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Biblioteksjef - når økonomien skranter 
Høsten 2008 hadde Hanne Ottoson vært biblioteksjef i Stokke i 
vel 2 år, og innledende budsjettbehandling var i gang i kommunen. 
Foruroligende, ubegripelig store underskuddstall svirret i luften. 
En fortvilet kultursjef kom fra møte med rådmannen og hadde fått 
i oppdrag å utrede ”et minimumsbibliotek”. Slik innleder Hanne 
sin beretning om å være biblioteksjef når kommuneøkonomien 
skranter. 
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Hovedorganisasjonene har nylig vedtatt 
sine inntektspolitiske dokumenter, og 
dermed er vi i realiteten i gang med sen-
trale forhandlinger i vårens mellomopp-
gjør. Selve forhandlingene finner sted 
noe senere - nærmere bestemt i slutten 
av april for BFs største tariffområder KS 
(kommuner og fylkeskommuner), stat 
og Oslo kommune. Men allerede nå 
arbeides det for fullt med prioriteringer, 
krav og posisjonering. 

Pensjon
Under mellomoppgjøret 2009 skal 

det forhandles om lønnstillegg, slik det 
tradisjonelt gjøres i mellomoppgjør. I 
tillegg skal det forhandles om pensjon. 
Det er tjenestepensjonsordningen 
som skal forhandles, men også AFP 
(Avtalefestet pensjon), idet AFP skal 
”endelig tilpasses” – en formulering 
som ble nedfelt etter hovedoppgjøret 
i fjor.

Det er de offentlige tjenestepen-
sjonsordningene som nå skal tilpasses 
ny folketrygd gjennom forhandlinger i 
mellomoppgjøret

Et partsammensatt utvalg (OfTP-
utvalget) har allerede arbeidet mye med 
hvordan alderspensjon fra folketrygden, 
Avtalefestet Pensjon (AFP) og tjeneste-
pensjon fra Statens Pensjonskasse og 
KLP (Kommunal Lands Pensjonskasse) 
kan kombineres for å garantere de of-
fentlige ansatte en ytelse som er mest 
mulig i samsvar med den ordningen de 
kjenner i dag. Det er allerede klart at ny 
pensjonsordning må ligge innenfor ram-
mene av Stortingets pensjonsvedtak, 
der hovedtrekkene er:

det skal være en bruttoordning med  y
en ytelse tilsvarende 2/3 av slutt-
lønn, 
det skal være samme regulerings- y
prinsipp som i folketrygden, det vil si 

gjennomsnittet av pris- og lønnsut-
viklingen i samfunnet, 
det skal være levealdersjustering. y

Arbeidsledigheten
Finanskrisen setter sitt preg på sam-

funnsutvikling og økonomi om dagen, 
og det er klart at den også vil sette preg 
på mellomoppgjøret. 

Arbeidsledigheten er nå på 2,7 pro-
sent, og forventes å stige ytterligere. 
Den økende arbeidsledigheten, og 
frykten for gjennom å drive igjennom 
høye lønnstillegg tvinge flere ut i ar-
beidsledighet, vil virke modererende 
på lønnskravene til mellomoppgjøret 
i år.

Lønnsveksten
Tekninsk Beregningsutvalg (TBU) 

legger frem tall som danner grunnlaget 
for lønnsoppgjørene. Og den foreløpige 
rapporten som nå er lagt frem viser at 
Beregningsutvalget anslår gjennom-
snittlig årslønnsvekst for lønnsmot-
takere til 6 prosent fra 2007 til 2008, 
mot 5,4 prosent året før. Dette gir en 
årslønnsvekst for 2008 på 6 prosent, 
og et overheng inn i 2009 på 2,25 
prosent. Beregningsutvalget anslår 
samtidig prisstigningen i 2009 til å ligge 
på 2 prosent. Dette er bakgrunnen for 
at representanter for arbeidsgiversiden 
nå kommer med medieutspill om at 
arbeidstakerne allerede FØR mellom-
oppgjørsforhandlingene har fått en 
reallønnsvekst i 2009. 

Og det er ikke mulig å være uenig i 
dette når man ser på tallene som legges 
til grunn. Overhenget beregner effekten 
av fjorårets lønnsoppgjør inn i dette 
året. Forenklet sagt hvor mye ekstra 
man har fått i årslønn som et resultat 
av det lønnstillegget man fikk i fjor, og 
som ikke ”virket” i hele fjoråret, men 

bare fra og med virkningstidspunktet. 
Prisstigningen for inneværende år er 
et anslag, men TBU er normalt treff-
sikre i sine anslag på dette punktet. 
Reallønnsveksten er differansen mel-
lom lønnsvekst og prisvekst. Når man 
kan vise til tall der lønnsveksten (i og 
med overhenget) allerede er større enn 
prisveksten har man altså allerede fått 
en reallønnsvekst. 

Renta
Rentenedgang har gitt de fleste 

husholdningene bedre økonomi. Selv 
om rentepolitikken ikke er en del av 
lønnsoppgjørene, er dette en faktor i 
det økonomiske bildet. Dette er også 
et element som peker i retning av 
å moderere forventningene til årets 
oppgjør. 

Kravene
Det er imidlertid ikke slik at vi vil gå 

inn i mellomoppgjøret uten å stille øko-
nomiske krav. Allerede avtalte tillegg i 
KS-sektorens kapittel 4 (generelt tillegg 
på 3,1 prosent + økning av minstelønn) 
utgjør en ramme på 4,7 prosent. Dette 
er tall vi forholder oss til også i de øv-
rige avtaleområdene våre. 

YS vedtok sitt inntektspolitiske doku-
ment i slutten av februar. Hovedpunk-
tene i dette dokumentet er trukket ut i 
fire punkter:

YS legger til grunn at den økonomiske  y
veksten avtar både i Norge og inter-
nasjonalt som følge av finanskrisen
I privat sektor må det gjennomføres  y
reelle forhandlinger etter overens-
komstenes bestemmelser og gis 
lønnstillegg i virksomheter hvor det 
er rom for tillegg
YS legger til grunn at meklingsresul- y
tatet i KS-oppgjøret for 2008, som 

Lederen har ordet
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inneholdt tillegg per 1.mai.2009, får 
betydning for lønnsoppgjørene i andre 
offentlig relaterte tariffområder 
YS vil prioritere å få videreført of- y
fentlig tjenestepensjon som en mo-
difisert brutto ordning, som sikrer 
alle ansatte en pensjon på linje med 
dagens tjenestepensjon samtidig som 
arbeidslinjen understøttes

Gangen i oppgjøret 
- i grove trekk

Stat, KS og Oslo kommune forhandler 
normalt parallelt, dog slik at Stat normalt 
blir ferdig først, så KS, så Oslo. (Dette 
har imidlertid ikke alltid vært tilfelle i det 
siste, KS har brutt ut av rutinen og blitt 
ferdig først noen ganger..)

Det er viktig at BF har tre ulike for-
handlere på plass i disse tre områdene. 
Disse tre har tett telefonkontakt.

Spekter forhandler normalt i etterkant 
av KS/Stat/Oslo kommune. HSH-HUK 
forhandler ofte ikke før på høsten.

Dersom det blir enighet i forhand-
lingene, vil resultatet bli sendt ut på 
uravstemming blant medlemmene, 
eller bli vedtatt/forkastet av forbunds-
styret. (Vedtektenes § 9.9) (I BF har 
vi tradisjon for at resultatene vedtas 

i forbundsstyret. Dette med unntak 
av resultatet i staten, som sendes på 
uravstemming.)

Dersom det blir brudd i forhandlin-
gene er det fare for konflikt (streik). 
Men først skal det mekles. Mekling 
foregår også parallelt i Stat, KS og Oslo 
kommune.

Dersom man kommer i havn med 
et meklingsresultat som kan anbe-
fales vil resultatet bli sendt ut på 
uravstemming blant medlemmene, 
eller bli vedtatt/forkastet av for-
bundsstyret.

Spesielt vedrørende Stat
I staten fører man sentrale forhand-

linger etter hovedsammenslutnings-
modellen. Det betyr at partsforholdet 
ligger på sammenslutningen (YS-Stat), 
ikke på forbundet. Dette innebærer at 
vi i staten KAN bli dratt ut i en konflikt 
vi ikke ønsker, eller må akseptere et 
resultat vi ikke egentlig vil akseptere 
på grunn av at vi blir nedstemt i sektor-
styret i YS-Stat. Dette innebærer også 
den noe spesielle konfliktberedskapen 
i Staten. I YS-stat planlegger vi for 
konflikt SAMMEN. Derav konfliktutval-
get i YS-S.

Monica Deildok
Forbundsleder

Fremdrift for oppgjøret: 
(med forbehold om endringer!)

Oppstart sentrale forhandlinger Stat:: 3. april y
ForhandlingsInnspurt:: uke 18 (27. april-1. mai) y
Meklingsuke: uke 22 (25. mai-29. mai) y

Føringer/ Krav
Krav for KS-sektoren vedtas 9. februar.
Krav for øvrige tariffområder vedtas 

12. - 13. mars.
Rapport fra pensjonsutvalget over-

sendes forbundsstyremedlemmene når 
denne foreligger (slutten av februar), 
likeledes YS inntektspolitiske dokument 
(slutten av februar).

Hovedprioriteringer/føringer tar vi 
allikevel en diskusjonsrunde på i for-
bundsstyrets møte 

Uravstemming
På grunn av pensjonsspørsmålet har 

LO allerede vedtatt å sende resultatet ut 
på uravstemming blant sine medlemmer. 
Dette legger noe press også på andre 
forbund i forhold til å velge uravstemming 
eller ikke. 

Det nærmer seg tariffoppgjør igjen. Selv om det er mellomoppgjør, er det store pensjonsspørsmålet oppe i forhandlingene. Så det kan bli spennende 
nok. Her er forbundsleder Monica Deildok i nattlige forhandlinger under det kommunale tariffoppgjøret i 2002, da vi fikk skillet mellom stillinger i kapit-
lene 3, 4 og 5 i KS-avtalen. (Foto: Erling Bergan)

 

[ LEDEREN ]
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Tekst: Erling Bergan

Resultatregnskapet for 2008 forelå i 
begynnelsen av februar fra BFs revisor. 
Etter behandling i Bibliotekarforbundets 
økonomiutvalg, ble regnskapet lagt fram 
til behandling på forbundsstyrets møte 9. 
februar. Det er selvfølgelig viktig at BFs le-
delse er kjent med forbundets økonomiske 
situasjon til enhver tid, men i tillegg skal de 
fatte formelle vedtak om avsetning til fond 
og disponering av eventuelt overskudd.

Det opprinnelige budsjettet for 2008 
ble vedtatt på 2005-landsmøtet. Ettersom 
det er vanskelig å se tre år fram i tiden, er 
det justert – eller revidert som forbunds-
styret kaller det – flere ganger siden. 
Opprinnelig var det satt opp inntekter og 
utgifter på rundt 4,5 millioner for 2008, 
men det sist reviderte budsjettet balan-
serte rundt 5,7 millioner. 

Det endelig regnskapet viste inntekter 

BFs resultatregnskap for 2008
på nærmere 6,1 millioner, inkludert ren-
ter på over 200.000 kroner. Utgiftene 
beløp seg til nærmere 5,8 millioner. 
Dermed var det ca 300.000 kroner 
«til overs», dvs til avsetninger. I 
tillegg kommer 260.000 
kroner som var avsatt 
fra tidligere års budsjett 
til bruk på fjorårets 
landsmøte. Til sammen 
rundt 570.000 kroner til 
avsetninger.

Av dette beløpet gikk ca 
277.000 kroner til kon-
fliktfondet, og i dete be-
løpet inngår 2008-renter 
av innestående på konflikt-
fondet. Nær 300.000 kroner 
gikk til å styrke egenkapitalen. Disse 
avsetningene er ikke kun noe regnskaps-
teknisk, men tvert imot et eget vedtak 
som forbundsstyret fatter. 

Bibliotekarforbundets konfliktfond 
utgjør etter dette kr 2.179.929, mens 

egenkapitalen utgjør kr 2.282.873. 
Konfliktfondet skal bygges 

opp i tråd med fjorårets 
landsmøtevedtak: «Kon-
fliktfondet skal utgjøre 
0,5 % av samlet brutto 
lønnsmasse for BFs yr-
kesaktive medlemmer. 
Avsetninger til konflikt-
fondet må vurderes ved 
revisjon av budsjettet.»  

Til styremøtet i februar 
ble det lagt fram tall som 

viste at samlet lønnsmasse 
for BFs yrkesaktive medlemmer 

utgjorde ca 436 millioner
Retningslinjene tilsier da at konflikt-

fondet burde være på 2,18 millioner. 
Dermed er forbundsstyret helt i tråd med 
landsmøtets vedtak. 

Tekst & foto: Erling Bergan

Et viktig tema denne gang var ”Rekrut-
tering og fastholdelse av medlemmer”. Fra 
norsk side ble det lagt vekt på tillitsvalgtes 
betydning, samt arbeidet emd studentene. 
Både svenskene og danskene har mentor-
ordninger og driver karriererådgiving. DIK 
har også startet egne lederkurs.

Under temaet likelønn hadde Norge 
mye å melde, i og med like-
lønnskommisjonens forslag. 
Danskene kunne melde at 
kvinnene nå er høyere lønnet 
enn sine mannlige kollegaer 
- blant de privatansatte bi-
bliotekarer.  

Kompetanse i skolebibliotek 

Skandinavisk BF-treff

var også et norsk-initiert tema, i og med 
den departementale satsinga og det som 
skjer i Agder.

Det danske Bibliotekarforbundets karri-
ererådgiver hadde en svært interessant pre-
sentasjon om deres ferske mentornettverk, 
der de satset på lederne i første omgang. 

Neste møte blir i Oslo på nyåret 2010, 
da offentlige utredninger på bibliotekfeltet 
trolig blir det som settes i fokus. 

I januar var representanter for danske, svenske og nor-
ske bibliotekarforbund samlet i København, til den årlige 
erfaringsutvekslingen.

Lav ledighet 
for bibliotekarer 
i Danmark
Finanskrisa har nå rast i så 
lang tid at det begynner å 
kunne ses i ledighetstallene 
for visse faggrupper, skriver 
Bibliotekspressen i Danmark. 
Men bibliotekarene kan frem-
deles glede seg over rekord-
lav ledighet, fremholder de. 

Bare 1,8 prosent av bi-
bliotekarer med ledighets-
forsikring er registrert som 
arbeidsledige, melder de, 
under henvisning til informa-
sjon fra hovedorganisasjonen 
AC, som danske BF er med-
lem av. De pene tallene finnes 
også hos andre profesjoner i 
denne akademikerorganisa-
sjonen, ledigheten er enten 
stabil eller synkende. Bare 
akademikere tilknyttet bygg-
sektoren opplever stigende 
ledighetstall. 

Dansk-norsk erfaringsutveksling 
i København: Bak Bruno Pedersen 
og Hanne Brunborg, foran Mette 
Kjeldsen Sloth og Thor Bjarne 
Stadshaug.

[ ORGANISASJON ]
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Tekst & foto: Hanne Ottoson

Som et av mange innsparingstiltak i 
kulturvirksomheten, skulle han se på 
konsekvensene ved å fjerne 1-3 stillin-
ger ved biblioteket. Kommunen var i et 
økonomisk uføre, og alle ikke lovpålagte 
oppgaver ble sett på med argusøyne og 
desperasjon. 

Ca. 20 kommunale årsverk skulle bort, 
nesten alle i leddet nærmest kommu-
nens innbyggere, og Virksomhet kultur 
lå laglig til for hogg: deltidsstillinger 
i Kulturskolen, hele fritidstilbudet for 
ungdom, og altså – så mye som mulig 
av bibliotekets tilbud. 

Pålegget var nedbemanning og re-
dusert åpningstid. Det var ikke rom 
for å skjære andre poster enn lønn. 

Å være 
biblioteksjef 
når kommune-
økonomien 
skranter

Høsten 2008 – jeg hadde vært biblioteksjef i Stokke i vel 2 år, og innledende 
budsjettbehandling var i gang i kommunen. Foruroligende, ubegripelig store 
underskuddstall svirret i luften. En fortvilet kultursjef kom fra møte med 
rådmannen og hadde fått i oppdrag å utrede ”et minimumsbibliotek”. 

Kultursjefen utredet - i samråd med 
meg - konsekvenser av å fjerne 1 stil-
ling. Vi listet opp i fleng: Sterkt redusert 
åpningstid inkl. lørdagsstengt, redusert 
tjenestetilbud (ingen boken kommer, 
ingen lesestimuleringstiltak mot skolene, 
dårligere tilgang til bibliotekets viktige 
rolle som møteplass for innvandrere, 
arbeidsledige, skoleelever osv. osv.). 

En katastrofe 
å miste jobben

Jeg understreket hele tiden at det 
faktisk ikke var noen av de ansatte ved 
biblioteket som, etter min vurdering, 
kunne sies opp. Vi hadde allerede 
brukt opp den ”kvoten” ved at en 
sekretær gikk over på AFP 1. august 
som et ledd i innsparingstiltakene for 

2008. Personalet var nå på 4 årsverk 
fordelt på 5 stillinger, hvorav kun 2 
heltidsstillinger. 4 over 55 år, 3 med 
over 10 års fartstid i kommunen og 
den sist ansatte på 45 år midt oppe i 
en knallhard kreftbehandling. For hver 
og en ville det å miste jobben, være 
en katastrofe. 

Jeg stilte meg spørsmålet gang på 
gang: Hvordan kunne rådmannen bare 
foreslå å ta stillinger ved biblioteket 
uten å være sikker på at det virkelig 
var noen å ta? Ble vi bare sett på som 
en sammenrasket gjeng som stod der 
og stemplet bøkene våre?

Jeg rådførte meg med ABM-utvikling, 
men til tross for løfte om moralsk og 
faglig støtte, har de få virkemidler – 
loven er klar: minimumet er et bibliotek 

[ BIBLIOTEK OG BUDSJETT ]
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og en fagutdannet sjef, ut over det har 
kommunene full selvråderett.

