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Debatt på landsstyremøtet

Vi er halvveis gjennom landsmøteperioden og BF-leder Monica 
Deildok gjør opp status. 7. desember fikk Bibliotekarforbundets 
landsstyre ”drøfte og evaluere oppnådde mål og pågående 
aktiviteter, på bakgrunn av forbundsleders beretning”, slik 
vedtektene tilsier. 
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Modellbibliotek 
- i teori og praksis

Statsbudsjettet ga berre tre millionar til modellbibliotek 
og bibliotekutvikling! Vi var alle skuffa. Men kva er mo-
dellbibliotek for noko? Har vi noka formeining om det? 
Kva skulle vi gjort om betydelege midlar vart øyremerkt 
modellbibliotek? 
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Jeg er opptatt av fjell. Det kan være 
genetisk betinget for en som opprin-
nelig kommer fra Kongsberg, der gru-
vene og rikdommene inne i fjellet er 
meislet inn i folks bevissthet som selve 
grunnlaget for byen og samfunnet, og 
der alle innfødte hadde gruveblod i 
årene fra minst en side av slektstreet. 
Kanskje det skyldes Norge. Kanskje 
det er allment norsk å være opptatt av 
fjell. Vi bor jo her, oppe i steinura. Vi 
skal jo hele tiden til fjells. Til fjells om 
sommeren for å vandre. Til fjells om 
vinteren for å gå på ski. Når danskene 
for noen år siden i forbindelse med 
en fotballkamp døpte oss til fjellaper, 
var det nok egentlig ikke ment som et 
kompliment. Men vi tok betegnelsen 
til oss som et adelsmerke, og referer 
til det selv høyst frivillig, nå mange år 
etter. Jeg tror vi likte det litt. Fjellaper, 
det er oss! Det er meg i alle fall. Jeg 
er fjellape.

Grunnfjell i forbundet
I BF-sammenheng er jeg skikkelig 

fjellape. Jeg er opptatt av det som for 
meg er grunnfjellet i forbundet. Av det 
som alt hviler på. Som alt avhenger av. 
Det er BFs tillitsvalgte, medlemmene 
og lokale organisasjoner på arbeids-
plassene eller i fylkene. Jeg har stor 
respekt for det grunnfjellet, for de 
enkeltmenneskene, de klubbene, de 
lokalstyrene som utgjør det. Jeg slut-
ter aldri å bli imponert over arbeidet 
som gjøres av lokale BFere. Jeg blir 
imponert over kvaliteten på arbeidet, 
og over omfanget. 

BF har hatt en jevn vekst de siste 
årene. Ikke eksplosiv, men jevn. Dette 
er selvsagt veldig positivt. Men det å 
bli større gjør noe med en organisa-
sjon, det å bli eldre og mer etablert 
i landskapet gjør også noe med en 

organisasjon. BF er i endring. Fra å 
være en ung organisasjon i voksefa-
sen, en utfordrer – er BF gradvis i ferd 
med å bli en del av det etablerte, det 
kjente. Vi er ikke lenger utfordrere, 
men har noe å forsvare. Med det å 
være en del av det etablerte følger 
også andre forventninger, en litt 
annen rolle.

Bekymret for ”tjenesteveier”
Jeg er begeistret for denne utvik-

lingen. Men en bekymring har jeg, 
som sitter som en kald knute i magen 
på en fjellape som meg, og det er 
at BF skal fjerne seg fra fjellet. At 
kommunikasjonen i forbundet skal 
bli mer strømlinjeformet og rigid, slik 
at en mister den gode utvekslingen 
av kompetanse og erfaringer som 
oppstår der vi møtes på arenaer for 
drøfting og diskusjon. Situasjoner 
der vi samtaler om problemstillinger, 
i stedet for kun å foredra om riktige 
løsninger. Jeg er bekymret for at vi 
skal opprette ”tjenesteveier” som 
vanskeliggjør kommunikasjonen mel-
lom enkeltmedlemmer og tillitsvalgte 
på ulike nivåer i organisasjonen. Det 
er selvsagt ingen som ønsker rigide 
systemer eller bortfall av arenaer. Så 
denne bekymringen dreier seg om 
det faktum at forbundet vokser, og 
at en av konsekvensene kan være at 
den tradisjonen vi har for fleksibilitet 
og kommunikasjon i BF kan bli borte 

som et resultat av vekst.

Kvalitetene i forbundet
Jeg ønsker at BF på sin vei videre 

skal ta med seg de kvalitetene som 
gjør at jeg har elsket dette forbundet 
siden oppstarten. Det er kvaliteter 
som nærhet til enkeltmedlemmer, 
gode og frie debatter på møtene, 
lydhørhet for innspill, åpenhet overfor 
enkeltmennesker som ønsker å bidra, 
kompetanse hos tillitsvalgte, høyt 
bevissthetsnivå hos medlemmene. Da 
er det viktig at dugnadsånden, den 
gløden og det engasjementet som har 
preget BF siden starten, ikke slukner. 
At BF ikke mister sin fleksibilitet og 
mykhet, at de gode tradisjonene vi 
har for samhandling og erfaringsut-
veksling ikke forringes. 

Klarer vi å ivareta de sterke sidene 
ved vår organisasjonskultur og dyrke 
videre BFs gode særpreg, samtidig 
som vi vokser og utvikler oss, da har 
vi lykkes med det som jeg mener er 
den viktigste organisasjonsutfordring 
for BF akkurat nå. For å få til dette er 
det viktig at vi alle sammen vet hva 
som er avgjørende. Hva som er det 
viktigste, det essensielle. Det er fjell. 
Grunnfjellet. Det som alt hviler på. 
Dere! Godt nytt år!

Lederen har ordet

Da er det viktig at dugnadsånden, den 
gløden og det engasjementet som har preget 
BF siden starten, ikke slukner. ”
”

Monica Deildok
Forbundsleder
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Modellbibliotek 
- i teori og praksis
Statsbudsjettet ga berre tre millionar til modellbibliotek og bibliotekutvikling! 
Vi var alle skuffa. Men kva er modellbibliotek for noko? Har vi noka formeining
om det? Kva skulle vi gjort om betydelege midlar vart øyremerkt modellbibliotek? 

Tekst & foto:  Erling Bergan

For å kome nærare eit svar på kva eit 
modellbibliotek er, kunne vi reist inn til 
hovudstaden og spurt ABM-utvikling 
eller Kulturdepartementet.  Vi valde å 
sjå det heile frå ein annan vinkel, og                                            

drog til Gloppen folkebibliotek i Sogn 
og Fjordane. 

Inn i Trivselshagen
For eit år sidan flytta dei inn i Trivsels-

hagen, bygget som er eit fellesprosjekt 
mellom Gloppen kommune og Sogn og 
Fjordane fylkeskommune. Ingen har gitt

 Gloppen folkebibliotek merkelappen 
”modellbibliotek”. Men kanskje 

dei - på sett og vis - er 
det likevel?

- Her i bygget er det kulturskule. Det 
er kafé. Det er kino og teatersal. Det er 
undervisingsrom for Firda vidaregåande 
skule. Og midt i alt dette er folkebibliote-
ket, fortel biblioteksjef Torill  Berge - med 
eit stort smil. 

Ho trivst når folkebiblioteket er til stades 
og samarbeidar med dei ulike aktivitetane 
i lokalsamfunnet. Det har dei gjort i mange 
år. Men etter å ha flytta inn i Trivselshagen, 
har det blitt meir av dette. 

Kombinasjonsbibliotek 
Folkebiblioteket har ikkje flytta så 

mange metrane. Og dei driv framleis som 
kombinasjonsbibliotek, i samspel med 
Firda vidaregåande skule. Men medan 
dei tidlegare var i eit reint skulebygg, er 
dei no i eit bygg som rommar mykje meir. 
I tillegg ligg det ein barneskule og ein 
ungdomsskule like ved. Idrettsanlegg er 

Trivselshagen er namnet på eit nybygg i San-
dane, kommunesenteret i Gloppen. Her har 
folkebiblioteket funne sin plass, i eit fellesskap 
til gjensidig nytte. Dei er kombinasjonsbibliotek 
med den vidaregåande skulen, men utover det 
fann dei meir enn nok av samarbeidspartnarar 
i eigen kommune.

[ MODELLBIBLIOTEK ]
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Biblioteksjef Torill Berge (til venstre) og bibliotekar Ann-Kristin Vik Fløtre driv eit godt bibliotek på Sandane. Ein modell for andre?

også nære naboar til Trivselshagen. Og 
biblioteket nyter nærleiken til alt dette, og 
dei samarbeidar på kryss og tvers. 

- Vi har ikkje flytta så langt. Men vi ligg 
likevel i eit smørauge som er annleis enn 
før. Vi merkar til dømes at kulturskulen 
er i same bygg som oss no. Det er ein 
aktiv kulturskule med 400 elevar. I løpet 
av ei vanleg arbeidsveke er det veldig 
mange ungar innom der, hovudsakleg 
like etter at skulen er slutt. Mange er 
ikkje heimom etter skulen, og biblio-
teket er ein trygg og god plass å vere 
medan dei ventar på at timen skal byrje 
på kulturskulen.  Og så kjem dei vaksne 
og skal hente. Før, då kulturskulen låg i 
sentrum, drog foreldra og handla eller 
gjorde andre ærend medan ungane var 
på kulturskulen. No slår dei seg ned på 
biblioteket i staden. Ofte har dei med seg 
småsøsken, som også har det fint her, 
seier biblioteksjefen, som merkar noko 
av den same effekten av nærleiken til 
idrettsanlegga. 

Mange ærend i området
- Når eg låser biblioteket på etter-

middagen, og legg avisene ut i kafeen 
vegg-i-vegg med biblioteket, kan det 

sitte bestefedrar som les avisene 
medan dei ventar på nokon som er 
på handballtrening. Den store skilna-
den frå før, er at no har folk mange 
forskjellige ærend i dette området. 
Tidlegare måtte du vere målbevisst 
bibliotekbrukar for å komme frå sen-
trum dei par hundre metrane opp til 
oss, seier biblioteksjefen.  

Av alle elementa som inngår i 
Trivselshagen, er det nok biblioteket 
som når breiast ut, som drar størst 
breidde, i alder og type folk. Sam-
stundes er det nok dei som har størst 
gevinst av mangfaldet i bygget og 
nærområdet.    

Er Gloppen folkebibliotek
ein modell?

I Stortingsmelding nr 23 ”Bibliotek 
: Kunnskapsallmenning, møtestad og 
kulturarena i ei digital tid” er omgrepet 
modellbibliotek presentert slik: ”For å 
styrkje møteplassfunksjonen i folkebiblio-
teka vil Kultur- og kyrkjedepartementet 
arbeide for å synleggjere folkebibliotek 
som kan vise til god funksjonalitet og 
gode partnarskap.” 

Ja, er ikkje Gloppen folkebibliotek - midt 

i Trivselshagen på Sandane -  eit framifrå 
døme på slike ”gode partnarskap”? Er 
ikkje Gloppen folkebibliotek med dette 
eit slikt modellbibliotek? 

- Om vi er modellbibliotek? Vi er i kvart 
fall ein modell, som ein gjerne kan sjå 
på. Men eg er i tvil om modellen er så 
uvanleg, seier Torill Berge.

BF om modellbibliotek
I sitt innspel om bibliotekmeldinga 

til kulturkomitéen på Stortinget, sa BF 
blant anna: ”Modellbibliotek kan være 
nyttig - vi forutsetter at modellbibliote-
kene støttes med midler til synliggjøring 
og videreutvikling slik modellskolene 
ble det.”

Og BF-tidsskriftet Bibliotekaren peika 
på at modellbibliotek var eitt av stortings-
meldinga sine tiltak som var befriande 
fritt for modale hjelpeverb. Vi skreiv: 
”Metoden med modellbibliotek kan vise 
seg å samsvare godt med mange av usik-
kerhetsmomentene som bibliotekfeltet 
møter for tida. At veivalg skal prøves 
ut, forhåpentligvis på systematisk basis, 
vil kunne føre til både kreativitet, kunn-
skapsbasert utvikling og et visst trøkk 
på bibliotekfeltet. Det vil også innebære  
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at biblioteksjefer og bibliotekorganisa-
sjoner i større grad må forholde seg 
til modellbibliotekene når de bedriver 
bibliotekpolitikk.”

Bibliotekparaplyen 
om modellbibliotek

Da bibliotekorganisasjonane sitt felles 
nettverk - ”bibliotekparaplyen” - i mai 
samla seg om seks punkt dei ville ha kul-
turkomiteen på Stortinget til å fokusere 
på,  var modellbibliotek med:

 ”Modellbibliotek er en god metode 
i møte med mange og varierte ut-
fordringer. Utviklingen av biblioteket 
som møteplass, kunnskapsallmenning, 
kulturarena samt utvikling og drift av 
digitale tjenestetilbud vil kunne styrkes 
kraftig ved tilføring av FoU-midler. Et 
slikt program må utarbeides og tilføres 
betydelige midler.”

Modellbibliotek som metode
No er det ikkje noko nytt for ABM-

utvikling å bruke ”modellbibliotek” som 
metode i utviklingsarbeid. I prosjektet 
DIGIKOMBI - Digital kompetanseheving 
i biblioteket – ”har ABM-utvikling valgt 
fire modellbibliotek som har fått penger 
til å utvikle seg som læringsarenaer for 
digital kompetanse”, som dei skriv på 
prosjektbloggen. Etter ein søknads-
runde hausten 2008 fekk folkebiblioteka 
i Arendal, Drammen, Lillehammer og 
Trondheim 450.000 kroner på deling for 
å utvikle ein modell som alle folkebiblio-
tek i landet skal kunne ta i bruk.

Om det er ABM-utvikling som skal 
handtere modellbibliotekmidlane på 
statsbudsjettet no, er ikkje avklart. 

Det er heller ikkje sagt noko sikkert 
frå Kulturdepartementet om midlane til  
modellbibliotek blir delt ut etter søk-
nadsrunde, eller om andre metodar for 
utplukking vil bli nytta. Og om modellbi-
bliotekmidlane blir fordelt etter søknad, 
er det uklårt kva som i så fall vil skilje 
dette frå andre prosjektmidlar. Kan vi 
risikera at ”modellbibliotek” endar opp 
som ein floskel?

Proaktiv bibliotekparaply
For å koma dette problemet i for-

kjøpet, har bibliotekparaplyen allereie 
starta førebuingane til lobbyverksemda 
før statsbudsjettet for 2011. I november 
i fjor starta dei arbeidet med sine første 
skisser til kva for ”modellar” dei meinar 

er viktige å dyrka fram. Meininga er å 
leggja fram heile modellspørsmålet til 
open og offentleg wiki-debatt. 

Det er med andre ord fritt fram for å 
tenkje høgt om ”modellbibliotek”. Mange 
bør bidra i denne debatten: Bibliotekarar 
i felten - som veit kvar skoen trykkjer. 
Fagfolka på bibliotekarutdanningane i 
Oslo og Tromsø - med sine analytiske 
innfallsvinklar og kunnskapar om for-
skingsresultat. Og organisasjonsfolk 
– med sine breie nettverk. 

Måten bibliotekparaplyen har takla 
denne utfordringa på, er ikkje vanleg 
i bibliotekkretsar. Her blir eit proaktivt 
løp førebudd i relativt god tid, framfor 
å samlast om rettferdig og velformulert 
kritikk etter at ”slaget er tapt”.

Konkrete modellar
Også tidsskrifta bør bidra til debatt 

om modellbibliotek, sidan dette ser ut 
til å verte ein viktig metode i bibliotek-
utviklinga i åra framover. I Bibliotekaren 
gjer vi det på vår måte. I boksane på 
slutten av denne artikkelen, finn du ulike 
mogelege modellbibliotek. Ideane er i 
stor grad inspirert av bibliotekparaplyen 
sine førebuingar til wiki-arbeidet om 
dette. Men bibliotekparaplyen skal ikkje 

Ein ivrig biblioteksjef Torill Berge viser ei av 
planetane som blei laga før Antoine de Saint-
Exupérys ”Den lille prinsen” blei framført på 
Gloppen musikkfest i fjor. Samarbeid med andre 
aktørar i kommunen er viktig for biblioteket.

Elevane Anna og Marita frå Firda vidaregåande skule øver på framføring av eit litterært program i biblio-
tekets kulaste rom. Her kan både vaksne og barn halde konsentrasjonen, eller drøyme seg bort.

[ MODELLBIBLIOTEK ]
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lastast for Bibliotekarens frie redigering 
av modellane. 

Det kan vere skummelt å formulere 
konkrete modellar for bibliotek. Men 
det er Kulturdepartementet som byr 
opp til denne dansen, og då er det lurt 
å delta. 

Det er også grunn til å minne om at 
”modellbibliotek” må oppfattast som eit 
fleirtalsord. Det er ingen grunn til å leite 
etter den eine forløysande modellen, 
for han finst ikkje. Det vil vere ei rekkje 
modellar, for ulike lokalsamfunn. Store 
og små. Urbane og rurale. Osv. Truleg er 
det nokre element i modellane som kan 
få stor gjennomslagskraft, medan andre 
element berre bør nyttast der forholda 
ligg til rette.

Trivselshagen
Tilbake på Sandane tar Torill Berge 

meg med på ei omvisning i biblioteket, 
og i heile bygget ”Trivselshagen”. Her 
er liv og røre på alle kantar. Kafeen i 
bygget summar av folk, hovudsakleg 
elevar frå den vidaregåande skulen no 
midt på dagen. Store glasvegger mellom 
bibliotek og kafé gjev ei oppleving av at 
biblioteket er del av noko større. 

