 F 14 M 14 O 14 L

15 T 15 F 15 L Aksjon: Tortur 15 T Aksjon: Straffrihet i Tsjetsjenia 15 T 15 S

16 O Debatt om dødsstraff: Bergen 16 L 16 S 16 O 16 F 16 M

17 T Infomøte på Universitetet i Stavanger 17 S 17 M 17 T 17 L 17 T

18 F Foredrag: Nordhordland Folkehøyskole 18 M 18 T 18 F 18 S 18 O

19 L 19 T 19 O 19 L 19 M 19 T Aksjon: Aung San Suu Kyis bursdag

20 S 20 O 20 T Skjærtorsdag 20 S 20 T 20 F Aksjon: Internasjonal flyktningdag

21 M Aktivismeseminar: Haugesund 21 T 21 F Langfredag 21 M 21 O 21 L Styremøte

22 T 22 F 22 L 22 T 22 T 22 S

23 O 23 L 23 S 23 O 23 F 23 M

24 T 24 S 24 M 24 T 24 L Styremøte 24 T

25 F 25 M Menneskerettighetsuke: Oslo 25 T 25 F 25 S 25 O

26 L Styremøte 26 T Aktivismeseminar: Bø i Telemark 26 O 26 L 26 M 26 T Aksjon: Internasjonal torturofferdag

27 S 27 O 27 T 27 S 27 T 27 F

28 M 28 T 28 F Studentrådsmøte: Oslo 28 M 28 O 28 L

29 T 29 F Studentnettverkstreff: Oslo 29 L 29 T 29 T 29 S

30 O 30 S Studentrådsmøte: Oslo 30 O 30 F 30 M

31 T 31 M 31 L

Aksjonskalenderen 2008

Aksjon: OL i Beijing
- 6 måneder igjen
Aksjon: OL i Beijing
- 6 måneder igjen

januar februar mars april mai juni

Aksjon: Dødsstraff i Kina
Aktivismeseminar: Kristiansand

Menneskerettighetsundervisning:
Trondheim 

Aktivismeseminar om Kina:
Region Midt

Debattmøte: Kinas rolle i Afrika:
Trondheim
Menneskerettighetsundervisning
for foredragskorps: Region Vest

Aksjon: Menneskerettighets -
forkjempere i Kina

Åpent møte og årsmøte: 
Rogaland Amnesty

Aksjon: Retten til vann: 
De okkuperte palestinske områdene

Åpent møte og årsmøte: Region Midt
Studentrådsmøte: Oslo

Aksjon: Ytringsfrihet og
 internett-sensur i Kina

Aksjon: Menneskerettighets-
forkjempere i Kina

Aksjon: ”Krigen mot terror” 
i Sentral-Asia

Aksjon: Tvangsutkastelser i
Kambodsja

pr. 9. januar 2008. Endringer kan forekomme - følg med på www.amnesty.no

1. Nyhetsbrev fra Amnesty
15.Nyhetsbrev fra regionene Nord, Midt, Øst, Sør, Vest
15. Nyhetsbrev Stopp vold mot kvinner

FASTE AKTIVITETER HVER MÅNED

8. mars - Aksjon 

og rapportlan
sering

Stopp vold
mot kvinner

3�. april -
Kampanjehøyd

epunkt: 
OL i Beijing 

- 1�� dager 
igjen
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I Oslo feiret Deichmanske bibliotek seg 
selv forleden. Eller kanskje det er riktigere 
å si at de delte sin sine håp og drømmer 
– og sin utholdenhet – med noen av sine 
venner. I 75 år har Oslos hovedbibliotek 
holdt til i uhensiktsmessige lokaler på 
Hammersborg, og jeg tror vi kan si at de 
har fått mye ut av lite. Nå skimter de – 
og vi – konturene av et nytt bibliotek; et 
tidsmessig bygg, tilpasset morgendagens 
bibliotek-virksomhet, lokalisert i det som 
skal bli Oslos nye knutepunkt, Bjørvika. 

