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Lederen har ordet
Etter en spesielt lang meklingsrunde kom
vi i havn med et eksepsjonelt mellomoppgjør
tidlig torsdag 4. juni. Da hadde vi meklet
på overtid, utsatt meklingsfristen med en
uke og meklet på overtid igjen. Årsaken var
pensjon. Nærmere bestemt tjenestepensjon
i offentlig sektor, og tilpasning til ny folketrygd. Når ny folketrygd trer i kraft 1. januar
2011, er det et ganske annerledes pensjonssystem som etter hvert skal begynne å
virke. Etter hvert som overgangsordningene
gradvis svinner hen og den nye folketrygden
begynner å virke, vil den nye innretningen i
pensjonssystemet komme til uttrykk: Levealdersjustering, fleksibelt uttak, alleårsregelen
og - grunnprinsippet som ligger bak alle
disse momentene - arbeidslinja.
Lønne seg å jobbe lenger?
Arbeidslinja innebærer at det skal lønne
seg å jobbe lenger. For at det skal lønne
seg å jobbe lenger må det innebære fordeler fremfor om man ikke jobber lenger. Og
heri ligger nettopp det som ny folketrygd
har blitt aller mest kritisert for: nemlig alle
insitamentene som skal tvinge folk til å stå
lenger i arbeid. Om dette kan det sies mye.
Men det å si mye om dette er for lengst for
seint. Folketrygden er vedtatt med bredt
flertall på Stortinget, dette skjedde allerede
i 2005, med det såkalte pensjonsforliket.
Det er denne nye folketrygden de offentlige tjenestepensjonsordningene (stat,
kommunesektoren (KS) og Oslo kommune)
skulle tilpasses. Det står også i pensjonsforliket. Forhandlingshjemmelen for å gjøre
dette i et mellomoppgjørsår som i år, kom
på plass i hovedtariffoppgjøret 2008. Og
dermed var det duket for pensjonsoppgjøret
2009.
Pensjonsforliket slo fast at levealdersjustering skulle inn i tjenestepensjonsordningene,
dette var således gitt. Levealdersjustering
innebærer en beregning av forventet levealder for ulike årskull. I ny folketrygd skal dette

fungere slik at man med grunnlag i forventet
levealder regner ut hvor stor pensjonen for
den enkelte blir, gitt at den tas ut når man
blir 62 år, når man blir 65 år, når man blir
67 år, osv. Dette blir ett av de bærende
prinsipper i ny folketrygd. Man tjener opp
pensjon, opparbeider seg en pensjonsformue og – basert på levealdersberegninger
– omregnes pensjonsformuen til utbetalt
pensjon pr år fra det året man velger å gå
av med pensjon.
Flere modeller
Når tjenestepensjonen skulle tilpasses ny
folketrygd, slik at blant annet levealdersjusteringa skulle inn i offentlige tjenestepensjonsordninger, var det flere modeller på
bordet. Påslagsmodellen er en modell der
all opptjening teller og man opparbeider
seg en pensjonsformue på lik linje med hva
man gjør i folketrygden. Denne har vært
diskutert, det samme har bruttomodellen,
som er den modellen vi har i dag. I bruttomodellen er man garantert 66% av sluttlønn
ved 65 år når man har 30 års opptjening.
Også kombinasjoner av disse to modellene
og variasjoner av kombinasjoner har vært
gjenstand for diskusjon.
Problemet med bruttomodellen er at
denne virker mot arbeidslinja i folketrygden.
Med en garanti for 66% av sluttlønn ved 65
år og 30 års opptjening, ligger det jo ikke
noe insitament for å jobbe lenger. Derfor har
dette vært en problematisk modell i denne
sammenhengen. Når det allikevel var denne
modellen vi endte opp med, hadde det aller

”

mest å gjøre med at man ikke kunne enes
om et alternativ. Dermed forlenges det systemet som allerede eksisterer.
Når yngre generasjoner
kommer inn i ordningene...
Og bruttomodellen er god for mange arbeidstakere. Det viktigste med den er at den
garanterer for et visst nivå (66% av sluttlønn
ved 65 år) uavhengig av utviklingen av folketrygden. Imidlertid er dette en sannhet med
modifikasjoner. Og etter hvert ganske store
modifikasjoner. For når de som er omfattet
av den individuelle garantien i overgangsordningen har gått av med pensjon, og yngre
generasjoner kommer inn i ordningene vil
konsekvensene av levealdersjusteringen
for alvor slå til, og dermed vil nivået i bruttogarantien gradvis bli dårligere.
Vi er i havn med en tilpasning av tjenestepensjon til ny folketrygd i form av dagens
bruttoordning men med tilpasning blant
annet i form av levealdersjustering. Ikke
desto mindre er det grunn til å tro at det
kan komme til å bli flere forhandlingsrunder
om nettopp tjenestepensjon. For vi har
ikke evnet å finne en fullgod tilpasning til
ny folketrygd. De som er godt voksne i dag
lever godt med den ordningen som nå er
på plass, men fremtidens årskull har vi ikke
evnet å finne fullgode løsninger for. Dette
er grunn god nok – etter min mening – til å
belage seg på nye runder.

Monica Deildok
Forbundsleder

De som er godt voksne i dag lever godt
med den ordningen som nå er på plass, men
fremtidens årskull har vi ikke evnet å finne
fullgode løsninger for.

”
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Krevende og spesielt
tariffoppgjør ble
loset i land uten streik
Det var varslet på forhånd. Årets tariffoppgjør
kom til å dreie seg om pensjon, og det ville bli
vanskelig. Og sånn ble det. Et krevende – og
svært spesielt – oppgjør ble loset i land. En
uke på overtid.
Tekst & foto: Erling Bergan

Pensjonsreformen for kongeriket er for
lengst opplest og vedtatt. Men tilpasningen for de ansatte i offentlig sektor gjenstod. Den skulle tas i årets tariffoppgjør,
som dermed ble ett av de mest krevende
og særegne oppgjørene på lenge.
Vi vet hva vi har - ikke hva vi får, tenkte
mange før årets oppgjør. I offentlig
sektor får man 66 prosent av sluttlønn
ved 65 år, forutsatt 30 års opptjening.
Slikt gir man ikke fra seg frivillig. Det
behøvde man heller ikke, gitt tidligere
stortingsvedtak og den politiske sitsen
før valget.

66 - 65 - 30
Men levealdersjustering kommer
heller ikke offentlig ansatte utenom.
65 år er altså ingen hellig pensjoneringsgrense, etter hvert som nye kull
får økt sin gjennomsnittlige levealder.
Opptjeningstid er heller ikke utvetydig. Og alle individuelle avvik fra ”den
ideelle pensjonist” – også kalt ”66-6530” – må få sin pensjon justert. Hva
med de som går av med pensjon noen
år før de fyller 65? Hva med de som
har mindre enn 30 års opptjening? Og
hvilke overgangsordninger skal man ha,
på veien fra det nåværende til det nye
pensjonssystemet?

Fra venstre BFs nestleder Hanne Brunborg,
rådgiver Thor Bjarne Stadshaug og forbundsleder Monica Deildok. De har vanligvis hvert sitt
tariffområde å forholde seg til. Men i år ble KS,
staten og Oslo kommune forhandlet sammen.

Felles interesser
Alle de fire hovedorganisasjonene – YS,
LO, Unio og Akademikerne – fant ut at de
hadde tilstrekkelig med felles interesser
til å fremme felles pensjonskrav i årets
oppgjør. Og de holdt sammen helt fram
til mål, så vidt det var. I kommentarene
etter oppgjøret er det tydelig at YS og LO
hadde foretrukket en annen løsning enn
den som ble resultatet. - LO Kommune
anbefalte primært kombinasjonsmodellen,
men den fikk ikke bred nok tilslutning, sa
Fagforbundets leder Jan Davidsen etter
oppgjøret. – Resultatet vi kom frem til er
etter YS’ syn en midlertidig løsning, skriver
vår egen hovedorganisasjon YS i dette
nummeret av Bibliotekaren.
Lønnstilleggene
Økonomien i oppgjøret kom helt i bakgrunnen. Ikke rart ettersom kommunesektoren avtale årets lønnstillegg allerede i fjor.
Og med en finanskrise som svever over
vannene, var det ikke mulig for partene i
de andre tariffområdene å gjøre annet enn
å skli inn et resultat i nærheten av dette.
Rammene på 4,72 % i KS, 4,74 % i Oslo
kommune og 4,4 % i staten viser dette.

Det nærmer seg midnatt og meglingsfrist. BFs sentrale forhandlingstrio tester hverandres allmennkunnskaper med spørsmål fra Trivial Pursuit. Fra venstre rådgiver Thor Bjarne Stadshaug, forbundsleder
Monica Deildok og nestleder Hanne Brunborg.
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Alt på en gang
Men tilbake til selve oppgjøret. La oss gå
tilbake til tirsdag 26. mai. Det bygger seg
opp til meglingsinnspurt. Bibliotekarforbundets tre forhandlere kalles inn til møte
i YS-regi for å drøfte skisser som verserer
mellom partene. Forbundsleder Monica
Deildok, nestleder Hanne Brunborg og
rådgiver Thor Bjarne Stadshaug har vanligvis hvert sitt tariffområde å forholde seg
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til. Men i år forhandles KS, staten og Oslo
kommune sammen, i hvert fall når det gjelder pensjon. Dessuten står alle hovedorganisasjonene samlet på arbeidstakersida av
bordet. Alle organiserte lønnstakerne i hele
offentlig sektor står skulder ved skulder. En
svært spesiell situasjon.
Kaffe og TP
Jeg møter BF-trioen i forbundets kontorer i Lakkegata utpå kvelden. Det er noen
timer igjen til meglingsfristen utløper.
Sammen med forhandlerne til Norsk Skolelederforbund slår man tida i hjel med kaffe
og TP-spørsmål. Sentrale tarifforhandlere
har det vel omtrent som anestesileger – 90
prosent venting og 10 prosent panikk.
I dagene forut for denne siste kvelden
har det vært noen YS-møter for å bli
orientert og drøfte framdriften. Media
har merket seg at den totale samlinga
på arbeidstakersida er et sterkt forhandlingskort. Regjeringen vil like dårlig om
det skulle bli streik i hele offentlig sektor
bare måneder før valgkampen kommer
i gang. Arbeiderpartiets Martin Kolberg
satte jo ”Fagbevegelsen, fagbevegelsen,
fagbevegelsen” som en av pilarene for
den rød-grønne seieren for fire år siden.
Og de rød-grønne vil gjerne forsette i
regjering også etter valget. Men samtidig
kan det bli dyrt å innfri pensjonskravene
fra fagbevegelsen.
Brikker i spillet
BF er en av brikkene i forhandlingsspillet. En forholdsvis liten brikke i et ganske
stort spill. Men forbundsleder Monica
Deildok, nestleder Hanne Brunborg og
rådgiver Thor Bjarne Stadshaug er med
i spillet, helt der framme. Ikke i den lille
kretsen som møter meklingsmannen og
statsråden. Men i kretsen som YS samler

Alle hovedsammenslutningen leverer samlet krav
i årets statsoppgjør. F.v.: Arne Johannessen,
Unio Stat, Curt A. Lier, Akademikerne Stat, Pål
N. Arnesen, YS Stat, Siri Røine, statens personaldirektør og Morten Øye, LO Stat. (Foto: Liv
Hilde Hansen)

etter hvert som ting skjer. På linje med
andre forbund – store og små – kan BF
bidra til retningen på oppgjøret, og til
avgjørelser om hva som kan være akseptabelt eller ikke.
Tirsdag 26. mai er det altså mye venting.
Media er usikre på rollefordelinga mellom
Riksmeglingsmannen, Regjeringa og
partene i oppgjøret. Men alle ser at det
er regjeringa som sitter med nøkkelen til
løsninger. Vi skjønner at det er regjeringa
som arbeidstakersida forholder seg til.
Venting og alminneligheter
Organisasjonene har formulert sine pensjonskrav. De er kjent for både regjering
og arbeidsgivere. Det er arbeidsgruppe i
gang mellom partene. Riksmeglingsmannen legger til rette og leter etter mulige
løsninger. Men ingen har lov til å si noe
til pressa. Bortsett fra meklingsmannen
selv. Og derfra kommer det som regel
nøye utporsjonerte alminneligheter. Vi

Thor Bjarne Stadshaug og Monica Deildok spiser
pizza og diskuterer skisser. Det er meglingsnatt
i YS-huset.

husker Reidar Webster, som drev denne
kunsten til subtile høyder. Nå er det andre
meklingsmenn, men også de kan denne
kunsten.
Denne tirsdagen har det vært fellesmøte
for YS-forbundene på formiddagen. Etter
det er det timesvis med venting. Så kommer melding til alle forhandlere om at det
forventes ”ny framdrift” ved 19-tida. Alle
må være klare til å møte på kort varsel.
Klokka blir 20. Våre forhandlere fortsetter med kaffe og TP-spørsmål. Skal de
bestille pizza, eller må de plutselig stikke
bort i YS-huset på møte? Klokka blir 21.
Fremdeles ingen nye beskjeder. BFlokalene er kun et steinkast fra YS-huset,
så de er klare til å møte på kort varsel.
Klokka blir 22. TP-spørsmålene går rundt,
stemningen er både avslappet og hektisk.
Blir det løsning i natt? Eller blir det streik
i morgen? Klokka blir 22.30.

Hanne Brunborg (t.h.) og Monica Deildok drøfter
meglingssituasjonen med andre YS-forbund.
Fristen er overskredet, situasjonen er uavklart
og streik er på dette tidspunkt en mulighet.

Notat og pizza
Så skjer det. Halvannen time før meglingsfristen går ut, får alle forhandlere en
sms med beskjed om å møte i YS-huset
umiddelbart. Vi kaster oss ut i et øsende
regnvær og småløper over Vaterlands bru
bort til YS-huset. Rundt 40-50 forhandlere
samler seg i et møterom. Notater sirkulerer.
Det står verken avsender eller dato på dem.
Her skal mye være innforstått, også det at
dokumenter, skisser og forslag underveis i
meglinga er unntatt offentligheten, for å si
det mildt. Etter at tariffoppgjør er ferdige må
slike dokumenter nærmest regnes som ikke
å ha eksistert. Det er utenkelig å henvise
til foreløpige meglingsdokumenter i senere
diskusjoner.
Altså: Notater sirkulerer. Forhandlerne
leser. Det kommer inn en bunke med pizzaesker. Det spises og leses samtidig. Er det
noe nytt her? Er det noe akesptabelt her? Er
det noe uakseptabelt her? BFs forhandlere
utveksler synspunkter med folk fra andre
forbund.
Møtet begynner. YS sin forhandlingsdelegasjon orienterer. Det er en alvorlig
stemning i rommet. Men små ironiske,
kanskje selvironiske, kommentarer blir det
også plass til: - Meklingsmannen har sagt
til media at det er forhandlet intenst hele
dagen. Vel, vi kan vurdere sannhetsgehalten i det, sies det lakonisk.
Forsamlingen humrer. De er godt kjent
med at den utadrettede retorikken ofte
dekker over mye venting i sentrale tariffoppgjør.
Fortsatt samlet
Men vi antar at det er uformelle samtaler
mellom partene. Og hovedorganisasjonene
står fremdeles godt samlet.
Møtet fortsetter. Dette er vanskelige
problemstillinger. Mange deltakere kan mye
om dette, men det er like fullt vanskelig å ha
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 full oversikt over ulike modeller for offentlig

ansattes pensjon. Og ikke minst konsekvensene av de ulike modellene for gamle
og unge, heltids- og deltidsansatte, tidlig
pensjonerte og seint pensjonerte, osv. Man
må lene seg mye til forhandlingsledelsen i
YS og de kompetente tallknuserne der.
Blir det streik?
Klokka er 23.30. Meklingsfristen går ut
om en halv time. Uten løsning i sikte, skulle
dette tyde på streik. Noen timers eventuell
megling på overtid kan da umulig være
nok til å lose dette oppgjøret i mål? Men
likevel – jeg sjekker nyhetsmedia på nettet
og synes ikke det helt lukter streik. Det gjør
det ikke helt i møterommet heller.
Ved midnatt meldes det at statsråd Dag
Terje Andersen inviterer til oppklaringsmøte
i AID. Noen nevner at tidligere oppklaringsmøter ikke nødvendigvis har vært så
oppklarende.
Så vandrer alle forhandlere til fellesmøte
hos Riksmeglingsmannen. - Vi får se om det
er von i hangandes snøre, sies det.
Ved ett-tida om natta melder vi ”Ingen
avklaring ved meklingsfristens utløp” på
BFs nettsted. Betyr det at det megles på
overtid? Ingen vet helt sikkert hva utsettelsen skal kalles. Men kl 02.30 kan vi melde
at meglingsfristen formelt er utsatt 24 timer.
Altså ingen streik onsdag morgen. Forhandlerne kan omsider få seg litt søvn.