Når vi snur oss, får vi forsterka dette 
inntrykket: Store glasruter gjer biblio-
teket nærast til en del av fjordarmen 
utanfor, med fjella i bakgrunnen. Og 
om ein ynskjer å samle ei gruppe barn 
eller vaksne, og skape ei heilt spesiell 
stemning, har biblioteket eit ganske så 
kuult rom til slikt. Det er trill rundt, med 
putebenkar å sitte på langs veggen. 
Med god akustikk og alle teknoknottar 
gøymt bak eit forheng, er det fullt mo-

geleg å lese eventyr her utan at barna 
blir opptekne av noko anna. Då vi var 
der, held ei gruppe vidaregåande elevar 
på med å framføre forfattaromtale for 
kvarandre. 

Del av noko større
Gloppen folkebibliotek er eit vellukka 

bibliotek. Dei låg godt over landssnittet for 
både besøk og utlån i 2008. Så får vi sjå 
kva 2009-statistikken vil vise. For flyttinga 
til Trivselshagen har vore eit lurt grep. Her 
er det nok mykje å lære for andre. Men om 
dette er ein modell, er det ikkje heilt klårt 
kva ein skulle kalle det. Kanskje sukses-
sen i Gloppen handlar om å vere del av 
noko større - i eige lokalsamfunn. Om å 
samarbeide med mange ulike aktørar, utan 

å måtte krysse kommunegrensa og slå 
seg saman med andre bibliotek. Kanskje 
mykje av suksessen handlar om noko så 
lite spektakulært som god drift? 

Mykje arbeid 
med søknadane

- Mitt fokus er ikkje nødvendigvis å 
bli så bra og bli lagt merke til i biblio-
tekverda. Eg er så pass nede på jorda 
at mitt første fokus er å lage et best 
mogeleg bibliotektilbod for dei som bur 
i Gloppen kommune, ut frå dei rammene 
vi har. Viss dette kan vere av interesse 
for andre, så er det for så vidt fint. Men 
det kan også bli eit forstyrrande element. 
For det er krevjande nok i seg sjølv å få 
til det dynamiske biblioteket vi ynskjer å 
vere i lokalsamfunnet framover. Det er så 
mange sider ved det, og det fyller i grun-
nen arbeidsdagen min. Eg har eigentleg 
ikkje tid til å vere eit eksempel for andre. 
Dei biblioteka som har litt fleire folk og 
litt større fagmiljø kan lettare ta seg av 
slikt. Men eg skulle jo gjerne hatt litt meir 
hjelp til å gjere jobben grundig her, til å 
virke endå betre i lokalsamfunnet, seier 
biblioteksjef Torill Berge, som medgir at 
ho gjerne skulle fått litt påtrykk, litt statleg 
hjelp, litt gulrøter eller noko anna… 

- Mykje bibliotekutvikling skjer gjennom 

Gloppen folkebibliotek driv eit dynamisk og moderne bibliotek, med stor spennvidde i tilboda. Her  kikkar 
ein brukar gjennom cd-samlinga. Kunstbøker, dikt, lydbøker og barnebøker i bakgrunnen. 

Liv og røre på Gloppen folkebibliotek, som er 
kombinasjonsbibliotek med Firda vidaregåande 
skule. Elevane har kort veg og gjer seg naturleg 
nok godt gjeldande som brukarar. 

[ MODELLBIBLIOTEK ]
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drift. Prosjektsøknader  tar tid å arbeide 
fram, tid som ofte går på bekostning av 
drift. Så difor er det eit tvieggja sverd å 
drive med prosjekt. Vi sendte inn søknad 
i fjor, og håpar vi får midlar til prosjektet. 
Men i det store og heile kan det sjåast som 
misbruk av ressursar at vi sit alle saman 
og skriv masse søknader, medan berre 
nokre av prosjekta blir realisert, hevdar 
Torill Berge.

Litt herifrå, litt derifrå
Biblioteksjefen i Gloppen har ikkje 

sjølv noko bibliotek som har stått 
modell for utviklinga av biblioteket i 
Trivselshagen. Ho har vore på studie-
turar i Danmark, ho har lese om andre 
bibliotek i Noreg og sett andre i Sogn 
og Fjordane. For Torill Berge, som for 
mange andre, blir det å plukke idear, litt 
herifrå, litt derifrå. 

- Er det nokre spesielle område av bi-
bliotekdrifta kor du gjerne så at det blei 
utvikla modellbibliotek? 

- Eg synest det er spennande med 
aktiv formidling, som handlar om meir 
enn å samle og stille ut. Det kunne vore 
interessant å få fleire idear til slikt arbeid. 
Og å sjå dette i samanheng med nettet. 
Og så er det spennande med dei som 
går laus på dei fysiske samlingane på 
ein annan måte, som for eksempel den 
mykje diskuterte modellen frå Køben-
havn, med meir materiale på magasin 

og tydelegare profilering av nokre delar 
av samlingane. 

Samarbeid om barneopera
No må det seiast at Gloppen folke-

bibliotek definitivt ikkje er nokon sinke 
når det gjelde aktiv formidling. Saman 
med Gloppen musikkfest har dei gjort 
svært mykje med dette. Operaen 
”Heksene”, basert på Roald Dahls 
bok, med musikk av Marcus Paus 
og libretto av Ole Paus, blei bestilt 
og framført på Gloppen Musikkfest 
i 2008. 

- Vi jobba mykje med Heksene på 
førehand, skuleklassar blei invitert til å 
komme på biblioteket, det var opplegg 
om boka, og så jobba dei vidare med 
boka på mange forskjellige måtar i 
klassane. Vi lånte ut klassesett på 
Heksene. Det blei jobba med kreative 
uttrykk, dei lagde kostar og svære 
hekser, både teikningar og fysiske 
ting. Dette blei stilt ut på biblioteket og 
mange stader i lokalmiljøet. Lokalavisa 
hadde vekas heks, og nokre drypp om 
Roald Dahl og Heksene kvar veke før 
premieren. Heilt fram til premieren i 
august, med full aula for ein barneo-
pera på Sandane! 

Prinsar, heksar, eventyr 
og folkemusikk

I fjor samarbeidde biblioteket med 
Gloppen musikkfest om framsyninga 
”Den lille prinsen”. Og i år vil dei ut-

vikle dette samarbeidet vidare, ved å 
førebu og produsere ei framsyning 
med utgangspunkt i eventyr og folke-
musikk. Difor har Torill Berge søkt om 
midlar frå ABM-utvikling til prosjektet 
”Undrande møte”.  Om dei får pengar, 
kan dei legge ein alen til biblioteket 
si utvikling. Om dei ikkje får pengar, 
treng Torill Berge i kvart fall ikkje kon-
kurrere med si eiga daglege drift. 

Modellbibliotek 
- i teori og praksis

Biblioteksjef Torill Berge har sine 
ord i behald. Gloppen folkebibliotek 
er kanskje ikkje eit modellbibliotek, 
men dei er i alle fall ein av mange 
mogelege modellar. Så står det att 
å sjå korleis bibliotekstyresmaktene, 
om det blir ABM-utvikling eller Nasjo-
nalbiblioteket, vil styre modellbiblio-
tekverksemda. Om dei vil stimulere 
”best practice” på ulike arbeidsfelt, 
eller om dei vil støtte meir reindyrka 
heilskapelege bibliotekvisjonar. Om 
dei vil invitere til fri søknadsskriving, 
eller invitere aktuelle kandidatar til ein 
meir styrt prosess.

Uansett vil bibliotekparaplyen sitt 
initiativ kunne vere nyttig for korleis 
desse midlane på statsbudsjettet blir 
nytta. 

Bøker, nettverk, musikk, flerkulturelt, spillkveld, tidsskrift, barnebibliotektilbod, arrangement, aviser - 
you name it! Det dei held på med i storbybibliotek, held dei også på med i Gloppen folkebibliotek. 

Skilta fortel i grunnen mykje om fordelane bi-
blioteket har ved å vere i Trivselshagen. Her er 
all slags folk. Her skjer det alltid noko.

[ MODELLBIBLIOTEK ]
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Modellbibliotek A: 
Kunst- og kulturhus

Ligg i bygg med kunstgalleri, kon-
sertsal, møtelokale, kino og kafe/
restaurant. Biblioteket har produk-
sjonsrom for film og miniscene 
med lav terskel for framføringer 
av produksjonea. Videokamera 
til utlån. Tilbyr kurs i videoredige-
ring. Mykje samarbeid med andre 
fagfolk. 

Visjon: Fremme kreativitet og 
kunstnerisk mangfald.

Modellbibliotek F: 
Lokalt utviklingssenter

Fokus på biblioteket som mø-
teplass i små grender, støtte 
organisasjonslivet, hindre fråflyt-
ting. Bygger på stedets særpreg, 
avspegler lokalmiljøet, knyter til 
hendingar, arrangement og men-
neske som bur der.

Visjon: Fremme lokal bulyst.

Modellbibliotek G: 
Paragraf 100 på alvor

Her blir det satsa på å gje 
kunnskap, bakgrunn og disku-
sjon om aktuelle tema. Sam-
lingsutvikling, utstillingar og 
arrangement kretsar rundt dette 
formålet. Mange ideaer blir tatt 
frå arbeidsmåtane til Litteratur-
huset i Oslo. Samarbeid med 
lokalpressa. 

Visjon: Å ta siste ledd i grunn-
lovens § 100 på alvor: ”Det 
paaligger Statens Myndigheder 
at lægge Forholdene til Rette 
for en aaben og oplyst offentlig 
Samtale.”

Modellbibliotek D: 
Kompetansepartnar

Fokus på samhandling med 
brukarane, med den lange 
referansesamtalen - det lille 
forskingssamarbeidet - i fokus. 
Bibliotekar og brukar gjen-
nomfører søk saman, eit slags 
utvida forskningsbibliotek for 
alle. Egner seg best for større 
byar.

Visjon: Mykje meir enn Google!

Modellbibliotek E: 
Brukarmedverknad 2.0

Brukarane er sjølve med på å 
skape biblioteket sitt digitale 
innhald og sosiale digitale res-
sursar, i bibliotek 2.0-ånd. Til 
dømes biblioteksvar, blogg, 
katalog-tagging, utlån av e-bøker, 
”digitale vegger”.

Visjon: Å trekke brukaren med 
i utviklinga av nye bibliotekte-
nester. 

Modellbibliotek B: 
Tjuefiresju

Biblioteket satsar på tilgjenge 
døgnet rundt alle dagar. Fysisk 
tilbod så langt det let seg gjere, 
elles virtuelt. Løysingane må vere 
basert på samarbeidspartnarar og 
god lokalisering.

Visjon: Å være lett tilgjengeleg når 
brukaren treng oss.

Modellbibliotek C: 
Utjamningsfaktor

Møteplass og sosialt utjamnande 
faktor for brukarar som ikkje 
har tilgang til informasjon/nett/
litteratur heime, spesielt innvan-
drargrupper med låg inntekt. 
Samarbeid med skule,  asylmot-
tak, NAV, arbeidskontor, sosial-
kontor. TIlbod på datamaskiner 
med nettilgang, kurs i teksthand-
saming, rekneark og nettbruk. 
Leksehjelp. Språkopplæring. 
Kurs i å skrive jobbsøknad. 

Visjon: Rettferdig fordeling av 
bibliotektilbod.

[ MODELLBIBLIOTEK ]
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Tekst & foto:  Mette Alsaker
       Ringerikes Blad

Biblioteket hadde vært stengt i to 
uker før flyttingen.

- Jeg fikk nesten abstinenser. Jeg 
måtte innom og låne bøker i dag, 
fleiper en kunde.

- Vi har fått så mye skryt, sier bi-
blioteksjef Tina Halkinrud.

- Det har også vært hektisk. Folk 
leverer og låner nye bøker. Utrolig 
moro at så mange kom i dag, det var 
mange her allerede klokken 10.30.
Høytidelig åpning

Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal fore-
tok den offisielle snorklippingen.

- Jeg er utrolig stolt over biblioteket 
vårt. I forhold til mange andre bibli-
otek har vi hatt en økning i utlån. Vi 
har også et stort område å levere 
bibliotektjenester til. Det er viktig for 
Jevnaker å satse på dette området nå. 

Hektisk nyåpning av Jevnaker bibliotek
Folk strømmet til da det nye biblioteket 
på Jevnaker åpnet siste lørdag før jul.

Det er flott at biblioteket er tilrettelagt 
for alle aldersgrupper.

Ordføreren kom ikke tomhendt. 
Hun hadde med seg et maleri av 
Anita Korneliussen som skal smykke 
biblioteket.

- Vi pleier å gi en gave når folk viser 
initiativ og åpner noe nytt her på Jevn-
aker. Det ble bestemt at vi ønsket å gi 
et bilde. Flere av oss hadde sett bilder 
av Anita Korneliussen tidligere, men vi 
visste ikke helt hva vi ønsket oss. Til 
slutt ble vi enige om at vi ønsket oss 
et litt ”barnslig” bilde. Bildet vi valgte 
er laget av Stig André i Samsmoen 
barnehage. Anita brukte skissene hans 
som utgangspunkt og skapte dette 
flotte bildet. Vi håper dere finner en fin 
plass å henge det, sier Fivelsdal.

Glassbyggestein
Noen ungdommer har vært med 

Anita Korneliussen og laget bilder 

Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal 
(til venstre) overrakte et flott 
maleri til biblioteksjef Tina Hal-
kinrud, da det nye biblioteket 
biblioteket på Jevnaker åpnet 
før jul. Kunstneren Anita Kor-
neliussen hadde tatt utgangs-
punkt i skisser fra Stig André 
i Samsmoen barnehage da hun 
lagde dette flotte ”barnslige” 
bildet, som ordføreren uttrykte 
det. (Foto: Mette Alsaker, Rin-
gerike Blad)

i glassbyggestein som har pyntet 
torget på Jevnaker. De er nå flyttet 
til biblioteket. Leder for kultur og ut-
vikling i Jevnaker kommune ønsket å 
gi ungdommene en oppmuntring for 
innsatsen. De ble kjempeglade over å 
kunne motta en liten ekstra julegave 
på 500 kroner hver.

- Dette er supert, vi trodde ikke vi 
skulle få noe, sier ungdommene.

Savnet internett
- Det er bra at biblioteket er åpent 

igjen. Jeg har savnet å kunne sitte 
her og surfe på nettet, sier Øyvind 
W. Høgnes.

- Jeg leser ikke så mye lenger, 
men jeg liker å lese aviser på nett. 
Papiraviser er også hyggelig å bla 
igjennom. Jeg kommer nok til å bruke 
tidsskriftskroken.

Jevnaker bibliotek har egne nettsi-
der hvor man kan bestille bøker.

- Det systemet er ikke 
helt oppe og går ennå, 
sier Tina Halkinrud.

- Vi venter også på 
oppdateringer om lør-
dagsåpent og generelle 
åpningstider. Vi skal få det 
til ganske raskt. Det viktig-
ste var å få åpnet så folk 
kunne låne bøker igjen, 
det har vi fått til. 

[ BIBLIOTEKUTVIKLING ]
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oVi ønsker alle skolebibliotek hjertelig velkommen til 

årets brukermøte! Vi får to spennende og lærerike 
dager sammen, tettpakket med minikurs, brukerer-
faringer, dialogmøter og Tips & Triks! 
Over 300 skoler bruker allerede Mikromarc 3. Derfor 
har vi satt sammen et program som dekker begge 
versjonene, flere nivåer, ulike behov og interesser i 
en gruppe bestående av både grunnskoler og 
videregående skoler,  
Årets brukermøte skal gi deg en praktisk og tett 
tilnærming til programvaren, og gi deg svar på 
mange av dine daglige spørsmål. 
  
Vi skal være på Clarion Hotel Oslo Airport 
 Gardermoen, i hyggelige omgivelser med trivelig  
og nyttig nettverksbygging og erfaringsutveksling. 
God mat og drikke får vi også! 
  
Les mer om programmet på www.bibits.no – under 
Arrangementer. Her kan du også melde deg på.

Vi gleder oss til å starte det nye,  
spennende Mikromarc-året sammen 
med deg!
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Nå ringer vi inn  
til brukermøte for 
skolebibliotek!
Velkommen til Gardermoen 
21. og 22. januar 2010.
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Troms BF
Torsdag 4. mars 
kl 19.00
Tromsø bibliotek og byarkiv, 
Undervisningsrommet

Oslo/Akershus BF
Onsdag 3. mars 
kl 17.30 
BFs lokaler, 
Lakkegt.21, 4.etg, Oslo

Østfold BF
Onsdag 3. mars
kl 19.00
Moss bibliotek 
Møllebyen i Moss

Årsmøter 
i BFs fylkeslag
Vintermånedene er tida for årsmøter 
i BFs fylkeslag. Noen fikk fastsatt tid 
og sted og meldt fra til Bibliotekaren 
før deadline for dette nummeret. De 
andre fastsetter dette i januar. Følg 
med på BFs nettsider, kontakt BF sen-
tralt eller din fylkesleder for nærmere 
informasjon. 

Alle medlemmer av fylkeslaget har 
møte-, tale- og stemmerett på årsmø-
tet. Saker som ønskes behandlet på 
årsmøtet må være fylkeslagets styre i 
hende før årsmøtet begynner. 
Vel møtt!
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Lønn og tariffspørsmål

Pensjon
Etter en lang meklingsrunde var et 

spesielt mellomoppgjør 2009 i havn 
tidlig torsdag 4. juni. Da hadde vi me-
klet på overtid, utsatt meklingsfristen 
med en uke og meklet på overtid igjen. 
Det gjaldt tjenestepensjon i offentlig 
sektor, og tilpasning til ny folketrygd. 
Når ny folketrygd trer i kraft 1. januar 
2011, er det et ganske annerledes 
pensjonssystem som etter hvert skal 
begynne å virke. Etter hvert som 
overgangsordningene gradvis svinner 
hen og den nye folketrygden begyn-
ner å virke vil den nye innretningen i 
pensjonssystemet komme til uttrykk. 
Levealdersjustering, fleksibelt uttak, 
alleårsregelen, og grunnprinsippet 
som ligger bak alle disse momentene, 
arbeidslinja. Arbeidslinja innebærer at 
det skal lønne seg å jobbe lenger. For 
at det skal lønne seg å jobbe lenger 
må det innebære fordeler fremfor 
om man ikke jobber lenger. Dette er 
forankret i pensjonsforliket i Stortinget 
i 2005.