Bibliotekarer er vennlige mennesker; 
det er ikke første gang man har en løs-
ning i sikte, men på Deichmanske tror og 
håper man fremdeles at drømmen skal bli 
virkelighet - og at politikerne mener det 
de sier. Snakk om stayerevne!

Vi var en håndfull personer som var 
invitert for å bidra med våre respektive vi-
sjoner for det nye biblioteket. Med en viss 
overvekt fra det vi kan kalle byroms-fløyen, 
kom det til å handle mye om lokaliserings-
planene i Oslos nye bydel og om det nye 
byggets funksjon i byrommet. Men også 
bibliotekets rolle som kulturarena for barn 
og unge var en av de ting som ble truk-
ket frem, de muligheter digitaliseringen 
skaper for bibliotekets formidlerrolle, og 
ikke minst snakket mange om biblioteket 
som fysisk møteplass. 

Men hva er egentlig et bibliotek i et 
digitalt kunnskapssamfunn?

En diamant i vannkanten
Den sorte diamant har danskene kalt 

sitt nye hovedbibliotek, og jeg tenker at 
dette er et flott bilde. Biblioteket har, som 
diamanten, mange fasetter eller aspekter; 
overordnet finner vi en kulturell, en sosial 
og en kunnskapsfasett, som grovt sett 

Kunnskapens hus på flyttefot
handler om opplevelse, tilhørighet og 
innsikt/mestring. Men det finnes andre; 
vi har det sentrale og det lokale aspektet, 
og ikke minst det analoge (fysiske) og det 
digitale, og listen kan gjøres mye lenger. 

Hvis vi holder oss til ”hovedfasettene”, 
er det nok den kulturelle – opplevel-
sesfasetten – som står sterkest, både i 
brukernes, politikernes og bibliotekarenes 
bevissthet. Men den sosiale fasetten er 
også i vinden, ikke minst etter hvert som 
digitaliseringen utfordrer det tradisjonelle 
bibliotek(selv)bildet; PLACE-prosjektet 
ved Høgskolen i Oslo har for eksempel fått 
betydelige midler fra Forskningsrådet for 
å forske på (det fysiske) biblioteket som 
(sosial) møteplass.  

Danskene har, i sin bibliotekutred-
ning fra 2006, Fra information til viden, 
fokusert på kunnskapsfasetten. Der er 
folkebibliotekstrategiene utformet som 
svar på en politisk visjon om Danmark som 
en ledende kunnskapsnasjon, og planleg-
ger hvordan bibliotekene skal bidra til å 
oppfylle denne visjonen. Også i Norge har 
vi Kunnskapssamfunnet som en ledende 
visjon, men dette aspektet kommer bare 
i liten grad frem i den norske bibliote-
kutredningen, Bibliotekreform 2014, fra 
samme år. Her er det litteratur- og kultur-
formidling og den sosiale møteplassen 
som dominerer. 

Å finne sin nisje
I min visjon for Nye Deichman fokuserte 

jeg på at bibliotek først og fremst hand-
ler om KUNNSKAP. I et samfunn som i 
økende grad handler om opplevelse og 
underholdning, er det fristende å legge 
seg på samme linje for å tiltrekke seg 
brukere. Men jeg tenker at det er en fal-

litterklæring hvis ikke biblioteket klarer å 
fremstå primært som en kunnskapsaktør 
- i et Kunnskapssamfunn av alle steder. Og 
det må være en relevant kunnskapsaktør, 
en som favner vidt; ikke ”et intellektuelt 
sosialkontor” for marginale grupper, som 
han advarte mot, Giskes statssekretær, 
Wegard Harsvik, ved åpningen av biblio-
tekmøtet i Bergen.

Det finnes mange møteplasser. Bibliote-
ket har noen fortrinn fremfor andre, men 
jeg spør meg om det er møteplassen som 
gjør biblioteket til bibliotek? Og er det 
bibliotekarer som trengs for å bemanne 
en slik sosial arena?