En ukes utsettelse
Onsdag blir litt antiklimaks. Verken meglingsresultat eller streik. Og utpå kvelden
kommer meldinga om at meglingsfristen
blir ytterligere utsatt, til over pinsen. En hel
ukes forsinkelse.
Det er tydelig at regjeringa vil gjøre alt
de kan for å finne en løsning. Og framover
mot den nye fristen bygger det seg opp

Meglingsfristen er utsatt en uke. BFs forhandlere kan møtes og gjøre opp status innenfor ordinær
arbeidstid. Fra venstre forbundsleder Monica Deildok, nestleder Hanne Brunborg og rådgiver Thor
Bjarne Stadshaug.

igjen. Det snakkes om ulike bruttomodeller,
påslagsmodeller og overgangsordninger.
Våre forhandlere innkalles til nye møter. Det
regnes på konsekvenser av ulike modeller
som legges fram. Partene ser likt ulikt på
forslagene, men det er stor interesse for
å holde samlet front helt fram til mål. Og
motparten har stor interesse av å komme
til et resultat uten streik.
Lovende spor forlatt?
Hvordan de endelige forhandlingene natten til torsdag 4. juni forløp, må de sentrale
forhandlerne selv gjøre rede for. Det kan
se ut som et lovende spor plutselig ble
forlatt til fordel for det som til syvende og
sist ble resultatet. For utpå morgenkvisten
kom meldingen om at partene hadde funnet en forhandlingsløsning – eller var det
meglingsløsning? I hvert fall: ingen streik.

Dagens pensjonsordninger blir i hovedsak
videreført.
Siste ord er nok likevel ikke sagt om
pensjon i offentlig sektor. Det blir garantert
omkamper og justeringer. - YS håpet det
ville vært mulig å finne en mer langsiktig
løsning som var akseptabel for våre medlemmer. Likevel valgte vi å stå sammen med
de øvrige forhandlings-sammenslutningene
for å få til en enighet for hele offentlig
sektor, sa forhandlingslederne Gunn Olander i YS-K og Pål Arnesen i YS-S etter at
oppgjøret var i mål. – Vi unngår streik, men
hadde ønsket at det var mulig å finne en
mer langsiktig og bærekraftig løsning som
i sterkere grad hadde stått seg i forhold
til levealdersjustering og indeksering, sa
forhandlingslederne.
Men BFs sentrale forhandlere har gjort
jobben. I denne omgang.

Stemningen virker god når de sentrale forhandlerne fra YS-forbundene møtes. Også når møtene er midt på natta, med fulle møterom og og uklar tidsplan.
Store og små forbund lytter til hverandres synspunkt. Her er Hanne Brunborg, Thor Bjarne Stadshaug og Monica Deildok midt i YS-fellesskapet.
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BF-sekretariatet svarer

Når lokale lønnstillegg
”flyter oppå” ny minstelønn

Bibliotekarforbundets
forhandlingskurs I
Onsdag 2. september - fredag 4. september
Sted:
Dag 1: 		
		
Dag 2 og 3:
		

Møtelokale ”Akerselva,
YS-huset, Brugata 19, Oslo
NITOs konferansesenter,
Lakkegata 3, Oslo

Begge kurslokalene er i gangavstand
fra hotell og offentlig kommunikasjon.
Kursansvarlig:
Rådgiver Thor Bjarne Stadshaug
Foredragsholdere:
Thor Bjarne Stadshaug
Børge Rostvåg
Monica Deildok
Innholdet i kurset vil bl.a. være:
yy Hovedtariffavtalens bestemmelser om
lønn og forhandlinger, med særlig fokus
på forberedelse til lokale forhandlinger
yy Generell forhandlingsteknikk
yy Øvelser i forhandlinger
Første dag av kurset er deltakerne delt etter tariffområde. Andre og tredje dag er felles kurs om forhandlingsteknikk.
Vi håper at mange kan delta!
Påmelding til BFs sekretariat senest 21. august
Meld på til: BFs sekretariat, epost: bf@bibforb.no
NB! Det er viktig at du oppgir epostadresse og telefonnummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi hvor
mange netter du skal bo på hotell. Bibliotekarforbundet dekker alle utgifter, men du bestiller selv reise.
Bibliotekarforbundet booker hotell.
Kontakt sekretariatet (tlf 48 02 09 00) dersom det
er noe du lurer på i forbindelse med kurset.
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Tariffinformasjon fra YS etter årets tariffoppgjør:

Videreføring av dagens pensjonsordning
- hva innebærer det?
Partene i forhandlingene om ny og tilpasset
tjenestepensjonsordning i offentlig sektor
har kommet til enighet om å forlenge dagens
ordning.Selv om dagens pensjonsordning
videreføres, blir det likevel noen endringer.
De endelige tekniske tilpasningene er ikke
ferdige. Beskrivelsene som følger er basert
på den begrensede delen av avtalen som
har kommet på plass. YS vil følge opp de
detaljerte beskrivelsene overfor Arbeids- og
inkluderingsdepartementet (AID). Vi er i løpende dialog med AID for å få opp eksempler
og avklaringer på hvordan ordningen kan
tilpasses etter 2011.
I praksis kan den ansatte velge to måter
å ta ut pensjon på: Fleksibel folketrygd eller
AFP. De som tar ut AFP vil følge et annet
pensjonsløp enn de som velger fleksibel folketrygd med rett til å jobbe ved siden av.

rantien levealdersjusteres. Det vil si at etterhvert som levealderen øker, (pensjonene
skal fordeles på flere år), blir bruttogarantien
noe lavere.
Ytelsen fra tjenestepensjonen gjøres så
om til en netto ytelse. Denne ytelsen forblir
uforandret uavhengig av når en begynner å
ta ut folketrygd. En forutsetning er at en har
30 års opptjening i tjenestepensjonen.
Det vil si at en kan ta ut folketrygd tidligere
og jobbe ved siden av.
Alle som begynner å ta ut folketrygd før
fylte 67 år etter denne modellen, vil påvirke
sin livsvarige tjenestepensjon og ikke oppnå
66 prosent.
Selv om en jobber etter at en har tatt ut
noe pensjon og får noe mer opptjening i folketrygden, påvirker ikke dette størrelsen på
tjenestepensjonen som utbetales fra 67 år.

Fleksibel folketygd
Tar man ut fleksibel folketygd skjer samordningen ved fylte 67 år. Dette gjelder også
de som ønsker å ta ut ny fleksibel folketrygd
fra fylte 62 år.
En regner da frem hvilken opptjening en
vil ha i folketrygden ved 67 år og samordner
dette med tjenestepensjonen, slik at en når
66 prosent av sluttlønn. Denne bruttoga-

AFP
De som ønsker å ta ut AFP vil få tilsvarende
AFP som i dag. En får da en folketrygdberegnet AFP fra 62 til 64 år. Deretter får en
en tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år.
Denne blir da på 66 prosent fra 65 år, og
skal levealdersjusteres.
Akkurat som i dag vil kravet for å få (full)
tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år være

at en har 30 års opptjening ved 62 år.
For øvrig er vilkår for AFP og avkortningsregler uforandret.
Det blir derfor strenge avkortningsregler
for de som går av tidlig: Grensen på maksimum inntekt ved siden av pensjon på 15 000
kroner i året videreføres.
Offentlig ansatte må ut i fra dette gjøre
noen valg i forhold til hvordan de ønsker å
kombinere arbeid og pensjon:
1. De som ønsker å slutte helt å jobbe,
bør ta ut AFP (etter dagens regler)
fra 62 år. De bør så ta ut folketrygd
fra 67 og vil få (samordnet) tjenestepensjon.
2. De som ønsker å jobbe noe før 67
år, kan ”fylle opp” med del-AFP, og
ta folketrygd og tjenestepensjon fra
67 år.
3. De som vil jobbe full tid etter fylte 62
år, kan ikke ta ut AFP og bør ikke ta ut
folketrygd, fordi da vil pensjonen fra
67 år bli lavere.
I dag får de fleste i offentlig sektor en
ekstra samordningsfordel fra 67 år, slik at
flertallet ender opp på nivåer over 70 prosent.
Disse samordningsfordelene vil etter hvert
bli borte, fordi en ikke samordner med en
standardisert folketrygd, slik som i dag.

YS om løsningen som foreligger
YS Stat, YS Kommune og YS K Oslo
kommune forsøkte å finne en langsiktig
løsning for tjenestepensjon i offentlig
sektor, men under meklingsinnspurten
forelå det bare ett alternativ med stor
nok oppslutning: Å forlenge dagens
ordning.
Partene utsatte meklingsfristen en
uke. Dette var helt nødvendig for å få
utredet arbeidstaker- organisasjonenes
krav og for å sikre beslutningsgrunnlaget. Både under forhandlingene og
meklingen ble det presentert flere ulike
løsninger: Fra regjeringens påslagsmo8
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dell, til modifiserte bruttoordninger og
kombinasjonsalternativet.
Det unike og viktige i dette oppgjøret
har vært at fagbevegelsen har stått
samlet bak kravene til ny og tilpasset
pensjonsordning helt frem til meklingen
ble avsluttet. Det har vært en stor styrke
for å komme fram til et meklingsresultat.
Samholdet er grunnen til at vi kom frem
til enighet og dermed unngikk en omfattende konflikt i offentlig sektor.
Resultatet vi kom frem til er etter YS’
syn en midlertidig løsning. Konsekvensen av å forlenge dagens ordning er at

de nødvendige tilpasninger for levealdersjustering og indeksering ikke er
foretatt. Det betyr at vi på sikt ikke har
sikret dagens nivå for tjenestepensjon
for arbeidstakere i offentlig sektor.
Kravet om å videreføre 66 prosent
av sluttlønn ved 65 år, forutsatt 30 års
opptjening, vil etter hvert utvannes av
levealdersjusteringen. Dagens bruttoordning motvirker ikke denne utviklingen. I en langsiktig løsning må vi derfor
fokusere på de årskullene som kommer
etter oss og som fullt og helt skal ha
opptjening i nytt system for folketrygd

[ TARIFFOPPGJØRET ]

og tjenestepensjon.
YS har hele tiden påpekt at nivåene
på pensjonsytelsen er viktigst, sammenholdt med nødvendige garantier. Dette
gjelder både nivået for de som må gå
av med pensjon ved 62 år og ved 65
år. I tillegg har det vært viktig å få på
plass et system for de gruppene som
har særaldersgrense og hvor man har
plikt til å fratre tidlig.
Levealdersjusteringen gjør at nivåene
i bruttoordningen gradvis går nedover.
Med en maksimal opptjeningstid på
30 år blir det nødvendig å stå lenger
i jobb for å opprettholde nivået på
pensjonen.
Svært mange av de gruppene som er
organisert i YS arbeider mer enn 30 år før
fylte 62 eller 65 år. Og flere vil det bli. Vi
mener disse ekstra årene også må kunne
regnes med for å påvirke levealdersjusteringen. I bruttoordningen vil dette kun
gjelde opptjening etter 67 år, et tidspunkt
der mange av våre medlemmer allerede
har gått av med pensjon.
Et av hovedmålene med pensjonsreformen har vært å finne systemer som
stimulerer de ansatte til å stå lenger i jobb
– dersom det er helsemessig mulig. Fra
2011 får også offentlig ansatte muligheten
til å kombinere jobb og pensjon, men i et
begrenset omfang. Man kan ta ut fleksibel
alderstrygd fra folketrygden fra fylte 62
år og i tillegg arbeide ved siden av. Når
vi nå viderefører dagens ordning for AFP

innebærer det en vesentlig avkorting av
inntekten for de som må gå tidlig. Dermed
reduseres stimuliene for å stå i arbeid for
store grupper. Det faktum at det fins ulike
ordninger i privat og offentlig kan bli en
utfordring for å få en mobilitet av ansatte
mellom de ulike sektorene.
I kombinasjonsalternativet, som er
vedlagt meklingsmannens møtebok, lå
det gode og lange overgangsregler som
ivaretar alle de som i dag har et arbeidsforhold i offentlig sektor. I tillegg skisserer
det et system for langsiktig løsning for
morgendagens ansatte i offentlig sektor.
Dette mente vi var et godt grunnlag å
forhandle videre på.
En økning av parameterne og tydeligere
garantier i kombinasjonsløsningen ville
gitt en god løsning for våre medlemmer.
Dette gjelder både langtidsutdannende
med korte karriereløp, yrkesgrupper med
stort innslag av deltid og et moderat
lønnsnivå, og de med lange karriereløp
og jevn stigning i inntekt.
YS vil arbeide videre for å få på plass
en mer langsiktig og tilpasset tjenestepensjonsordning. For en periode kan
vi imidlertid leve med en forlengelse av
dagens ordning.
Til slutt til dere som venter på uravstemning: Sektorstyrene har besluttet å
ikke sende dette pensjonsoppgjøret ut til
medlemmene fordi det er en videreføring
av dagens ordning.

Økonomi
Moderat oppgjør i Staten
Den økonomiske rammen i årets
oppgjør i statlig sektor ble på 4,4
prosent.
Elementene:
yy Det gis et generelt tillegg på
2400 kroner fra ltr. 1- 45
yy Det gis et prosenttillegg på 0,68
prosent fra ltr. 46- 80
yy Det gis et kronebeløp på 4800
kroner fra ltr. 81- 95
Tillegget tilsvarer litt over 1
krone timen, på lik linje med det
som ble avtalt i privat sektor.
Lokal forhandlingsbestemmelse
åpnes, men det avsettes ingen
sentrale midler til å gjennomføre
disse.
Partene har også blitt enige om
nedsette et partsammensatt utvalg
som skal jobbe med eventuelle
likelønnsutfordringer innefor det
statlige tarifffområdet fram mot
hovedoppgjøret 2010.
4,72 prosent i KS
Økonomien i kommunesektoren
ble avtalt i fjor men har følgende
innretning:
Det gis et generelt tillegg på 3.1
prosent av den enkeltes grunnlønn,
dog minimum kroner 9.000.
Tillegget gis til alle ansatte i
stillinger som omfattes av Hovedtariffavtlen (HTA) kapittel 4 med
virkning fra 1. mai 2009.
Minstelønnssatser justeres tilsvarende.
Samme økonomi i Oslo
Økonomisk resultat for Oslo
kommune:

F.v.: YS-leder Tore Eugen Kvalheim, Sveinung Berger, leder for YS K Oslo Kommune, Gunn Olander,
leder for YS Kommune, Pål N. Arnesen, leder for YS Stat, Kristine Sandvik, seniorrådgiver i YS og
Dag Bjørnar Jonsrud, sektoransvarlig for YS Kommune like før meklingsfristens utløp ved midnatt,
natt til 27. Mai. (Foto: Liv Hilde Hansen)

Det gis med virkning fra 1. mai
2009 et tillegg på lønnstabellen
1,95 prosent, dog minimum kroner 6000. Dette gir en totalramme
på 4,74 prosent for lønnsoppgjøret
2009. Det er det samme som er
gitt i øvrige norske kommuner.
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Karis kalender

Å komme på banen
I vår fredelige krok av verden forbereder
vi sommerferien. I andre deler av verden
kjemper de for sitt demokrati – og for sine
liv. Det siste eksemplet i rekken er Iran.
Denne våren har det vi liker å kalle den
norske biblioteksaken, klart å fange offentlighetens oppmerksomhet et kort øyeblikk.
Når det skjer, kaster vi inn alle våre gode
argumenter: de mange instrumentelle som
lesetrening, digital kompetanseheving og
multikulturell møteplass, og lik tilgang til
kunnskap, kultur, opplevelse og digitale
ressurser. Men aller høyest holder vi den
ideelle fanen, og på den står det demokrati
og ytringsfrihet.
Jeg vet ikke hvordan iransk bibliotekvesen ser ut, eller hvilken rolle det (eventuelt)
spiller i folks liv. Men jeg kan ikke la være
å lure: hvordan forvalter de norske bibliotekene sitt demokratioppdrag?
Biblioteket som arena for
ytringsfrihet og debatt
Mens jeg var student (for noen få år
siden), foretok jeg en liten og høyst uvitenskaplig spørreundersøkelse via postlisten
Biblioteknorge. Jeg spurte om i hvilken
grad norske bibliotek hadde arrangementer – utstillinger, foredrag, møter eller

Har Litteraturhuset stjålet klærne våre mens vi
badet? Mens Deichman er opptatt med kunst
og kultur, så er det i Litteraturhuset at de
”viktige” samfunnsdebattene foregår, hevder
Kari Frodesen. (Foto: Erling Bergan)
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lignende – knyttet til samfunns- og politikkspørsmål som miljø, globalisering og den
da pågående Midtøsten-konflikten.
Resultatet var heller tynt; ingen rapporterte at de hadde slike temaer på sin
agenda; det nærmeste jeg kom var ett
arrangement av en lokal miljøorganisasjon (hvor bibliotekaren kjente aktivisten
personlig), mens noen få rapporterte at de
gjerne ville, men det ble ikke tid til slikt.
Stikkprøver på de lokale bibliotekenes
nettsider bekreftet dette inntrykket; det
handler hovedsaklig om (skjønnlitterære)
forfattermøter, lesekvelder og (lokale)
kulturopplevelser.
Selvfølgelig finnes det eksempler som
jeg ikke fanget opp; Koranutstillingen i
Telemark (mars i år) er kanskje det mest
nærliggende. Den var et flott forsøk, og
skapte stort oppstuss og sterke lokale reaksjoner, men debatten som fulgte på vår
interne postliste, viste at vi som profesjon
er ganske dårlig rustet til å håndtere både
de prinsipielle og de praktiske sidene ved
en slik situasjon.
Det kunne vært interessant å gjøre en
grundig(ere) undersøkelse av hva som
egentlig skjer på dette feltet. Men det aner
meg at det er langt mellom de dagsaktuelle debattene. Og spørsmålet jeg stiller
meg er: hvis slike debatter ikke foregår i
bibliotekene, hvor finner vi dem da?
Mens vi (bok) bader
I Oslo er det Litteraturhuset som har
tatt denne rollen – stjålet klærne våre
mens vi badet, så å si. Mens Deichmanske
bibliotek er opptatt med kunst og kultur,
litterære arrangementer og filmvisninger
(ja, jeg vet at det fins unntak), så er det
i Wergelandsveien at de ”viktige” samfunnsdebattene foregår. I perioden da
Porsgrunnsbiblioteket hadde sin lokale
Korandebatt, hadde Litteraturhuset arrangementer som ”Hva er det med religion?”
(om religion som faktor i samfunnsdebatten), en biografikonferanse med tittelen