Når tjenestepensjonen skulle tilpas-
ses ny folketrygd, slik at blant annet 
levealdersjusteringa skulle inn i offent-
lige tjenestepensjonsordninger var det 
flere modeller på bordet. Påslagsmo-
dellen er en modell der all opptjening 
teller og man opparbeider seg en pen-
sjonsformue på lik linje med hva man 
gjør i folketrygden. Denne har vært 
diskutert, det samme har bruttomodel-
len, som er den modellen vi har i dag. I 
bruttomodellen er man garantert 66% 
av sluttlønn ved 65 år når man har 30 
års opptjening. Også kombinasjoner 
av disse to modellene og variasjoner 
av kombinasjoner har vært gjenstand 

Vi er halvveis gjennom landsmøteperioden og BF-leder Monica 
Deildok kan gjøre opp status. 7. desember fikk Bibliotekarforbundets 
landsstyre ”drøfte og evaluere oppnådde mål og pågående aktiviteter, 
på bakgrunn av forbundsleders beretning”, slik vedtektene tilsier.  
Her kan du lese hva forbundslederen la fram, om perioden 
14. oktober 2008 - 23. november 2009.

BF-lederen om BF-året

for diskusjon. Problemet med brut-
tomodellen er at denne virker mot 
arbeidslinja i folketrygden. Med en 
garanti for 66% av sluttlønn ved 65 
år og 30 års opptjening, ligger det jo 
ikke noe insitament noe god grunn 
for å jobbe lenger. Derfor har dette 
vært en problematisk modell i denne 
sammenhengen. Når det allikevel var 
denne modellen vi ente opp med 
hadde det aller mest å gjøre med at 
man ikke kunne enes om et alternativ. 
Dermed forlenges det systemet som 
allerede eksisterer. Og bruttomodellen 
er god for mange arbeidstakere. Det 
viktigste med den er at den garante-
rer for et visst nivå (66% av sluttlønn 
ved 65 år) uavhengig av utviklingen 
av folketrygden. Imidlertid er dette en 
sannhet med modifikasjoner. For når 

de som er omfattet av den individuelle 
garantien i overgangsordningen har 
gått av med pensjon, og yngre ge-
nerasjoner kommer inn i ordningene 
vil konsekvensene av levealdersjus-
teringen for alvor slå til, og dermed 
vil nivået i bruttogarantien gradvis bli 
dårligere. 

Vi kom altså i havn med en tilpasning 
av tjenestepensjon til ny folketrygd i 
form av dagens bruttoordning men 
med tilpasning blant annet i form av 
levealdersjustering. 

Økonomi
Det ble avtalt generelle tillegg 

og minstelønnsjusteringer, innen-
for følgende økonomiske rammer: 
Stat (statlige virksomheter, univer-
sitet- og høgskolebibliotek) 4,4%, 

[ LANDSSTYREMØTET ]

Forbundsleder Monica Deildok tok i sin innledning til landsmøtet opp hva BFs ledelse har gjort det 
siste året og hvilke hovedutfordringene som Bibliotekarforbundet står overfor. Tariffoppgjøret og 
bibliotekmeldinga har preget det siste året. (Foto: Erling Bergan)
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KS (kommuner og fylkeskommu-
ner) kapittel 4: 4,7% (allerede av-
talt), Spekter(helseforetak): 4,8%, 
HSH(private høgskoler, helseinstitu-
sjoner, museer): om lag 4,7%, Oslo 
kommune (Oslo kommune): 4,7%

Det ble ikke avsatt pott til lokale for-
handlinger i noen av tariffområdene.

Lokale forhandlinger
Det ble allikevel ført lokale forhand-

linger høsten 2009 i KS sektorens 
kapittel 3 og 5, slik det alltid blir. Det 
ble også forhandlet lokalt ved enkelte 
statlige virksomheter fordi protokollen 
åpnet for at virksomhetene selv kunne 
avsette midler.

Lokale forhandlinger i kap 3 og 
5 viser jevnt over gode resultater, i 
forhold til hva vi hadde grunn til å for-
vente i et år med fokus på finanskrise 
og økonomiske nedgangstider.

Vi har gått til brudd i 4 kommuner. Vi 
har fått delvis medhold i alle bruddsa-
kene, med unntak av 1 som ennå ikke 
er ferdig behandlet.

Lokale forhandlinger innebærer en 
betydelig arbeidsmengde på lokale 
tillitsvalgte og fylkeslagene. Noen fyl-
keslag har forhandlingsutvalg, andre 
har opparbeidet seg en forhandler-
pool; erfarne forhandlere/tillitsvalgte 
som reiser rundt i flere kommuner og 
forhandler. I noen fylkeslag blir mange 
forhandlinger ivaretatt av noen få. I 
høst har vi gjennomført relativt mange 
telefonforhandlinger for enkeltmed-
lemmer fra sekretariatet, og vi har 
gjennomført relativt mange samtaler 
med enkeltmedlemmer i forkant av 
kravsinnlevering (rådgivning). 

Stort sett virker det som om fylkes-

lagene har et godt grep om de lokale 
forhandlingene i KS sektorens kap 
3 og 5. Det er allikevel nødvendig å 
drøfte hvordan fylkeslagene kan settes 
i enda bedre stand til å gjøre jobben 
hver høst.

Aktiviteter i tilknytning til lokale 
forhandlinger: Kick off i fylkeslagene, 
forhandlingskurs I og forhandlings-
kurs II

Forberedelse til 
hovedoppgjøret 2010

Debatthefte er sendt ut til medlem-
mer og fylkeslag med oppfordring til å 
komme med innspill i kravsprosessen. 
I debattheftet er likelønn og pensjon 
sentrale temaer.

Likelønn
Helt siden likestillingskommisjonen 

avleverte sin inn rapport: NOU 2008 
: 6 ”Kjønn og lønn” 21. februar 2008 
har dette vært et omdiskutert tema, 
og helt siden den gang har BF vært 
tydelig i vårt standpunkt på at vi må 
følge kommisjonens forslag om et like-
lønnsløft for kvinnedominerte grupper 
i offentlig sektor. BFs landsmøte i april 
2008 vedtok en uttalelse om dette. 

Likestillingsregnskapet Saldo 2009, 
som nylig er lagt frem, viser at kvin-
ner 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 oppsiktsvek-
kende. 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 for-
handlinger. 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. 

Det har ikke manglet på medieom-
tale 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 
diskusjoner om inntektsoppgjøret i 
2010.

Arbeidsliv/fagpolitikk

Utlånsordningen for 
skolebibliotekarer

Utlånsordningen for skolebiblioteka-
rer har vært og er en krevende sak.

Hovedgrunnen til dette er at det 
er store variasjoner fra fylke til fylke 
og skole til skole i forhold til hvordan 
ordningen har blitt organisert. Det er 
også til en viss grad ulike holdninger 
blant skolebibliotekarene om hvordan 
man bør forholde seg til ordningen.  
Forbundsstyret har diskutert saken 
flere ganger og BF har, siden det ble 
kjent at lærebokutlånet skulle iverkset-
tes igjen, advart mot at bibliotekfag-

BFs håndtering av lærebokutlånet for skolebibliotekarer hadde bred plass i forbunds-
leder Monica Deildoks beretning til landsstyret. 
Lena Dommersnes fra Rogaland BF roste forbundsledelsen. I hennes fylke har alle 
skolebibliotekene i de videregående skolene fått ansvaret for utlånsordningen i høst. 
Det er derfor veldig bra at Bibliotekarforbundet prioriterer dette, understreket hun. 
Vidar Kursetgjerde (bildet) fra Møre og Romsdal BF påpekte at undersøkelsen 
BF har satt i gang på dette feltet nå, bare gjelder skolebibliotekene der BF har 
medlemmer. Dette fant han uheldig. - I Møre og Romsdal har vi  skolebibliotekarer 
som er medlemmer i andre forbund. Hadde vi tatt med alle skolebibliotekarene i 
undersøkelsen, kunne dette vært en flott måte å gjøre BF-medlemskap attraktivt for 
dem også, sa han. 
Henriette Primberg fra forbundsstyret påpekte at ikke alle bibliotekarer i videregå-
ende skoler har utdanningen som gjør det mulig for dem å bli medlem av BF. Fr
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lige ressurser blir bundet opp i dette 
arbeidet. Derfor krever vi kompensa-
sjon i form av lønn og stillingsressurs 
der ansvaret for ordningen legges til 
bibliotekaren(e).

Vi har i varierende grad lykkes med 
å få tilstrekkelig gjennomslag for disse 
kravene. Vi anser imidlertid ikke arbei-
det for sluttført fra vår side, men vil 
fortsette arbeidet med dette.

En av utfordringene vi har støtt på 
i denne sammenhengen er nettopp 
den store lokale variasjonen i hvordan 
ordningen blir administrert. Det er kre-
vende å finne en ”fasit”løsning  og  an-
befale i et mylder av ulike løsninger, 
lokale variasjoner og ulike behov (også 
blant skolebibliotekarene) som denne 
ordningen har ført til. Det er imidlertid 
helt klart og meget viktig at ordningen 
dersom den legges til biblioteket må 
kompenseres lønnsmessig. Det er 
også helt klart at det må kompenseres 
hva angår stillingsressurs. 

BFs linje i denne saken har vært 
todelt: 1) Advare mot at bibliotekar-
kompetanse bindes opp i utlånsarbeid 
og 2) At arbeid med ordningen skal 
kompenseres lønnsmessig og i forhold 
til stillingsressurs. 

For å kunne komme videre med 
arbeidet med utlånsordningen har 
vi iverksatt en kartlegging av situa-
sjonen. Kartleggingen foretas av Liv 
Evju, tidligere forbundsstyremedlem 
og skolebibliotekar. Kartleggingen 
pågår fortsatt.

Arbeidstid
BFs sekretariat mottar en del hen-

vendelser om arbeidstidsordninger. I 
slike sammenhenger avdekkes også 
brudd med arbeidstidsbestemmelsene 
i Arbeidsmiljøloven. Omfanget av dette 
problemet er større enn jeg tidligere 
antok. Det er særlig i forbindelse med 
utvidede åpningstider (søndagså-
pent) at vi mottar henvendelser av 
denne typen. Men spørsmålet er 
også relevant i forhold til forslag om 
nedbemanning og kutt i budsjettene. 
En sentral bakenforliggende årsak er 
sannsynligvis at man i norske bibli-
otek har lange åpningstider i forhold 
til mengden personale på jobb. Det 
at man ikke får arbeidstidskabalen til 
å gå opp innenfor Arbeidsmiljølovens 
bestemmelser er ofte en indikasjon 

Forbundsleder Monica Deildok in-
viterte til diskusjon om BFs kurs- og 
arrangementsportefølje, som begyn-
ner å bli relativt stor. Hun lurte blant 
annet på om det som går under be-
tegnelsen kick-off i BF-sammenheng, 
kunne arrangeres annet hvert år i 
stedet for hvert år. Kick-off er de år-
lige orienterings- og drøftingsmøtene 
der forbundsledelsen møter medlem-
mene i hvert fylke etter at det sen-
trale oppgjøret er i havn, men før de 
lokale forhandlingene begynner. 
Lena Dommersnes fra Rogaland BF 
var positiv til å ha kick-off hvert annet 
år. Med seks medlemmer/tillitsvalgte 
til stede på siste kick-off, syntes hun 
det ble for mye ressurser å bruke 
hvert eneste år. Vidar Kursetgjerde 
støttet dette. Og Monica Deildok la 
til at dette i så fall burde være i år 
med hovedoppgjør.
Monica Skybakmoen fra Hedmark/
Oppland BF ville gjerne ha en sam-
ling for fylkeslagsledere, for å få en 
gjennomgang av saker de bør være 
forberedt på å kunne håndtere. En 
slik samling kunne gjerne arrangeres 
i forbindelse med landsstyremøtet. 
– Da kan vi bli flinkere til å håndtere 
slike henvendelser. Vi vil få input om 
hva som rører seg, så kan vi lære av 
det, sa Monica Skybakmoen, som 

berømmet Bibliotekarforbundet for 
bedre skolering av sine tillitsvalgte 
enn mange andre forbund. Spesielt 
temakursene syntes hun var bra.
Ingrid Ericson, varamedlem til 
forbundsstyret, kunne tenke seg et 
bibliotekpolitisk temakurs, om hvor-
dan best mulig få fram argumentene 
sine i bibliotekpolitiske saker.
Knut Hverven, også vara til for-
bundsstyret, påpekte at kurstilbudet 
gjerne kunne være forskjellig fra år 
til år.
Klaus Jøran Tollan, medlem av 
forbundsstyret ville gjerne vite i 
hvilken grad det var betaliungsvilje 
for temakurs. 
Monica Skybakmoen viste til at 
mange biblioteksjefer er uten le-
dererfaring. Hun trodde derfor at 
mange kommuner gjerne betaler 
kurs for disse.
Etter forbundsleder Monica Deil-
doks mening er lederutvikling noe 
av det viktigste BF kan gjøre. Kom-
petanseutvikling av BF-medlemmer 
som er leder vil kunne føre til færre 
saker inn til BF, samtidig som det er 
god profilering av bibliotekfaget å ha 
gode ledere. Lederutvikling er godt 
strategisk arbeid for BF, sa hun. 
(Foto fra ett av BFs grunnkurs for 
tillitsvalgte.) 

på at grunnbemanningen i biblioteket 
er for lav. BF har arrangert kurs om 
arbeidstid. Arbeidstidsbestemmelsene 
har også vært tema på mange med-
lemsmøter.

Deltid
Fylkeslagene er ofte flinke til å respon-

dere på utlysningstekster der man lyser 
ut biblioteksjefsstillinger i deltidsbrøker. I 
Hovedtariffavtalen i KS sektoren har man 
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forankret arbeid mot uønsket deltid som 
en av satsingsområdene i inneværende 
tariffperiode. Likelønnskommisjonen tar 
også opp problematikken. I tillegg har 
Arbeidsmiljøloven bestemmelser om for-
trinnsrett for tilsatte i uønsket deltid. Vi har 
altså mange sentrale kilder å forankre vårt 
arbeid mot deltidsstillingene i. 

Det er viktig at regionale og lokale tillits-
valgte fortsetter å reagere på utlysnings-
tekster, eller selvfølgelig aller helst bruker 
sin innflytelse i forkant av utlysningen (der 
det er mulig) til å sørge for at det lyses ut 
hele stillinger. Samtidig er det behov for å 
jobbe med omgjøring av deltidsstillinger 
til heltidsstillinger. Dette er tidkrevende 
arbeid, men det er viktig arbeid.

Kurs
Det har vært avholdt temakurs i 

arbeidstid og i diskrimineringsvern, 
i tillegg til ordinære grunnkurs for 
medlemmer og tillitsvalgte. Erfaringen 
med temakursene har vært positiv, 
og gjør det fristende å utvikle flere av 
disse. Mulige temaer er tilsettinger og 
ledersamling for biblioteksjefer. 

Organisasjon

Kurs/arrangements-
porteføljen

Viktige organisasjonsspørsmål har vært 
berørt tidligere i beretningen. Fylkeslage-
nes rolle i lokale forhandlinger er et slikt. 
Vi har de siste årene arrangert samlinger 
for fylkeslagsledere. Kick off i fylkesla-
gene i forkant av lokale forhandlinger er 
også et relativt nytt konsept. I tillegg til 
forhandlingskurs I og II, grunnkurs for 
tillitsvalgte og ulike temakurs, begynner 
BFs arrangements/kurs portefølje å bli 
relativt stor. 

Det er nødvendig å diskutere omfang 
og innretning på aktivitetene, spesielt sett 
i lys av at vi ser behov for å utvikle flere 
temakurs (ledelse, tilsettinger). 

Er det en ide å slå sammen grunnkurs 
med forhandingskurs I? Bør Kick off av-
holdes hvert 2. år? – dette er eksempler 
på spørsmål det er naturlig å stille.