Balanse for enhver pris
Alle innvendinger til tross, forslaget til 

budsjett inneholdt formuleringen:
”Redusert bemanning/åpningstid 

biblioteket – halvårseffekt 2009 kr. 
150.000,-  helårseffekt 2010 kr. 
300 000,-”.

Rådmannen hadde et budsjett som 
skulle i balanse for enhver pris. Jeg 
hadde et ansvar for mine 4 medarbei-
dere. Disse to elementene gikk dårlig 
sammen.... 

Innsparingene for 2008 hadde vi ikke 
klart å unngå. Forslaget for 2009/2010 
fremstod både urettferdig og lite 
realitetsforankret – og jeg kunne ikke 
annet enn å slåss. Det første innslaget 
på lokal-tv gikk på lufta mens jeg var 
med Erling Bergan til Alexandria, og jeg 
fikk det med meg på hotellet i Kairo – 
tilfredsstillende at ”noe” skjedde, men 
ikke all right å være så langt hjem-
mefra.

Hovedutvalgsmøtet ble dessuten 
avholdt mens jeg var av gårde, og 
det plaget meg – dårlig timing på 
en flott ferie! Jeg hadde prøvd å få 
fylkesbiblioteket til å stille opp på det 
møtet i stedet for meg. Skuffelsen var 
stor da jeg forstod at de ikke hadde 
vært der, selv om verken de eller jeg 
ville hatt muligheter til å si noe uten å 
bli spurt. Resultatet ville nok blitt det 
samme – rådmannens budsjettforslag 
ble sendt videre til formannskapet uten 
endringer.

Mobilisering
Bibliotekets venner i Stokke er en 

fantastisk støttespiller i alle sammen-
henger, og det ble underskriftskam-
panje, mobilisering i lokalmiljøet og 
stort engasjement. NBF, avd. Vestfold 
uttalte seg i saken og påpekte bibliote-
kenes store betydning. Og det nærmet 
seg formannskapsmøtet der budsjettet 
skulle opp. 

Denne gangen var jeg på plass. Det 
samme var journalisten fra Tønsbergs 
blad, og i en pause fikk jeg gjort en 
avtale med ham, før også formannska-
pet bare strødde sand på rådmannens 
forslag og sendte det videre til kom-
munestyret. Jeg satt igjen med stor 
frustrasjon og undring over hvor det 
var blitt av lokaldemokratiet. 

Avkall på 
lønnsforhøyelse

Oppslaget i avisa fikk stor oppmerk-
somhet – biblioteksjefen gikk ut og 
sa at hun ikke fant seg i de foreslåtte 
reduksjonene ved biblioteket, og foreslo 
at alle kommuneansatte som tjente mer 
enn 375 000,- skulle gi avkall på siste 
års lønnsforhøyelse i et forsøk på å 
redde noen av de truede stillingene fra 
oppsigelse! (Ville bare gjelde meg på 
biblioteket – jeg var ”ute” etter de litt 
oppover i lønnssystemet). Fagforbundet 
satte morgenkaffen i halsen og gikk 
kraftig ut mot forslaget, men vi fikk i alle 
fall masse pressedekning på situasjonen 
for de som var truet! Masse sympati og 
støtte, folk kom bort til meg på gata 
og syntes forslaget var glimrende, men 
selvfølgelig visste jeg det var urealistisk 
– den som ikke selv er truet i sin stilling, 
føler neppe den slags solidaritet med 
andre…

Jeg ble intervjuet på nærradioen og 
fikk sagt litt om hvilke valgløfter jeg 
trodde var viktigst for politikerne: an-

svaret for at kommunens ansatte hadde 
gode og trygge arbeidsplasser eller at 
det f.eks. ikke skulle innføres eiendoms-
skatt, pluss fikk nok en gang fremhevet 
bibliotekets betydning som møteplass i 
kommunen.

”Dagens navn” i avisen, der jeg fikk 
sjansen til å skryte av alle de som gjør 
en kjempejobb i bibliotekene. Og lokal-
tv dukket opp igjen for å høre med de 
ansatte i Stokke bibliotek om de stilte 
seg bak sjefens noe utradisjonelle utspill 
– hvilket de heldigvis gjorde...

Usikkerhet 
og frustrasjon

Trenger jeg å si at vi har brukt mye 
krefter og tid internt på denne saken? 
Det gjør noe med mennesker som gang 
på gang får sin arbeidssituasjon truet. 
Det er demotiverende, skaper usikker-
het, frustrasjon, depresjon, oppgitthet 
og sinne, og den enkelte håndterer det 
som best han/hun kan i forhold til sitt 
ståsted, psyke og privatsituasjon.

Jeg har et fantastisk personale, og hver 

Fakta om Stokke bibliotek:
Stokke kommune: 10 000 innbyggere•	
Biblioteket organisatorisk underlagt Kultursjefen og  •	
HOOK (hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur)
Årsbudsjett biblioteket 2008: 2,3 mill.•	
Mediebudsjett 2008: 321 000,-•	
Utlån pr. innbygger i 2008: 4,8 (2007: 5,1)•	
Besøk pr. innb. 2008: 3,8 (2007: 4,7)•	
Åpningstid fram til 15. august 2008: 35 timer pr.uke•	
Åpningstid etter 15. august 2008: 27 timer pr. uke•	
Ansatte fram til 1. august 2008: 4,75 årsverk fordelt på 6 personer•	
Ansatte etter 1. august 2008:  4 årsverk fordelt på 5 personer•	
1 sekretær, 4 bibliotekarer.•	
Krav om innsparing 2009: kr. 150 000,-  •	
(halvårseffekt av å si opp ¾ stilling)
Krav om innsparing 2010: kr. 300 000,-  •	
(helårseffekt) 
”Løsning” for 2009:  •	
kr. 150 000,- tas fra  
mediebudsjettet, 
ingen sies opp.
2010: Fortsatt krav •	
om kr. 300 000,  = 
nedbemanning.
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og en har stått på i jobben uansett hva 
som har skjedd rundt hodene på oss. 
Men det er en tøff hverdag å være i en 
nedbemanningstruet organisasjon. Som 
leder har jeg sett det som viktig å holde 
dem orientert hele veien, ta dem med på 
råd, være tilgjengelig for reaksjoner, og 
gjort mitt ståsted klart: Ingen skal sies 
opp, så sant det står til meg. 

Mediepress
Jeg sjekket med dem om de ville tåle 

et eventuelt mediepress, for selv om 
jeg stakk hodet fram og risikerte og få 
det kappet av, var det jo ikke sikkert at 
de ønsket det samme! Jeg opplever at 
vi har stått samlet – veldig samlet, og 
vi har fått masse støtte og sympati i 
lokalmiljøet. Mange har engasjert seg, 
og særlig Bibliotekets venner med sin 
utrettelige og uredde leder i spissen, 
har vært en flott ressurs.

Jeg har presset kultursjefen for å få 
ham til å presse oppover, og selv om 
jeg har både kjeftet og grått, har jeg 
hele tiden hatt hans støtte i ryggen, selv 
om hans lojalitet selvfølgelig også har 
måttet være rettet mot rådmannen og 
de avgjørende politiske organer.

Varsel om oppsigelse
I midten av desember 

var det kommunestyre-
møte, og all innsats til 
tross, ingen endringer 
ble gjort i rådmannens 
budsjettforslag. Slik var 
toppledelsens julehilsen 
til sine ansatte: Varsel om 
oppsigelse til opp mot 
20 personer skal ut før 
1. februar. Virksomhets-
lederne fikk i oppdrag 
å fylle ut skjemaer over 

ansatte ved de arbeidsplassene som 
var pekt ut for innsparing – her skulle 
arbeidsoppgaver, alder, ansiennitet osv. 
plottes inn, og helst ville nok ledelsen 
ha dem i prioritert rekkefølge… 

Kultursjefen fylte ut skjema i sam-
arbeid med meg, men jeg gjorde det 
helt klart igjen: Ingen av ”mine” kan 
sies opp. Hvis noen pålegger meg å 
prioritere, får de si det er ”ordrenekt” 
når jeg ikke gjør det, og si opp meg!

Tenke i nye baner
Fagforeningene ble innkalt til møte 

rett over nyttår for å legge kriteriene for 
utvelgelse, og her kom det bl.a. fram 
at det etter hvert var funnet løsninger 
for mange av de som stod i fare for 
å miste jobben. Vi valgte å invitere 
Monica Deildok til et møte med oss 
på biblioteket rett etter det møtet - det 
var på tide å tenke i nye baner og se 
om det var mulig å presse fra annet 
hold. Resultatet ble et brev fra BF til 
rådmannen der det ble pekt på at ikke 
alle andre muligheter for innsparing 
på biblioteket hadde vært prøvd, og at 
eventuelle oppsigelser ville bli vurdert 
som usaklige. 

Anne Marit Skattum (t. v.), 
Stokke biblioteks første fagut-
dannede bibliotekar, sammen 
med filialbestyrer Elsa Gjermun-
rød ved åpningen av Elverhøy 
filials nye lokaler i 1983. (Bilde 
fra William Nesses bok ”Stokke 
Bibliotek 1915-1990”, utgitt 
elektronisk av Høgskolen i 
Vestfold i 2001. Se: www-
bib.hive.no/tekster/tunsberg/
stokke-bibliotek/)
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Oslo Børs Hovedindeks siste 180 dager

228,63 (-0,43%)

Valuta 27.01 26.01
Australske dollar  . . . . . . .AUD  . . . . . . . . . . .4,47  . . . . . . .4,50
Danske kroner . . . . . . . . .DKK . . . . . . . . . .119,39  . . . . .119,32
Euro . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR  . . . . . . . . . . .8,90  . . . . . . .8,89
Japanske yen  . . . . . . . . .JPY  . . . . . . . . . . . .7,57  . . . . . . .7,68
Kan. dollar  . . . . . . . . . . . .CAD  . . . . . . . . . . .5,50  . . . . . . .5,61
Britiske pund  . . . . . . . . . .GBP  . . . . . . . . . . .9,51  . . . . . . .9,47
Sveit. francs  . . . . . . . . . .CHF . . . . . . . . . .592,50  . . . . .591,68
Svenske kroner  . . . . . . . .SEK . . . . . . . . . . .84,44  . . . . . .83,90
US dollar  . . . . . . . . . . . . .USD  . . . . . . . . . . .6,75  . . . . . . .6,85

Valuta

+ 0,11 %
(+ 0,01 NOK)

EURO / NOKUSD / NOK

÷ 1,45 %
(÷ 0,1 NOK)

Norske Fond
Alfred Berg Aktiv ��� 342,40 3,85 1,16 -47,26 -15,09
Alfred Berg Aktiv II ��� 1277,50 3,76 1,89 -47,64 -15,55
Alfred Berg Gambak ��� 5891,72 3,69 1,71 -49,64 -13,66
Alfred Berg Indeks ��� 103,23 4,22 2,42 -43,17 -13,38
Alfred Berg Norge ��� 213,98 4,61 1,45 -47,50 -14,18
Alfred Berg Norge + ���� 139,37 4,62 1,41 -47,32 -13,64
Avanse Norge (I) - 2129,44 5,87 -0,32 -46,25 -14,78
Avanse Norge (II) �� 22878,11 5,90 -0,27 -46,02 -14,34
Banco Humanfond �� 95,71 5,26 1,17 -46,64 -15,41
Banco Norge - 116,63 4,69 1,03 -47,61 -15,07
Carnegie Aksje Norge ���� 3868,71 4,97 0,16 -46,28 -13,07
Carnegie Norge Indeks ��� 2388,18 4,68 2,62 -41,32 -12,22
Danske Invest Norge Ak - 641,98 5,72 -0,45 -39,93 -
Danske Invest Norge I ���� 2462,97 5,69 -0,52 -40,88 -11,18
Danske Invest Norge II ����� 2783,93 5,60 -0,52 -39,91 -10,37
Danske Invest Norge Ve ���� 4963,21 4,05 3,64 -46,82 -17,40
Delphi Norge ��� 4604,59 3,98 0,91 -46,74 -13,71
Delphi Vekst ��� 1645,00 4,09 0,05 -44,87 -13,45
DnB NOR Nor Selek (I) ���� 257,65 4,87 2,16 -42,17 -11,88
DnB NOR Norge (I) ��� 562,29 4,36 2,67 -41,74 -11,57
DnB NOR Norge (III) ���� 2290,59 4,38 2,71 -41,30 -10,75
DnB NOR Norge (IV) ���� 2069,04 4,39 2,73 -41,23 -10,58
DnB NOR Norge Selektiv ���� 16934,86 4,87 2,22 -41,24 -10,84
DnB NOR OBX ��� 20,26 4,76 2,61 -42,02 -12,11
DnB NOR SMB ���� 191,98 1,22 4,56 -50,71 -13,88
Fondsfinans Spar ����� 2511,98 7,21 -0,26 -39,10 -7,75
Handelsbanken Norge �� 251,36 3,38 -2,03 -50,37 -13,17
Holberg Norge ����� 184,02 2,94 1,17 -40,31 -11,81
Kaupthing Norge ��� 1455,01 5,55 1,29 -45,04 -13,67
KLP AksjeNorge ��� 1708,92 4,49 1,32 -46,34 -13,35
KLP AksjeNorge Indeks ��� 716,80 4,27 1,84 -43,62 -13,20
KLP AksjeNorge Indeks - 623,17 4,27 1,85 - -
Landkreditt Norge - 73,83 4,82 2,09 -34,37 -
NB-Aksjefond �� 154,52 4,55 3,66 -46,95 -15,34
NB-Plussfond �� 111,07 2,17 3,32 -42,90 -16,90
Nordea Avkastning - 557,46 5,46 1,41 -47,31 -15,28
Nordea Kapital - 2899,86 5,25 1,05 -46,24 -14,29
Nordea Norge Verdi - 2483,46 2,63 -1,96 -48,41 -14,55
Nordea SMB - 161,24 0,98 3,84 -48,47 -14,79
Nordea Vekst - 808,10 5,30 3,06 -47,70 -18,38
ODIN Norge ���� 1238,05 1,36 -0,70 -45,25 -15,06
Orkla Finans Inv. Fund ��� 65115,76 4,75 3,03 -43,19 -14,96
Pareto Aksje Norge ����� 2251,63 1,65 2,68 -42,37 -10,91
Pareto Verdi ��� 709,33 1,67 2,51 -42,26 -12,14
PLUSS Aksje Fondsforv ���� 2040,01 3,75 1,21 -36,94 -11,23
PLUSS Index Fondsforv - 3001,53 4,37 3,26 -41,32 -11,50
PLUSS Mark.v. Fondsfo ���� 2641,71 4,67 2,46 -40,47 -11,70
Postbanken Norge ��� 185,29 4,36 2,65 -41,68 -11,49
Storebr. Optima Nor. A ��� 10531,36 4,98 3,13 -44,95 -11,05
Storebrand Aksje Innl ���� 15235,45 4,47 2,55 -42,82 -10,95
Storebrand Norge �� 84447,49 5,56 1,18 -48,06 -13,35
Storebrand Norge I ��� 9788,59 4,70 3,07 -44,62 -10,38
Storebrand Vekst � 44895,09 3,79 1,26 -45,28 -17,16
Storebrand Verdi ����� 212,51 5,17 2,66 -40,95 -9,83
Terra Norge �� 117,46 4,96 4,00 -40,75 -13,72
WarrenWicklund Norge ����� 1734,13 4,87 3,80 -44,29 -8,08
XACT OBX ��� 20,39 4,75 2,63 -41,88 -11,98

Andre Fond
Avanse Norden ��� 676,39 0,81 -6,87 -33,66 -10,23
ODIN Global - 61,60 -4,18 -11,00 -39,88 -17,80
ODIN Norden ���� 798,80 -0,22 -5,28 -40,36 -15,30
ODIN Pengemarked �� 972,42 0,09 0,42 6,03 4,36
Orkla Finans Nordic �� 109,17 5,22 -3,77 -51,53 -20,06
SKAGEN Avkastning �� 116,73 -0,76 -0,40 -2,54 1,99
SKAGEN Global ����� 488,65 -4,60 -11,23 -33,56 -9,17
SKAGEN Høyrente ����� 101,43 0,07 0,34 6,66 4,82
SKAGEN Vekst ����� 823,90 -1,04 -3,82 -39,73 -10,08

Morningstar Rating™ er et uttrykk for en risikojustert historisk avkastning. Alle aksjefond med minst
tre års historikk rates mot de europeiske fond som er innenfor samme Morningstar Kategori™ (investe-
ringsunivers). Dersom et aksjefond ikke har rating, er det yngre enn tre år. Morningstar tar ikke noe
ansvar i juridisk forstand for de investeringer som gjøres basert på Morningstar Rating™.