”Det politiske menneske”, ”Dialogmøte om
hat” knyttet til våre møter med minoriteter
(med kronprinsen som deltaker), ”Driving
Democracy from Within” (om grunnlaget
for demokratiutvikling), for bare å nevne
noen. Senere i sesongen har temaer som
vestens forhold til Islam, kapitalismens
fremtid og vårt forhold til rasisme stått
på plakaten. I tillegg til de litterære arrangementene.
Det handler om relevans
Nå kan man kanskje si at bibliotekets
rolle er å bygge demokratiet nedenfra, og
at andre får ta seg av de store, overordnede debattene. Men min påstand er at
dette – blant mye annet – handler om å
synliggjøre bibliotekene som arena for samfunnsdebatten, ikke minst når vi forventer
mer penger til virksomheten. Da må vi vise
vår relevans, også på dette området.
Stortingsmeldingen vi nettopp har fått,
inneholder en ”gulrot”; midler vil bli styrt
til bibliotek som utvikler seg som arena
– såkalte modellbibliotek. Kanskje vil vi
se noen som tar (tilbake) rollen som debattarena for sentrale samfunnsspørsmål
og politikkområder.
I Oslo vil det nok ta litt tid; nye Deichman
er utsatt igjen og kommer ikke på denne
siden av grunnlovsjubileet. Frem til da har
de sikkert mer enn nok annet å henge fingrene i, men i resten av landet gleder jeg
meg til å følge med på om noen ser samfunnsdebatt som en utviklingsmulighet.
Bibliotekmeldingen har også et annet
løfterikt tiltak: man vil evaluere (og forhåpentlig revolusjonere) bibliotekarutdanningen. Hvis vi mener alvor med å bære
demokratifanen foran oss, så må profesjonen settes i stand til å drive med mer
enn høytlesing, kunstutstilling, lesetrening
og seniorsurf.
Vi må slippe til debatten!
Kari Frodesen
Spesialbibliotekar

Musee du Louvre, Paris

foto: www.parissnapshot.com

Foredlet gjennom flere år
og hypermoderne!
Et biblioteksystem med skjulte skatter; små gullkorn
som ligger i løsningen!
Bibliofil er foredlet gjennom mange år nå, i tett
samarbeid med de som bruker det til daglig drift av
biblioteket.
Men samtidig: Bibliofil er hypermoderne, med bruk

av de siste teknikker og løsninger.
BIBLIOFIL er bygd for fremtiden; et system du kan
vokse med.
Man river ikke det som er solid. Man bygger videre
på det.
Så også med Bibliofil.

levert av
Bibliotek-Systemer AS. Postboks 2093, 3255 Larvik
Te l e f o n : 3 3 1 1 6 8 0 0 . Te l e f a k s : 3 3 1 1 6 8 2 2 . I n t e r n e t t : h t t p : / / w w w. b i b l i o f i l . n o E - p o s t : f i r m a p o s t @ b i b l i o f i l . n o

[ BIBLIOTEKUTVIKLING OG SOLIDARITET ]

BF og NORWAC samarbeider
om utvikling av Gaza-bibliotek
På 90-tallet bidro norske bibliotekarer til oppbygging av helsefagbibliotek i Midt-Østen. Ett av dem er
ved Shifa-hospitalet i Gaza. Den forverrede situasjonen – og ikke minst
krigen i vinter – har etterlatt biblioteket i svært dårlig forfatning. Nå har
bistandsorganisasjonen NORWAC og
Bibliotekarforbundet inngått en samarbeidsavtale for revitalisere helsefagbiblioteket ved Shifa-hospitalet.
Tekst & foto: Erling Bergan

- Vi er svært glade for at dette samarbeidet har kommet i stand, sier
prosjektdirektør John Eivind Jensen i
NORWAC. Organisasjonen har jobbet
med bistand og utvikling på helseom-

BF-leder Monica Deildok og prosjektdirektør John Eivind Jensen i NORWAC inngår samarbeidsavtalen for utvikling av helsefagbiblioteket ved Shifa-hospitalet i Gaza.

rådet i Midt-Østen siden 1983, men
ble spesielt kjent gjennom innsatsen
til Mads Gilbert og Erik Fosse under
Gaza-krigen i vinter.
Det var på 90-tallet – under den
håpefulle perioden etter Oslo-avtalen
– at biblioteket ved Shifa-hospitalet

Avtale mellom NORWAC
og Bibliotekarforbundet
Situasjonen i Gaza er svært vanskelig på mange felt, også når det gjelder utdanning, kompetanseutvikling og gode bibliotektilbud. På 90-tallet sørget NORWAC for
at Gaza Health Sciences Library ble etablert på Shifa-hospitalet med faglig hjelp fra
Bibliotekarforbundet. Utviklingen etter årtusenskifte har vært problematisk, og de
siste årene har det blitt åpenbart at biblioteket trenger ny hjelp.
NORWAC og Bibliotekarforbundet (BF) vil samarbeide for best mulig å hjelpe
Gaza Health Sciences Library til å fylle sin rolle som et godt fagbibliotek for helseprofesjoner i Gaza.
BF setter sammen en gruppe bibliotekarer som kan bistå NORWAC med råd i
arbeidet med å utvikle helsefagbiblioteket i Gaza. BF vil, så langt arbeidet i forbundet
tillater det, gi eget personale permisjon med lønn for å bistå NORWAC med arbeidet
i Gaza. BF vil anbefale andre arbeidsgivere å gjøre det samme.
NORWAC vil holde BF orientert om utviklingen av biblioteket. NORWAC vil fremheve bibliotekprosjektet og samarbeidet med Bibliotekarforbundet i sammenhenger
der det er naturlig.
Oslo 9. juni 2009
John Eivind Jensen			
Prosjektdirektør 			
NORWAC			
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Monica Deildok
Forbundsleder
Bibliotekarforbundet

ble bygget opp. Det ble installert
programvare, det ble kjøpt inn bøker,
tidsskrifter og CD-ROM, det ble holdt
kurs og drevet veiledning i bibliotekarbeid. Leger og annet helsepersonell
fikk etter hvert et bibliotektilbud de
kunne bruke som et hjelpemiddel i sin
videreutdanning. Det var åpent, gratis,
tilgjengelig og stille, av betydning i et
vanskeligstilt område.
Biblioteket på Shifa-hospitalet er
nå altså i dårlig forfatning. NORWACdirektør John Eivind Jensen kan fortelle
om store problemer, etter å ha sett det
selv i vinter. Samtidig er NORWAC i posisjon til å styrke det igjen. Etter Gilbert
og Fosses synlighet under siste krig,
har NORWAC fått inn midler til gjenoppbygging på helseområdet. De vil
prioritere oppbygging av biblioteket på
Shifa. Til det trenger de bibliotekfaglige
vurderinger og kunnskap. Og det er her
Bibliotekarforbundet kommer inn.
- Det er positivt at Bibliotekarforbundet kan bidra på denne måten,
sier forbundsleder Monica Deildok i
Bibliotekarforbundet. Hun synes det
er helt naturlig for en fagforening som
BF å ha internasjonal solidaritet som en
del av sin aktivitetsportefølje.
Bibliotekarforbundets bidrag er ikke å
bevilge penger, men å organisere faglig
bistand. Det finnes kompetanse i BF som
kan komme helsefagbiblioteket i Gaza til
stor nytte. Den inngåtte avtalen mellom
NORWAC og BF viser dette.

Deichman utsatt – igjen
Flytting av Deichmanske bibliotek til Bjørvika blir utsatt i tre år. Nå får
ikke Oslo nytt hovedbibliotek før i 2017. Planene har opprinnelig vært
at nybygget skulle påbegynnes i 2011 og stå ferdig i 2014. Utsettelsen
nå skal skyldes at motorveien i Bjørvika ikke blir fjernet før i 2012.
Utsettelsen skal i seg selv imidlertid ikke føre til endringer i arkitekturen. Byrådet melder at de følger vinnerutkastet fra arkitektkonkurransen. Dermed blir spanjolen Juan Herreros arkitekten bak nye
Deichman.
I følge NTB skal Oslo kommune ha kjøpt de nødvendige tomtene i
Bjørvika av Hav Eiendom for 300 millioner kroner.

NYT SOLEN
OG HA EN
FIN FERIE!

Slik skal Deichmans nye hovedbibliotek se ut når vinnerforslaget Diagonale
står ferdig. Men nå er åpningen utsatt til 2017. (Illustrasjon: Lund Hagem
Arkitekter og Atelier Oslo)

8. juni samlet forbundsstyret i BF seg til sitt siste møte før
sommeren. Gjennomgang av resultatene i de ulike tariffområdene
sto sentralt. Men det gjorde også bibliotekmeldinga, i og med at
styremøtet var dagen før kulturkomiteen på Stortinget skulle legge
fram innstillinga i saken. Ellers var det flere organisatoriske saker
på dagsorden: forbundets nye design-profil, vårt nye nettsted og
økonomisk oversikt etter årets første tertial.
Styret behandlet også en søknad om medlemskap fra en som
hadde utdanning som avvek fra standard bibliotekarutdanning,
men som vedtektene åpnet for medlemskap for likevel. Denne
saken ga styret en sjelden anledning til å tolke en del sentrale
begreper i BFs medlemsskapskriterier, og forholdet mellom disse
og ulike bibliotekar-definisjoner som kan tillegges utdanninger
og offentlige myndigheter. Forbundsstyret vil ta disse problemstillingene opp på bredere basis også på et seinere møte, etter
sommeren. Det er både behov for stødig tolkning av nåværende
vedtekter, og vurdering av om det er ønskelig å fremme endringsforslag til neste landsmøte.
Til slutt bevilget BF inntil kr 15.000 til gjenoppbygging av det
nettopp nedbrente biblioteket i slumområdet Pumwani i Nairobi.
BF har tidligere bidratt til utvikling av dette biblioteket, og syntes
det var naturlig å svare positivt på henvendelsen som nå var kommet fra bibliotekarutdanninga ved Høgskolen i Oslo.

Vi ønsker alle våre
kunder og forbindelser
en riktig god sommer!

Bibliotekaren 7/2009

13

Bibliotekenes IT-senter AS • Malerhaugveien 20 • Pb. 6458 Etterstad • 0605 Oslo
Tlf: 22 08 34 00 • Faks: 22 08 98 80 • salg@bibits.no • www.bibits.no

Styremøte etter
tariffoppgjøret

[ UTDANNING ]

Nytt fra BIBIN

Bibliotekarutdanninga
ved Høgskolen i Oslo

Årets bacheloroppgaver
Fristen for innlevering av bacheloroppgaven er 15. mai hvert år. Det knytter seg
alltid stor spenning til innleveringen. Hvor mange studenter har kommet i mål i
år? Hvilke temaer har de skrevet om denne gangen? Hvordan er kvaliteten på
oppgavene for dette kullet?
Tekst: Liv Gjestrum
Studieleder,
Høgskolen i Oslo
Avdeling for journalistikk,
bibliotek- og informasjonsfag
Bibliotek- og informasjonsstudiene

Halve vårsemesteret 3. studieår er avsatt til arbeidet med bacheloroppgaven,
og studentene arbeider med et selvvalgt tema. Det er et stort selvstendig
stykke arbeid, og hver student får inntil
15 timer veiledning av lærer. I år var 61
kandidater oppmeldt, og 52 leverte.
Som vanlig er det stor spredning i
temaene. Et påfallende trekk ved årets
”bunke”, er at mange hadde valgt en
oppgave innenfor faggruppen ”Litteratur og bruker”. Oppgavene innbefatter
tradisjonell litterær analyse både av
lødig litteratur og av populærlitteratur,
Noen handler om innkjøpsordningen
og/eller bokmarkedet, andre om litteraturformidling. Noen tar for seg
andre medier enn boka. Her er noen
eksempler:
yy Den heroiske detektiv: analyse av to hardkokte detektiver i to forskjellige medier
yy Dataspill i biblioteket
yy Varen og verket: en undersøkelse av litteraturformidling i
folkebibliotek og bokhandel
yy Dyremotiv i billedboken: hvordan uttrykkes annerledeshet
ved hjelp av dyr i billedbøker for barn utgitt i Norge
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yy Ung og flerkulturell: innvandrerungdom i litteraturen
Innenfor emnegruppen ”Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning” har vi de
siste årene sett en dreining i valget fra
tradisjonelle oppgaver som det å lage
en bibliografi eller et register mot mer
digitale emner. Dette er en naturlig
utvikling. Det betyr imidlertid ikke at
de ”tradisjonelle” emnene er blitt borte.
Det er bare færre som velger dem. Her
er noen smakebiter:
yy Folkebiblioteket på nett: en kvalitativ undersøkelse av seks
folkebiblioteks nettsider
yy Tesaurus om himmellegemer
yy Gressing i biblioteket i ei digital tid
yy Revisjon av populærmusikkdelen
”Emneord for musikk-dokument
i EDB-kataloger”
Gruppen av mer samfunnsorienterte
oppgaver er noe mindre i år enn det

En av årets bacheloroppgaver tar for seg dataspill i biblioteket. (Illustrasjonsfoto: Erling
Bergan)

pleier å være, men de tar opp viktige
og interessante temaer. Dette er et par
av årets titler:
yy Kjønn i organisasjoner: femininitet
og maskulinitet i folkebibliotek
yy Hva slags samarbeid forekommer
mellom skolebibliotek og lærere i den
videregående skolen?
For to år siden gikk vi over fra karakteruttrykket bestått/ikke bestått til å gi
gradert karakter. Lærere og sensorer
var i utgangspunktet noe skeptiske
til endringen. De trodde det skulle bli
vanskelig å anvende graderte karakterer på så ulike oppgaver. Det var en
ubegrunnet frykt, og jeg tror alle er fornøyde med dagens ordning. Ikke minst
studentene. De synes det er rimelig at
de belønnes med en god karakter hvis
de legger mye arbeid i oppgaven. Så
gradert karakter virker motiverende.
En del av bacheloroppgavene vil etter
hvert kunne lånes ved Læringssenteret
ved Høgskolen i Oslo. Hvilke vites ikke
i skrivende stund siden sensuren ikke
har falt enda. De svakeste blir ikke gjort
tilgjengelige for utlån, og studentene må
dessuten gi sitt samtykke. Men mange
av årets oppgaver vil opplagt være
interessante og berikende lesning. Om
ikke lenge skal også masterstudentene
levere sine oppgaver. Ti kandidater er
oppmeldt i år, og hva de har skrevet
om, kommer jeg tilbake til i et senere
nummer. I mellomtiden: Riktig god
sommer!

[ DIGITALISERING ]

Bokhylla.no er her
Onsdag 27. mai lanserte
Nasjonalbiblioteket sitt prosjekt Bokhylla.no. Ved åpninga inneholdt bokhylla
rundt 12.000 rettighetsbelagte bøker i fulltekst,
i tillegg til bøker som er
falt i det fri. Det dreier seg
om bøker som ble utgitt i
1690-, 1790-, 1890- og
1990-årene.
Tekst & foto: Erling Bergan

På åpningsdagen kom kulturminister Trond
Giske til Nasjonalbiblioteket for offisielt å
åpne Bokhylla. Han hadde ikke før gjort det,
før hele tjenesten kollapset. Antall besøkende
oversteg kapasiteten, ble det sagt. Giske forlot
arenaen mens Vigdis Moe Skarstein og Stig
Bang fra Nasjonalbiblioteket rodde det hele
i land ved å snakke om hva vi skulle ha sett.
Og etter at nyhetens interesse la seg, så
tjenesten ut til å virke.
Hastverksprosjekt?
Men kritikken la seg ikke av den grunn. –
Oppsiktsvekkende dårlig. Teksten er uskarp,
alle bildene er i dårlig kvalitet. Det er veldig
leit for meg som forfatter å se bøkene mine
presentert på denne måten. De er totalt
maltraktert og ser ikke ut, sa Eirik Newth til
Dagsavisen. Selv om han er en stor tilhenger
av at bøker digitaliseres, er han oppgitt over
hvordan Bokhylla.no framstår. – Det kan
virke som om de har satt i gang for tidlig.
Det hele framstår som et hastverksprosjekt.
Nasjonalbiblioteket burde nok ventet ett år

Bokhylla.no er her: Grensesnittet er for dårlig
sier noen. Andre lar seg imponere.

Sentrale aktører bak Bokhylla.no. Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein flankert av (f.v.) Anne
Oterholm, leder i Den norske Forfatterforening, Trond Andreassen, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening, Yngve Slettholm, adm. direktør i Kopinor og Arne Magnus,
forlagdirektør i Aschehoug.

eller to før de lanserte tjenesten, sa Newth,
som hevdet at nettstedet var så dårlig at
det burde stenges inntil det kan komme i en
kraftig forbedret utgave.
Men IKT-sjef Svein Arne Solbakk ved Nasjonalbiblioteket sa til avisa at det ikke var
aktuelt å stenge tjenesten fram til kvaliteten
blir bedre. Han innrømmer at kvaliteten på
teksten og bildene i Bokhylla.no har vært for
dårlig, og han lover bedring.
Newth tar kritikken så langt at han vurderer
å be om at bøkene han har forfattet blir sperret for tilgang, inntil kvaliteten er blitt bedre.
Visuelt som en papirbok
De digitale bøkene i Bokhylla.no er lagt ut
som enkeltsider i bildeformat. Visuelt ser de
ut som papirbøker, med sidetall og mulighet for å bla. Løsningen er fra archive.org.
Samtidig er hele teksten søkbar, leseren kan
hoppe mellom sidetall, og bøkene legges ut
på varige lenker.
– Bøkene er tilpasset en skjermstørrelse
på omtrent 1280x1054, sier Stig Bang. Bokhylla.no egner seg altså dårlig for lesing på
mobiltelefon, men fungerer fint på de fleste
bærbare PC-er.

