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Logisk og brukervennlig

Rimelige priser på system 
og vedlikehold...

Nå kommer gutta!

Kvinnene har alltid vært i flertall blant bibliotekarene. 
Slik er det fremdeles. Men nå kommer gutta. Hver tredje 
nye student på bachelorstudiet ved Høgskolen i Oslo er 
mann. Og de tenker knapt over den skjeve kjønnsforde-
lingen lenger.

4

Relevante skandinaviske erfaringer

Det årlige møtet mellom BF i de skandinaviske land forsvarer stadig 
sin plass. Det var det skjønn enighet om etter at årets versjon ble ar-
rangert i Oslo 27. og 28. januar. Men svenskene avvikler sitt BF.
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En god grunn til å velge Bibliotekarfor-
bundet som fagforening fremfor en større 
fagforening er BFs fokuserte innretning. 
Vårt fokus på bibliotekarer, vår kompe-
tanse på bibliotekarer og engasjement for 
bibliotekarer er et suksesskriterium for BF. 
Kanskje det største. Nettopp fordi vi har 
begrenset vårt nedslagsfelt og fininnstilt 
siktet mot bibliotekarer kan vi fremstå 
med troverdighet og trygg kompetanse 
på bibliotekarers lønns og arbeidsforhold. 
Vårt engasjement og våre ressurser bru-
kes på å fremme bibliotekarers interes-
ser, deres krav, utarbeide strategier for 
å løse deres problemer og utfordringer. 
For oss i BF er dette en resept som vi 
vet virker. Stadig flere bibliotekarer fin-
ner veien til oss fordi de ser at det virker. 
Fokus virker.

I arbeidet med bibliotekpolitikken som 
BF har intensivert den senere tiden synes 
jeg stadig at jeg støter på mangel på fokus 
som problem. Der nettopp fokuseringen 
på bibliotekarer gir et godt grunnlag for 
konkrete innspill, gode løsninger og tyde-
lige prioriteringer når det gjelder lønns- og 
arbeidsforhold, opplever jeg at folkebiblio-
tekenes ufokuserte forhold til samfunnet 
og brukerne er et problem i arbeidet med 
konkret politikkutforming.

Utydelig og uinteressant
I målsettingen om å være kulturell 

storstue, kreativ arena, kunnskapspark, 
informasjonstorg og scene står folkebibli-
otekene i fare for å bli en saus av ”kultur-, 
informasjons- og kunnskaps-ting” som 
mangler synlig fordypning og markedsført 
kompetanse og som derfor forblir et uty-
delig tilbud. Utydelig og uinteressant. 

Heri ligger en del av forklaringen på at 
det oppstår et behov for konkurrerende 
arenaer, der deler av det produktet som 
bibliotekene egentlig alltid har inneholdt, 
men med en tydelig innretning og et tyde-

lig fokus blir til et nytt produkt. Det oppstår 
et behov for litteraturhus. 

Allsidig forpliktelse
Jeg er naturligvis fullstendig klar over at 

det innebygd i folkebibliotekenes innret-
ning og samfunnsoppdrag ligger store 
begrensninger i hvor sterkt man kan tillate 
seg å fokusere på enkelte tjenester, en-
kelte medietyper og/eller enkelte bruker-
grupper. Simpelthen fordi ressurstilfanget 
er begrenset, og fordi folkebibliotekene 
har en klar forpliktelse i forhold til å stille 
et allsidig tilbud til disposisjon til alle. 
Begrensingene i forhold til en sterk foku-
sering, som vil gi et uballansert og ”skjevt” 
tilbud er dermed gitt. 

For meg er dette en gordisk knute i bi-
bliotekpolitikken. På den ene siden denne 
tendensen generelt i samfunnet til at noe 
må være ”nytt”, annerledes eller også 
veldig finmasket og fokusert for å være 
virkelig interessant i medier, for politikere 
og brukere. På den andre siden denne 
åpenbare begrensingen mot for sterk 
fokusering som ligger i selve konseptet 
folkebibliotek, slik jeg ser det.

Modellbibliotek-tenkning
I forrige nummer av ”Bibliotekaren” var 

stor plass viet modellbibliotek-tenkning. 
Arbeid med modeller og bibliotekutvikling 
i praksis slik modellbibliotek legger opp til, 
åpner opp for utvikling av utvalgte tjenes-
teområder eller sterkere fokus på utvalgte 

brukergrupper. Således kan modellbi-
bliotekarbeidet føre til større tydelighet i 
presentasjonen av enkelte folkebiblioteks 
tilbud. Det vil også føre til at man får gjort 
utviklingsarbeid som gir overføringsverdi 
til andre bibliotek. Slik kan modellbibliotek 
bli viktig for hele folkebiblioteksektoren. 
Både for de som utvikler modellene og for 
de som får ta del i erfaringer og resultater, 
og som på bakgrunn av dette kan gjøre 
seg opp en mening om hvorvidt dette er 
en egnet måte å jobbe på i eget bibliotek, 
eller om man kan ta med seg elementer fra 
modellen inn i eget arbeid med utvikling 
av tjenestene.

Konkrete eksempler
Nesten viktigst kanskje, er at man gjen-

nom modellene kan vise politikere hvilke 
akser bibliotek kan utvikles langs. Og gi 
dem konkrete eksempler på hva slags tje-
nestetilbud bibliotek kan utvikle gjennom 
tilførsel av ressurser og derigjennom mu-
lighet for utvikling og fokusert satsing. 

Jeg håper at bibliotekarer vil gripe tak i 
modellbibliotektenkningen, og diskutere 
både mulige og umulige modeller, mene 
noe om hvilke modeller man har behov 
for og hvordan man kan se for seg ulike 
utviklingsakser innenfor bibliotek. 

For jeg tror at modellene kan vise seg 
å bli vår Alexander.

Lederen har ordet

I arbeidet med bibliotekpolitikken som 
BF har intensivert den senere tiden synes  
jeg stadig at jeg støter på mangel på fokus 
som problem. 

”
”

Monica Deildok
Forbundsleder
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Tekst & foto: Erling Bergan

Vi har besøkt to av de nye mannlige 
bibliotekarstudentene ved Høgskolen 
i Oslo. Men siden dette var i januar, 
måtte vi ut og møte dem i praksis. 
For de nye studentene møter 5 ukers 
praksis allerede etter et halvt års 
studium.

Kristoffer Berntsen og Sindre Hov-
land Søreide er begge 20 år gamle, 
og de er begge fra Førde. Der har de 
også valgt å tilbringe praksisperioden 
sin. Kristoffer på Førde bibliotek, Sin-
dre på Høgskulen i Sogn og Fjordane 
sin bibliotekavdeling i Førde. Vi møtte 
dem midtveis i praksisen. Og de to 
og en halv ukene i den virkelige bi-
bliotekverdenen hadde gitt begge to 
mersmak.

- Dette har gitt meg enda mer lyst til 
å bli bibliotekar, sier Sindre. Kristoffer 

Nå kommer gutta!
Kvinnene har alltid vært i flertall blant bibliotekarene. 
Slik er det fremdeles. Men nå kommer gutta. Hver 
tredje nye student på bachelorstudiet ved Høgskolen 
i Oslo er mann. Og de tenker knapt over den skjeve 
kjønnsfordelingen lenger.

nikker og legger til: - Jeg får ikke bare 
lyst til å jobbe som bibliotekar, jeg vil 
gjerne drive lobbyvirksomhet for bibli-
otek også. 

Styrket i troen
Vi står altså overfor to gutter som - 

etter et halvt år på studiet - er styrket i 
troen på at dette er faget for dem. Men 
de må da merke at gutta er i mindretall 
på studiet?

- Kjønn har egentlig ikke noe å si, 
det er såpass jevn fordeling at dette 
ikke har noen innvirkning på oss, sier 
Sindre. 

- For meg er dette et ikke-tema, sier 
Kristoffer. 

- Men dere merker kanskje mer til 
kvinnedominansen når dere kommer 
ut i praksis?

- Jeg må vel svare ja til det. Det er ikke 
mange yrker der du er spesiell når du er 

gutt og tjue år. Bibliotekaryrket er nok 
ett av dem. Men jeg reagerer egentlig 
ikke noe på det. Alle her er flinke i faget 
sitt. Det er det som teller. At de er flinke 
og engasjerte, sier Kristoffer.

- Betyr det noe at gutta kommer 
sterkere inn på denne arenaen?

- Jeg har jo hørt at noen sier det er 
bra, å få menn inn for å påvirke for ek-
sempel bokvalg. Jeg kan forstå at det vil 
være positivt med flere menn i yrket.  

Sindre får ingen spørsmål fra andre 
ansatte på høgskolen om hvorfor han 
som mann velger bibliotekaryrket. 

- Men jeg kan få noen kommentarer 
fra kompiser, sier han. 

På vei mot likestilling
Nå skal vi ikke overdrive mennenes 

frammarsj i yrket. Det er fremdeles 
et stykke fram til ”likestilling”. Men vi 
er på vei. 

[ KJØNN OG FAG ]
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Kristoffer Berntsen (til venstre) og Sindre Hovland 
Søreide synes det er helt greit å komme inn i et tra-
disjonelt kvinneyrke. På studiet er det nå over 30 % 
menn, nok til at kjønnsfordeling er et ikke-tema.
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Da Tore Hernes lagde sin berømte 
bibliotekarmatrikkel på vegne av Biblio-
teksentralen i 1969, var 14 % av datidens 
1006 bibliotekarer menn. Det vil si, dette 
var andelen av alle bibliotekarer, uansett 
om de var i jobb eller ikke. For det heter i 
matrikkelen: ”Trekker man fra de personer 
som p.t. ikke er beskjeftiget i bibliotekar-
stilling, bl.a. et stort antall husmødre, en-
drer forholdet seg noe. Av de bibliotekarer 
som for tiden er i yrket, blir da forholdet: 
80 % kvinner og 20 % menn.”

Dette var altså for drøyt 40 år siden. 
Matrikkelen øynet imidlertid ikke noen 
endring med det første: ”Den overvekt 
av kvinner som har preget yrket i vårt 
århundre, ser også ut til å skulle vedvare 
i den nærmeste framtid. Det er iallfall 
ingen synlige tegn til at det relative tallet 
på menn som søker bibliotekaryrket er 
stigende.”

Matrikkelen belyser dette ved å vise til 
at av de 342 bibliotekarene som i 1969 
var under 30 år, var kun 24 menn. Altså 
så vidt 7 %. Samtidig var det 27 % menn 
blant bibliotekarene som var 50 år eller 
eldre!

Kvinnedominans 
på 70-tallet

Radikaliseringen på 70-tallet førte etter 
hvert kvinner inn i en del mannsdomi-
nerte yrker. Om det var noen tilsvarende 
bevegelse den andre veien, merket biblio-
tekene i hvert fall ikke noe til det. Ikke i 
første omgang. For hør bare: I 1973 var 
det 16,5 % menn på bibliotekarstudiet i 

Oslo. I 1976 gikk andelen ned til 12,8 %. 
Fire år seinere, i 1980, var det lite endring 
å spore - andelen var på 12,9 %. Men 
noe må ha skjedd i løpet av 80-tallet, for 
i 1989 var det 18,8 % menn på Statens bi-
bliotek- og informasjonshøgskole i Oslo.  

Etter årtusenskiftet har mennene vært 
sterkere representert i de nye kullene ved 
bibliotekarutdanningen på Høgskolen i 
Oslo. De siste årene har normalen vært 
på 28-29 prosent menn. Ved siste opptak 
til bachelorstudiet var det 130 som takket 
ja til studieplass, og av dem var det 42 
menn. Det utgjør 32 prosent.   

Endret image
for yrkesgruppa?

Kanskje vi nærmer oss slutten på den 
feminine etterkrigsbibliotekaren? Kanskje 
vi ser begynnelsen på et endret image for 
yrkesgruppa? Når kvinnene tar legeyrket 
fra mennene, kan vel mennene ta biblio-
tekaryrket fra kvinnene?

Men vi lurer på hva Kristoffer og Sindre 
tenker om framtida. Vi trenger ikke bare 
flere menn på studiet i dag, vi trenger 
også flere menn i bibliotekene i tiårene 
som kommer. 

- Det bibliotekene sliter mest med, er 
at de blir tatt for gitt. Det er kanskje den 
største trusselen, mener Kristoffer, og fort-
setter: - Vi skal ha tilbud til de som går på 
biblioteket hele tida, men også til de som 
kommer en gang i året for å få svar på ett 
enkelt spørsmål. Og de siste forventer at vi 
er der når de trenger oss, selv om de ikke 
tenker på det resten av året. Det handler 

mye om bevisstgjøring på hva biblioteket 
tilbyr. Bibliotek må markedsføres, for å 
gjøre folk oppmerksomme på hva dagens 
moderne bibliotek kan tilby. 

Å forsvare det som 
bibliotekene forsvarer

- Men det er vel ikke bare en viljessak 
å satse på bibliotek. Vi står vel overfor 
reelle trusler også? 

- Selvsagt står vi overfor trusler. Men for 
meg er bibliotekenes eksistens så logisk 
at det kan være vanskelig å se andres 
synspunkt. Det dreier seg ikke bare om 
å forsvare biblioteket, men om å forsvare 
det som biblioteket forsvarer. Det dreier 
seg om språk og identitet, det det vil si å 
være et menneske. Tar du biblioteket fra 
et menneske, tar du en del av språket og 
identiteten fra det også. Biblioteket burde 
egentlig ikke stå overfor noen trusler. Jeg 
tror ikke det står overfor noen trussel om 
å forsvinne. For biblioteket inneholder 
historien, og den kan ikke forsvinne. Men 
biblioteket kan stå i fare for å drukne litt 
blant alt annet som tilbys. Så det gjelder 
å gjøre folk mer bevisst på hva biblioteket 
er, påpeker Kristoffer. 

Alternativer til bøker 
tar lang tid

- Hva med ebøker og ibøker og alt annet 
enn papirbøker? 

- Jeg ser jo på høgskolebiblioteket hvor 
mye som skjer digitalt. Tidsskriftartikler 
kan du lese på skjerm. Men skal du ha 
noe som er mer enn 20 sider, vil du ha det 
på papir. I hvert fall på noe annet enn en 
dataskjerm. Utviklingen har ikke kommet 
langt nok ennå. Og om det skal komme 
gode alternativer til å lese bøker på papir, 
så tar det nok lang tid. Jeg tror ikke bøkene 
blir utdatert før jeg går av med pensjon, 
sier Sindre. 