Det finnes også mange kulturaktører. 
Litteraturhuset i Oslo, ved jubileet repre-
sentert ved Aslak Sira Myre i inspirerende 
stil som bokelsker, er en av de som lig-
ger nærmest Deichmanske. Men også 
bokhandlerne kjemper en stadig hardere 
kamp om de samme ”kundene”. Og de er 
profesjonelle markedsaktører, noe biblio-
tekene trolig vil merke når den digitale 
kunnskapsøkonomien slår inn for fullt. Da 
vil gratisprinsippet, som i dag er bibliote-
kenes viktigste ”konkurransefortrinnn” fort 
kunne bli en irrelevant målestokk.

Så gi meg et bibliotek i vannkanten 
som profilerer seg som Kunnskapens hus! 
Med bibliotekarer som ”kaospiloter” og 
en forståelse av egen virksomhet som er 
relevant i forhold til menneskenes behov 
i det globale kunnskapsuniverset. 

Synlig, tydelig og modig. 

Kari Frodesen
Bibliotekar og kunnskapsgartner



 Bibliotekaren 10/2008 | 25  

Kunnskapsforlaget melder i tillegg at 
leksikon-nettstedet nyskapes på en rekke 
måter for å sikre Norge et livskraftig, 
kvalitetssikret nasjonalleksikon også i 
framtida.  

- Vi har i mange år jobbet med å få til 
et digitalt leksikon. Dette leksikonet er et 
gjennombrudd i dette arbeidet. Det er jeg 
veldig glad for, fordi leksikonet vil komme 
til nytte og glede for svært mange, både 
i utdanning, arbeid og fritid, sier kulturmi-
nister Trond Giske i en kommentar. 

Siste bokversjon
Med 2005-utgaven av Store norske 

leksikon kunne Kunnskapsforlaget utgi 
hundreårsutgaven av nasjonalleksikonet 
i bokform. Dette vil bli stående som det 
siste Store norske leksikon i bokversjon. 
Nå overtar internett. 

- Det nye Store norske leksikon skal 
forene noen av Wikipedias banebrytende 
ideer med noen av de klassiske leksikon-
prinsippene - det beste fra to verdener. Det 
skal være et levende nettsted i stadig end-
ring, og allikevel et leksikon man kan sitere 
fra i sin semesteroppgave uten å stryke, 
sier hovedredaktør Petter Henriksen.

Åpning på flere plan
At det nye nettleksikonet blir åpent, må 

forstås i flere betydninger. Det blir åpent 
for publikum, med gratis tilgang for alle. 
Det blir åpent for direkte oppdatering 
over internett for nasjonalleksikonets 
håndplukkede panel med fagansvarlige. 
Det blir åpent for brukermedvirkning, 
ved at artikler om nye temaer, forbe-
dringsforslag, fotografier og lignende blir 
synlige på nettstedet og løpende evaluert 
for opptak i leksikonets kvalitetssikrede 
kjerne. Det blir åpen kildekode – all nyut-
viklet programvare gjøres fritt tilgjengelig 
for IT-utviklere og programmerere. Og det 
blir åpning for artikler også på nynorsk, 
slik det høver seg for Norges nasjonale 
leksikon. 

Nye samarbeidspartnere 
Store norske leksikon vil ved åpningen 

omfatte rundt 280.000 artikler. Artiklene 
vil bli supplert gjennom fordypende 
innhold fra ulike kilder, og gjennom 

Store norske åpnes for alle
I januar 2009 går Store norske leksikon til det store skrittet å gjøre den 
nasjonale kunnskaps-basen åpen og gratis tilgjengelig for alle. 

samarbeid med Nasjonalbiblioteket og 
ABM-utvikling, som vil bidra med deler av 
sine kunnskapsbaser og tilføre mye nytt 
og spennende stoff. Nasjonalbiblioteket 
står redaksjonelt ansvarlig for listene med 
anbefalt utdypende lesning som står til 
mange av leksikonartiklene. 

- Det er i tråd med Nasjonalbibliotekets 
samfunnsoppdrag å kunne bidra til utvik-
lingen av den norske kunnskapsallmen-
ningen, sier nasjonalbibliotekar Vigdis 
Moe Skarstein. 