Profil
BF har utviklet ny profil i 2009, og 

lansert nye nettsider. Fortsatt gjenstår 
noe implementering når det gjelder profil-
elementene. I tråd med tidligere signaler 
fra landsstyret vil vi arbeide mer med 

Forbundsleder Monica Deildok in-
viterte i sin beretning til landsstyret, 
til diskusjon om bibliotekpolitikkens 
betydning i BF. 
Richard Madsen fra Vestfold BF grep 
fatt i den overordnede fagpolitiske prio-
riteringa. Han minnet om diskusjonen 
vi hadde i for noen år siden i BF, om 
den utydelige bibliotekarrollen. Han så 
dette i forhold til at vi stadig vekk har en 
bibliotekutdanning, ikke en bibliotekarut-
danning. – Spørsmålet er om vi skal ha 
en generell kompetanse eller en tydelig 
kompetanse, sa han. 
Monica Skybakmoen fra Hedmark/
Oppland BF tok utgangspunkt i proble-
met med at ingen er mot bibliotek, at 
alle synes det er slik en hyggelig plass 
å være. Derfor er det greit for politikerne 
å kutte i et biblioteks budsjetter. – Jeg 
håper vi kan fronte bibliotekpolitikken 
vår bedre, også utenfor vår egen me-
nighet. Vi må bråke mer, hevdet Monica 
Skybakmoen.
Bror von Krogh fra Buskerud BF lurte 
på hvor mange av BFs tillitsvalgte som 
er politikere ”på si”. - Det burde man 
være, sa han, og la til at det bør ligge 
en bibliotekpolitisk visjon bak det BF 
gjør innen bibliotekpolitikken. Den bør 
inneholde noen klare elementer, om 
informasjon til alle, om tilgjengelighet.  - 
Vi er inne i en vrien tid nå. Kommunene 
må prioritere hardt mellom alle gode 
oppgaver og kultur utsettes for en skvis. 
Noen kommuner vil tilbakebetale gjeld 

fort, og da kan bibliotekene rammes, sa 
Bror von Krogh. 
Monica Skybakmoen (bildet) meldte 
seg også som lokalpolitiker: - Er det en 
idé for BF å koble oss som jobber med 
lokalpolitikk? Det kan være en plass 
å starte, sa Skybakmoen, som ikke 
så noen motsetning mellom BF som 
fagforening og arbeidet med bibliotek-
politikken. Hun så gjerne at BF frontet 
bibliotekpolitikken. 
Turid Turbekmo fra Oslo/Akershus BF 
var ikke imot å satse på politikk, men 
mente BF måtte se på ressursene vi 
rår over. 
Vidar Kursetgjerde tok også utgangs-
punkt i BFs begrensede ressurser. - BF 
skal være en organisasjon for medlem-
menes interesser. Vi må satse på det 
tradisjonelle arbeidet for medlemmene, 
sa han. 
Knut Hverven (bildet), vara til forbunds-
styret, ville gjerne se flere morsomme 
bibliotekpolitiske utspill: - Vi trenger ikke 
alltid være så dødskjedelige, sa han.
Elisabeth Bergstrøm, medlem i for-
bundsstyret, ville at BF kastet seg inn 
i bibliotekpolitiske debatter, også for å 
vise hvem vi er. – Vi må gripe anlednin-
ger som for eksempel PISA-undersøkel-
ser gir oss. Vi har mange muligheter, og 
vi må bruke dem til å skape vår egen 
profil, sa hun, og ga støtte til Monica 
Skybakmoens forslag om å legge til rette 
for et nettverk av BF-medlemmer som 
også er lokalpolitikere. 
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utvikling av vervemateriell og grunnlag 
for medlemsrekruttering.

Bibliotekpolitikk

På landsmøtet i 2008 kom det tydelige 
signaler om at BF må utvikle sitt arbeid 
på området bibliotekpolitikk. Dette har 
forbundsstyret merket seg, og har løftet 
det bibliotekpolitiske fokus betydelig. 

Det siste arbeidet på politikkområdet 
har vært utspill til Kulturkomiteen på 
Stortinget og Kuturminister Huitfeldt 
vedrørende flytting av utviklingsoppgaver 
fra ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket, 
hvilket vi har advart mot. Vi har også skre-
vet leserbrev sammen med NBF og andre 
aktører i biblioteksektoren angående 
dette. Videre deltar vi i et samarbeid i regi 
av bibliotekparaplyen om visualisering av 
eksempler på modellbibliotek. Arbeidet 
er i startfasen, og det gjenstår å se om 
det lar seg gjennomføre, men tanken 
er å utarbeide materiale til visualisering 
overfor politikere. Vi har bedt nylig tiltrådt 
kunnskapsminister Kristin Halvorsen om 
et møte for å diskutere utfordringer i 
skolesektoren.

BF har arbeidet mer målrettet med bi-
bliotekpolitikk en god stund. I forbindelse 
med utarbeiding av Stortingsmelding 23 
har BF vært i flere møter med politikere 
og byråkrater, hatt innlegg i på trykk i 
aviser, og avholdt møter med politiske 

partier. Hovedbudskapet i disse sammen-
hengene har vært behov for styrking av 
biblioteksektoren, og behovet for statlige 
stimuleringsmidler i tilknytning til utvikling 
av sektoren. 

Når Stortingsmeldingen kom var BF 
raskt ute med sin uttalelse om innholdet 
i denne. Hovedbudskap: Fornøyd med 
formuleringene, skuffet over konkretise-
ringsnviået, nå må politikerne følge opp 
med bevilgninger. Vi lykkes å bli sitert av 
NTB på dette.

Vi var på komité-høring i kulturkomiteen 
på Stortinget i forbindelse med Stortings-
meldingen

I forbindelse med fremlegging av stats-
budsjettet 2010, kom BF umiddelbart med 
sin reaksjon: ”Puslete biblioteksatsing”. Vi 
ble sitert av NTB på dette også. 

BF deltar i debatter på Biblioteknorge-
lista når dette er naturlig, og deltar på 
debattmøter eller i andre sammenhenger 
der vi blir invitert. Men vi har vært bevis-
ste på å henvende oss ut av egen sektor 
i så stort omfang som mulig i vårt arbeid 
med bibliotekpolitikk. 

Arbeidet med bibliotekpolitikken er 
løftet, men vi kan fortsatt bli en god del 
bedre på å  synliggjøre aktivitetene våre 
på området. Vi har alltid vært flinke til å 
henvende oss til riktig instans. I det senere 
har vi hatt et tydelig fokus på å henvende 
oss ut av egen sektor. 

Men vi har store utfordringer på poli-

tikkområdet.
Arbeidet med bibliotekpolitikk i BF er 

dårlig forankret, og den forankringen som 
finnes (i målprogrammet) er lite konkret. 
Dette er ikke noe problem så lenge det 
dreier seg om å målbære opplagte stand-
punkter (av typen: Det er for få ressurser 
i sektoren, vi trenger satsing på bibliotek-
feltet osv). Problemet er at disse opplagte 
standpunktene er ganske uinteressante 
for sentrale politikere og den opplyste 
allmennheten. For å nå frem med dem 
blir vi avhengig av oppspill fra andre, der 
vår rolle blir å kommentere andres utspill. 
For å kunne være en interessant aktør på 
selvstendig grunnlag må man komme med 
godt begrunnede, godt funderte utspill 
som gir konkrete løsninger på synlige 
problemer. Vi må bevege oss fra å være 
en aktør som kommer med reaksjoner på 
utspill, til å være den som kommer med 
utspillene andre kan reagere på. 

Dersom dette er et mål for BFs arbeid 
med politikk i fremtiden må vi gå inn i et 
spennende, men krevende arbeid med 
ytterligere å løfte bibliotekpolitikken i BF. 
Og da er det snakk om en annen type løft 
enn det lille løftet vi har sett til nå, som 
innebærer noe større synlighet og større 
fokus fra forbundsstyret på politikkom-
rådet, men som til syvende og sist er en 
reaksjonstilnærmning til politikkområdet. 

Utfordringene er mange: Tid (BF er først 
og fremst en fagforening for bibliotekarer 
som av og til har behov for essensiell og 
akutt bistand i vanskelige situasjoner, 
BF skal drive med lønnsforhandlinger og 
kjempe for medlemmenes rettigheter) 
Manglende grunnlagsdiskusjoner (Store, 
viktige bibliotekpolitiske temaer har aldri 
vært diskutert i åpent BF-landskap), Man-
glende målformuleringer i målprogram-
met, Manglende forum og forankring.

Det er viktig at landsstyret nå diskute-
rer BFs arbeid med bibliotekpolitikk. Er 
det synlig at bibliotekpolitikken har blitt 
løftet? På hvilken måte skal BF fremstå 
på den bibliotekpolitiske arena? Er det 
ok at BFs politikk er et reaksjonsfenomen, 
eller skal vi ta mål av oss til å fronte egne 
utspill? Hvilke saker skal BF eventuelt 
særlig fronte? Hvordan kan vi involvere 
hele organisasjonen i utformingen av 
bibliotekpolitikk, i de politiske debattene? 
Er BF bekvem med at målformuleringene 
i målprogrammet er så vage? Er det riktig 
at så mye av innholdet i politikkutformin-
gen legges i fritt hendene på forbunds-
styret? 

Etter beretningsdiskusjonen på lands-
styremøtet, hadde redaktør Erling 
Bergan en  billedlagt presentasjon av 
BFs arbeid med Gaza Health Sciences 
Library. Forbundsstyremedlem Klaus 
Jøran Tollan ba landsstyret om råd i 
spørsmålet om BF-landsmøtet 2011 
burde avholdes på våren eller høsten, 
og fikk ingen motforestillinger mot 

noen av de to alternativene. Tone 
Moseid (midt i bildet over) forklarte 
hva ABM-utvikling gjør med biblio-
tekstatistikken. Og Marit A. Somby, 
leder i Troms BF, la fram forslag til 
hvordan BF kan jobbe med spørsmål 
om lønn og arbeidstid knyttet til biblio-
tekarers forberedelser av litteraturfor-
midlingen (se egen sak). 
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Litteraturformidling har de siste årene 
blitt en større del av flere bibliotekarers 
arbeidshverdag, særlig i folkebibliotekene. 
Dette er selvfølgelig veldig bra, men dess-
verre ser det som at mange bibliotekarer 
sliter med å få ”anerkjent” dette arbeidet 
på arbeidsplassen sin. Ofte er arbeid med 
litteraturformidling et ”idealistisk” prosjekt i 
bibliotekene, det vil si at det går mye på den 
enkelte bibliotekars egeninnsats eller hvor 
mye ”man brenner for” jobben sin og det 
er synd. Er litteraturformidling noe vi skal 

Idébank om arbeidstid 
og litteraturformidling 
Forslag til diskusjon på BFs landstyremøte 7. desember 2009, 
fra styret i Troms BF v/leder Marit A. Somby:

satse på så må det også settes av tid til at 
vi kan jobbe med det. Litteraturformidling 
tar tid også i forkant, og det er dessverre 
slik at det i mange bibliotek ”forventes” at 
forberedelser tas på fritiden. 

BF-Troms mener at Bibliotekarforbundet 
må jobbe for å synliggjøre denne problema-
tikken, både for egne medlemmer og utad. 
Det er også viktig å gjøre ledere/bibliotekei-
ere oppmerksom på denne problematikken, 
gjerne ved at man er på banen når leseåret 
og det nye program for litteraturformidling 

(ABM-U) legges fram i 2010. 
Vi foreslår at BF oppretter en idébank, 

der man kan melde inn hvordan løser man 
dette i bibliotek rundt om kring. Her kan vi 
samle inn argumenter som kan brukes i lønn-
forhandlinger. Hvordan kan ledelsen legge 
til rette for forberedelser i arbeidstida eller 
kompensasjon for ekstraarbeid på fritida? 
Hvordan bør jeg som arbeidstaker stille meg 
til lesetid og bruk av fritid til forberedelser? 
Hva fins av gode (og dårlige) løsninger rundt 
om i norske folkebibliotek? 

Lise Haugen Larsen fra Østfold BF 
likte godt forslaget fra Troms BF. - Det 
er mange ulike løsninger på dette med 
å forberede litteraturformidling. Vi 
er snille og tålmodige. Det er veldig 
vanlig rundt omkring å være snille og 
tålmodige, sa hun. Mette Rysjedal, 
vara til forbundsstyret, la vekt på at 
jobb som skal gjøres for arbeidsgiver, 
skal gjøres på jobben, i arbeidstida. 
Forbundsleder Monica Deildok poeng-
terte at forslaget gikk på å opprette 
en idébank, slik at vi kan se ulike 
løsninger, både gode og dårlige. Su-
sanne Baumgärtel fra forbundsstyret 
sluttet seg til de som vil ha løsninger 

for slikt innafor arbeidstida. Monica 
Skybakmoen trakk fram eksempler på 
at det settes av et timetall pr uke, eller 
en dag hjemme for å kunne forberede 
anbefalinger av kulturfondbøker.-  Å 
gjøre dette gratis hjemme blir feil. Men 
det må være helt greit å si at en ikke er 
på jobb fordi vedkommende har lesedag. 
Knut Hverven mente at ikke alle trengte 
å lese de samme bøkene, at kunnskap 
kan formidles gjennom en base. Marit 
A. Somby påpekte at biblioteksjefer 
er veldig interessert i alt som har med 
formidling å gjøre, men at de ikke rydder 
tid til dette i arbeidstida. Mette Rysje-
dal fortalte at på hennes arbeidsplass 

forventes det at man reiser rundt og 
formidler, men der forberedelser ikke 
er så viktig. Etter forbundsstyremedlem 
Elisabeth Bergstrøms mening handler 
dette om forskjellige arbeidsoppgaver. 
- Det er nyttig å vise hva som må gjøres 
i jobben vår, også oppover i systemet. I 
den nye idébanken må vi få fram skillet 
mellom ulike arbeidsoppgaver. Monica 
Deildok konkluderte med at alt arbeid 
skal betales, men at det er de ulike 
løsningene på hvordan dette kan gjøres 
i praksis, som skal inn i idébanken. Hun 
registrerte bred støtte til forslaget fra 
Troms BF, og sa at BFs sekretariat må 
følge opp dette videre. 
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1. januar - 15. mars:  Årsmøter i fylkeslagene
15. februar:  Temakurs om tilsetting – nytt!
16. februar:  Temakurs om diskriminering
9. - 10. mars:  Grunnkurs for medlemmer og tillitsvalgte
12. - 13. april:  Kurs for styremedlemmer i fylkeslag
Uke 15:  Jobbsøkerkurs for studenter ved HiO (i samarbeid med BF Oslo/Akershus)
Uke 16:  Jobbsøkerkurs for studenter ved Univ. i Tromsø (I samarbeid med BF Troms)
Uke 22 – 25: Kick-off - om kravskriving og lokale forhandlinger (i alle fylkeslag)
NB! I stedet for forhandlingskurs I og II vil det i år være utvidede kick-off.

Påmelding til kurs sendes bf@bibforb.no senest 14 dager før kursstart. NB! Det er viktig at du oppgir e-postadresse og telefon- 
nummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi om trenger hotell. Bibliotekarforbundet dekker alle utgifter for medlemmer. Du bestiller 
selv reise, enten direkte eller fra VIA travel. Bibliotekarforbundet booker hotell.

Kontakt sekretariatet dersom det er noe du lurer på i forbindelse med kurset, BF tlf 48020900. 

Kurs og møter i BF 1.halvår 2010

Tilsetting – lover, regler 
og roller. Nytt kurs! 

Dette er et dagskurs for medlemmer 
med tema tilsetting. Vi ser av de hen-
vendelsene vi får om ulike problem-
stillinger om tilsettinger at temaet er 
aktuelt. Det er mye å passe på – og 
kan ha store konsekvenser hvis en 
gjør feil. Det er viktig at våre medlem-
mer har kunnskap om hvilke rammer 
(lov- og avtaleverk) som hører til dette 
temaet og hvilke roller arbeidsgiver og 
tillitsvalgte har. Kurset er gratis.

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
Midlertidig kontra fast tilsetting y
Heltid/deltid y
Ulike former for fortrinnsrett y
Hensyn ved stillingsutlysninger y
Utvelgelse - kvalifikasjons-  y
prinsippet
Arbeidsavtalen  y
Erfaringsutveksling og  y
gruppe-arbeid

Praktiske opplysninger:
Mandag 15.februar 2010 
kl 10–17 i Oslo 
Kursansvarlig: 
Hanne Brunborg, nestleder i BF.

BF ønsker å sette fokus på arbeids-
livsrelatert diskriminering og hvilke 
virkemidler vi har i ”verktøykassen” 
for å motarbeide og unngå diskrimi-
nering, både som ledere, tillitsvalgte 
og ansatte. Diskriminering foregår 
på mange ulike grunnlag – kjønn, 
alder, etnisitet, religion/livssyn, funk-
sjonsevne og seksuell orientering. 
Hvordan kan vi forebygge og bruke 
lovverket? Kurset vil ha et særlig 
fokus på alders- og kjønnsrelatert 
diskriminering, bl.a. i forbindelse 
med tilsetting, deltid og lønn. Kurset 
er gratis.

Vi har vært så heldige å få en 
engasjert kapasitet på området til å 
holde kurset: 

Advokatfullmektig Else Leona 
McClimans fra Advokat Frøland & 
co, tidligere ansatt i UNDP og Li-
kestillingsombudet, se http://www.
arbeidsrett.no/forfatterne/internasjo-
nal_arbeidsrett

Praktiske opplysninger:
Tirsdag 16.februar 2010 
kl 10-16 i Oslo
Kursansvarlig: 
Hanne Brunborg, nestleder i BF

Temakurs 1.halvår 2010:
Diskriminering i arbeidslivet 
– hva gjør vi? 

Grunnkurs for 
medlemmer 
og tillitsvalgte 

Dette kurset gir deg grunnleg-
gende kunnskap om arbeidslivet, 
rettigheter og samarbeid på 
arbeidsplassen. I tillegg blir du 
kjent med hvordan Bibliotekarfor-
bundet arbeider. Er du tillitsvalgt 
så skal du ha dette kurset. 

Innholdet i kurset vil bl.a. være:

BF som organisasjon y
Tillitsvalgtrollen – oppgaver  y
og forventninger
Kunnskap om lov- og avtale- y
verk, hovedavtale og hoved-
tariffavtalen
Problemstillinger på arbeids- y
plassen: omorganisering/
nedbemanning, ansettelser, 
arbeidstid m.m. 
Erfaringsutveksling  y
og gruppearbeid

Praktiske opplysninger:
Tirsdag 9.mars kl 10-17
Onsdag 10.mars kl 9-15
Sted: Oslo
Kursansvarlige: 
Roger Dyrøy, 
avdelingsleder Kristiansand og 
Hanne Brunborg, 
nestleder i BF

[ KURS OG MØTER ]
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YS-K er særlig fornøyd med at 
partsforholdet lokalt er blitt sterkere 
og tydeligere fremhevet ved at alle 
forhandlingssammenslutninger skal 
være representert i medbestemmel-
sesarbeidet lokalt og at alle forbund 
har rett til å ivareta interessene for 
sine medlemmer uavhengig av antall 
medlemmer i den enkelte kommune, 
fylkeskommune eller bedrift. Dette vil 
ytterligere bli kommentert i et eget 
rundskriv fra KS sier YS-K leder Gunn 
Olander.