Nedlasting og utskrift vil ikke være mulig før
den opphavsrettslige vernetiden har utløpt.
Det betyr at de ikke kan leses for eksempel
på et lesebrett, eller hvis man ikke har tilgang
på internett.
Geografiske begrensninger
Mange av bøkene er bare tilgjengelig hvis
man sitter inne i Nasjonalbiblioteket. Det
gjelder for eksempel Beatles av Lars Saabye
Christensen. For bøker som er tilgjengelig
utenfor NBs lokaler, gjelder likevel en klar
geografisk begrensning: Bokhylla.no er bare
tilgjengelig for brukere med norske IP-adresser. Det er også av juridiske hensyn.
Bokhylla.no har nemlig tillatelse til å legge
ut bøkene på vegne av alle rettighetshavere
- også de som ikke selv er medlemmer av
Kopinor. Men den tillatelsen stopper altså ved
landets grenser.
Årlig vederlag
Bokhylla.no er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor. Og det er
gratis. Nasjonalbiblioteket skal betale et årlig
vederlag til Kopinor per bokside som ligger
ute i tjenesten .
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[ LESEKAMPANJE ]

I Egypt går presidentfruen i bresjen for bibliotek

Lesing for alle
I 1991 var det 521 bibliotek i Egypt. Ifølge Unesco var
det i 1999 hele 9671 biblioteker i landet, og antallet
har fortsatt å øke. Prosjektet Lesing for alle er hovedårsaken til utviklingen.
Tekst:

Amal A. Wahab
Norsk-egyptisk journalist
Cairo, Egypt

Bibliotek har vokst frem over alt i Egypt. I
motsetning til Norge finnes det ikke noe
nettverk av offentlig bibliotek, slik for
eksempel Deichmanske bibliotek inngår
i. Derimot har frivillige organisasjoner

Egypts førstedame Suzanne Mubarak begynte
i 1991 sitt landsomfattende prosjekt ”Lesing
for alle.” Interessen for bibliotekvirksomhet
vokste frem.
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etablert egne bibliotek, skoler har egne
bibliotek, offentlig etater, fylker og kommuner har det samme, i tillegg til Egypts
to statsdrevne bibliotek.
Mange av disse har eksistert i flere
tiår, men har manglet den nødvendige
støtten til å drive biblioteket forsvarlig,
til å pusse opp lokalene og til å samle
inn bøker.
I 1991 begynte Suzanne Mubarak,
presidentfruen i landet, sitt landsomfattende prosjekt ”Lesing for alle.” Interessen for bibliotekvirksomheten vokste
frem. Siden den gang har alle frivillige
organisasjoner som driver med sosialt
arbeid, bygget opp et bibliotek, åpent
for hvermann.
De som allerede hadde et bibliotek,
deltok i prosjektet, og de som ikke
hadde ett skaffet seg snart et bibliotek
for å delta i Presidentfruens prestisjeprosjekt. I 1991 var det 521 biblioteker
i landet. I 1999 var det hele 9671
biblioteker.
Et tilbud
Ahmed Yousef (8) og Maha Ibrahim
(11) sitter ute på gressplenen sammen
med vennene sine. Barna som deltar

her er fra 6 år til 13 år, og er her tre
dager i uken, fra klokken 9 til 15, på
Barnebiblioteket i Heliopolis. Biblioteket
er åpent for alle, og det koster bare 40
kroner i årlig medlemsavgift.
Bibliotekene finnes i slumstrøk og i
de minste bygdene, der avgiftene er
nede i 10 kroner for et års medlemskap. Takstene er nemlig avhengig av
strøkene der bibliotekene er. I fattige
strøk er det langt billigere enn i ”rikere
strøk”. Ved mange bibliotek kan barna få
gratis medlemskap, dersom foreldrene
søker om det.
Skolesystemet i Egypt har smuldret
opp i et voldsomt press på elevene og
et vanvittig pensum. Resultatet er ofte
at barna ikke orker å ta i en bok på
fritiden sin.
Det merker vi også når vi prater med
barna på biblioteket, de fleste var mer
glad i å tegne og spille teater enn å
holde en bok i hånda.
- Jeg er mer glad i å tegne, men innimellom er det også gøy å lese. Mest
liker jeg kanskje å høre andre lese, sier
Ahmed til Bibliotekaren.
Maha derimot synes det er herlig å
lese, og låner ofte med seg bøker hjem,

Prosjektet Lesing for alle utnytter mulighetene biblioteket gir både til utdanning og andre fritidsaktiviteter. Her er barna ute på plenen og koser seg
i sola. Noen leser, andre deltar i leker og konkurranser som bibliotekarene arrangerer for dem. (Foto: Amal A. Wahab)

og liker det meste. Hun sitter sammen
med de andre ute på plenen. Inne på
biblioteksalen er nemlig en førskoleklasse på besøk.
Hun forteller at dagen er delt opp i
timer, så ”vi sitter ikke inne og leser hele
dagen”. Hun forteller at de også tegner,

leker ute, deltar i konkurranser som stolleken og andre hyggelig aktiviteter.
- Svært ofte får vi besøk av skoleklasser gjennom hele året. Vi leser høyt for
dem, arrangerer konkurranser og de kan
tegne og lage ting de kan ta med seg
hjem, forteller Marwa Abdel Rahman.

Egypt, lesing, bibliotek
yy Den egyptiske byen Alexandria
huset i antikken det som den
gang var verdens desidert største
bibliotek.
yy Antikkens bibliotek rommet mellom en halv og én million ruller,
mye av datidens kunnskap, men
dette var tilgjengelig kun for et
lite intellektuelt sjikt.
yy Egypt har i dag 76 mill. innbyggere. 71 % av befolkningen
kan lese og skrive i følge FNstatistikk.
yy Det nye biblioteket i Alexandria
tiltrekker oppmerksomhet som
symbol med referanser til antik-

kens bibliotek, og på grunn av arkitekturen, men det kritiseres for
å være mindre relevant overfor
brede kunnskapsbehov i landet.
yy Presidentfruen Suzanne Mubarak
har stilt seg i spissen for lesekampanjer og bibliotekutbygging
i Egypt.
yy ”Lesing for alle” er en kampanje
som stimulerer til lesing og bibliotekutbygging.
yy For mer om Integrated Care
Society og ”Lesing for alle”-kampanjen, søk opp www.ics.org.eg i
Google og be om oversettelse av
dette nettstedet.

- Viktigst for oss er at barna lærer å
respektere og være glad i boka. Det er
ikke alltid vi leser i bøkene. Noen ganger
foretrekker vi hørespill eller å drive med
teater, sier Rahman til Bibliotekaren.
Et nettverk
The Integrated Care Society ( Jamiya
al-Riaja al-motakalmila), med presidentfruen Suzanne Mubarak som sin øverste
leder og beskytter, startet prosjektet
”Lesing for alle” sommeren 1991. Organisasjonen driver med sosialt arbeid
på alle nivåer, som å gi sosial støtte til
kvinner og hjelpe dem til å etablere egne
bedrifter. Men de har altså et bibliotek
som er åpent for alle.
På hovedkontoret til organisasjonen
i Kairo, snakker Bibliotekaren med
Amani Shokri al-Geadi (34). Al-Geadi
er bibliotekar og jobber som organisasjonssekretær for senteret.
- Senteret driver mye med sosialt
arbeid i mange av landets fattige strøk.
Vi tilbyr trening og kurs for å utdanne
kvinner og menn, som ikke har muligheten og pengene til selv å gjøre dette.
I tillegg kommer bibliotekene, sier hun
til Bibliotekaren.
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al-Geadi forteller videre at prosjektet
Lesing for alle drives med støtte fra blant
annet Informasjonsdepartementet og
Kulturdepartementet.
Prosjektet Lesing for alle, legger til
grunn betydning av lesing for fremtidig
generasjoner og for landets utvikling, og
har som mål å utvikle barnas kjærlighet
for lesing, oppmuntre barn og familiemedlemmer til å bruke biblioteket, og
utnytte de mulighetene biblioteket gir
både til utdanning og andre fritidsaktiviteter.
Dessuten er det sentralt i prosjektet
å gjøre det mulig for barn i utkantstrøk
og i mindre bygder å nyte biblioteket
gjennom mobile bibliotek, biler som er
omgjort til bibliotek og som hver måned
besøker forskjellig utkantstrøk, slik at
barna der får muligheten til å benytte
seg av bibliotekene.
Det arrangeres nasjonale og lokale konkurranser for å oppmuntre barna til å delta med aktiviteter,
enten de er artistiske eller litterære.
Hvert år arrangeres dessuten en nasjonal Lesefestival i månedene juni,
juli og august, da skolene har ferie.
En reell mulighet
I 1994 ble et nytt prosjekt lagt til
Lesing for alle: Prosjektet ”Familiebi-

Bibliotekene får ofte skoleklasser på besøk. Her er en førskoleklasse på besøk fra skolen
al-Tarbia al-Haditha i Kairo. (Foto: Amal A. Wahab)

blioteket” har som mål å oppmuntre og
gjøre det mulig for egyptere å kjøpe
billige bøker og etablere sine egne
boksamlinger hjemme.
Gjennom Familiebiblioteket blir bøker
publisert og solgt for en billig penge. I
1999 ble hele 18 millioner bøker solgt
gjennom dette prosjektet og tallet har
siden den gang fortsatt å øke.
Suzanne Mubarak fikk Unescos gull-

Bahaa Taher, bokaktuell i Norge med romanen ”Kjærlighet i eksil”, mener Familiebiblioteket har
gjort det økonomisk mulig for mange egyptere å kjøpe bøker. (Foto: Amal A. Wahab)
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medalje, Aicienne-medaljen, for sine
nasjonale prosjekter. Både Lesing for
alle og Familiebiblioteket ble integrert i
Unescos internasjonale prosjekt ”Utdanning for alle”.
Den egyptiske forfatteren, Bahaa
Taher, bokaktuell i Norge med romanen
Kjærlighet i eksil, uttaler til Bibliotekaren
at prosjektet har hatt stor betydning for
egypterne.
- Livet er blitt så dyrt at det ofte er
vanskelig å prioritere kjøp av bøker. Da
prioriterer man heller mat og drikke.
Men gjennom Familiebiblioteket selges
bøkene så billig at langt flere egyptere
får en reell mulighet til å kjøpe bøker,
sier han.
De siste tiårene har tendensen gått
i retning av at egyptere ikke er et spesielt boklesende folk. De siste årene
har mange hatt fokus på religiøse verk,
og mange leser ikke så mye annet enn
det.
Likevel er Taher optimistisk og ser en
klar økning, om enn liten, i kjøp av bøker.
Hans bøker selges for 35 kroner, og det
er relativt dyrt. Til sammenligning selges
bøker som velges inn til Familibiblioteket
for tre til fem kroner.
Boka hans har solgt nesten 30 000
eksemplarer, noe forfatteren sier er
mye til Egypt å være. Taher ler høyt i
det han forteller at ”forleggeren endelig innrømmer at han tjener penger på
mine bøker.”

[ INNTRYKK ]

Månedens bilde

Community Box Library
(Foto: Bri Vos / November 2006)
Fotografen var i Bangla Desh 4 måneder i 2006,
engasjert i utviklingsarbeid.
Her har hun fanget en gruppe som låner,
leverer og bytter bøker fra et ”boks-bibliotek”.
Fotografen lar seg fascinere
av betydningen et lite bibliotek-tilbud har,
sammenlignet med hva som skal til
i hennes hjemland England.
”Dette er folkets egen institusjon
i Begun Bari-slummen”, skriver hun.
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Bibliotekmeldinga er ferdig
behandlet i Stortinget
Bibliotekmeldinga har vært til offentlig debatt en tid nå.
Men den er formelt sett rettet til Stortinget, og gyldig først
etter behandlinga der. Nå har dette skjedd. Familie- og kulturkomiteen har laget sin innstilling og Stortinget har debattert det hele. En sluttstrek er satt og vi har fått en nasjonal
bibliotekpolitikk vedtatt av nasjonalforsamlingen.
Tekst: Erling Bergan

Det hele begynte med – ja, hva skal vi si
at det begynte med? Stortingsmelding
nr 22 (1999–2000) Kjelder til kunnskap
og oppleving, den såkalte ABM-meldinga,
er kanskje et naturlig startpunkt. Her var
det lista opp en rekke tiltak. Men likevel
kunne en ny Stortingsmelding (St.meld nr
48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot
2014) slå fast at: ”Med ABM-utvikling som
hovudaktør og koordinerande instans skal
det gjennomførast eit utgreiingsarbeid
om sentrale problemstillingar på bibliotekområdet”. Og i 2004 ga departementet
mandat for utredninga, som ble lagt fram
i 2006 under navnet ”Bibliotekreform
2014”.
Men departementet kunne ikke applaudere alle forslagene i utredninga, de
måtte vurdere dem selv, blant annet fordi
mandatet for ”Bibliotekreform 2014” var
gitt av foregående borgerlige regjering
med Valgerd Svarstad Haugland som
kulturminister. Men det skulle gå nesten 3
år før kulturminister Trond Giske fikk lagt
fram sin stortingsmelding om bibliotek.
17. april i år kom den, med svært kort tid
for Stortinget til å behandle den før den
lange parlamentariske sommerferien. Og
etter ferien er det stortingsvalg, med det

May Hansen (SV),
saksordfører:
- Vi skal følge opp
det som står i
meldinga.
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som måtte komme av nye politiske konstellasjoner. Det er kanskje ikke sannsynlig, men man kan ikke utelukke at en ny
politisk ledelse i Kulturdepartementet vil
ha nye utredninger og meldinger, at de vil
signalisere noe annet i bibliotekpolitikken
enn Giske og de rød-grønne har gjort.
Ulike flertall
Familie- og kulturkomiteen på Stortinget har altså levert sin innstilling til
bibliotekmeldinga. At de rød-grønne
partiene på Stortinget slutter seg til stortingsmeldinga, er ikke overraskende. Vi
vet jo at statsråder i en flertallsregjering
sjekker med sine stortingsrepresentanter
før de legger fram saker. Det var gjort
også i denne saken.
Men det er grunn til å merke seg at
en enstemmig komité, dvs alle partier –
inkludert Fremskrittspartiet, har uttalt at
”Komiteen er tilfreds med at meldingen
tar til orde for å utvikle omstillingsdyktige
bibliotek som kan tilby alle innbyggere
bedre bibliotektjenester.” Når vi nærmer
oss et stortingsvalg der FrP kan ta hver
fjerde stemme, er det svært bra at også
de ser folkebibliotek som viktige, og at
de har akseptert at det er en offentlig
oppgave. I egne merknader kommer
dette godt fram: ”Komiteens medlemmer
fra Fremskrittspartiet mener den norske
kulturarven representerer store verdier
for det norske samfunn – den er vår felles historie, hukommelse og sentral som
grunnlaget for vårt moderne samfunn.
Disse medlemmer ser arkiver, biblioteker og museer som helt sentrale når det
gjelder ivaretakelse av vår kulturarv, og
formidling av denne i dagens samfunn og
til kommende generasjoner.”

For mye flerkulturelt for FrP
Men vi aner konturene av noe litt
gammelmodig i fokuseringa på å ivareta
arven. Fremskrittspartiet har nemlig også
merknader der de avgrenser seg mot
utviklingstrekk bransjen selv ser positivt
på: ” Disse medlemmer mener den fremlagte meldingen har for stort fokus på det
flerkulturelle. Disse medlemmer ønsker en
kulturpolitikk som i første rekke ivaretar
norsk kultur og kulturarv. Disse medlemmer mener integrasjon av uttrykk fra andre
kulturer bør foregå i et naturlig tempo
og bør ikke være en offentlig oppgave.
Norsk kultur lever i naturlig samvær med
andre kulturer og trenger derfor ikke egne
stimuli for å ta til seg nye impulser – de
blir best tatt imot når de ikke blir forsert
inn. Disse medlemmer kan derfor ikke se
behov for at norske biblioteker skal bruke
betydelige midler til publikasjoner på for
eksempel aviser og litteratur fra innvandrernes hjemland. Unntatt fra dette er
selvfølgelig fag- eller skjønnlitteratur som
er viktige sett i et internasjonalt perspektiv
og som er tilgjengelig på internasjonalt
brukte språk.”

Ulf Erik Knudsen
(Fremskrittspartiet):
- Bibliotekenes
kjernevirksomhet
må styrkes.