1 million årlig fra ABM-utvikling
ABM-utvikling – Statens senter for 

arkiv, bibliotek og museum – inngår en 
treårig samarbeidsavtale og bidrar med 
utviklingsmidler på 1 million kroner årlig 
for tilrettelegging mot landets biblioteker, 
museer og arkiver. 

- Store norske fritt tilgjengelig for alle på 
nett blir et viktig bidrag i den digitale kunn-
skapsallmenningen, sier avdelingsdirektør 
for bibliotekutvikling, Tone Moseid. 

Banebrytende fagforfatteravtale 
Den nye formen for faglitterært forfat-

terskap med fri innskriving på internett 
forutsetter en ny modell for rettighets-
forvaltning. Norsk faglitterær forfatter- 
og oversetterforening (NFF), LINO og 
Kunnskapsforlaget har derfor utformet en 
ny og fremtidsrettet normalkontrakt som 
fastsetter betingelsene for dette, og som 
er tilpasset nye Store norske leksikons 
særskilte behov. Med dette retter de 

norske faglit te-
rære forfatterne 
b l i k ke t  f r e m -
over for bedre å 
kunne spille en 
viktig rolle også 
på Web 2.0 med 
dets brukergene-
rerte innhold. 

Landslag av 
fageksperter 

Nasjonalleksi-
konets ryggrad er 
de fagansvarlige, 
som går god for 
leksikonets inn-

hold på sine respektive felt. Nå starter 
arbeidet med å bemanne opp landslaget 
med fageksperter som vil røkte hver sine 
spesialområder direkte over Internett, 
blant annet vil leksikonet knytte til seg 
fagansvarlige for hver av landets 430 
kommuner. Per i dag omfatter gruppen av 
fagansvarlige så ulike personer som Kari 
Vogt (islam), Sylfest Lomheim (oversetter-
fag), Eirik Newth (blogging og nettkultur) 
og Cato Schiøtz (antroposofi). Med tiden 
ventes antall fagansvarlige å overstige 
1000. 

Kunnskapsforlaget har det redaksjonelle 
ansvaret for innholdet i Store norske lek-
sikon på nett. Bokklubben har ansvar for 
utviklingen av nettløsningen, annonsesalg 
og markedsføring. 

Nå kan du bli fagansvarlig for ditt interesseområde i det nyskapte Store norske leksi-
kon. På leksikonets nettsted www.snl.no heter det: - Vårt mål på sikt er å få over 1000 
fagansvarlige, for felt så store som astronomi og så små som miniatyrflasker. 

Den fagansvarlige er en ressursperson innen et fagområde. y
Den fagansvarlige er ansvarlig for at egne artikler er faglig korrekte, at de er  y
oppdaterte og leksikalsk utformet, og inneholder den informasjon man tror en 
bruker vil søke etter.
Den fagansvarlige vil ha løpende kontakt med en redaktør i Kunnskapsforlaget. y

Ønsker du å bli vurdert som fagansvarlig i Store norske leksikon innenfor det 
feltet du har spesielt god greie på? Sjekk www.snl.no. 

Du kan bli fagansvarlig 

[ KUNNSKAPSPOLITIKK ]
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Er du innom Oslo før 2. november, 
har du mulighet til å få med deg 
en originalutstilling med høyde-
punker fra serien Sara Sahara av 
Siv Nordsveen. Med sine skarpe 
observasjoner og sitt skråblikk 
på hverdagslivet i Oslo har serien 
opptrådt som gjesteserie i Tommy 
og Tigeren, og de to siste årene 
som daglig stripe i avisen Aften 
Aften. 

Utstillingen er å se på Serie-
teket, Deichmanske bibliotek på 
Grünerløkka (Schous plass). Den 

Sara Sahara på Serieteket
representerer et forløpig punktum 
i serien om Siv Nordsveens alter 
ego. 

Hvem var det som ville ha Klem?
En travel lørdag er en mann innom biblioteket og spør etter Udvalgte 
digte av Wilhelm Klem, en av byens lokale forfattere. Boka kom ut i 1900 
og står i magasinet. Da bibliotekaren kommer opp igjen med boka, ser 
hun ikke mannen med det samme, og roper derfor ut i lokalet: - Hvem 
var det som ville ha Klem?

