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Forsidefoto:
Essmat Sophie (Foto: Erling Bergan)

Lederen har ordet
- Mange prater om likestilling, men det
holder ikke. Prioriteringer og konkrete
tiltak må til, sa Beate Gangås da hun 17.
november overrakte likestillingsregnskapet: Saldo 2009 til barne-, likestillings- og
integreringsminister Audun Lysbakken.
Lysbakken har på sin side svart med at
likelønn er den viktigste utfordringen vi
har når det gjelder likestilling i Norge,
i Dagsnytt Atten samme dag. I samme
radiodebatt deltok Lisbeth Normann,
forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.
Hun kunne bekrefte at det er stor utålmodighet blant sykepleierne i forhold til
likelønn.
Utålmodige
Sykepleierne er ikke alene om å være
utålmodige på dette området. Utålmodige
er vi også. Etter at likestillingskommisjonen hadde avlevert sin inn rapport: NOU
2008 : 6 ”Kjønn og lønn” 21. februar
2008 har BF vært tydelig i vårt standpunkt på at vi må følge kommisjonens
forslag om et likelønnsløft for kvinnedominerte grupper i offentlig sektor. BFs
landsmøte i april 2008 vedtok en uttalelse
om likelønnskommisjonens rapport. Der
det heter blant annet:
”Rapporten synliggjør at lønnsforskjellene går langs både en vertikal og en
horisontal akse. Med vertikal kjønnsdeling
av arbeidsmarkedet menes at kvinner og
menn segregeres til ulike posisjoner i stillingshierarkiet, også innenfor samme yrke.
Kun en av tre ledere er kvinner. Med horisontale lønnsforskjeller menes at kvinner og
menn er konsentrert i ulike yrker, bransjer
og sektorer. Kjønnsforskjellene faller i stor
grad sammen med skillet mellom offentlig
og privat sektor. Mens om lag 70 % av
de ansatte i offentlig sektor er kvinner, er
majoriteten av ansatte i privat sektor menn.
Analyser i Likelønnskommisjonens rapport
viser at lønnsforskjellene mellom kjønnene

er størst blant dem med 1-4 års høyere
utdanning.
Bibliotekarer er en kvinnedominert
yrkesgruppe med minimum 3-årig høgskoleutdanning og størstedelen av sitt
arbeidsmarked innenfor offentlig sektor. Bibliotekarer har på grunn av den horisontale
kjønnsdelingen av arbeidsmarkedet hatt
dårligere lønnsutvikling over tid.
Bibliotekarforbundet er derfor glad for
at Likelønnskommisjonen så grundig dokumenterer de kjønnsbetingede lønnsforskjellene i Norge. Dette danner et godt grunnlag
for konkret arbeid med likelønn. Partene i
arbeidslivet, regjering og storting må følge
opp likelønnskommisjonens forslag til tiltak
for å jevne ut forskjellene.”
Forskjellene ikke endret
Det er snart to år siden BFs landsmøte
vedtok denne uttalelsen, og de kjønnsbaserte lønnsforskjellene er ikke endret.
Likestillingsregnskapet viser at kvinner
fortsatt tjener 85% av det menn tjener.
Slik var situasjonen for 25 år siden, og
slik er den i dag. Dette er både bekymringsfullt og oppsiktsvekkende. I mange
år har likelønn vært ”satt på dagsorden”,
debattert og dokumentert. I mange år
har man hatt likelønnsprofil på sentrale
tariffoppgjør og likelønnsprofil på pott til
lokale forhandlinger. Og allikevel har man
altså ikke lykkes med å løse problemet.
I snart to år har likelønnskommisjonens
rapport vært tilgjengelig, med all den
dokumentasjon og de forslag som der
foreligger, uten at det er foretatt grep som

”

endrer bildet.
Medieomtale
Det har ikke manglet på medieomtale
og avisoppslag om likelønn, og da særlig
likelønnspotten. SV frontet denne saken
i valgkampen, og det er derfor ikke noen
overraskelse at SV-statsråd Audun Lysbakken hevder manglende likelønn er den
største likestillingsutfordringen vi har. Det
gjenstår imidlertid å se hvordan og om
disse ordene omsettes til handlinger. Partiene på Stortinget og partene i arbeidslivet har hatt god tid på seg til å utrede
konsekvenser, og diskutere innretning. Nå
gjenstår det å gjøre jobben.
Dette er BFs utgangspunkt foran de innledende diskusjoner om inntektsoppgjøret
som starter i disse dager.
Hvis problemet er kjent, løsningene
funnet og konsekvensene utredet, er
det egentlig ikke mulig å finne på flere
grunner til å unnlate å gjøre noe. Dersom
likelønnsgapet i Norge vedvarer særlig
mye lenger, er det på tide å slutte å snakke
om innretning og konsekvensomfang og
tilnærming. Da får man snakke om sakens
realiteter: Hvis vi i løpet av de nærmeste
årene ikke har kommet langt på vei når det
gjelder likelønn, må det være fordi noen
ikke vil at vi skal ha det.
Det er ikke lenger verken kunnskap
eller evne det står på i dette spørsmålet,
det er vilje.

Monica Deildok
Forbundsleder

Likestillingsregnskapet viser at kvinner
fortsatt tjener 85% av det menn tjener.

”
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Essmat Sophie er klar for oss!
Er vi klare for henne?
- Hvilken plass er det til meg i norske bibliotek?
Jeg er utdannet bibliotekar med bachelor fra Teheran
og master fra Oslo. Jeg har bakgrunn fra bibliotek i Iran,
USA og Norge. Jeg snakker seks språk. Hvilken rolle
vil dere at jeg skal spille i norske bibliotek?
Tekst & foto: Erling Bergan

Essmat Sophie snakker lavmælt og
tydelig. Bak hennes rolige ytre aner vi
utålmodighet - og litt skuffelse. Utålmodighet med å få tatt i bruk sine evner og
all sin kompetanse. Skuffelse over at det
er så vanskelig å få gjort nettopp det, at
det er så vanskelig å bli akseptert som
bibliotekar her.
Vi har bedt henne fortelle om en
flerspråklig bibliotekars møte med det
norske bibliotekvesen. Essmat Sophie
er nemlig klar til å tre inn i det norske
bibliotekmiljøet. Men er den norske
bibliotekarstanden klar til å ta imot
henne?
Kurdisk og persisk
For å forstå Sophie - hun foretrekker at
vi kaller henne det - må vi kjenne hennes
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egen historie.
- Jeg er fra Sanandaj, hovedstaden
i Kurdistan fylke i Iran. Jeg vokste opp
med persisk språk, både på skolen og
på jobb. Men vi opplevde det samme
som samene har opplevd i Norge, at
morsmålet vårt – kurdisk – bare kunne
snakkes hjemme. Mine foreldre snakket
både kurdisk og persisk, men jeg kunne
ikke lese og skrive kurdisk før jeg var 12
år. Det var broren min som begynte å
lære meg litt kurdisk. Jeg leste tidsskrifter og dikt, og begynte å skrive dikt selv.
Både på kurdisk og persisk. Det har jeg
fortsatt med. Jeg hadde stor interesse
for kurdisk og persisk litteratur.
Bibliotekarutdanning i Teheran
Dette var bakgrunnen for at Sophie
valgte å ta bibliotekarutdanning. Hun
valgte Teheran, som hadde den beste

bibliotekarutdanningen i Iran. Så dro
hun hjem igjen og ble avdelingsleder
på universitetsbiblioteket i Sanandaj,
en by litt større enn Bergen. Der møtte
hun problemer.
- Jeg har alltid kommet med mine
meninger. Det kan av og til være farlig.
Vi var blant annet opptatt av dikteren
Sherko Bekas, som er kurder fra Irak.
Jeg visste ikke at det var forbudt å lese
hans dikt. Jeg lånte en Bekas-bok av en
venninne og hadde den i skapet mitt
på jobben. Boka ble lest når jeg hadde
pauser. Jeg trodde ikke at dette kunne
være farlig, og fortsatte å ha boka der.
Men på universitetene har hver avdeling vakter som kontrollerer at du ber
til gud minst en gang hver arbeidsdag.
De kontrollerer også hva du leser, hva
du snakker med kollegaer om, om det
er noen spesielle nyheter du snakker



- Som kvinner i Sanandaj ble vi tredobbelt diskriminert. Som
kurdere, sunnier og kvinner, forteller Sophie, som er skuffet
over å måtte begynne på null igjen da hun kom til Norge.
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 med andre om, om noe av håret ditt er
synlig utenfor hijaben. Og disse vaktene
fant ut at jeg leste Sherko Bekas. Jeg
ble spurt hvorfor jeg leste den. Det var
som en advarsel. Etter dette fant jeg at
de hver dag hadde åpnet skapet mitt og
kontrollert alt.

Ville få problemer
Sophie fikk fortsette i jobben. Men
hun fikk tydelig beskjed om at hun neste
gang ville få problemer hvis hun hadde
sånne ting med seg, hvis hun fortsatte
å lese slik litteratur. Vokterne fryktet
at hvis hun fortsatte å lese dette, ville
hun snakke med andre om det og spre
ideene.
- Hva slags litteratur er det Sherko
Bekas skriver?
- Det er dikt om hva som skjer med
kurdere, om menneskerettigheter, om
menneskelige følelser. Noen dikt er
helt vanlige, mens andre kan være om
da Saddam brukte kjemiske våpen mot
kurdere og fem tusen mennesker ble
drept i Halabja i 1988. Han skrev veldig
følelsesladde dikt om dette. Om en far
og et barn som er fanget, om en mor
som ammer sitt barn, og hvordan de alle
blir frosne som statuer når de kjemiske
stoffene rammer dem.
De fleste kurdere i Sanandaj er sunnimuslimer, og dermed en religiøs minoritet i det shia-dominerte Iran.
- Som kvinner i Sanandaj ble vi tredobbelt diskriminert. Først og fremst fordi vi
var kurdere, dernest fordi vi var sunnier,
og i tillegg fordi vi var kvinner.
Mitt livs verste øyeblikk
Sophie så at det begynte å bli farlig for
henne i Sanandaj. Hennes beste venner
var satt i fengsel. Hun måtte komme seg
ut. I august 2000 brant hun alle broer,
tok bussen til Ankara i Tyrkia og meldte
seg som flyktning for FN-kontoret der.
En liten 24 år gammel kvinne, helt alene,
ganske redd, uten mulighet til å angre
og med en usikker framtid.
- Det var mitt livs verste øyeblikk. Men
heldigvis trodde de på meg. FN ga meg
etter kort tid status som kvoteflyktning,
og fikk tillatelse av USA til å reise dit.
Men så kom 11. september og det hele
ble forsinket. Jeg måtte vente i to år i
Tyrkia.
Det var under ventingen i Tyrkia at
Sophie møtte mannen som hun senere
skulle gifte seg med og som hun nå deler
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livet med i Norge. Han er også kurder,
og er kvoteflyktning fra Irak. Sammen
har de en liten sønn.
Da Sophie omsider kom til USA, var
det et tøft liv som ventet henne.
- Jeg hadde svært lite penger. I USA
må du greie seg selv på alle måter. Jeg
jobbet 12-14 timer hver dag for å klare
livet mitt, ofte to-tre jobber samtidig.
Utdannelsen min ble godkjent i USA med
en gang, så jeg hadde ingen problemer
med det.
Vanskelig valg
Da Sophie kunne forenes med sin
ektemann, som allerede var i Norge,
hadde det gått fem år siden hun flyktet
fra Iran.
- Når man reiser så mye, blir man
sliten. Jeg ville komme et sted der jeg
kunne bo fast. Jeg er ikke vant til å reise
rundt i verden. Jeg var en person som
alltid ville bo hos min familie, på et sted
som jeg kjenner. Vi er glad i vårt folk og
vårt land, vi hadde aldri tenkt å reise fra
dem. Men plutselig skjer det ting som
gjør at du må velge mellom å forlate dine
kjære for å leve, eller risikere å dø. Det
er et vanskelig valg.
Veldig sliten
- Hvordan vil du beskrive møtet med
Norge?
- Jeg var veldig, veldig sliten da jeg
kom til Norge og til Tønsberg. Jeg tenkte
at etter fem år kan jeg komme til et land
hvor jeg kan bo med min mann i fred.
Men det ble ikke helt slik. Jeg måtte begynne på null igjen. Vi hadde ingenting,
bare kofferten med klær som jeg hadde
med meg fra USA. Vi hadde problemer
med å få oss en leilighet, mange ville
ikke leie ut til innvandrere. Jeg bodde i
et rom mannen m in hadde leiet fra før.
Men etter to måneder fikk vi et sted å
bo sammen. Jeg kjente ingen i Tønsberg,
hadde ikke noe nettverk. I USA hadde
jeg venner. Her i Norge er det vanskelig å finne landsmenn som har samme
tanker som deg selv. Mange forventer
at du følger tradisjonene fra hjemlandet.
Men jeg gjør ikke det hvis jeg ikke føler
for det. Når det er sommer og varmt går
jeg på stranda, og det misliker mange
kurdere.
Sophie forteller at det var lettere å
være innvandrer i USA, fordi de fleste
der er innvandrere, eller deres forfedre
var det. I Norge er det mye mer skepsis.