Mange av oss – både bibliotekbrukere
og bibliotekarer – har grunn til å reagere
på denne politikken fra FrP. Det er absolutt ikke bare bibliotekfaglige grunner til
å imøtegå disse holdningene.
Men når ryggmargsrefleksen slår til, må
vi også ta med oss at FrP har beveget seg
et stykke i bibliotekpolitikken siden 80- og
90-tallet. De sier nå blant annet: ”Disse
medlemmer viser til at i et kunnskapssamfunn som vårt, er tilgang på informasjon
av avgjørende betydning, og bibliotekene
har gjennom mange år vært viktige bi-
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dragsytere i så måte. Disse medlemmer
ser det som en viktig offentlig oppgave å
sikre tilstrekkelige bevilgninger til drift og
investeringer i biblioteksektoren.”
Styrke kjernevirksomheten
Fremskrittspartiet har til og med – på
sett og vis – akseptert gratisprinsippet.
Men de gjør det på den måten som bibliotekorganisasjonene har måttet slå tilbake
gang på gang fra andre partier før, ved å
skille mellom bøker og annet materiale.
FrP sier: ”Disse medlemmer mener bibliotekenes kjernevirksomhet må styrkes, men
at aktivitet med hensyn til ren underholdningstilbud, som konkurrerer med privat
næringsliv med fordel kan reduseres. Disse
medlemmer mener dette gjelder blant
annet utlån av dataspill, CD, DVD osv.”
Men regjeringskåte som de borgerlige er, gjelder det å finne felles grunn
til misnøye med de rød-grønne, også i
bibliotekpolitikken. Det er fornøyelig å se
at FrP er med i kritikken av at Giske har
vært for lite forpliktende, at FrP har hatt
større forventninger til bibliotekpolitikken
enn Giske har greid å innfri: ”Komiteens
medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre,
Kristelig Folkeparti og Venstre er tilfreds
med at den lenge bebudede stortingsmeldingen om bibliotek endelig foreligger,
men konstaterer dessverre at Regjeringen
– gjennom meldingen – fortsetter å være
uforpliktende med hensyn til fremtidige
satsinger på bibliotekfeltet. Bibliotekmeldingen har således ikke oppfylt forventningene. Disse medlemmer deler mye av
virkelighetsbeskrivelsen og drøftingene i
meldingen, men er skuffet over at de aller
fleste tiltakene bare handler om å ”greie
ut” og ”vurdere”. Disse medlemmer viser
til at departementet har hatt flere år på seg
siden utredningen ”Bibliotekreform 2014”
kom i 2006 til å gjøre de nødvendige
vurderinger og avklaringer, og disse medlemmer tok det nærmest for gitt at bibliotekmeldingen skulle presentere konkrete
og forpliktende planer for den framtidige
satsingen i biblioteksektoren.”
Med slike merknader i innstillinga er det
kanskje grunn for bibliotekfolk til å se lyst
på et eventuelt regjeringsskifte?
Venstre prioriterer bibliotek
Og partiet som i så fall helst bør inn i
kulturdepartementet?: ”Komiteens medlem fra Venstre vil i denne forbindelse vise
til at Venstre i hver budsjettbehandling
denne stortingsperioden har prioritert

biblioteksektoren ut over Regjeringens
forslag til bevilgninger.”

Trine Skei Grande
(Venstre):
- Venstre har
prioritert bibliotek
høyt i alle våre
alternative budsjett.

Trine Skei Grande har dessuten fremmet
eget forslag om penger til bibliotekbygg i innstillinga: ”Stortinget ber Regjeringen snarest
mulig om å igangsette et investeringsprogram for biblioteklokaler. Satsingen på et investeringsprogram skal gjelde for hele neste
stortingsperiode, og tydeliggjøres gjennom
en forpliktende opptrappingsplan.”
Fylkesbibliotekene
I lobbyvirksomheten fra bibliotekorganisasjonene har blant annet fylkesbibliotekenes
skjebne stått i fokus. Her understreker
komiteens flertall, alle unntatt medlemmene
fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig
Folkeparti, ” at bibliotekkompetansen i
fylkeskommunen vil ha stor betydning for å
realisere de målene som ligger i meldingen.
Det bør derfor fortsatt være en forankring
av fylkeskommunens oppgaver i lovverket,
selv om oppgavene dreies mot utvikling
og rådgivning.” Men Kristelig Folkeparti tar
den helt ut, og sier: ”Komiteens medlem
fra Kristelig Folkeparti er kritisk til at Regjeringen vil fjerne kravet om fylkesbibliotek i
bibliotekloven. Fylkesbibliotekene er viktige
ressurs- og kompetansesentra, og verdifulle
bidragsytere inn mot hele biblioteksektoren.
Dette medlem mener fylkesbibliotekene
bør styrkes som utviklingsaktører på flere
områder. Selv om det i meldingen legges
opp til at enkelte oppgaver skal ivaretas av
fylkeskommunen, mener dette medlem at en
lovforankring av fylkesbibliotekene er viktig
for å sikre fortsatt gode bibliotektjenester
på regionalt nivå.”

May-Helen Molvær
Grimstad (KrF):
- Fylkesbibliotekene
bør ikke svekkes.
Tvert imot bør de
styrkes.

Sør-Varanger vant fram
Komiteen har merket seg den kraftige oppgangen i bruk av Det flerspråklige bibliotek
(DFB), og det ser flertallet positivt på. Men
det forhindrer dem ikke i å be departementet
flytte ansvaret for russisk dit det naturlig hører
hjemme, til grensebyen Kirkenes: ”Komiteens
flertall, alle unntatt medlemmene i Fremskrittspartiet, er kjent med at prosjektet norskrussisk bibliotek- og infomasjonstjeneste ved
Sør-Varanger bibliotek i Kirkenes har vært en
suksess, og at prosjektet ofte framholdes som
et godt eksempel på hvordan bilateralt kulturarbeid kan drives. Kontakten og samarbeid
over grensene i nord øker, og det er derfor
viktig å styrke det norsk-russiske samarbeidet
om bibliotektjenester, og utvikle tilbudet i takt
med behovet i regionen. Et sterkere grenseregionalt biblioteksamarbeid bør bli en viktig del
av den norsk-russiske kulturhandlingsplanen.
Flertallet ber departementet vurdere om det
nasjonale ansvaret for russisk litteratur bør
legges til Sør-Varanger bibliotek.”
BF merker seg partienes prioriteringer
Bibliotekarforbundets leder Monica
Deildok synes innstillinga er spennende
lesning. Hun anbefalte bibliotekarer særlig
å lese komitémedlemmenes merknader til
meldinga. - Innstillingen har så langt jeg kan
se ikke endret hovedlinjene i Stortingsmelding 23, men er meget interessant lesning,
sier BF-lederen. Det er i punkt 2 og 3 av
innstillingen at komitémedlemmenes kommentarer og forslag gjøres rede for. - Her
fremgår partienes ulike vektlegginger og
prioriteringer på bibliotekfeltet tydelig.
Bibliotekarer bør lese dette med stor interesse, sier forbundslederen.
Etter første gangs gjennomlesing av
innstillinga, satt Deildok med det samme
inntrykket som etter møte hun var i med
komiteen: - Mange av disse politikerne har
satt seg grundig inn i feltet. Det står fast
uavhengig om man er enig eller uenig i
de ulike tilnærminger de har, sier hun BFlederen synes dette danner et grunnlag for
dialog om videre bibliotekutvikling, uavhengig av hvem som sitter med regjeringsmakt
til høsten. - Samtidig mener jeg at man i
komiteens innstilling kan se ulikhet i tilnærming og prioriteringer mellom rød-grønn og
borgelig side, påpeker forbundslederen.
BF vil bruke dokumentet som et utgangspunkt for videre arbeid i forhold til de
politiske partiene. Forbundsleder Monica
Deildok ser også at BF må forberede seg
på lovarbeidet som vil komme i kjølvannet
av bibliotekmeldinga.
Bibliotekaren 7/2009
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Tekst:
Førsteamanuensis
Roswitha Skare
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø

Utfordringer med samlingsbasert undervisningsmodell
Vårsemesteret 2009 ble det
for første gang undervist
i emnet Dok-2030 som er
det siste emnet i bachelorløpet i dokumentasjonsvitenskap. Emnet har fått
tittelen ”Bachelorprosjekt i
dokumentasjonsvitenskap
(30 stp.)”.

kemeldinger om at studentene var fornøyd
med innholdet og med undervisningen,
men mindre med samlingsmodellen, noe
som kan skyldes at de aller fleste oppfatter
seg som fulltidsstudenter og bor mer eller
mindre permanent i Tromsø. De fleste ga
uttrykk for at de hadde vanskelig med å
jobbe konsentrert med stoffet mellom samlingene, spesielt når mye av stoffet var så
krevende som Habermas. De ønsket også
flere forelesnings- og seminartimer for å få
bedre tid til å snakke om stoffet.

Vårsemesteret 2009 ble det for første
gang undervist i emnet Dok-2030 som er
det siste emnet i bachelorløpet i dokumentasjonsvitenskap. Emnet har fått tittelen
”Bachelorprosjekt i dokumentasjonsvitenskap (30 stp.)”.

Samlingsbasert undervisning
er utfordrende
Disse tilbakemeldingene var på mange
måter ikke overraskende. Samlingsbasert undervisning er utfordrende både
for foreleser og student og krever mye
selvstendighet og ikke minst struktur av
studentene. Litt mer overraskende var
derimot at studenter på siste semesteret på
bacheloren ga så sterkt uttrykk for dette.
Disse skal tross alt enten videre på masterstudiene eller ut i arbeidslivet. Spørsmålet
blir da om de er godt nok forberedt på det.
Uten å gi et svar på dette spørsmålet må
det vel kunne antas at ikke alle er like godt
forberedt. Årsaken til det kan ligge i at mye
ved universitetsstudier, bl.a. det å kunne
skrive vitenskapelig og arbeide selvstendig
med et stoff, tas for gitt. Innføringer som
gis i 1. semester er i de fleste tilfeller ikke
obligatoriske for studentene. Her ligger en
viss fare for studieforberedende ”hull”.

Habermas og Anderson
Vi har lagt hovedvekten i undervisningen
på ABM-institusjoner og deres samfunnsansvar. Jürgen Habermas’ Borgerlig offentlighet og Benedict Andersons Forestilte
fellesskap var hovedtekstene som ble
supplert med en rekke nyere artikler om
forholdet mellom nyere medier og offentlighet samt forhold knyttet til deloffentligheter
og forskjellige gruppers bruk av disse.
Emnet ble undervist i fire samlinger á
to dager for å gi studenter som ikke bor i
Tromsø, og som kanskje allerede jobber i et
bibliotek muligheten for å ta del i undervisningen. I emnet lå det også tre obligatoriske
arbeidskrav der det første var en todagers
studietur til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana,
og de andre to var presentasjoner av henholdsvis deler av pensumlitteraturen og
prosjektskissen for oppgaven.
Venter i spenning
15 studenter begynte på emnet, hvorav
14 gjennomførte alle arbeidskravene og
leverte inn prosjektoppgave den 29. mai.
Oppgavene er i skrivende stund ikke vurdert, og vi er spente på resultatet. Emnet
er blant de nye emnene ved fakultetet som
skal evalueres – også det venter vi på i
spenning. I mellomtiden gjennomførte vi
en muntlig evaluering med studentene på
den siste samlingen, og vi fikk klare tilba-
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Undervurderer arbeidsmengden
Vi tror også – i likhet med det som
HiO beskriver i siste nummeret av Bibliotekaren – at studentene undervurderer
arbeidsmengden som følger det å være
fulltidsstudent, særlig når det kommer
til samlingsbasert undervisning. At studentene tilbringer så forholdsvis lite tid
sammen på campus, vil selvfølgelig også
ha konsekvenser for det sosiale miljøet i
gruppa.
Som forelesere jobber vi videre med
disse utfordringene og ser selvfølgelig
på mulighetene for å gjøre den samlingsbaserte modellen bedre med tanke på
oppfølging mellom samlingene.

Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Diskriminering av
etnisk norske?
SPØRSMÅL:
På jobben min står det i stillingsannonser at etniske minoriteter oppfordres til å søke og at kvalifiserte søkere
fra denne gruppen vil bli kalt inn til
intervju. Vi har diskutert dette blant
kollegaer og mener at dette må være
en slags diskriminering av oss som er
etnisk norske. Er dette lov?

Å oppfordre minoriteter til å søke, i en stillingsutlysning, er en mild form for positiv
særbehandling, skriver likestillings- og diskrimineringsombudet. Men det gjelder ikke
uansett. Det vil for eksempel neppe være tillatt å oppfordre etniske minoriteter til å søke
på renholdsjobber. (Illustrasjonsfoto: foma)

SVAR:
Dere har rett i at dette er en
form for forskjellsbehandling. Å
oppfordre til å søke og å kalle
søkere fra underrepresenterte
grupper inn til intervju er tiltak
som likevel kan være lovlige på
bestemte vilkår.
Kravet er at tiltaket må være
nødvendig for å fremme diskrimineringslovens formål og ikke
være uforholdsmessig inngripende
overfor den eller de som forskjellsbehandles. Lovens formål er:
”å fremme likestilling, sikre like
muligheter og rettigheter og å
hindre diskriminering på grunn av
etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion
og livssyn”
Å oppfordre minoriteter til å søke
er en mild form for positiv særbehandling. Formålet er å øke andelen
søkere med denne bakgrunn og
finne kvalifiserte søkere som kan
kalles inn til intervju. Virksomheten
må imidlertid gi jobben til den best
kvalifiserte søkeren. Dersom to søkere er tilnærmet likt kvalifisert kan
arbeidsgiver prioritere søkere med
etnisk minoritetsbakgrunn (moderat
kvotering).

Disse tiltakene kan ikke sies å
være uforholdsmessig inngripende
for etnisk norske søkere.
Det er bare lov å bruke positiv
særbehandling så lenge minoriteter er underrepresentert. Hvis det
allerede er en høy andel ansatte
med etnisk minoritetsbakgrunn på
arbeidsplassen, eller i den aktuelle
stillingskategorien, kan slike tiltak
være ulovlige. Det vil for eksempel neppe være tillatt å oppfordre
etniske minoriteter til å søke på
renholdsjobber.
Muligheten til positiv særbehandling gjelder ikke bare etniske
minoriteter. Et eksempel er når menn
oppfordres til å søke på jobber i
barnehager.
Med vennlig hilsen
Beate Gangås
Likestilling- og diskrimineringsombud

Har du sjekket hva vi har på deg ?
Det er enkelt !
BFs medlemsregister blir aldri bedre enn kvaliteten på informasjonen som er lagt inn. Har vi
korrekt medlemsinformasjon om deg? Har du skifta lønn, jobb, telefon, 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.
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[ GRUNNSKOLEBIBLIOTEK ]

- Vær så god. Her har dere et
bibliotek!
Det var meldinga fra forlaget Exclusive Books, da de overleverte en
hel container med bøker i gave til
en av grunnskolene i en township
utenfor Cape Town, melder NRK.
Lærerne på skolen hadde fått
velge ut bøkene, og overleveringa
skjedde under et arrangement
på den internasjonale bokmessa i
Cape Town.

Lærerne på skolen forteller at
det betyr svært mye at elevene
har tilgang til bøker. I Sør-Afrika er
det offentlig skole og gratis bøker.
- Men de får kun et minimum, sier
læreren Mandi Ngqongqo til NRK.
Mandi Ngqongqos elever bruker
hver dag en halv time på å sitte
stille og lese. Med det nye biblioteket blir det mulighet for større
variasjon og mer leseglede, forteller hun.

SKIPTVET BIBLIOTEK
BIBLIOTEKAR
Det er ledig en 80 % fast stilling som bibliotekar ved Skiptvet bibliotek.
Vi ønsker oss en positiv, humørfylt og dyktig medarbeider som elsker å arbeide med barn og
ungdom. Den kandidaten vi er ute etter, vil få gleden av å ha ansvar for skolebiblioteket, som
bl.a. innebærer klassebesøk, veiledning, brukeropplæring, litteraturformidling, arrangementer,
samarbeid med lærere etc.
Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i et velfungerende bibliotek i en kommune med
naturskjønne og trygge omgivelser. Skiptvet er en liten perle plassert midt i Østfold, 3 mil fra
Sarpsborg og 4 mil fra Moss og Ski. Bygda har 3500 innbyggere, svømme- og idrettshall,
skytterbane, trialbane og et rikt foreningsliv.
Biblioteket er et aktivt kombinasjonsbibliotek med totalt 3 ansatte i 2,1 årsverk.
Skolebibliotekdelen betjener ca. 320 elever på 5.-10. trinn. I tillegg vil du inngå i
folkebibliotekdriften med en kveldsvakt pr uke og lørdagsvakt hver tredje uke.
Vi søker en serviceinnstilt og utadvendt medarbeider med gode kunnskaper innen
informasjonskompetanse og som har stor interesse for litteratur- og informasjonsformidling
overfor barn og ungdom.
Vi ønsker at du har bibliotekarutdanning eller annen egnet utdanning/erfaring.
Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet. Lønn etter kvalifikasjoner og tariffavtale.
Høgskoleutdannet vil gis 8 års ansiennitet etter lokal avtale.
Politiattest kreves.
Nærmere informasjon på www.skiptvet.folkebibl.no eller ved henv. til biblioteksjef Nina
Håkonsen, tlf. 69 80 62 80/ mobil 99 47 48 09, epost: nina.hakonsen@skiptvet.kommune.no.
Søknad og CV med kopier av attester og vitnemål sendes Skiptvet kommune, Postboks 115,
1806 Skiptvet innen 23. juli 2009.
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Illustrasjonsfoto: CTBF

Fikk et helt bibliotek i gave

[ BIBLIOTEKMELDINGA ]

Bibliotekenes plass - på lederplass
Dagen etter at Stortinget
debatterte bibliotekmeldinga
hadde Østlandets Blad en
leder med tittelen ”Bibliotekenes plass i fremtiden”.
Her fremheves betydningen
av bibliotek for folk flest, og
ikke minst den betydningen
som det politiske miljø tillegger bibliotekene.
Lederen tar utgangspunkt i at dataspill
på biblioteket kan fungere inkluderende
for de som er utenfor i kameratflokken,
når familien ikke har anledning til å
anskaffe dataspill og konsoller. Det kan
også være innsikt og ferdigheter man
burde ha med seg, skriver redaktøren,
og fortsetter:
”I den grad dette er et problem som
staten bør engasjere seg direkte i, kan

det sikkert være en god idé å gjøre
biblioteket til en del av løsningen, slik
Stortinget nå legger opp til”.
Å finne en god balanse
Østlandets Blad fremhever at ambisjonene er store når det gjelder bibliotekenes rolle de neste årene, slik bildet
tegnes i bibliotekmeldinga.
”Målene som trekkes opp tilsier at
bibliotekene oppgraderes, og om nødvendig fysisk ombygges, til en sentral
møteplass for «læring, kulturopplevelse
og demokrati», intet mindre. Parallelt skal
utdannelsen styrkes og personell med
en annen kompetanse enn bibliotekarene hentes inn. En av utfordringene må
imidlertid være å finne en god balanse
mellom de nye satsingsområdene og
å ta igjen forsømte deler av det mer
tradisjonelle. For det er liten tvil om at
digitalt og papir vil leve side om side
lenge ennå.”
Avisa har merket seg at kulturminister
Trond Giske tydelig har latt seg inspirere

av multimediale modellbibliotek i våre
nærmeste naboland.
Et spørsmål om bevilgninger
”Men da blir det også tydelig at det
norske bibliotekvesenet har rundt 2000
stillinger færre enn det danske. Å oppfylle de målsettingene Stortinget har
satt sitt stempel på, blir først og sist et
spørsmål om bevilgninger over stats- og
kommunebudsjettene fra år til år.”
Likelydende leder er for øvrig å finne
i flere lokalaviser, f.eks. Tønsbergs Blad,
Farsunds Avis.