Morningstar Netto Avk. Avk. fra Avk. s. Avk. s.
Rating™ verdi siste uke nyttår 12 mnd 3 år**

Aksjer Oslo Børs
UTVALG OBX
Acergy 39,30 39,20 1919068,00 -1,75 7124,97 - - Ene
Aker 136,00 135,50 57053,00 -2,50 9805,78 - - Ene
Aker Solution 33,20 33,15 2600043,00 0,70 8918,45 E i Ene
DnB NOR 21,25 21,20 7078780,00 -1,30 28252,26 E i Fin
DNO Int. 4,36 4,35 4376245,00 -0,05 3918,73 - - Ene
Fred. Ols. E. 190,25 190,25 170100,00 -1,00 12606,75 - - Ene
Frontline 190,75 190,50 244213,00 -3,00 14832,04 - - Ene
Golden Ocean 5,10 5,09 4092800,00 -0,01 1409,88 - - Ind
Marine Harv. 1,33 1,33 18799576,00 0,00 4626,93 E i Kon
Norsk Hydro 25,15 25,00 6390873,00 -0,35 30158,15 E i Mat
Norske Skogind 13,62 13,55 799535,00 0,03 2569,78 E i Mat
Orkla 46,65 46,55 3204259,00 -0,10 47342,00 E i Ind
PGS 23,70 23,65 3544103,00 -1,40 4162,67 E i Ene
Prosafe 26,80 26,75 1175777,00 0,00 5963,51 E i Ene
REC 68,20 68,10 6442271,00 0,40 33642,80 E i Ind
Schibsted 74,20 74,20 132446,00 -2,80 4792,53 E i For
Seadrill 56,70 56,60 4816017,00 -0,40 22550,31 - - Ene
Sevan Marine 6,60 6,60 1773735,00 0,00 1294,45 E i Ene
StatoilHydro 123,30 123,30 14202993,00 1,10 392705,32 E i Ene
Storebrand 13,85 13,85 858454,00 -0,10 6167,86 E i Fin
Subsea 7 36,15 36,15 720052,00 -1,20 5308,63 - - Ene
Tandberg 86,30 86,30 870946,00 1,10 9664,00 E i IT
Telenor 46,25 46,15 24449121,00 -0,35 76511,57 E i Tel
TGS-NOPEC Geo 40,10 40,05 1035752,00 1,35 4103,72 E i Ene
Yara Int. 168,50 168,00 5466332,00 -5,00 48690,66 E i Mat
*) Kat - Kategorier: Ene: Energi, Fin: Finans, For: Forbruksvare, Fors: Forsyning, Hel: Helse, Ind:
Industri, IT: IT, Kon: Konsumvare, Mat: Material, Tel: Telekom
*i) Informasjon Selskaper som tilfredsstiller gitte krav fra Oslo Børs vedrørende innhold, hyppighet og
distribusjon av finansiell informasjon er markert med det angitte symbol «i» for Informasjonsmerket.
*E) Engelsk Selskaper som tilgjengeliggjør tilsvarende informasjon på engelsk er markert med det angit-
te symbol «E» for Engelskmerket.

Selskap Selger Omsatt Volum Endring Markeds- E* i* Kat*
siste verdi
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Stjernene har følgende betydning:
����� Topp 10 % i kategorien
���� Neste 22,5 % i kategorien
��� Neste 35 % i kategorien
�� Neste 22,5 % i kategorien
� Bunn 10 % i kategorien

For ytterligere info se websiden:
http://tb.morningstar.no

VERDIPAPIRER

Robert Jamieson
907 62 291
robert.jamieson@tb.no

TORP: Nazar, et selskap som sat-
ser på luksuscharter, skal fra mai
sette opp et direktefly mellom
Sandefjord Lufthavn og Antalya i
Tyrkia.

Nazar er en del av det store rei-

sekonsernet TUI Travel, og har
allerede vært fem år i det norske
marked.

Selskapet satser på at stadig
flere  nordmenn velger deres all-
inclusive hoteller i Tyrkia, og at
man derfor også satser fra Torp.
Første tur blir 3. mai.

Selskapet satser på luksuriøse
hoteller hvor familier kan bo sam-

men i flotte suiter, og hvor all mat
og drikke er inkludert i prisen for
reise og opphold. Samtidig med
at man tar fatt på Torp, får også
Haugesund rute til Antalya.

Selskaper har basert seg på all-
inclusive fordi man ser at stadig
flere familier i utgangspunktet
ønsker å se hva hele oppholdet vil
koste.

Ny charterrute til Tyrkia

STOKKE: Bokbudsjettet 
barberes, men de ansatte
er iallfall trygge ut året.
Ralf Haga
481 81 761
ralf.haga@tb.no

Opprinnelig skulle én stilling ved
Stokke bibliotek fjernes i innevæ-
rende år, men nå skal innsparing-
en i stedet tas ved at mediebud-
sjettet kuttes merkbart, fra
300.000 til 171.000 kroner. Det be-
tyr færre nye bøker, lydbøker og
aviser, men opprettholdt beman-
ning og dermed trolig uendret åp-
ningstid.

Viktigste ressurs
– De ansatte er vår fremste res-
surs, og det var viktig for oss å be-
vare stillingene. Nå
har vi fått et puste-
rom ut året, men inn-
sparingskravet på
300.000 for 2010 står
fast. Det betyr at fa-
ren for oppsigelse
henger over hodene
våre fortsatt, sier
biblioteksjef Hanne
Ottoson.

Biblioteket har fem ansatte,
fordelt på fire årsverk, etter at én
stilling ble fjernet i fjor. Da kom-

munestyret påla biblioteket yt-
terligere nedskjæring i år, gikk
biblioteksjefen ut og protesterte
kraftig. Hun mente man heller
burde starte en økonomisk dug-
nad i form av lønnskutt for de
høyest lønnede. Samtidig gjorde
hun det klart at det ikke ville bli
mulig å opprettholde dagens
allerede innskrenkede åpningsti-
der med mindre stab.

Brannslukking
– Den løsningen vi nå har kom-
met frem til, ser jeg på som
brannslukking.  Dessuten er det
ikke noen god situasjon å være i
for de ansatte, selv om vi selvsagt
er glad for å ha fått en midlertidig
løsning, sier Hanne Ottoson.

Ved å kutte i mediebudsjettet
heller enn å kutte i
staben, har Stokke
plassert seg selv på
bunnen i Vestfold
når det gjelder me-
diekroner per inn-
bygger. Nestjumbo
Holmestrand bru-
ker cirka 20 kroner
per innbygger på

innkjøp av bøker og annet utlåns-
materiale ved biblioteket, mens
Stokke nå inntar jumboplassen i
fylket med 17 kroner.

Låner fra andre
– Vi kommer til å måtte basere oss
mer på å låne fra andre bibliotek,
og det har vi allerede avklart med
de andre bibliotekene, forteller
Hanne Ottoson.

Stokke kommune har de siste
årene ligget omtrent på Vestfold-
snittet når det gjelder antall utlån
og besøk.

Slipper unna
oppsigelser i år

Faren for
oppsi-
gelse henger
over hodene
våre fortsatt

Hanne Ottoson, 
biblioteksjef i Stokke

’’
FIKK STØTTE: Bibliotekarfor-
bundet har støttet de ansatte
ved Stokke bibliotek. 

Tønsbergs Blad 24. januar 2009

FÅR PUSTEROM: Staben ved Stokke bibliotek blir ikke slanket i år, men har fortsatt et stort inn-
sparingskrav over seg for 2010. Fra venstre: Eldbjørg Norvang, biblioteksjef Hanne Ottoson, Anne Marie
Fure og Tore Tveita. Foto: Kirvil Håberg Allum
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STOKKE: Biblioteksjef Hanne
Ottoson mener politikerne
er i ferd med å rasere Stok-
ke bibliotek. Hun foreslår
lønnsreduksjon blant kom-
muneansatte for å unngå
oppsigelser og kutt i
åpningstidene.
Ralf Haga
481 81 761
ralf.haga@tb.no

Det er bare noen måneder siden
én stilling ved biblioteket ble fjer-
net. Nå går de folkevalgte inn for
å ta enda en. Konsekvensen blir
sannsynligvis at Stokke bibliotek
neste år må redusere åpningsti-
dene kraftig.

– Etter alt å dømme vil bud-
sjettreduksjonene innebære at vi
ikke kan holde åpent mer enn tre
dager i uka, sier Ottoson. 

Godtar ikke kutt
Biblioteket holder i dag åpent
fem dager i uka, etter å ha kuttet
én dag i høst.

Nå mener biblioteksjefen at
nok er nok. Hun nekter å godta
ytterligere nedskjæringer.

– Jeg finner meg ikke i det. For
det første har jeg et ansvar for de
ansatte her, og for det andre vil
budsjettet innebære en rasering
av tilbudet til innbyggerne. Vi må
heller se på andre løsninger, me-
ner Ottoson.

Som Tønsbergs Blad skrev i
går, er Stokke kommune i alvorli-
ge økonomiske problemer og må
foreta driftsreduksjoner på drøyt
18 millioner kroner neste år.  To-
talt tilsvarer budsjettkuttene 21
årsverk. Men biblioteksjefen har
forslag til løsning.

Økonomisk dugnad
– Vi bør ha en storstilt dugnad.
Hvis alle som tjener over et visst
nivå, la oss si 375.000 kroner, av-
står fra årets lønnsøkning, kan
mye være gjort. Såpass bør vi gjø-
re for å bevare arbeidsplasser. Jeg
er gjerne den første til å kutte i
lønna, sier Ottoson, som har vært
biblioteksjef i Stokke i to år.

Hun har i dag fire kolleger, men
mister trekvart stilling neste
sommer hvis politikerne ikke
ombestemmer seg før den ende-
lige budsjettbehandlingen i mid-

ten av desember.
– De ansatte her har allerede

strukket seg langt for å gi et best
mulig tilbud til
brukerne. Skal vi
kutte ytterligere,
vil konsekvensene
bli dramatiske. Et
bibliotek som er
åpent bare tre da-
ger i uka, vil ikke
oppleves som et
tilgjengelig biblio-
tek. Og når folk
har kommet til stengt dør et par-
tre ganger, går de lei. I første om-
gang vil det ramme unge og eldre.
Det vil ramme innvandrere og
skoleungdom. Mange bruker da-
tamaskinene her til å skrive jobb-
søknader og levere skoleoppga-
ver. Biblioteket er en viktig og
nyttig arena for mange og et vik-

tig ledd i livslang læring, minner
Ottoson om.

Tillitsvalgt Tore Tveito er helt
på linje med sjefen.

– Vi ble skadeskutt
ved siste kuttrunde.
Nå opplever jeg at vi
får nådestøtet. Det
blir så lite igjen at vi
ikke er i stand til å gi et
reelt tilbud til bruker-
ne, sier Tveito.

Underskriftsaksjon
Engasjementet for biblioteket er
stort. Et par hundre mennesker
har allerede skrevet seg på under-
skriftslistene som ligger på skran-
ken. I tillegg sirkulerer det flere
lister i lokalmiljøet. 

– Folk skriver veldig gjerne
under på at de vil beholde et godt

bibliotektilbud, forteller Ottoson.
Initiativet til underskriftsak-

sjonen er det Bibliotekets venner
som har tatt. Leder Ragnhild Pe-
dersen synes det er veldig trist at
biblioteket nok en gang er truet
av nedskjæringer.

– Vi må huske på at biblioteket
gir livskvalitet for mange. Det er
et møtested, en plass hvor alle
kan finne frihet og stimulering,
understreker hun og kritiserer
samtidig at politikerne velger å
skåne toppledelsen.

–Toppledelse og stab foreslås å
kutte 2,2 årsverk, men dette er
stillinger på bakkenivå, blant an-
net i kantina. De best betalte bur-
de heller vurdere sin egen løn-
ning, i solidaritet med ansatte og
brukere i kommunen, sier Peder-
sen.

– Kutt heller lønna

FÆRRE ANSATTE: Eldbjørg Norvang (til venstre), Hanne Ottoson, Anne Marie Fure og Tore Tveito ved
Stokke bibliotek liker dårlig at enda en stilling ved biblioteket står i fare. Foto: Kirvil Håberg Allum

Jeg er
gjerne
den første til å
kutte i lønna 

Hanne Ottoson,
biblioteksjef i Stokke

’’
Hva synes du om at
Stokke bibliotek må re-
dusere åpningstidene?

Ragnhild Sætre, Stokke
– Det er synd, veldig mange
bruker det jo. Jeg synes
biblioteket har et bra til-
bud og hyggelig betjening. 

Pernille Løfstedt, Stokke
– Det er fryktelig. Bibliote-
ket er viktig i nærmiljøet og
er et godt kulturtilbud.

Jan Aasrun, Stokke
– Det er tullete og idiotisk.
Selv har jeg bil og kan kjøre
andre steder og låne, men
ikke alle har det. 

STOKKE: Bibliotekene
er ekstra viktige nå som
finanskrisen sprer seg
og flere blir arbeidsledi-
ge. Derfor bør Stokke
bruke de pengene som
må til for å oppretthol-
de et godt tilbud. Det
mener Johanne Pas-
gaard Guldbæk, leder i
Norsk Bibliotekfor-
ening avdeling Vestfold.

– Biblioteket er den
siste arenaen som er
gratis å bruke. Det tilgo-
deser fattig og rik. Dess-
verre er det ikke noe
nytt at det offentlige kut-
ter i kulturbudsjettene i
dårlige tider, sier Pas-
gaard Guldbæk. Hun
følger med på utvikling-
en ved alle bibliotekene

i Vestfold og synes det
er trist at Stokke nå vil
kutte bemanning og åp-
ningstid for andre gang
på kort tid.

– Stokke er jo ikke den
eneste kommunen som
rasler med sablene, det
er jevnt over trangt, men
Stokke er nok verst, i og
med disse dramatiske
kuttene. Nå er det viktig
at folk bruker bibliote-
kene mye og gjør det
vanskelig for politiker-
ne å kutte, sier hun.

Hver innbygger i
Stokke låner i snitt fem
bøker eller filmer på
biblioteket hvert år og
besøker biblioteket like
mange ganger. Det er
omtrent på landssnittet.

– Ekstra viktig nå
STOKKE: – Jeg sy-
nes ikke det er en
god idé å be folk
redusere sin egen
lønn. 

Det sier Elisa-
beth Larsen, kom-
munestyrerepre-
sentant for Sen-
terpartiet og leder
i hovedutvalg for
oppvekst, omsorg
og kultur
(HOOK).

Larsen mener forslaget fra biblioteksjef
Hanne Ottoson er urealistisk, men under-
streker at hun gjerne tar imot forslag som
kan bidra til å lette den vanskelige økono-
miske situasjonen Stokke er i.

– Men slik situasjonen er i dag, ser jeg
ingen muligheter til å ta inn igjen ting i
budsjettet som rådmannen har tatt ut. Det
er tungt å være politiker i Stokke nå, men vi

er bare nødt til å gjøre de nødvendige gre-
pene, og da blir biblioteket rammet, på lik
linje med veldig mye annet. Jeg synes na-
turligvis det er ille, men jeg ser som sagt
ikke noen annen mulighet.

Heller ikke Wenche Davidsen fra Arbei-
derpartiet, også hun representert i HOOK
og kommunestyret, ser noen utvei.

– Hele budsjettet er forferdelig – det er jo
ikke bare biblioteket som blir berørt. Det
verste er de som mister jobbene sine, en-
ten det er på biblioteket eller i fritidsklub-
bene, men per i dag ser jeg ingen annen
løsning.

– Kan biblioteksjefens lønnskuttforslag
være en løsning?

– Det tør jeg ikke svare på. Vi har jo fått
noen signaler fra folk om at politikerne bør
gå ned i lønn, og ordføreren har jo allerede
gjort det en gang, for et par år siden, men
jeg vet ikke om det er realistisk å skulle be
kommuneansatte om lønnskutt. Jeg synes
de fortjener den lønna de får.

– Ikke en god idé

UENIG: Elisabeth
Larsen. 

Foto: Ralf Haga

Tønsbergs Blad har fulgt saka om 
kutt ved Stokke bibliotek. 28. novem-
ber 2008 hadde avisa et stort oppslag  
under tittelen ”Kutt heller lønna”, om 
biblioteksjef Hanne Ottosons forslag 
om å avstå fra lønnstillegg, for å 
unngå oppsigelser. Dette sa hun blant 
annet til avisa:

– Vi bør ha en storstilt dugnad. 
Hvis alle som tjener over et visst nivå, 
la oss si 375.000 kroner, avstår fra 
årets lønnsøkning, kan mye være 
gjort. Såpass bør vi gjøre for å bevare 
arbeidsplasser. Jeg er gjerne den 
første til å kutte i lønna, sier Ottoson, 
som har vært biblioteksjef i Stokke i 
to år.

To måneder senere var Tønsberg 
Blads oppslag ”Slipper unna oppsi-
gelser i år”. Da var de ansatte sikret 
ut året, men heller ikke lenger. Og 
bokbudsjettet ble barbert.

- Den løsningen vi nå har kommet 
frem til, ser jeg på som brannsluk-
king, sa Hanne Ottoson til avisa da.

 

[ BIBLIOTEK OG BUDSJETT ]
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Brannslukning 
og videre kamp

I løpet av de nærmeste dagene fikk 
jeg i oppdrag, og leverte en konsekven-
sanalyse av å redusere mediebudsjet-
tet med 150 000,- for 2009, og fikk 
rådmannens godkjennelse for at dette 
kunne dekke innsparingsbehovet for 
dette året. Kriseløsning og brannsluk-
ning, men vi reddet i alle fall stillingene 
i denne omgangen. Vi kan ”leve” med 
et mediebudsjett på 170 000,-, trekke 
store veksler på fjernlånet og godta 
lange ventelister framfor å måtte si opp 
trofaste, dyktige og hardt arbeidende 
medarbeidere.

Så går kampen videre – vi kan IKKE 
leve med den usikkerheten som henger 
over oss hele dette året. Det må presses 
fram en løsning lenge før budsjettbe-
handlingen for 2010 begynner til høs-
ten. Hvordan? Det vet jeg i øyeblikket 

ikke – jeg presser kultursjefen og vi 
prøver oss via hovedverneombud og 
AMU, men foreløpig henger summen kr. 
300 000,- som et spøkelse over daglig-
livet vårt: Vil de virkelig si opp noen, og 
i så fall hvem, eller er det mulig å for-
handle fram et ”amnesti”? Er det virkelig 
slik at en så liten sum skal ødelegge et 
helt arbeidsmiljø, gi utrygge ansatte og 
et vesentlig dårligere bibliotektilbud til 
Stokkes befolkning?

Press fra BF
Hvilke erfaringer har vi gjort oss hittil i 

denne saken?

lokaldemokratiet fungerer dårlig når  y
økonomien strammes
ansatte blir anonyme sjakkbrikker når  y
budsjettet skal legges, og deres trygg-
het og psykososiale arbeidsmiljø veier 
ikke tungt

bibliotekloven er og blir en minimumslov  y
så lenge det ikke følger midler med
ABM-utvikling har ingen virkemidler  y
bortsett fra moralsk støtte
fylkesbiblioteket har ingen påvirknings- y
kraft
mediedekning gir sympati, men ikke  y
resultater
brukerengasjement er hyggelig, men gir  y
liten uttelling
konsekvensanalyser tar mye tid, men er  y
spill for galleriet
press fra BF gir reaksjoner og i alle fall  y
foreløpige resultater!