Hun merker det på offentlige kontorer
og ute på gata.
- Når jeg gikk på gaten i USA, kan
fremmede hilse på deg og si ”how are
you”. Det var varme forhold, slik jeg er
vant til hjemmefra. Hvis jeg hilser på
eldre damer i Norge, ble de redd meg.
Jeg lurte på hvorfor nordmenn er så
skeptiske, hvorfor de ikke smiler. Etter
hvert glemte jeg å smile selv.
Mastergrad
Etter ett år i Norge fikk Sophie muligheten til å ta mastergrad i bibliotek- og
informasjonsvitenskap ved Høgskolen i
Oslo. NOKUT hadde allerede godkjent
bachelorgraden hennes.
- Jeg har alltid drømt om å studere
til mastergrad. Jeg kom hit, ble kjent
med språket og samfunnet, og deretter
fikk jeg oppfylt drømmen om å studere
videre. Jeg så at det sosialdemokratiske
norske samfunnet fungerer, man betaler
skatt, men man ser at de som styrer
er opptatt av hvordan folk har det. Jeg
hadde en god følelse. Selv om jeg foretrekker et varmere klima, og savner noe
i min hjemlige kultur - det er mye jeg
kritiserer også - så er i hvert fall Norge
et sosialdemokratisk samfunn som vi
alltid har drømt om i Iran. Jeg var glad og
veldig motivert til å studere. Jeg ville bli
en positiv og nyttig person i samfunnet.
Jeg hadde motivasjon til å gå videre. Men
da jeg var ferdig med utdannelsen min
sist sommer, snudde det seg igjen. Jeg
hadde tatt min master. Jeg kunne være
en ressurs. Men jeg finner ikke jobb, jeg
får ikke noen full stilling.
Sophie skrev sin masteroppgave om
”Biblioteket som møteplass for innvandrerkvinner?”, som del av PLACEprosjektet. Og hun fulgte opp med
artikkelen ”Biblioteket - en arena for
trinnvis integrasjon?”, som hun skrev
sammen med professor Ragnar Audunson i Bok og bibliotek. Ikke så lite
relevant tema, kan man si. Med 10 %
innvandrere i Norge som helhet, og 26
% i Oslo, 20 % i Drammen, osv.
Får ikke full jobb
Bibliotekene i Norge har ansatt svært
få innvandrere som bibliotekarer. Vi
er alle klar over at det er manglende
samsvar mellom de som står foran og
de som står bak skranken. Man kunne
forvente en kø av arbeidsgivere som
headhuntet Sophie.



[ DEN FLERSPRÅKLIGE BIBLIOTEKAR ]

- Som kvinner i Sanandaj ble vi tredobbelt
diskriminert. Først og fremst fordi vi var
kurdere, dernest fordi vi var sunnier, og i
tillegg fordi vi var kvinner.

- Jeg var veldig, veldig sliten da jeg kom
til Norge og til Tønsberg. Jeg tenkte at
etter fem år kan jeg komme til et land
hvor jeg kan bo med min mann i fred. Men
det ble ikke helt slik. Jeg måtte begynne
på null igjen.

Vi må huske at vi ikke lenger bor i Norge i
1950. Vi er i 2009 og Norge er et flerkulturelt samfunn. Det er ikke bare jeg som
har en utfordring. Det norske samfunn har
utfordringer. Norske bibliotek har utfordringer. Jeg ønsker å bidra med å løse noen
av disse utfordringene.
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jeg har relevant utdanning, jeg har god
språkkompetanse, jeg har erfaring fra
forskjellige bibliotek. Jeg er klar til å bli
brukt, som en ressurs.
Sophie viser meg to store permer med
en del av søknadene hun har sendt. I
Oslo, Drammen, Asker, Bærum, i Vestfold og Østfold. I mange tilfelle fikk hun
ingen tilbakemelding. Men til de fleste
stillinger i offentlig sektor ble hun innkalt
til intervju.
- Først var jeg veldig stolt over å bli
innkalt til intervju. Jeg følte at jeg har
en rik CV og lang erfaring. Men så får
jeg inntrykk av at de bare innkaller meg
fordi det er en plikt å innkalle en med
innvandrerbakgrunn. Hver gang jeg går
til et intervju, blir jeg deprimert etterpå.

Det skjedde ikke. Hun har hatt deltidsjobber og korte vikariater, som bibliotekar, som kommunal minoritetsrådgiver,
som tospråklig faglærer, m.m. Men full
jobb som bibliotekar har hun ikke fått.
Ikke ennå. Et halvt år etter sin mastergradseksamen.
- Jeg følte meg glad under studiet. Jeg
jobbet hele tiden ved siden av utdannelsen. Jeg håndterte helheten i livet
mitt godt, med studier, deltidsjobb og
et lite barn som snart er tre år gammel,
med ganske dårlig økonomi. Det var
en utfordring, men jeg var glad for å få
det til. Så begynte jeg å søke på jobber,
både før jeg var ferdig med masteren
og etterpå. Jeg tenkte: Nå er jeg klar!
Jeg er kjent med biblioteksystemet,
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Siv Jensen: Bondevik-kopi
er utelukket
OSLO: Frp-leder Siv Jensen avviser kontant Erna Solbergs

«hyggelige invitt» om å gi støtte til en mindretallsregjering
på borgerlig side dersom de rødgrønne mister flertallet ved
årets valg. – Utspillet fra Høyres leder er nytteløst. Fremskrittspartiet vil ikke støtte en kopi av Bondevik-regjeringen som var den minst populære regjering Norge har hatt i
etterkrigstiden, sier Siv Jensen til NTB.
NTB

Frp kjøpte oljefondet.no
OSLO: Fremskrittspartiet har sikret seg dome-

nenavnet oljefondet.no. Domenet er kjøpt av en
privatperson for «en billig penge». – Når vi fikk
sjansen, kjøpte vi domenenavnet. Vi vil legge ut
opplysninger om fondet og vårt eget syn på
hvordan det skal brukes, sier stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter til NTB.
NTB

Klart flertall mot EU
OSLO: Det er fortsatt et klart flertall

mot norsk EU-medlemskap blant norske velgere. 52,8 prosent av de spurte i
en ny meningsmåling, sier nei til EU.
35,2 prosent sier ja til norsk EU-medlemskap, mens 12 prosent svarer at de
ikke vet. Det kommer fram i en meningsmåling Norstat har gjort for NRK.
NTB

� Stortingsvalget

Ut og inn
av NAF
etter
bom-ja
NØTTERØY: Mens bommotstandere (Frp) melder seg
ut av NAF, melder sentrale
politikere fra Ap og Høyre
seg inn igjen.

Kristin Monstad Lund

975 39 530
kristin.monstad.lund@tb.no

Stortingsrepresentant
Steinar
Gullvåg
(Ap) er en
av dem som
nå fornyer
NAF-medlemskapet.
P4-kjendis
og Høyrepolitiker
Kårstein Eidem Løvaas FORNYER: Steifra Nøtter- nar Gullvåg (Ap)
øy en annen.
Bakgrunnen er at
NAF nylig
gikk ut og sa
ja til bomring for å få
ny
fastlandsforbindelse til
Nøtterøy
samt bedre
trafikkløsGÅR INN:
ninger
i Kårstein Eidem
Tønsberg.
Løvaas (H)
Det vakte
sterke reaksjoner da bilorganisasjonen i 2003 kastet seg
inn i bomkampen med stort engasjement. NAF oppfordret også
befolkningen til ikke å stemme på
ja-partiene Høyre og Ap.
– Jeg meldte meg ut fordi jeg
syntes det var tåpelig av NAF den
gangen. Nå har de tatt til fornuft,
og jeg melder meg inn igjen, sier
Steinar Gullvåg (Ap).
Eidem Løvaas (H) har ikke
vært medlem tidligere.
– Nå tar de jo endelig bilistens
parti og går inn for en løsning
som vil gi oss ny fastlandsforbindelse. Det er også fint at de vil la
prosessen gå sin gang og ikke låse
seg til noe konkret alternativ, sier
Løvaas.
Regionleder Arild Holm regnet med reaksjoner fra bommotstandere, og blir derfor glad for at
utmeldelsene kanskje utlignes av
antall innmeldelser.
– Jeg tviler i hvert fall på at det
blir noen masseutmeldelse av
dette, sier Holm.
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VALGETS KVALER: Iranske Sophie Essmat vil stemme, men er usikker på hvilket parti som best sikrer innvandrernes rettigheter.

Utfordrer
politikerne
TØNSBERG: Hvilket av de po-

litiske partiene tror at innvandrerne er en ressurs?
Anne Tørressen

482 55 970
anne.torressen@tb.no

– Vi kommer til Norge med håp
og stor tillit og vil gjerne føle at
tilliten er gjensidig. Det norske
samfunnet må lære å stole på innvandrerne. Jeg lurer på hvilket av
partiene som egentlig tror på oss
og som ser på oss innvandrere
som en ressurs for landet.
Midt i floraen av valgbudskap,
pamfletter og plakater sitter en
samfunnsengasjert iransk kvinne
og lurer på hvilket parti som skal
få hennes stemme.
Sophie Essmat har pløyd
gjennom flere valgprogram og
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mener det er et generelt problem
for innvandrere å finne frem til
det partiet som passer dem og deres situasjon best.

Høy utdannelse
– Jeg ser ikke logikken i at samfunnet betaler ut sosialhjelp i stedet for å gi oss en jobb. Jeg snakker fem språk og vil så gjerne gjøre nytte for meg her i det norske
samfunnet, sier hun.
Men selv med arbeidserfaring
og høy utdannelse, norsk mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap, har hun ikke fått napp
på de utallige jobbene hun har
søkt på.
Tilbudet hun får fra Nav er en
praksisplass og 290 kroner i lønn
per dag.

Har bestemt seg
Bibliotekaren og småbarnsmoren har bestemt seg for hvilket
parti som skal få hennes stemme.
– Men jeg vil ikke si det. Jeg er
litt enig med Fremskrittspartiet
som vil begrense innvandringen,
og SV og Arbeiderpartiet har
også mange gode synspunkter.
Jeg vet gjennom en innvandrerorganisasjon jeg leder at mange
er forvirret foran dette valget og
er usikre på hva de skal stemme.
Vi utgjør nesten 11 prosent av befolkningen og vår stemme har
stor betydning, sier Sophie Essmat.

Lav valgdeltakelse
Valgdeltakelsen ved forrige valg
var lav blant innvandrerne i Vestfold. Tre av ti menn og fire av ti

Foto: Marit Borgen

Jeg er litt
enig med
Fremskrittspartiet som vil begrense innvandringen, og SV og
Arbeiderpartiet har
også mange gode
synspunkter
Sophie Essmat

kvinner brukte stemmeretten.
Dansker og tyskere med norsk
statsborgerskap var mest aktive
mens serbere og bosniere viste
minst interesse for valget.
Innvandrerkvinnene
viser
større politisk interesse enn
menn, og forskjellen mellom
kjønnene er størst blant innvandrere fra Øst-Europa, viser tall fra
Statistisk sentralbyrå.
Akkurat som ved tidligere valg
er det de som har bodd lengst i
Norge som er ivrigst etter å stemme.
Myndighetene ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
har gått ut før dette valget og oppfordret alle til å benytte seg av
stemmeretten sin.

De fleste ringer ikke til mine referanser
engang.
Innkalt fordi hun er innvandrer
Sophie er varsom med å peke fingeren
mot noen. Men etter et halvt år med
kontinuerlig søking synes hun det er
riktig å ta bladet fra munnen og formidle
et generelt inntrykk. Intervju som avsluttes etter ti minutter med spørsmålet ”Er
det noe mer du ønsker å si”, etterlater
søkeren i villrede, påpeker hun. Var det
egentlig noen reell interesse for meg
som søker? Eller var det en annen søker
de allerede hadde bestemt seg for? Er
jeg innkalt bare for å vise at de innkaller
innvandrere også?
Det siste er hun svært skeptisk til.
Pålegg om å innkalle kvalifiserte innvandrere til intervju virker mot sin hensikt,
når det ikke er reell interesse for søkeren,
påpeker hun.
- Dette gjelder ikke bare meg. Det er
derfor jeg ønsker å sette fokus på dette.
Dette dreier seg ikke om hudfarge, men
om tillit og respekt. Jeg mener jeg har
vist at jeg vil bli integrert, at jeg vil bli
inkludert i det norske samfunnet. Jeg vil
føle at jeg er nyttig. Det er vondt når jeg
blir usikker på om den tilliten jeg har til
nordmenn ikke er gjensidig. Jeg ønsker
at den skal være gjensidig, at jeg kan få
delta på en positiv måte i en bibliotekarstilling, sier Sophie. Hun lurer på om noen
kanskje synes at hun må ha tålmodighet,
at hun må tåle å vente litt, at det bare har
gått seks måneder siden hun tok mastergraden. Hun minner da om at hun var
ferdig utdannet bibliotekar da hun kom til
Norge, at hun ikke har søkt jobber i seks
måneder, men i fem år!
Drømmen
Sophie har tidligere vikariert ved et
par folkebibliotek, og jobber nå i halv
stilling som skolebibliotekar på en ungdomsskole, i tillegg til at hun vikarierer
i nesten halv stilling på et folkebibliotek
fram til jul. Alt er i Vestfold. Hun trives og
jobber godt begge steder. Men drømmen
om en varig full stilling er der. Og dersom
det norske bibliotekmiljøet kjenner sin
besøkelsestid, bør den drømmen snart
gå i oppfyllelse.

Sophie er et debatterende og skrivende menneske. Her fra ett av oppslagene om henne i
Tønsberg Blad 4. september i år.

- Dette gjelder ikke bare meg. Det er derfor jeg ønsker å sette fokus på dette. Dette dreier seg ikke om hudfarge, men om tillit og respekt, sier Essmat Sophie.
Etter 5 år i Norge og mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Høgskolen i Oslo i sommer, har hun fylt opp to permer med jobbsøknader.

- I min første bibliotekarjobb i Norge
følte jeg at det var mange ukjente forfatternavn, jeg var usikker på stavemåten.
Fremdeles kan jeg lure på dette, men jeg
er jo bibliotekar og vet noe om søking,
så dette løser jeg i grunne greit, sier hun
med et smil.
Hun innrømmer gjerne at hun ikke er i
samme situasjon som bibliotekarer som
er oppvokst og utdannet i Norge, at hun
har noen utfordringer med å kjenne til
hele bredden av norsk kultur og litteratur.
Det ser hun som en utfordring. Og når
vi hører hvor godt hun snakker norsk –
hennes sjette språk - etter bare fem år i
Norge, er hun åpenbart kjapp til å lære.
Et flerkulturelt samfunn
- Jeg har mange oppgaver foran meg,
for å bli kjent med disse tingene. Men
vi må også huske at vi ikke lenger bor i

Norge i 1950. Vi er i 2009 og Norge er et
flerkulturelt samfunn. Det er ikke bare jeg
som har en utfordring. Det norske samfunn har utfordringer. Norske bibliotek
har utfordringer. Jeg ønsker å bidra med
å løse noen av disse utfordringene.
Sophie nevner erfaringer hun har hatt
som vikar i norske folkebibliotek, når
afghanere, iranere eller kurdere kommer med spørsmål og får dem løst på
sitt eget morsmål. Slike opplevelser er
store, både for bibliotekar og bruker.
Hun forteller også om et indisk ektepar,
som snakket et språk hun ikke behersker,
men som likevel fikk tillit til henne fordi
hun kunne identifisere seg med deres
kultur og deres behov på biblioteket.