ULVIK - PERLA I HARDANGER

ULVIK – PERLA I HARDANGER
Ulvik herad ligg ved Hardangerfjorden
og er omkransa av flotte skog- og
fjellområde som innbyr til tur- og
friluftsliv heile året. I tillegg er det eit
yrande badeliv om sommaren. Me har
eit aktivt idretts- og kulturliv, med
flotte anlegg for leik og idrett både
sommar og vinter. Kulturlivet i bygda
blømer med poesifestival, fiskefestival
og blueshelg- og mykje meir! Snart kan
du vitja vårt nye dokumentasjonssenter
for Ulvik-forfattaren Olav H. Hauge.
Heradet har eit godt utbygt
tenestetilbod. Du får tilbod om
barnehage- og SFO-plass om du
ynskjer det. Hent meir informasjon på
vår heimeside: www.ulvik.kommune.no
Kva ventar deg i Ulvik?
• Fin natur frå fjord til fjell.
• Satsing på helse og poesi.
• Kort veg til tenestene
• Oversiktleg samfunn med
urban karakter.
• Ikkje bilkøar.
• Gode oppvekstvilkår for born.
• Gode omsorgstenester.
• Kort veg til Voss og Bergen.

BIBLIOTEKSJEF
100% vikariat frå ca.21.09.2009 og i eit år fram, med mogleg forlenging.
Hovudarbeidsområde: Biblioteksjefen er fagleg leiar for biblioteka i Ulvik og Granvin, og har ansvaret for drift og vidareutvikling av
bibliotektilbodet i kommunane. Ulvik herad har avtale med Granvin herad om sal av bibliotekfagleg kompetanse. Biblioteksjefen har
arbeidsstad i begge kommunane.
Kvalifikasjonskrav: Bibliotekfagleg utdanning frå høgskule/universitet. Den som blir tilsett må vere sørvisinnstilt, fleksibel, ryddig og ha
gode samarbeidsevner. Må kunne arbeide sjølvstendig.
Me kan tilby deg:
• Utfordrande arbeidsoppgåver
• Sponsing av trimtiltak for tilsette
• Personalhytte på Finse
• Hjelp til å skaffe bustad
• Garanti for barnehage- og SFO plass.
Løn etter avtale.
Søknadsfrist: 31. juli 2009.
Meir informasjon om stillinga kan du få ved å ta kontakt på tlf. 56 52 70 00.
Du kan søkja på stillingane på vår heimeside www.ulvik.kommune under ledige stillingar. Send søknad med CV til
postmottak@ulvik.kommune.no, eller til Ulvik herad – Skeiesvegen 3, 5730 Ulvik. Attestar og vitnemål vert etterspurt ved intervju.
Epost: postmottak@ulvik.kommune.no

Adresse: Ulvik herad, Skeiesvegen 3, 5730 Ulvik.
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ISDN

ISBN

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

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.
Xtra personell – stolt leverandør av flinke folk.

tlf: 02360

www.xtra.no

[ ARBEIDSLIV ]

Sykefraværet opp nesten 5 prosent
Det totale sykefraværet var i 2. kvartal på
6,8 prosent, en økning på 4,6 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Sykefraværet 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 arbeidsledigheten 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.

- 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 involverte 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 mellom 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 restaurantvirksomhet med 6,8 prosent og transport og kommunikasjon
med 6,2 prosent. Sykefraværet har økt i alle næringer i løpet
av det siste året.

Stillingsannonser i Bibliotekaren
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 sykemeldingsblankett 1. september i år åpner for kommunikasjon mellom lege,
arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom hele sykmeldingsperioden,
og introduserer samtidig avventende sykmelding.

Trenger du en ny medarbeider?
Er du på bibliotekarjakt?

BF-stipend til
studentmedlemmer
Bibliotekarforbundets forbundsstyre
vikariat
har satt av inntilLedig
kr 20 000
i 2008 til stipend for
studentmedlemmer
av BF Nesodden bibliotek
ved
ved Høgskolen i Oslo

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.

Bruk Bibliotekaren til å komme i
kontakt med aktuelle søkere!

UNIVERSITETET I AGDER SØKER:

Ledig vikariat
ved Nesodden bibliotek

SPESIALBIBLIOTEKAR/
SENIORKONSULENT

og UniversitetetNesodden
i Tromsø. 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
Stipendet skal brukes
vakker til
og landlig, med god og rask kommunikasjon til og fra Aker brygge i Oslo og Lysaker
deltakelse på konferanser
i Bærum. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender, rikt kulturliv og
og seminar
innen
et bibliotekbransjen.
godt
skoleog barnehagetilbud.
Nesodden
kommune
skal det være
Nesodden
kommune,
med
sine
ca 17.000
innbyggere, I er
en attraktiv
bo-kommune
som godt å bo i alle
livets faser.
ligger med sin lange kyststripe
mot Oslofjorden og Bundefjorden. Attraktiv, fordi den er
Forbundsstyret
skal ha
vakker og
landlig, med Det
god
og rask
kommunikasjon
til og fra Aker brygge i Oslo og Lysaker
er ca
1200utbytte
ansatte i Nesodden kommune. Som ansatt nyter du godt av våre gode låne-,
kortfattet
rapport om
hvilket
i Bærum.
Her er turterreng
både
sommer
og
vinter,
mange
badestrender,
rikt
kulturliv
og
pensjons- og forsikringsordninger, bedriftsidrettslaget vårt og personalhytta
på fjellet. Vi
hadde
av deltakelsen.
et godt man
skoleog barnehagetilbud.
I Nesodden
kommune
det være
bo i alle
leverer avanserte
tjenester, med
krav til skal
høy kvalitet
i allegodt
ledd.åDerfor
trenger vi deg med
livets faser.
god kompetanse og ønske om videre utvikling. Vår visjon er mangfold og muligheter.
Søknad sendes bf@bibforb.no.

Universitetsbiblioteket
Ref. 95/08

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

Søknadsfrist: 20.10.08

Det er ca 1200 ansatteFra
i Nesodden
kommune.
nyter
du godt
av ivåre
låne-,
1. september
2008 erSom
det ansatt
ledig ett
1- årig
vikariat
50%gode
stilling
som bibliotekar ved
Detog
er forsikringsordninger,
ingen søknadsfrist,
Nesodden bibliotek.
Biblioteket har vårt
6 ansatte
fordelt på 5,5 på
årsverk,
pensjonsbedriftsidrettslaget
og personalhytta
fjellet.ogVier i dag lokalisert
søknader kan
sendes
hele krav
året.
på Skolefall.
Det til
er høy
imidlertid
vedtatt
biblioteket
av de
leverer avanserte
tjenester,
med
kvalitet
i alleatledd.
Derfori løpet
trenger
vi nærmeste
deg med årene skal flytte
til nyeom
lokaler
i detutvikling.
planlagteVår
kommunesenteret
på Tangenåsen.
Nesodden bibliotek er inne
god kompetanse og ønske
videre
visjon er mangfold
og muligheter.
Har du spørsmål,
i en svært positiv utvikling, med stor økning i besøk og utlån. Vi ønsker å utvikle en fremtidsrettet
biblioteksdrift,
og søker
etter
en kreativ
engasjert
deltager
i vårt team.
ring BFs sekretariat
09 00.
Fra 1. september
2008
er 48
det02
ledig
ett 1- årig
vikariat
i 50%
stillingogsom
bibliotekar
ved

Full utlysing på www.nav.no og www.uia.no/stilling
eller ved personal- og organisasjonsavdelingen
tlf. 38 14 10 00.
UNIVERSITETET I AGDER
GIMLEMOEN 25A SERVICEBOKS 422
4604 KRISTIANSAND
TELEFON 38 14 10 00 postmottak@uia.no www.uia.no
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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.

Nesodden bibliotek. Biblioteket har 6 ansatte fordelt på 5,5 årsverk, og er i dag lokalisert
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kompå Skolefall. Det er imidlertid
at biblioteket iPersonlige
løpet av de
nærmeste
skalstor
flytte
penserevedtatt
for utdanningskravet.
egenskaper
vil årene
bli tillagt
vekt.
til nye lokaler i det planlagte kommunesenteret på Tangenåsen. Nesodden bibliotek er inne
i en svært positiv utvikling,
medopplysninger
stor økning om
i besøk
og utlån.
ønsker
å utvikletilen
fremNærmere
stillingen
kan fåsVived
henvendelse
biblioteksjef
Ib Aarmo på
tidsrettet biblioteksdrift,
og
søker
etter
en
kreativ
og
engasjert
deltager
i
vårt
team.
tlf 66916052 / 95150883 eller e-post: ib.aarmo@nesodden.kommune.no

Bibliotekaren 10/2008

Søknad med utdanning
CV og bekreftede
kopier sendes
bibliotek,
For stillingen kreves bibliotekfaglig
på bachelornivå.
RelevantNesodden
erfaring kan
kom- Kapellveien2,

BIBLIOTEKSJEF TRONDHEIM pensere
FOLKEBIBLIOTEK
1450 Nesoddtangen
innen 3. september
For elektronisk
for utdanningskravet.
Personlige egenskaper
vil bli tillagt2008.
stor vekt.

søknad, gå inn på

www.nesodden.kommune.no

opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til biblioteksjef Ib Aarmo på
Vil du være leder for Trondheims
størsteNærmere
kulturhus?

tlf 66916052 / 95150883 eller e-post: ib.aarmo@nesodden.kommune.no
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Fylkesbiblioteksjef
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Ta kontakt:
Redaktør Erling Bergan
91 31 80 01
Stillingsannonser i Bibliotekaren
erling.bergan@bibforb.no

  

   Fylkesbiblioteksjef
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biblioteket som helhet.
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Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % fast stilling
som  !
107 x 55,5
bibliotekar,
med arbeidssted
Kampus
Kristiansand.
3!
Universitetsbiblioteket
består
av fem
bibliotek lokalisert
i 
Arendal, Grimstad og Kristiansand, og utfører til sammen 25

 

Trenger du en ny medarbeider? Er du på bibliotekarjakt?
Universitetsbiblioteket
i Agder
er lokaliserti på
universitetets studiårsverk
- 17 av disse ved
virksomheten
Kristiansand.
Bruk Bibliotekaren til å komme i kontakt med aktuelle
søkere!
BIBSYS
brukes som
biblioteksystem.
For informasjon
om 25
Vi utkommer hyppig, du treffer bibliotekarer esteder
og bibliotekari Arendal,
Grimstad
og Kristiansand,
med til sammen
Det er ledig 100% fast stilling som fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder fylkeskommune,
i hele
vi er rimelige:
BIBSYS utvikler IT-løsninger for bibliotek,studenter
forskning
oglandet på en effektiv måte. ogårsverk.
Regionalavdelingen.
universitetet
og universitetsbiblioteket,
http://www.uia.no
For informasjon
om Universitetet se:
i Agder
og universitetsåttendedels side
publisering.
er en16174631.
sentral leverandør tilEninstitusjoner
i er gratis! Kvart side koster 600. En halv
Fullstendig utlysingstekst av stillingen
på www.finn.no,Vi
finnkode:
biblioteket:
www.uia.no
side
kr
1400.
En
hel
side
kr
2600.
Alle
priser
pluss
mva.
Universitets- og Høgskolesektoren, andre forskningsStillingen
Kontaktperson for stillingen: Seksjonsleder Rune Holbek tlf. 38 07 45 66, eller fungerende
Ta kontakt med redaktør Erling Bergan: 91 31
80 01, ellerer tillagt faglig ansvar for virksomhetsområdet
fylkesbiblioteksjef Kari Skibenesinstitusjoner,
tlf. 38 07 47 38.
forvaltningsinstitusjoner og Nasjonalsamlinger.erDette
innebærer
blant annet koordinering,
erling.bergan@bibforb.no.
Stillingen
knyttet
til virksomhetsområdet
Fag og formidling,
FYLKESBIBLIOTEKSJEF – VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Kvinnherad kommune har 13.100
innbyggjarar . Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund

Senior + jobb =

studentmedlemmer
og Odda. Rosendal er
administrativt    000#
/
    !

 
senter. Husnes er største tettstaden
og har vidaregåande skule og han| Bibliotekaren
Bibliotekarforbundets forbundsstyre
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utvikling og kvalitetssikring av oppgaver knyttet til
delssenter. Kvinnherad har eit manghar satt av inntil kr 20 000
med særlig ansvar i forhold til lærerutdanningene og fagområdet
"k^\_©g`jcch`Vei^a\_Zc\Za^\
medievalg, innkjøp, registrering og behandling av
faldig kulturliv. Sjø, fjell og bre gjev
i 2008 til stipend for
1

!!

#!



2
$%&'()*),
pedagogikk. Oppgavene er allsidige, med hovedvekt på samlingsnaturtilhøve for friluftsliv heile året.
studentmedlemmer av BF
mediesamlingene, trykt og elektronisk - for hele

biblioteket. Produktene våre er utviklet i samarbeid
med bibliotekene.

Søknadsfrist: 2. mars 2009

BF-stipend til

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.

80 x 42

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

HOVEDBIBLIOTEKAR

BIBLIOTEKAR
2.
gangs utlysning VED
UNIVERSITETSBIBLIOTEKE
Ved Universitetsbiblioteket i Agder er d

For arbeidsgivere som vil vite mer om hvordan
utvikling,
publikumsarbeidDen
og veiledning/undervisning
studenter
ved Høgskolen i Oslo
universitetsbiblioteket.
som tilsettes vil delta iav
operativ
og Universitetet i Tromsø.seniorpolitikk kan være nyttig for virksomheten.
og ansatte
drift,
blant annet med vakter. Leder av virksomhetsområdet

VANG KOMMUNE

Biblioteksjef

3! 