Lokalrevyen i høst hadde tit telen 
”Ståkke Stokke på kartet?” Selv om vi i 
øyeblikket bare har fått en utsettelse i vår 
innsparingssak, har vi i alle fall fått satt 
Stokke bibliotek på kartet! 

Ragnhild Pedersen, leder av Bibliotekets venner i Stokke, mottok Bibliotekprisen i Vestfold 11. februar i år. Forfatter og jurymedlem Kurt Aust i midten, 
og sekretær i NBF avd. Vestfold Kari Cotton til høyre. Biblioteksjef Hanne Ottoson omtaler venneforeningen som ”en fantastisk støttespiller”.

[ BIBLIOTEK OG BUDSJETT ]
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Tekst: Erling Bergan 

Utgangspunktet for artikkelen i 
”For folke- og barneboksamlin-
ger” Bind III - 1909., er et forslag 
fra bibliotekets styreleder om å 
bevilge 25 kroner av kommunens 
budsjett til å kjøpe bøker for. 

Det går ikke fram av oppsla-
get om det allerede er  bevilget 
midler til bokinnkjøp, eller om 
alternativet til forslaget er null 
kroner. Det kan se ut som det 
siste er tilfellet.

Argumentene for de tjue-fem 
kronene er dels at det  løsner 
tilsvarende sum i statlige bevilg-
ninger, og dels at boksamlingen 
tjener til ”Oplysningen i sognet”. 

Flertallet finner likevel ikke 
rom for en eneste krone på 
inneværende budsjett, men ved-
tar at ”det bør søkes plads paa 
budgettet for et litet beløp for 
eftertiden”.

Artikkelforfatteren er ganske 
syrlig i sin omtale av vedtaket, 
og setter kommunens bevilgning 
av 4000 kroner årlig til skolen 
opp mot 0 kroner til biblioteket. 
Skolen kan godt  sløyfes til fordel 
for biblioteket, argumenterer for-
fatteren. For selv om skolen lærer 
barn å lese, må man se på hva de 
bruker leseferdigheten til.

Og dermed kommer forslaget 
om å stille seg i køen av inter-
esserte til statens vandrebok-
kasser... 

Den navnløse kommunen 
hadde 1000 innbyggere, som 
slett ikke var så smått i 1909, 
da Norge hadde hele 630 kom-
muner. 

Da bibliotekets økonomi 
skrantet - for 100 år siden
Biblioteksjefen i Stokke opplever tøffe tider. Kommuneøkonomien skranter og bibliotek-
budsjettet er ikke hva det burde være. Tidsskriftet ”For folke- og barneboksamlinger” 
kunne i 1909 referere fra en budsjettkamp om biblioteket i en ikke navngitt kommune. 
Men for 100 år siden var summene og løsningsforslagene litt annerledes enn i dag.

[ BIBLIOTEK OG BUDSJETT ]
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Ved utgangen av februar er det registrert 67 
400 arbeidsledige, i følge NAV. Det tilsvarer 
til 2,7 prosent av arbeidsstyrken og er en øk-
ning på 25 500 personer, eller 61 prosent, 
sammenlignet med samme periode i fjor.

I forbindelse med at tiltakspakkene ble 
lagt frem for noen uker siden, antydet YS 
overfor Stortinget at ledigheten kunne 
komme til å øke mer enn man tidligere har 
lagt til grunn.

- Det ser dessverre ut til at denne antagel-
sen kan gå i oppfyllelse, sier YS-leder Tore 
Eugen Kvalheim.

- Arbeidsledigheten øker nå i et svært 
raskt tempo. Alle yrkesgrupper opplever 
økende arbeidsledighet, men det er frem-
deles bygg og anlegg og industrien som 
har den kraftigste økningen, sier arbeids- og 
velferdsdirektør Tor Saglie.

Flest unge menn uten jobb
Sammenlignet med februar i fjor, er det 20 

000 flere arbeidsledige menn. Det er en øk-
ning på hele 85 prosent. Arbeidsledigheten 
blant kvinner har økt med 5 400 personer, 
eller 30 prosent i samme periode.

Ledigheten øker mest blant menn i alderen 
20- 29 år. I denne gruppen er det dobbelt så 
mange ledige som for ett år siden.

I følge NAV skyldes den høye veksten i 
antall ledige menn at arbeidsmarkedet i stor 
grad er kjønnsdelt. Ledigheten har først og 
fremst rammet konjunkturutsette yrker i pri-
vat sektor, hvor mange menn er sysselsatt.

- Vi ser stadig flere eksempler på at lærlin-
ger, og da spesielt innenfor bygg- og anlegg, 
får problemer på arbeidsmarkedet. I denne 
kategorien befinner også de seg som er i 

- Foruroligende økning i 
arbeidsledigheten, sier YS
Februartallene fra NAV viser at arbeidsledigheten har steget med hele 5 100 personer 
bare den siste måneden. - En foruroligende økning. Det er særlig bekymringsfullt at 
ledigheten øker drastisk blant unge menn i konjunkturutsatte yrker i privat sektor, sier 
YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

overgangen fra utdanning til arbeidsliv, sier 
YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

- Regjeringen må snarest sette inn tiltak 
som motvirker økningen i arbeidsledigheten 
i denne gruppen. Også arbeidsgiverne har 
et spesielt ansvar her, sier Kvalheim og 
etterlyser økonomiske eller andre statlige 
virkemidler som kan øke tilgangen på lær-
lingplasser.

- Det vil kunne forhindre at unge arbeids-
takere i utsatte bransjer er de første som blir 
sagt opp, sier Kvalheim.

Flere ledige i alle yrkesgrupper
Arbeidsledigheten stiger innen for alle 

yrkesgrupper, men øker mest innenfor de 
konjunkturutsatte yrkene. Innenfor bygg og 
anlegg har ledigheten økt med 157 prosent. 
Blant personer uten yrkeserfaring, samt 
innen industriyrkene, er ledigheten doblet 
i perioden.

I bygg og anlegg ligger ledighetstallene nå 
på 5,8 prosent av arbeidsstyrken. I industrien 
på 4,4 prosent.

Ledigheten øker moderat i yrkesgrupper 

innenfor offentlig sektor. Den laveste øknin-
gen i ledigheten finner vi innen undervisning, 
helse, pleie og omsorg. Færrest arbeidsle-
dige er det blant yrkesgrupper med bakgrunn 
frå undervisning, der bare 0,6 prosent er 
heilt uten arbeid.

YS med flere forslag 
overfor husholdningene

YS har foreslått direkte tiltak overfor hus-
holdningene for å avhjelpe situasjonen, blant 
annet ved å øke minstefradraget.

- Det vil særlig være til hjelp for de med 
lavere og midlere inntekter. Dessuten har vi 
foreslått å fjerne arbeidsgiveravgiften for de 
over 60 år. Det vil også avhjelpe de familier 
som blir arbeidsledige og som dessuten ikke 
har store boliglån i forhold til inntekten, sier 
YS-lederen.

- Denne type husholdninger har hittil ikke 
fått noen drahjelp, verken fra staten eller fra 
Norges Bank gjennom rentereduksjonene. 
Skattelettelser vil også bidra til å øke op-
timismen i befolkningen, og bidra til å øke 
etterspørselen, påpeker YS-lederen. 

Arbeidsledigheten stiger, og flere vil få behov 
for å oppsøke NAV. Men ledigheten øker mest 
blant menn i 20-åra, som  NAV forklarer med et 
kjønnsdelt arbeidsmarked. Her fra NAV-kontoret 
på Hamar. (Foto: Thomas Andersen)

[ ARBEIDSLIV ]
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[ DEBATT ]

Politikere, administrasjon og bi-
bliotekarer er invitert til å diskutere 
bibliotekpolitiske spørsmål «som 
vil forme fremtidens bibliotek». 
Arrangementet heter Halmstad-
konferansen, men navnet skjuler en 
ambulerende virksomheten siden 
oppstarten i Sverige. 

Under mottoet «Åpne bibliotek! - 
transaksjon – relasjon – mobilitet» 
har de satt sammen et spennende 
program. 

Forsker ved Arkitektur- og design-
høyskolen, institutt for Urbanisme, 
Erling Dokk Holm skal snakke om 
biblioteket som sosial møteplass, 
og spør om dette krever «at bi-
blioteket nytenker sin rolle og sitt 
grensesnitt mot befolkningen»?

Vår egen førsteamanuensis 
ved b ib l io teka r-
u td ann inga  ved 
Høgskolen i Oslo, 
Svanhild Aabø, tar 
for seg biblioteket 
som møteplass i det 
multikulturelle og 
digitaliserte samfun-
net. Utgangspunktet 
er at de tradisjonelle 
møteplassene som 
et tverrsnitt av be-
folkningen jevnlig 
bruker stadig blir 
færre, og at dagens 
mangfoldige og frag-
menterte samfunn 
har behov for «møte-
plasser på tvers for 
å sikre et minimum 
av felles normer og 

Halmstadkonferansen – denne gangen i Bergen 

Trenger vi et nytt 
folkebibliotekkonsept? 

verdier som basis for fellesskap 
og demokrati». Kan biblioteket 
fungere som én slik mangfoldig 
møteplass der vi ser ”den andre”? 
Hvor variert tas biblioteket faktisk 
i bruk som møteplass i dag? Svan-
hild Aabø presenterer resultater 
fra en survey i tre bydeler i Oslo.

Programmet byr også på biblio-
teksjefen i Århus Knud Schultz om 
«Biblioteksrummet fra transaktion 
til relation - en brugerdreven 
innovationsproces», og «What’s 
on 2009 – en framtidsföreläsning 
om vår närmaste framtid. Hvilke 
trender og tendenser kan vi vente 
oss i 2009?» med direktør og fram-
tidskonsult Erik Herngren, Kairos 
Future Stockholm. 

Kanskje «hovedbibliotekar og 
nerd» Thomas Brevik 
fra Sjøkrigsskolen 
har et godt blikk i 
krystallkula med fore-
draget «En tur til Ur 
- fra leirtavler til iPod 
– neste generasjons 
folkebibliotek». 

Og selvsagt er 
det paneldebatt – 
denne gangen om 
folkebibliotekenes 
samfunnsoppdrag, 
hvor blant annet 
spørsmålet stilles 
om hvilke konse-
kvenser dreiningen 
fra transaksjonelle 
til relasjonelle tje-
nester har for biblio-
tekene. 

Må folkebibliotekenes samfunnsoppdrag 
omdefineres? Trenger vi et nytt folkebibliotek-
konsept? Dette er spørsmålene du kan tumle 
med i Bergen 22. - 24. april.

Og kjønnsbalansen har tippet i 
kvinnenes favør: Privatansatte kvin-
ners bruttoløn er i gjennemsnitt 1,2 
prosent høyere enn nivået til deres 
mannlige kolleger. Omregnet til fak-
tiske tall betyr det at den privatan-
satte kvinne i gjennemsnitt tjener 
38.246 danske kroner i bruttoløn, 
mens en mannlig bibliotekar i det 
private får 37.781 danske kroner. 

- Det er positivt at se, at der 
er områder, hvor det går den vej, 
sier kjønnsforsker ved Roskilde 
Universitetscenter Kenneth Rei-
nicke til Bibliotekspressen. Han 
kjenner ikke umiddelbart til andre 
eksempler hvor kvinnene har gått 
lønnsmessig forbi sine mannlige 
kolleger. - Mit bud på en forklaring 
er, at de kvinder, der søger ud i 
det private udviser nogle meget 
rationelle, fremadrettede og dyna-
miske karaktertræk, sier Kenneth 
Reinicke. 

Det er det danske Bibliotekar-
forbundets lønnstatistikk på det 
private område, hvor litt under 
300 privatansatte bibliotekarer 
har opplyst om sine lønns- og 
ansettelsesforhold, som avslører 
at kvinnelige bibliotekarer i det 
private har fått kjempet seg opp 
til likelønn – og vel så det. 

De har jobbet for likelønn de 
siste ti år, noe som stort sett har 
gitt dem en større årlig lønnstig-
ning enn deres mannlige kolleger. I 
alt er kvinnenes lønn i gjennomsnitt 
steget med 4,33 prosent pr år i 
perioden fra 1998 til 2008, mens 
mennene i tilsvarende periode har 
opplevd en gjennomsnittlig lønns-
tigning pr år på 3,21 prosent. 

Litt mer 
enn likelønn
I Danmark kan bibliote-
karer ansatt i det private 
nå glede seg over å være 
«duksene i klassen, når 
det gælder ligeløn», som 
BF-organet Bibliotek-
spressen skriver.
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[ UTDANNING OG FORSKNING ]

Tekst:  
Førsteamanuensis Roswitha Skare
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø
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depotbiblioteket som kanskje gjorde 
størst inntrykk.  Som så mye annet på 
NB er det dimensjonene og teknikken 
som imponerer: Magasinet har en 
lengde på 52,5 meter, en bredde på 13 
meter og en høyde på imponerende 14 
meter som gir 43 140 kasselokasjoner. 
I disse kassene igjen er det plass til 1 
000 000 arkivmapper! Roboter kjører 
frem og tilbake og henter og setter på 
plass kassene.

Digitalisering
Et annet storstilt prosjekt er digi-

taliseringen av alt materialet til NB. 
Mange av oss har kanskje skannet 
inn en artikkel eller deler av en bok 
og vet hvor tidskrevende dette arbei-
det er. Når man da får vite at NB har 
som (strategisk) mål å digitalisere alt 
materialet innen 2020 (årstall varierer 
litt), så kan man jo lure.  Men mye 
av materialet kan massedigitaliseres, 
dvs. bøker som det finnes mange nok 
eksemplarer av i depotbiblioteket, 
kan ”slaktes”. Man tar da av omslaget 
og skanner denne. Innbindingen blir 
skåret av bokstammen og det hele kan 
så kjøres gjennom en kopimaskin som 
skanner sidene. 

Så langt har man digitalisert ca 
80.000 av 400.000 bøker.  Ved å 
inngå avtaler med forlagene om digital 
avlevering, i tillegg til pliktavlevering, 
håper man å komme à jour i løpet av 
det neste tiåret. 

Film, foto og lyd
Men NB er jo selvfølgelig så mye 

mer enn bare bøker og annet trykt 
materialet, selv om vi kanskje fikk sett 
mest av det, også når det gjelder digi-
taliseringen. For å kunne forholde seg 
til film, fotografi og lyd på forskjellige 
plattformer og i forskjellige formater 
tar NB også vare på avspillingsutstyret. 
Med dette er NB på mange måter også 
et teknisk museum. At digitaliseringen 
ikke nødvendigvis er løsningen på alle 
problemer, illustrerer følgende historie 
vi ble fortalt: NRK digitaliserer sine 
program, men både båndene med 
opptak og den digitaliserte versjonen 
blir sendt til NB. Et år da NRK viste Jul 
i Skomakergata, oppdaget de at den 
digitaliserte versjonen av neste dags 
episode ikke var i god nok kvalitet. 
Løsningen var å sende båndet med fly 
til Oslo, og episoden kunne vises.

Ny doktorgrad 
i dokumenta-
sjonsvitenskap
Onsdag 11. februar 2009 forsvarte 
cand.philol. Judy Au sin avhandling 
Reading websites as places : Two case 
studies of exploratory digital documents 
for graden philosophiae doctor (ph.d.). 
Prøveforelesningen over oppgitt emne 
ble holdt under overskriften: The con-
cept of ’place’ as a defining feature for 
website genre: Analyses of barentsin-
stitute.org and myspace.com.

Avhandlingen vil være tilgjengelig i 
Universitetet i Tromsøs åpne vitenarkiv 
for faglig og forskningsrelatert mate-
riale MUNIN (www.ub.uit.no/munin/).

Den 2. og 3. mars var 15 studenter fra 
bachelorprogrammet i dokumentasjonsvi-
tenskap på besøk på Nasjonalbiblioteket 
(NB) i Mo i Rana. 

Depotbibliotek
NB hadde laget et innholdsrikt program 

til oss der vi i løpet av disse to dagene fikk 
både omvisninger og foredrag om NBs 
forskjellige arbeidsområder, bl.a. pliktavle-
vering og digitalisering. Mange av oss var 
nok mest nysgjerrig på sikringsmagasinet 
i fjellet, men det var automatlageret til 

Studietur til 
NB i Mo i Rana 

Dokvit med 
ny blogg 
Dokumentasjonsvitenskap har fått en 
ny blogg. Se: 
ht tp://dokumentasjonsvitenskap. 
blogspot.com/  

Cand.philol. Judy Au tok i forrige måned sin dok-
torgrad på avhandlingen Reading websites 
as places : Two case studies of explora-
tory digital documents. Avhandlingen er 
tilgjengelig i det åpne dokumentrakivet Munin, 
på www.ub.uit.no/munin/. (Foto: Tore Brattli)
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[ DEBATT ]

Back to the 80’s 
– innføringskurs i BIBSYS

Jeg har tidligere vedstått å ha 
jobbet som bibliotekar i 25 år, men 
jeg har aldri jobbet med Bibsys. 
Nå skal Lovisenberg diakonale 
høgskole gå over til Bibsys. I den 
forbindelse har vi vært på innfø-
ringskurs i systemet, vel å merke 
den delen som bare bibliotekarer 
får se. Katalogisering, innlån, utlån, 
akkvisisjon og slikt. Det var tilbake 
til DOS kommandoer. 