Medbestemmelse ved 
interkommunalt samarbeid

YS-K har vært opptatt av at medbe-
stemmelsen for alle arbeidstakerorga-
nisasjonene må ivaretas uavhengig av 
hvordan oppgaver skal løses, sier Gunn 
Olander. Vi er derfor særlig fornøyd 
med formålsformuleringen i Hovedav-
talen som sier at; ”Dersom oppgaver 
skal utføres gjennom ordninger med 
kommunal samhandling og/eller inter-
kommunalt samarbeid, har arbeids-
giver et særlig ansvar for å påse at 
hovedavtalens bestemmelser om med-
bestemmelse og medvirkning ivaretas. 
Hvordan hovedavtalens bestemmelser 
skal ivaretas på en praktisk måte i de 
ulike tilfeller forutsettes drøftet og løst 

Sammen med de øvrige forhandlingssammenslutningene 
i KS-området anbefalte YS Kommune 16. desember en 
revidert Hovedavtale. Avtalen er gjeldende fra 1. januar 
2010 til 31. desember 2013.

Revidert hovedavtale 
i kommunesektoren

mellom de lokale parter i deltakende 
kommune(r)/fylkeskommune(r).”

Permisjon ved opplæring
Olander understreker videre at 

partene er blitt enige om at det som 
hovedregel innvilges permisjon med 
full lønn for tillitsvalgtopplæring i Ho-
vedtariffavtale og Hovedavtale også 
for andre enn Hovedtillitsvalgte som 
allerede har denne rettigheten.

Partene skal i 2010 gjennomføre 
felles opplæring og informasjon om 
Hovedavtalen.

De enkelte forbundene i YS Kom-
mune har frist til 1. februar med endelig 
godkjenning av Hovedavtalerevisjo-
nen.

Viktig for BF
Bestemmelsene om at alle forbund  

har rett til å ivareta interessene for 
medlemmene sine uansett medlems-
størrelse i kommunen, er av stor be-
tydning for BF. Medbestemmelse ved 
interkommunalt samarbeid er også 
viktig for BF, ettersom det kan bli en 
del ulike modeller for interkommunalt 
biblioteksamarbeid i årene framover.

Protokollen fra hovedavtaleforhand-
lingene kan leses på BFs nettsider 
www.bibforb.no. 

Forhandlingsledere på 
vei ut etter oppnådd 
enighet om ny hoved-
av tale i  kommunal  
sektor: Gunn Olander 
fra YS-K og Per Kris-
tian Sundnes fra KS. 
(Foto: YS)

To av tre 
regner seg 
som middel-
klasse
To tredeler av befolkningen 
definerer seg selv som middel-
klasse, viser en meningsmåling 
som Synovate har gjort for tids-
skriftet Minerva.

Ifølge målingen plasserer mer 
enn to av tre seg i middelklas-
sen. Flest er det i den øvre mid-
delklassen, med 37 prosent, 
mens 27 prosent definerer seg 
som lavere middelklasse.

I hele landet er det bare 
28 prosent som kaller seg 
arbeiderklasse, men det er 
regionale forskjeller, skriver 
Klassekampen.

Middelklassen står sterkest 
i Oslo, der 45 prosent sier de 
tilhører øvre middelklasse og 
21 prosent arbeiderklassen. I 
Nord-Norge er situasjonen mot-
satt. 37 prosent sier de tilhører 
arbeiderklassen og 26 prosent 
mener de hører hjemme i øvre 
middelklasse.

Målingen som Synovate har 
laget for tidsskriftet Minerva 
viser dessuten at det er langt 
flere som kaller seg arbeider-
klasse innen privat sektor enn 
innen stat og kommune. Selv 
blant ufaglærte arbeidere er 
det flere som sier de tilhører 
middelklassen enn i arbeider-
klassen.

På partinivå viser det seg at 
Høyre er det partiet der flest 
definerer seg som øvre mid-
delklasse. 52 prosent av Høyre-
velgerne sier de tilhører denne 
kategorien, mens 16 prosent av 
Høyres velgere anser seg som 
arbeidere.

I Frp sier 37 prosent at de 
regner seg som arbeiderklas-
sefolk, mens i Ap er andelen 
på 33 prosent. 

[ ARBEIDSLIV ]
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- YS Solidaritetsfond skal være et instrument 
til solidaritetsarbeid, sier YS-leder Tore Eugen 
Kvalheim. Midler fra fondet skal bidra til å 
bygge opp, styrke og utvikle uavhengige og 
demokratiske organisasjoner. Det skal også 
bidra til støtte til demokratiske bevegelser og 
prosesser, samt styrking av arbeidstakeres 
faglige rettigheter.

- Aktiviteter som støttes av fondet skal 
foregå utenfor Norges grenser, men mot-
takerorganisasjonene kan for eksempel ha 
kontorer, eller være representert i Norge, 

YS med eget Solidaritetsfond
Representantskapet i YS har vedtatt å etablere et eget 
solidaritetsfond. Fondet skal gi støtte til fagpolitisk virk-
somhet i land og områder med svake eller ikke-eksiste-
rende tradisjoner for faglige rettigheter og demokrati.

opplyser Kvalheim. 
- Jeg håper YS og YS-forbundene over to 

år skal kunne etablere en startkapital på en 
halv million kroner. Kapitalbyggingen skal i 
første omgang skje ved hjelp av bidrag fra 
YS-forbundene. I tillegg skal vi legge til rette 
for at YS-forbundene, lokalavdelinger og deres 
medlemmer får anledning til å donere bidrag 
til fondet der tillitsvalgte samles, for eksempel 
i anledning konferanser, kongresser, lands-
møter og lignende, sier YS-leder Tore Eugen 
Kvalheim. 

- Vi må vurdere alle mulige virkemidler for 
å få ned sykefraværet. Ikke minst bør den sy-
kemeldte få tettere oppfølging, slik at fraværet 
ikke blir lenger enn nødvendig, sier YS-leder 
Tore Eugen Kvalheim.

- Anbefalingene fra ekspertgruppa vil være 
et viktig grunnlag når regjeringen sammen med 
partene i arbeidslivet over nyttår skal drøfte 
innholdet i en videreføring av IA-avtalen og 
eventuelle tiltak for å få ned sykefraværet, sier 
arbeidsminister Rigmor Aasrud.

Arbeidsministeren sier hun er enig med 
partene i arbeidslivet om å vurdere bedre 
virkemidler for å få ned sykefraværet. Partene, 
deriblant YS, skal være med i en referanse-
gruppe for dette arbeidet.

- Det er bred enighet om at sykefraværet er 
for høyt. YS støtter derfor initiativet fra Arbeids- 
og inkluderingsdepartementet om å nedsette 
en slik ekspertgruppe. Sammen med rapporten 
fra den partssammensatte arbeidsgruppen, vil 
anbefalingene fra ekspertgruppen være viktig 
grunnlagsmateriale når vi skal drøfte IA-avtalen 
med regjeringen etter nyttår, sier YS-lederen.

- Vurderingene bør bygge på tidligere 
erfaringer fra Norge og andre land, samt 
annen tilgjengelig kunnskap om utviklingen i 
sykefraværet og ”driverne” bak sykefraværet. 

Ekspertgruppe skal foreslå 
tiltak mot sykefraværet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har oppnevnt en 
ekspertgruppe som skal vurdere tiltak mot sykefraværet. 

Formålet er å finne tiltak som kan bidra til en 
klar reduksjon i sjukefråværet, uttaler arbeids-
ministeren.

- Vi vet at tett oppfølging av den sykemeldte 
er positivt, også for den sykemeldte selv. Her 
har både arbeidsgiver, lege og NAV en viktig 
rolle. 1. mars iverksettes en ny type stønad - 
arbeidsavklaringspenger. Stønaden skal sikre 
arbeidstakere med sykdom eller skade inntekt 
i en overgangsperiode. Hensikten er å få i gang 
arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller 
annen oppfølging fra NAV slik at en kommer i 
arbeid, opplyser YS-lederen.

- Jeg tror individuell oppfølging på sikt vil 
virke positivt både for den enkelte og sykefra-
været generelt, påpeker Kvalheim.

Ekspertgruppen skal ledes av seniorforsker 
Arnstein Mykletun ved Nasjonalt folkehelsein-
stitutt, og er ellers satt sammen av forskere, 
fastleger og representanter fra Arbeids- og 
velferdsetaten og Helsedirektoratet.

Gruppens anbefaling skal foreligge 1. 
februar. Den skal sees i sammenheng med 
drøftingene arbeidsministeren skal ha med par-
tene om IA-avtalen og tiltak mot sykefraværet. 
Drøftingene starter i midten av januar og skal 
være avsluttet før gjeldende IA-avtale går ut 
1. mars 2010. 

Mer kultur 
i nyhetene
2010 blir et år der 
kulturen får en bre-
dere plass hos oss, 
sier NRKs nyhetsre-
daktør Jon Gelius til 
Klassekampen. 

Som et ledd i dette er kul-
turnyhetene allerede flyttet fra 
kultur- til nyhetsavdelingen, og 
Gelius forklarer flyttingen slik:

- Det er særdeles viktig at 
nyhetsavdelingen også får en 
fagkompetanse på kultur, slik vi i 
dag har på utenriks og økonomi. 
På den måten styrkes kultur-
dekningen på bred front. Det vil 
man også se i Dagsrevyen, som 
blir et kvarter lengre. Der skal 
det bli flere kulturnyheter, også 
dagsordensettende. 

Når avisa spør hvordan de skal 
klare å sette dagsorden med 
kultursakene, svarer Gelius:

- Vi formaterer og sier rett og 
slett at vi skal ha minst en ny-
hetsrettet kultursak hver dag. Jeg 
har tro på at vi med våre forente 
krefter skal få til dette, sier Gelius, 
som blant annet trekker fram at 
han regelmessig vil ha en dialog 
med kulturredaktør Hege Duckert 
(bildet) for å klare dette. 

Dessuten skal Duckert bli 
nyhetsavdelingens faste kultur-
kommentator.

Til Aftenposten sier Jon Gelius 
om satsinga: 

- Vi må synliggjøre kulturstof-
fet. Hver dag vil vi prøve både 
å ha nyheter og opplevelse fra 
kulturfeltet. 

[ ARBEIDSLIV OG KULTUR ]
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Trakassering av 
homofil ansatt
SPØRSMÅL:

Utdrag fra henvendelse: 
Jeg er hovedtillitsvalgt og har blitt 

kontaktet av et medlem som opplever 
diskriminering og trakassering etter at 
han i fortrolighet sto frem som homofil 
for sin leder.

Lederen skal ha omtalt vedkom-
mende som ”jævla soper” overfor 
andre kolleger. Han ble også tatt av 
et prosjekt hvor han i utgangspunktet 
var prosjektleder. Han er nå sykmeldt 
pga dette.

Jeg har hatt møte med ledelsen, også 
lederens overordnede uten at situasjo-
nen har blitt bedre. Det er blitt fremsatt 
en unnskyldning, men jeg føler at det 
var et spill for galleriet. Overordnet be-
skytter dessuten sin mellomleder. 

SVAR:
Saken du tar opp, beskriver et alvor-

lig tilfelle av trakassering og diskrimi-
nering.  

Diskriminering og trakassering på 
grunn av seksuell orientering er forbudt, 
jf. arbeidsmiljølovens kapittel 13. 

Arbeidsgiver har ansvar for å hindre 
at trakassering og diskriminering skjer 

på arbeidsplassen. Det 
følger både av det sær-
lige diskrimineringsver-
net og kravene til et fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø 
etter arbeidsmiljølo-
vens kapittel 4. 

Det er to elementer 
som skal til for å be-
skytte de ansatte mot 
trakassering. 

For det første kre-
ves det at arbeidsgiver iverksetter 
forebyggende tiltak som innbefatter 
en klar holdning mot trakassering, og 
at ledelsen forplikter seg til denne. 
Minoriteter opplever mer trakassering 
på arbeidsplassen enn gjennomsnittet. 
Derfor er det viktig å ha et særlig fokus 
på et klart vern for disse gruppene. 

For det andre skal alle virksomheter 
ha rutiner for å varsle om trakassering 
og rutiner for behandling av slike saker. 
Formålet med rutinene skal være å 
sikre at sakene blir løst og ikke skjøvet 
under teppet. 

I tillegg til arbeidsgivers ansvar har 
alle ansatte en plikt til å varsle arbeids-
giver eller verneombud om tilfeller 

av trakassering og diskriminering, jf 
arbeidsmiljøloven § 2-3.

Som tillitsvalgt bør du ta opp rutinene 
mot trakassering på generelt grunnlag. 
Når det gjelder selve saken, må det 
være den trakasserte som avgjør hva 
som skal gjøres. Vi anbefaler dere å 
støtte ham i å ta saken videre både 
som en klagesak til LDO og internt i 
virksomheten. Dere kan uansett søke 
rådgivning hos LDO. Arbeidstilsynet 
bør også kontaktes hvis saken ikke 
løses internt. 

 
Med vennlig hilsen

Beate Gangås
Likestilling- og diskrimineringsombud

Bibliotekarforbundets forbundsstyre har satt av inntil kr 54.000 til stipend for medlemmer 
av BF i 2010. Stipendet skal bidra til faglig utvikling for BFs medlemmer.

Søknaden kan gjelde etter- og videreutdanning, kurs, aktiv deltakelse på arrangement, arbeid 
med større artikler for Bibliotekaren, studieturer, studieopphold, hospitering, prosjekt, m.m.

Alle som er medlem av BF kan søke stipend. Medlemmer i statssektoren oppfordres spesielt 
til å søke. Stipendmidler tildeles fortløpende etter vurdering. Søknader skal inneholde oversikt 
over alle kostnader, egenandeler og andre bidrag. 

Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en kortfattet rapport om hva som er gjort og hvordan 
midlene er brukt. Skriving av artikkel til Bibliotekaren er en del av gjenytelsen for tildelt stipend.

Søknad sendes til bf@bibforb.no.

Stipend for BF-medlemmer
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BF-sekretariatet svarer

Kvalifikasjonsprinsippet ved tilsetting
SPØRSMÅL:

Jeg søkte på en jobb ved et sko-
lebibliotek, var på intervju og gjorde 
det godt, synes jeg. Nå har jeg ak-
kurat fått beskjed om at stillingen er 
blitt tilbudt en annen bibliotekar. Jeg 
synes dette er rart fordi jeg har lang 
erfaring. Er det ikke slik i offentlig 
sektor at den best kvalifiserte skal til-
settes (kvalifikasjonsprinsippet) eller 
kan arbeidsgiver ansette hvem de vil? 
Kan jeg klage på en tilsetting? 

SVAR:
Spørsmålene du stiller er viktige 

og vanskelige juridiske spørsmål. 
Kvalifikasjonsprinsippet er et prin-
sipp som skal ligge til grunn for 
tilsetting i offentlig virksomhet. Det 
er nedfelt i Hovedtariffavtalens § 
2.2. (KS-sektoren) Her utdypes 
også kvalifikasjonsprinsippet noe, 
gjennom at det står teoretisk og 
praktisk utdanning samt skikket-
het for stillingen. Det er altså ikke 

bare formell utdanning og relevant 
praksis som ligger til grunn for 
kvalifikasjonsprinsippet, men også 
skikkethet eller egnethet - som er et 
begrep som er oftere benyttet. Heri 
ligger det rom for tolkning, og her 
ligger også arbeidsgivers frihet til å 
velge blant sine søkere hvem man 
mener er best egnet/skikket til den 
aktuelle jobben. Dette innebærer i 
praksis at arbeidsgiver her relativt 
stor styringsrett ved tilsetting, bare 
utvelgelsen er saklig begrunnet, er 
i tråd med krav i utlysningen og kan 
dokumenteres.  

Som søker har du egne rettigheter 
i henhold til forvaltningsloven, og 
du kan be om utvidet søkerliste så 
snart innstillingen foreligger for å 
kunne vurdere dine kvalifikasjoner 
opp mot andre søkere. Så lenge 
innstillingen ikke er offentlig/for-
midlet til de innstilte kan du klage 
til kommunen, evt i samarbeid med 
fagforeningen. Hvis innstillingen er 

kjent og tilbud er sendt en annen 
søker kan du klage et enkeltvedtak 
(slik som tilsetting er) inn til sivil-
ombudsmannen hvis du mener at 
kvalifikasjonsprinsippet er brutt.

Dersom BF skal klage på en til-
setting må det etter vår vurdering 
være et opplagt brudd på kvalifi-
kasjonsprinsippet, diskriminering 
eller andre vektige, dokumenterbare 
overtramp som har funnet sted. 

I en prosess der tilsetting er 
foretatt, altså at en annen har fått 
og takket ja til jobben, er det kun 
erstatning å hente i en klagesak. 
Tilsettingen blir som regel ikke om-
gjort. Dette fordi den som er tilsatt, 
og som er en uskyldig tredjepart i 
konflikten, er beskyttet av sitt stil-
lingsvern.

 
Med vennlig hilsen

Monica Deildok
Forbundsleder i BF

Totalt gir en utgave av alle titlene av 
ukeblader, magasiner og tegneserier i må-
lingen 28,5 millioner lesertilfeller. Dette er 
en nedgang på 3,7% sammenlignet med 
tilsvarende måling i mars 2009. 