møter i bibliotekets ledermøte.
Stipendet skal brukes til
For stillingen kreves bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Se mer på BIBSYS nettside: www.bibsys.no
deltakelse på konferanserFor arbeidstakere som vil vite mer om hvilke
60 x 31
Kvinnherad bibliotek er det ledig 100% vikariat
Skule- og kulturkontoret
og seminar innen bibliotekbransjen.
eller
tilsvarendekreves
utdanning.
For stillingen
bibliotekfaglig utdanning på minimum
muligheter de har som Ved
seniorer.
FAUSKE KOMMUNE
som biblioteksjef 01.02.2009-31.01.2010. Mogleg for
bachelornivå,
gode
IKT-kunnskaper
og relevant erfaring.
Relevant
erfaring
og gode
IKT- og språkkunnskaper
vil bli vektlagt. Fauske kommune er regionsenter i Indre Salten medfast
nær
10.000 innbyggere. Kommunesenteret ligger ca. 6 mil
tilsetjing.
Forbundsstyret skal ha
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Bodø og
sentralt
plassert
ved jernbane
og vil
E6. Kommunen
et godt
utbygd skole-, service- og fritidstilbud.
Forutbytte
tillitsvalgte
som
vite merhar
om
hvordan
kortfattetfrarapport
omerhvilket
Viktigste
næringsveier
er offentlig og privat
har spennende,
vakker og variert
natur med
Nærmare
opplysningar
ved biblioteksjefen
telefon
Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi søker en initiativrik, målrettet
man hadde
av deltakelsen.
seniorpolitikk
kantjenesteyting.
bidra
til Kommunen
bedre
arbeidsmiljø
53482777/91667060 eller kultursjefen telefon
Vi serviceinnstilt
søker en medarbeider
somsom
ønsker
å være
pådriver i den
rike muligheter til inspirasjon og rekreasjon.
og
medarbeider
vil trives
meden
undervisnings45 x 23 og
Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 )
og
mer
motiverte
kolleger.
53483195/91531487.
bibliotekfaglige utviklingen, og som vil bidra til å skape etSøknad sendes bf@bibforb.no.
veiledningsoppgaver, og som vil være med å videreutvikle universimest mulig tilgjengelig og godt tilbud for bibliotekets
Det er ledig 100% fast stilling som biblioteksjef i Vang i Valdres.
tetsbiblioteket i Agder som ressurs for studenter og ansatte. Det er ingen søknadsfrist,
Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.
brukere. Evne og vilje til teambygging, samarbeid og
Biblioteket held til i nye lokaler i Vang sentrum med barne- og ungdomsavdeling,
søknader kan sendes hele året.
vaksenavdeling, fagavdeling og galleri.
kommunikasjon vil være avgjørende.
BIBSYS utvikler IT-løsninger for bibliotek, forskning og
Søknadsfrist 15. desember.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile
mang33,75
x 17,5
publisering. Vi er en sentral leverandør til institusjoner i
Har
du spørsmål,
Fauske
bibliotek
har fra 01.01.2009 ledig fast stilling i 100% som bibliotekar.
I tillegg til drift av biblioteket så ønskjer me at biblioteksjefen skal:
foldet
i befolkning.
Det er derfor
et ipersonalpolitisk
mål gjenspeile
å oppnå
enBFs sekretariat 48 02 09 00.
www.kvinnherad.kommune.no
ring
FAUSKE
KOMMUNE
Den statlige
arbeidsstyrken
skal
størst mulig grad
• saman med skulane og barnehagane legge til rette for gode litteraturopplevingar
Universitets- og Høgskolesektoren, andre forskningsLyst
til
å
Arbeidsoppgaver
vil hovedsakelig
være
katalogisering, samlingsutvikling
skranketjeneste.
Fauske kommune og
er regionsenter
i Indre Salten med nær 10.000 innbyggere. Kommunesenteret ligger ca. 6 mil
Myndighetene,
partene
i
arbeidslivet
og
Senter
for
seniorpolitikk
står bak
vinnvinn-kampanjen:
balansert
alderskjønnssammensetning
og
rekruttere
personer
med
og stimulere leselysten til barn og ungdom
mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk
institusjoner, forvaltningsinstitusjoner og Nasjonalfra Bodø og er sentralt plassert ved jernbane og E6. Kommunen har et godt utbygd skole-, service- og fritidstilbud.
• organisere
arbeidet med Den kulturelle skulesekken i Vang kommune
K¨gZbZYji[dgbZ[gZbi^YZch


innvandrerbakgrunn.
Personer
med
innvandrerbakgrunn
oppfordres
mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning
Søkere
måogha 3-årig bibliotekfaglig høyskoleutdanning og Viktigste
gode datakunnskaper.
biblioteket. Produktene våre er utviklet i samarbeid
næringsveier er offentlig og privat tjenesteyting. Kommunen har spennende, vakker og variert natur med
• organisere/legge til rette for gode kunst- og kulturopplevingar i m.a. biblioteket sitt galleri
25 x 13
rekruttere
personer med innvandrerbakgrunn. Personer med
til
å søke stillingen.
 YViVhnhiZbZg[dgjc^kZgh^iZid\]©\h`daZg4
rike muligheter
inspirasjon
og rekreasjon.
Sunndal kommune ligger i Møre og Romsdal
ogtilhar
ca. 7500
med bibliotekene.
Arbeidstiden
medfører
1-2
ettermiddagsvakter
pr.
uke
og
lørdagsvakt
1-2
g.
i
måneden.
36
|
Bibliotekaren
12/2008
innvandrerbakgrunn
oppfordres
til Bergan
å søke stillingen.
Vi søkjer etter
ein medarbeidar som:
Bibliotekarforbundets
redaktør
Erling
arrangerer
innbyggere, hvorav ca. 4.000 bor i kommunesenteret SunnJik^`aZY^c`dbeZiVchZd\Zg[Vg^c\

• har godkjent bibliotekarutdanning
BIBSYS er et forvaltningsorgan, underlagt
dalsøra.
Hydrokultur
Aluminium
er dentlf.største
arbeidsplassen
i
Den til
som
tilsettes
har rettigheter og
og andre
plikter etter
de bestemmelser
studietur
Egypt
for bibliotekfolk
interesserte.
Nærmere opplysninger:
Enhetsleder
Sigrun Fostad
75 60 07
47/480 08 174.
^ZihiZg`i[V\a^\b^a_©4
• er positiv,
serviceinnstilt og lett å samarbeide med
19 x 10
Den
som
tilsettes
har
rettigheter
og
plikter
etter
de
kommunen. Kommunen har et godt utbygd barnehage-, skole-,
Kunnskapsdepartementet, administrativt organisert
til enhver tid
gjelder
tekniske og
administrative
ved
8.-16.som
november.
Turen
blefor
kunngjort
i midten
av junistillinger
og
• er7^YgVi^a\_©gZZi\dYihdh^Vaid\
løysings- og utviklingsorientert


Forog
stillingen gjelderkulturvanligeogkommunale
ansettelsesvilkår,
herunder
6
mnd
prøvetid.
bestemmelser
som
til
enhver
tid
gjelder
for
tekniske
fritidstilbud.
under Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
var i ferd
med å ibli
fulltegnet
førforetas
måneden
var omme.Kommunen
Alltekniske/
Universitetet
Agder.
Tilsetting
av Tilsettingsråd
for
• har interesse for kulturarbeid
Fauske
bibliotek
hargjeldende
fra 01.01.2009
fast stilling i 100% som bibliotekar.
pensjonsordning
i KLP.
Lønn
i h.h.t.
loverledig
og avtaleverk.
 j[dgbZaib^a_©ZcYVWZYgZ4
administrative
stillinger
ved Universitetet
i Agder. Tilsetting har gunstig
For ytterligere
opplysninger
vises
til vår
hjemmeside.
som er arbeidsgiver for våre nåværende 43 ansatte.
informasjon
om turen
ligger på
nettsider www.bibforb.no.
administrative
stillinger
vedBFs
Universitetet
i Agder.
Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være katalogisering, samlingsutvikling og skranketjeneste.
Vi kan tilby
eit godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig løn i naturskjønne
6gWZ^YZbZYbdYZgcZbZidY^``!
 Vang! 
foretas av tilsettingsråd for teknisk-/administrativeFauske
stillinger
Dersom flere er interessert i en slik tur, vurderes både en kommune har lagt til rette for elektronisk søkning på ledige stillinger:
Se mer på BIBSYS nettside: www.bibsys.no
ved
Universitetet
i
Agder.
 ^ciZgcVh_dcVaZhiVcYVgYZgd\eZc`^aYZ`dYZ4
Søkere må ha 3-årig bibliotekfaglig høyskoleutdanning og gode datakunnskaper.
Biblioteka i Valdres samarbeider etter ”Regional bibliotekplan for Valdres”. Sjå:
ekstra-tur
i høst
og eventuelt
turerlønnsregulativ
i 2009. Meld
fra www.fauske.kommune.no
om 90.205,
Stillingen
lønnes
etter Statens
lønnsplan
Kulturtjenesten
http://www.oppland.no/Documents/fylkesbiblioteket/Bibliotekplan%20Valdres.pdf
9ZaiV^cVh_dcVaid\^ciZgcVh_dcVaihVbVgWZ^Y4
interesse
for dette
til erling.bergan@bibforb.no.
Arbeidstiden medfører 1-2 ettermiddagsvakter
pr. uke og9/2008
lørdagsvakt
1-2 g. i måneden.
stillingskode
ltr. i43-50.
spesielt godtSpørsmål
kvalifiserte
søkere
Bibliotekaren
| 29
Sunndal folkebibliotek
Stillingen
er1515,
plassert
StatensForlønnsregulativ,
l.pl. Dokumentasjon
90.205,
på opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju eller på forespørsel.
6gWZ^YZ^iZVbbZYHXgjb!hb^Y^\V\^aZ 
kan rettes
til Erling
Bergan
3152-56.
80 01.For spesielt godt
kan
lønn
vurderes.på 91 ltr.
Du kan lese meir om Vang kommune og biblioteket på nettsidene våre:
Nærmere opplysninger: Enhetsleder kultur Sigrun Fostad tlf. 75 60 07 47/480 08 174.
kodehøyere
1077,
hovedbibliotekar,
http://www.vang.kommune.no/artikkel.aspx?AId=1&MId1=599
 d\^iZgVi^kbZidY^``4
Søknadsfrist:
1.desember 2008
kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen
går
For stillingen gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår, herunder 6 mnd prøvetid.
Nærmere
opplysninger
fås vedPensjonskasse.
henvendelse til universitetsbiblioKommunen har gunstig pensjonsordning i KLP. Lønn i h.h.t. gjeldende lover og avtaleverk.
lovfestet innskudd
til Statens
Meir informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte skule- og kultursjef
Frå 01.09.2008 er det ledig 100% fast stilling som bibliotekar
Jon Eggen,9V`VcZcVkkgZhi^aa^c\Zgk¨gZcdZ[dgYZ\
tlf. 61 36 85 42 og/eller biblioteksjef Renate Remme Øverseth, 61 36 85 66.
tekar Henry Langseth, tlf. 38 14 12 10, e-post: Henry.langseth@uia.no
kommune
har50/50
lagt til rette
for elektronisk
i Sunndal kommune. Fauske
Stillinga
er delt
mellom
grunn-søkning på ledige stillinger:
Opplysninger
om stillingen
kan fås ved
henvendelse
til 11 10/
eller
biblioteksdirektør
Else-Margrethe
Bredland,
tlf.
38
14
I Vang kommune er det også ledig stilling for førskulelærar, sjukepleiar og vernepleiar,
skoletjenesten i Sunndal
og Sunndal folkebibliotek. Sunndal
www.fauske.kommune.no
bibliotekdirektør
Else-Margrethe
Bredland, tlf 38 14 11 10,
918
73 533, e-post:
else.m.bredland@uia.no
kontakt oss for meir informasjon.
hovedbibliotek og 3 filialer, og det er
Tinnfolkebibliotek
kommune harbestår
6100av
innbyggere
Dokumentasjon
på opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju eller på forespørsel.
mobil 918 73 533, e-post else.m.bredland@uia.no

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

Studietur til Cairo
og Alexandria

stilling som leder av virksomhetsområd
Ref nr 83/08
Stillingen skal ivareta oppgaver knyttet
biblioteket som helhet.
Ved Universitetet i Agder er det ledig en
bibliotekar, med arbeidssted
Kampus
Krist
Universitetsbiblioteket
består
av fem
bi
Arendal, Grimstad og Kristiansand, og
Universitetsbiblioteket
i Agder
er lokaliser
årsverk - 17 av disse ved
virksomheten
BIBSYSi Arendal,
brukes som
biblioteksystem.
esteder
Grimstad
og KristiansaF
universitetet
og universitetsbiblioteket,
årsverk.
For informasjon
om Universitetet
biblioteket: www.uia.no
Stillingen er tillagt faglig ansvar for vir
samlinger.
innebærer
blant annet
Stillingen erDette
knyttet
til virksomhetsområ
utvikling og kvalitetssikring av oppgave
med særlig ansvar i forhold til lærerutdan
medievalg, innkjøp, registrering og beh
pedagogikk. Oppgavene er allsidige, med
mediesamlingene, trykt og elektronisk utvikling,
publikumsarbeidDen
og veiledning/u
universitetsbiblioteket.
som tilsette
og
ansatte
drift,
blant annet med vakter. Leder av v
møter i bibliotekets ledermøte.
For stillingen kreves bachelor i bibliotek- o
eller
tilsvarendekreves
utdanning.
For stillingen
bibliotekfaglig utd
bachelornivå,
gode
IKT-kunnskaper
og
Relevant
erfaring
og gode
IKT- og språkku
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vek

Bibliotekarwww.vinnvinn.org

Bibliotekar

BIBLIOTEKAR

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.

Studietur til Cairo
og Alexandria
Stillingsannonser i Bibliotekaren

2975 Vang i Valdres Tlf
961 382 246 Fax

: 61 36 85 00
: 61 36 85 01

:
Bank : 2146 07 00024 Url
e-post :



Ledig stilling som
barnebibliotekar
ved Rjukan bibliotek



     

gjelder utlån, innhold og kvalitet og har en sterk stilling
kortfattet
rapport
omerhvilket
utbytte
Sunndal
kommune.
Stillinga
delt 50/50
mellompå
grunndeltakelse
konferanser
heimesider: www.sunndal.kommune.no, underi ledige
stili lokalmiljøet.
skoletjenesten i Sunndal og Sunndal folkebibliotek. Sunndal

man
hadde av deltakelsen.
linger. Her finner du Rjukan
også bibliotek
søknadsskjema.
Dersom
du ikke
søker bibliotekar
med ansvar
for Barne-

og seminar innen bibliotekbransjen.
folkebibliotek består av hovedbibliotek og 3 filialer, og det er

www.vang.no
post@vang.kommune.no
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standard
søknadsskjema
brukes
og må
ungdomsavdelinga.
Biblioteket9ligger
høyt når
det
grunnskoler
i kommunen.
Biblioteket har ikkekan
hattsøke
egenelektronisk,
barnebibliotekar
siden
Søknad
sendes bf@bibforb.no.Forbundsstyret skal ha
gjelder
utlån,
og kvalitet
og hartlf
en7169
sterk stilling
henvend
deg
til vi
servicekontoret
i Sunndal
rådhus,
stillinga ble inndratt –i 2004,
og nå
gjør
en
100%
stil-innhold
kortfattet rapport om hvilket utbytte
i lokalmiljøet.
er tillagt ansvaret for koordi¬nering
biblioteka
i
9000.
Sunndal
PostboksStillinga
94, 6601
man av
hadde
av deltakelsen.
ling på voksenavdelinga,
somPostadr.:
ble ledig fra
1. aug., kommune,
om til
Det er ingen
søknadsfrist,
grunnskolane
i kommunen,
og skal ivareta samarbeidet melSunnslsøra.
barnebibliotekarstilling.
Biblioteket har ikke hatt egen barnebibliotekar
siden og grunnskole-tjenesten. Formidling til
lom folkebiblioteket
søknader kan sendes hele året.Søknad sendes bf@bibforb.no.

stillinga ble inndratt i 2004, og nå barn
gjør viogenunge
100%
er stilen viktig del av arbeidet, samt ansvar for

Søknadsfrist:
31.07.08
ling på voksenavdelinga, som ble ledig
fra 1.del
aug.,
om til katalog.
Søknadsfrist: 15. nov.
2008
skolens
av felles
barnebibliotekarstilling.

Mer info: www.tinn.kommune.no

Søknadsfrist: 15. nov. 2008
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ledig 100%
stilling som biblioteksjef
i Vang i
Valdres.

kan søke elektronisk, må standard søknadsskjema brukes
– henvend deg til servicekontoret i Sunndal rådhus, tlf 7169
Sunndal kommune, Postboks 94, 6601
Sunnslsøra.

 

Vil du jobbe i et moderne bibliotek 10 minutter fra Oslo
sentrum?
9000.
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www.vinnvinn.org
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Du vil få ansvar og oppgaver innen blant annet litteratur- og samSøknadsfrist:
lingsutvikling for voksne, og IKT.
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senter. Husnes er største tettstaden
Vi kan tilby
eit godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig og
lønhar
i naturskjønne
Vang!
vidaregåande skule
og hanBibliotekarforbundets
forbundsstyre

   

   
delssenter. Kvinnherad har eit manghar satt av inntil kr 20 000
faldig
kulturliv.
Sjø,
fjell
og
bre
gjev
i 2008 til stipend
for
Biblioteka
i Valdres samarbeider
etter ”Regional
bibliotekplan for Valdres”.
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 Sjå: 2 $%&'()*),
naturtilhøve for friluftsliv heile året.
studentmedlemmer
av BF
http://www.oppland.no/Documents/fylkesbiblioteket/Bibliotekplan%20Valdres.pdf
ved Høgskolen i Oslo
og Universitetet i Tromsø.

Du kan lese meir om Vang kommune og biblioteket på nettsidene våre:

Biblioteksjef
http://www.vang.kommune.no/artikkel.aspx?AId=1&MId1=599
3!

Stipendet skal
brukes til
deltakelse på konferanser
og seminarMeir
innen informasjon
bibliotekbransjen.
om stillinga

ledig 100% vikariat
kan du få Ved
vedKvinnherad
å kontaktebibliotek
skule- er
ogdet
kultursjef
som biblioteksjef 01.02.2009-31.01.2010. Mogleg for
Jon Eggen, tlf. 61 36 85 42 og/eller biblioteksjef
Renate Remme Øverseth, 61 36 85 66.
fast tilsetjing.

Forbundsstyret skal ha
kortfattet rapport om hvilket utbytte

I Vang kommune er det også ledig stilling
for førskulelærar,
og vernepleiar,
Nærmare
opplysningar sjukepleiar
ved biblioteksjefen
telefon

9V`VcZcVkkgZhi^aa^c\Zgk¨gZcdZ[dgYZ\

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.

Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og n
Søknad med CV og bekreftede kopier a
om utdanning og erfaring sendes elektron
sendes Universitetet i Agder, Personalsøknad”. Alternativt kan søknad og CV med
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 4
om utdanning
og Søknaden
praksis sendes
Universite
innen
18.04.08.
merkes
med
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 42
innen 01.08.08. Søknaden merkes med

31.07.08

Søknadsfrist 20. august 2008

og søknadsskjema på
     ""  # $%&'()*%%$ Fullstendig
 annonse
(+(((,-.
www.oppegard.kommune.no

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
28 | Bibliotekaren 7/2008
Kvinnherad kommune har 13.100
• er positiv, serviceinnstilt og lett å samarbeide med
innbyggjarar . Kommunen ligg i Sunn• er løysings- og utviklingsorientert
hordland, mellom Bergen, Haugesund
• har interesse for kulturarbeid
og Odda. Rosendal er administrativt
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Det er ingen søknadsfrist,
Har du spørsmål,
kan sendes hele året.
ringvilBFs
48i bibliotekets
02 09søknader
00. IKT-arbeid:
Stillinga
ogsåsekretariat
være sentral
vi
ønsker søkere som gjerne tar i bruk den nye teknologien i
Har du spørsmål,
formidlingsarbeidet, har kjennskap til biblioteksystemet
MiBFs sekretariat 48 02 09 00.
kromarc, og drifte heimeside for Sunndalring
folkebibliotek.