Rom etter behov
Låneren: - Jeg skulle ha bestilt et grupperom.
Bibliotekaren: - Skal det være dobbeltrom?

Illustrasjon © Atle Lillehovde

Historier fra 
bibliotekenes 
(vid)underlige 

verden

Fra boka ”Dei tjene’ jo ingenting på det”.
Historier samlet inn av Svein Bendik 
Hansen, biblioteksjef i Rygge. Utgitt på 
Biblioteksentralen 2008. Gjengitt med 
tillatelse fra forfatter og illustratør.

Likestillingspris til 
Ansgar Gabrielsen 
Tidligere nærings- og helseminister 
Ansgar Gabrielsen (H) er tildelt YS’ 
Likestillingspris for 2008. Gabrielsen 
får prisen blant annet for å ha gjen-
nomført lovendringen som slår fast at 
hvert kjønn skal være minst 40 prosent 
representert i ASA-styrene.

Begrunnelsen fra YS er todelt:
Ansgar Gabrielsen gjennomførte 

som næringsminister en endring i 
ASA-lovgivningen som påla private 
virksomheter å ha 40 prosent kvinne-
andel i sine styrer. Kvoteringsforslaget 
var kontroversielt – også i den regjering 
han satt i. Han har stått på for forslaget, 
både internt og eksternt for å sikre 
flertall for forslaget. Lovendringen har 
gitt en sterk økning av kvinneandelen i 
bedriftsstyrene. I 2002 før forslaget ble 
vedtatt, var det om lag 200 kvinnelige 
bedriftsstyremedlemmer. I dag er tallet 
800 og 40 prosentkravet er nådd.

Ansgar Gabrielsen får også YS’ 
Likestillingspris for sitt engasjement 
for rusavhengige og psykiatriske pa-
sienter og deres pårørende. ”De som 
sitter nederst ved helsebordet” – slik 
Gabrielsen selv uttrykker det.

Psykisk helse og rusavhengighet 
gir oftere mangel på helhet i tjenes-
tetilbudet, ustabil bosituasjon, fravær 
av respekt i møte med myndigheter, 
stor avstand til arbeidsmarkedet og 
en generell sosial nød. Gabrielsen har 
med sitt engasjement, ikke minst ved 
å skrive det Aftenposten kalte ”årets 
viktigste bok” synliggjort samfunnets, 
enkeltindivider og institusjoners syste-
matiske avvisning av enkeltmennesker i 
en svært vanskelig situasjon.

- At Ansgar Gabrielsen får prisen, er 
midt i hjertet av hva likestillingsprisen 
opprinnelig var ment å være. Det er 
sjelden man kan peke på at en person 
har hatt noe å si for likestillingen her i 
landet, men det kan vi faktisk når det 
gjelder Ansgar. Han har bidratt til at 
mange flere kvinner gjør en god jobb 
i utallige styrer omkring i landet og får 
brukt sine evner, sier YS-leder Tor E. 
Kvalheim.

YS’ likestillingspris ble innstiftet i 
1988, da Berit Ås ble hedret av YS. I 
fjor fikk Liv Jessen prisen.
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e-post@odda.kommune.no, www.odda.no

LEDIG STILLING

Biblioteksjef
Odda kommune ligger i Hordaland og har ca. 7100
innbyggere. Her finner du flott og lett tilgjengelig
natur hele veien fra fjord til fjell og fonn. Odda er et
regionsenter i Hordaland, og har store kraft-
foredlende industribedrifter, mange SMB-bedrifter og
et rikholdig butikk- og servicetilbud. I kommunen
ligger bl.a. sjukehus og videregående skole.
I grunnskolen er det fritt valg av målform.

Den litterære byen Odda trenger biblioteksjef.