Det indiske ekteparet ga meg en klem
etter å ha hjulpet dem. De følte nærhet,
de følte at jeg forstod. Jeg sier ikke at
en norsk bibliotekar ikke kan gjøre det
samme. Men det fellesskapet jeg kan ha
med store grupper av lånere, bør kunne
være en ekstra ressurs i et bibliotek.
Tror du ikke?
Sophie har et poeng. Selv er hun opptatt av ikke å framstå som en som klager
på egne vegne. Hun ber bare om å få lov
til å bli tatt i bruk. Og med så mye fokus
som det er på det flerkulturelle aspektet
ved norske bibliotek, må det kunne sies
å være en ripe i lakken på den samlede
bibliotekarstand i Norge om hun ikke er
å se i full utfoldelse på et folkebibliotek
i nær framtid.

Vil bli brukt
- Jeg blir glad når jeg kan gi publikum
tjenester, jeg blir glad når jeg blir brukt.
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[ KULTURPOLITIKK ]

Når begivenhetene styrer
Aftenpostens kulturredaktør Knut Olav Åmås har vært på
Norsk kulturråds årskonferanse i Arendal, og skrev artikkelen
”All kultur trenger debatt” i avisa 19. november. Her er
BF-leder Monica Deildoks kommenter i avisa.
Kulturredaktør Åmås problematiserer begivenhetskulturen i sin artikkel i Aftenposten 19. november. Og
hevder at event-kulturen, festivaler
og kulturelle ”stunt” vokser frem på
bekostning av mer langsiktig kultursatsing som eksempelvis kulturskoler
og folkebibliotek.
På denne måten blir kulturen noe
som kommer til et sted for å ”sette det
på kartet”, og så drar igjen. Kulturen
brukes som en del av lokalsamfunnets
omdømmebygging.
Festivaler og
Lesekampanjer
Åmås tar her opp en interessant
utvikling som fortjener debatt.
Begivenhetskulturen, enten den er
festivaler eller lesekampanjer, kjennetegnes av sin korte varighet, og et
stort fokus og mye oppmerksomhet
en kort tid. Det er snakk om ”stunts”.
De sentrale aktørene i disse kulturelle begivenhetene kommer utenfra,
og representanter fra lokalt kulturliv
henvises til å være tilskuere, statister
eller i beste fall få en mindre rolle i
arrangementet.
Mange positive
ringvirkninger
Det er selvfølgelig ikke mulig å være
kritisk til at folk rundt om i det ganske
land skal nyte godt av profesjonelle
musikere eller forfattere. Ei heller
at enkelte relativt små lokalsamfunn
påtar seg å huse store arrangementer. Jeg skulle tro at dette har mange
positive ringvirkninger i form av dugnadsglede og utvikling av samhold
og lokal identitet. Folkebibliotekene
er ofte aktive bidragsytere i slike
lokale kulturbegivenheter. Dette er
vel og bra.
Imidlertid er det god grunn til å
tenke igjennom hva begivenhetskulturen gjør med vår forståelse av hva
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AVPOLITISERT POLITIKK. Den lokale kulturen i Norge blir nesten ikke diskutert – til tross for at
kommunene har økt kulturbudsjettene med like mange milliarder som staten.

All kultur trenger debatt
kartet», som det så hjelpeløst
heter. Et av problemene er at
det da selvsagt bare er de ting
som kan forbedre et steds omdømme som blir vist frem. Virkeligheten og sannheten fortrenges.

Kommentar
KNUT OLAV ÅMÅS

kultur- og debattredaktør
Arendal.
Det er mitt inntrykk etter første
dag av Norsk kulturråds årskonferanse i Arendal i går, med flere enn 300 lokale kulturarbeidere fra hele landet som deltagere. Temaet for den potensielt
viktige konferansen er «Lokalt
kulturliv i endring». Kommunene har de siste fire år økt sin
pengebruk til kultur med ca. 2,5
milliarder kroner. Det er nesten
like mye som staten har utvidet
investeringene i kultur på samme tid, mer enn 2,7 milliarder
kroner.

Litt av en sjanse. Dette innebærer at en konferanse med hele det lokale Kultur-Norge til
stede virkelig burde sprudle av
motsetninger, idékamp og
spenstige, sentrale ordskifter.
Attpåtil er det første gang den
nye kulturministeren, Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt, møter store deler av det lokale
norske kulturliv. For en sjanse!
Den er foreløpig skuslet bort.
For statsråden dro sin kos sekunder etter at hun hadde holdt
sitt eget sprikende foredrag som
slett ikke – skuffende nok –
handlet så mye om ambisjoner
for og tanker om det lokale kulturlivet i Norge. Det var for øvrig musestille mens statsråden
snakket. 300 mennesker lyttet
andektig, men ikke et minutt
var satt av til å diskutere foredraget med henne etterpå.
Et symptom på den nye, servile kulturoffentligheten vi har
fått?
Endring uten debatt. Like lite debatt ble det da sosiologiprofessor Olaf Aagedal presenterte sine ti teser om det lokale
kulturlivet, et kondensat av det
store prosjektet «Lokalt kulturliv i endring» som han har ledet
de siste tre år. Ikke en eneste
mening ble utvekslet om dem
heller.
Har den formidable lokale og
sentrale pengestrømmen ført til
at kulturpolitikk er i ferd med å
bli til administrasjon og forvaltning i stedet for høyst diskuterbar ideologi og politikk – også i
Norsk kulturråd?
Påfallende er det at den politiske ledelsen i Kulturdepartementet, som i utgangspunktet
er nesten helt uten kunnskap
om norsk kulturliv, ikke griper
sjansen til å bruke en dag sammen med 300 personer som utgjør selve grunnfjellet i sektoren – attpåtil den delen der den
viktigste nyskapingen må komme de neste fire år.
En begivenhetskultur. Foreløpig legger Huitfeldt større

Kulturminister
Anniken
Huitfeldt (Ap):
Legger større
vekt på den sosiale skjevfordelingen av
kultur enn på
geografiske
ulikheter.
FOTO: JON-MICHAEL
JOSEFSEN/SCANPIX

«Statsråden dro sin kos sekunder etter at hun
hadde holdt sitt eget sprikende foredrag»
vekt i sine programerklæringer
på at kulturforbruket og rekrutteringen til kunst- og kulturjobber er sosialt skjevfordelt enn
geografisk, og mener det ikke
finnes noen motsetninger mellom å skape bredde og å dyrke
frem spisset kvalitet i det lokale
kulturlivet.
Statsråden ser heller ikke
noen som helst problemer med
det som kan kalles festivaliseringen av Kultur-Norge lokalt:
at et tusentall festivaler og lokale spel skaper en voldsom begivenhetskultur som kan gå på
bekostning av det jevne, permanente kulturlivet i institusjonene. Huitfeldt mener de to styrker snarere enn konkurrerer
med hverandre.
Selv mener jeg den kortsiktige, event-aktige begivenhetskulturen uunngåelig og klart konkurrerer med byggingen av sterkere lokale institusjoner som
folkebiblioteker og kulturskoler,
som på ingen måte har fått noe

løft de siste årene. Begge typer
institusjoner er hjørnesteiner i
norsk kulturliv og kommunalt
finansiert.

Tre biblioteker i ett. For bibliotekene er det et nyskapende
eksempel å hente i Drammen,
som er blitt litt av en kulturby
de siste årene. På elvebredden
er nemlig det store, flotte Drammensbiblioteket lokalisert, en
uvanlig sammenslåing av det
kommunale biblioteket, det fylkeskommunale og Høgskolen i
Buskeruds bibliotek. Attpåtil er
det plassert sammen med flere
innovasjonssentre. Det er slik
nytenkning norske biblioteker
trenger, i supre lokaler fulle av
hypermoderne utstyr.
Og i motsetning til mange festivaler, er bibliotekene lokalt
forankret innholdsmessig.
Hundrevis av musikkfestivaler
gjør dessverre det som kalles
«lokalkultur» likere over hele
landet – ved å resirkulere nøy-

BJØRN WIINBLAD
SALGSUTSTILLING

aktig de samme artistene på
sted etter sted etter sted. Dette
gjør Kultur-Norge søvndyssende kjedelig og drepende forutsigbart, enten musikken nå er
rock eller folkemusikk. I dette
har jeg ikke særlig mange av
landets kommunale kultursjefer på min side – de mener festivalene stort sett fungerer stimulerende, ikke utarmende.

Kultur og patriotisme. Jeg
er også uenig med mange av
dem i hvor langt de bør gå for å
bruke kultur til å fremme lokalpatriotisme i lokalsamfunnene,
gjøre seg synlig i storsamfunnet
og markedsføre sine kommuner. Kultur er de siste årene blitt
et viktigere og viktigere «instrument» for slik å «sette stedet på

Sminke, lim og lupe. Professor Olaf Aagedal er inne på akkurat det problemet i den interessante boken som er sluttrapport fra prosjektet «Lokalt kulturliv i endring»: Det er veldig
vanskelig å kombinere de tre instrumentelle funksjonene som
kulturen kan ha på et sted: som
sminke (markedsføre stedet),
som lim (skape fellesskap) og
som lupe (kritisk selvrefleksjon).
Flere kulturforskere bør ut fra
dette se litt nærmere på lokalavisenes rolle i kulturen. Den er
underbelyst. Mange lokalaviser
blir en aktør, en begeistringsskaper, en identitetsbygger som
heier og hoier på den lokale kulturen, men som sjelden eller
aldri kritiserer eller anmelder
den. De avholder seg fra kritiske
artikler om den lokale kulturen
fordi de tror slike ville være synonymt med å «motarbeide»
den. I selvforherligelsens og
egenmarkedsføringens navn feier de ubehageligheter under
teppet.
De ville tatt den lokale kulturen på større alvor, og hjulpet
den bedre med å vokse og utvikle seg, ved å slutte å være patriotisk heiagjeng.
knut.olav.amas@aftenposten.no
twitter.com/KnutOlavAmas

JULEBORD
i herskapelige omgivelser

på Refsnes Gods
Vi kan i år tilby ﬂere alternativer
for julebordsfeiring i november og desember:
(26., 27. og 28. november • 3., 4., 5., 10., 11. og 12. desember)
• Julebuffét og show med Geir Gjelten som
humoransvarlig i “Det beste i livet er gratis”
• Julemeny serveres i Restaurant Munch
Dans til orkester etter middagen
• Familiejulebord (6. og 13. desember)

Originaltegninger, håndkolorerte litografier, originale
keramikkarbeider, produkter fra Rosenthal etc.
Åpningstider: mand-fred: 10-17, lørd: 10-16

Etablert 1927

Kontakt Kristine for bestilling og mer informasjon
Overnatting kr. 495,- pr. pers. inkl. frokost i dobbeltrom
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Telefon 22 42 52 00 Øvre Slottsgate 17, 0157 Oslo
Telefon 22 33 40 40
E-mail: oslo@rosenthal.no www.interior.as
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tlf. + 47 69 27 83 00 / kristine@refsnesgods.no • www.refsnesgods.no

folkebibliotekene stadig får dårligere
vilkår. Da bidrar begivenhetstenkningen til å styre kulturlivet vekk fra
langsiktig satsing og over i et ”hopp og
sprett” regime, der tilbudet blir uforutsigbart, tilfeldig og svært variert.
Langsiktig utvikling
av et varig tilbud
På neste års statsbudsjett er det
satt av 6 millioner til Nasjonalt leseår
2010. I det samme budsjettet er det
satt av 3 millioner til statlige stimuleringsmidler når det gjelder utvikling
av modellbibliotek/bibliotekutvikling i
folkebiblioteksektoren.
Dette er et godt eksempel på at begivenhetene vinner over en langsiktig
utvikling av et varig tilbud.

- I motsetning til mange festivaler, er bibliotekene lokalt forankret innholdsmessig. Hundrevis
av musikkfestivaler gjør dessverre det som kalles «lokalkultur» likere over hele landet – ved
å resirkulere nøyaktig de samme artistene på
sted etter sted etter sted, skriver Aftenpostens
kulturredaktør Knut Olav Åmås.

som er et godt kulturtilbud, og hva et
godt kulturtilbud skal inneholde.
Penger til stunts
Når politikere skal vise vilje til
satsing ser det å bevilge penger til
”stunts” ut til å være en fristende
måte å gjøre det på. Friske midler over
statsbudsjettet til en lesekampanje.
Det er en oppskrift som virker når en
kulturminister skal kunne flotte seg
med hva man har oppnådd. I mellomtiden henvises kommunepolitikere til
den langt mindre attraktive rollen det
er å skulle være de som kutter i de
kommunale bibliotekbudsjettene.
Det er, isolert sett, ikke problematisk
at det bevilges penger til lesekampanjer. Men det er problematisk at det
gjøres samtidig som de kommunale

Statsbudsjettet har satt av 6 millioner til Nasjonalt leseår 2010 og 3 millioner til modellbibliotek/
bibliotekutvikling. BF-leder Monica Deildok er
kritisk til prioriteringa. (Foto: Erling Bergan)

Prøv Norgeslån du også!
Ditt lokale bibliotek har vokst.
Norgeslån er en gigantisk utvidelse av ditt
bibliotektilbud. I tillegg til å låne det som finnes på
ditt bibliotek, kan du med Norgeslån bestille lån
fra andre bibliotek over hele landet! Du velger også
fritt hvilket bibliotek du ønsker å få det bestilte
materialet sendt til.
Norgeslån sørger for så kortreiste lån som mulig.
Dette betyr kortere ventetid for deg (og lavere

utgifter for bibliotekene).
Norgeslån krever at du har nasjonalt lånekort. Om
du ikke har det allerede, så gå på biblioteket og
be om å få et. Med nasjonalt lånekort i hånd, er du
klar til å ta i bruk Norgeslån.
Prøv det selv fra: http://www.samsok.no
For mer informasjon om Norgeslån, se
http://www.bibliofil.no/norgeslan
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[ UTDANNING ]