Nærmere opplysninger v/ biblioteksjef Ingeborg Sæther, tlf.
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Biblioteket
held
til 
i nye
lokaler i Vang
med
barne- og ungdomsavdeling,




Lyst til å


BF-stipend til K¨gZbZYji[dgbZ[gZbi^YZch 
 YViVhnhiZbZg[dgjc^kZgh^iZid\]©\h`daZg4
studentmedlemmer

ved Rjukan bibliotek

Søknadsfrist: 2. mars 2009

Postadresse :
Foretaks nr. :

BF-stipend til
studentmedlemmer

grunnskoler
og 9ligger
øver st i ikommunen.
Telemark ved
Søknadsfrist:
Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger Hardangervidda med tettstedet
Rjukan 1.desember 2008
Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål
er tillagt Kommunen
ansvaret forharkoordi¬nering av biblioteka i
om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken ”Send somStillinga
kommunesenter.
sendes Universitetet i Agder, Personal- og
i kommunen,
og skal ivareta samarbeidet melgodt næringsliv
og utdanningssøknad”. Alternativt kan søknad og CV med fullstendige opplysninger et grunnskolane
organisasjonsavdelingen,
Serviceboks 422, 4604 Kristiansand
lom
folkebiblioteket
og grunnskole-tjenesten.
Formidling til
skole,
om utdanning
og Søknaden
praksis sendes
Universitetet
Agder,
Personal- og tilbud bl.a. med videregående
innen
18.04.08.
merkes
med ref.i nr
19/08.
Bibliotekarforbundets
forbundsstyre
barn og unge
erkultur-,
en viktig
delogav Tinn
arbeidet,
samt
ansvar
for ligger i Møre og
og
aktiviteten
innenfor
idrettskommune
har
6100 kommune
innbyggere
Sunndal
Romsdal og har ca. 7500
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand,
har satt
av
kr 20 000
skolens
del av felles
Bibliotekarforbundets
Erling katalog.
Bergan arrangerer
og ligger øver st
i Telemark
vedinntil
friluftsliv
er redaktør
mangfoldig.
innbyggere,
hvorav
ca. 4.000 bor i kommunesenteret Sunninnen 01.08.08. Søknaden merkes med Ref. nr. 83/08. studietur til Egypt for bibliotekfolk og andre interesserte.
i 2008
til Aluminium
stipend for
Hardangervidda med
tettstedet
Rjukan
dalsøra.
Hydro
er den største arbeidsplassen i
Trenger du en ny medarbeider? Er du på bibliotekarjakt?
studentmedlemmer
som
Kommunen
kommunen.
Kommunen
godtBF
utbygd barnehage-, skole-,
8.-16. november.
Turen vil
ble også
kunngjort
i midten
av juni
og kommunesenter.
Stillinga
være
sentral
i bibliotekets
IKT-arbeid:
vi har har et av
kulturog
fritidstilbud.
etAllgodt næringsliv
ogved
utdanningsHøgskolen
i Oslo
Bruk Bibliotekaren til å komme i kontakt med aktuelle søkere!
var i ferd medønsker
å bli fulltegnet
måneden
vartar
omme.
søkereførsom
gjerne
i bruk
den nye teknologien
i
For
ytterligere
opplysninger
vises
til
tilbud
bl.a.
med
videregående
skole,
informasjon omformidlingsarbeidet,
turen ligger på BFs nettsider
og Universitetet
i Tromsø.vår hjemmeside.
Vi utkommer hyppig, du treffer bibliotekarer og bibliotekarharwww.bibforb.no.
kjennskapogtilaktiviteten
biblioteksystemet
MiBibliotekarforbundets forbundsstyre
innenfor kultur-, idretts- og
Dersom flere er
interessert
slik tur,
vurderes både
en
har satt av inntil kr 20 000
kromarc,
ogi en
drifte
heimeside
for Sunndal
studenter i hele landet på en effektiv måte. og vi er rimelige:
friluftsliv erfolkebibliotek.
mangfoldig.
ekstra-tur i høst og eventuelt turer i 2009. Meld fra om
i 2008 til stipend for
Stipendet skal brukes til
Kulturtjenesten
En åttendedels side er gratis! Kvart side koster 600. En halv
interesse
til erling.bergan@bibforb.no. Spørsmål
studentmedlemmer av BF
Bibliotekaren 7/2008
| 29for dette
folkebibliotek
deltakelse
Nærmere opplysninger v/ biblioteksjef IngeborgSunndal
Sæther,
tlf. på konferanser
side kr 1400. En hel side kr 2600. Alle priser pluss mva.kan rettes til Erling
Bergan på 91 31 Ledig
80 01.
ved Høgskolen i Oslo
stilling
som
og
seminar
innen
bibliotekbransjen.
71 69 90 00 / mobil 473 02 734.
og Universitetet i Tromsø.
BIBLIOTEKAR
bibliotek søker bibliotekar med ansvar for BarneTa kontakt med redaktør Erling Bergan: 91 31 80Rjukan
01, eller
og ungdomsavdelinga. Biblioteket ligger barnebibliotekar
høyt når det
erling.bergan@bibforb.no.
Forbundsstyret
skal
ha
Fullstendig utlysingstekst finnes på Sunndal Frå
kommunes
01.09.2008 er det ledig 100% fast stilling
som bibliotekar
Stipendet
skal brukes til

Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi søk
Vi
søker en medarbeider
somsom
ønsker
åv
og serviceinnstilt
medarbeider
vil trive
bibliotekfaglige
utviklingen, og som vil
veiledningsoppgaver, og som vil være med
mest mulig tilgjengelig og godt tilbud f
tetsbiblioteket i Agder som ressurs for stu
brukere. Evne og vilje til teambygging,
kommunikasjon vil være avgjørende.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mul
foldetstatlige
i befolkning.
Det er derfor
et ipersona
Den
arbeidsstyrken
skal
størst
balansert
alderskjønnssammensetning
og
mangfoldet
i befolkningen.
Det er derfo
innvandrerbakgrunn.
Personer
med og
innvand
mål å oppnå en balansert
alderskjøn
rekruttere
personer med innvandrerbakg
til
å søke stillingen.
innvandrerbakgrunn oppfordres til å søk
Den som tilsettes har rettigheter og plikte
Den tilsom
tilsettes
har rettigheter
som
enhver
tid gjelder
for tekniskeogogplik
ad
bestemmelser
som til
enhverforetas
tid gjelder
Universitetet i Agder.
Tilsetting
av Ti
administrative stillinger ved Universitet
administrative stillinger ved Universitetet i
foretas av tilsettingsråd for teknisk-/adm
ved Universitetet i Agder.
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregu
stillingskodeer1515,
ltr. i43-50.
spesielt
Stillingen
plassert
StatensForlønnsregu
kan høyere
vurderes.
kode
1077,lønn
hovedbibliotekar,
ltr. 52-56.
kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurd
Nærmere
opplysninger
fås vedPensjonsk
henvende
lovfestet innskudd
til Statens
tekar Henry Langseth, tlf. 38 14 12 10, e-pos
Opplysninger
om stillingen
kan fås ved
eller
biblioteksdirektør
Else-Margrethe
Bre
bibliotekdirektør
Else-Margrethe
Bredla
918
73 533, e-post:
else.m.bredland@uia
mobil 918 73 533, e-post else.m.bredlan

$*$&30FW

Fullstendig utlysingstekst ﬁnnes på www.jobbnorge.no og på
BIBSYS nettside: www.bibsys.no.
Søknad skal kun sendes elektronisk
via www.jobbnorge.no.
28 | Bibliotekaren 2/2009
Søknadsfrist: 20.08.2008.
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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.

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

Myndighetene og partene i arbeidslivet står bak vinnvinn-kampanjen:

28 |
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Oppegård
kommune

Bib

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 samlingsutvikling for voksne, og IKT.
Søknadsfrist 20. august 2008
Fullstendig annonse og søknadsskjema på
www.oppegard.kommune.no
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I sommer er det din tur

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:

FLY DIREKTE TIL KAIRO

Fra 25 september og hver fredag flyr du
direkte til Kairo med oss.
BESTILL IDAG
Bibliotekarforbundets medlemmer får 5% rabatt.

9,-

2999

,-

7995

Fra

,-

9995

Fra

”Krisepakke” for barnefamilier

www.folegandros.dk
www.ampelosresort.com

2 voksne 2 barn i 2 uker alt inkl.
1 natt i Kairo + 13 netter i Sharm El
sheikh. 5 stjerners hotell med
”all inclusive”

Medlemmer av
Bibliotekarforbundet
får 10 % rabatt!

RA rundreise.

Bli med og opplev ”eventyrlandet”
Egypt.
3 netter Kairo + 4 netter Nilen cruice

HORUS rundreise

Leie gård i Sørvest Frankrike?

Når du virkelig vil oppleve historien 2
netter Kairo, 3 netter Nilen cruice + 4
netter Hurghada

www.vagant.com
Medlemmer av
Bibliotekarforbundet
får 20 % rabatt!

Gården ligger i et aktivt jordbruksområde i departementet Lot & Garonne mellom Bordeaux og Toulouse 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 svømmebasseng og egner seg til generasjonsferie, venneferie, aktivitetsferie, gourmetferie, sykkelferie,
golfferie og for seminarer o.lign.

Stipend til
studentmedlemmer
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.

Godt lesestoff:
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Har du spørsmål,
ring BFs sekretariat
48 02 09 00.
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Bibliotekarforbundet
Innmeldingsskjema

Sekretariatet
Leder:
Nestleder:
Rådgiver:
Konsulent:
Adresse:
Telefon:
Fax:
E-post:
URL:

Monica Deildok
Hanne Brunborg
Thor Bjarne Stadshaug
Eva Trønnes
Lakkegt. 21, 0187 Oslo
48 02 09 00
22 17 04 96
bf@bibforb.no
www.bibforb.no

Forbundsstyret
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

Navn

Født

Adresse

Tlf.

Mobil
Postnr.

Poststed

E-post:

Yrkesaktiv

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Student
Ikke yrkesativ
Arbeidsgiver

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Arbeidssted

Tlf.

Adresse

Postnr.

Faks.
Poststed

Ansiennitet fra

Stilling
Stillingskode

Årslønn 100% / Lønnstrinn

Dato

Signatur

Kontingentsatser:
Yrkesaktive:
Ikke-yrkesaktive:
Studenter:

Stillingsandel

1,32 % av bruttolønn. (Min. kr. 2220 pr. år. / Maks. kr. 4800 pr. år.)
kr. 250 pr. år.
kr. 100 pr. skoleår.

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

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

Sogn og Fjordane
Anne Sagen
Førde bibliotek
Telefon: 57 72 19 00
Epost: anne.sagen@forde.kommune.no

Vestfold
Richard Madsen
Holmestrand bibliotek
Telefon: 33 09 93 55
E-post: richard.madsen@holmestrand.kommune.no

Troms
Marit Somby
Tromsø bibliotek og byarkiv
Telefon: 77 79 09 26
Epost: marit.somby@tromso.kommune.no

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

Buskerud
Bror Von Krogh
Kongsberg videregående skole
Telefon: 32 86 76 08
E-post: kbvon@online.no

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

Rogaland
Lena Dommersnes
Lundehaugen videregående skole
Telefon: 51 68 59 00
Epost:
lena.dommersnes@rogfk.no

Hedmark og Oppland
Monica Skybakmoen
Åsnes folkebibliotek
Telefon: 41 61 08 78
Epost: monica.skybakmoen@asnes.kommune.no

Trøndelag
Beate Bjørklund
Grong folkebibliotek
Telefon: 74 31 21 35
Epost: beate.bjorklund@grong.kommune.no

Agder
Else Marie Nesse
Kristiansand folkebibliotek
Telefon: 38 12 49 39
E-post: else.marie.nesse@kristiansand.kommune.no

Østfold
Lise Haugen Larsen
Moss bibliotek
Telefon: 69 24 83 48
E-post: lise.haugen.larsen@moss.kommune.no

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

Telemark
Kari Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon: 35 54 71 71
E-post: karim@porsgrunn.folkebibl.no

Oslo/Akershus
Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Telefon: 64 84 08 54
E-post: cathrine.undhjem@akershus-fk.no
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B-PostAbonnement
Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

Har vi en nasjonal bibliotekpolitikk nå?
Det gjelder bibliotekmeldinga. Vi har mast
på å få den. Og nå har vi den. Vi har ment
en masse om den. Og nå er den ferdig
behandlet. Det er i grunnen ikke noe mer
å vente på nå. Det er sikkert noen som får
lyst til å sitere Bob Geldofs boktittel: ”Var
det alt?”
Svaret er både nei og ja. Nei, fordi nå
kommer snart statsbudsjettet og stortingsvalget og kanskje en ny kulturminister
og kanskje en helt ny bibliotekpolitikk.
Dessuten inneholder bibliotekmeldinga
noen uavklarte ting, som departementet
skal utrede videre.
Men svaret er også ja. At dette på sett og
vis var alt. For nå er denne prosessen over.
Vi har bedt om en nasjonal bibliotekpolitikk.
Nå har vi fått den. Det er rett nok ingen
jubel i bransjen over denne bibliotekpolitikken. Kanskje noen til og med vil hevde
at det hele er for vagt til å kunne kalles en
nasjonal bibliotekpolitikk. Men det er nå en
gang dette vi har fått.
Nå må vi for guds skyld ikke la det gå et år
eller to, og så begynne å bruke kreftene på
å be om nye utredninger og nye meldinger.
Nå må vi se hvilket hus som kan bygges på
fundamentet som er skapt.
Og den nye nasjonale bibliotekpolitikken
er faktisk et fundament som lar seg bygge
på. Vi har noen svært gode begrunnelser
for folkebibliotekene i en digital tidsalder.
Vi har noen konstruktive tilnærminger til
bibliotekutvikling gjennom modellbibliotek.
Vi har noen satsingsområder med egne
program. Med mer.
Men kritikerne har nok rett i at dette
fundamentet ikke sterkt og bredt nok til
å bære så altfor imponerende byggerier.
Dessuten er kanskje metaforen lite egnet til
å beskrive hva som bidrar til bibliotekenes
utvikling. For folkebibliotekene finansieres
av kommunenes frie midler, og ikke av
øremerkede statlige midler. Dermed er også
den kommunale bibliotekpolitikken en viktig
faktor. En kanskje vel så viktig faktor som
den statlige.
Er det kanskje rett å si at den nasjonale
bibliotekpolitikken består av flere elementer,
hvorav den statlige og den kommunale er

de to kanskje viktigste? Dessuten må vi ikke
glemme at den kommunale bibliotekpolitikken ikke er lik i hele landet. Den kommunale
bibliotekpolitikken i Råde er ikke den samme
som i Drammen.
Og nå har jeg bare snakket om folkebibliotekene. Skolebibliotekene utvikler seg
langs helt andre akser. For ikke å snakke
om universitets- og høgskolebibliotekene.
Den nasjonale bibliotekpolitikken for disse
bibliotekenes vedkommende, er i liten grad
berørt av kulturminister Giskes melding. Et
vedtak i BIBSYS-styret kan spille større rolle
enn stortingsmeldinger. Et brukermøte hos
en systemleverandør kan forårsake større
endringer enn en departemental digital
målsetting. En bransjeløsning for ebøker kan
bety mer for skolebibliotekene enn et statlig
satsingsprogram.
Alt dette henger sammen, utviklingen av
ett bibliotekpolitisk element har konsekvenser for andre element. For organisasjonene
innen bibliotekfeltet blir det viktig å bedrive
kontinuerlig debatt og komme med utspill
om den nasjonale bibliotekpolitikken, altså
hvordan vi bør takle det som skjer fra en
rekke aktører, ikke bare fra staten. Vi bør
systematisere erfaringene fra Drammen,
Kirkenes, Kongsvinger og Stavanger, og
trekke lærdommer. Hva fører til gode tjenester? Hva fører til gode bevilgninger? Og
vi bør tørre å se viktige utviklingstrekk inn i
hvitøyet, og si ifra når vi øyner utviklingstiltak
som har lite potensial.
Altså: Staten har lagt det de kaller en nasjonal bibliotekpolitikk. Den må vi nå innse
er der, selv om vi vet at den i hovedsak er
en statlig folkebibliotekpolitikk. Den virkelig
nasjonale bibliotekpolitikken, for alle slags
bibliotek i alle slags forvaltningsnivå, utsatt
for krefter og påvirkninger fra en rekke hold,
den må vi ta oss den frihet å utvikle selv.

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet

”I et kunnskapssamfunn som vårt er
tilgang på informasjon av avgjørende
betydning, og bibliotekene har gjennom
mange år vært viktige bidragsytere i så
måte. Det er en viktig offentlig oppgave å
sikre tilstrekkelige bevilgninger til drift og
investeringer i biblioteksektoren.”

Stortingsrepresentant Ulf Erik
Knudsen (FrP) under debatten om
bibliotekmeldinga i Stortinget 16.
juni 2009.