Biblioteksjefene i Odda har fått mye ære fra kjente
forfattere som Frode Grytten, Knut Olav Åmås og
Lars Ove Seljestad for å ha drevet et svært godt
bibliotek. Odda bibliotek er i landstoppen når det
gjelder utlån, innhold og kvalitet. 

Mer info: www.odda.no 

Nesten 70 prosent av yrkesaktive 66-åringer 
ønsker å kombinere arbeid og pensjon når de 
fyller 67 år så lenge pensjonen ikke blir avkor-
tet. - Dette viser at folk vil velge å stå lenger i 
arbeid når de får en økonomisk gevinst av det, 
sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Det er en spørreundersøkelse blant yrkesaktive personer som 
fyller 67 år som viser dette. Undersøkelsen ble gjennomført av 
NAV i vår.

1. januar 2008 ble det innført en ordning som fjerner avkorting av 
folketrygdens alderspensjon i forhold til arbeidsinntekt for 67-åringer. 
Endringene gjelder kun det året man er 67 år. Intensjonen har vært 
å øke andelen yrkesaktive 67-åringer for å møte utfordringene med 
en stadig synkende andel yrkesaktive per pensjonist.

2000 flere sysselsatte
16 prosent av de som svarte på undersøkelsen har bestemt seg 

for eller kan komme til å bestemme seg for å arbeide mer som følge 
av ordningen. Dersom 16 prosent av 66-åringene velger å jobbe 
lenger som følge av denne ordningen, vil dette isolert sett føre til 
omlag 2000 flere sysselsatte 67-åringer i 2009.

- Det er en indikasjon på at det viktigste målet med pensjonsrefor-

men, å få folk til å jobbe lenger, kan bli innfridd, sier Saglie
Spørreundersøkelsen viser at ca 70 prosent av de spurte hadde 

kjennskap til den nye ordningen. Andelen som ønsker å kombinere 
arbeid og pensjon er større blant dem som har informasjon om ord-
ningen enn hos dem som ikke har denne informasjonen.

Dette tyder på at de økonomiske insentivene motiverer folk til å 
fortsette i jobb. I tillegg kan et stramt arbeidsmarked og en økende 
yrkesdeltakelse hos aldersgruppen generelt bidra til at så mange 
ønsker å fortsette i jobb. Over halvparten av de spurte tror at deres 
arbeidsgiver er positiv til at man kombinerer arbeid og pensjon, og 20 
prosent oppgir at de har blitt oppfordret av arbeidsgiver til dette. 

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

Takk for hjelpen!

Korrekt medlemsinfo?

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven: 

www.bibforb.no

[ ARBEIDSLIV ]
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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

Det totale sykefraværet var i 2. kvartal på 
6,8 prosent, en økning på 4,6 prosent sam-
menlignet med 2. kvartal i fjor. Sykefravæ-
ret øker mest blant kvinner. Økningen er på 
6,0 prosent mot 3,5 prosent for menn.

- Økningen i sykefraværet må sees i sammenheng med at vi 
i 2007 hadde en rekordstor vekst i sysselsettingen og at ar-
beidsledigheten nå er meget lav. Stadig flere mennesker deltar i 
arbeidslivet og mangelen på arbeidskraft er fortsatt stor. Dette er 
faktorer som vanligvis trekker sykefraværet opp, sier arbeids- og 
velferdsdirektør Tor Saglie.

Det er det legemeldte sykefraværet som øker, mens egenmeldt 
sykefravær har holdt seg uendret på 0,8 prosent. 

Tiltak for å redusere fraværet
Det er satt i gang flere tiltak for å redusere sykefraværet. I fjor 

ble det gjort lovendringer som skal sikre tettere oppfølging av 
sykmeldte, og både NAV og spesialisthelsetjenesten har spesielle 
tilbud for å få sykmeldte raskere tilbake til jobb. Ny sykemeldings-
blankett 1. september i år åpner for kommunikasjon mellom lege, 
arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom hele sykmeldingsperioden, 
og introduserer samtidig avventende sykmelding. 

Sykefraværet opp nesten 5 prosent
- Vi tror at disse tiltakene vil bidra til å redusere sykefraværet. 