Nytt fra BIBIN

Bibliotekarutdanninga
ved Høgskolen i Oslo

Utdanningstilbud om spill i bibliotek

Debatten i media om dataspill skal være
en del av dagens bibliotektilbud er for
tiden ganske heftig. Noen mener at dette
er et viktig kulturuttrykk som bibliotekene
helt opplagt må inkludere både på grunn
av dets pedagogiske og opplevelsesmessige aspekter. Andre stiller spørsmål ved
om dette er noe som bør prioriteres gitt
bibliotekenes samfunnsmandat og/eller
dagens stramme økonomiske rammer både
i folkebibliotekene og UH-bibliotekene.
Også på JBI er meningene om dataspill i
bibliotekene delte.
Formålet med denne presentasjonen
er ikke å delta i den pågående debatten. Hvorvidt bibliotekene skal innlemme
dataspill i sine tilbud, må bibliotekene selv
ta stilling til. Faktum er imidlertid at stadig
flere bibliotek tilbyr ulike dataspill både
til utlån og i forbindelse med organiserte
aktiviteter i biblioteket. Tilbudet omfatter
både spill med pedagogiske læringsmål
og fiksjonsspill. Flere bibliotek tar sikte på
å finne egnede måter for integrering av
spill som en del av bibliotektilbudet. Mange
bibliotekarer har dessuten etterlyst utdanning og kompetanseløft innenfor dataspill.
Kulturminister Anniken Huitfeldt ga ”departemental legitimitet” til at dataspill bør være
et tilbud i bibliotekene da hun 14. november
avla besøk på SPILLDAGEN. Det var første
bibliotekbesøket som kulturminister.
I og med at dataspill finnes og lånes ut
i mange bibliotek, mener vi at det er viktig
med kunnskap om dette mediet slik at tilbudet kan bli best mulig. I mars 2010 starter
vi derfor et nytt utdanningstilbud, SPILL I
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BIBLIOTEK (15 studiepoeng). Studiet tilbys
i samarbeid med Norges informasjonstekniske Høgskole (NITH), ABM-utvikling
og Drammensbiblioteket. Det er et pilotprosjekt, og skal gi studentene kunnskap
om og ferdigheter i spill og i formidling av
spill i bibliotek. I første omgang er tilbudet
beregnet som videreutdanning for bibliotekansatte som har bibliotekutdanning.
Studiet har tre innholdskomponenter:
1. Kunnskap om spill som
medium og kulturuttrykk
2. Kontekstforståelse
3. Teknisk/ praktisk kompetanse.
I delen Kunnskap om spill som medium
og kulturuttrykk legges det vekt på kunnskap om spill i ulike genre, for ulike bruksområder og for ulike målgrupper. Det er
også fokus på kvalitetskriterier.
Kontekstforståelsen innbefatter kunnskap om spill som samfunnsfenomen og
politikkområde med vekt på norske forhold.
Studentene lærer om spillavhengighet og
om spilleglede. Opphavsrett behandles
også.
I den teknisk/praktiske kompetansedelen
ser man på ulike konsoller for spill og deres
egenart. Det blir opplæring i praktisk bruk
av ulike kombinasjoner av spillutstyr, og

oppsett av kontoer med mer for spill via
nettleser, trådløse nett med mer. Priser og
driftskostnader for ulike oppsett av spillkonsoller blir også tatt opp.
Studiet er samlingsbasert med tre samlinger. Hver av disse er på to dager. Mellom
samlingene er det arbeidsoppgaver. Første
samlingen finner sted på JBI, den andre på
Drammensbiblioteket og den tredje ved
Norges informasjonstekniske Høgskole.
Eksamen er en prosjektoppgave som gjøres
individuelt eller i gruppe på 2-4 studenter
og vurderes med gradert karakter.
Alle detaljer rundt søknadsprosedyre,
søknadsfrist, studiestart og studieavgift
er enda ikke klare, men vil bli publisert på
studiets hjemmeside så snart de er fastsatt,
se henvisning på hio.no/jbi
Vi har plass til inntil 30 deltakere, og er
selvsagt veldig spente hvor mange som
melder seg på. Ut fra engasjementet på
nettet og i andre media, burde det bli rift
om studieplassene. Det vi ikke er usikre
på, er at dette er et meget godt studium
med svært engasjerte lærere som er
oppdaterte både på innholdssiden og
når det gjelder praktisk/teknisk spillkompetanse.

Ill.foto fra Arendal bibliotek: Erling Bergan

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

Bibliotekarforbundet (BF)ønsker å informere den nye kulturkomiteen om innspillene vi kom med i forbindelse med
behandlingen av Stortingsmelding 23 om bibliotek. Dette er
aktualisert av budsjettbehandlingen som i disse dager pågår
i Stortinget. Samtidig sendes en kopi til ny politisk ledelse i
departementet ved statsråd Anniken Huitfeldt.
Vedlagt nedenfor er innspillene våre slik de ble fremlagt i
kulturkomiteens høring den 12. Mai 2009.
Det vi særlig ønsker å påpeke overfor kulturkomiteen på
dette tidspunkt er følgende:
”Om ABM-utvikling
Vi ønsker ikke ABM-utvikling sitt utviklingsansvar og
sine utviklingsoppgaver lagt til et operativt bibliotek som
Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket har en viktig rolle å
spille i det norske biblioteklandskapet som en av aktørene i
operativt utviklingsarbeid, men har ingen tradisjon for eller
spesialkompetanse på å drive utviklingsarbeid overfor folkebiblioteksektoren for øvrig. Det har ABM-utvikling. Det ville
være bortkastede ressurser å innsette Nasjonalbiblioteket
som en ny utviklingsaktør i forkant av en prosess med stort
trykk på samhandlings- og utviklingsaktiviteter. Bedre da å
benytte seg av den kompetansen som ligger i ABM-utvikling,
og å bygge på de åpne kommunikasjonskanaler ABM har
med biblioteksektoren.”
Som det fremgår av vedlagte innspill til kulturkomiteen ligger
det til grunn for vårt standpunkt vedrørende ABM-utvikling at
forbundet er positive til en prosess med fokus på samhandlings
og utviklingsaktiviteter i biblioteksektoren. En viktig forutsetning for Bibliotekarforbundets positive innstilling til varslede
endringer, samt mulighetene man har for å få til vellykkede
prosesser i så måte, er at eksisterende utviklingsaktører som
ABM-utvikling gis en sentral rolle i endringsprosessene. Andre
utviklingsaktører som gjennom et årelangt samarbeid med
bibliotek i sin region har utviklet kompetanse og samarbeidskanaler, og som derfor har en meget viktig rolle å spille i denne
sammenhengen, er fylkesbibliotekene. Med utgangspunkt i vår
kunnskap om biblioteksektoren vil vi på det sterkeste tilrå at
ABM-utvikling og fylkesbibliotekene får anledning til å spille
den viktige rollen de har, og har som de opparbeidet solid
kompetanse på, i en utviklingsfase. Det er av stor betydning
for en vellykket prosess, så vel som et vellykket resultat.

Et vennlig ord koster ingenting
og er likevel den skjønneste
av alle gaver ...

Daphne du Maurier

Vi håper du får en
vakker julehøytid
og ønsker deg
alt godt i det nye året!

Tam Tam

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

Bibliotekarforbundet ved leder Monica
Deildok sendte 1. november et brev til
Familie og kulturkomiteen på Stortinget
ved leder Gunn Karin Gjul, om oppfølging av bibliotekmeldingas spørsmål
om arbeidsdelinga mellom ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket:

tam tam

Innspill til kulturkomiteen, særlig
om ABM-utvikling

[ ARBEIDSLIV ]

Eldre vil heller jobbe:

Færre arbeidstakere tar ut
avtalefestet pensjon (AFP)
Andelen av befolkningen mellom 62 og 67 år
som tar ut avtalefestet
pensjon (AFP) synker,
til tross for et vanskelig
arbeidsmarked. Det viser
nye tall fra NAV. Reduksjonen skjer i offentlig
sektor. I privat sektor blir
det flere med AFP.

Færre AFP-mottakere
i offentlig sektor
Reduksjonen i andelen av befolkningen
mellom 62 og 67 år som tar ut AFP, skyldes særlig at det blir færre som tar ut AFP
i offentlig sektor. Antall AFP-mottakere
i offentlig sektor gikk ned fra 25 600 i
september 2008 til 23 800 i september
2009. I privat sektor økte derimot antall
mottakere i samme periode fra 23 100
til 25 400.
– Det er gledelig at så mange vil stå
i arbeid fremfor å velge AFP, sier Hilde
Olsen, direktør i NAV, og legger til:
- Det er likevel bekymringsverdig at de

Illustrasjonsfoto: Erling Bergan

18,3 prosent av befolkningen i AFP-alder
tok ut AFP ved utgangen av september
2009, mens tilsvarende tall var 19,4
prosent i september 2008.

– Andelen som tar ut AFP er nå på sitt
laveste nivå de siste ti årene, sier Hilde
Olsen, direktør i NAV.

vanskelige forholdene på arbeidsmarkedet
ser ut til å føre til at antall AFP-mottakere
fortsatt øker i privat sektor. Det er de
store etterkrigskullene som nå kan gå av
med AFP, og det er viktig at mange fra
disse årskullene fortsetter i arbeid noen
år til, for å møte behovet for arbeidskraft
i årene fremover.
Mange kombinerer
arbeid og AFP
Andelen AFP-mottakere som kombinerer AFP med arbeid økte fra 19,4
prosent i september 2008 til 20,5
prosent i september 2009. Det er
flere som kombinerer AFP med arbeid
i offentlig sektor enn i privat sektor,
men det har vært en økning i andelene
innenfor begge sektorer. Vi må tilbake
til 2000 for å finne forrige gang en så
høy andel av AFP-mottakerne kombinerte arbeid og AFP.
– Det er gode nyheter at trenden med
at stadig flere kombinerer AFP og arbeid
fortsetter, men fortsatt er det nærmere
fire av fem AFP-mottakere som ikke arbeider ved siden av pensjonen.
Med pensjonsreformen og ny AFP-ordning i privat sektor vil mange få mulighet
til å kombinere arbeid og pensjon uten at
pensjonen reduseres, og dette vil kunne
øke andelen av de som kombinerer arbeid og pensjon, sier Hilde Olsen.

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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BF-sekretariatet svarer

Avspasering i jula
SPØRSMÅL:
Jeg er ansatt i et kommunalt bibliotek. Jeg har tenkt å avspasere i
juleuken. I forbindelse med det lurer
jeg på følgende:
Hvor mange timer må jeg avspasere 23. og 24. desember for å ha
fri hele dagen?

Dette betyr at du ikke skal skrive
avspasering for timene etter kl 12.

SVAR:
Tariffavtalens kap. 1 § 4.6 for KS
er rimelig klar på dette:
Det er ikke noe spesielt med 23.
desember og denne dagen må avspaseres i sin helhet.
24. desember er derimot en
av de dagene hvor det ordinære
arbeidet skal avsluttes kl 12. De
andre dagene som er omfattet av
dette er onsdag før skjærtorsdag,
pinseaften og nyttårsaften. Ordningen gjelder for de som har ordinær
dagarbeidstid.

Skulle du ordinært ha begynt arbeid
denne dagen kl 8, må du skrive 4
timer avspasering for å ha fri hele
dagen.
Ovenstående betyr også at du har
krav på overtidsgodtgjøring etter
Hovedtariffavtalens § 6.5.1, dvs
med 133 1/3 % overtid. Man får
bare utbetalt selve overtidstillegget
fordi det er beregnet timelønn etter
kl 12, fram til ordinær arbeidstids
slutt.
Dersom du skulle begynt på jobb
etter kl 12, vil din arbeidstid denne
dagen falle bort i sin helhet, dersom
ikke annet er avtalt med arbeidsgiver.
Med vennlig hilsen
Thor Bjarne Stadshaug
Rådgiver i BF

Styremøte med
mye politikk

Foto: Erling Bergan

Bibliotekarforbundets styre hadde møte
26. oktober, med mye politikk på dagsorden.
De hadde en gjennomgang av regjeringens
forslag til statsbudsjett for 2010, og en
drøfting av situasjonen etter at de nye statsrådene var kommet på plass i våre relevante
departement.
Til å hjelpe seg i det politiske landskapet
hadde styret fått Svein Arne Tinnesand, nettopp avgått rådgiver for SVs stortingsgruppe.
Hans erfaringer fra politikkens irrganger når
en flertallsregjering rår, var nyttig for forbundsstyret.
Så gjelder det for medlemmene å følge
med på BFs innsats innen bibliotekpolitikken.
For BF-ledelsen har flere utspill og større
deltakelse nå enn før. Debatt om BFs politiske
standpunkter og innsats ønskes velkommen i
Bibliotekarens spalter.
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Biblioteksektorens rolle som tilrettelegger:

Fri kultur eller proprietær kultur?
Bibliotekene er en manifestasjon av en grunnleggende
målsetning om å sikre samfunnet tilgang til mest
mulig kunnskap og kultur. Dette er en målsetning som
også deles av organisasjoner som EFN og FriBit.
Tekst:

Thomas Gramstad
leder for EFN.
(thomas@efn.no)
og
Øystein Jakobsen
nestleder i FriBit og
prosjektleder for Genero.
(oystein.jakobsen@fribit.no)

Opphavsrett og
delingskultur
Fri kultur og proprietær kultur er relativt nye begreper, og er tett knyttet til
opphavsretten og dens historie. En kort
historisk skisse:
I 1709 ble Statute of Anne innført for å
stimulere til nyskapning (men også for å gi
kronen/staten anledning til å stoppe eller
forhåndssensurere trykking og utgivelse
av bøker), gjennom å beskytte forfattere
mot at utgivere solgte bøker uten å betale
forfatteren.
I 1784 ble følgende nedfelt i den amerikanske grunnloven [9]:
”To promote the Progress of Science
and useful Arts, by securing for limited
Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings
and Discoveries.” Dette midlertidige
monopolet krevde registrering, hadde en
varighet på 14 år og gjaldt i effekt kun for
kommersiell bruk.

Foto: Kjetil Ree

Foto: Per Inge Østmoen

Vi vil i det følgende ta opp først noen
prinsipielle betraktninger om fri kultur
vs. proprietær kultur, deretter vil vi
drøfte praktiske løsninger, spesielt med
utgangspunkt i Genero-prosjektet, som
vi tror vil kunne innebære en vesentlig
styrking av økosystemet for fri kultur
og digitale kultur- og kunnskapsallmenninger.
Vi håper at denne gjennomgangen vil
føre til økt bevissthet om og engasjement innen biblioteksektoren for problemstillinger og diskusjoner i forhold til
fri kultur og proprietær kultur. Vi håper
også at bibliotekene vil ha en aktiv og
ledende rolle i å fremme og styrke fri
kultur, og ikke minst - at institusjoner
og enkeltpersoner innen sektoren vil

støtte, følge opp eller delta i Generoprosjektet.