 - Du ser for deg en livslang yrkeskar-
riere som bibliotekar?

- Ja. Jeg har lest meg opp på lesebrett-
diskusjonene, som har pågått i årevis. Ting 
har egentlig ikke beveget seg så langt på 
disse åra. At dette skal utvikle seg så fort 
at det er fare for at bibliotek kommer til å 
bli utdatert, tviler jeg på. 

Et par generasjoner
- Hvis de digitale bøkene overtar, så 

må vi først ha et par generasjoner som 
har vendt seg til å lese tekst fra skjerm, 
gjennom hele oppveksten, legger Kristof-
fer til. 

Det var ingen tendens til likere kjønnsfordeling blant bibliotekarer på 70-tallet. Tvert 
imot, som disse søylene viser. Figuren er fra en artikkel av Jon Anjer i boka ”Mer enn 
bøker : SBIH 50 år Jubileumsskrift” utgitt i 1990.

[ KJØNN OG FAG ]
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- Har du først lest en bok, holdt en 
bok i hendene, så skal det mye til at du 
venner deg til å lese roman etter roman 
på et brett. Og selv den digitale verden 
krever bibliotekarer. Jo flere som bruker 
nettet, jo mer uoversiktlig blir det. Du vil 
fremdeles ha behov for formidleren og 
informasjonsspesialisten, som klarer å 
finne fram i mylderet. 

Stor tro på 
yrket de har valgt

Kristoffer Berntsen og Sindre Hovland 
Søreide er altså to gutter med stor tro 
på yrket de har valgt. De ser faget som 
spennende. De har meninger om ting 
som foregår på bibliotekfeltet, etter kun 
et halvt års studier. De liker seg i praksis. 
Ja, de styrkes faktisk i trua på at biblio-
tekaryrket var rett valg etter hvert som 
praksisperioden skrider fram. Og de leg-
ger knapt merke til at kvinnene er i flertall 
på studiet. 

Hva mer kan vi ønske oss? Det ser ut 
til å være uavvendelig: 

Gutta kommer! 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

A
n

ta
ll 

m
ed

le
m

m
er

Kjønnsfordeling

Kvinner

Menn

Men i BF holder kvinnene stand
Blant Bibliotekarforbundets medlemmer er det forbausende liten endring i 
kjønnsfordelingen. I 1998 var det 8 % menn blant medlemmene. Dette steg 
jevnt og trutt, til 13 % i 2007. Men de siste årene har dette stagnert, og 
mennene utgjør ved siste månedsskifte 12 % av BFs medlemmer.

Kristoffer Berntsen (til venstre) og Sindre Hovland Søreide er begge 20 år gamle, og de er begge fra Førde. Der har de også valgt å tilbringe 
praksisperioden sin. Kristoffer på Førde bibliotek, Sindre på Høgskulen i Sogn og Fjordane sin bibliotekavdeling i Førde. Vi møtte dem midtveis 
i praksisen. De er altetende når det gjelder litteratur, og fascineres av kunnskapsorganisasjon, uten å være datanerder.
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Relevante skandinaviske erfaringer
Det årlige møtet mellom BF i de skandinaviske land forsvarer stadig sin 
plass. Det var det skjønn enighet om etter at årets versjon ble arrangert 
i Oslo 27. og 28. januar. Men svenskene avvikler sitt BF.

Tekst & foto: Erling Bergan 

Det er ingen formalia knyttet til de 
skandinaviske BF-møtene. Rett nok har 
det satt seg noen tradisjoner, som for 
eksempel at det er rundt fem deltakere 
fra hvert land, fra både valgt ledelse og 
sekretariat, at det avholdes over to dager 
med en hyggelig middag om kvelden, og 
at vertskapet går på omgang.  

Men bortsett fra en åpen runde med 
gjensidig orientering ved starten av 
møtet, er tema ulikt fra gang til gang. 
Dersom møtene en gang skulle utspille 
sin rolle, er det uproblematisk å gjøre det 
slutt. Det gir en direkte og nyttepreget 
stemning på møtene. 

Noe felles i Gøteborg 
til sommeren?

Og det gir et interessant perspektiv 
på møtedagenes siste sak, nemlig 
hva - om noe - Bibliotekarforbundene 
i Skandinavia burde gjøre i fellesskap 
når IFLA-møtet kommer til Gøteborg til 
sommeren. Sist verdensorganisasjonen 
var på våre tomter, i Oslo i 2005, hadde 
vi felles stand og brosjyre. 

Men denne gangen var lysten til å 

gjøre noe mer avmålt. Svenskene fortalte 
at deres moderorganisasjon DIK-förbun-
det skal ha stand, men ellers ikke noe 
spesielt. Danske BFs leder Pernille Drost 
fortalte at de var mindre interessert i 
IFLA enn før. Hun påpekte at det faglige 
innholdet ikke er så godt, at det er en 
organisasjon med gode intensjoner men 
der beslutningene tar lang tid, at det er 
mangel på yngre folk i organisasjonen, at 
de jobber svært tradisjonelt. Og med et 
skjevt smil la hun til at det kanskje kom-
mer færre dansker til IFLA-møtet etter at 
det ble flyttet fra Brisbane til Gøteborg, 
fordi Sverige ikke er et like spennende 
ferieland som Australia.

Fra svenske DIK-förbundet repliserte 
Bo Westas at han tenkte i samme baner, 
at han hadde vansker med å finne fokus 
på de store IFLA-arrangementene, at det 
er viktig å møtes internasjonalt, men...

Fra norsk side uttalte forbundsleder 
Monica Deildok at vårt BF ikke selv 
ville ta initiativ, men heller ikke ville 
bremse en eventuell felles skandinavisk 
markering.

Og dermed ligger det an til nøktern 
skandinavisk BF-deltakelse i Gøteborg 
til sommeren. Det blir ikke investert i 

noen felles BF-stand, men kanskje dan-
ske og norske BF supplerer svenskenes 
DIK-stand. Og kanskje det blir en felles 
brosjyre om bibliotekarenes fagfore-
ningsarbeid i Skandinavia.

DIK og BF i Sverige
I Sverige er bibliotekarene organisert i 

DIK-förbundet, som står for Dokumenta-
tion, Information och Kultur. Selv om biblio-
tekarene er største gruppa i DIK, og DIK 
er organsasjonen med forhandlingsrett, 
sekretariat og hele fagforeningspakka, har 
den enkelte yrkesgruppe hatt sin delforen-
ing innenfor DIK. Fram til 1996 var det 
egne foreninger for fag- og folkebiblioteka-
rer, men de siste 14 årene har det vært et 
samlet Bibliotekarieförbundet i DIK. 

Nå er det en prosess i DIK-förbundet 
for å avvikle disse delforeningene og 
organisere det profesjonsfaglige arbeidet 
innen DIK på andre måter. Nåværende 
leder Cajsa Broström er valgt til 2011, og 
blir den siste BF-lederen i Sverige. Det 
blir sagt at bibliotekarer flest er fornøyd 
med tyngden det direkte medlemskapet 
i DIK gir, at BF er et tilleggsmedlemskap 
som mange svenske bibliotekarer knapt er 
bevisst at de har. 

Med den forhistorien som våre svenske 
kollegaer har for sin fagorganisering, er 
grepet de nå tar forståelig. Men danske 
og norske BF-representanter opplevde nok 
ikke dette som en relevant erfaring med 
overføringsverdi over landegrensene.

 Kungliga biblioteket
Det var bibliotekpolitikken som fikk bre-

dest plass under årets møte. Svenskene 
fortalte om viktige endringer i myndighe-
tenes organisering av bibliotekpolitikken. 
Og det var nok ulike meninger om hva man 
burde lære av at Kungliga biblioteket - det 
svenske nasjonalbibliotekets - har fått 
overordnet ansvar for hele biblioteksekto-
ren i Sverige. Men at problemstillingen er 
relevant, kunne i alle fall representantene 
fra norske BF skrive under på. 

Men også her hadde svenskene en for-

[ BF I SKANDINAVIA ]

Fra venstre Bo Westas, Lars-Erik Svelander og Cajsa Broström kom alle fra DIK-förbundet i Sverige, 
sistnevnte som leder av DIK Bibliotekarieförbundet - som er en saga blott om ett års tid. Pernille 
Drost (til høyre) er leder i det danske Bibliotekarforbundet.
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historie som begrenser overføringsverdien 
til andre land. Kungliga biblioteket har 
nemlig tidligere hatt et nasjonalt oppdrag 
for utviklingen av fag- og forskningsbiblio-
tekene. Når de nå også får nasjonalt ansvar 
for folkebibliotekene, tar de ikke dette 
ansvaret fra noen annen statlig instans. det 
har simpelthen ikke vært noen slik myndig-
het før, bortsett fra noen oppgaver som var 
tillagt det svenske Kulturrådet.

- DIK-förbundet er glade for at KB får 
dette ansvaret nå. Vi har kjempet for 
dette, sa Bo Westas fra DIK. Og Cajsa 
Broström kunne friste interesserte med 
bloggen planarbete.kb.se, der ”KBs nya 
roll i biblioteksverige” brettes ut.

Bo Westas rettet ellers et kritisk blikk 
på digitaliseringspolitikken, eller snarere 
mangelen på slik politikk. For i den ferske 
svenske kulturutredningen er det ikke sagt 
noe om dette. - Og dette krever milliarder, 
slo Bo Westas fast. Han registrerte at 
diskusjonene om digitalisering nå starter 
på europeisk plan, men ikke i kulturut-
redningen. 

Et utvalg nedsatt 
for å stoppe kritikk?

Det danske Bibliotekarforbundets leder 
Pernille Drost kunne fortelle om utvalget som 
kulturminister Carina Christensen nedsatte 
for et år siden, for å se på ”folkebiblioteker-
nes rolle i vidensamfundet”. Pernille Drost er 
selv medlem av utvalget, som skal levere sin 
rapport i år. Hun har registrert at alle spørs-
mål om veivalg og bevilgninger i bibliotekpo-
litikken blir henvist til etter ”Carina-utvalget”, 
som hun dermed ser fungerer som et utvalg 
for å stoppe kritikk. Det blir spesielt ille når 
utvalget ikke har penger til å foreta noen 
analyser. Hun forventer derfor intet nytt fra 
”Carina-utvalget”, at det heller blir en rapport 
som beskriver kjente trekk. Muligens kan 
utvalget foreslå at bibliotekene skal bruke 
et sentralt bestemt biblioteksystem. Men 
dette vil KL, den danske ekvivalent til KS, 
sette seg imot. Hun oppsummerte til slutt 
hele utvalget som ”en joke”.

Generasjonsskifte
  Til gjengjeld er det definitivt ingen vits 

at gjennomsnittsalderen blant danske biblio-
tekarer er problematisk høy. Intet vondt sagt 
om erfarne kollegaer. Men når Bibliotekar-
forbundet forventer at 1400 bibliotekarer 
forsvinner ut av arbeidsmarkedet i løpet av 
de neste 5 årene, og utdanningskapasiteten 
ikke makter å sende ut nye bibliotekarer i like 

stort tempo, er det alvorlige ting på gang. 
Pernille Drost fant liten trøst i at dette også 
gjelder andre ”kvinnefag” i offentlig sektor. 
For dette sammer bibliotekene spesielt 
hardt. Da hjelper det lite at det er litt ”mote” 
å rekruttere medarbeidere med annen utdan-
nings- og yrkesbakgrunn i bibliotekene nå. 
For dersom unge dyktige bibliotekarer ikke 
blir sosialisert inn i og får overført erfaring 
og kunnskaper fra de eldre i bibliotekene 
nå, så er det ikke sikkert at søkerlistene til 
bibliotekarstillinger om noen år vil fylles av 
”de skarpeste knivene i skuffen”.

- Biblioteksjefer må innse at de har et 
rekrutteringsproblem om noen år, sa den 
danske BF-lederen. Hun var redd for at 
bibliotekene mistet kompetanse, at de eldre 
”mødrene” i bibliotekene ikke er bevisst 
nok dette i møtet med nye unge medar-
beidere.

Mentorprogram
Både svenske DIK og danske BF har 

mentorprogram i sin virksomhetsportefølje. 
Norske BF ser dette som svært interes-
sant, men har ennå ikke forsøkt seg på den 
samme arenaen. 

Det dreier seg om å parre en erfaren 
bibliotekar med en uerfaren bibliotekar på 
en planlagt og systematisk måte. Program-
met innledes med en samling der man får 
forklaring på opplegget og motivasjon for 
å gjennomføre det, og så gjennomføres 
kontakten mellom mentor og mentee (eller 
mentor og adept på svensk) gjennom ett år. 
Erfaringene med ordningen er gode både i 
Sverige og Danmark. I dansk BF er ordnin-

gen nå gjort permanent, etter at det første 
”kullet” var gjennom opplegget i fjor. 

Borgerservice
Søren Kløjgaard fra danske BFs hovedbe-

styrelse fortalte om Borgerservice, dvs ett 
kontor i kommunen for borgernes kontakt 
med det offentlige. Det kom i stand etter 
strukturreformen i 2007, som reduserte 
antall kommuner fra 270 til 98. BF har jobbet 
for å få denne tjenesten lagt til biblioteket, 
ikke integrert inn - men som et eget hjørne 
inne i biblioteklokalet. BF er nøye på at 
bibliotekets nøytralitet skal beholdes, og at 
skjønnsmessige vurderinger av henvendel-
ser ikke skulle tillegges biblioteket. 

Nå er det borgerservice på mange bibli-
otek, og det blir stadig flere. En evaluering 
viser at 88 % av de som henvender seg 
går ut av døren med avsluttet sak. Dette 
har overrasket dem, de trodde mer enn 12 
% ville bli videresendt til andre offentlige 
kontor.

Pernille Drost minnet om at det i BF 
er delte meninger om Borgerservice i 
bibliotek. - Jeg tok ikke akademisk bibliote-
karutdanning for å utstede pass, som hun 
uttrykte det. 

Bare i Skandinavia
Og nettopp dette er kanskje styrken 

til de skandinaviske BF-møtene: Relevant 
erfaringsutveksling og åpen meningsut-
veksling. 