Det er ofte mulig å være i arbeid på tross av sykdom, hvis arbeidet 
blir tilrettelagt. For å få ned sykefraværet er det viktig at alle invol-
verte parter kjenner sitt ansvar og samarbeider, sier Saglie.

Kjønn, alder, diagnose, sektor
Forskjellen i sykefraværet mellom menn og kvinner øker. NAV 

har aldri tidligere registrert en så stor forskjell i sykefravær mel-
lom kvinner og menn som nå. Kvinner har nå et sykefravær på 
7,8 prosent, mens menn har et fravær på 4,5 prosent.

Sykefraværet øker i alle aldersgrupper unntatt blant de aller 
eldste. Sykefraværet økte mest blant de under 30 år.

Sykdommer i muskel- og skjelett er den vanligste årsaken til 
at folk blir sykmeldt. Mer enn en av tre sykmeldte har denne 
diagnosen. Antall tapte dagsverk på grunn av lettere psykiske 
lidelser økte med 7,8 prosent.  

Sykefraværet er høyest innen helse- og sosialtjenester, og 
det er økende. I løpet av det siste året har sykefraværet i denne 
næringen økt med 6,2 prosent, og i 2. kvartal var sykefraværet 
på 8,6 prosent. Hver femte arbeidstaker jobber innen helse 
og sosial, som dermed er den næringen med flest sysselsatte. 
Øvrige næringer med høyt sykefravær er hotell- og restaurant-
virksomhet med 6,8 prosent og transport og kommunikasjon 
med 6,2 prosent. Sykefraværet har økt i alle næringer i løpet 
av det siste året. 

UNIVERSITETET I AGDER SØKER:

SPESIALBIBLIOTEKAR/
SENIORKONSULENT
Universitetsbiblioteket
Ref. 95/08

Søknadsfrist: 20.10.08

Full utlysing på www.nav.no og www.uia.no/stilling
eller ved personal- og organisasjonsavdelingen
tlf. 38 14 10 00.

Universitetet i Agder er Norges nyeste
universitet med virksomhet i Kristiansand,
Grimstad og Arendal. Den faglige virksomheten
er organisert i 5 fakulteter. Universitetet i Agder
har over 8500 studenter og 940 ansatte.

UNIVERSITETET I AGDER
GIMLEMOEN 25A SERVICEBOKS 422
4604 KRISTIANSAND
TELEFON 38 14 10 00 postmottak@uia.no www.uia.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! 

Studietur til Cairo 
og Alexandria
Bibliotekarforbundets redaktør Erling Bergan arrangerer to 
studieturer til Egypt for bibliotekfolk og andre interesserte 
i høst. Den første går av stabelen 8.-16. november og er 
fulltegnet. Den andre går 15.-23. november, og der er det 
ledige plasser. 

All informasjon om turene, også om påmelding, ligger på 
BFs nettsider www.bibforb.no. Spørsmål kan rettes til Erling 
Bergan på erling.bergan@bibforb.no eller 91 31 80 01.
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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
Nestleder: Hanne Brunborg
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
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
Monica Skybakmoen
Åsnes folkebibliotek
Telefon:   41 61 08 78
Epost:      monica.skybakmoen@asnes.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

” – Tittelen om at ”Dei tjene’ jo ingenting” 
kan kanskje bli møtt med at bibliotekstan-
ken er sosialisme i praksis. I så fall sier 
jeg at det er bra, sa Svein Bendik Hansen 
under lanseringen i går.”

Fredrikstad Blad 23. september 
2008, i forbindelse med bokslepp 
på Rygge bibliotek for Svein Bendik 
Hansens bok ”Dei tjene’ jo ingenting 
på det”

Det finnes gode og dårlige nettsteder her 
i verden. Sånn er det også med BFs sider, 
de er både gode og dårlige. Noe har sam-
menheng med publiseringsverktøyet vi 
bruker, noe har med rutinene innad i BF 
å gjøre, og noe gjenspeiler hva BF har å 
melde. Og – jeg gjentar – det er både gode 
og dårlige ting å si om alle disse aspektene 
ved BFs nettsted. 