Artikkelforfatterne Øystein Jakobsen (t.v.) og Thomas Gramstad hevder at mange av bibliotekenes
problemstillinger rundt opphavsrett kan løses ved et styrket fokus på fri kultur.
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Siden har opphavsretten fått større og
større inngripen på kunnskaps- og kulturområdet [10]. Etter stadige utvidelser
av opphavsrettens vernetid har ingen
verk produsert etter 1922 falt i det fri. I
takt med at opphavsretten har fått større
omfang og påvirkning har det vokst frem
en motkultur til “Copyright” som har fått
tilnavnet “Copyleft”.
I programvarens begynnelse eksisterte
ikke begrepene “fri programvare” eller
“proprietær programvare”/”produsenteid
programvare”, det var kun “programvare”.
I 1980 økte US Copyright Office omfanget
av copyright til å omfatte programvare,
på lik linje med f.eks. bøker og musikk
[11], noe som førte til at mye de facto
åpen programvare og den eksisterende
delingskulturen rundt denne ble svekket, og at det vokste frem mye lukket
programvare.
GPL-lisensen
og de fire friheter
Dette var det ikke alle som satte like
stor pris på, og i 1985 ble Free Software Foundation stiftet av Richard Stallman [12]. FSF lanserte GNU-prosjektet
og GPL-lisensen, som garanterer de fire
friheter [1]:
yy Friheten til å bruke
yy Friheten til å distribuere kopier
yy Friheten til å studere og endre
yy Friheten til å distribuere endringer
GPL-lisensen har en betingelse: Dele
på like vilkår. Dersom man benytter fri
programvare som utgangspunkt for å
lage ny programvare (dvs. endre programvaren og lage et avledet verk), så
kan man ikke lukke det avledete verket
-- det avledete verket må deles på
samme vilkår som originalverket. Med
andre ord, GPL-lisensen gjelder for alle
avledete verk, som må distribueres på
samme vilkår som originalen, slik at
det som tilhører delingskulturen eller
allmenningen for fri programvare med
GPL-lisens ikke kan tas ut av den. Dette
bidro til at mengden fri programvare
vokste, og idag er fri programvare en
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milliardindustri, og det finnes f.eks.
230 000 forskjellige fri programvareprosjekter bare på nettstedet sourceforge.net [13].
Napster-saken i 1999 ble et vendepunkt. Platebransjen ble tilbudt 1
milliard dollar for at Napster skulle få
fortsette, men bransjen sa nei og begynte å saksøke. Det som kanskje ikke
er like kjent, er at på 18 måneder ble
Napster historiens største bibliotek av
musikk, og det ble skapt gratis. Wikipedia ble opprettet i 2001, og på fem
år ble historiens største oppslagsverk
skapt -- også dette gratis. Creative
Commons ble opprettet i 2003 av
Lawrence Lessig og har, inspirert av
GPL-lisensen, laget et fleksibelt system for frie lisenser [14] beregnet for
“ikke-kjørbare åndsverk”,
altså tekst, musikk, bilder,
video etc.
Bibliotekenes
dilemma
Bibliotekene har fått et
lovfestet unntak fra opphavsrettens enerett på
bruk, og kan fritt låne
ut åndsverk uten å be
om tillatelse. Problemet
er at bibliotekenes unntak fra opphavsret ten
ikke gjelder kopiering,
og at i en digital verden
er enhver bruk også en
kopiering. Man har forsøkt å omgå problemet
med kopisperrer, rettighetsbegrensninger med
mer, men brukerne har
beveget seg forbi slike
hindringer. Kommersielle
aktører har både ressurser til å utvikle
attraktive løsninger, og anledning til å
fremforhandle avtaler med innholdsleverandører. I tillegg kan nye tjenesteleverandører teste opphavsrettens
grenser og levere det kundene vil ha,
der hvor bibliotekene ikke kan bevege
seg i lovens gråsoner. Bibliotekene har
heller ikke de ressursene som trenges
for å lage nye og grensesprengende
kanaler. Befolkningen går i full fart inn
i den digitale hverdagen, mens bibliotekene sliter med å følge etter.
Her kommer frie lisenser og åpne
grensesnitt inn. Hvis et verk er lisensiert med en fri lisens er det langt

enklere for bibliotekene å navigere.
Begrensningene er både få og tydelige, og bibliotekene får dermed
muligheten til å lage nye tjenester og
grensesnitt.
Problemer med ressurser og utviklingstakt er fortsatt tilstede, men det
kan løses ved at bibliotekene fokuserer
på kjernetjenester som katalogisering,
registrering og tilrettelegging, og lar
andre skape kanaler på deres infrastruktur.
Fri kultur eller
proprietær kultur?
Både under IKT-Norges seminar
om IKT-politikk og under ”Dele - Ikke
stjele”-seminaret, stilte Øystein Jakobsen spørsmålet om hvorvidt kunnskap

og tanker skal være eiendom. Høyre og
Fremskrittspartiet svarte at ”patenter er
viktige for ellers kan ikke selskaper tjene
penger” -- og Arbeiderpartiet svarte
med at ”artisten har lagt tid og energi i
sangen sin, like mye som en mann som
bygger et hus -- begge er eiendom”.
Dersom politikere og samfunn glemmer den opprinnelige intensjonen til
opphavsrett og patenter, nemlig å stimulere til kunnskaps- og kulturutvikling,
og heller ser på disse mekanismene
som ufravikelige naturrettigheter og
eneste mulige måte å sikre inntekter
for skapere, utøvere og produsenter,
da er det kort vei til å få programvare-

og metode-patenter i Norge, permanent vernetid, samt enda strengere
mekanismer for å kontrollere at ingen
bryter med opphavsrettsinnehaveres
altomfattende ”eiendomsrettigheter”
-- uansett hvilke konsekvenser dette
måtte få for Internett, teknisk utvikling
og innovasjon, og grunnleggende menneskerettigheter.
Copyright
vs Copyleft
Begrepene Copyright og Copyleft [2]
kan stilles opp mot hverandre.
Noen eksempler på dette er Richard
Stallmans foredrag om ”Copyright vs.
Community” [3], eller Lawrence Lessigs beskrivelse av ”Free Culture vs.
Permission Culture” [4]. Copyright er
et amerikansk begrep som
er snevrere enn det norske/
europeiske begrepet opphavsrett. Copyright tilsvarer
omtrent det som i europeisk opphavsrett kalles de
økonomiske rettighetene,
og da spesielt i forhold til
eneretten til eksemplarfremstilling. På norsk kan
vi snakke om fri kultur vs.
proprietær kultur. Fri kultur
innebærer at deling er tillatt. Det gjelder deling av
verket i uendret form, men
helst også rett til å endre
verket og dele endringene
(dvs. deling av avledete
verk), og det kan også
omfatte retten til å ta betalt
for delingen (kommersiell
deling/distribusjon).
Dette blir da
essensen:
Om vi beskriver den ene siden som
Copyright, ”Permission Culture”
eller proprietær kultur har denne
følgende fellesnevner: Kunnskap, uttrykk og ideer er (eksklusiv) eiendom.
Den andre siden er da Copyleft, ”Free
Culture” eller fri kultur, dvs. de som
mener at tanker og ideer er delt og
tilhører alle.
Tilhengerne av proprietær kultur har
store ressurser tilgjengelig for å spre
sitt budskap, og har lykkes veldig med
det. Tilhengerne av fri kultur har ikke
de samme ressursene, og selv om vi
kanskje er flere i antall så er vi spredt
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 og arbeider litt her og der.

Innen programvare har Copyleft fått
et godt fotfeste, men det er ennå et
godt stykke igjen. Målsetningen er ikke
et samfunn der eierskap over kunnskap og ideer er en verdi i seg selv,
men et samfunn der alle kan skape og
dele fritt.
Copyleft trenger å få et ansikt.
KrevSvar-kampanjen [5] er et eksempel på dette, der FriBit og EFN
samlet argumentasjon og spørsmål
og kondenserte dem ned i konkrete
krav og spørsmål rettet til de politiske
partiene. Det er viktig at delingskulturen i Norge har talspersoner utover
programmerere, og ”pirater” som
lett kan avfeies, og som effektivt kan
føre debatten inn på viktige prinsipper og konstruktive spor. Dette bør
også være et naturlig interesse- og
innsatsområde for bibliotekarer og alle
andre som jobber med spredning av
kultur og kunnskap.
Et styrket fokus på fri kultur kan løse
mange av bibliotekenes problemstillinger rundt opphavsrett, i tillegg til at
fri kultur er en verdi i seg selv.
Copyleft, fri kultur
og Genero-prosjektet
Genero er et fri programvare-prosjekt
igangsatt av FriBit for å etablere flere
sett med forretningsmodeller som både
ivaretar fri tilgang til kultur og kunnskap gjennom distribusjon av åndsverk
med frie lisenser, og at de som skaper
åndsverkene kan få betalt ved å velge
en modell som passer for dem, innenfor
systemet.
Det Genero gjør mer enn noe annet,
er å fokusere og samle Copyleft, eller
fri kultur. Alt av fritt materiale kan bli
tilgjengelig uansett hvor du går -- ikke
bare ett sted, men alle steder. Både
selve registeret og økosystemet rundt
tilrettelegger for at de som ønsker at
tanker og ideer, programvare, musikk
og film skal deles fritt og bygges
videre på høster enorme fordeler
via Genero. Både i form av økt anerkjennelse og distribusjon, men også
ved å tilrettelegge for eksplosive forretningsmodeller med et minimum av
”overhead” - jfr. begrepene ”Long Tail”
[6] og ”Innovation Happens Elsewhere”
[7]. Eksklusive distribusjonsrettigheter,
DRM og proprietære løsninger er ikke
tillatt i Genero.
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Genero er et prosjekt for å skape et felles register over all fri kultur, samt å tilby en forretningsmodell for kultur som er fri. Bak prosjektet står FriBit, en interesseorganisasjon med et mål om
å sikre samfunnet tilgang til mest mulig kunnskap og kultur. FriBit arbeider for å finne gode
forretningsmodeller i en digital hverdag.

Genero skaper et økosystem for fri
kultur, på lignende måte som Internett
har skapt et økosystem for fri kommunikasjon. Genero skal:

man kopierer fra. Med attribuering
menes:

Sentralt i Genero er Genero-registeret. Det kan registrere og lenke til
ethvert verk i verden som er fritt lisensiert, på en standardisert måte.

yy Man skal navngi og referere
verkene i henhold til medium
og kontekst (henvisning under
et bilde, rulletekst på film etc.)
yy Man skal lenke til opprinnelsesverkene og beskrive relasjonen
(inspirert av, oversatt, samplet...)
yy Man skal sette på en inntektsfordeling (revenue-share)
etter Generos ”Attribution
guidelines”.

Funksjonsbeskrivelse
Beskrivelse av hvordan Genero fungerer for sine brukere:
En opphavsperson registrerer sitt
verk i Genero-registeret.
Vedkommende spesifiserer så på
forhånd hvilke økonomiske betingelser
man vil skal gjelde for distribusjon
av verket. Hvem som helst kan da
distribuere verket uten å måtte be
om tillatelse, så lenge de overholder
de økonomiske forpliktelsene. Dette
er dermed ikke-eksklusiv distribusjon, mye likt avtalelisensiering eller
Amazon’s ”Click-to-accept”. Hvem
som helst kan også forsyne seg av
verk i Genero-registeret, på betingelse
av at man attribuerer alle verkene

Slike ikke-eksklusive rammebetingelser som er enkle å forholde seg til
vil lage en eksplosjon av nye kanaler
og tjenester. En distributør trenger
ikke bruke tid og energi på å fremforhandle avtaler, trenger ikke betale på
forhånd, eller forholde seg til en risiko
ved å ikke få tillatelse. Distributøren
kan bare forsyne seg av alt som er
registrert, og så betale en andel av
omsetningen videre ut fra hva som
er spesifisert i betingelsene som er
satt av opphavspersonen. Alle kan
fritt skape nye verk basert på andre
verk, mot at de navngir og refererer
hvem de har kopiert fra, og gir dem
en andel av inntektene som bestemt
på forhånd.

yy Gjøre fri kultur mer tilgjengelig
enn proprietær kultur
yy Muliggjøre forretningsmodeller
for fri kultur

[ ØKOSYSTEM FOR FRI KULTUR ]

Frie lisenser
Dette vil gjøre det attraktivt for nye
skapere å delta. De bare gjør det de
gjør best - å skape - deretter lar de
andre ta seg av distribusjonen. Aggregatorer, distributører og betalingsformidlere vil fasilitere alt, men uten å
være ”gatekeepers” som ekskluderer
eller bestemmer betingelser og begrensninger. Alle verk og arbeider
som distribueres via Genero har ikkeekskluderende rettigheter - altså frie
lisenser på alt, ingen har enerett til
distribusjon -- og konkurranse gjør
dermed at de beste tjenestetilbyderne
vinner. En god sammenligning er bredbåndsleverandører: De konkurrerer
med hverandre på service, pris og kvalitet - men uansett hvem du registrerer
deg som kunde hos får du den samme
tilgangen til Internett.
For sluttbrukeren vil det oppstå en
eksplosjon av nye kanaler.
Istedenfor nå, hvor aktører bruker
årtier på å bestemme seg for om man
skal slutte å saksøke nye kanaler og
konkurrenter, og heller begynne å tilby
det kundene ønsker, vil distributørene
i Genero konkurrere på tilgjengelighet, målgruppe, tjenestetyper, service,
med mer.
Systemet legger også opp til en intim
kobling mellom skaper og publikum,
slik at rollen lett reverseres og skillet
mellom skaper og bruker/konsument
kan bygges ned og viskes ut.
Systemet gjør det også mulig å ta
betalt for fri programvare. Man registrerer et verk, f.eks. OpenOffice.org,
med en Genero-lisens i tillegg til den
lisensen verket har fra før. Dette gjør
det mulig å sette forretningsmodeller
på frie verk. Man KAN hente det fra
hvor som helst, men innenfor Genero
er det mulig å få betalt.
Forretningsmodellene kan være
alt fra at offentlig etat betaler prisen
på verket fordi det er bare rett og
rimelig, eller at man setter opp en

”

revenue share mellom distributør og
skaper, hvor skaperen sier at ”hvis du
klarer å samle inn penger for meg så
kan du beholde 30 %”. Det er mange
som ønsker å betale for programvare
de opplever gir dem verdi, men barrieren mellom verdi og betaling er idag
veldig høy.
Generos
komponenter
Genero består av flere komponenter:
yy Et register med tilhørende API’er
yy En Genero-lisens
yy Retningslinjer, standarder og regler
yy Betalingsformidling
I tillegg kommer økosystemet rundt,
som består av aggregatorer, distributører,
skapere og mottakere. Det som knytter
disse aktørene sammen er standardiseringsorganet Genero Initiative, som
har ansvar for ovennevnte regler og
retningslinjer.
Generos
støttespillere
Genero-modellen har blitt presentert
for flere kjente personer, og har fått støtte
fra bl.a.:
yy Matt Mason, forfatter av
The Pirates Dilemma,
http://www.norskbibliotekforening.no/
article.php?id=1953
yy Daniel Cross, regissør for
EyeSteelFilm
http://www.rushprint.no/2009/5/
rettighetshavere-vil-feile-totalt
yy Brett Gaylor, grunnlegger av
Open Source Cinema og regissør av
Rip! - A Remix Manifesto
yy John Buckman, eier av
Magnatune.com
http://blogs.magnatune.com/
yy John maddog Hall,
Executive Director of

Eksklusive distribusjonsrettigheter,
DRM og proprietære løsninger er ikke
tillatt i Genero.