Heldig da, at de tre eneste landene i 
verden med egen fagorganisering av biblio-
tekarer, ligger så nær hverandre... 

[ BF I SKANDINAVIA ]

Representanter fra danske BF på det skandinaviske treffet i Oslo: Fra venstre Camilla Sejerøe fra 
hovedbestyrelsen, forhandlingssjef Bruno Pedersen og direktør Johnny Roj-Larsen. De har mange 
utfordringer på blokka for de nærmeste årene, ikke minst et kraftig generasjonsskifte blant med-
lemmene, kraftigere enn utdanningskapasiteten kan matche.
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Sykefravær 
kan være 
arvelig
Dersom foreldrene 
har høyt fravær fra 
arbeidsplassen sin, 
vil barna også få det. 
Sosial arv kan være 
en viktig komponent 
i sykefraværet her i 
landet, skriver ukea-
visen Ledelse.  

Avisen viser til forskningssjef 
Petter Kristensen i Statens in-
stitutt for arbeidsmiljøforskning 
(Stami). Hans funn bekrefter 
at foreldre er med på å påvirke 
barnas sykefravær og deltakelse 
i arbeidslivet.

– En rimelig tolkning er at dette 
blant annet handler om normer 
man får med seg fra sine foreldre 
– normer og holdninger man får 
inn med morsmelken så å si – og 
som man tar med seg ut i arbeids-
livet, sier Kristiansen til VG.

Funnene viser også at forel-
drenes utdanningsnivå påvirker 
om deres barn blir sykemeldt 
eller ikke, spesielt innen katego-
rien muskel- og skjellplager. At 
sykdommer så å si går i arv kan 
dermed bane veien for rykter og 
fordommer, skriver VG.

– Ja, forskningen vår tyder 
på det, selv om det kanskje er 
politisk ukorrekt å si det, sier 
Kristiansen.

– Vi tar ikke dette alvorlig nok, 
om vi bare avfeier det. Kanskje 
må vi i større grad se på forskjel-
lige holdningskampanjer som 
en del av tiltakene for å få ned 
sykefraværet her i landet, sier 
YS-leder Tore Eugen Kvalheim, 
som i lengre tid har satt fokus på 
nettopp slike forhold. 

I 2008 flyttet folkebiblioteket i 
Sande kommune i Vestfold inn i nye 
lokaler i sentrum. Nå har de gjort opp 
status etter det første hele drifts-
året. Utlånstallene for 2009 viser 
en økning på ca. 20 prosent, noe 
de ansatte på biblioteket selvsagt er 
veldig godt fornøyde med. De har 
fått 600 nye lånere, et imponerende 
tall for en kommune på drøyt 8000 
innbyggere. 

- Det er jo vanlig at flytting av bibli-
otek til mer attraktive lokaler og belig-
genhet fører til høyere utlån. Det er 
derfor ekstra gledelig at vi også kan 
notere 600 nye lånere. Det er helt 
klart at mange flere enn tidligere har 
fått øye på oss, forteller konstituert 
biblioteksjef Kari W. Arntsen til Sande 
Avis. - Det virker også som det er mer 
spontane besøk, siden vi nå synes i 
sentrum blant butikker og leiligheter, 
legger hun til.

Sande har fått 
600 nye lånere!

Mengden innlån fra andre bibliotek 
har også steget. Folk er blitt klar over 
muligheten til å få bøker og medier fra 
andre bibliotek. Dermed utnyttes den 
samlede bokstammen i for eksempel 
Vestfold mye bedre. - Vi har en trans-
portordning som gjør at bestilte bøker 
fra en annen kommune kan komme til 
oss allerede en dag eller to etterpå, 
forteller Arntsen.

Bokbusstilbudet i Sande er det imid-
lertid slutt på. De skolene i kommunen 
som har benyttet seg av bokbussen 
mistet tilbudet fra nyttår, da dette ble 
lagt ned. 

- I Sande har det vært sju bokbuss-
stopp, med et samlet utlån i 2009 på 
8421. Dette tallet er skyhøyt over de 
andre små kommunene i Vestfold, 
og bare Tønsberg har alt i alt høyere 
bokbuss-utlån enn Sande, fastslår 
biblioteksjefen på Sande bibliotek. 

Nordland fylkeskommune har inn-
gått avtale med Høgskolen i Bodø 
om et videreutdanningstilbud i ”Pe-
dagogikk og veiledning for bibliote-
kansatte”’ i de videregående skolene 
i Nordland. Tilbudet utgjør 10 studi-
epoeng. Initiativtakere er opplærings-
senteret, Bibliotekfaglig ressurssenter 
ved Bodin videregående skole og ei 
arbeidsgruppe blant de bibliotekan-
satte. 

Nordland fylkeskommune oppgir 
som bakgrunn for tilbudet at det er 
opptatt av god kvalitet på bibliotek-
tjenesten i videregående opplæring. 
De minner om at de stiller krav om 
fagutdannet bibliotekar ved alle sko-
ler. Strategisk plan for skolebibliotek 
i videregående opplæring i Nordland 

Videreutdanningstilbud ved Høgskolen i Bodø

Pedagogikk og veiledning 
for bibliotekansatte 

2007-2010 gir klare føringer og på-
peker også behovet for pedagogisk 
kompetanse. 

Veiledning står sentralt i alle typer 
bibliotek og fylkeskommunen gir nå 
bibliotekansatte i og utenfor fylket en 
mulighet for å delta i studiet dersom 
det blir ledige studieplasser. Dette kan 
være et ledd i å styrke samarbeidet 
mellom bibliotekområdene på. Kanskje 
det også åpner muligheter for gjensi-
dig hospiteringsperioder. 

Studiet består av 3 samlinger á 2 
dager med oppstart 9.-10. mars 2010. 
Avsluttende eksamen i juni 2010. På-
meldingsfrist er satt til 15. februar. 

Mer informasjon på: 
http://www.bodin.vgs.no. 

[ ARBEIDSLIV, UTDANNING OG BIBLIOTEKUTVIKLING ]



Troms BF
Torsdag 4. mars kl 19.00
Tromsø bibliotek og byarkiv, 
Undervisningsrommet

Nordland BF
Onsdag 10. mars kl 17.30
Bodø (Sted ikke bestemt)

Hordaland BF
Torsdag 18. februar kl 16.00 
Bergen offentlige bibliotek

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 sentralt 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!

Ingenting er vel dejligere enn København i 
vårlig drakt?
Styret for Aleph Brukergruppe og Bibliotekenes 
IT-senter ønsker deg hjertelig velkommen til 
brukermøtet for Alephbibliotek. Vi gleder oss til 
å ta deg med på en spennende og lærerik tur 
med matnyttige seminarer, sosial og faglig 
nettverksbygging, og ikke minst et inspirerende 
opphold på Den Sorte Diamant, Det kongelige 
danske bibliotek. Du får også tid til å nyte våren 
i den danske hovedstaden sammen med gode 
kollegaer, nyte god mat og hyggelig samvær!

Les mer om det spennende programmet  
og meld deg på under Arrangementer på 
www.bibits.no!
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Velkommen til Aleph  
brukermøte i Danmark!

Bli med oss til dejlige 
København 12 – 14 april!
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Tekst & foto: Erling Bergan

Kravsdokumentene til hovedoppgjøret 
er under utarbeiding i Bibliotekarfor-
bundet. Det gjelder alle sektorer. Men 
forbundsledelsen går ikke ut med noe 
ennå. BF-leder Monica Deildok viser til 
at dette er vanlig i alle forbund.

- Hvorfor kan dere ikke si noe 
generelt om størrelse på kravene, 
eller innretning på kravene?

- Vi mangler en del av grunnlagsma-
terialet. Dette kan gi momenter som 
må tas hensyn til. På statsområdet ven-
ter vi på rapport fra partsammensatt 
utvalg vedrørende likelønn, vi venter 
også på resultater fra en spørreun-
dersøkelse blant medlemmene. Det 
er ikke bare forsiktighet og taktiske 
forhold bak vår tilbakeholdenhet nå. 
Det er også reelt, at vi som seriøs part 
i oppgjøret må kjenne hele grunnlaget 
vi skal forhandle på.

- Hvordan blir prosessen i BF?
- Vi har bedt om innspill fra fylkesla-

gene. Forbundsstyret hadde sin første 
runde med drøftinger i styremøte 28. 
januar. Så tar vi en ny runde før de 
første kravene vedtas innen fristen for 

BF forbereder nytt hovedoppgjør
Det er ennå flere måneder til årets tariffoppgjør vil prege 
nyhetsbildet. Men forberedelsene er for lengst i gang. 
Forbundsstyret i BF hadde sine første drøftinger av krav 
28. januar. Men forbundsleder Monica Deildok holder 
kortene tett til brystet.

oversending til YS 15. februar. Utover 
våren vil en så se at forhandlingsord-
ningen ikke er helt lik i alle sektorer. På 
statlig tariffområde er det hovedorga-
nisasjonene som har forhandlingsret-
ten, på kommunalt område er det de 
enkelte forbundene. Uansett er det 
mye koordinering av krav. Gjennomslag 
er ofte avhengig av at mange aktører 
sier det samme.

- Men du kan vel si noe om hva 
som blir hovedsaker i oppgjøret?

- I fjor var det jo pensjon som var 
det altoverskyggende tema. Det var 
klart lang tid i forveien. I år er det ikke 
like åpenbart på forhånd. Men likelønn 
seiler opp som et svært aktuelt tema 
å finne gode løsninger på. 

- Er alle parter enige om viktig-
heten av likelønn?

- Det kan se ut til å bli strid om 
en statlig finansiert likelønnspott i 
oppgjøret. Forslaget stammer fra like-
lønnskommisjonens rapport i 2008. Et 
viktig spørsmål vil være hvilke grupper 
en slik pott eventuelt skal gjelde for. 

- Hva mener BF om en slik like-
lønnspott?

- Landsmøtet vårt vedtok en egen ut-

talelse om likelønnskommisjonens rap-
port i 2008. Vi var svært tilfreds med 
at rapporten så grundig dokumenterte 
de kjønnsbetingede lønnsforskjellene

i Norge. Vi mente  at rapporten 
dannet et godt grunnlag for konkret 
arbeid med likelønn, og at partene 
i arbeidslivet, regjering og storting 
må følge opp likelønnskommisjonens 
forslag. Vi trakk spesielt fram tre 
punkter, og ett av dem var de 3 mil-
liarder kronene over statsbudsjettet 
til lønnsløft for kvinnedominerte yrker 
i offentlig sektor.

- Tror du det kommer en slik li-
kelønnspott fra regjeringen?

- Det vil jeg ikke ha noen formening 
om nå. Det eneste jeg kan si er hva 
landsmøtet har uttalt, og at vi tar dette 
på alvor. 

- Er det andre måter å fremme 
likelønn på i dette oppgjøret, enn 
ved at staten bidrar med en egen 
pott?

- Igjen vil jeg vise til hva landsmøtet 
fremhevet fra likelønnskommisjonens 
forslag. I tillegg til den statlige pot-
ten, trakk de fram at kommisjonen 
anbefalte arbeidslivspartene i privat 
sektor å sette av midler til kombinerte 
lavtlønns- og kvinnepotter, og forsla-
get om tariffestet rett til lønnstillegg 
for foreldre som tar ut foreldrepermi-
sjon. Og jeg minner om siste setning 
i landsmøtets uttalelse: ”Bibliotekar-
forbundet forventer at likelønn blir et 
sentralt tema i det offentlige lønns-
oppgjøret.”

- Vil BF fremme generelle tillegg 
ut over likelønnstiltakene?

- Vi diskuterer alle sider ved opp-
gjøret i den fasen vi er i nå. Mer kan 
jeg ikke si om det. Jeg vil minne om 
at dette er et hovedoppgjør, det vil si 
at alle sider ved hovedtariffavtalene 
i de ulike sektorene er åpne for for-
handlinger. Forbundsleder Monica Deildok ser likelønn som en stor tariffsak i vårens oppgjør. (Foto: Erling Bergan)

[ TARIFF 2010 ]
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Godt nytt innredningsår 2010!
Et utvalg biblioteker vi har  
levert innredning til i 2009:  
Sør-Odal Bibliotek
Hauketo skolebibliotek Oslo 
Odda Bibliotek 
Ibestad Kulturhus 
Lindeberg skole 
Gildeskål Bibliotek
Nøtterøy vgs 
Årdal Bibliotek 
Samisk Høgskole 
Froland Folkebibliotek  
Rendalen Folkebibliotek
Kulturtorget Vigeland 
Madla Folkebibliotek
Manglerud videregående skole
Chr.Michelsens Institutt 

Vågsbygd Bibliotek 

 www.bseurobib.no

ROM FOR
 OPPLEVELSE

Ny kunde-
avis ute 

21. Januar!

YS-lederen om 
tilstanden i 
norsk arbeidsliv
Resultatene fra YS Arbeidslivsbarometer 
slår tilbake antagelsen om at arbeidslivet 
har blitt mer brutalt. - Det var overras-
kende også for oss at arbeidstakerne gir 
et så klart uttrykk for at de mestrer kra-
vene om økt kompetanse, og at de opp-
lever at mer krevende jobber ikke gir mer 
stress, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

YS Arbeidslivsbarometer, som ble lansert høsten 2009, viser 
at norske arbeidstakere opplever at det har blitt mer krevende 
på jobb enn før, men sier samtidig at stresset ikke har blitt høy-
ere av den grunn.  

- Alt i alt har norske arbeidstakere det bra på jobb. Flertallet av 
de som er intervjuet sier de er godt fornøyd, at de har en inter-
essant, selvstendig og meningsfull jobb og at de opplever at de 
mestrer jobben sin, opplyser YS-leder Tore Eugen Kvalheim..

I toppsjiktet når det gjelder mestring
- I forhold til andre europeiske land ligger Norge helt i topp-

skiktet når gjelder mestring og muligheten til å lære nye ting og 
få jobbe med det man kan best, påpeker han.

YS-lederen sier også han ble overrasket da resultatene fra YS 
Arbeidslivsbarometer viste at det ikke er hold for påstanden om 
at det norske arbeidslivet har blitt mer brutalt og at dette kan 
være en av årsakene til at sykefraværet stiger.