Færre titler
Nedgangen skyldes i stor grad at ca. 20 
titler har gått ut av undersøkelsen, enten 
grunnet nedleggelse eller fordi de ikke 
lenger er med i målingen. ”Etter at vi i 
mange år har hatt en jevn pågang av nye 
titler til målingen, ser vi at det siste årets 
hardere økonomiske klima kan ha stoppet 
denne veksten” sier direktør for media i 
Synovate Bjørn Kvernberg.

Interiørblader leses i like stor grad som 
tidligere. Kategorien står for totalt 13% av 

Færre leser magasiner og ukeblad

lesertilfellene i markedet, og er dermed 
den største gruppen. ”Antall titler i kate-
gorien har doblet seg i løpet av de siste 
4-5 årene, og det ser ut til at de fleste 
nå har stabilisert seg rundt sin gruppe av 
lojale lesere” sier Kvernberg.

Nisjeblad for menn holder seg
Blant menn viser undersøkelsen at 

lesingen holder seg stabil for de typiske 
mannfolkbladene. I tillegg leser menn tra-
disjonelt også mye nisjemagasiner. Også 
når det gjelder økonomiske tidsskrifter, 
magasiner innenfor friluft, jakt og fiske, 
samt datablader holder lesingen seg 
stabil. Kun for lesingen av bilblader viser 
undersøkelsen en svak nedgang.

”Magasiner er en rimelig form for in-

spirasjon når mange opplever økonomisk 
usikkerhet, og dette vises i stabile og til 
dels økte lesertall innenfor helse, mat og 
reise ”, sier Kvernberg.

Nedgang for kjendisblad
Kjendisbladene står for ca. 10% av 

lesertilfellene og er en stor nisje innenfor 
ukeblad og magasinmarkedet. Gruppen 
viser samlet noe nedgang, og er en av 
de kategoriene som i størst grad har fått 
merke konkurranse fra både internett 
og TV.

Trenden med større satsing på seg-
menterte titler gir seg utslag i svak ned-
gang for breddemagasinene, både når 
det gjelder de tradisjonelle familiebladene 
og de godt etablerte kvinnebladene.  

Totalmarkedet for lesing av magasiner, ukeblader 
og tegneserier viser en svak nedgang i følge Norsk 
Medieindeks, gjennomført av Synovate.
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Tekst & foto:  Erling Bergan

Som de fleste vel er klar over, har 
Stortingets vedtak om gratis lære-
midler i videregående skole blitt satt 
ut i livet ved at fylkene har fordelt 
midler til de enkelte skoler.  Det er 
blitt kjøpt inn et stort antall bøker, i 
gjennomsnitt 10-12 pr. elev. Arbeidet 
med å opprette denne samlingen og 
sørge for utlån til elevene er i stor grad 
blitt lagt til skolebibliotekaren på den 
enkelte skole.

Kompensasjon
- i en eller annen form

- BF har siden ordningen ble opp-
rettet første gang i 2000. fått mange 
henvendelser fra skolebibliotekarer, 
som mener at de er blitt pålagt et så 
omfattende ekstraarbeid at det burde 
utløse kompensasjon i en eller annen 
form.  Grunnlaget for å forhandle om 
dette har vært vanskelig å få på plass, 
både fordi fylkene har gjennomført 
ordningen på forskjellig vis, og fordi 
den enkelte rektor kan lage sin egen 
ordning på egen skole, sier Liv Evju.

I fjor høst begynte BF å undersøke 

Bibliotekarene og lærebokutlånet i videregående skole

Tar du den, så tar du den
BFs kartlegging av arbeidsforholdene for bibliotekarer 
i videregående skoler  Har ikke alle resultatene klare 
ennå. Men så langt viser undersøkelsen at bibliotekaren 
har tatt 75 - 100 % av arbeidsoppgavene knyttet til 
lærebokutlånet.

omfanget av dette ekstraarbeidet.  
Tidligere forbundsstyremedlem, 
nå pensjonert skolebibliotekar, Liv 
Evju, ble hentet inn til å utføre en 
kartlegging av arbeidsforholdene. 
Ut fra et notat fra forbundslederen 
satte Liv Evju opp forslag til tre 
forskjellige skjemaer, to som skulle 
besvares av skolebibliotekarene 
selv ut fra egne arbeidsforhold, og 
ett samleskjema som skulle fylles 
ut av BFs fylkestillitsvalgte i samar-
beid med BF v/Liv Evju.  Disse tre 
skjemaene ble bearbeidet av Hanne 
Brunborg, Monica Deildok og Liv 
Evju i fellesskap, og midt i oktober 
ble de sendt ut til skolebiblioteka-
rene via fylkestillitsvalgt, med kopi 
til fylkeslederne.

Hvem utfører 
arbeidsoppgavene?

- Skolebibliotekarene fikk et av-
kryssingsskjema, hvor i alt 22 ar-
beidsprosesser i forbindelse med 
lærebokutlånet var listet opp.  Her ba 
vi dem krysse av for hvem i skolen 
som utførte de forskjellige oppga-
vene – enten bibliotekaren, lærerne, 

skoleledelsen, leverandøren – altså 
bokhandelen eller andre, midlertidige 
assistenter eller vaktmester.   

I tillegg fikk skolebibliotekarene et 
skjema kalt Tallmateriale, hvor det 
bl.a. ble bedt om tall for ordinær 
tilvekst og budsjett i skolebiblioteket 
og tilsvarende tall for læreboksamlin-
gen.  Her var det også oppført stil-
lingsbrøk for bibliotekar og eventuell 
tilført ekstrahjelp, samt i hvilken grad 
arbeidet med lærebokutlånet har 
gått ut over ordinære skolebibliote-
koppgaver.

Samleskjemaet til fylkestillitsvalgte 
viser hvor mange videregående skoler 
fylket har, hvor mange av disse som 
har fått lærebokutlånet lagt til bibliote-
ket, hvor mange bibliotekarer som har 
hel stilling eller hva slags stillingsbrøk, 
om det har vært forhandlet om kom-
pensasjon for lærebokutlånet, om noe 
er oppnådd og i tilfelle hvor mye og 
på hvilke betingelser.   

Nesten i mål
med kartlegginga

- BF hadde regnet med å få svarene 
inn i løpet av november måned.  Pr 1. 

[ SKOLEBIBLIOTEK ]



27   Bibliotekaren 1/2010

desember er vi nesten i mål. Det er 
særlig bibliotekarer i deltidsstillinger 
som har hatt problemer med å få tid til 
å besvare skjemaene, og det er jo ikke 
merkelig I et par fylker har det vært 
nødvendig for BF å sende skjemaene 
direkte ut til den enkelte skolebiblio-
tekar fordi fylkestillitsvalgt ikke hadde 
kapasitet til dette, men stort sett har 
det gått greit. Et stykke ut i desember 
mangler vi data fra 5 av fylkene, pluss 
noen enkeltskoler, sier Liv Evju.

Hun er utålmodig etter å få fakta 
på bordet i dette spørsmålet. Men 
BF har ennå ikke kunnet begynne 
bearbeidingen av de innsamlede 
resultatene. 

Bibliotekarene har tatt 
de fleste arbeidsoppgavene

- En ting ser imidlertid ut til å være 
ganske klart. De aller fleste innsendte 
skjemaene viser at bibliotekaren har 
tatt 75-100% av de konkrete arbeids-
oppgavene knyttet til lærebokutlånet 
ved de videregående skolene, sier Liv 
Evju, og legger til:

- Det kan altså ikke være tvil om 
at lærebokutlånet har medført en 

betydelig grad av ekstraarbeid for 
bibliotekarene. Om dette faller inn 
under bestemmelsene i arbeidsmiljø-
loven om endring av stillingsinnhold, 
gjenstår å se, sier hun. 

Aktive fagforum
i flere fylker

Mange bibliotekarer har også kom-
mentert sine egne arbeidsforhold ut 
over det som skjemaene spør etter. 
I tillegg til BFs egne skjemaer, har 
noen også sendt inn resultat av egne 
undersøkelser, satt i gang av fagfo-
rum for bibliotekarer i videregående 
skoler i sitt fylke. Det er helt tydelig 
at et aktivt fagforum har betydning 
for utviklingen av vgs-bibliotekene i 
fylket.  

Tre av vestlandsfylkene skiller seg 
negativt ut fordi her er det svært få vi-
deregående skoler som har ansatt bi-
bliotekarer.  Det blir også en oppgave 
for BF å finne ut hvilken kompensasjon 
som er gitt bibliotekansvarlig på disse 
skolene.  Det er nokså usannsynlig at 
f.eks. en lærer har påtatt seg en slik 
oppgave uten å få kompensasjon i en 
eller annen form.

Fokus på ekstra arbeidsmengde 
og kompensasjon

- Diskusjonen om hvorvidt skole-
biblioteket og bibliotekaren skal ha 
ansvaret for lærebokutlånet lar vi ligge 
i denne omgang. Det er mange menin-
ger om dette. Både Bibliotekarforbun-
det, fagforum i de enkelte fylkene og 
NBF avd. skole diskuterer spørsmålet, 
sier Liv Evju. Hun legger vekt på at det 
er ekstra arbeidsmengde på grunn av 
lærebokutlånet, og kompensasjon for 
dette, som BF fokuserer på i denne 
undersøkelsen.

Bibliotekaren kommer tilbake med 
resultatene fra undersøkelsen i fe-
bruar-nummeret. 

Bibliotekarene tar de fleste arbeidsoppgavene i forbindelse med ordningen med gratis lærebøker i videregående skoler. Nå kartlegger BF dette merar-
beidet, som grunnlag for å forhandle om kompensasjon. (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)
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Nytt fra BIBIN Bibliotekarutdanninga 
ved Høgskolen i Oslo 

[ UTDANNING ]

Bibliotekarutdanningen 
i Norge 70 år 
Tekst & foto: 
         Liv Gjestrum
         Studieleder
         Høgskolen i Oslo
         Avdeling for journalistikk, 
         bibliotek- og informasjonsfag
         Bibliotek- og informasjonsstudiene

I år fyller bibliotekutdanningen i Norge 
70 år. I januar 1940 ble de første 26 
studentene tatt opp. Opptakskravene var 
eksamen artium og minst 9 måneders 
arbeid ved et godkjent bibliotek. Utdan-
nelsen tok et år. Det var en lang prosess 
for å få til en egen norsk utdanning. Haa-
kon Nyhuus var den første som kom med 
idéen i 1907. Før den norske utdanningen 
ble etablert, dro flere til USA for å studere 
bibliotekfaget.

Utdanningen fikk ingen ”flying start”. 
Før vårsemesteret var over måtte skolen 
stenge pga krigsutbruddet. Den ble gjen-
åpnet på høsten slik at det første kullet 
med studenter fikk avsluttet sine studier. 
Deretter var det et opphold til krigens 
slutt i 1945.

Disse opplysningene har jeg hentet 
fra Tor Henriksens bidrag til jubileums-
skriftet ”Mer enn bøker”, som ble utgitt til 
utdanningens 50-årsjubileum i 1990. Tor 
Henriksen skriver her om Bibliotekutdan-
ningens tilblivelse og gir et historisk riss av 
utdanningens første 50 år. Det er historien 
om en utdanning i vekst. I 1990 var det 
410 studieplasser, og utdanningen hadde 
både et etter- og videreutdanningstilbud. 
Fjernundervisning 1. studieår var også 
etablert.

Selv om vi venter med den store jubi-
leumsfeiringen til 75-årsjubiléet i 2015, 
har vi ikke tenkt å la 70-års jubiléet gå 
upåaktet hen. En serie med jubileumskon-

feranser er under planlegging. Her er litt 
informasjon om tre av dem.

Først ut er Kunnskapsorganisasjons-
dagene 28. og 29. januar hvor temaet 
er ”Fortsatt plass for kat. og klass.? 
Nye funksjoner for metadata”. Her vil vi 
både få et historisk blikk på katalogisering 
og klassifikasjon og presentasjoner av 
dagens utfordringer med hensyn til me-
tadata. Blant annet skal Beacher Wiggins, 
Director for Acquisitions & Bibliographic 
Access ved Library of Congress, snakke 
over temaet Fra AACR til RDA (Resource 
Description and Access). 

Neste store konferanse har tittelen 
Leseropplevelser, og fenomenet vil bli 
belyst fra ulike sider. Konferansen finner 
sted 4. og 5. mars, og vi har vært så hel-
dige å få en av kapasitetene på området, 
Catherine Ross fra Canada, til å snakke om 

”What do Readers Tell Us about Reading 
Experience.” 

Selve jubileumsmarkeringen finner sted 
2. og 3. desember med en stor nordisk 
konferanse på HiO. Det vil en dag være 
dag viet utdanning i bibliotek- og infor-
masjonsvitenskap og en dag folkebiblio-
teksforskning. 

Bibliotekutdanningens historie er histo-
rien om et fag og en profesjon i utvikling 
og også om en utdanning som stadig må 
tilpasse seg nye ytre rammer. En av de 
største ”ytre” endringene siden 50-årsju-
biléet, er at utdanningen i 1994 gikk fra å 
være en selvstendig statlig skole til å bli en 
del av Høgskolen i Oslo sammen med 13 
andre skoler. Og i jubileumsåret arbeides 
det med en ny sammenslåing. Intensjonen 
er at Høgskolen i Oslo og Høgskolen i 
Akershus skal fusjoneres i 2011. 

I debutnummeret av ”For Folke- og Barneboksam-
linger” ble idéen om en norsk bibliotekarutdanning 
i Norge lansert første gang. Det var legendariske 
Haakon Nyhuus, biblioteksjef for Deichmanske bibli-
otek i Oslo, som skrev følgende i dette bladets første 
nummer i 1907: 

”I dette øieblik, da vi staar ved opfyldelsen av ét av 
vore ønskemaal nævne den næste, endda større op-
gave, en norsk biblioteksskole. Alle merker tyder paa, at 
en maalbevisst biblioteksgjerning har slaat rot i Norge, 
og at det nu gjælder med sikker kurs og usvækket kraft 
at seile videre. Det er saa logisk, at Norge maa bli et 
biblioteksland, at man ikke et øieblik har lov at tvile paa det.” Og videre: ”I fremtidens 
Norge burde enhver bibliotekar ikke bare være bekjendt med de vanskeligheter, som vil 
møte ham, men være bevæbnet med bibliotekskundskaper til at overvinde dem.”

Det skulle gå 33 år før ideen til Haakon Nyhuus ble realisert. 

Idéen fra Haakon Nyhuus
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- Færre nye arbeidssøkere, samt 
flere tiltaksplasser, har dempet 
veksten i ledigheten i desember. 
Vi ser imidlertid at mange arbeids-
ledige og da særlig menn, bruker 
lengre tid på å komme tilbake i 
arbeid, sier arbeids- og velferds-
direktør Tor Saglie. 

Arbeidsledigheten er nå på 2,7 
prosent av arbeidsstyrken. 

Flere personer
på tiltak

20 800 personer var tiltaksdel-
takere i desember, 73 prosent flere 
enn i fjor. Nesten tre fjerdedeler av 
disse deltar på opplæring eller har 
arbeidspraksis. Justert for vanlige 
sesongvariasjoner, økte summen 
av ordinære tiltaksdeltakere og 
registrerte helt ledige med 1 500 
personer i desember. 

Færre nye ledige
Det er nå 8 prosent færre ledige 

som har søkt jobb i mindre enn fire 
uker sammenlignet med desember 
i fjor. Samtidig har antallet ledige 
som har søkt jobb i mellom et 
halvt år og halvannet år mer enn 
fordoblet seg i løpet av det siste 
året. Det er særlig menn som nå 
opplever å gå lenge ledig. Antallet 
ledige menn med en arbeidssøker-
varighet mellom 26 og 51 uker har 
nesten tredoblet seg på ett år. 

Høyest ledighet
i bygg og anlegg

I bygg og anlegg er ledigheten 
på 5 prosent. Deretter følger 
industrien med 4,3 prosent og 
reiseliv og transport med 3,8 
prosent ledighet.

Stabil ledighet 
- flere på tiltak

Ledigheten har økt mest for in-
geniør- og IKT-fag. Sammenlignet 
med i fjor er det nå 67 prosent 
flere ledige med denne yrkesbak-
grunnen. Fortsatt er ledigheten lav 
for ingeniører og IKT-fag med 1,2 
prosent ledighet. 

I undervisning er ledigheten 
lavest med 0,6 prosent, etterfulgt 
av helse, pleie og omsorg med 1,0 
prosent ledighet. 

Svak nedgang i 
ledige stillinger

Antall utlyste stillinger har falt 
med 5 prosent i løpet av ett år. 
Nedgangen er særlig stor innen-
for industriarbeid og reiseliv og 
transport, begge med 20 prosent 
færre ledige stillinger. 

Innen helse, pleie og omsorg, 
butikk og salgsarbeid, bygg og 
anlegg og serviceyrker og annet 
arbeid ble det utlyst noe flere stil-
linger nå enn i desember i fjor. 

Flest ledige i Oslo
Oslo har høyest ledighet, med 

3,7 prosent av arbeidsstyrken. 
Deretter følger Østfold og Fin-
mark, begge med en ledighet 
på 3,2 prosent. Ledigheten er 
lavest i Sogn og Fjordane med 
1,8 prosent, og i Rogaland med 
2,2 prosent. 

Siden i fjor har ledigheten økt 
mest i Rogaland, fulgt av Akers-
hus, Oslo og Møre og Romsdal. 
Lavest vekst finner vi i Finnmark, 
Troms og Nord-Trøndelag. 

I desember var 69 900 personer registrert 
som helt ledige hos NAV. Det er 39 prosent 
flere enn i fjor. Ledigheten økte med 
200 personer i desember, når vi justerer 
for sesongvariasjoner.