Det interessante blir da: Hvorfor 
har Bibsys fått lov til å holde på 
med et biblioteksystem i DOS-
versjon? Jeg forstår det slik at det 
er en interaksjon mellom bibliote-
karer som har vennet seg til dette 
og Bibsys ansatte som også synes 

det er greit med DOS. Men hvorfor 
har ikke ABM- utvikling , NOKUT, 
kvalitetssikringsorganer innen 
universiteter og høgskoler stoppet 
dette for lenge siden? Vi er i 2009, 
og innholdet i sangen ”Back to 
the 80’s” er jo at man skal komme 
seg til nåtiden, og ikke dvele i, og 
idealisere fortiden. 

Nå skal visst Bibsys kjøpe et 
bibliotekprogram for registrering 
i Windows. Dette er ikke bare på 
overtid, men det er virkelig pinlig 
for yrket. Men som vanlig er det 
vel ingen som har, eller påtar seg 
ansvar for denne situasjonen. 

Tekst:  Knut Hverven
           Spesialbibliotekar
           Lovisenberg diakonale høgskole
           og vara til forbundsstyret i BF

Tekst:  Marite Juul
         Skolebibliotekar 
         Presterød ungdomsskole

I årets januarutgave av Biblioteka-
ren tar Kjell Helge Moe ved Mesna 
videregående skole til orde for at 
utlån av lærebøker bør telles med i 
ABMs biblioteksstatistikk.  Han får 
svar fra Erlend Ra, seniorrådgiver i 
ABM-utvikling, hvis motargumenter 
går på at man ikke vil kunne sam-
menligne utlånstallene fra skoler 
med skolebokutlån med dem fra 
skoler uten skolebokutlån, og at det 
blir vanskelig å beregne omløps-
hastigheten.

Dette er ikke noe problem, om 
man bare oppretter en egen kate-
gori for skolebokutlån. Man skiller 
jo mellom faglitteratur og skjønnlit-
teratur, så hvorfor ikke en tredje 
kategori for skolebøker? Å låne ut 
skolebøker er en helt naturlig opp-
gave for skolebiblioteket etter min 
mening, og den bør gjenspeiles i 
statistikken. På Presterød ungdoms-

Skolebibliotekstatistikken
skole hadde vi i fjor et totalutlån på 
17321 bøker, skolebokutlånet var 
på 8419 bøker, altså 48,6 % av 
totalutlånet. Det er klart dette bør 
med i statistikken. Det ”vanlige” 
utlånet var på 8902, og dette tallet 
kan altså sammenlignes med alle 
andre skolebibliotek, også de uten 
skolebokutlån. Jeg har greid å regne 
ut omløpshastigheten også, det er 
snakk om svært enkel matematikk.

Det er trolig at flere og flere skoler 
vil benytte seg av skolebiblioteket 
og deres ferdigsydde datasystemer 
til utlån av skolebøker, så man kan 
like gjerne innføre denne kategorien 
først som sist. Det er jo ABM-utvik-
ling det heter, ikke sant? 

Skal utlån av lærebøker fra skolebiblio-
tekene i videregående skole telles med i 
utlånsstatistikken? Lag en egen kategori 
for slikt utlån, foreslår artikkelforfat-
teren. Her fra bibliotekar Lise Monsens 
lærebokutlån ved Florø videregående 
skole i 2001. (Foto: Erling Bergan)
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Mange opplever konflikter 
og mobbing på jobben. 
Dessverre er det slik at 
mange ikke sier i fra. Det 
er forståelig. Prisen for å 
stå i det er høy, og belast-
ningen stor. Det å oppleve 
noe sånt unner jeg ikke 
noen.

Tekst:  Kristian W. Samuelsen
         Skolebibliotekar 

Jeg gjorde en feil. Min stolthet gjorde at 
jeg ventet for lenge med å sykemelde 
meg. Jeg tenkte brukerne først, men 
når situasjonen ble verre, følte jeg det 
var eneste alternativ. Den første tiden 
var pyton. Jeg tok nesten jobben med 
hjem.  Drømte om det som lå på job-
ben, før jeg aksepterte at i en trakas-
seringssituasjon så var dette helt ok! 
Det er akseptert. Dessuten gjemte jeg 
meg bak min leddgiktdiagnose når folk 
spurte. 

Men å gå hjemme og tørke støv var 
ikke et alternativt. Jeg brukte dagen til 
noe konstruktivt. Jeg trente om morge-

Når presset blir for stort

[ ARBEIDSLIV ]

nen. Hadde lunsj med venner på dagen, 
og satt med skrivemaskinen om etter-
middagen og skrev. For er det noe som 
er konstruktivt og har en terapeutisk 
effekt så er det å skrive. Skriv om det du 
har opplevd som vanskelig på jobben. 
Hva de har sagt/gjort og hvordan du 
har opplevd det. Ofte er det til god hjelp 
om en skal lage en sak av det, samtidig 
som en får ut følelser. Ikke sitt inne med 
det. Du kan skrive i tredje person. Eller 
du kan skrive en krim. Drep sjefen din, 
men bare på papiret! Bare gjør noe 
annet: Alternativt: snakk med noen 
gode venner eller kollegaer. 

Jeg har fått god hjelp av Bibliote-
karforbundet når uhellet først var ute. 
Men i en slik langvarig prosess er det 
mange følelser. Min sak begynte med 
noen sportsbilder på facebook, men nå 
er alt jeg gjør i mitt bibliotek galt. 

Jeg tok det tungt da en tillitsvalgt 
fra en lærerorganisasjon sa at det var 
umulig å finne frem og umulig å drive 
undervisning der. Totalt uforståelig 
tenkte jeg. Elevene og lærerne finner 
frem på egenhånd hele tiden. Hvis ikke 
hadde de rent inn på kontoret, ville i 
blikket etter den siste boka om norske 
stavkirker eller Stalin. 

Noe var galt. Likeså bruken av ordet 
undervisning. Biblioteket er et arbeids-

sted. Ikke et klasserom. To andre brev 
hadde noenlunde samme ordlyd. Også 
fra norskseksjonen. En av klagene var 
fra en vikar som var innleid uten mitt 
samtykke i perioden jeg var sykemeldt. 
”Hulter i bulter. Kaotisk. Umulig å finne 
frem”, gikk igjen.  

Jeg begynte å tvile på meg selv. Jeg 
ringte min tidligere sjef på IKEA og fikk 
oppmuntrende ord. Hun sa hun ikke 
ville nølt med å ansette meg igjen om 
det var stilling til meg. Jeg ringte en 
kollega i Akershus. Fikk masse støtte 
og sympati. Og jeg ringte noen ven-
ner. Jeg trengte det. Jeg trengte å høre 
at det ikke var noe galt med meg. Så 
ringte jeg legen. Resultatet 100 prosent 
sykemeldt.                            

Sykmeldt igjen. Denne gangen ikke 
et nederlag. Heller mer en seier, ved å 
ha reddet meg selv ut av en vanskelig 
situasjon. Men saken er der som et 
gnagsår. Jeg har alle papirene. Ca 150 
ark. En liten regnskog av saksdokumen-
ter av noe jeg tenkte var en ”ikke-sak”.  
Jeg la dem vekk. Jeg skrev i dagboka mi. 
Og slappet av med venner på kvelden 
- i det som hadde vært min verste dag 
på jobben noensinne. 

Nå er jeg hjemme. Men skal inn i min 
rutine. Med å trene. Være med venner. 
Være kreativ. Skrive. Fotografere og 
gjøre helt andre ting. Det er viktig i en 
helbredingsprosess. Jeg lar forbundet 
ta seg av saken, og jeg lar meg selv ta 
hånd om egen helse. Og gå med hevet 
hodet, og tenke på alt en faktisk har fått 
til i jobben. Og for å være litt flåsete. Jeg 
har fått til ganske mye! Og jeg er stolt 
av det. Jeg har så vidt begynt.

Mitt råd: Ikke glem deg selv. Du skal 
tross alt leve videre etterpå. Å miste 
lysten på å jobbe grunna trakassering, 
jobbing eller diskriminering er som å 
miste noen du er glad i. Men livet vil 
gå videre. 

Tenk på det positive. Det er mitt klare 
råd til enhver i en slik situasjon. Og si 
i fra! Men ikke for enhver pris. Noe 
vil du tape. Men stoltheten av å være 
bibliotekar og din faglige kompetanse 
kan du ikke la noen ta fra deg. 

Kristian W. Samuelsen opplever konflikter og mobbing på jobben. Hans råd er: Ikke glem deg selv. 
Du skal tross alt leve videre etterpå. Å miste lysten på å jobbe grunna trakassering, jobbing eller 
diskriminering er som å miste noen du er glad i. (Foto: Henrik Andreassen.)
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BF-sekretariatet svarer

Avtalt tillegg for 2009
SPØRSMÅL:

Jeg er ansatt i et folkebibliotek og 
jeg har hørt at det allerede er avtalt 
lønnstillegg i 2009. Når ble det gjort 
og hva er tillegget?

SVAR:
Under tariffrevisjonen i 2008 ble 

man i kap 4 i KS-området (kom-
muner og fylkeskommuner) enige 
om et generelt tillegg for 2009. 
Partene ble enige om følgende 

Spm:

Jeg er ansatt i et folkebibliotek og jeg har hørt at det allerede er avtalt lønnstillegg i 2009. Når ble det 

gjort og hva er tillegget?

Svar:

Under tariffrevisjonen i 2008 ble man i kap 4 i KS-området (kommuner og fylkeskommuner) enige om 

et generelt tillegg for 2009. Partene ble enige om følgende endringer for kapittel 4 pr 1. mai 2009:

Alle får et generelt tillegg på 3,1 %, dog minimum kr 9.000,-. Videre endrer man minstelønnsnivåene 

slik:

Minstelønn/

Stillingsgrupper

0 år 4 år 8 år 10 år

Stillinger uten særskilt krav om utdanning 232 700 237 800 252 800 289 000

Fagarbeiderstillinger/tilsvarende

fagarbeiderstillinger

272 100 274 100 279 400 316 500

Stillinger med krav om

høyskoleutdanning

310 700 314 300 322 800 353 700

Stillinger med krav om høyskoleutdanning 

med ytterligere spesialutdanning

330 300 334 200 337 600 375 400

Stillinger med krav om mastergrad 351 100 365 700 386 600 414 500

Den totale verdien på endringene i 2009 er om lag 4,7 %. 

Legg merke til at dette kun gjelder kapittel 4 i KS-området. Er du ansatt i kapittel 3 eller 5 eller et 

annet tariffområde, er det ennå ikke avtalt tillegg for 2009. Det skal være lokale forhandlinger i 

kapittel 3 og 5 som normalt.

endringer for kapittel 4 pr 1. mai 
2009:

Alle får et generelt tillegg på 
3,1 %, dog minimum kr 9.000,-. 
Videre endrer man minstelønns-
nivåene slik:

Den totale verdien på end-
ringene i 2009 er om lag 4,7 
prosent. 

Legg merke til at dette kun 
gjelder kapittel 4 i KS-området. 

Er du ansatt i kapittel 3 eller 5 
eller et annet tariffområde, er 
det ennå ikke avtalt tillegg for 
2009. 

Det skal være lokale forhand-

linger i kapittel 3 og 5 som 
normalt.

Med vennlig hilsen
Thor Bjarne Stadshaug

Rådgiver i BF

Ole David Østli er ansvarlig for faglit-
teratur ved biblioteket i Alta. I lokalavisa 
Altaposten for 2. mars er han svært kritisk 
til innkjøpsordningen for faglitteratur. - Det 
som skjer her i Alta, er at det kommer 
haugevis av bøker fra Biblioteksentralen. 
Det dreier seg om mange esker i året, sier 
han, og legger til at rundt 80 prosent av 
bøkene de får gjennom innkjøpsordningen 
ville de aldri kjøpt inn ellers. 

– Hvis hensikten er å gi bibliotekene 
bøker lånerne vil ha, bommer de kraftig. 
Det er en overvekt av tunge fagbøker 
om litteratur, samfunnsfaglige essays og 
kulturteoretiske verk. Det går det lite av 
her, forklarer han. – Det er særlig faglit-
teraturen som blir litt vel smal. En stor del 
av det er veldig intellektuelt og for et smalt 

Innkjøpsordning til besvær i Alta
publikum. Det er en overvekt innenfor lit-
teraturkritikk og kanskje også sosiologi. 
Det er ikke riktig å si at det aldri blir lånt ut, 
men det er ikke ting vi ellers ville kjøpt inn. 
Når det gjelder faglitteraturen, sparer ikke 
ordningen oss for noen penger.

Østli mener staten heller kunne 
ha støttet bibliotekene på en annen 
måte. – Jeg kunne heller tenkt meg 
at staten hadde støttet lettere til-
gjengelig faglitteratur i stedet. Og 
kanskje til fag innenfor litt andre 
emner. I februar fikk innkjøpsord-

ningen for sakprosa refs fra politisk hold 
da Trine Skei Grande (Venstre) i Stortin-
gets kulturkomité hevdet at bibliotekene 
ikke får det de ønsker seg, og at ordningen 
ikke fungerer etter hensikten. 

Bibliotekar Ole David Østli ved Alta bi-
bliotek er kritisk til innkjøpsordningen 
for sakprosa. Her fra fagavdelinga ved 
Alta bibliotek. (Foto: Erling Bergan)
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Hijab på jobben 
– er det lov?
SPØRSMÅL:

Hijab er nå ikke lov i politiet - hvorfor er 
det da lov på andre arbeidsplasser?

SVAR:
I en klagesak fra 2007 konkluderte 

Likestillings- og diskrimineringsombu-

det med at vernet mot diskriminering 
på grunn religion også omfatter bruk 
av religiøse hodeplagg. Ombudet ut-
talte blant annet ”at bruk av religiøst 
hodeplagg inngår i selve kjernen av 
det som er vernet etter forbudet mot 
diskriminering på grunn av religion”.  
Uttalelsen er basert på diskrimine-
ringsloven, som forbyr diskriminering 
på grunn av etnisitet, religion mv. 

Forbud mot å bruke hijab sammen 
med politiuniformen er derfor i ut-
gangspunktet i strid med forbudet 
mot forskjellsbehandling på grunn av 
religion. 

Når dette er sagt er det imidlertid 
viktig å merke seg at forbudet mot 
forskjellsbehandling på grunn av bruk 
av religiøst hodeplagg ikke er abso-
lutt. Dersom forbudet mot å bruke 
hijab, eller andre religiøse hodeplagg, 
i politiets tjeneste er begrunnet i et 
saklig formål som er nødvendig og 
ikke uforholdsmessig inngripende, er 
forskjellsbehandlingen tillatt. Dersom 
for eksempel et hodeplagg hindrer 
deg i å utføre jobben din, eller utgjør 
en fare for din eller andres sikkerhet, 
kan det anses som saklig grunn til å 
nekte bruken. 

Unntaksbestemmelsen tolkes svært 
strengt, slik Stortinget ga uttrykk for at 

den skulle, da diskrimineringsloven ble 
vedtatt. Forarbeidende til loven viser 
at det skal være vektige grunner for 
at noen skal kunne benytte unntaket. 
Hittil har ingen arbeidsgivere doku-
mentert at de har hatt saklig grunn til å 
nekte en arbeidstaker å bruke religiøst 
hodeplagg i saker som Ombudet har 
behandlet.

Ombudet har bedt Justisdeparte-
mentet om en redegjørelse for hvorfor 
de mener å ha saklig grunn til å nekte 
bruk av hijab i politiet. Vi vil så vurdere 
om dette er i strid med loven.  

Med vennlig hilsen
Beate Gangås

Likestilling- og diskrimineringsombud

BFs medlemsregister blir aldri bedre enn kvaliteten på informasjonen som er lagt inn.
Har vi korrekt medlemsinformasjon om deg?
Har du skifta  lønn, jobb, telefonnummer, adresse, eller lignende?

Du går selv inn på BFs nettsider og finner ”Oppdatering av medlemsregisteret”.

Gjør det til en vane - med jevne mellomrom - å sjekke om vi har rett info om deg. 

Takk for hjelpen.

Har du spørsmål, ring BF-sekretariatet på 48 02 09 00.

Har du oppdatert medlemsregisteret i det siste?
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Mikromarc 3 er på full fart inn i norske bibliotek.  
Nå står 39 skolebibliotek i Bærum for tur, og Breivang 
videregående skole i Troms er godt igang. 

Etter flere års utvikling fremstår Mikromarc 3 som et 
helt nytt og banebrytende biblioteksystem, unikt i 
bibliotekverdenen. Dette systemet møter bibliotek-
arenes behov på en enestående måte; helintegrert, 
intuitivt og moderne.

Vi er svært opptatt av å kvalitetssikre det nye 
systemet underveis, og bruker god tid slik at alt skal 
fungere optimalt med hver eneste installasjon. 
Derfor bør du ta kontakt med oss snarest dersom du 
ønsker å bli kjent med “bibliotekenes beste venn” og 
komme raskest mulig igang.
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Mikromarc 
finner stadig 
flere venner!

Mikromarc 3  
er veloppdragen, 

trofast og ekstremt 
hjelpsom… 

Bibliotekenes 
beste venn!
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Medvirkning 
i arbeidslivet
Et partssammensatt utvalg skal vurdere 
gjeldende ordninger i forhold til med-
bestemmelse og medvirkning i arbeidslivet. 
YS er representert i utvalget.

Bakgrunnen for utvalgets arbeid er at reglene på dette området 
har utviklet seg sporadisk over tid og ikke tidligere har blitt vurdert 
i sammenheng.

- De store utfordringene arbeidslivet står overfor krever gode 
samarbeidsrelasjoner, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

- Det er viktig at arbeidstakernes mulighet til å være med å ut-
forme sin egen arbeidsplass og arbeidssituasjon ivaretas. Derfor 
ser jeg frem til det arbeidet utvalget nå skal gjøre, fortsetter han.

I de siste årene har viktigheten og betydningen for bedriftsde-
mokrati og medbestemmelse vært utredet i flere sammenhenger. 
FAFOs studie fra 2007 av styrerepresentasjon for ansatte i aksje-
selskap og allmennselskap med flere enn 30 ansatte, viser at drøyt 
halvparten av alle aksjeselskap og allmennselskap har de ansattes 
representanter i sine styrer.