- Vi har gjerne en stereotyp oppfatning av at omstillinger og 
økende krav til de ansatte har ført til det som gjerne betegnes 
som et brutalisert arbeidsliv. Resultatene fra Arbeidslivsbarome-
teret viser at dette ikke stemmer.

Mindre brutalt arbeidsliv
Også en undersøkelse gjennomført av forskningsstiftelsen 

Fafo og SSBs levekårsundersøkelse visert at arbeidslivet har 
blitt mindre brutalt enn før.

- Samtidig er det viktig å presisere at vi fortsatt har store 
utfordringer i den useriøse delen av arbeidslivet når det gjelder 
kampen mot sosial dumping, og en heseblesende konkurranse-
utsetting. Poenget er at vi må fokusere på det som er bra, de 
gode eksemplene, også i våre felles anstrengelser for å redusere 
sykefraværet og inkludere flere i arbeidslivet.

- Vi har blitt innprentet at arbeidslivet har blitt stadig tøffere 
de siste tjue årene.  YS Arbeidslivsbarometeret gir ikke støtte 
til en slik påstand. Det er først når vi fester oss ved det som 
fungerer bra at vi kan redusere sykefraværet og skape et enda 
bedre arbeidsliv. Da kan vi gjøre mer av det som fungerer, sier 
Kvalheim. 

[ ARBEIDSLIV ]
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Karis kalender

Intertekstualitet
Du kan si hva du vil om Steve Jobs, 

men han kjenner sitt publikum. Og nå 
har han gjort det igjen: etter måne-
der med rykter og lekkasjer (en helt 
genial måte å få gratis reklame på) 
presenterte han forleden Apples nyeste 
”dings”: nettbrettet iPad. 

I norske medier har brettet, som 
blant mye annet skal konkurrere med 
Amazones Kindle, fått tilnavnet Jobs 
bok. Her ligger det en herlig liten ironi 
som jeg skal komme tilbake til om et 
øyeblikk.

Det sies at Apple er flinke til å pro-
dusere teknologi som endrer vår måte 

å tenke på; det var det de gjorde med 
iPod og iPhone.  Og mange spør seg 
nå om det er kimen til en ny mediere-
volusjon vi er vitne til? 

Revolusjon 
eller mer av det samme?

Hvis jeg skal være litt naiv, kan jeg 
tenke at dette nye brettet egentlig bare 
er en oppblåst mobil. iPad viderefører 
iPhone-teknologien og byr på det samme 
brukervennlige grensesnittet og tjeneste-
mangfoldet som mobilbrukerne har satt 
så stor pris på. For Apple vet bedre enn 
de fleste at ”kunden er konge”. 

Nå utvides dette vinnerkonseptet til 
å omfatte mange flere medieområder; 
iPad tar kort sagt mål av seg til å bli 
den ultimate plattformen for brukeropp-
levelse av alle typer medier, fra musikk, 
video og film, til aviser, tidsskrifter og 
bøker, og ikke minst for spill.

Men er dette noe helt nytt, eller er 
det først og fremst et redskap for å øke 
mediekonsumet?

Jobs’ bok – ”tredjeprodukt” 
eller konvergens?

Apple mener å ha identifisert en 
markedsnisje mellom laptop og mobil, 

Apple vil lage betalingsmodeller for de nye tjenestene som glir umerkelig inn i brukernes forbrukshverdag, tror Kari Frodesen om virkningen av Steve Jobs 
nye IPad. ”En betalingsterminal for sofakroken”, som Dagbladets Jan Omdahl påpeker. (Foto: Matt Buchanan)
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og de presenterer iPad som et ”mel-
lomprodukt” – en multimedieenhet 
som kan dekke resten av våre digitale 
behov. 

Siden lesebrettene kom for alvor i 
fjor, har jeg ventet på neste genera-
sjon av teknologiutviklingen; en platt-
form som forener lesebrettet med min 
bærbare på den ene siden og mobilen 
på den andre. Som bruker er jeg glad 
i alt-i-ett-løsninger, så Kindle ble aldri 
noen stor fristelse.  

Jeg tenker at iPad er første genera-
sjon av det ”samleproduktet” jeg har 
ventet på, for den ribber da vitterlig 
både PC, mobil og iPod for mange av 
deres bruksområder: spill, video og 
film fra PC, de mange småapplikasjo-
ner (apps ) som brukerne elsker, fra 
mobilen, og musikken fra iPod. 

Det som blir igjen er tekstproduk-
sjonen på PC og telefonidelen av 
mobilen. Personlig tror jeg forøvrig at 
det bare er et tidsspørsmål før iPad 
tar opp i seg telefonidelen av iPhone 
– trolig som bildetelefon. Noen av 
modellene har 3G-nett, og en løsning 
med ”tvillingkort” må da ligge snu-
blende nær? Men her handler det nok 
mye om å bevare markedet for øvrige 
produkter, så det kan jo hende det tar 
en stund før vi kommer dit.

Konsumerisme for 
alle penga?

Jan Omdahl i Dagbladet (28/1) 
peker etter min mening på den mest 
sentrale endringsfaktoren når iPad blir 
allemannseie: at den – i enda større 
grad enn i dag – vil øke betalingsviljen 
hos forbrukerne ved å bli ”en beta-
lingsterminal for sofakroken”. 

Det er her jeg tenker at revolusjo-
nen kommer. På samme måte som 
det er blitt usigelig enkelt (og billig) 
å kjøpe musikk fra iTunes til 8 kroner 
pr spor, så vil Apple inngå avtaler 
om innholdstjenester, og lage beta-
lingsmodeller for de nye tjenestene 
som glir umerkelig inn i brukernes 
forbrukshverdag. 

Baksiden av medaljen er Apples 
proteksjonistiske forbrukerpolitikk. 
i-markedet er et lukket univers hvor 
kundene er svinebundet til Apples 
teknologiske plattform – en velkjent 
måte å opprettholde sitt marked på.  

Og det er her jeg finner en liten 
(sikkert utilsiktet) ironi. 

Jobs bok – 
en intertekstuell ironi 

Bibelens Job var en hardt prøvet mann. 
Når han klaget til Gud over sin skjebne, 
fikk han vite at den allmektige ikke trenge 
å forklare seg for sine skapninger. Job 
fikk beskjed om å avfinne seg med sin 
skjebne, for premissene for ”samarbei-
det” var lagt. Ikke helt ulikt forholdet mel-
lom Apple og deres kunder, med andre 
ord; som Job, må Apple-kundene tilpasse 
seg leverandørens spilleregler. 

Job fikk, etter et langt liv i lydighet, 
sin belønning i form av både rikdom, 
mange sønner og (noen få!) vakre 
døtre. Apple-kundenes belønning er 
markedets lekreste og mest brukervenn-
lige medie produkter. For riktignok er 
Apple-universet et låst bur, med det er 
et gyllent bur. 

Det er få som betviler at iPad vil bli en 
bestselger. 

 Kari Frodesen
Spesialbibliotekar

Apple mener å ha identifisert en markedsnisje 
mellom laptop og mobil, skriver Kari Frodesen 
om den nye ”boka” til Apple-sjef Steve Jobs. 
Her er han under forrige måneds lansering av 
IPad, multimedieenheten som Apple håper vil 
dekke de fleste av våre digitale behov. (Foto: 
Matt Buchanan) 

Deichman 
lanserer 
nytt sosialt 
nettsted

YouTube, MySpace, 
og Flickr på ett sted 
– det er slik Deich-
manske bibliotek 
presenterer Reaktor. 

Reaktor skal i følge biblioteket 
være Norges første sosiale me-
dium med alle disse funksjonene 
samlet. Alle som er interessert i 
film, foto, animasjon, musikk, teg-
neserier, tekst eller tegning skal 
kunne legge ut egne verk, kom-
mentere andres og bli kjent med 
folk med samme interesse.

Deichman lanserer Reaktor gjen-
nom en stor talentkonkurranse., 
med tema  «kontraster». Et knippe 
fagpersoner er engasjert som jury 
innenfor de ulike uttrykksformene , 
blant annet Erle Kyllingmark på foto 
og Øystein Runde på tegneserier. 

Reaktors konsept og idé er 
utviklet av Deichmanske bibliotek 
og Trondheim folkebibliotek. Pro-
sjektet er støttet av ABM-utvikling 
og har Kulturnett som faglig sam-
arbeidspartner. Firmaet Redpill Lin-
pro AS har programmert tjenesten. 
Reaktor er et norskprodusert og 
ikke-kommersielt alternativ til de 
eksisterende sosiale nettstedene 
på internett i dag.

Mer om Reaktor-prosjektet på 
www.minreaktor.no. 

[ DIGITALE UTFORDRINGER ]
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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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Sophies verden
Sophie Essmat er bibliotekar med mastergrad fra  
Høgskolen i Oslo. Hun er opprinnelig fra Kurdistan i Iran. 
Fram til sommeren er hun spaltist i Bibliotekaren.

Jeg husker fortsatt hennes 
blide ansikt. Hun moti-
verte oss alltid til å delta 
i frivillige aktiviteter. Hun 
var ikke bare en lærer 
på Universitet i Teheran 
- Fakultet av bibliotek og 
informasjonsvitenskap. 
Hun var også en venn for 
sine elever og et bevis på 
hvordan store ambisjoner 
kan nås med bare frivillige 
arbeid.  

Noushafarin (Noushin) Ansari er 
en anerkjent iranske bibliotekar, pe-
dagog og leder, født i Simla, India, i 
1939. Hennes foreldre var diploma-
ter, derfor ble hun utsatt for mange 
språk og kulturer i Asia og Europa. I 
1958-1960 studerte hun bibliotekfag 
i Genève, en disiplin hun fortsatte ved 
McGill University og ved University of 
Toronto. Hun jobbet som bibliotekar 
ved Delhi Public Library, og Teheran 
University Central Library, og ble 
bibliotekdirektør ved fakultet for litte-
ratur og humanistiske fag ved Teheran 
universitet.

Noushafarin Ansari begynte å un-
dervise ved fakultet for bibliotek- og 
informasjonsfag ved Teheran uni-
versitet i 1968 og pensjonerte seg 
i 2000. Tidlig i karrieren sluttet hun 
seg til Children’s Book Council of Iran, 

en non-profit 
organisasjon, 
og ble valgt 
til generalse-
kretær i 1978 
– og er det 
f r e md e l e s . 
Hun har spilt 

Noushins blide ansikt
en betydelig rolle i utviklingen av 
denne organisasjonen og av frivillig-
het i Iran.

Frivillige aktiviteter 
for studenter

Hun underviste to fag på bachelor-
nivå da jeg var student på universitetet 
i Teheran. Hun introduserte organi-
sasjonen ”Children’s Book Council of 
Iran(CBC)” for oss og ba alle studenter 
å delta i frivillige aktiviteter for orga-
nisasjonens mål. Da jeg var student 
på universitetet i Teheran var vi mer 
enn 50 studenter i bibliotekfag som 
deltok i frivillige aktiviteter for denne 
organisasjonen. 

Vi fikk mange spennende og mor-
somme oppgaver, blant annet å trene 
i historiefortelling, boklesing for in-
stitusjoner som sykehus, barnehjem, 
kriminalomsorg og utdanningsinstitu-
sjoner. Vi var 7- 8 grupper med for-
skjellige oppgaver og deltok på ulike 
aktiviteter. 

Litteratur til barn i fengsel 
Vi besøkte flere ganger barnehjem 

og fengsler for kriminelle barn. Vår 
oppgave var å fortelle eventyr og spen-
nende historier til barna og motivere 
dem for å delta i ulike aktiviteter som 
vi har arrangerte. Vi motiverte dem til 
å delta i tradisjonelle leker og bruke 
sine fantasier til å gjette slutten av 
eventyr. Vi tok opp lydbøker for barn 
som ikke kunne lese persisk flyttende, 
for eksempel afghanske flyktningbarn 
som bodde i Iran. Og samtidig tok vi 
opp lydbøker for blinde barn og for 
andre funksjonshemmede barn.

Det hendte at vi deltok med å eta-
blere små bibliotek inni et sykehus, 
barnehjem eller fengsel. Det var vondt 
å se et seksårig barn sitte i fengsel 
som en kriminell, bare fordi hun var 
sulten og hadde stjålet penger, eller 
bare fordi han var nødt til å jobbe og 

arbeidsgiveren hevder at han hadde 
stjålet noe. Ja, det var vondt, men vi 
var samtidig veldig glad for at vi i det 
minste kunne treffe dem av og til, og 
kunne fortelle et eventyr eller bare å 
lære dem noe nytt.

Flyktningbarn
En morsom oppgave var å jobbe med 

afghanske barn. De var flyktninger i Iran 
og var i en veldig vanskelig situasjon. 
Vi etablerte et bibliotek for dem i en 
bydel i Teheran som har flest flykt-
ninger. Da vi jobbet med de frivillige 
aktivitetene for afghanske barn, var vi 
glad og stolt for å hjelpe dem. Men vi 
var ikke klar over hvor stor betydning 
den liten tjenesten hadde i deres liv. 
I dag er jeg selv en flyktning og mitt 
barn er et flyktningbarn, og nå innser 
jeg hvor stor rolle slike tjenester kan 
spille i livet til et flyktningbarn. 

Det er sikkert overraskende for dere i 
det norske samfunnet, når jeg forteller 
at overnevnte organisasjon ikke fikk 

Noushafarin (Noushin) Ansari er en anerkjent 
iransk bibliotekar, pedagog og leder. Hun 
har jobbet ved folkebiblioteket i Delhi i India 
og ved universitetsbiblioteket i Iran. Essmat 
Sophie skriver her om hennes store innsats 
for å utvikle Children’s Book Council of Iran, 
en non-profit organisasjon med en rekke 
aktiviteter for å fremme barnelitteratur i Iran. 
(Hastim/CC)

[ BARNEBIBLIOTEKARBEID ]
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noen støtte fra staten. Finansiering er 
gjennom medlemskontingenter, dona-
sjoner, gjennomføring av kulturprosjek-
ter, salg av publikasjoner og royalty for 
en encyklopedi for ungdom. 

Jeg blir fortsatt imponert når jeg 
tenker over hvor mange ivrige men-
nesker som ville samarbeide med 
organisasjonen - helt frivillig og uten 
noen forventninger. Vi studenter på 
universitet jobbet av og til 8-9 timer 
frivillig per uke. Men en som dr Ansari 
jobbet av og til mer enn 30 timer frivil-
lig per uke. 