Kulturkonsum 
i krisetider

Hver tredje person under 30 år har 
lastet ned film og TV-serier ulovlig i 
løpet av siste halvår. Det er oppgang 
fra 29 prosent siden sist gang under-
søkelsen ble gjennomført for et halvt 
år siden. Det viser en undersøkelse 
om Kulturkonsum i krisetider fra Han-
delshøyskolen BI.

- Tallene reflekterer nok at stadig 
flere får bedre bredbåndskapasitet og 
at sjansene for å bli tatt er tilnærmet 
null selv om mye av denne nedlas-
tingen er ulovlig, sier filmbransjeek-
spert og førstelektor Terje Gaustad 
til NTB.

Det analoge kulturforbruket (kino-, 
teaterbesøk og kjøp av bøker og 
CD-er)viste seg å være relativt stabilt 
etter finanskrisen, mens det digitale 
kulturkonsumet har hatt en betydelig 
oppgang. 

- Finanskrisen kan ikke nødven-
digvis forklare veksten i det digitale 
forbruket, sier prosjektleder og pro-
fessor Anne-Britt Gran. - Samtidig 
skal vi ikke se bort fra at økono-
miske nedgangstider gjør ulovlige 
gratisløsninger mer attraktive: Den 
betydelige gratisnedlastingen av film 
og TV-serier, samt hjemmebrente 
DVD-er, er en stor og problematisk 
konkurrent til både kino- og DVD-
markedet, sier hun.

De som har lastet ned gratis oppgir 
at de i snitt har lastet ned 27 filmer 
og TV serier i løpet av perioden. For 
befolkningen totalt, har andelen som 
benytter seg av gratis nedlasting økt 
fra 12 til 14 prosent med et gjen-
nomsnittlig forbruk på 24 filmer og 
TV serier.

Men samtidig som flere av de yng-
ste laster ned kjøper de også flere 
DVD-er.

I gruppen under 30 år oppgir 75 
prosent at de har kjøpt DVD-er siste 
halvår. Opp fra 69 prosent sist gang 
undersøkelsen ble gjennomført. De 
som handler kjøper også flere DVD-er. 
Gjennomsnittlig kjøpte de nærmere ni 
DVD-er, opp fra 7,2 sist gang. 

[ ARBEIDSLIV OG KULTUR ]
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Karis kalender

Metamorfoser
Et samlet bibliotekfelt har slått ring om 

ABM-utvikling. 
Bakgrunnen er Kulturdepartementets 

(KKD) intensjon om å vurdere en ”sam-
ordning av bibliotek oppgaver” mellom 
ABM og Nasjonalbiblioteket (NB) – i 
praksis en overføring av oppgaver fra 
ABM til NB. Intensjonen ble uttrykt i 
stortingsmeldingen om bibliotek før 
sommeren, og på nytt – uoppfordret, i 
følge NBF-veven 17.11 – på en presse-
konferanse hvor den nye kulturministeren, 
Anniken Huitfeldt, presenterte ABMs nye 
sjef, Stein Slyngstad. 

De fleste av bibliotekfeltets aktivister 
har rykket ut til forsvar for dette for-
valtningsorganet som tidligere har vært 
kritisert for å være både usynlig, passivt 
og fragmenterende for feltet. 

Jeg lurer litt på hvorfor det nå er så vik-

tig å beholde det. Kan det være så enkelt 
at man mener alternativet er verre?

Tvilsom bibliotekpolitikk
Da ”tvillingmeldingene” (om bibliotek og 

digitalisering) kom før sommeren, påsto 
jeg at de nærmest var blottet for politiske 
grep. Det eneste sporet jeg fant av politikk, 
var at NB ble utpekt til vinner av kampen 
om det norske bibliotekhegemoniet. 

Jeg kjenner ikke hele forhistorien, men 
jeg har fått med meg at dette er det 
foreløpige sluttpunktet for en langvarig 
dragkamp mellom de to institusjonene. Og 
jeg har notert meg at NBs direktør, Vigdis 
Moe Skarstein, har hatt ministerens øre 
de siste fire årene, på en måte som ABMs 
bibliotekfaglige ledelse aldri har hatt. Det 
er sikkert mange grunner til dette, men 
det er nærliggende å lese stortingsmel-

dingene som det politiske uttrykket for 
denne ”symbiosen”. 

I statsbudsjettet for 2010, hvor de andre 
”tiltakene” fra meldingene skulle finan-
sieres, viste det seg også med all mulig 
tydelighet hvem som er The Man i feltet; 
av 58 millioner til bibliotekformål går 4 til 
folkebiblioteksektoren, 6 til Leseåret og 48 
til NB. Klarere kan det vel ikke sies. 

Men er det så rart?

Utydelig forsvar
I protestene fra bibliotekfeltet mot ”sam-

ordningen” finner jeg mange påstander om 
ABMs fortreffelighet, betydning og bidrag, 
spesielt for de kommunale bibliotekene. 
Men det blir med påstandene; jeg finner 
lite konkret ut over en opplisting av aktivi-
teter ABM driver med. Resten er paroler.

Den eneste jeg har funnet, som stiller 

Statsbudsjettet for 2010 viste med all mulig tydelighet hvem som er The Man i feltet, hevder Kari Frodesen, med klar adresse til nasjonalbibliotekar Vigdis 
Moe Skarstein (bildet). Frodesen påpeker at når 48 av de 58 bibliotekmillionene går til Nasjonalbiblioteket, er meldingen tydelig. Hun synes det er en god 
idé å samle bibliotektrådene ett sted og tror at ”toget er gått for ABM-utvikling som hovedaktør på bibliotekfeltet”. (Foto: Erling Bergan) 
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ROM FOR 
OPPLEVELSE

Et utvalg biblioteker vi har  
levert innredning til i 2009:

Sør-Odal Bibliotek 
Odda Bibliotek 

Ibestad Kulturhus 
Manglerud videregående skole 

Lindeberg skole 
Hauketo skolebibliotek Oslo

Gildeskål Bibliotek
Nøtterøy vgs 

Årdal Bibliotek 
Samisk Høgskole 

Froland Folkebibliotek  
Rendalen Folkebibliotek 

Kulturtorget Vigeland 
Madla Folkebibliotek 

Chr.Michelsens Institutt 
Vågsbygd Bibliotek 

 www.bseurobib.no

med et tilnærmet åpent sinn, er Kunnskaps departementet (KD), 
som i sin henvendelse til KKD 24.11 blant annet sier: ”Premis-
sene for oppgavedeling og samhandling mellom ABM-utvikling 
og Nasjonalbiblioteket bør analyseres før det tas et valg i 
forhold til hvilke oppgaver som skal ligge hvor.”

Også Kulturkomiteen på Stortinget holder døren på klem: 
”Flertallet forutsetter at det gjennomføres en grundig prosess 
blant berørte parter, før evt. endring av organiseringen finner 
sted.”  Tilsvarende fra KD: ”Åpenhet og deltakelse for berørte 
parter er viktig slik at løsningene som velges får legitimitet.” 
Hvem som er ”berørte parter” er foreløpig litt uklart.

Endring kan være bra
Jeg har aldri vært noen tilhenger av ABM-tanken. Samarbeid, 

ja visst, men én virksomhet med tre prioriterte fokusområder, 
blir det sjelden noe ”trøkk” på. Jeg tror mer på fokuserte virk-
somheter og samarbeid ved behov. 

Så jeg mener faktisk at det kan være en god idé å samle biblio-
tektrådene ett sted; jeg tror feltet er lite tjent med maktkamper, 
med den energitappingen de medfører. Jeg ser også – i hvert 
fall teoretisk – muligheten for at en gjennomgang av politikkom-
råder, formål og virkemidler, og en påfølgende reorganisering 
av arbeidsoppgaver, kan bli nettopp den vitamininnsprøytingen 
feltet trenger. 

Men jeg vet også at en slik prosess er avhengig av tillit fra 
de involverte. Og med assisterende nasjonalbibliotekar Roger 
Jøsevolds herostratisk berømte ”Skal det være noe mer før vi 
stenger”-artikkel fra 2007 friskt i minne – hvor han nærmest 
definerte folkebibliotekene som utgått på dato – så er det for-
ståelig at tilliten til NBs forvaltningsvilje ikke er helt på topp. 

Om hundre år er allting glemt...?
ABMs nye direktør er visstnok en dynamisk mann med fartstid 

fra flere kultursektorer. Kanskje han kan skape gjennomslag for 
ABM som forvalter av bibliotek for en ny tid? Eller kanskje er 
kabalen lagt allerede, etter at ”noen har snakket sammen”?

Personlig tror jeg at toget er gått for ABM-utvikling som 
hovedaktør på bibliotekfeltet. De har sikkert gjort mye bra, 
men har bare i liten grad klart å sette bibliotek på den politiske 
dagsorden. 

Og jeg kan ikke fri meg fra en kjettersk fundering: Hvordan 
ville dagens situasjon sett ut, mon tro, om Moe Skarstein hadde 
vært bibliotekdirektør i ABM-utvikling i disse årene?

 Kari Frodesen
Spesialbibliotekar

ABM-direktør Stein Slyngstad. Kan han  skape gjennomslag for ABM som 
forvalter av bibliotek for en ny tid, eller er kabalen lagt allerede? 
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Medlemskort og betalingskort i ett
– uten at det koster noe ekstra! 

Kundeservice til. 815 00 073

For mer informasjon og oppdaterte betingelser, se www.ysmedlemskort.no

• Høy sparerente fra første krone
• Kredittreserve på inntil 75 000
• Kan brukes over alt
• Gebyrfrie varekjøp
• Gebyrfri nettbank
• Ingen årsavgift

- Vi har tidligere sett at sykefraværet vanligvis 
går noe ned om lag ett år etter at ledigheten 
begynte å øke. Det har ikke skjedd under 
denne nedgangskonjunkturen. Nå har vi en 
situasjon hvor sykefraværet øker kraftigere 
enn tidligere. Økningen i influensasyke kan 
forklare en tredjedel av økningen, sier arbeids- 
og velferdsdirektør Tor Saglie. 

Det egenmeldte sykefraværet økte fra 0,8 
% i tredje kvartal 2008 til 0,9 % i tredje kvar-
tal 2009, noe som tilsvarer en økning på 10,6 
%. Samtidig økte det legemeldte sykefraværet 
med 11 %, fra 6,1 % til 6,9 %. Det er den 
kraftigste økningen som har vært registrert 
siden statistikken ble utarbeidet i 2000. 

Heretter omtales kun legemeldt syke-
fravær. 

Flere influensasyke
En del av veksten i det legemeldte sykefra-

været skyldes influensaepidemien. Sykdom-
mer i luftveiene står for 30 % av veksten, 
deretter følger muskel- og skjelettlidelser med 
27,3 % og psykiske lidelser med 24,5 %. 

Sykefraværet øker med 13,2 % for menn og 

Sykefraværet øker kraftig
Sykefraværet har økt med 11 % på ett år, viser tall for tredje kvartal 2009. Dette er den kraftig-
ste økningen siden 2000. Antall influensatilfeller er doblet og sykefraværet er nå på 7,7 %.

9,1 % for kvinner. Størst økning finner vi blant 
menn i alderen 30-49 år, hvor sykefraværet 
har økt med 14,4 %. Selv om sykefraværet 
blant menn har økt mest det siste året, har 
kvinner fremdeles høyest fravær. I tredje 
kvartal var sykefraværet på 8,4 % for kvinner 
og 5,6 % for menn. 

I tredje kvartal har alle næringer unntatt 
finansierings- og forsikringsvirksomhet en 
økning i sykefraværet. Størst økning finner vi 
i bygg og anlegg, hvor sykefraværet har økt 
med 20,5 % på ett år. Andre næringer med 
sterk økning i sykefraværet er eiendomsdrift 
og teknisk tjenesteyting, med 18,5 % og 
overnattings- og serveringsvirksomhet med 
17,2 %.

Industrien som også går igjennom store 
omstillinger har en moderat økning i syke-
fraværet på 6,3 %, som er godt under gjen-
nomsnittet. 

Privat sektor
Det legemeldte sykefraværet økte mest i 

privat sektor, hvor økningen var på 12,6 %. 
Sykefraværet er lavest i statlig forvaltning med 

6,3 % og høyest i fylkeskommunal forvaltning 
med 8,3 %. 

Sykefraværet økte med 17,4 % i Vest-
Agder. Deretter følger Buskerud med 14,6 
% og Akershus med 13,4 %. Høyest fravær 
finner vi i Finnmark med 8,3 %. Det laveste 
sykefraværet har Rogaland med 5,5 %. 

Tiltak for å redusere fraværet
Det er satt i verk flere tiltak for å redu-

sere sykefraværet. Tettere oppfølging av 
sykemeldte er lovbestemt, og både NAV og 
spesialisthelsetjenesten har tilbud for å få 
sykmeldte raskere tilbake til jobb. I tillegg 
er sykmeldingsblanketten endret for å åpne 
opp for tettere kommunikasjon mellom lege, 
arbeidsgiver og arbeidstaker.   

– Det finnes mange gode eksempler på 
virksomheter som har klart å redusere sykefra-
været ved å ha gode rutiner og et kontinuerlig 
fokus på området. 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. 

[ ARBEIDSLIV ]
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[ INNTRYKK ]

Månedens bilde

Bibliotekbrukere på Sandane

(Foto: Erling Bergan / 2009)

 
Hovedbiblioteket i Gloppen kommune ligger 

i kommunesenteret Sandane. I fjor flyttet de 
inn i nybygget ”Trivselshagen”, og utvikler seg 

videre med nærhet til blant annet den kommunale 
kulturskolen og Firda vidaregåande skule. 

Også i denne Nordfjord-kommunen er utviklingstrekkene 
for biblioteket det samme som i resten av landet: 

mer varierte brukergrupper og 
spenningen mellom bøker og nett. 
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Norsk lydinstitutt 
i Stavanger er en stiftelse som ivaretar 
en av de største lydsamlinger av 
klassisk musikk i Europa som er åpen 
og tilgjengelig for alle interesserte. 
Institusjonen ble opprettet i 1984 med 
bakgrunn i at Arne Dørumsgaards store 
lydsamling ble overtatt av Stavanger 
kommune. Senere er andre 
lydsamlinger kommet til, og samlingen 
består totalt av omkring 200 000 
lydbærere. Siden 2003 har Norsk 
lydinstitutt hatt dagens lokalisering ved 
Bjergstedparken der også mange av de 
andre musikkinstitusjonene i Stavanger 
holder til. Norsk lydinstitutt har de 
senere år markert seg aktivt på 
lydarkivfeltet, blant annet med 
arrangementet av Lydarkivkonferansen 
og arbeid i internasjonale fora for 
lydarkiver. Samlingen katalogiseres i 
biblioteksystemet Mikromarc. 

Ledig helstilling som musikkbibliotekar 
(søknadsfrist mandag 25. januar, 2010) 

Arbeidsoppgaver 
Den som ansettes vil i hovedsak arbeide med ordning og katalogisering av lydsamlingen, samt annet 
arbeid med metadata i forbindelse med institusjonens digitaliseringsprosjekter. Det er aktuelt med 
utadrettet formidlingsvirksomhet som foredrag og omvisninger i samlingen, samt å initiere og 
tilrettelegge utstillinger i lokalene i Stavanger. En annen sentral arbeidsoppgave vil være å utvikle 
innholdet på institusjonens nettsider videre. Stillingen omfatter også musikkfaglig referansearbeid mot 
brukere både i Norge og utlandet.  

Kvalifikasjoner 
Vi søker musikkbibliotekar med kompetanse innen bibliotek- og informasjonstjenester. Inngående 
kjennskap til klassisk musikk er nødvendig. IT-kunnskaper og erfaring med historiske og digitale 
lydformater er en fordel. Kunnskap om digital formidling vil bli vektlagt. 

Personlige egenskaper 
Vi trenger en engasjert og strukturert medarbeider med stor arbeidskapasitet. Du må ha evne til stor 
grad av selvstendig arbeid, men også ha gode samarbeidsevner. Du må være serviceinnstilt og like å 
møte ulike brukergrupper på en god måte. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi kan tilby 
Vil du være med på en spennende utvikling inn i den digitale alderen? Vi kan tilby en utfordrende og 
interessant arbeidsplass i Bjergstedmiljøet i Stavanger med gode muligheter for personlig utvikling for 
den rette personen. Lønn etter avtale basert på kompetanse. Tiltredelse snarest mulig. 

Mer informasjon 
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til  
Arkivleder Jacqueline von Arb, 982 50 628, jacqueline.vonarb@uis.no eller Faglig 
leder Per Dahl, 51 83 40 62, per.dahl@uis.no

Se også våre nettsider: http://www.recordedsound.no/index_no.htm 

Søknad med CV og innskannede vitnemål og attester sendes på epost til arkivleder 
Jacqueline von Arb jacqueline.vonarb@uis.no
ū
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Selje kommune har om lag 2900 innbyggjarar, og ligg lengst 
nord og vest i Sogn og Fjordane fylke med grense mot Møre 
og Romsdal. Kommunen har tre markerte senter med skular og 
god barnehagedekning. Hovedbiblioteket ligg i kommunesenteret 
Selje –sentralt plassert i kommunen med gode kommunikasjonar 
av buss og hurtigbåt. Selje kommune har ein vakker natur med 
gode mulegheiter for jakt, fiske og friluftsliv.

Ved tenesteeining for Kultur og Næring er det ledig 50% 
fast stilling som 

BIBLIOTEKSJEF 
ved hovudbiblioteket som ligg i kommunesenteret Selje. 
Kommunen har i tillegg to bibliotekfilialar, på Stadlandet og 
på Flatraket, der Flatraket filial er integrert i skulen. Stillinga 
er direkte underlagt tenesteleiar for Kultur og Næring.