- I norsk arbeidsliv er det i dag lagt til rette for medvirkning, med-
bestemmelse og bedriftsdemokrati gjennom flere ordninger og på 
flere arenaer. Likevel er nedbemanning, omstillinger og endringer 
i produksjon og i arbeidsprosesser hyppigere enn tidligere, sier  
seniorrådgiver og YS’ representant i Medbestemmelsesutvalget.

Utvalget skal levere sin innstilling i form av en NOU innen 1. 
mars neste år.

Utvalgets mandat
Medbestemmelsesutvalget skal foreta en bred gjennomgang 

av regelverket for medvirkning og medbestemmelse. Gjennom 
sitt arbeid skal utvalget fremskaffe vesentlig bedre kunnskap enn 
i dag om hvordan reglene om medvirkning og medbestemmelse 
praktiseres i norsk arbeidsliv.

Utvalget skal gjennomgå de ulike ordningene og vurdere dem 
hver for seg og i sammenheng. En slik helhetlig gjennomgang har 
tidligere ikke blitt gjennomført og utvalget skal vurdere de ulike 
reglene om medvirkning og medbestemmelse med sikte på å 
komme frem til om dagens ordninger er tilfredsstillende eller om 
det bør tas sikte på å finne frem til andre ordninger.

En slik samlet gjennomgang gir også anledning til å sette spørs-
målene om medbestemmelse og medvirkning på dagsordenen i 
samfunnsdebatten på en seriøs måte.

- Økt behov for reell dialog
- Det er mer kunde-, klient- og brukerkontakt i norsk arbeidsliv 

enn tidligere. Det øker behovet for en reell dialog mellom den 
enkelte arbeidstaker, tillitsvalgt, verneombud og arbeidsgiver, sier 
Finn Berge Haaland. 

- Det økte omfanget av kunnskaps- og tjenestevirksomheter, 
der en må anta at utfordringene er annerledes enn i de tradisjo-
nelle industrivirksomhetene, gjør det nødvendig med et system 
som fungerer når det gjelder medvirkning og medbestemmelse, 
påpeker Haaland.

I utvalgets mandat er partene også bedt om å vurdere verneom-
budets og arbeidsmiljøutvalgets mulige rolle og ansvar i forhold 
til ytre miljø. 
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Karis kalender

Når alt henger sammen med alt
Uten IT stopper Norge!

Det ville være langt fra sannheten å si 
at jeg befinner meg i front av den tek-
nologiske utviklingen i norske bibliotek. 
Men jeg hygger meg litt ved tanken på 
at jeg, for nesten to år siden, blogget 
et innlegg på Opp Amaryllis, under tit-
telen Biblioteksystemenes tyranni. Her 
uttrykte jeg min frustrasjon over den 
fragmenterte og leverandøravhengige 
systemsituasjonen i norske bibliotek – 
og det jeg opplevde som manglende 
evne (vilje?) til å skjære gjennom og 
gjøre noe med forholdene.

Det er tyve år siden de fleste andre 
virksomhetsområder begynte å bevege 
seg bort fra proprietære (leveran-
dørspesifikke) IT-løsninger. Bibliotek-
feltet, derimot, sitter fremdeles fast i 
leverandørforhold som gjør videreutvik-
ling, i takt med en ny virkelighet, til en 
tungrodd og langdryg – og ikke minst 
kostbar – affære. Til stor ergrelse for 
dem som tilstreber samspill og deling 
på tvers av feltet, og ikke minst kom-
munikasjon utad – og til stor glede for 
de respektive leverandører som kan 
bokføre god inntjening.

Jeg var nylig blitt oppmerksom på 
begreper som Creative Commons og 
Åpen kildekode (Open Source), som 
helt skjematisk handler om IT-løsninger 
som kan brukes (og videreutvikles) fritt, 
uavhengig av noens copyright. Spesielt 
hadde jeg notert meg et system som 
stadig flere nevnte som en mulig løs-
ning for fremtidens norske bibliotek. 
Systemet het KOHA.

En åpen verden
KOHA er et biblioteksystem basert 

på åpne programstandarder som Perl 
(programmeringsspråk), MySQL (da-
tabasesystem) og Z39.50 (kommuni-

kasjonsprotokoll). Slike standarder har 
mange fordeler (i tillegg til at de er fritt 
tilgjengelige); blant de viktigste er at 
datautveksling og kommunikasjon med 
andre typer systemer er enkelt, samt 
at systemet kan videreutvikles uten 
de vanlige lisenskostnadene (KOHA er 
basert på GPL). Databasen installeres 
gjerne på en Linux-server, og bruker-
grensesnittet er web-basert (HTML/
CSS) og kan tilpasses de enkelte biblio-
tekers behov.

Debatten om KOHAs styrker og svak-
heter har gått livlig i de bibliotekteknolo-
giske miljøene de senere år. Et betydelig 
arbeid er allerede nedlagt i ”portering” 
til norske forhold, bl.a. gjennom over-
settelse til norsk. Det gjenstår en del 
arbeid, bl.a. implementering av støtte for 
NORMARC (interesserte kan se resten 
av planene på biblioteklaboratoriet.no).

KOHA brukes av anslagsvis et par 
hundre bibliotek på verdensbasis. Syste-
met har vært presentert og demonstrert 
i flere sammenhenger i Norge, i tillegg 
har norske ressurser deltatt i installasjon 
og tilpassing av systemer i enkelte afri-
kanske land. Så vi vet at det fungerer.

Et viktig skritt på veien
Sist helg ble det arrangert et viktig 

møte. En gruppe entusiaster, fra mil-
jøer som bl.a. EFN (Elektronisk Forpost 
Norge) og Biblioteklaboratoriet, invi-
terte til åpent møte om hvordan man 
kan komme et skritt videre. Nærmere 
bestemt ønsker man å ta steget inn i 
markedet og å bli en reell tilbyder til 
norske bibliotek – i konkurranse med 
de etablerte leverandørene.

Det var ikke en stor forsamling, men 
diskusjonen gikk desto friskere; det er 
mange meninger om hva som er den 
beste veien fremover. Jeg skal ikke refe-

rere debatten – interesserte kan melde 
seg på postlisten Koha-Norge (gå inn 
på kunnskapsallmenningen.no, se pkt. 
8) hvor referat blir lagt ut. Jeg vil bare 
understreke at hvis det er entusiasme 
det står på, så har man gode muligheter 
til å lykkes. 

Hvis dette initiativet skal ”ta av” hol-
der det imidlertid ikke med teknologisk 
entusiasme; det trengs både en mar-
kedsstrategi, en forretningsplan – og et 
kundegrunnlag. Det er derfor lovende at 
to folkebibliotek allerede har meldt sin 
interesse, og flere ligger kanskje ”på 
været”? Det skal uansett bli spennende 
å følge med.

KOHA for Norge?
Jeg kjenner ikke KOHA godt nok til å 

vurdere om det er et fullgodt alternativ til 
dagens løsninger; jeg vet for eksempel 
ikke hvordan det vil stå seg i en travel 
bibliotekhverdag. Jeg vet faktisk ikke 
en gang om KOHA har noen sjanse til å 
bli en av ”vinnerne” i kampen om dette 
markedet.

Men det jeg vet, er at fremtiden – i til-
legg til å være digital – er standardisert. 
Uten standardiserte teknologiske løsnin-
ger ender Norgesbiblioteket (eller hva 
vi nå velger å kalle det) opp som nok et 
luftslott – en vakker tanke i strategenes 
hoder. Derfor kommer jeg til å følge godt 
med på hva de får til, disse entusiastene 
med de store drømmene. 

Og jeg tenker at det kanskje blir sånn 
som det (nesten) heter i sangen: First 
they take Manhattan – then they take 
Berlin?

Kari Frodesen
Spesialbibliotekar
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Tekst: Erling Bergan 

Forbundsstyret i BF har satt i gang en 
prosess der spørsmålet om hva slags 
bibliotekarkompetanse som trengs i 
skolen blir drøftet åpent. Det er spesielt 
for grunnskolen at spørsmålet er svært 
så uavklart. Til BFs styremøte 9. februar 
var det lagt fram innspill fra Hanne Brun-
borg, Susanne Baumgärtel og Henriette 
Primberg i forbundsstyret. 

Utfordringen er å utdype følgende 
formulering i målprogrammet: ”Arbeide 
for å sikre bibliotekarkompetanse i 
grunnskolen”. Formuleringen er ikke 
særlig konkret, og kan for så vidt inne-
bære alt fra krav om noen tusen nye 
stillinger for bibliotekarer, til krav om 
tilleggsutdanning for lærere. 

Her skal ikke poengene til den en-
kelte refereres, men kun listes opp som 
spørsmål - for å stimulere til debatt. Så 
utfordrer vi både styremedlemmer og 
vanlige medlemmer til å skrive debatt-
innlegg til Bibliotekaren. 

Bibliotekfaglig kompetanse på alle  y
nivåer i skoleløpet må reguleres gjen-
nom krav i lov og  forskrifter? 
Videregående skoler over 300 elever  y
bør ha hel bibliotekarstilling, resten 
halv stilling? 
Utdanningen bør være en blanding  y
av bibliotekfaglig og pedagogisk, 
men det er for drøyt å kreve to fulle 
utdanninger? 
BF bør prioritere bibliotekar med spe- y
sialisering i pedagogikk - minimum 
60 studiepoeng? Alternativt pedagog 
med spesialisering i bibliotekfag – 
minimum 60 studiepoeng? 
Dette bør Høgskolen i Oslo tilby  y
– innefor de tre bachelor-årene, 
uavhengig av hva de gjør ved Univer-
sitetet i Agder?

Bibliotekarkompetanse i skolen 
– hva skal det bety?

Kan kompetansen løses med en  y
kommunal bibliotekfaglig rådgiver, en 
koordinator mellom skolebibliotek og 
folkebibliotek i en kommune? 
Bør BF kreve at bibliotekarkompe- y
tansen i grunnskolen sikres ved at 
alle grunnskoler (1.-10. trinn) med 
mer enn 400 elever får fagutdannet 
bibliotekar i 1/2 stilling eller mer?
Videreutdanning er nøkkelen til sat- y
sing på skolebibliotek?
Kompetansebehovet dreier seg mye  y
om samlingsutvikling, litteraturfor-
midling, informsjonskompetanse og 
biblioteket som arena for kulturelle 
opplevelser?
Utdanningsprogram for skolebiblio- y
ekarer må gi en kompetanse som er 
forskjellig fra den grunnkompetansen 
lærerne har?
Bør bibliotekarutdanningen skille mel- y
lom barne- og ungdomstrinnet, slik 

det foreslås for lærerutdanninga?
Hvis hele bibliotekarstillinger er  y
urealistisk i grunnskolen, hvilke ar-
beidsoppgaver bør kobles til en bi-
bliotekarstilling for å gjøre den hel?
Kan et utdanningsløp for skolebiblio- y
tekarer tenkes å innebære færre enn 
120 studiepoeng bibliotekfag, og 
bør dette i så fall gjøre at BF endrer 
opptakskriteriene sine?
Er det gunstig om utdanning av skole- y
bibliotekarer får sitt tyngdepunkt ved 
Universitetet i Agder, med et alterna-
tivt miljø til bibliotekarutdanninga ved 
Høgskolen i Oslo?

Nok en gang: Spørsmålene represen-
terer ikke posisjoner som noen trenger 
å forsvare, men de kan forhåpentligvis 
føre til at noen formulerer standpunkter 
og sender det som innlegg til Bibliote-
karen. Spaltene er åpne... 

Hvilken kompetanse skal skolebibliote-
karer ha? Spesielt i grunnskolen er det et  
uavklart spørsmål. Forbundsstyret i BF er 
i gang med debatten. (Illustrasjonsfoto: 
Asborg Stenstad)

[ KOMPETANSE ]
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Ditt bibliotekvarehus          www.bseurobib.no
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Bestill på www.bseurobib.no
Ny katalog 2009/10 kommer mars
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ATTRAKTIVE
BIBLIOTEK!

Direktiv om data-
lagring uthuler 
personvernet
- Jeg er svært betenkt over kon-
sekvensene hvis EUs nye datalag-
ringsdirektiv blir innført i Norge. 
Det vil kunne bety en ytterligere 
uthuling av vårt personvern og 
ytringsfrihet, sier YS-leder Tore 
Eugen Kvalheim.

Bakgrunnen for det omstridte datalagringsdirektivet 
er ønsket og behovet for å avdekke alvorlig krimi-
nalitet. Dersom direktivet blir vedtatt i Norge, vil 
250 leverandører av telekommunikasjon bli pålagt å 
oppbevare alle personopplysninger i inntil to år. 

Inngrep i personvernet
- Mange tenker nok slik at dette angår ikke meg, 

fordi jeg er en lovlydig borger. Jeg stiller meg likevel 
spørsmålet om det nye trusselbildet virkelig er så 
alvorlig at vi må godta et slikt inngrep i vårt person-
vern. Er virkelig hensikten med datalagringsdirektivet 
så god at vi kan godta at personvernet og ytrings-
friheten til hver enkelt av oss svekkes ytterligere? 
spør Kvalheim i Finansforbundets medlemsmagasin 
Finansfokus.

Grunnleggende rettigheter
YS-leder Tore Eugen Kvalheim mener det er for 

langt å gå og lagre alle opplysninger om hvem som 
kommuniserer med hvem, når og hvor i inntil to år, slik 
det nye datalagringsdirektivet fra EU legger opp til. 

- Dette er en meget viktig sak både for oss alle. Jeg 
mener vi må trå ytterst varsomt før vi godtar en yt-
terligere uthuling av vårt personvern og ytringsfrihet. 
Dette er grunnleggende rettigheter for ethvert men-
neske. Derfor må det arbeides for å få tilpasninger 
som ivaretar våre behov, sier YS-lederen. 

En rundspørring Finansfokus har gjort til de politiske 
partiene på Stortinget viser at det foreløpig ikke er fler-

tall for å innføre 
datalagringsdi-
rektivet. 

YS - l e de r  To r e 
Eugen Kvalheim er 
redd for uthuling 
av personvernet. 
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- Elin har gitt bibliotektjenesten i Sy-
kehuset Innlandet nytt innhold, som 
pådriver og tilrettelegger for kunn-
skapsbasert praksis. Hun har utviklet 
kurs, skaffet bedre kunnskapskilder 
og har med sitt brede engasjement 
fått med seg de andre bibliotekarene. 
Hun bidrar til at sykehuset kan gi bedre 
medisinsk service til hele befolkningen 
i vår region, sa Per Olav Sanner, leder 
i Norsk Bibliotekforening, avdeling 
Hedmark, til Østlendingen i forbindelse 
med prisutdelingen. 

Bedre effekt for sykehuset
I juryens begrunnelse heter det 

blant annet: - Ledelsen i Sykehuset 
Innlandet HF ønsket for noen år 
siden å organisere og dimensjonere 
bibliotektjenesten slik at den ga 
bedre effekt for sykehuset. Resultatet 
ble en samlet bibliotekstrategi som 
resulterte i flere ting: En hovedbi-
bliotekarstilling ble opprettet og lagt 
til den samlede sykehusledelsen i 
Brumunddal. De fire bibliotekene 
ble sett i sammenheng og fordelte 
oppgaver på en bedre måte. Det ble 

Bibliotekpris til Elin Opheim
Bibliotektjenesten ved Sykehuset Innlandet og 
hovedbibliotekar Elin Opheim fikk Hedmarks 
bibliotekpris for 2008. 

lagt mer vekt på å yte tjenestene 
elektronisk. Fokus var de sykehusan-
sattes faktiske behov for tjenester. 
I ettertid har bibliotektjenesten fått 
en forsterket posisjon i sykehuset. 
Bibliotektjenesten ved Sykehuset Inn-
landet er et eksempel på hvordan et 
bibliotek kan snu en negativ trend til 
noe positivt ved å jobbe strategisk og 
målrettet med ledelsen. Erfaringene 
herfra har overføringsverdi også til 
andre bibliotektyper.

Kunnskapsbasert praksis
Juryen har lagt vekt på at Elin 

Opheim som bibliotektjenestens 
leder har stått i spissen for omleg-
gingen: 

- Hun har gitt bibliotektjenesten 
i SI nytt innhold som pådriver og 
tilrettelegger for kunnskapsbasert 
praksis, gjennom utvikling av kurs, 
anskaffelse av bedre kunnskapskil-
der og generelt bredt engasjement 
der hun har fått med seg de andre 
bibliotekarene. Hun er også svært 
involvert i et prosjekt som omhandler 
kunnskapsbasert praksis i helsetje-

nesten, og bidrar til at SI kan gi bedre 
medisinsk service til hele befolknin-
gen i vår region. 

Nytt innhold og bredt engasjement er stikk-
ord for hvorfor Elin Opheim fikk Hedmarks 
bibliotekpris 2008. (Foto: Lars Danbolt)

- YS er positiv til bankpak-
ken som ble lagt frem i 
februar. Det gjenstår imid-
lertid å se om tiltakene vil 
virke, sier YS-leder Tore 
Eugen Kvalheim.

- Nå er det opp til bankene selv å 
ta pakken i bruk, kommenterer leder i 
Finansforbundet, Jorunn Berland.

- Et krafttak for bank- og finansnæringen
YS er tilfreds med dialogen som 

har vært ført mellom banknærin-
gen og Regjeringen.

- Dette tolker vi som at både 
Statens og bankenes hensyn er 
ivaretatt,  

Samtidig har vi forståelse for at 
Regjeringen krever moderasjon 
når det gjelder lønn og bonuser 
for bankenes ledende ansatte. 

- YS er enig med finansminister 
Kristin Halvorsen når hun sier 

Regjeringen ikke er villig til å 
godta det hun karakteriserer som 
”lederlønnshalloi”, sier Tore Eugen 
Kvalheim.

- Samtidig er det på sin plass 
at Staten setter strenge krav til 
tilbakebetaling når man stiller 
fellesskapets midler til disposi-
sjon, sier YS-leder Tore Eugen 
Kvalheim. 