Forhistorien
Hvordan ble CBC etablert? Og hva 

er dens viktige oppgaver? Det star-
tet vinteren 1962. En gruppe på 37 
fagfolk og andre som var interessert i 
den kulturelle utviklingen av den yngre 
generasjon, møttes for å legge grunn-
laget for en institusjon til å fremme 
barnelitteratur i Iran. CBC ble registrert 
som en frivillig, non-profit, kulturell 
organisasjon i 1968. 

Formålet er å støtte utviklingen av 
nasjonal litteratur for iranske barn og 
unge, å produsere store verk som 
encyklopedien for unge, å etablere 
en hensiktmessig organisering for å 
gjennomføre arbeidet, å fremme ut-
vikling av barnas lesekultur, å samle 
ressursene for å yte bibliotektjenester 
og etablere små typer biblioteker, og 
å introdusere iransk barnelitteratur til 
andre land.

For å oppnå disse målene gjen-
nomfører organisasjonen mange 
ulike aktiviteter. De har eget forlag 
og utgir publikasjoner om barne- og 
ungdomslitteratur, de har seminarer 
og utstillinger, og de har nasjonale og 
internasjonale relasjoner. 

Encyklopedi for barn og unge
Et av de viktigste målene for CBC 

var å lage et oppslagsverk for iran-

ske barn og unge, som en pålitelig 
referansekilde for tilgang til korrekt 
og dokumentert kunnskap, med både 
vitenskapelige og populære perspek-
tiver, inspirert av historie, kultur og 
idéer om Iran.

Derfor begynte de å etablere Ency-
clopedia for Young People (EYP). EYP 
inneholder artikler om emner innen 
mange ulike felt med autoritative og 
presise fakta og data, presentert i et 
enkelt språk ledsaget av illustrasjoner, 
kart, diagrammer og tabeller for unge 
mennesker på 10 til 16 år. 

Det finnes mer enn 100 spesialis-
ter som arbeider i 12 RG (Reviewing 
Group). RGs består blant annet av føl-
gende grupper: persisk skjønnlitteratur, 
oversatt skjønnlitteratur, illustrasjoner, 
poesi, sakprosa, referansebøker, tids-
skrifter, unge voksnes manuskripter, 
litteratur for avanserte lesere, og 
forskning. 

Internasjonale 
forbindelser 

CBC ble medlem av IBBY i 1964, og 
fungerer som dets nasjonale seksjon 
i Iran. De deltar aktivt i alle IBBYs ak-
tiviteter, som nominasjonen av iranske 
forfattere, illustratører, oversettere 
til IBBY-tildelinger, oversettelsen av 
meldinger om Inter-
national Children’s 
Book Day til per-
sisk,  samarbeid 
med  Book b i rd , 
n o m i n e r i n g  a v 
medlemmer til HC 

Andersen Award Jury og deltakelse i 
IBBYs kongresser.

CBC har også fungert som en partner 
for UNHCR, UNICEF, og Ockenden In-
ternational, hovedsakelig for prosjekter 
relatert til afghanske flyktningbarn.

En ressurs for DFB
Jeg ser gjerne at Det flerspråklige 

bibliotek tar direkte kontakt med 
overnevnte organisasjon og ber dem 
anbefale gode barnebøker på persisk. 
Siden CBC har veldig gode rådgivere 
og samarbeider tett med forfattere og 
alle som jobber med barnelitteratur, 
er det lurt for et flerspråklig bibliotek 
å få råd fra CBC for å skaffe persiske 
barnelitteratur.

Jeg selv er medlem av denne organi-
sasjonen og ber alle som er interessert 
i å støtte denne organisasjon, å se på 
deres nettside på www.cbc.ir. 

Encyclopedia for Young People (EYP) er et stort 
prosjekt for Children’s Book Council of Iran. Det 
er planlagt å bli å 22 bind, hvorav seks bind er 
ferdigstilt. EYP skal være et oppslagsverk for 
iranske barn og unge, som en pålitelig referan-
sekilde for tilgang til korrekt og dokumentert 
kunnskap, skriver Sophie Essmat. 

[ BARNEBIBLIOTEKARBEID ]
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Tekst:  Jens Christian Batt
Foto:   Kristian Lislerud

Det blir ikke mindre press på statlige 
tjenester i nærmeste fremtid. Det er 
hovedinntrykket etter debatten mellom 
Høyres Erna Solberg og Arbeiderparti-
ets Marit Nybakk på YS Stats konfe-
ranse i slutten av januar.

Det kom ingen uventede standpunk-
ter fra de politiske debattantene. Fra 
Marit Nybakks ”En sterk og god offent-
lig sektor er en forutsetning for god 
tjenesteproduksjon”, til Erna Solbergs 
”Ja, offentlige tjenester vil fortsatt være 
under press”.

Stortinget med 
motstridende mål

Forventningene til de offentlige 
tjenestene er større enn det man kan 
levere, ifølge Solberg, som samtidig 
mente at i vår medieverden blir saker 
ofte fremstilt verre enn de er. Hun 
pekte også på hvilke styringssignaler 
som blir gitt. Ofte setter Stortinget 
ulike mål som strider mot hverandre. 
Det bør være ett virkemiddel for hvert 
mål, ellers går det galt. Politikerne 
prøves for lite på resultatlevering. De 
må i større grad bli målt på hva det 
offentlige leverer.

Bedre kvalitet
Nybakk trakk fram behovet for bedre 

kvalitet og større tilgjengelighet på 
de offentlige tjenestene for å møte et 
økende krav til førstelinjetjenesten. 
Dette reduserer ikke akkurat presset 
på de som utfører disse tjenestene i 

- Ikke mindre press
Det blir ikke mindre press på statlige tjenester i nær-
meste fremtid, i følge politikerdebatten mellom Erna 
Solberg og Marit Nybakk på YS Stats konferanse.

dag. På spørsmål fra en NAV-ansatt om 
ikke NAV kunne få tid til å virke etter 
intensjonene, var det lite politikerne 
kunne love.

Forventninger,
uten ”quick fix”

Nettopp NAV ble trukket fram som 
et eksempel på en etat under press. 
Det var bred enighet om at Stortinget 
i fellesskap var med å skape store 
forventinger til NAV. Burde ikke noen 
ha sagt ifra for å dempe disse forvent-
ningene? Her kom det flere forslag – 
alt fra Bondevik til NAV-sjef Sagli, og 
svaret er ja, det burde noen ha gjort. 
Noen resept på hvordan dempe pres-

set uteble, for noen ”quick fix” er det 
i hvert fall ikke.

Underfinansiert
Forsamlingen fikk bekreftet at dette 

handler mye om politisk spill og reto-
rikk. Forfatter og journalist Magnus 
Marsdal oppsummerte debatten med 
at han syntes det var merkelig at ingen 
fokuserte på om offentlige tjenester 
faktisk var underfinansiert. Er ethvert 
rop om mer ressurser bare å skrike 
for sin syke mor, eller er det faktisk et 
behov? Et tankekors politikerne bør 
merke seg. 

 

Statlige tjenester under press, var tema for YS 
Stats konferanse i slutten av januar. Mens Arbei-
derpartiets Marit Nybakk (til høyre) snakket om 
at en sterk og god offentlig sektor er en forutset-
ning for god tjenesteproduksjon, hevdet Høyres 
Erna Solberg at offentlige tjenester fortsatt vil 
være under press.

[ ARBEIDSLIV ]
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BF-sekretariatet svarer

Ferier, feriepenger og vikariater
SPØRSMÅL:

Jeg har jobbet siden juni 2009 i full 
stilling. Jeg har hele tiden vært i vi-
kariater på ulike filialer, men i samme 
bibliotek. Nå har jeg noen spørsmål 
i tilknytning til denne situasjonen og 
ferie:

Har man rett på noe som helst ferie  y
når man er i vikariater? 
Hvor lenge må jeg ha jobbet for å  y
ha rett til ferie? Er det slik at jeg 
har rett på ferie i år, ettersom jeg 
begynte i 2009? Eller må jeg ha 
jobbet et fullt år?
Hvordan er reglene for dette og  y
hvor finner jeg dem?

SVAR:
Du finner ferieloven og detaljene 

på www.lovdata.no, men jeg skal 
prøve å forklare det du lurer på.

Generelt sett har du rett på 5 
ukers ferie fra det året du begynner 
å jobbe, så lenge du begynner før 
30.september. Hvis du begynner 
etter 30.september har du rett på 
1 uke, forutsatt at du ikke har tatt ut 
full ferie hos en annen arbeidsgiver 
først. I ditt tilfelle har du dermed 
rett på full ferie i 2010 (og hadde 
rett på det i 2009 også). 

Men feriepenger opptjenes året 
før du tar ferie. Selv om du har vært 
på ulike filialer, så er det formelt 

sett kommunen som er din arbeids-
giver og som har et samlet ansvar 
for at du får ferie og feriepenger. 
Litt mer detaljer om dette:

Feriepenger: Når du jobber og 
mottar lønn så opparbeider du 
samtidig feriepenger. Feriepenger 
utbetales vanligvis i juni som er-
statning for vanlig lønn (eller når 
en slutter), men er beregnet ut fra 
10,2% av det du tjente året før. 
Det vil si at du må regne med å få 
mindre utbetalt i juni enn du ellers 
får som full månedslønn siden du 
ikke har jobbet hele året i 2009.

Feriepengegrunnlaget for 2010 
skal stå på lønns- og trekkoppga-
ven som en får i januar.

Ferie: Må skilles litt fra ferie-
penger. Du har rett til ferie på lik 
linje med andre ansatte. 5 uker i 
løpet av et år, minimum 3 av dem 
om sommeren. De som fyller 60 
år innen 1.september i ferieåret 

har i tillegg rett på en ekstra uke. 
Denne ferieretten har du uavhengig 
av hvor mye feriepenger du har 
opptjent, men du må regne med 
at det blir ”smalhans” i juni hvis du 
planlegger å ta ferie alle 5 ukene i 
løpet av året. Hvis du ikke har råd til 
å ta full ferie (5 uker) i 2010, så kan 
du få hjelp av personalavdelingen 
til å beregne hvor mange ferieda-
ger feriepengene dine tilsvarer og 
ta tilsvarende dager med ferie, og 
så avtale at du jobber som vanlig i 
restferien med ordinær lønn.

Da håper jeg at du finner ut av 
dette og får en god ferie, ta gjerne 
kontakt igjen hvis det dukker opp 
noen flere spørsmål!

Med vennlig hilsen
Hanne Brunborg

Nestleder i BF
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Norsk som 
morsmål
SPØRSMÅL:

I hvilke jobber kan man stille krav om 
norsk som morsmål?

SVAR:
I bokmålsordboka defineres morsmål 

som det første språket en lærer og som 
en behersker best.  Etter ombudets 
vurdering kan det vanskelig tenkes 
tilfeller hvor det vil være saklig å kreve 
morsmål som kvalifikasjon til en jobb.   

Det er ikke nødvendigvis en be-
tingelse for gode språkkunnskaper, 
at man har språket som morsmål. 
Ombudet mener derfor at det er de 
formelle kvalifikasjonskravene som må 
komme fram i annonsen. Dersom det 
er nødvendig med svært gode norske 
språkkunnskaper, bør det fremgå av 
annonsen.

Å kreve at en arbeidstaker skal ha 
norsk som morsmål, vil derfor lett inne-
bære diskriminering av personer som 
ikke har norsk som morsmål, men som 
ellers fyller kravene til stillingen.

Diskrimineringsloven forbyr dis-
kriminering på grunn av språk. Hvis 
forskjellsbehandling på grunn av språk 
er nødvendig for å oppnå et saklig 

formål, og det ikke er uforholdsmessig 
inngripende overfor den eller de som 
forskjellsbehandles, anses forskjellsbe-
handlingen ikke som diskriminering, jf. 
diskrimineringsloven § 4 fjerde ledd. 

I arbeidslivet kan språkkrav være 
nødvendig for å oppnå et saklig formål 
dersom de begrunnes i arbeidet som 
skal utføres og stillingens kvalifika-
sjonskrav. Det vil være avgjørende 
hvor sentralt språket er i utøvelsen av 
arbeidet. Jo mer verbal og utadrettet en 
jobb er, jo mer relevant vil det være å 
legge vekt på språket. 

Det vil eksempelvis være forskjell på 
hvilke språkkrav som stilles til en lærer 
og en renholder på en skole. 

Som oppsummering kan vi si at det 
er lov å kreve et nivå i norsk som er 
nødvendig for å utføre jobben. Å kalle 
dette norsk som morsmål kan være 
diskriminerende fordi en ekskluderer 
kvalifiserte søkere bare fordi de ikke 
er født og oppvokst i Norge. 

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 

Likestillings- 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

Fra 1. januar 2010 har Norge fått nytt likestillings- og diskrimineringsombud. Sunniva Ørstavik 
har overtatt for Beate Gangås. (Foto: LDO)
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Forslag om 
en nasjonal 
drifts-
organisasjon
NBFs spesialgruppe 
for IKT fremmer føl-
gende forslag til vir-
keplanen på NBFs 
landsmøte 16. mars 
2010: 

”NBF skal i perioden ar-
beide for at det etableres en 
selvstendig nasjonal drifts-
organisasjon som skal drifte 
og utvikle sentrale organisa-
toriske digitale tjenester av 
typen Biblioteksvar, Ønskebok, 
Nasjonalt lånekort og andre 
prosjekt f.eks. en felles løsning 
for utlån av e-bøker. Den nasjo-
nale driftsorganisasjonen skal 
ta over vellykkede nasjonale 
prosjekt og bringe de over i 
en driftsfase. Organisasjonen 
skal ha en god og kontinuerlig 
dialog med det norske biblio-
tekmiljøet.”