”

Linux International
http://en.wikipedia.org/wiki/
Jon_Hall_(programmer)
Vi håper at mange aktører i biblioteksektoren vil ta en aktiv rolle i
Genero-prosjektet [8]. Bibliotekene
har en naturlig rolle i et prosjekt med
formål å tilgjengeliggjøre fri kultur, og
besitter nøkkelkompetanse om temaer
som f.eks. behandling av metadata,
identifisering og verksbeskrivelse. Vi
ser også et stort potensiale i en kobling mellom registrering i Genero og
pliktavlevering, noe som vil bidra til å
sikre kulturarven når digitalt innhold
er i konstant forandring. Vi oppfordrer
alle interesserte om å kontakte oss for
ytterligere informasjon.
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[ KATALOGER OG BIBLIOGRAFIER ]

Nasjonalbibliotekets bibliografier i BIBSYS
Nasjonalbiblioteket arbeider for tiden med å integrere produksjon
av bibliografier i BIBSYS, dette gjelder både nasjonalbibliografi inkludert Samisk bibliografi - og fagbibliografier som Hamsun- og
Bjørnson-bibliografien. Siden 2009 er et Hamsun-år, har Hamsunbibliografien fått åpne ballet.
Tekst:

Hilde Høgås og
Hege Stensrud Høsøien
Nasjonalbiblioteket

Fredag 30. oktober ble Hamsun-bibliografi
1879–2009 : litteratur om Knut Hamsun
lansert i Nasjonalbiblioteket og på Nasjonalbibliotekets nettsider: www.nb.no/
bibliografi/hamsun, i beta-versjon.
Overtok data fra Tromsø
Hamsun-bibliografi 1879–2009 :
litteratur om Knut Hamsun er et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og
Universitetsbiblioteket i Tromsø. Universitetsbiblioteket i Tromsø hadde allerede
laget en Hamsun-bibliografi som var tilgjengelig fra deres nettsider. Bibliografien
dekket perioden 1880–1980, og besto
i all hovedsak av de sekundærlitterære
innførslene i to trykte bibliografier: Østby,
Arvid Østby, Arvid: Knut Hamsun : en
bibliografi (Oslo : Gyldendal, 1972) og
Nilsen, Tone Ingeborg: Bibliografi over
Knut Hamsun 1970–1980 (Oslo : Statens
bibliotekhøgskole, 1981). Ansatte ved
Universitetsbiblioteket i Tromsø registrerte
postene i en sidebase til BIBSYS bibliotekbase. Da det i inngangen til Hamsun-året
ikke forelå noen plan om å oppdatere
bibliografien, ble det inngått avtale om at
Nasjonalbiblioteket overtok dataene for å
videreutvikle basen.
Utvidet på to fronter
Parallelt med dette ble Hamsun-bibliografien utvidet på to fronter: For det første
med poster som allerede lå i BIBSYS og
som var relevante for Hamsun-bibliografien, dernest med poster fra eksterne
kilder i Norge og i utlandet. Perioden ble
også utvidet til å dekke 1980–2009.
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Data fra Universitetsbiblioteket i Tromsøs Hamsun-base ble flyttet over i
bibliotekbasen i BIBSYS og merket med
Hamsun-bibliografien.. Andre bibliotek
som ønsker det, kan merke egne bibliografier på samme måte. Postene fra
”Tromsø-basen” ble endret en del, blant
annet merket med riktig materialtype og
tilordnet noen nye emneord.
Egne grensesnitt
Nasjonalbiblioteket presenterer bibliografiene i egne grensesnitt på Nasjonalbibliotekets nettsider. Dette blir gjort ved
at data hentes fra BIBSYS og tilgjengeliggjøres gjennom et søkegrensesnitt som
er spesiallaget for bibliografier. Postene i
bibliografien, og bibliografiene i sin helhet, er også tilgjengelig i BIBSYS Ask og
Ask2 gjennom en mulighet til å avgrense
på ønsket bibliografi.
Hamsun-bibliografien er den første av
en rekke fagbibliografier som vil bli produsert i BIBSYS. I neste omgang starter
Nasjonalbiblioteket og BIBSYS arbeidet
med å flytte Samisk bibliografi, deretter
skal andre deler av nasjonalbibliografien
følge etter. Arbeidet betyr en god del
utviklingsarbeid i BIBSYS, nye løsninger
utvikles fortløpende i et godt samarbeid
mellom Nasjonalbiblioteket og BIBSYS.
Bjørnson-bibliografi
2010 er Bjørnson-år og Nasjonalbiblioteket har også startet opp arbeidet
med en Bjørnson-bibliografi. Dette blir
gjort på samme måte som med Hamsunbibliografien, med unntak av at det her
ikke finnes noen ”Tromsø-base” å bygge
videre på.
Ved å integrere produksjonen av bibliografier i katalogen kan data gjenbrukes.

2009 er Hamsun-år. Derfor valgte Nasjonalbiblioteket å la en Hamsun-bibliografi være først
med å gjenbruke data og integrere bibliografiproduksjon i BIBSYS. (Illustrasjon: Knut Hamsun
slik maleren Alfredo Andersen så ham.)

For mange av bibliografiene Nasjonalbiblioteket produserer, vil det i stor grad
være de samme bibliografiske postene
som går igjen i katalog og bibliografi, av
og til i flere bibliografier. Integrasjonen
av katalog og bibliografi betyr at BIBSYS
kommer til å inneholde poster som ikke
har eksemplardata. For nasjonalbibliografiens del kan det også bety at poster
må ”låses”, dvs. at de ikke kan endres av
andre etter at postene er definert som en
del av nasjonalbibliografien.
Gjenbruk av data
Totalt sett vil nyordningen føre til enklere og mer ensartede rutiner for produksjon av bibliografier i Nasjonalbiblioteket
og bedre mulighet til å gjenbruke data
i ulike sammenhenger, også for andre
bibliotek.

Karis kalender

Høstslepp i biblioteket
Noe av det fineste i ”mitt” bibliotek
er praksisperiodene, og min favoritt er
”mini-praksisen” i oktober/november.
Her får høstens ferske bibliotekarstudenter sitt første, forsiktige møte med
praksisfeltet.
Som ”praktikantansvarlig” kommer jeg
her i kontakt med litt under en tredel av
profesjonens ”ettervekst”. Det er ikke så
lenge siden jeg var i deres sko, og jeg
innrømmer at jeg er ganske nysgjerrig på
hvem de er, hva som fikk dem til velge
dette faget, hvordan de opplever utdanningen, så langt – og hvilke tanker de
gjør seg om denne ”bransjen” de er på
vei inn i.
Ikke minst lurer jeg på hvordan utdanningen vil forme dem, og hvem de vil være
når de kommer ut i den andre enden.
Profesjonell sosialisering
I boken Profesjonsstudier (Molander og
Lerum (red.), 2008) skriver Kåre Heggen
om Profesjon og identitet:
”Kvalifisering for profesjonell yrkesutøving
handlar om læring av kunnskapar og ferdigheiter. [...] Men profesjonskvalifisering
handlar også om å identifisere seg med
eit yrkesfelt og ein profesjon og i tillegg
å identifisere seg sjølv som profesjonell
utøvar i dette feltet.”
Heggen skiller altså mellom den kollektive profesjonsidentiteten og den
individuelle profesjonelle identiteten, som
riktignok henger tett sammen, men hvor
denne siste
”[...] kan sjåast som ei vidareutvikling
av den identitetskonstruksjon alle unge
menneske allereie strevar med før dei
startar på profesjonsstudiet [og...] møter
eit utdanningssystem dominert av ein
annan generasjon, lærarane, med sine
ulike fag- og yrkeserfaringar. [...] Møtet
er avgjerande for korleis kunnskap og

erfaring blir oppfatta, kva som blir vurdert
som viktig og mindre viktig.”
Som voks i lærernes hender?
På IFLA-møtet i Oslo i 2005 presenterte
Helge Høivik en studie av sosialiseringen
av ”freshmen” ved bibliotekarutdanningen i Oslo (http://archive.ifla.org/IV/
ifla71/papers/058e-Hoivik.pdf). Gjennom
(spørre)undersøkelser blant førsteårs
studenter i årskull fra 1995 til 1999, og
igjen i 2004/2005, ble endringer i studentenes motivasjon for og forventninger
til yrket kartlagt.
Funnene fra både 90-tallet og den siste
undersøkelsen tyder på at det skjer ganske dramatiske vridninger i preferanser
allerede i løpet av studiets første seks
måneder (for den som vil vite hvilke, kan
rapporten anbefales). Det er vanskelig å
tro at slike systematiske endringer kan
skyldes annet enn påvirkning fra en faglig
norm som, eksplisitt og implisitt, kommer
til uttrykk i utdanningen.
”Stemmer” i profesjonsutdanningen
Hvilke ”krefter” er det da som spiller
inn i læringsprosessen og utgjør den
sosialiserende konteksten som former
studentenes profesjonelle identitet? Eller
som Heggen sier: ”[...] kva er dei formande
”stemmene” i profesjonskvalifiseringa?”.
Han peker på noen slike stemmer.
Utenfor utdanningen har vi det ”demoraliserende” Lekmannsperpektivet (”hvor
mye utdanning trengs det egenlig for å...”)
og det utfordrende Ungdomsperspektivet
(effekten av masseutdanning og individualisering på profesjonsidentiteten).
Innenfor Fagtradisjonen finnes nok de
sterkeste stemmene: splittelsen mellom
humanistisk og naturvitenskaplig forankring, praksisfelt og akademisering, ”studieplankultur” og dialogisk læring. Og jeg
vil føye til: brytninger og uenighet knyttet
til alt som har med den nye, digitaliserte
kunnskapsøkonomien å gjøre.

I rolige tider kan man kanskje leve med
slike splittelser, men når bølgene går høye
rundt fagfeltet, så må dette fanges opp i
utdanningen. For som Heggen sier:
”Når det finst ulike, motsetningsfylte eller
dialogiske element innanfor utdanningsarenaen, vil ein kollegial lojalitet eller eit
ønske om å unngå strid og uro kunne
medverke til at slike divergensar ikkje blir
artikulerte, i alle fall overfor studentane.
Det blir opp til studentane på eiga hand
å forstå og fortolke. Mange kan oppleve
det som vanskeleg. Læringsutbytet blir
derved usikkert.”
Slipp uenigheten løs!
Helge Høivik var tydelig i sine konklusjoner: profesjonsutdanningen virker
konserverende, er utdatert og lite tilpasset de endringsprosesser bibliotekfeltet
gjennomgår.
Jeg var selv en av førsteårs studentene i
2004/05 da den siste undersøkelsen ble
gjort. Jeg var blant den tredelen som etterlyste analyser, refleksjon og diskusjon knyttet
til endringsprosessene og fagområdets rolleog virksomhetsforståelse. Når jeg nå snakker
med dagens ”freshmen”, så stiller de mange
av de samme spørsmålene som vi gjorde.
Det meste er visst ved det samme.
Heggen er veldig klar:
”At utdanninga maktar å synleggjere konfrontasjonen mellom dei ulike stemmene
på desse arenaene, er nødvendig for å
kome vidare i konstruksjonen av læring.”
Og jeg tenker: Hva fanden nøler I efter?
Er det ikke snart på tide å slippe refleksjonen og debatten – og uenigheten – inn i
klasserommene på Bislet?
Til glede og nytte for ”mine” flotte
praktikanter.
Kari Frodesen
Spesialbibliotekar
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[ ARBEIDSLIV ]

YS Arbeidslivsbarometer:

Norske arbeidstakere fornøyd med lønn
og arbeidsvilkår
- Med YS Arbeidslivsbarometer har vi nå fått en unik
mulighet til å måle trykket i norsk arbeidsliv. Arbeidslivsbarometeret viser at folk flest er fornøyd med lønn
og arbeidsvilkår, men vi har noen utfordringer. Først og
fremst må vi fange opp de som står i fare for å falle ut
av arbeidslivet, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
Det var under under YS-konferansen i slutten
av oktober at YS sitt flunkende nye Arbeidslivsbarometer ble presentert av Arild H. Steen
og Sigtona Halrynjo fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).
- YS Arbeidslivsbarometer er et unikt
instrument for å unngå generalisering på
bakgrunn av enkeltforhold, sier YS-leder Tore
Eugen Kvalheim, og legger til: - Det skal kunne
brukes til å diskutere og debattere utviklingen i det norske arbeidslivet. Vi vil kunne
se sammenhenger vi tidligere ikke har vært
oppmerksomme på.
Frykten for å falle ut av arbeidslivet var altså
ett av funnene som det ble fokusert på. - Nesten ti prosent svarer at de er usikre på om de
står i jobb om fem år. Dette er et urovekkende
høyt tall, sier YS-lederen.
Gir statusrapport
YS Arbeidslivsbarometer gir en statusrapport om tilstanden i norsk arbeidsliv på
utvalgte områder, og omfatter blant annet
arbeidstakernes syn på fagforeningene,
lønnsdannelsen, arbeidsvilkår, diskriminering,
likestilling, tilknytning og trygghet i arbeidslivet. Barometeret viser også hvordan vi ligger
an i forhold til andre land.