[ FAGUTVIKLING ]
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Trenger du en ny medarbeider? 
Er du på bibliotekarjakt? 

Bruk Bibliotekaren til å komme i 
kontakt med aktuelle søkere! 

Vi utkommer hyppig, 
du treffer bibliotekarer og 
bibliotekarstudenter 
i hele landet 
på en effektiv måte.

Og vi er rimelige: 
En åttendedels side er gratis! 
Kvart side koster 600. 
En halv side kr 1400. 
En hel side kr 2600. 
Alle priser pluss mva. 

Ta kontakt:
Redaktør Erling Bergan
91 31 80 01
erling.bergan@bibforb.no
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FYLKESBIBLIOTEKSJEF – VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 

Det er ledig 100% fast stilling som fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder fylkeskommune, 
Regionalavdelingen. 

Fullstendig utlysingstekst av stillingen på www.finn.no, finnkode: 16174631. 

Kontaktperson for stillingen: Seksjonsleder Rune Holbek tlf. 38 07 45 66, eller fungerende 
fylkesbiblioteksjef Kari Skibenes tlf. 38 07 47 38.

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

Postadresse :  2975 Vang i Valdres 
Foretaks nr.  :  961 382 246

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

www.vang.no
post@vang.kommune.no

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

Det er ledig 100% fast stilling som biblioteksjef i Vang i Valdres.  
Biblioteket held til i nye lokaler i Vang sentrum med barne- og ungdomsavdeling,  
vaksenavdeling, fagavdeling og galleri. 

I tillegg til drift av biblioteket så ønskjer me at biblioteksjefen skal: 
• saman med skulane og barnehagane legge til rette for gode litteraturopplevingar  

og stimulere leselysten til barn og ungdom 
• organisere  arbeidet med Den kulturelle skulesekken i Vang kommune  
• organisere/legge til rette for gode kunst- og kulturopplevingar i m.a. biblioteket sitt galleri 

Vi søkjer etter ein medarbeidar som: 
• har godkjent bibliotekarutdanning 
• er positiv, serviceinnstilt og lett å samarbeide med 
• er løysings- og utviklingsorientert 
• har interesse for kulturarbeid 

Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig løn i naturskjønne Vang! 

Biblioteka i Valdres samarbeider etter ”Regional bibliotekplan for Valdres”. Sjå: 
http://www.oppland.no/Documents/fylkesbiblioteket/Bibliotekplan%20Valdres.pdf 

Du kan lese meir om Vang kommune og biblioteket på nettsidene våre:  
http://www.vang.kommune.no/artikkel.aspx?AId=1&MId1=599 

Meir informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte skule- og kultursjef  
Jon Eggen, tlf. 61 36 85 42 og/eller  biblioteksjef  Renate Remme Øverseth, 61 36 85 66. 

I Vang kommune er det også ledig stilling for førskulelærar, sjukepleiar og vernepleiar,  
kontakt oss for meir informasjon. 

Søknad merka med ”arkivsak nr 08/729” kan du sende elektronisk via våre internettsider: 
www.vang.kommune.no eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannen, 2975 Vang i Valdres  
innan 01.03.09.

Stillingsannonser i Bibliotekaren
Trenger du en ny medarbeider? Er du på bibliotekarjakt? 
Bruk Bibliotekaren til å komme i kontakt med aktuelle søkere! 
Vi utkommer hyppig, du treffer bibliotekarer og bibliotekar-
studenter i hele landet på en effektiv måte. og vi er rimelige: 
En åttendedels side er gratis! Kvart side koster 600. En halv 
side kr 1400. En hel side kr 2600. Alle priser pluss mva. 
Ta kontakt med redaktør Erling Bergan: 91 31 80 01, eller 
erling.bergan@bibforb.no. 
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Biblioteksjef
Ved Kvinnherad bibliotek er det ledig 100% vikariat 
som biblioteksjef 01.02.2009-31.01.2010. Mogleg for 
fast tilsetjing.

Nærmare opplysningar ved biblioteksjefen telefon 
53482777/91667060 eller kultursjefen telefon 
53483195/91531487.

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

Kvinnherad kommune har 13.100 
innbyggjarar . Kommunen ligg i Sunn-
hordland, mellom Bergen, Haugesund 
og Odda. Rosendal er administrativt 
senter. Husnes er største tettstaden 
og har vidaregåande skule og han-
delssenter. Kvinnherad har eit mang-
faldig kulturliv. Sjø, fjell og bre gjev 
naturtilhøve for friluftsliv heile året.
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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
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Fylkesbiblioteksjef
Det er ledig stilling som fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune.  

For informasjon, sjå vår heimeside; www.sfj.no eller ta kontakt med konstituert fylkesbibliotek-
sjef Anja Angelskår Mjelde, tlf 57 27 18 87 / 99 25 73 56 eller fylkesdirektør Ingebjørg 
Erikstad tlf 57 82 50 03 / 41 53 09 41. 

Søknadsfrist 15. september. 

Ledig vikariat 
ved Nesodden bibliotek
Nesodden kommune, med sine ca 17.000 innbyggere, er en attraktiv bo-kommune som 
ligger med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bundefjorden. Attraktiv, fordi den er 
vakker og landlig, med god og rask kommunikasjon til og fra Aker brygge i Oslo og Lysaker 
i Bærum. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender, rikt kulturliv og 
et godt skole- og barnehagetilbud. I Nesodden kommune skal det være godt å bo i alle 
livets faser.

Det er ca 1200 ansatte i Nesodden kommune. Som ansatt nyter du godt av våre gode låne-, 
pensjons- og forsikringsordninger, bedriftsidrettslaget vårt og personalhytta på fjellet. Vi 
leverer avanserte tjenester, med krav til høy kvalitet i alle ledd. Derfor trenger vi deg med 
god kompetanse og ønske om videre utvikling. Vår visjon er mangfold og muligheter.

Fra 1. september 2008 er det ledig ett 1- årig vikariat i 50% stilling som bibliotekar ved 
Nesodden bibliotek. Biblioteket har 6 ansatte fordelt på 5,5 årsverk, og er i dag lokalisert 
på Skolefall. Det er imidlertid vedtatt at biblioteket i løpet av de nærmeste årene skal flytte 
til nye lokaler i det planlagte kommunesenteret på Tangenåsen. Nesodden bibliotek er inne 
i en svært positiv utvikling, med stor økning i besøk og utlån. Vi ønsker å utvikle en frem-
tidsrettet biblioteksdrift, og søker etter en kreativ og engasjert deltager i vårt team. 
 
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kom-
pensere for utdanningskravet. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til biblioteksjef Ib Aarmo på 
tlf 66916052 / 95150883 eller e-post: ib.aarmo@nesodden.kommune.no

Søknad med CV og bekreftede kopier sendes Nesodden bibliotek, Kapellveien2,  
1450 Nesoddtangen innen 3. september 2008. For elektronisk søknad, gå inn på  
www.nesodden.kommune.no

Stillingsannonser i Bibliotekaren
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BIBLIOTEKSJEF  TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK

Vil du være leder for Trondheims største kulturhus? 

Vi søker etter en resultatorientert person med bibliotekarutdanning eller annen høyere  
utdanning innen kulturrelaterte fagområder. Erfaring fra bibliotek eller annen  
kulturinstitusjon er nødvendig. 

Nærmere informasjon om Trondheim folkebibliotek og stillingen finnes på 
www.trondheim.kommune.no/stillingledig    www.trondheim.kommune.no/folkebiblioteket

Søknadsfrist  19. september 2008

Kontaktpersoner: Kommunaldirektør Gerhard Dalen, tlf. 0047 91 11 24 66, eller rådgiver  
Tone Christensen, tlf. 0047 95 26 35 19. 

Senior + jobb =

 
For arbeidsgivere som vil vite mer om hvordan 
seniorpolitikk kan være nyttig for virksomheten.

For arbeidstakere som vil vite mer om hvilke 
muligheter de har som seniorer.

For tillitsvalgte som vil vite mer om hvordan 
seniorpolitikk kan bidra til bedre arbeidsmiljø 
og mer motiverte kolleger.

www.vinnvinn.org

107 x 55,5

80 x 42

60 x 31

45 x 23

33,75 x 17,5

25 x 13

19 x 10

Myndighetene, partene i arbeidslivet og Senter for seniorpolitikk står bak vinnvinn-kampanjen:
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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

[ ARBEIDSLIV ]
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Fylkesbiblioteksjef
Det er ledig stilling som fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune.  

For informasjon, sjå vår heimeside; www.sfj.no eller ta kontakt med konstituert fylkesbibliotek-
sjef Anja Angelskår Mjelde, tlf 57 27 18 87 / 99 25 73 56 eller fylkesdirektør Ingebjørg 
Erikstad tlf 57 82 50 03 / 41 53 09 41. 

Søknadsfrist 15. september. 

Ledig vikariat 
ved Nesodden bibliotek
Nesodden kommune, med sine ca 17.000 innbyggere, er en attraktiv bo-kommune som 
ligger med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bundefjorden. Attraktiv, fordi den er 
vakker og landlig, med god og rask kommunikasjon til og fra Aker brygge i Oslo og Lysaker 
i Bærum. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender, rikt kulturliv og 
et godt skole- og barnehagetilbud. I Nesodden kommune skal det være godt å bo i alle 
livets faser.

Det er ca 1200 ansatte i Nesodden kommune. Som ansatt nyter du godt av våre gode låne-, 
pensjons- og forsikringsordninger, bedriftsidrettslaget vårt og personalhytta på fjellet. Vi 
leverer avanserte tjenester, med krav til høy kvalitet i alle ledd. Derfor trenger vi deg med 
god kompetanse og ønske om videre utvikling. Vår visjon er mangfold og muligheter.

Fra 1. september 2008 er det ledig ett 1- årig vikariat i 50% stilling som bibliotekar ved 
Nesodden bibliotek. Biblioteket har 6 ansatte fordelt på 5,5 årsverk, og er i dag lokalisert 
på Skolefall. Det er imidlertid vedtatt at biblioteket i løpet av de nærmeste årene skal flytte 
til nye lokaler i det planlagte kommunesenteret på Tangenåsen. Nesodden bibliotek er inne 
i en svært positiv utvikling, med stor økning i besøk og utlån. Vi ønsker å utvikle en frem-
tidsrettet biblioteksdrift, og søker etter en kreativ og engasjert deltager i vårt team. 
 
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kom-
pensere for utdanningskravet. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til biblioteksjef Ib Aarmo på 
tlf 66916052 / 95150883 eller e-post: ib.aarmo@nesodden.kommune.no

Søknad med CV og bekreftede kopier sendes Nesodden bibliotek, Kapellveien2,  
1450 Nesoddtangen innen 3. september 2008. For elektronisk søknad, gå inn på  
www.nesodden.kommune.no
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FYLKESBIBLIOTEKSJEF – VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 

Det er ledig 100% fast stilling som fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder fylkeskommune, 
Regionalavdelingen. 

Fullstendig utlysingstekst av stillingen på www.finn.no, finnkode: 16174631. 

Kontaktperson for stillingen: Seksjonsleder Rune Holbek tlf. 38 07 45 66, eller fungerende 
fylkesbiblioteksjef Kari Skibenes tlf. 38 07 47 38.

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

Postadresse :  2975 Vang i Valdres 
Foretaks nr.  :  961 382 246

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

www.vang.no
post@vang.kommune.no

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

Det er ledig 100% fast stilling som biblioteksjef i Vang i Valdres.  
Biblioteket held til i nye lokaler i Vang sentrum med barne- og ungdomsavdeling,  
vaksenavdeling, fagavdeling og galleri. 

I tillegg til drift av biblioteket så ønskjer me at biblioteksjefen skal: 
• saman med skulane og barnehagane legge til rette for gode litteraturopplevingar  

og stimulere leselysten til barn og ungdom 
• organisere  arbeidet med Den kulturelle skulesekken i Vang kommune  
• organisere/legge til rette for gode kunst- og kulturopplevingar i m.a. biblioteket sitt galleri 

Vi søkjer etter ein medarbeidar som: 
• har godkjent bibliotekarutdanning 
• er positiv, serviceinnstilt og lett å samarbeide med 
• er løysings- og utviklingsorientert 
• har interesse for kulturarbeid 

Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig løn i naturskjønne Vang! 

Biblioteka i Valdres samarbeider etter ”Regional bibliotekplan for Valdres”. Sjå: 
http://www.oppland.no/Documents/fylkesbiblioteket/Bibliotekplan%20Valdres.pdf 

Du kan lese meir om Vang kommune og biblioteket på nettsidene våre:  
http://www.vang.kommune.no/artikkel.aspx?AId=1&MId1=599 

Meir informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte skule- og kultursjef  
Jon Eggen, tlf. 61 36 85 42 og/eller  biblioteksjef  Renate Remme Øverseth, 61 36 85 66. 

I Vang kommune er det også ledig stilling for førskulelærar, sjukepleiar og vernepleiar,  
kontakt oss for meir informasjon. 

Søknad merka med ”arkivsak nr 08/729” kan du sende elektronisk via våre internettsider: 
www.vang.kommune.no eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannen, 2975 Vang i Valdres  
innan 01.03.09.

Stillingsannonser i Bibliotekaren
Trenger du en ny medarbeider? Er du på bibliotekarjakt? 
Bruk Bibliotekaren til å komme i kontakt med aktuelle søkere! 
Vi utkommer hyppig, du treffer bibliotekarer og bibliotekar-
studenter i hele landet på en effektiv måte. og vi er rimelige: 
En åttendedels side er gratis! Kvart side koster 600. En halv 
side kr 1400. En hel side kr 2600. Alle priser pluss mva. 
Ta kontakt med redaktør Erling Bergan: 91 31 80 01, eller 
erling.bergan@bibforb.no. 
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HOVEDBIBLIOTEKAR  

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

BIBLIOTEKAR VED 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I AGDER
Ref nr 83/08 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til universitetsbiblio- 
tekar Henry Langseth, tlf. 38 14 12 10, e-post: Henry.langseth@uia.no  
eller biblioteksdirektør Else-Margrethe Bredland, tlf. 38 14 11 10/ 
918 73 533, e-post: else.m.bredland@uia.no
  
Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger 
om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken ”Send 
søknad”. Alternativt kan søknad og CV med fullstendige opplysninger 
om utdanning og praksis sendes Universitetet i Agder, Personal- og  
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand,  
innen 01.08.08. Søknaden merkes med Ref. nr. 83/08.

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

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

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

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

Se mer på BIBSYS nettside: www.bibsys.no
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Biblioteksjef
Ved Kvinnherad bibliotek er det ledig 100% vikariat 
som biblioteksjef 01.02.2009-31.01.2010. Mogleg for 
fast tilsetjing.

Nærmare opplysningar ved biblioteksjefen telefon 
53482777/91667060 eller kultursjefen telefon 
53483195/91531487.

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

Kvinnherad kommune har 13.100 
innbyggjarar . Kommunen ligg i Sunn-
hordland, mellom Bergen, Haugesund 
og Odda. Rosendal er administrativt 
senter. Husnes er største tettstaden 
og har vidaregåande skule og han-
delssenter. Kvinnherad har eit mang-
faldig kulturliv. Sjø, fjell og bre gjev 
naturtilhøve for friluftsliv heile året.
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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
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2. gangs utlysning 
 
Ved Universitetsbiblioteket i Agder er det ledig en fast 100 % 
stilling som leder av virksomhetsområdet samlinger. 
Stillingen skal ivareta oppgaver knyttet til universitets-
biblioteket som helhet. 
 
Universitetsbiblioteket består av fem bibliotek lokalisert i 
Arendal, Grimstad og Kristiansand, og utfører til sammen 25 
årsverk - 17 av disse ved virksomheten i Kristiansand. 
BIBSYS brukes som biblioteksystem. For informasjon om 
universitetet og universitetsbiblioteket, se: http://www.uia.no 
 
Stillingen er tillagt faglig ansvar for virksomhetsområdet 
samlinger. Dette innebærer blant annet koordinering, 
utvikling og kvalitetssikring av oppgaver knyttet til 
medievalg, innkjøp, registrering og behandling av 
mediesamlingene, trykt og elektronisk - for hele 
universitetsbiblioteket. Den som tilsettes vil delta i operativ 
drift, blant annet med vakter. Leder av virksomhetsområdet 
møter i bibliotekets ledermøte. 
 
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på minimum 
bachelornivå, gode IKT-kunnskaper og relevant erfaring. 
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 
 
Vi søker en medarbeider som ønsker å være en pådriver i den 
bibliotekfaglige utviklingen, og som vil bidra til å skape et 
mest mulig tilgjengelig og godt tilbud for bibliotekets 
brukere. Evne og vilje til teambygging, samarbeid og 
kommunikasjon vil være avgjørende. 
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile 
mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk 
mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og 
rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med 
innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. 
 
Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de 
bestemmelser som til enhver tid gjelder for tekniske og 
administrative stillinger ved Universitetet i Agder. Tilsetting 
foretas av tilsettingsråd for teknisk-/administrative stillinger 
ved Universitetet i Agder. 
 
Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, l.pl. 90.205, 
kode 1077, hovedbibliotekar, ltr. 52-56. For spesielt godt 
kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går 
lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 
 
Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
bibliotekdirektør Else-Margrethe Bredland, tlf 38 14 11 10, 
mobil 918 73 533, e-post else.m.bredland@uia.no 
 
Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål 
sendes Universitetet i Agder, Personal- og 
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand 
innen 18.04.08. Søknaden merkes med ref. nr 19/08. 

BIBLIOTEKAR VED 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I AGDER
Ref nr 83/08 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til universitetsbiblio- 
tekar Henry Langseth, tlf. 38 14 12 10, e-post: Henry.langseth@uia.no  
eller biblioteksdirektør Else-Margrethe Bredland, tlf. 38 14 11 10/ 
918 73 533, e-post: else.m.bredland@uia.no
  
Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger 
om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken ”Send 
søknad”. Alternativt kan søknad og CV med fullstendige opplysninger 
om utdanning og praksis sendes Universitetet i Agder, Personal- og  
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand,  
innen 01.08.08. Søknaden merkes med Ref. nr. 83/08.