Bakgrunnen for forslaget 
er at flere nasjonale prosjekt 
(f.eks. Biblioteksvar) er prisgitt 
støtte i statsbudsjettet og lett 
kan miste midler til videre drift, 
samtidig  som det er et sterkt 
ønske om at slike prosjekt dri-
ves videre som varige tjenes-
ter.  SIKT ønsker at NBF skal 
lansere ideen om en nasjonal 
driftsorganisasjon som kan ta 
vellykkede prosjekt og føre 
dem over i varig drift som fel-
lesløsninger for alle bibliotek. 
”Bare utfordringen med å finne 
en god løsning for bibliotek og 
e-bøker, er i seg selv nok til å 
ønske en felles driftsorganisa-
sjon velkommen”, heter det i 
begrunnelsen fra NBFs spesi-
algruppe for IKT (SIKT). 

Fri programvare, og spesielt Koha, 
har fått en stadig sterkere posisjon i 
bibliotekmarkedet, og mange bibliotek 
har inngått avtaler om teknisk støtte 
og andre tjenester gjennom BibLibre. 
Samarbeidet mellom BibLibre og 
Libriotech gir et lokalt selskap som 
kan bistå norske bibliotek med Koha 
og annen fri programvare, inkludert 
teknisk støtte.

BibLibre og Libriotech vil begge 
være representert på bibliotekmøtet 
på Hamar i mars, for å svare på spørs-
mål bibliotekene måtte ha om Koha og 
annen fri programvare.

Videre til neste nivå
Nicolas Morin, administrerende di-

rektør i BibLibre sier: - Samarbeidet 
med Libriotech er viktig for oss. Nå 
kan vi tilby tjenester skreddersydd 
etter behovene til norske bibliotek. 
Libriotech er en naturlig samarbeids-
partner for oss - et lite selskap som 
allerede kan vise til erfaringer med 
Koha. Vi har utvekslet ideer og pro-
sjekter med norske bibliotek i året som 
har gått, og vi føler at samarbeidet 
med Libriotech gir oss mulighetene 
til å ta dette videre til neste nivå og 
samarbeide om større prosjekter med 
disse bibliotekene.

Seriøst alternativ
Magnus Enger, grunnlegger av Li-

briotech, sier: - Libriotech har begynt 
å etablere seg selv og Koha som et 
seriøst alternativ i det norske biblio-
tekmarkedet. De første kundene er på 
plass, inkludert det høyt profilerte bi-
blioteket ved Sjøkrigsskolen i Bergen, 
ledet av bibliotekar, blogger og forfat-
ter Thomas Brevik. Å samarbeide med 
et selskap som BibLibre gir Libriotech 

Firmaer som støtter opp om Koha

BibLibre og Libriotech 
inngår samarbeid
BibLibre og Libriotech har inngått samarbeid for å tilby 
tjenester knyttet til Koha, Evergreen og annen fri pro-
gramvare i Norge.

fordeler i form av tilgang til deres dype 
kjennskap til, og årelange erfaring 
med, fri programvare for bibliotek 
generelt og Koha spesielt. Jeg gleder 
meg over den muligheten dette gir 
Libriotech til å hjelpe norske bibliotek 
med å ta i bruk fri programvare.

BibLibre
BibLibre er 

et europeisk 
firma som til-
byr løsninger basert på fri program-
vare. Da  Koha ble startet i 2000 som 
et integrert biblioteksystem tilgjengelig 
som fri programvare, hadde BibLibres 
medvirket tidlig  i prosjektet. Det har 
gitt firmaet relasjoner til bibliotek og 
bibliotekarers behov, som gjør at de 
tilbyr et spekter av tjenester til bran-
sjen, både utvikling, hosting og støtte 
for fri programvare. 

For mer informasjon, se http://www.
biblibre.com/english

Libriotech
Libriotech 

ble grunn-
lagt av bi-
b l i o t e k a r 
M a g n u s 
Enger i juni 
2009, for å tilby tjenester knyttet til 
fri programvare til norske bibliotek. I 
oppstartsfasen dreier dette seg først 
og fremst om tjenester knyttet til Koha. 
Tjenester som tilbys er installasjon, 
hosting, migrering av data, opplæring, 
vedlikehold og utviking.

For mer informasjon, se: http://
libriotech.no/  

[ DIGITALE UTFORDRINGER ]
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Det er fortsatt langt igjen 
til en juridisk bindende 
klimaavtale, men er viljen 
til stede må vi kunne for-
vente større forpliktelser i 
Mexico. Det sier YS-leder 
Tore Eugen Kvalheim, som i 
desember deltok under kli-
matoppmøtet i København 
sammen med delegater fra 
flere YS-forbund. 

Tekst & foto:  Liv Hilde Hansen

38 000 besøkende fra 192 land hadde 
søkt om akkreditering til klimatoppmøtet i 
København før jul, men det gedigne Bella 
Centeret hadde bare kapasitet til å ta i 
mot 20 000 av dem. 130 toppledere var 
til stede under innspurten i klimaforhand-
lingene: Presidenter og visepresidenter, 
statsministre, utenriksministre og ledere 
av internasjonale organisasjoner som FN 
og Verdensbanken. 

Norge var representert med blant annet 
statsminister Jens Stoltenberg, statsråd Erik 
Solheim, Norges forhandlingsleder Hanne 
Bjurstrøm og FN-utsending Gro Harlem 
Brundtland. Også YS, som de siste årene 
har jobbet målrettet med sin klima- og 
miljøpolitiske strategi, var til stede med 
til sammen tolv delegater, fordelt på YS-
sekretariatet og flere YS-forbund.

Til tross for iherdig innsats endte klima-
toppmøtet som kjent med store demon-
strasjoner, politisperringer, knallharde tak 
mellom utviklings- og industrilandene og en 
avtaletekst på fattige to og en halv side. 

YS-leder Tore Eugen Kvalheim mener 
utfallet av klimaforhandlingene i Køben-
havn kunne blitt enda dårligere. - Vi kunne 
risikert at det ikke ble noen klimaavtale i 
det hele tatt, sier han og mener det er lys 
i tunnelen:

- Klimatoppmøtet i København ga ver-
dens ledere en tydelig bevissthet rundt 
utfordringene. Det i seg selv borger for et 
godt utgangspunkt når man skal fortsette 
forhandlingene i Mexico. 

- Ett av dilemmaene i København var 
at den vestlige verden, med det forbruket 
vi har, var nødt til å legge mye penger på 

Håper på større klimaforpliktelser i Mexico
bordet skulle en få i land en klimaavtale. 
Industrilandene erkjente at dette var ut-
gangspunktet, men mente samtidig at alle 
måtte bidra. Heller ikke utviklingslandene 
kunne slippe unna. Utviklingslandene på sin 
side pekte stadig på at det dreide seg om 
å finne en finansieringsmodell, hvor Vesten 
tok stort ansvar, forklarer YS-lederen. 

- I Kyoto var bare tre statsleder til stede. I 
København forsøkte 130 statsledere å finne 
en løsning. Dette forteller noe om hvor alvor-
lig verdenssamfunnets tar klimatrusselen, 
påpeker Kvalheim. 

- Det er fortsatt langt igjen til en juridisk 
bindende avtale, men når viljen er til stede må 
vi kunne forvente større forpliktelser i Mexico, 
sier Kvalheim.

- Visste det ville bli vanskelig
YS’ klimarådgiver Gunn Kristoffersen var 

en av dem som fulgte klimaforhandlingene på 
Bella Centeret på nært hold. Ved en anledning 
representerte hun også Norge på høynivå. 

- Vi visste på forhånd at det ville bli svært 
vanskelig å få til en juridisk bindende avtale, 
men med så mange statsledere på plass 
hadde vi likevel håpet få til noen flere lovnader 
enn det som ble tilfellet, sier hun.

- Noe av problemet i København var at Kina 
forhandlet sammen med svært fattige land 
med minimale utslipp, samtidig som Kina er 
verdens største utslippsnasjon. Det ble spilt 
på bildet ”dere mot oss”, eller ”utviklingsland 
versus industriland”. Dermed kjørte klima-
forhandlingene seg bom fast, forklarer YS’ 

klimarådgiver. 
- Vi som fulgte klimaforhandlingene på nært 

hold ble mer og mer bekymret. Vi observerte 
et politisk spill uten rom for fremdrift. Det var 
merkverdig å se hvordan forhandlingene i stor 
grad handlet om prosess og ikke innhold. Jeg 
var blant annet til stede under et møte der 
Kina brukte en halv time på å uttrykke sin 
frustrasjon over at Kyoto-protokollen ikke var 
gjenspeilet i logoen til klimaforhandlingene 
i København. Dette dreide seg kun om å 
trenere forhandlingene, sier hun.

Stengt ute
- Mye i København har vært vanskelig, blant 

annet å få tilgang til landenes myndigheter, 
påpekte Guy Ryder, generalsekretær i IFS 
(Den Internasjonale Faglige Samorganisasjon) 
et par timer før klimatoppmøtet var over. 

I løpet av de siste dagene av klimatopp-
møtet fikk mange organisasjoner beskjed 
om at de ikke lenger slapp inn på Bella Cen-
teret, akkreditert eller ikke. For i takt med at 
stadig flere privatfly landet på Kastrup med 
toppledere og deres følger om bord, steg 
sikkerhetsnivået på Bella Centeret. 

- Det positive er at tvilen til klimaarbeidet 
har blitt mindre og støtten større, sier Guy 
Ryder. - 350 fagforeningsrepresentanter fra 
hele verden har deltatt her i København. Det 
viser hvor godt fagbevegelsen har arbeidet 
med klimaspørsmålet den siste tiden.

IFS fikk oppmerksomhet og anerkjennelse 
fra mange land for kravet om at en klimaav-
tale må omfatte begrepet ”Just Transition”. 
Det innebærer en forsikring om at det skal 
tas hensyn til arbeidsplassene når klimatiltak 
gjennomføres.  

- Hvis du ber en arbeidstaker velge mellom 
jobben og hensynet til klimaet, vil de fleste 
svare at de først og fremst er opptatt av sin 
egen jobb. Poenget med Just Transition er at 
man skal slippe å ta et slikt valg, sa Ryder.

Generalsekretæren i IFS forsikret at inn-
satsen i klimaarbeidet ikke vil stoppe med 
konferansen i København. 

- Når prinsippet om rettferdig omstilling 
nå er etablert, må den enkelte fagforening 
jobbe for å få en sosial dialog om dette i eget 
hjemland. Innholdet i begrepet Just Transi-
tion må konkretiseres, understreket han. 

Som Ryder så fyndig uttrykte det før 
han pakket dokumentvesken og forlot 
forhandlingene i København: ”- We have 
to make it happen. And we have to work 
like hell”. 

[ YS OG KLIMAPOLITIKKEN ]
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Tekst & foto:  Erling Bergan 

Bibliotekarforbundet har i lang tid vært 
engasjert i kampen mot uønsket deltid. 
Særlig synlig ble dette da ”Fjaler-saken” i 
fjor høst. Kommunen lyste ut 80 % biblio-
teksjefstilling, og den profilerte BF-eren 
Mette Rysjedal fikk førstesideoppslag i 
regionavisa Firda for ønsket om å flytte 
tilbake til hjemfylket – men bare om hun 
fikk full jobb. Kommunen snudde seg rundt 
og tilbød henne 100 % jobb som biblio-
teksjef. Hun begynte i sin nye jobb som 
biblioteksjef i Fjaler denne måned. 

- Dette viser at det nytter å reagere, sier 
forbundslederen, som synes det er svært 
positivt når kollegaer tar opp utlysninger 
av deltidsstillinger. Nå sist på bransjens 
felles postliste ”biblioteknorge” i januar. 

Halv stilling i Vest-Agder
Utgangspunktet var utlysing av en 

50 % fast stilling som rådgiver ved 

Uønsket deltid er 
et likelønnsspørsmål
- Bruken av deltidsstillinger er et omfattende onde i offentlig sektor. 
Dette gjelder særlig i de delene av offentlig sektor som er preget av 
profesjoner med sterk kvinnedominans, sier BF-leder Monica Deildok. 

ABM-seksjonen i Vest-Agder fylkeskom-
mune, med arbeidsoppgaver knyttet til 
oppfølging av bibliotektjenesten i de 
videregående skolene. Bibliotekarer 
reagerte med syrlige innlegg:  - Ja det 
skulle vel holde til ”litt klær til henne 
(eller ham???) selv” som jeg fikk høre 
da jeg søkte en deltidsstilling på et 
skolebibliotek i Bærum i en ganske fjern 
fortid, skrev Eli Frisvold. ”Jeg hadde søkt 
om lønna var dobbelt så høy:-)”, skrev 
Thomas Brevik. 

Men også andre stemmer meldte seg. 
Om at Oslo er misunnelige på bibliote-
karene i Vest-Agder som får hele 50 % 
stilling for å jobbe med bibliotekfaglig 
oppfølging av videregående skoler. ”I 
Oslo har vi per i dag ingen slik funksjon i 
det hele tatt”, forteller Sissel Jerve. Åsne 
Hestnes synes ikke det er vanskelig å 
være enig i at slike reduserte stillinger 
er et problem, og mener det må ”være 
et mål å heller kunne slå sammen ar-

beidsoppgaver slik at det kan utlyses 
stillinger av en størrelse som gir en 
levedyktig inntekt.” Hun påpeker likevel 
at det er gledelig at fylkesbiblioteket i 
Aust-Agder har sett behovet de videre-
gående skolene har for et rådgivende og 
koordinerende ledd i fylket.

- Disse reaksjonene viser at bibliote-
karer er mer observante på problemstil-
lingene rundt deltid, og mer aktive med 
å forsøke å få bukt med det. Dette er 
gledelig. Ikke desto mindre kan det være 
relativt deprimerende å se stadige utlys-
ninger av deltidsstillinger i vår sektor, 
sier Monica Deildok. 

Utfordring i likelønnskampen
- Bekjempelse av uønsket deltid er en 

av hovedutfordringene i likelønnskam-
pen. Og det er selvsagt en klar målset-
ting for Bibliotekarforbundet, presiserer 
hun, og minner om de formelle sidene 
i saken. 

- Partene i arbeidslivet har gjennom 
lov- og avtaleverket tatt tak i utfor-
dringene knyttet til ufrivillig deltid, sier 
BF-lederen: 

- Derfor heter det i hovedtariffavtalen  
for kommunesektoren at det som 
hovedregel skal tilsettes i full stilling. 
(Hovedtariffavtalen  kap 1, pkt 2.3.1) 
Unntak skal drøftes med de tillitsvalgte 
med mindre det er åpenbart unød-
vendig. 