YS Arbeidslivsbarometer bygger på analyser
av subjektive vurderinger og erfaringer fra en
ny intervjuundersøkelse til et representativt
utvalg norske arbeidstakere, supplert med
aktuell dokumentasjon og statistikk nasjonalt
og internasjonalt.
- Ofte stiller vi omfattende diagnoser om
utviklingen i norsk arbeidsliv ut fra enkeltstående rapporter og hendelser. Derfor har YS
engasjert Arbeidsforsknings-instituttet til å
utarbeide et nytt måleinstrument. Gjennom
YS Arbeidslivsbarometer vil vi både gi en
statusrapport om tilstanden i norsk arbeidsliv og formidle endringer og ulikheter, sier
Kvalheim.
Prosjekt over fem år
- YS Arbeidslivsbarometer sier mye om
nå-situasjonen. Samtidig skal prosjektet gå
over fem år. Vi har store forventninger til at
vi over tid vil kunne vise utviklingstrekk og gi
ny kunnskap om arbeidslivet. I en omskiftlig verden med større usikkerhet, større og
raskere endringer og mer press, er det viktig
å fange opp hvordan arbeidslivet oppleves.
Barometeret skal gjøre det lettere for oss som
er tillitsvalgte å prioritere, sier YS-lederen.
Kjerneoppgavene
Et annet spørsmål barometeret har fått svar på, er hvilke
oppgaver fagforeningene bør
prioritere. I en pressemelding
fra YS heter det at ”Norske

Arbeidslivsbarometer er ment å
stimulere til debatt om utviklingen i
arbeidslivet, påpeker YS-leder Tore
Eugen Kvalheim. (Foto: YS)
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arbeidstakere ber fagforeningene prioritere
kjerneoppgavene framfor å spre sine interesser for mye”. Dette fordi ”forhandle om lønn og
arbeidsvilkår” scorer høyest, med ”jobbe for
gode pensjonsordninger”, ”arbeide for bedre
arbeidsmiljø” og ”sikre medbestemmelse” på
de neste plassene.
- Dette er et klart signal til oss fagforeningsledere og tillitsvalgte fra arbeidstakerne. De
ønsker at vi skal konsentrere oss om våre
kjerneoppgaver, i stedet for å bli politiske
aktører som mener noe om alt, sier YS-leder
Tore Eugen Kvalheim.
Her er det imidlertid ikke gjort noe skille
mellom ulike typer fagforeninger, for eksempel
mellom profesjonsforbund og brede ”industriforbund”. Det kunne vært interessant å se
hvordan medlemmer i ulike forbund vekter
betydningen av faglig og politisk arbeid
forskjellig.
Fire arbeidsliv
Dette kan blant annet ses i lys av at forskerne som står bak arbeidslivsbarometeret,
skriver: ”I våre analyser har vi funnet at det i
mange sammenhenger gir mening å snakke om
fire norske arbeidsliv. Arbeidslivet kan deles
inn i fire grupper av ulik størrelse avhengig av
om arbeidstakerne har:
yy høyere utdanning eller ikke
yy om de jobber mer eller mindre enn 37,5
timers uke
yy om de har inntek t over eller under
400.000kr
Ettersom inntekt varierer sterkt med arbeidstid, er disse variablene slått sammen. Når vi
betrakter arbeidslivet på denne måten, får vi
fire hovedtyper av yrkesaktive som skiller seg
fra hverandre når det gjelder hvilken bakgrunn
de har, hvor de jobber, hvor mye de deltar i
arbeidslivet og hva de får igjen for arbeidet.”
Stimulere til debatt
- En målsetting med YS Arbeidslivsbarometer er nettopp å stimulere til debatt
om utviklingen i arbeidslivet. Signalet om
at fagforeningene bør konsentrere seg om
kjerneoppgaver som forhandling av lønns- og
arbeidsvilkår, er en diskusjon vi nå må ta, sier
Tore Eugen Kvalheim.

[ STATLIG BIBLIOTEKPOLITIKK ]

Aktuelle opløsningstendenser
i AbM-sektoren - set i et
dokvit-historisk perspektiv
Tekst: Professor Niels Windfeld Lund
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø
I den seneste tid, bl.a. Klassekampen
7.11,09, rygtes det, at der er bestræbelser på at genetablere de tre nylig
forenede sektorer, arkiv, bibliotek og
museumssektoren som selvstændige
enheder ved at flytte alle biblioteksopgaver i Abm-U over til Nasjonalbiblioteket
og dermed gøre AbM-u til et AM-U! Så
ligger det snublende nær og faktisk helt
logisk, at antage næste skridt vil være,
at Riksarkivet beder om at få samlet alle
arkiv-opgaver til sig og så sidder man
tilbage med det gamle museums-nævn,
M-U !
Noget helt for seg selv
Vel, det overrasker selvfølgelig ikke
fordi de tre sektorer hver i sær hele tiden
har holdt meget fast på at de er noget
helt for sig selv etc. etc. Men set fra et
strengt dokumentationsvidenskabeligt
perspektiv høres det umiddelbart proble-

matisk ud. I 1989 fik vi en lov om pligtaflevering uanset medium, etablering af
Nasjonalbiblioteket og endelig en udredning med anbefaling af dokumentasjonskunnskap med tilhørende arkivkunnskap
og bibliotekkunnskap. Baggrunden for
sidstnævnte oprettelse af dokumentasjonskunnskap ved Universitetet i Tromsø
var at med udviklingen af den digitale
teknologi opløstes mange traditionelle
grænser mellem dokumentationsformer
og dermed hvad der tilhørte et arkiv, bibliotek og museum, og ikke mindst i forhold
til metoder og værktøj til håndtering af
dokumenter, spc. m.h.t. organisering og
registrering af dokumenter.
Fuld opløsning af ABM-U ?
Men lad os nu prøve at være lidt
positive et øjeblik og godtage, at man
overfører alle biblioteksopgaver til Nasjonalbiblioteket. Så må det imidlertid
være naturligt at man gør noget lignende
for arkiv-området og overlader alle arkivsager til Riksarkiv og alle museums-sager
til Nasjonalmuseet! Dermed bliver der klar

for fuld opløsning af ABM-U? Vel, det er
måske ikke så dårligt endda, men problemet er blot at man mister muligheden for
at samarbejde på tværs og se de fælles
praktiske problemstillinger som faktisk
findes på tværs af de 3 sektorer. Man vil
antagelig vældig snart få brug for samordning og så er man tilbage til ABM-U,
eller måske skulle man evt. kalde det for
noget andet på som går på tværs af de 3
sektorer og favner endnu bredere!
Dokumentationscentre
Det er muligt at man må omkring denne
nye politiske runde for at komme der, men
så vil jeg da i det mindste anbefale at man
læser den franske Madame Documentation Suzanne Briet’s pamflet fra 1951:
Qu’est-ce que la documentation?, som i
2006 er oversat til engelsk og udgivet på
Scarecrow Press. Hun anbefaler at man
taler om dokumentationscentre i stedet
for biblioteker, arkiver og museer m.m. og
man kan i dag spørge om hvor mange nye
dokumentationsformer på tværs af bøger,
breve og 3-dimensionelle genstande,
hjemmesider, blogs, iphones, ipods etc. skal der til
før vi reviderer vores opfattelse af de traditionelle
dokument-institutioner og
virkelig driver udviklingsarbejde, altså holder fast i
U-en i det mindste!

Fjernes B-en fra ABM-utvikling,
kan det være logisk også å
fjerne A-en. Og da er man tilbake til M-U igjen, påpeker professor Niels Windfeld Lund. Han
ser heller at feltet favner enda
bredere, og at man begynner å
snakke om dokumentationscentre, i stedet for A og B og M.
(Foto: Erling Bergan)
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Månedens bilde

Bibliotekarer i Gaza
(Foto: Erling Bergan / 2009)
Gaza Health Sciences Library ligger på Shifa sykehus,
og er åpent for alt helsepersonell i Gaza.
Biblioteket ble bygget opp på 90-tallet med bistand fra
den norske humanitære bistandsorganisasjonen NORWAC.
Etter de siste årenes store problemer i Gaza,
skal NORWAC i samarbeid med BF bidra til å modernisere
dette biblioteket. Bibliotekaren på bildet er en av tre
bibliotekarer som jobber der på frivillig basis nå.
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Biblioteksjef
Vi har ledig 100% stilling som biblioteksjef. Biblioteksjefens hovedansvar vil være å videreutvikle
biblioteket som en sentral og integrert del av kommunens kultursatsing. Som leder skal du sette
visjonære mål for de kommende årene. Du er engasjert og ambisiøs på fagets vegne og vil bidra til
fremtidsrettede tjenester, innhold og organisering.
Stillingen er en integrert del av kulturtjenesten, med kultursjefen som nærmeste overordnede.
Biblioteksjefen inngår i virksomhetens lederteam og har faglig og administrativt ansvar for biblioteket.
Vi ønsker at du:
• har høyere bibliotekfaglig utdanning
• har solid kunnskap til moderne kunnskaps- og informasjonsformidling
• har ledererfaring
• er resultatorientert med evne til å bygge gode relasjoner og skape kreative prosesser
• følger med i den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen
• motiveres av nye faglige utfordringer.
Personlig skikkethet vil bli vektlagt. Lønn etter avtale.
Kontaktperson: kultursjef Barbara de Haan, tlf. 917 77 561.
Søknad med CV og kopier av vitnemål og attester sendes: Sande kommune, postboks 300, 3071 Sande
eller via e-post til postmottak@sande-ve.kommune.no. Søknadspapirer blir ikke returnert.

Sande ligger lengst nord i
Vestfold med grense til Drammen.
Det er kort avstand og god
kommunikasjon til Drammen,
Oslo og øvrige Vestfold.
Sande kommunes beliggenhet
med lang kystlinje og uberørte
naturområder, med nær
tilknytning til Drammen og godt
utbygd infrastruktur, gjør at
Sande er en kommune i sterk
vekst. Disse fakta til sammen
med statlige føringer for fremtidens bibliotek, gjør at Sande
bibliotek står foran en spennende
utvikling.
Sande bibliotek er et kombinert
folke- og skolebibliotek med
4,3 årsverk. Det er plassert i
nye, funksjonelle lokaler, midt i
sentrum av Sande med gåavstand til offentlig transport.

Søknadsfrist: 15. januar 2010

- sammen skaper vi trygghet og trivsel!

YS’ likestillingspris
til Margreth Olin
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
har valgt å tildele YS’ likestillingspris for
2009 til filmskaperen Margreth Olin.
- Olin får prisen for sin evne til å fortelle
de vanskelige historiene med en ærlighet
og et uttrykk som treffer oss både som
individer og som samfunn, sier YS-leder
Tore Eugen Kvalheim.
Gjennom filmene ”Onkel Reidar”, ”Dei
mjuke hendene”, ”Kroppen min”, ”Ungdommens råskap” og ”Engelen” har
Margreth Olin gitt oss et innblikk i verdener som det øvrige samfunnet ellers Foto: Nfi.no
ikke hadde fått kjennskap eller adgang
til, heter det i begrunnelsen.
YS’ likestillingspris ble innstiftet i 1988 og var frem til 2005 en
pris som kun handlet om likestilling mellom kjønnene. Fra 2006
ble statuttene endret til å innbefatte et mer utvidet likestillingsbegrep. Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet
for å fremme likestilling og like muligheter for alle, uansett kjønn,
alder eller minoritetstilknytning.

Protokoll
fra lokale
forhandlinger
Er du tillitsvalgt, eller bisitter, og har gjennomført lokale forhandlinger på din arbeidsplass?
Har du mottatt protokoll fra de lokale forhandlingene? Da må du sende den inn til BFs sekretariat. Informasjon i protokollene er viktig
grunnlagsmateriale for BFs tariffarbeid og for
veiledninga av våre tillitsvalgte i neste runde.
Du kan sende protokollen i posten til:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo
Eller, du kan fakse den til BFs sekretariat:
22 17 04 96
Eller du kan sende som epost-vedlegg til:
bf@bibforb.no

Bibliotekaren 12/2009
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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

Søknadsfrist: 20.10.08
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Full utlysing på www.nav.no og www.uia.no/stilling
eller ved personal- og organisasjonsavdelingen
tlf. 38 14 10 00.
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Universitetsbiblioteket
Ref. 95/08

Vi utkommer hyppig,
du treffer bibliotekarer og
bibliotekarstudenter
i hele landet
på en effektiv måte.
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GIMLEMOEN 25A SERVICEBOKS 422
4604 KRISTIANSAND
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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
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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,
søker etter
en kreativ
og e-post:
engasjert
deltager i vårt team.
tlf og
66916052
/ 95150883
eller
ib.aarmo@nesodden.kommune.no
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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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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
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biblioteksystem.
For informasjon
om 25
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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
finnkode:
Fullstendig utlysingstekst av stillingen
på www.finn.no,Vi
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

26
8/2008

    
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.
Søknad sendes bf@bibforb.no.
bibliotekfaglige
utviklingen,
og
som
vil
bidra
til
å
skape
et
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:
foldetstatlige
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
arbeidsstyrken
skal
størst mulig grad
• saman med skulane og barnehagane legge til rette for gode litteraturopplevingar
Universitets- og Høgskolesektoren, andre forskningstil åleselysten til barn og ungdom
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
arbeidslivet
ogpersoner
Senter
for
seniorpolitikk
står bak
vinnvinn-kampanjen:
balansert
alderskjønnssammensetning
og rekruttere
med
ogLyst
stimulere
mangfoldet
i befolkningen.
Det eri 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 og
innvandrerbakgrunn
oppfordres
mål å oppnå en balansert
alderskjønnssammensetning
og
Søkere xmå
ha 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
13
rekruttere
personer med innvandrerbakgrunn. Personer25med
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.
1-2 ettermiddagsvakter pr. uke og lørdagsvakt 1-2 g. i måneden.
36Arbeidstiden
| Bibliotekarenmedfører
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.
Hydro
Aluminium
er
den
største
arbeidsplassen
i
Den
som
tilsettes
har
rettigheter
og
plikter
etter
de
bestemmelser
studietur
til
Egypt
for
bibliotekfolk
og
andre
interesserte.
Nærmere opplysninger: Enhetsleder kultur Sigrun Fostad tlf. 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
harble
rettigheter
ogog
plikter
etter
de stillinger
kommunen. Kommunen har et godt utbygd barnehage-, skole-,
Kunnskapsdepartementet, administrativt organisert
som
til
enhver
tid
gjelder
for
tekniske
administrative
ved
8.-16.
november.
Turen
kunngjort
i
midten
av
juni
og
• er7^YgVi^a\_©gZZi\dYihdh^Vaid\
løysings- og utviklingsorientert


gjelderkulturvanligeogkommunale
ansettelsesvilkår, herunder 6 mnd prøvetid.
bestemmelser
som
til
enhver
tid
gjelder
for tekniske
ogstillingen
fritidstilbud.
under Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
var i ferd
med å ibli
fulltegnet
førforetas
måneden
var
omme.For
All
Universitetet
Agder.
Tilsetting
av Tilsettingsråd
for
tekniske/
• 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.Kommunen
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-/administrative stillinger
Dersom flere er interessert i en slik tur, vurderes bådeFauske
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
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,
godt
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.
folkebibliotek
består
avinnbyggere
hovedbibliotek og 3 filialer, og det er
Tinn
kommune
har
6100
mobil 918 73 533, e-post else.m.bredland@uia.no
Dokumentasjon på opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju eller på forespørsel.