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

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

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

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

Se mer på BIBSYS nettside: www.bibsys.no
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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

Rjukan bibliotek søker bibliotekar med ansvar for Barne- 
og ungdomsavdelinga. Biblioteket ligger høyt når det 
gjelder utlån, innhold og kvalitet og har en sterk stilling 
i lokalmiljøet.

Biblioteket har ikke hatt egen barnebibliotekar siden 
stillinga ble inndratt i 2004, og nå gjør vi en 100% stil-
ling på voksenavdelinga, som ble ledig fra 1. aug., om til 
barnebibliotekarstilling.

Søknadsfrist: 15. nov. 2008

Mer info: www.tinn.kommune.no

Ledig stilling som 
barnebibliotekar 
ved Rjukan bibliotek

Tinn kommune har 6100 innbyggere  
og l igger øverst i Telemark ved  
Hardangervidda med tettstedet Rjukan 
som kommunesenter. Kommunen har 
et godt næringsliv og utdannings- 
tilbud bl.a. med videregående skole,  
og aktiviteten innenfor kultur-, idretts- og 
friluftsliv er mangfoldig.

FAUSKE KOMMUNE
Fauske kommune er regionsenter i Indre Salten med nær 10.000 innbyggere. Kommunesenteret ligger ca. 6 mil 
fra Bodø og er sentralt plassert ved jernbane og E6. Kommunen har et godt utbygd skole-, service- og fritidstilbud. 
Viktigste næringsveier er offentlig og privat tjenesteyting. Kommunen har spennende, vakker og variert natur med 
rike muligheter til inspirasjon og rekreasjon.

Bibliotekar
Fauske bibliotek har fra 01.01.2009 ledig fast stilling i 100% som bibliotekar.

Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være katalogisering, samlingsutvikling og skranketjeneste.

Søkere må ha 3-årig bibliotekfaglig høyskoleutdanning og gode datakunnskaper.

Arbeidstiden medfører 1-2 ettermiddagsvakter pr. uke og lørdagsvakt 1-2 g. i måneden.

Nærmere opplysninger: Enhetsleder kultur Sigrun Fostad tlf. 75 60 07 47/480 08 174.

For stillingen gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår, herunder 6 mnd prøvetid. 
Kommunen har gunstig pensjonsordning i KLP. Lønn i h.h.t. gjeldende lover og avtaleverk. 

Fauske kommune har lagt til rette for elektronisk søkning på ledige stillinger: 

www.fauske.kommune.no

Dokumentasjon på opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju eller på forespørsel.

Søknadsfrist:  1.desember 2008
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Mer info: www.tinn.kommune.no

Ledig stilling som 
barnebibliotekar 
ved Rjukan bibliotek

Tinn kommune har 6100 innbyggere  
og l igger øverst i Telemark ved  
Hardangervidda med tettstedet Rjukan 
som kommunesenter. Kommunen har 
et godt næringsliv og utdannings- 
tilbud bl.a. med videregående skole,  
og aktiviteten innenfor kultur-, idretts- og 
friluftsliv er mangfoldig.

FAUSKE KOMMUNE
Fauske kommune er regionsenter i Indre Salten med nær 10.000 innbyggere. Kommunesenteret ligger ca. 6 mil 
fra Bodø og er sentralt plassert ved jernbane og E6. Kommunen har et godt utbygd skole-, service- og fritidstilbud. 
Viktigste næringsveier er offentlig og privat tjenesteyting. Kommunen har spennende, vakker og variert natur med 
rike muligheter til inspirasjon og rekreasjon.

Bibliotekar
Fauske bibliotek har fra 01.01.2009 ledig fast stilling i 100% som bibliotekar.

Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være katalogisering, samlingsutvikling og skranketjeneste.

Søkere må ha 3-årig bibliotekfaglig høyskoleutdanning og gode datakunnskaper.

Arbeidstiden medfører 1-2 ettermiddagsvakter pr. uke og lørdagsvakt 1-2 g. i måneden.

Nærmere opplysninger: Enhetsleder kultur Sigrun Fostad tlf. 75 60 07 47/480 08 174.

For stillingen gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår, herunder 6 mnd prøvetid. 
Kommunen har gunstig pensjonsordning i KLP. Lønn i h.h.t. gjeldende lover og avtaleverk. 

Fauske kommune har lagt til rette for elektronisk søkning på ledige stillinger: 

www.fauske.kommune.no

Dokumentasjon på opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju eller på forespørsel.

Søknadsfrist:  1.desember 2008
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Sunndal kommune ligger i Møre og Romsdal og har ca. 7500 
innbyggere, hvorav ca. 4.000 bor i kommunesenteret Sunn-
dalsøra.  Hydro Aluminium er den største arbeidsplassen i 
kommunen.  Kommunen har et godt utbygd barnehage-, skole-, 
kultur- og fritidstilbud. 
For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside.

Kulturtjenesten 
Sunndal folkebibliotek

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

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

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

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

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

Søknadsfrist:  31.07.08

Oppegård 
kommune

Bibliotekar – 100 % fast stilling

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

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

Søknadsfrist 20. august 2008

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

Senior + jobb =

 

Myndighetene og partene i arbeidslivet står bak vinnvinn-kampanjen:

www.vinnvinn.org

Studietur til Cairo 
og Alexandria
Bibliotekarforbundets redaktør Erling Bergan arrangerer 
studietur til Egypt for bibliotekfolk og andre interesserte. 
8.-16. november. Turen ble kunngjort i midten av juni og 
var i ferd med å bli fulltegnet før måneden var omme. All 
informasjon om turen ligger på BFs nettsider www.bibforb.no. 
Dersom flere er interessert i en slik tur, vurderes både en 
ekstra-tur i høst og eventuelt turer i 2009. Meld fra om 
interesse for dette til erling.bergan@bibforb.no. Spørsmål 
kan rettes til Erling Bergan på 91 31 80 01.
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LEDIG STILLING – BIBLIOTEKAR
Arendal bibliotek er et moderne mellomstort folkebibliotek, med 18 årsverk og høyt aktivitetsnivå. 
Arendal bibliotek er en egen resultatenhet i kommunen.

Ved Arendal bibliotek er det fra 01.07 2009 ledig 100 % fast stilling som bibliotekar. 

Arbeidssted for tiden i voksen-/ungdomsavdelingen 
med katalogisering og publikumsarbeid som kjerneoppgaver. 
Kvelds- og lørdagsvakter inngår i stillingen.

Søknadsfrist:  31.03.09

For mer informasjon: se www.arendal.kommune.no - ledige stillinger/søke stilling
Det skal benyttes elektronisk søknadsskjema: www.arendal.kommune.no - ledige stillinger/søke stilling

LEDIG STILLING – INFORMASJONSKONSULENT
Arendal bibliotek er en kunnskaps- og formidlingsbedrift med 18 årsverk og høyt aktivitetsnivå. 
Arendal bibliotek er en egen resultatenhet i kommunen.

Ved Arendal bibliotek er det fra vår/sommer 2009 ledig 50 % fast stilling. 

Biblioteket ønsker å satse ressurser på å synliggjøre våre tjenester bedre 
for våre brukere og samfunnet rundt oss. 
Stillingen får ansvar for drift og utvikling av bibliotekets nettsider, 
og markedsføring av våre brukertilbud. 
Publikumsarbeid med kvelds- og lørdagsvakter inngår i stillingen.
Vi søker personer som er selvstendig, utadvendt, kreativ og serviceinnstilt. 
Erfaring med webpublisering og markedsføring blir vektlagt. 
Det kreves relevant høyere utdanning. 
Personlige egenskaper vil vektlegges sterkt.
 
Søknadsfrist:  31.03.09

For mer informasjon/full stillingsannonse: www.arendal.kommune.no 
Det skal benyttes elektronisk søknadsskjema: www.arendal.kommune.no - ledige stillinger/søke stilling
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Troms BF
Onsdag 11. mars 
kl 19.00 
Fylkeshuset, Tromsø

Sogn og Fjordane BF
Torsdag 12. mars 
kl 18.00
Gloppen folkebibliotek, 
Trivselshagen, Sandane

Nordland BF
Mandag 16. mars 
kl 17.00 
Narvik bibliotek

Gjenværende 
årsmøter i 
BFs fylkeslag

BIBLIOTEKARFORBUNDET

Bf

Bibliotekarforbundets forbundsstyre har satt av inntil kr 50.000 til stipend 
for medlemmer av BF i 2009. Stipendet skal gi BFs medlemmer mulighet 
til fagpolitisk eller organisasjonsrelatert kompetanseoppbygging.

Hensikten med stipendordningen er å styrke BFs evne til å nå sine mål. 
Dette kan være en rekke aktiviteter, og vi oppfordrer medlemmene til å være 
kreative og framtidsrettet. Vi ønsker gjerne søknader som gjelder 
bibliotekpolitiske og faglige utfordringer, arbeidslivsrelaterte problemstillinger, 
utdanningsmessige forhold for bibliotekarer, nye arenaer for bibliotekarer å jobbe på, 
nye måter for BF å fungere på som organisasjon, styrking av enkeltmedlemmers 
evne til å profilere yrkesgruppa, osv. Søknaden kan gjelde kurs, 
aktiv deltakelse på arrangement, arbeid med større artikler for Bibliotekaren, 
studieturer, studieopphold, hospitering, prosjekt, m.m.

Alle som er medlem av BF kan søke stipend. 
Medlemmer i statssektoren oppfordres spesielt til å søke. 
Forbundsstyret tildeler stipend etter en vurdering av innkomne søknader. 
Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en kortfattet rapport 
om hva som er gjort og hvordan midlene er brukt. 
Skriving av artikkel til Bibliotekaren er en del av gjenytelsen for tildelt stipend.

Søknad sendes til bf@bibforb.no innen 24. april 2009.

Stipend for BF-medlemmer

18.mars: 
Jobbsøkerkurs for studenter ved HiO, JBI 
(arr. BF Oslo/Akershus)

Mars (dato kommer!): 
Jobbsøkerkurs for studenter ved Univ. i Tromsø 
(arr: BF Troms)

25. mars: 
Kurs for styremedlemmer i fylkeslagene

26.-27.mars: 
Grunnkurs for medlemmer/tillitsvalgte

Uke 22 – 25 + høsten: 
Kick-off - lokale forhandlinger (i alle fylkeslag)

Kontakt BF-sekretariatet dersom det er noe  
du lurer på i forbindelse med kursene, 
Tlf 48 02 09 00. 

Vi minner 
om BF-kurs...

BIBLIOTEKARFORBUNDET

Bf



Xtra personell – stolt leverandør av flinke folk. tlf: 02360 www.xtra.no

Flinke folk kjenner til den viktige forskjellen. Ønsker du å utgjøre en stor forskjell som 
informasjonsforvalter, så har vi ledige jobber innen bibliotek, dokumenthåndtering, arkiv 
og webpublisering.  Xtra personell er spesialister på å finne riktig jobb til riktig person.

Skal du søke eller arkivere må du vite 
forskjellen på ISDN og ISBN

ISDN ISBN

Xtra_Biblo183x263.indd   1 05-01-09   10:11:59
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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! 

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

Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 10.000 i 2009 
til stipend for studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no.

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året.

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer
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Finnmark
Ragnhild Måsø
Tana bibliotek
Telefon:    78 92 53 66
E-post:     ragnhild.maso@tana.kommune.no

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

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

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

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

Leder: Monica Deildok
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 88 39 90
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
Bror Von Krogh
Kongsberg videregående skole
Telefon:   32 86 76 08
E-post:    kbvon@online.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
Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Telefon:    64 84 08 50
E-post:     cathrine.undhjem@akershus-fk.no

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

      Bibliotekarforbundet
Innmeldingsskjema

Postnr.                 Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf. 

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesativ

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arbeidsgiver

Adresse

Postnr.                            Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

 Ansiennitet fra

Skjemaet sendes: Bibliotekarforbundet, Lakkegt. 21, 0187 Oslo, vedlagt dokumentasjon av bibliotekarutdanning.

Dato            Signatur

Stillingskode           Årslønn 100% / Lønnstrinn               Stillingsandel

Faks.

E-post:

Kontingentsatser:
Yrkesaktive:  1,32 % av bruttolønn.  (Min. kr. 2220 pr. år. / Maks. kr. 4800 pr. år.)
Ikke-yrkesaktive: kr. 250 pr. år. 
Studenter:  kr. 100 pr. skoleår.

Mobil

Arbeidssted



Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B-PostAbonnement

Sitatet

”– Mammutsalget er en lagersanering, 
bøker i bokhandel er primært ferskvare. 
Det er derfor vi har bibliotek, arkiver og 
antikvariater, sier Langeland og kikker 
rundt på bokstablene. ”

Forfatter Henrik H. Langeland til 
Dagsavisen 3. mars 2009.

Har du forsøkt å forklare utlendinger hvorfor Norge 
er utenfor EU? Eller hvorfor vi har to nesten like 
offisielle språk? Kanskje du har prøvd å forklare 
svensker og dansker hvorfor ingen rikspolitikere 
i Norge har turt å røre ved selv de minste kom-
munenes selvstendige rett til å bestemme om de 
skal slås sammen med naboen eller ikke? 

Det er ikke lett å forstå disse fenomenene 
uten å ta med at norsk politikk i stor grad dreier 
seg om forholdet mellom sentrum og periferi. Og 
periferiens udiskutable moralske rett til å stå imot 
sentrum. Det høyverdige og nærmest uangripelige 
i å stå på de små sin side mot de store. 

Jeg har et svært så tvetydig forhold til dette 
fenomenet selv. På den ene siden er det noe flott 
over denne dimensjonen i norsk tenkning. Det 
utgjør et slags bolverk mot urimelig elitemakt. 
Vi har ingen adel i Norge, bortsett fra enkelte 
anakronismer som vår bibliotekskolelærer Eva 
von Munthe af Morgenstierne Lorentzen. Vi er 
maktkritiske i dette landet. Et – på mange måter 
– sunt trekk i den norske folkesjela.

Som oppvokst i Oslo har jeg tatt dette inno-
ver meg. Det er et par-tre tiår siden jeg pakket 
sammen fra Grønland i Oslo og flyttet til Førde 
i Sogn og Fjordane. Fra bydel Gamle Oslo med 
sine nesten 40.000 innbyggere til en kommune 
som nå har rundt 12.000 innbyggere. Det var et 
lurt trekk for meg, med masse trivsel og velvære. 
Det er mye man kan savne ved storbyen, men 
den er nå alltids der å komme tilbake til. Akkurat 
som «distriktene» er der for byfolk som trenger 
vekslinger i livet sitt.

Jeg har skrevet nynorsk. Jeg har stemt nei til 
norsk EU-medlemskap to ganger. Jeg har, som 
de fleste nordmenn, levd midt i feltet sentrum-
perfiferi. Det har ikke vært mulig å observere 
dette uten også å delta. 

Jeg har også deltatt i folkeavstemming om 
kommunesammenslåing. Her i Sunnfjord var 
fire kommuner foreslått sammenslått til en ny 
«storkommune» med et samlet innbyggertall på 
under 20.000. Det interkommunale samarbeidet 
mellom disse kommunene i Indre Sunnfjord er 
allerede langt kommet, det var registrert 74 in-
terkommunale tiltak med disse kommunene ved 
årtusenskiftet.  Jobbpendling og handlemønster 
forteller om at mye allerede peker mot en større 
administrativ enhet enn dagens fire små. «Tala 
viser klart at Indre Sunnfjord utgjer ein felles bu- 
og arbeidsmarknad», som det heter i rapporten 
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fylkesmannen bestilte fra Telemarksforskning.
I 2003 ble folkeavstemmingen gjennomført, uten 

at en eneste politiker torde å fronte sitt ja-stand-
punkt. Den slags risikosport vegrer folkevalgte seg 
for. Og med nei-flertall i de tre minste kommunene, 
var resultatet gitt. Det samme skjedde i Valdres. 
Også der med fire kommuner, hvor de tre minste 
stemte nei, og ga som resultat: status quo. 

«Alle» ser at den administrative ordningen i det 
offentlige Norge er alt for fragmentert. Vi har mer 
enn 150 kommuner med under 3.000 innbyggere 
i dette landet. Det er vanskelig å sørge for kom-
petente tjenester på alle fagfelt når kommunestør-
relsen er liten og forventningene fra befolkningen 
er de samme uansett kommunestørrelse.  

Dette gjelder også bibliotekfeltet. Det hjelper lite 
med en biblioteklov som pålegger alle kommuner 
å ha fagutdannet biblioteksjef, når enhetene er 
så små at de verken har råd til full stilling eller 
greier å trekke til seg søkere på ledige stillinger. 
Bibliotekfeltet er modent for reform når det gjelder 
strukturen. 

Men utfordringene står i kø: Hvordan sørge for 
at debatten om behovet for færre adminstrative 
bibliotekenheter ikke misforstås som en debatt om 
færre tjenestesteder? Det siste bør nemlig drøftes 
på helt andre premisser enn det første. 

Hvordan sørge for at bibliotekene inngår i færre 
og sterkere enheter, uten å «leke» kommunesam-
menslåing der slik ikke finnes? «Bibliotekreform 
2014» bommet på nettopp dette spørsmålet.

Og ikke minst: Hvordan sørge for at sentrum-
periferi-aspektet ved regjeringens bibliotekmelding 
ikke overskygger alle andre – og kanskje vel så 
viktige – sider ved bibliotekenes utvikling.  Tve-
destrands biblioteksjef Steinar Thorsen har rett 
i at «de små nærbibliotekenes skjebne er viktig», 
slik han formulerte det i en het sentrum-perfiferi-
debatt på bibliotekenes postliste i februar. Men 
han  inviterer oss alle i grøfta med utfall som dette: 
«Jeg vil oppsummere Moseid slik: Ambisjonene for 
framtidsbiblioteket er så store at det bare er store 
bibliotek som kan møte dem.» 