- Og derfor gir arbeidsmiljøloven del-
tidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling. 
(Arbeidsmiljøloven § 14-3).

- Ikke desto mindre ser vi at mye arbeid 
gjenstår, derfor er viktig at bibliotekarer 
fortsatt har fokus på problemet både 
som søkere, arbeidsgivere og tillits-
valgte. ”Fjaler-saken” fra sist høst viser 
at det nytter å gjøre noe med problemet, 
understreker Monica Deildok. 

- Bekjempelse av uønsket deltid er en av hovedutfordringene i likelønnskampen, og selvsagt en klar 
målsetting for Bibliotekarforbundet, sier forbundsleder Monica Deildok. (Foto: Erling Bergan)

[ LIKELØNN ]
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Nytt fra BIBIN Bibliotekarutdanninga 
ved Høgskolen i Oslo 

[ UTDANNING ]

Innføring av kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning: 

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

I 1999 besluttet utdanningsministrene 
fra 29 europeiske land å opprette et ”rom” 
for høyere utdanning, dvs en arena for 
samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner 
på universitets- og høgskolenivå. Beslut-
ningen ble tatt i Bologna, derav beteg-
nelsen Bolognaprosessen. Et viktig mål 
for opprettelsen av et slikt rom var å heve 
kvaliteten på høyere utdanning og gjøre 
europeiske universiteter og høyskoler til 
attraktive studiesteder både for studen-
ter fra Europa og fra verden for øvrig. 
Håpet var å bli enn konkurrent til USA på 
utdanningssiden. Dette skulle gjøres bl a 
gjennom faglig samarbeid og utveksling 
av studenter og lærere/ forskere.

Forskjeller
Da Bolognaprosessen startet, var ut-

danningene i samarbeidslandene veldig 
forskjellige både med hensyn til lengde, 
nivå og kvalitet. Studier til samme yrke 
hadde ulik varighet, og profesjonsutdan-
ninger som i noen land var høyskoleutdan-
ninger, var i andre land på videregående 
skoles nivå. I Norge varierte lengden på 
universitets- og høyskoleutdanninger 
av lavere grad fra 2 år (enkelte profe-
sjonsutdanninger) til cand.mag-grad på 
4 - 4,5 år. 

En viktig faktor for å skape mer likhet i 

utdanningssystemet, var derfor innføring 
av et felles gradssystem. Profesjons- og 
universitetsutdanninger av lavere grad 
ble konvertert til bachelorløp på 3 år. 
Hovedfag/embetseksamen ble master-
grad normert til 2 år. Doktorgraden fikk 
betegnelsen PhD og ble på 3 år. Norge 
var et av de første landene som innførte 
det nye gradssystemet. Det skjedde fra 
og med studieåret 2002/2003, mens 
et land vi ofte sammenligner oss med, 
Sverige, først kom etter i 2007/2008, 
altså 6 år senere.

Smertfri omlegging
For studier og utdanninger som fikk re-

dusert studietid, var det en stor utfordring 
å tilpasse seg det nye gradssystemet. 
For vår utdanning, studiet i bibliotek- og 
informasjonsvitenskap, gikk omleggingen 
nokså smertefritt siden vi allerede hadde 
et treårig løp med en toårig påbygning 
(sivilbibliotekarstudiet). 

I mai 2005 var den europeiske ut-
danningsministerkonferansen lagt til 
Bergen. Som et ledd i arbeidet med å 
gjøre utdanningene mer transparente og 
sammenlignbare, besluttet ministrene 
å utarbeide et kvalifikasjonsrammeverk 
for høyere utdanning. Kvalifikasjonsram-
meverk defineres som ”En systematisk 
beskrivelse av nivåene i et lands utdan-
ningssystem, med vekt på beskrivelse 
av det enkelte nivås læringsutbytte og 
sluttkompetanse�. Læringsutbyttet som 
oppnås gjennom studiene (alternativt 
gjennom realkompetanse) skal fremgå 
av fag- og studieplaner. Læringsutbytte 

er definert som de kunnskaper og fer-
digheter en kandidat forventes å inneha 
ved avsluttet studieprogram/studieemne. 
(Begge definisjoner er hentet fra Forslag 
til nasjonalt rammeverk for kvalifikasjo-
ner i høyere utdanning (2007). Rapport 
fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kunn-
skapsdepartementet)

Norsk kvalifikasjonsrammeverk
I etterkant av konferansen i Bergen ble 

det utarbeidet et europeisk kvalifikasjons-
rammeverk for høyere utdanning. EU har 
også laget et kvalifikasjonsrammeverk 
for livslang læring. I 2009 ble et norsk 
nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 
høyere utdanning, som bygger på det 
europeiske, vedtatt. 

Hva betyr innføringen av kvalifikasjons-
rammeverket i praksis? Det betyr at alle 
fag- og studieplaner må skrives om i tråd 
med de nye retningslinjene. I eksisterende 
planer er fokus på innholdet i studieem-
nene. Etter de nye retningslinjene er det 
studentenes sluttkompetanse uttrykt 
gjennom kunnskapsmål og ferdighetsmål 
som skal framgå. 

En slik omskriving innebærer mer enn 
å pusse på formuleringer. Vi må se på 
innholdet i studieemnene og vurdere om 
undervisningen faktisk støtter opp om og 
fører fram til de kunnskaps- og ferdighets-
mål vi definerer. Vi må også tenke gjen-
nom om eksamensformene vi benytter 
faktisk måler de angitte kunnskapene og 
ferdighetene. 

Å utforme gode fag- og studieplaner er 
en krevende øvelse. Planene bør ikke være 
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så spesifikke at de må revideres hvert år 
fordi mindre ytre faktorer endrer seg (f 
eks ny programvare, endringer i regelverk 
mm). De må heller ikke være så generelle 
at det blir utydelig hva studentene skal 
lære. Studieplanarbeid gjøres i fellesskap, 
og det ligger mye tankearbeid og mange 
faglige diskusjoner bak tilsynelatende 
enkle formuleringer. Faren ved studiepla-
ner utformet i tråd med retningslinjene i 
kvalifikasjonsrammeverket, er at de kan 
bli for detaljerte fordi kunnskaps- og fer-
dighetsmål skal være spesifikke.

Frist til 2012
Alle institusjoner innen høyere utdan-

ning i Norge har frist på seg til utgangen 
av 2012 med å tilpasse fag- og studi-
eplaner til det nasjonale kvalifikasjons-
rammeverket. På Høgskolen i Oslo er 

det nedsatt en arbeidsgruppe som skal 
jobbe med tilpasningen. Fire utdanninger 
er representert i denne arbeidsgruppen, 
og bachelorstudiet i bibliotek- og infor-
masjonsvitenskap er blant disse. Disse 
utdanningenes omskrevne studieplaner 
skal tjene som modeller når de øvrige 
utdanningene skal tilpasse sine studi-
eplaner.

Hvilken betydning vil kvalifikasjonsram-
meverket for høyere utdanning ha for 
yrkeslivet og for samfunnet for øvrig? 
Kunnskapsdepartementet hevder at fag- 
og studieplaner utarbeidet etter de nye 
retningslinjene vil gjøre kandidatenes 
kvalifikasjoner mer forståelige for omver-
denen i og med at sluttkompetansen er 
angitt. Rammeverket vil også bidra til mer 
fleksible læringsveier fordi studentene i 
større grad skal få uttelling for kompe-

tanse oppnådd gjennom tidligere studier 
og yrkespraksis. Det skal også gjøre ulike 
lands utdanningssystemer mer trans-
parente på tvers av landegrensene og 
dermed bidra til økt mobiliteten innenfor 
og mellom land. 

Felles terminologi
Det er ingen tvil om at rommet for høy-

ere utdanning som ble skapt i Bologna i 
1999, har betydd mye for å utvikle sam-
arbeidet mellom europeiske utdannings-
institusjoner. Ikke minst har det bidradd til 
et felles språk/terminologi som både for-
enkler kommunikasjonen med utenlandske 
kolleger og setter oss i stand til bedre å 
vurdere nivå og innhold på utenlandske 
utdanninger. Dette har hjulpet oss i arbei-
det med å kvalitetssikre studiestedene vi 
har utvekslingsavtaler med. 

Innføring av kvalifikasjonsrammeverket betyr at alle fag- og studieplaner må skrives om. Eksisterende planer har fokus på studieemnenes innhold, de nye 
skal ha fokus på studentenes sluttkompetanse uttrykt gjennom kunnskapsmål og ferdighetsmål, skriver Liv Gjestrum. (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)

[ UTDANNING ]
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Medlemskort og betalingskort i ett
– uten at det koster noe ekstra! 

*Betingelser pr. januar 2010. Nominell kredittrente 10,5% årlig. 
Effektiv rente; kr 10 000 - 14,37%, kr 25 000 - 12,35%, kr 50 000 - 11,68%

For mer informasjon og oppdaterte 
betingelser, se www.ysmedlemskort.no 
Kundeservice tlf. 815 00 073

• 2,0%* sparerente fra første krone
• Kredittreserve på inntil 75 000*
• Kan brukes over alt
• Gebyrfrie varekjøp
• Gebyrfri nettbank
• Ingen årsavgift

Kvalitetskommuneprogrammet 
med sykefraværskonferanser
I regi av Kvalitetskommuneprogrammet arrangeres det i løpet av våren 2010 
fem konferanser om sykefraværsarbeid i kommunene. Formålet er å dele 
erfaringer fra tre års målrettet arbeid med å redusere sykefraværet. 
Møt kommuner som lykkes, Nav, leger og andre relevante aktører.

Lavere sykefravær? Klart vi kan!

Aktuelle tema er:      * Er jeg syk, doktor?
      * IA-avtalen er på plass - nye virkemidler?
      * Noen lykkes i sykefraværsarbeidet - hvorfor?

Konferansene holdes i: Tromsø   17. mars
   Trondheim  25.mars 
   Bergen   14. april
   Oslo   21. april
   Kristiansand  29. april

Målgruppe:  Politikere, ledere, tillitsvalgte og verneombud.
Varighet:      09:30 - 16:00
Pris:       1650,- per pers.

Påmelding og ytterligere informasjon: http://tinyurl.com/ydnf9o9

[ SYKEFRAVÆR ]
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[ INNTRYKK ]

Månedens bilde

Leseren

(Foto: Rudolf Franz Lehnert og Ernst Heinrich Landrock / 1924)

 
En egyptisk bokhandler bruker tida til 
å lese, mens han venter på nye kunder. 

Fotografene Lehnert og Landrock tok en rekke 
bilder av menneskene i mellomkrigstidens Egypt.

De satte opp en butikk med salg av bildene - som postkort. 
Etter 2. verdenskrig ble forretningen registrert som bibliotek, 
der de tilbød ”technical & scientific books, maps, subscriptions 

to periodicals from all countries, and Photostat copies in 1 minute.”
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Tekst:  Bente Boistad 

- Vi har valgt å gå inn for forbundsvise 
oppgjør fordi vi tror at vi dermed kan 
få mest ut av det kommende lønnsopp-
gjøret. Det finnes en del bedrifter som 
ikke har økonomi til å gi så mye. Andre 
foretak har hatt stort utbytte, og der 
stiller vi krav deretter, sa Kvalheim.

YS-lederen mener at å tenke like-
lønnspott på tvers av sektorer vil være 
vanskelig. Han påpeker likevel at like-
lønnsspørsmål vil være viktig i alle og 
ledd og sektorer.

- En likelønnspott alene løser ikke alle 
spørsmål knyttet til lønnsdiskriminering. 
Holdninger er vel så viktig. 

Kvalheim sa også at YS vil ta opp like-
lønn i hver enkelt sektor. Om det er nok 

YS-lederen om det kommende oppgjøret i privat sektor:

Forbundsvise oppgjør med likelønnsvri
- Vi går mot et nøkternt oppgjør i år også, for ikke å sette bedrifter og arbeids-
plasser i fare. Jeg regner likevel med en kjøpekraftforbedring. Og jeg minner om 
at også små tillegg vil gi kjøpekraftforbedring så lenge prisstigning og renter er 
så lav som nå, sa YS-leder Tore Eugene Kvalheim til tillitsvalgte i YS Privat, da 
denne sektoren hadde sin årlige konferanse i slutten av forrige måned.

til å få regjeringen på banen med friske 
penger mener han er usikkert.

- Samtidig som vi har en kamp for 
likelønn har vi også annen lønnskamp. 
Det dreier seg om lavtlønnsproblema-
tikk, og det forekommer både blant 
kvinner og menn.

Kvalheim tok også for seg det økono-
miske bakteppet for lønnsoppgjøret. 

- Fjoråret var preget av fritt fall i 
verdensøkonomien. Det ser ut til å 
være over nå. Faktisk var det det stør-
ste fallet i økonomien i etterkrigstida. 
Optimismen vender nå tilbake i mange 
sammenhenger. Men det vil ta lang 
tid før næringslivet kommer seg på 
beina igjen. Jeg forventer ingen sterk 
oppgang før høsten 2011. 2010 vil 
være preget av mindre aktivitet i privat 

sektor, sa han.
Arbeidsledighet i 2010 forventes å 

bli 3,2 prosent. I andre land vi gjerne 
sammenlikner oss med er den mye 
høyere.

- Vi har en pedagogisk utfordring, 
mange medlemmer opplever ikke nød-
vendigvis at det er krise, tvert om har 
mange opplevd vekst i realinntektene i 
2009. Virkelighetene er at ordrebøkene 
ikke ble tomme før nå, eller kanskje til 
og med i 2011. Renta er i øyeblikket på 
1,75 %, sa Kvalheim

Han forventer lav rente også i 2010. 
Prisstigning vil bli lavere enn forventet. 
I fjor var den på 0,8-0,9 prosent.  

- Finanspolitikken, som føres av 
regjeringen, blir trolig som før, mente 
YS-lederen. 

- Apple har med den DRM-teknologien 
som brukes i iPad gitt seg selv total kontroll 
over kundens datamaskin. DRM-en gir Apple 
full kontroll over hvilke programmer som 
kan brukes, og over det meste av innholdet 
som lagres og spilles av, - en planlagt defekt 
design, heter det i en pressemelding fra Elek-
tronisk Forpost Norge (EFN). Siden apparatet 
til enhver tid er tilkoblet nettet, kan denne 
kontrollen utøves når som helst, helt utenfor 
brukerens kontroll, påpeker organisasjonen. 
De finner denne utviklingen meget skrem-
mende, og mener at dette utgjør et dramatisk 
tilbakeskritt for folks digitale rettigheter, både 
prinsipielt og praktisk.