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

Studietur til Cairo
og Alexandria

stilling som leder av virksomhetsområde
Ref nr 83/08
Stillingen skal ivareta oppgaver knyttet t
biblioteket som helhet.
Ved Universitetet i Agder er det ledig en 1
bibliotekar,
med arbeidssted
Kampus
Kristi
Universitetsbiblioteket
består
av fem
bib
Arendal, Grimstad og Kristiansand, og u
Universitetsbiblioteket
i Agder
er lokaliserti
årsverk - 17 av disse ved
virksomheten
BIBSYSi Arendal,
brukes som
biblioteksystem.
Fo
esteder
Grimstad
og Kristiansan
universitetet
og universitetsbiblioteket,
årsverk.
For informasjon
om Universitetet si
biblioteket: www.uia.no
Stillingen er tillagt faglig ansvar for virk
samlinger.erDette
innebærer
blant annet k
Stillingen
knyttet
til virksomhetsområd
utvikling og kvalitetssikring av oppgave
med særlig ansvar i forhold til lærerutdan
medievalg, innkjøp, registrering og beha
pedagogikk. Oppgavene er allsidige, med h
mediesamlingene, trykt og elektronisk utvikling,
publikumsarbeidDen
og veiledning/un
universitetsbiblioteket.
som tilsettes
og
ansatte
drift,
blant annet med vakter. Leder av v
møter i bibliotekets ledermøte.
For stillingen kreves bachelor i bibliotek- og
eller
tilsvarendekreves
utdanning.
For stillingen
bibliotekfaglig utda
bachelornivå,
gode
IKT-kunnskaper
og r
Relevant
erfaring
og gode
IKT- og språkkun
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vek
Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi søke
Vi serviceinnstilt
søker en medarbeider
somsom
ønsker
åv
og
medarbeider
vil trives
bibliotekfaglige utviklingen, og som vil
veiledningsoppgaver, og som vil være med
mest mulig tilgjengelig og godt tilbud fo
tetsbiblioteket i Agder som ressurs for stud
brukere. Evne og vilje til teambygging, s
kommunikasjon vil være avgjørende.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst muli
foldet
i befolkning.
Det er derfor
et ipersona
Den statlige
arbeidsstyrken
skal
størst m
balansert
alderskjønnssammensetning
og r
mangfoldet
i befolkningen.
Det er derfor
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 plikter
Den
tilsettes
har rettigheter
som tilsom
enhver
tid gjelder
for tekniskeogogplikt
adm
bestemmelser
som til
enhverforetas
tid gjelder
Universitetet
i Agder.
Tilsetting
av Til
administrative stillinger ved Universitete
administrative stillinger ved Universitetet i A
foretas av tilsettingsråd for teknisk-/adm
ved Universitetet i Agder.
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregul
stillingskodeer1515,
ltr. i43-50.
spesielt
Stillingen
plassert
StatensForlønnsregu
kan
vurderes.
kodehøyere
1077,lønn
hovedbibliotekar,
ltr. 52-56.
kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurd
Nærmere
opplysninger
fås vedPensjonska
henvendel
lovfestet innskudd
til Statens
tekar Henry Langseth, tlf. 38 14 12 10, e-post
Opplysninger
om stillingen
kan fås ved
eller
biblioteksdirektør
Else-Margrethe
Bred
bibliotekdirektør
Else-Margrethe
Bredla
918
73 533, e-post:
else.m.bredland@uia.n
mobil 918 73 533, e-post else.m.bredlan

Bibliotekarwww.vinnvinn.org

Bibliotekar

BIBLIOTEKAR

Studietur til Cairo
og Alexandria
Stillingsannonser i Bibliotekaren

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.

ved Rjukan bibliotek

Søknadsfrist: 2. mars 2009

2975 Vang i Valdres Tlf
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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
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Senior + jobb =       Oppegård
   

  



Mer info: www.tinn.kommune.no
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stilling som biblioteksjef
i Vang i
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kan søke elektronisk, må standard søknadsskjema brukes
– henvend deg til servicekontoret i Sunndal rådhus, tlf 7169
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Du vil få ansvar og oppgaver innen blant annet litteratur- og samSøknadsfrist:
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Senior + jobb =

 


BF-stipend til
www.vinnvinn.org
studentmedlemmer
/
    !
    000# 
 
senter. Husnes er største tettstaden
Vi
kan
tilby
eit
godt
arbeidsmiljø
og
konkurransedyktig
løn
i
naturskjønne
Vang!
og
har
vidaregåande
skule
og
hanBibliotekarforbundets forbundsstyre

   
    
delssenter. Kvinnherad har eit manghar satt av inntil kr 20 000
faldig kulturliv.
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i 2008 til stipend
for i Valdres samarbeider etter ”Regional bibliotekplan
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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! 
Bibliotekaren
8/2009
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
Vang
kommune er det
man haddeIav
deltakelsen.

også ledig stilling
for førskulelærar,
og vernepleiar,
Nærmare
opplysningar sjukepleiar
ved biblioteksjefen
telefon
kontakt oss for meir informasjon.
53482777/91667060 eller kultursjefen telefon

Søknad sendes bf@bibforb.no.

53483195/91531487.

Søknad merka med ”arkivsak nr 08/729” kan du sende elektronisk via våre internettsider:
Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.
eller i vanleg post
til Vang kommune, rådmannen, 2975 Vang i Valdres

Det er ingen
søknadsfrist,
www.vang.kommune.no

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 av
om utdanning og erfaring sendes elektroni
sendes Universitetet i Agder, Personal- o
søknad”. Alternativt kan søknad og CV med f
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 42
om
utdanning
og Søknaden
praksis sendes
Universitet
innen
18.04.08.
merkes
med r
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.
 
  
 
28 | Bibliotekaren 11/2008

  

 ""  # $%&'()*%%$   (+(((,-.

  !
 
                     kommune
 28 |Bibliotekaren

  71 69 90 00 / mobil 473 02 734.
11/2008

 


Fullstendig utlysingstekst finnes på Sunndal kommunes

     
 

 (arkivsak
 

Biblioteksjef
heimesider: www.sunndal.kommune.no, under ledige stil
""

 08
/729
)
   





!  



# $%&'()*%%$
(+(((,-.
 
 !


""
 # $%&'()*%%$
  (+(((,-.
Bibliotekar – 100 % fast stilling linger. Her finner du også søknadsskjema. Dersom du ikke
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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 
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studentmedlemmer

Ledig stilling som
barnebibliotekar
ved Rjukan bibliotek

FYLKESBIBLIOTEKSJEF – VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

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
lombl.a.
folkebiblioteket
og grunnskole-tjenesten.
Formidling til
tilbud
med videregående
skole,
om
utdanning
og
praksis
sendes
Universitetet
i
Agder,
Personalog
innen 18.04.08. Søknaden merkes med ref. nr 19/08.
Bibliotekarforbundets
forbundsstyre
barn og unge er en viktig del av arbeidet, samtSunndal
ansvar
for ligger i Møre og
6100 kommune
innbyggere
Romsdal og har ca. 7500
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand, og aktiviteten innenfor kultur-, idretts- og Tinn kommune har
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
ytterligere
opplysninger
vises til vår hjemmeside.
tilbud bl.a. med For
videregående
skole,
informasjon omformidlingsarbeidet,
turen ligger på BFs nettsider
og Universitetet
i Tromsø.
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
skal100%
ha fast stilling
Fullstendig utlysingstekst finnes på Sunndal Frå
kommunes
01.09.2008
er det ledig
som bibliotekar
Stipendet
skal brukes til

$*$&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.

$*$&30FW

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 |

Bibliotekaren 7/2008

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

Bibliotekaren 8/2009
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En gresk øy...
Folegandros er en liten gresk øy, der du kan
ha en rolig ferie i familehotellet Ampelos resort
like utenfor den vakre landsbyen Hora. Du kan
dyrke dine kreative sider i en opplevelses- og
kursferie på øya. Tilbudene spenner fra maling,
fisking, dykking og matlaging, til yoga og høsting
av oliven. Det dansk/greske vertskapet ønsker
deg velkommen til en ferie du kan tilpasse dine
behov. Se våre nettsider for mer informasjon:

www.folegandros.dk
www.ampelosresort.com
Medlemmer av
Bibliotekarforbundet
får 10 % rabatt!

Leie gård i Sørvest Frankrike?

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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neste

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

Bibliotekaren 12/2009
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B-PostAbonnement
Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

Jobbintervju på alvor
seg fri fra jobben de allerede har. Og hvis
det er en midlertidig stilling, kan fravær
for å søke andre jobber gjøre vedkommende mindre attraktiv til eventuell fast
tilsetting der de allerede er. Dessuten er
det reiseutgifter, som kan bli en betydelig
belastning for de som ikke sitter på full
inntekt og søker mange jobber.
I dette nummeret har vi et lengre intervju
med en søker som har solid kompetanse,
spennende og relevant bakgrunn og variert arbeidserfaring. Hun har grunn til å
oppfatte seg som en sterk søker til mange
av jobbene hun har blitt innkalt til intervju
på. Derfor er det med ubehag jeg hører
henne fortelle om sine erfaringer med
jobbintervju. Å reise flere timer og bruke
hundrevis av kroner for å komme på et
jobbintervju, for så å bli avspist med ti
minutter, er ikke akkurat noen strålende
opplevelse. Det vitner om en lite respektfull omgang med søkerens kompetanse,
manglende forståelse for det skjeve maktforholdet i intervjusituasjonen, og kanskje
en også en liten porsjon uhøflighet.
Jeg har ingen oversikt over hvem som
har søkt ulike bibliotekarjobber i det siste,
hvem som burde innkalles til intervju, hvem
som burde innstilles og hvem som burde
tilsettes. Men jeg sitter med et lite ubehag,
av at det i noen tilfelle kan ha vært litt
forutinntatthet mot enkelte søkere, og litt
for ferdigtenkte tanker om hvem som skal
ha en ledig stilling.
Jeg håper BFs tillitsvalgte legger seg
slike problemstillinger på minne, og holder
et ekstra våkent øye i neste jobbintervju.
Som en kombinert ”vokter” av arbeidsrettslige regler, søkerens interesser og
kollegenes interesser, i jobbintervjuet,
bør man også bidra til at det ikke er
forutinntatthet og respektløshet overfor
enkelte søkere.

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet

Foto: Kjetil Ree (cc)

Jeg har vært på en del jobbintervju i
min karriere som bibliotekar. Både som
søker, tillitsvalgt og leder.
Det er nesten alltid en litt spent stemning i rommet når intervju et begynner.
Ulike forventninger møtes. Arbeidsgiver
stiller spørsmål, og som søker prøver
man å svare som best man kan. Tillitsvalgte sitter som regel uten noen annen
oppgave enn å observere. Dels for å se
til at arbeidsgiverrepresentanten ikke
tråkker over streken. Dels for å være
samtalepartner med arbeidsgiverrepresentanten etter intervjuet, som et bidrag
til evaluering av inntrykket søkeren ga i
intervjuet.
Til noen ledige stillinger melder det seg
jobbsøkere som egentlig ikke er så veldig
gira på å få jobben. De søker kanskje for
å få vite mer om arbeidsplassen eller for
å teste sin egen markedsverdi. Men som
regel er jobbsøknader alvorlig ment, derfor må alle søknader behandles seriøst.
Det er ingen likevekt i intervjusituasjonen. Søkerne vet at førsteinntrykket spiller
stor rolle, at det er masse signaler som
”virker” på ulike måter under et intervju.
Man har ikke alltid kontroll over hvordan man selv framstår. Intervjuet er en
kunstig situasjon, og må tolkes deretter.
Men det er et viktig og vesentlig bidrag
til å vurdere søkere, i tillegg til CV og
referanser.
Noen ganger – og dessverre alt for
ofte – har arbeidsgivers representant
gjort seg opp ganske klare meninger
om hvem de ønsker å innstille til en ledig
jobb – før intervjuet starter. Dette er
uheldig. Dersom arbeidsgiver ikke møter
alle søkere med samme nysgjerrighet og
respekt, med slike stor åpning for at alle
søkere til syvende og sist kan være den
som ”stikker av med seieren”, så gjør
de ikke jobben sin riktig. Da burde man
enten gjøre noe med forutinntattheten
sin, eller man burde innkalle færre søkere
til intervju.
Arbeidsgivere skal huske at jobbsøkere
kan ha store omkostninger med å søke
ledige stillinger. De må kanskje ordne

”Folk må ha forutsigbarhet og vite at
biblioteket er åpent. Det er viktig at biblioteket er åpent hver dag, det gjør noe med
bruken av dem. De er kunnskapssentra.
Slik utvikler vi kunnskapsbyen Oslo”
Knut Even Lindsjørn (SV), leder av
kulturkomiteen i Oslo bystyre, til
Østkantavisa 22. november 2009.