Arbeidsoppgåver:
Bibliotekfaglige arbeidsoppgåver samt drift av Selje  y
folkeboksamling
Personal- og økonomiansvar y
Sakshandsaming, rapportering og andre oppgåver innan  y
tenesteeininga generelt
Kommunen sin representant i ulike forum i kommunen  y
og regionen

Kvalifikasjonar:
Relevant utdanning/høgskuleutdanning som bibliotekar y
Relevant praksis y
Grunnleggande IT-kompetanse. y
God muntleg og skriftleg framstillingsevne. y
God serviceinnstilling til publikum, og gode evner til samar- y
beid og problemløysing både kollegialt og publikumsretta. 
Evne til å vere fleksibel og jobbe sjølvstendig.

ABM – Utvikling kan innvilge fast tilsetting av den som 
har hatt stillinga på dispensasjon, under føresetnad av at 
vedkommande forpliktar seg til å gjennomgå utdannings-
opplegg som Kulturdept. fastset for stillinga.
Nærare opplysningar om stillinga får du ved å vende deg 
til Selje kommune ved tenesteleiar for Kultur og Næring 
Anita Otneim Hoddevik på tlf. 99 70 45 72.
Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju.

Tilsetjinga skjer på vilkår som går fram av gjeldande lover, 
føresegner og regulativ, herunder pliktig innskott i KLP. 
Det skal søkast på eige søknadsskjema som ein finn på 
www.selje.kommune.no , eller får tilsendt ved å vende 
seg til Selje kommune v/servicekontoret tlf. 57 85 85 
00. Søknad med rettkjende kopiar av vitnemål og attestar 
vert å sende; Selje kommune ved Kultur og Næring, 6740 
Selje innan 27. januar 2010.

Det kommunale foretaket Sølvberget, Stavanger bibliotek og 
kulturhus, er byens best besøkte kulturinstitusjon. Virksom-
heten omfatter bibliotek, utstilinger, arrangement, litteratur-
festivalen Kapittel og flere store prosjekt, bl.a. litteraturhus/ 
Kielland-senter og EU-prosjektet Shahrazad.

BIBLIOTEKLEDER

100 % stilling som leder av kulturbiblioteket er ledig 
med tiltredelse 1. mars 2010.

Avdelingen som har ca 16 ansatte, er et bibliotek-
tilbud som retter seg mot ungdom og voksne, og 
inneholder skjønnlitteratur og noe faglitteratur, in-
ternasjonalt bibliotek, oppsøkende bibliotektjeneste, 
fengselsbibliotek og Madla bibliotek. Personalledelse, 
service og utviklingsarbeid er viktige arbeidsområder. 
Sølvberget satser på arrangement og litteraturfor-
midling og leder av kulturbiblioteket vil være sentral i 
utviklingen av formidlingsaktiviteter. Stillingen inngår i 
foretakets ledergruppe og rapporterer til bibliotek- og 
kulturhussjef.

Du har:
godkjent bibliotekutdanning  y
evne og vilje til å utvikle Sølvbergets bibliotek- og  y
kulturtilbud
lederegenskaper som stimulerer til samarbeid, dia- y
log og et godt arbeidsmiljø
interesse for litteraturformidling y
stor arbeidskapasitet og liker høy aktivitet y
gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  y

Vi tilbyr:
Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsord-
ninger. Et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø i 
en pulserende kulturby med ambisjoner. Skrankevakter 
etter oppsatt turnus inngår i stillingen.

Spørsmål rettes til bibliotek- og kulturhussjef 
Marit Egaas, 51507464 / 90853123 / 
marit.egaas@stavanger-kulturhus.no 

Søknadsfrist:  27. januar 2010

Vi ber i første omgang om søknad med CV, som også 
kan bli brukt til utvidet søkerliste.
Søknaden sendes: Sølvberget KF, postboks 310, 4002 
Stavanger, eller til post@stavanger-kulturhus.no.



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

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

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

ISDN ISBN

Xtra_Biblo183x263.indd   1 05-01-09   10:11:59
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Trenger du en ny medarbeider? 
Er du på bibliotekarjakt? 

Bruk Bibliotekaren til å komme i 
kontakt med aktuelle søkere! 

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

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

Ta kontakt:
Redaktør Erling Bergan
91 31 80 01
erling.bergan@bibforb.no

28 | Bibliotekaren 2/2009

FYLKESBIBLIOTEKSJEF – VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 

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

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

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

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

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

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

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

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

Kvinnherad kommune har 13.100 
innbyggjarar . Kommunen ligg i Sunn-
hordland, mellom Bergen, Haugesund 
og Odda. Rosendal er administrativt 
senter. Husnes er største tettstaden 
og har vidaregåande skule og han-
delssenter. Kvinnherad har eit mang-
faldig kulturliv. Sjø, fjell og bre gjev 
naturtilhøve for friluftsliv heile året.
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 20 000 
i 2008 til stipend for 
studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.  

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer
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Fylkesbiblioteksjef
Det er ledig stilling som fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune.  

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

Søknadsfrist 15. september. 

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

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

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

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

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

Stillingsannonser i Bibliotekaren
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BIBLIOTEKSJEF  TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK

Vil du være leder for Trondheims største kulturhus? 

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

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

Søknadsfrist  19. september 2008

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

Senior + jobb =

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

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

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

www.vinnvinn.org

107 x 55,5

80 x 42

60 x 31

45 x 23

33,75 x 17,5

25 x 13

19 x 10

Myndighetene, partene i arbeidslivet og Senter for seniorpolitikk står bak vinnvinn-kampanjen:
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 20 000 
i 2008 til stipend for 
studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.  

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIVERSITETET I AGDER SØKER:

SPESIALBIBLIOTEKAR/
SENIORKONSULENT
Universitetsbiblioteket
Ref. 95/08

Søknadsfrist: 20.10.08

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

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

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

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

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

Søknadsfrist 15. september. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

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

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

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

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOTEKAR VED 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I AGDER
Ref nr 83/08 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

Kvinnherad kommune har 13.100 
innbyggjarar . Kommunen ligg i Sunn-
hordland, mellom Bergen, Haugesund 
og Odda. Rosendal er administrativt 
senter. Husnes er største tettstaden 
og har vidaregåande skule og han-
delssenter. Kvinnherad har eit mang-
faldig kulturliv. Sjø, fjell og bre gjev 
naturtilhøve for friluftsliv heile året.
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 20 000 
i 2008 til stipend for 
studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.  

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer
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HOVEDBIBLIOTEKAR  

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

BIBLIOTEKAR VED 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I AGDER
Ref nr 83/08 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se mer på BIBSYS nettside: www.bibsys.no
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 20 000 
i 2008 til stipend for 
studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.  

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer

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

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

Søknadsfrist: 15. nov. 2008

Mer info: www.tinn.kommune.no

Ledig stilling som 
barnebibliotekar 
ved Rjukan bibliotek

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

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

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

Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være katalogisering, samlingsutvikling og skranketjeneste.

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

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

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

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

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

www.fauske.kommune.no

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

Søknadsfrist:  1.desember 2008
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rike muligheter til inspirasjon og rekreasjon.

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

Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være katalogisering, samlingsutvikling og skranketjeneste.

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

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

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

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

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

www.fauske.kommune.no

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

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

Kulturtjenesten 
Sunndal folkebibliotek

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

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

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

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

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

Søknadsfrist:  31.07.08

Oppegård 
kommune

Bibliotekar – 100 % fast stilling

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

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

Søknadsfrist 20. august 2008

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

Senior + jobb =

 

Myndighetene og partene i arbeidslivet står bak vinnvinn-kampanjen:

www.vinnvinn.org

Studietur til Cairo 
og Alexandria
Bibliotekarforbundets redaktør Erling Bergan arrangerer 
studietur til Egypt for bibliotekfolk og andre interesserte. 
8.-16. november. Turen ble kunngjort i midten av juni og 
var i ferd med å bli fulltegnet før måneden var omme. All 
informasjon om turen ligger på BFs nettsider www.bibforb.no. 
Dersom flere er interessert i en slik tur, vurderes både en 
ekstra-tur i høst og eventuelt turer i 2009. Meld fra om 
interesse for dette til erling.bergan@bibforb.no. Spørsmål 
kan rettes til Erling Bergan på 91 31 80 01.
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Leie gård i Sørvest Frankrike?
Gården ligger i et aktivt jordbruksområde i depar-
tementet Lot & Garonne mellom Bordeaux og Tou-
louse og 4 km fra middelalderlandsbyen Penne 
d’Agenais. Du leier hele gården. Hovedhuset har 
sengeplass til 12 personer fordelt pa 3 rom, og er 
fullt utstyrt. Det er 2 bad og 2 kjøkken, samt stor 
oppholds- og spisestue. Gården har svømme-
basseng og egner seg til generasjonsferie, ven-
neferie, aktivitetsferie, gourmetferie, sykkelferie, 
golfferie og for seminarer o.lign.  

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! 

www.vagant.com

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

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

Godt lesestoff:

www.dagogtid.no

DAG OG TID

Pilestredet 8, 0180 Oslo • Tlf: 21 50 47 21 • E-post: tinging@dagogtid.no 

Årsabonnement kostar kr 895,– Tilbodet gjeld nye abonnentar

Fire veker gratis!

Bli kjend med DAG OG TID!

Du får dei fire neste 

utgåvene av DAG OG TID, ei fri 

vekeavis for kultur og politikk 

gratis utan å binde deg. 

Blir du årsabonnent, kan du

velja mellom to bokgåver:

1. Ragnar Hovland:

Norske gleder.

2: «Eg gir ein god dag i det vonde» 

Fyndord frå Olav Duuns dikting

redigert av Otto Hageberg.

Ta kontakt med det same!

– Di større avis, 

di dummare fram-

side, ser det ut til. 

Men den vesle avisa

blir jamt klokare ...

Berge Furre

Postboks 7044 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Tlf. 21 50 47 21  E-post tinging@dagogtid.no

Årsabonnement 895 kroner (20 % rabatt for studentar)

Tilbodet gjeld berre for nye abonnentar

Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 10.000 i 2010 
til stipend for studentmedlemmer 
av BF ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no.

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året.

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

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

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

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

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

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

Leder: Monica Deildok
Nestleder: Hanne Brunborg
Rådgiver:  Thor Bjarne Stadshaug
Konsulent: Eva Trønnes 
Adresse: Lakkegt. 21, 0187 Oslo
Telefon: 48 02 09 00
Fax: 22 17 04 96
E-post: bf@bibforb.no
URL: www.bibforb.no

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

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

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

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

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

Leder  
Monica Deildok
Mobil:     41 21 23 57
E-post:    monica.deildok@bibforb.no

Nestleder
Hanne Brunborg
Mobil:     99 69 64 80
E-post:    hanne.brunborg@bibforb.no

Styremedlemmer
Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik
Roger Dyrøy, Kristiansand folkebibliotek
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn bibliotek
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek
Henriette Primberg, Forus videregående skole

Varamedlemmer
Knut Hverven, Lovisenberg diakonale høgskole
Gro Haugastuen, Stavanger bibliotek og kulturhus
Mette Rysjedal, Deichmanske bibliotek
Ingrid Ericson, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Kari Angelsen, Bodø bibliotek

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

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

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

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

Oslo/Akershus
Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Telefon:    64 84 08 54
E-post:     cathrine.undhjem@akershus-fk.no

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

Bibliotekarforbundet
Innmeldingsskjema

Postnr.                 Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf. 

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesativ

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arbeidsgiver

Adresse

Postnr.                            Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

 Ansiennitet fra

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

Dato            Signatur

Stillingskode           Årslønn 100% / Lønnstrinn               Stillingsandel

Faks.

E-post:

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

Mobil

Arbeidssted

I mai 2009 åpnet BF for å ta imot 
innmeldinger på nett. Både studenter 
og ferdig utdanna bibliotekarer kan fylle 
inn et skjema på våre nettsider og klikke 
Send-knappen.  Så er de registrert som 
medlem. Ferdig utdanna bibliotekarer 
må sende dokumentasjon på bibliote-
karutdanning i posten til BF. Ellers er alt 
elektronisk.

BF-sekretariatet har 
mottatt 70 innmeldinger 
på denne måten siden mai 
i fjor. Av disse gjaldt 18 
studentmedlemskap og 52 
bibliotekarmedlemskap. 
Rutinen virker godt, og bør 
nå være tilgjengelig for alle 
som ønsker medlemskap. 

Innmelding på nett:
www.bibforb.no

Fra og med dette nummeret tar vi der-
for ut innmeldingsskjema av Bibliotekaren. 
Det har stått jevnlig i bladet siden starten 
i 1993. Men nå er dette altså ikke lenger 
nødvendig. 

Trenger du hjelp med innmelding på 
nett, tar du kontakt med BF-sekretariatet 
tlf 48 02 09 00 eller bf@bibforb.no. 

 



Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B-PostAbonnement

Sitatet

”Det samfunnet vi i dag lever i, vil ikke ha 
spørsmål - det vil bare ha svar. For meg er 
det derfor helt avgjørende at biblioteket får 
utgjøre samfunnets sentrum. […] I stedet 
for banken! Banken er på sett og vis sin 
egen metafor. Ordet skaper verden som 
igjen skaper ordet - men banken produ-
serer jo ingenting annet enn penger. Dét 
er ingen kreativ prosess.”

Forfatteren og redaktøren Alberto 
Manguel i et intervju med avisa  
Klassekampen 29. desember 2009.

Jeg møtte en god bibliotekarkollega i 
jula. Hun har tretti års erfaring og et klokt 
hode. Hun er offensiv og dyktig. Hun tar 
lederjobber og hun plusser på utdanninga 
si. Hun er en bibliotekar jeg ikke treffer for 
ofte, men som jeg ser opp til. 

I jula snakket vi om mye annet enn bibli-
otek. Men det var ikke til å komme forbi 
at vi også måtte utveksle synspunkter 
på det som skjer på jobbene våre. Eller 
rettere sagt: med jobbene våre. For det 
ble til at vi kasta noen blikk på de store 
linjene, de skjellsettende utviklingstrek-
kene, tegnene i tida. 

For å si som sant er: Jeg ble sittende 
igjen som en litt ensom optimist. Min 
bibliotekarvenn så dystert på årene som 
kommer. – Jeg ville ikke anbefalt mine barn 
å bli bibliotekarer nå, sa hun. 

Det dreier seg om samfunnsoppdraget, 
som er velment og positivt, men som 
gradvis overlates til andre aktører. Det 
dreier seg om teknologi, som gradvis gjør 
store mengder dokumenter tilgjengelige 
for gud og hvermann uten å oppsøke bi-
blioteket. Det dreier seg om ebøker, som 
gjør det uklart hva bibliotekrommet skal, 
ja, romme. Det dreier seg om offentlig 
bibliotekpolitikk, som aldri tar sats for å 
utvikle bransjen.

Jeg hører hennes pessimisme også fra 
andre bibliotekarer. Og jeg ”hører” stille 
halvtenkte funderinger om det samme, 
fra kollegaer som ikke tør tenke tanken 
fullt ut. Ser vi begynnelsen på slutten for 
folkebibliotekene? Dette er spørsmålet vi 
knapt tør å stille. Av frykt for svaret. Av 
frykt for jobbene våre. Av frykt for at en 
flere tusen år lang og stolt tradisjon er 
ved veis ende.

En deichman-bibliotekar hadde tilsva-
rende tanker, da han uttrykte håp om 
at det nye store hovedbiblioteket i Oslo 
måtte bli bygd ferdig før Oslo kommune 
rakk å innse at det egentlig ikke var noen 
vits likevel. 

Jeg er ikke så reint lite urolig selv heller. 
Jeg liker det dårlig når verken bibliote-

Hva har vi i vente der framme?
karer, brukere, samarbeidspartnere eller 
politikere har gode svar på fundamentale 
utfordringer for bibliotekene som virksom-
hetsområde. 

I denne situasjonen er jeg likevel optimist. 
Det baserer jeg på følgende resonnement:

For det første går jeg et nivå opp i 
begrunnelseshierarkiet, når samfunns-
oppdraget skal vitaliseres. Bibliotekene 
er ikke til for å stille til rådighet og pushe 
dokumenter av alskens slag. Det er virke-
ligheten og kunnskapen, det som ligger 
bak dokumentene, som vi skal stille til 
rådighet og pushe på folk. Vi er egentlig i 
forståelsesbransjen, ikke først og fremst i 
formidlingsbransjen.  

For det andre gjentar jeg for meg selv 
den gamle sannheten: Biblioteket er et 
politisk prosjekt! Det er et politisk valg å 
utvikle biblioteket videre, og det vil være 
et politisk valg å la det være. 

For det tredje tror jeg at en del ”dre-
pende” utviklingstrekk for bibliotekene, 
som for eksempel at eboken erstatter den 
fysiske boken, vil gå mye langsommere og 
i flere faser enn tidligere antatt. Og da vil 
både bibliotek og bibliotekarer ha tid til å 
justere rollene sine underveis. 

For det fjerde tror jeg det er like før bi-
bliotekbrukerne begynner å si ”digitalt og 
digitalt, fru blom”, før de henvender seg 
med nye begrunnelser til bibliotekene. For 
digitale formater og medier er langt fra en-
tydige, og bibliotekarene kan bli forvalterne 
av de nye ”digitale bokhyllene”, der hver 
”bok” krever sin spesielle ”brille”.

Jeg tror altså at bibliotekarer har mye 
spenstig å glede seg til i årene som kom-
mer. Ungdom bør absolutt oppfordres til å 
studere bibliotekfag, om ikke annet så for 
å riste litt ny framtidstro inn i pessimistiske 
veteraner.

Redaktør
Erling Bergan