BF har i flere år nå sett at vårt nåværende 
publiseringsverktøy ikke helt holder mål. Vi 
kan selvfølgelig fremdeles publisere nyhe-
ter, vi kan legge ut nye artikler og håndtere 
menyene, lenke opp til egne filer og andre 
nettsteder, sette inn bilder, osv. Men syste-
met er ikke funksjonelt nok, og leverandøren 
har egentlig bare vedlikeholdt det de siste 
par årene, ikke videreutviklet det. Systemet 
er blant annet for dårlig til å kunne distribu-
ere nett-publisering til flere i BF. Og det må 
til om nettstedet skal utvikle seg. 

Nå kan det falle lett å ønske seg nytt 
publiseringsverktøy for å forbedre alle as-
pektene ved et nettsted. BF har heldigvis 
ikke falt i den grøfta. Men vi ser at nytt 
publiseringsverktøy må til nå. Min påstand 
er at verktøyet er viktig, men så snart et 
tilfredsstillende verktøy er på plass, vil 
arbeidsdeling for å publisere innhold bety 
mange ganger mer. 

Seinest ved årsskiftet vil BFs nettsted 
komme i ny utgave. Arbeidet begynte for et 
par år siden, da det ble laget kravspesifika-
sjon og vi orienterte oss på leverandør-mar-
kedet. Etter en periode der det var vanskelig 
å sette av nok ressurser i BF til å følge opp 
dette arbeidet, er vi nå i gang for fullt igjen. 
Et knippe aktuelle leverandører er sjekket 
og forhandlinger innledet med den som var 
mest aktuell. Dette førte fram til en avtale 
i midten av september. Vår nye leverandør 
av publiseringsverktøy blir Idium.

Vi har selvfølgelig med stor interesse 
vurdert Open Source-alternativer. En slik 
løsning kunne vært ønskelig, også av 
datapolitiske grunner, men kostnadene 
med å bruke konsulenter til tilpasninger 
gjorde disse løsningene vel så dyre som 
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proprietære løsninger, selv om Open Source-
programmene i utgangspunktet var gratis.   

Blir det nå et helt nytt utseende på BFs 
nettsider? Vel, til en viss grad. Vi tar i denne 
omgang kun en enkel ”oppfrisking” innenfor 
BFs nåværende grafiske portefølje. En større 
”makeover” må gjøres sammen med at BFs 
grafisk profil på alle plattformer og profile-
ringsartikler får en helhetlig vurdering på et 
seinere tidspunkt.

BFs nettsted ble opprettet i juli 1996. Fra 
starten ble det brukt et vanlig redigerings-
program for laging av enkeltsider for web. 
I 2003 tok vi i bruk publiseringsverktøyet 
Emium, etter en tid flyttet leverandøren oss 
over på PubliCare, en tid seinere ble firmaet 
kjøpt opp av et annet firma, som etter en 
stund flyttet oss over på deres egen platt-
form webPublish, som vi nå fremdeles bruker. 
Og nå i 2008 skal vi altså over på et nytt 
system hos et nytt firma. Det ser vi fram til. 
Og vi håper dere som bruker nettstedet vil 
oppleve det som en forbedring også. 

Som web-ansvarlig i BF skal jeg informere 
organisasjonen på ulike måter i månedene 
framover. Fylkeslagslederne vil få en orien-
tering når de samles 27. oktober. Forbunds-
styret vil få en gjennomgang av saken på sitt 
møte to dager seinere. Og tillitsvalgte og 
medlemmer vil utover høsten og vinteren få 
se mer om dette både i bladet og – selvføl-
gelig – på nettsidene. 

Etter hvert som du – enten du er medlem, 
tillitsvalgt eller annen interessert – ser hvor-
dan de nye sidene framstår, er det svært 
ønskelig at du gir oss tilbakemeldinger. 
Endringer, justeringer, forbedringer, retting 
av feil, inkonsekvenser, osv. Det er kjempefint 
om du bidrar til å gjøre de nye BF-sidene så 
bra som mulig.  