- Dette er ikke et teoretisk eller oppkon-

Elektronisk Forpost Norge om den nye iPad

Defekt design gir avmakt for kunder og brukere

struert problem, sier Thomas Gramstad, 
leder i EFN. Han påpeker at allerede i dag 
har myndighetene i Kina en stor grad av 
kontroll med befolkningens nettbruk, og de 
har også lovpålegg om programmer som må 
brukes på datamaskiner. Samarbeid mellom 
udemokratiske regimer og DRM-produsenter 
blir dessverre en mer og mer aktuell problem-
stilling.

- Med den teknologien 
som Apple presenterer 
i iPad vil myndighetene 
kunne ha fullstendig kontroll 
over hva slags medier og 
innhold folk har tilgang til, 
og med denne teknologien 

omfatter kontrollen også bøker og bildeme-
dier, sier Gramstad. 

- Dette gir produsent og myndigheter kon-
troll over hva slags informasjon folk får, hvilke 
bøker de har, og når de blir lest. I tillegg kan 
”makta” til enhver tid ombestemme seg og 
endre eller trekke innhold tilbake. Og dette 
skjer slett ikke bare i udemokratiske land. For 
ikke lenge siden fjernet selskapet Amazon 
uten forvarsel boken ”1984” fra de elek-

troniske bokhyllene til alle 
sine Kindle-kunder. I Norge 
har vi hatt et eksempel der 
Get slettet privatpersoners 
PVR-opptak av Disney-
filmer da Disney-kanalen 
gikk ut av programpakken, 
sier Gramstad. 

Apple lanserte nettopp iPad - en datamaskin i form av lesebrett. 

[ DIGITALISERING OG LIKELØNN ]
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Annonse eksempel

Eksempel på standard avis

annonse med primærsymbol.

Primærsymbolet bør brukes i

formell annonsering. Opsettet

er likt brevark

Bilder og farger kan varieres
avhengig av annonsens tema 
(se triangel s. 4)

LEDIG STILLING SOM 
SAKSBEHANDLER I TEKNISK SEKSJON.

Askim kommune • Rådhuset  • Postboks C • 1801 Askim • tlf. 69 81 91 00 • www.askim.no
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Avdelingens hovedoppgaver er knyttet til arealplanlegging, for-
valtning og saksbehandling etter plan- og bygningsloven, frilufts-
loven, m.fl. hvor fokus er på miljø, arealforvaltning og byggeskikk
er framtredende. Kommunen er inne i en aktiv periode med sterk
utvikling og utbygging, med stor aktivitet og produksjon i avde-
lingen. Som et attraktivt bosted, opplever kommunen en sterk til-
flytting.

Vi søker etter en medarbeider med:
Jurist-/arkitekt-/ingeniørkompetanse eller annen relevant høyere
utdanning og/eller erfaring.Kunnskaper og gjerne erfaring fra
offentlig forvaltning og i forhold til plan- og
bygningsloven.Serviceinnstilling og samarbeidsevner.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn etter nærmere avtale. 
For stillingene gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår.

Søknadsfrist: 31.03.2005

Adresse og kontakt detaljer i

profilfarge. 

Her vist i pantone 308

Alternativt opsett
Forenklet versjon

Avdelingens hovedoppgaver er knyttet til arealplanlegging, forvaltning og
saksbehandling etter plan- og bygningsloven, friluftsloven, m.fl. hvor fokus
er på miljø, arealforvaltning og byggeskikk er framtredende. Kommunen er
inne i en aktiv periode med sterk utvikling og utbygging, med stor aktivitet
og produksjon i avdelingen. Som et attraktivt bosted, opplever kommunen
en sterk tilflytting.

Vi søker etter en medarbeider med:
Jurist-/arkitekt-/ingeniørkompetanse eller annen relevant høyere utdanning
og/eller erfaring.Kunnskaper og gjerne erfaring fra offentlig forvaltning og i
forhold til plan- og bygningsloven.Serviceinnstilling og samarbeidsevner.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn etter nærmere avtale. 
For stillingene gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår.
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Bilder og farger kan varieres
avhengig av annonsens tema 
(se triangel s. 4)
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Avdelingens hovedoppgaver er knyttet til arealplanlegging, for-
valtning og saksbehandling etter plan- og bygningsloven, frilufts-
loven, m.fl. hvor fokus er på miljø, arealforvaltning og byggeskikk
er framtredende. Kommunen er inne i en aktiv periode med sterk
utvikling og utbygging, med stor aktivitet og produksjon i avde-
lingen. Som et attraktivt bosted, opplever kommunen en sterk til-
flytting.

Vi søker etter en medarbeider med:
Jurist-/arkitekt-/ingeniørkompetanse eller annen relevant høyere
utdanning og/eller erfaring.Kunnskaper og gjerne erfaring fra
offentlig forvaltning og i forhold til plan- og
bygningsloven.Serviceinnstilling og samarbeidsevner.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn etter nærmere avtale. 
For stillingene gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår.

Søknadsfrist: 31.03.2005

Adresse og kontakt detaljer i

profilfarge. 

Her vist i pantone 308

Alternativt opsett
Forenklet versjon

Avdelingens hovedoppgaver er knyttet til arealplanlegging, forvaltning og
saksbehandling etter plan- og bygningsloven, friluftsloven, m.fl. hvor fokus
er på miljø, arealforvaltning og byggeskikk er framtredende. Kommunen er
inne i en aktiv periode med sterk utvikling og utbygging, med stor aktivitet
og produksjon i avdelingen. Som et attraktivt bosted, opplever kommunen
en sterk tilflytting.

Vi søker etter en medarbeider med:
Jurist-/arkitekt-/ingeniørkompetanse eller annen relevant høyere utdanning
og/eller erfaring.Kunnskaper og gjerne erfaring fra offentlig forvaltning og i
forhold til plan- og bygningsloven.Serviceinnstilling og samarbeidsevner.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn etter nærmere avtale. 
For stillingene gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår.
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Avdelingens hovedoppgaver er knyttet til arealplanlegging, for-
valtning og saksbehandling etter plan- og bygningsloven, frilufts-
loven, m.fl. hvor fokus er på miljø, arealforvaltning og byggeskikk
er framtredende. Kommunen er inne i en aktiv periode med sterk
utvikling og utbygging, med stor aktivitet og produksjon i avde-
lingen. Som et attraktivt bosted, opplever kommunen en sterk til-
flytting.

Vi søker etter en medarbeider med:
Jurist-/arkitekt-/ingeniørkompetanse eller annen relevant høyere
utdanning og/eller erfaring.Kunnskaper og gjerne erfaring fra
offentlig forvaltning og i forhold til plan- og
bygningsloven.Serviceinnstilling og samarbeidsevner.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn etter nærmere avtale. 
For stillingene gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår.

Søknadsfrist: 31.03.2005

Adresse og kontakt detaljer i

profilfarge. 

Her vist i pantone 308

Alternativt opsett
Forenklet versjon

Avdelingens hovedoppgaver er knyttet til arealplanlegging, forvaltning og
saksbehandling etter plan- og bygningsloven, friluftsloven, m.fl. hvor fokus
er på miljø, arealforvaltning og byggeskikk er framtredende. Kommunen er
inne i en aktiv periode med sterk utvikling og utbygging, med stor aktivitet
og produksjon i avdelingen. Som et attraktivt bosted, opplever kommunen
en sterk tilflytting.

Vi søker etter en medarbeider med:
Jurist-/arkitekt-/ingeniørkompetanse eller annen relevant høyere utdanning
og/eller erfaring.Kunnskaper og gjerne erfaring fra offentlig forvaltning og i
forhold til plan- og bygningsloven.Serviceinnstilling og samarbeidsevner.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn etter nærmere avtale. 
For stillingene gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår.
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BARNE- OG UNGDOMSBIBLIOTEKAR
100% stilling som barne- og ungdomsbibliotekar ledig ved Askim bibliotek. 

Askim bibliotek er et aktivt bibliotek i stadig utvikling. Biblioteket er egen virksomhet 
med biblioteksjef som virksomhetsleder og 6,4 årsverk.

Vi ønsker oss en person som gløder for barn og ungdom, og ønsker å utvikle nye og spennende 
tilbud i dialog med brukerne og i samarbeid med andre aktører. Barnehager og skoler er viktige 
samarbeidspartnere. Engasjement for å jobbe med barn og unge, kjennskap til nye ting som 
rører seg i ungdomskulturen og interesse for utviklingsarbeid er nødvendige egenskaper. 
Fantasi, kreativitet og evne til å jobbe effektivt og selvstendig er også viktig. Eksisterende tjenester 
som skolebesøk, brukeropplæring, publikumsarrangementer og lesestunder skal videreføres. 

Vi søker en positiv, utadvendt og entusiastisk medarbeider som trives med å jobbe i team og 
liker å ta initiativ og knytte kontakter med aktører både i og utenfor kommunen. Deltakelse i 
bibliotekets vaktordning innebærer en fast kveldsvakt i uken samt lørdagsvakt hver tredje uke.
Vi kan tilby et trivelig og travelt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. 
Biblioteket er under stadig utvikling, og det tas forbehold om at stillingens innhold kan endres underveis.
Godkjent bibliotekarutdanning kreves.
Lønn etter avtale. For øvrig gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår.

For nærmere informasjon, kan biblioteksjef Ulla-Britt Waagaard kontaktes., e-post: 
u.b.waagaard@askim.kommune.no, eller nestleder Liv H. Røsaas, e-post: 
liv.h.roesaas@askim.kommune.no, telefon: 69819227 
http://www.askim.kommune.no/kommunale_tjenester/bibliotek/
Søknad med kopier av attester og vitnemål sendes Askim kommune, Administrasjons-
enheten, Postboks C, 1801 Askim. Referanser bes oppgitt. Søknadspapirer blir ikke returnert.

Søknadsfrist: 1. mars
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Avdelingens hovedoppgaver er knyttet til arealplanlegging, for-
valtning og saksbehandling etter plan- og bygningsloven, frilufts-
loven, m.fl. hvor fokus er på miljø, arealforvaltning og byggeskikk
er framtredende. Kommunen er inne i en aktiv periode med sterk
utvikling og utbygging, med stor aktivitet og produksjon i avde-
lingen. Som et attraktivt bosted, opplever kommunen en sterk til-
flytting.

Vi søker etter en medarbeider med:
Jurist-/arkitekt-/ingeniørkompetanse eller annen relevant høyere
utdanning og/eller erfaring.Kunnskaper og gjerne erfaring fra
offentlig forvaltning og i forhold til plan- og
bygningsloven.Serviceinnstilling og samarbeidsevner.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn etter nærmere avtale. 
For stillingene gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår.

Søknadsfrist: 31.03.2005

Adresse og kontakt detaljer i

profilfarge. 

Her vist i pantone 308

Alternativt opsett
Forenklet versjon

Avdelingens hovedoppgaver er knyttet til arealplanlegging, forvaltning og
saksbehandling etter plan- og bygningsloven, friluftsloven, m.fl. hvor fokus
er på miljø, arealforvaltning og byggeskikk er framtredende. Kommunen er
inne i en aktiv periode med sterk utvikling og utbygging, med stor aktivitet
og produksjon i avdelingen. Som et attraktivt bosted, opplever kommunen
en sterk tilflytting.

Vi søker etter en medarbeider med:
Jurist-/arkitekt-/ingeniørkompetanse eller annen relevant høyere utdanning
og/eller erfaring.Kunnskaper og gjerne erfaring fra offentlig forvaltning og i
forhold til plan- og bygningsloven.Serviceinnstilling og samarbeidsevner.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn etter nærmere avtale. 
For stillingene gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår.
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Avdelingens hovedoppgaver er knyttet til arealplanlegging, for-
valtning og saksbehandling etter plan- og bygningsloven, frilufts-
loven, m.fl. hvor fokus er på miljø, arealforvaltning og byggeskikk
er framtredende. Kommunen er inne i en aktiv periode med sterk
utvikling og utbygging, med stor aktivitet og produksjon i avde-
lingen. Som et attraktivt bosted, opplever kommunen en sterk til-
flytting.

Vi søker etter en medarbeider med:
Jurist-/arkitekt-/ingeniørkompetanse eller annen relevant høyere
utdanning og/eller erfaring.Kunnskaper og gjerne erfaring fra
offentlig forvaltning og i forhold til plan- og
bygningsloven.Serviceinnstilling og samarbeidsevner.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn etter nærmere avtale. 
For stillingene gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår.

Søknadsfrist: 31.03.2005

Adresse og kontakt detaljer i

profilfarge. 

Her vist i pantone 308

Alternativt opsett
Forenklet versjon

Avdelingens hovedoppgaver er knyttet til arealplanlegging, forvaltning og
saksbehandling etter plan- og bygningsloven, friluftsloven, m.fl. hvor fokus
er på miljø, arealforvaltning og byggeskikk er framtredende. Kommunen er
inne i en aktiv periode med sterk utvikling og utbygging, med stor aktivitet
og produksjon i avdelingen. Som et attraktivt bosted, opplever kommunen
en sterk tilflytting.

Vi søker etter en medarbeider med:
Jurist-/arkitekt-/ingeniørkompetanse eller annen relevant høyere utdanning
og/eller erfaring.Kunnskaper og gjerne erfaring fra offentlig forvaltning og i
forhold til plan- og bygningsloven.Serviceinnstilling og samarbeidsevner.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn etter nærmere avtale. 
For stillingene gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår.
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ASKIM KOMMUNE
VIRKSOMHET BIBLIOTEK

Partene i kommunal sektor har utarbeidet et kortfattet inspirasjonshefte om hvordan 
man kan jobbe for å redusere sykefraværet på den enkelte arbeidsplass. Heftet fremhever 
den systematiske jobbingen og at gode resultater oppnås ved å ha fokus på nærvær.  

Sykefraværet varierer sterkt kommunene mellom. For å få ned sykefraværet er det 
viktig å ha et velfungerende partssamarbeid, at en jobber systematisk over tid og det 
er viktig å ta lærdom fra andre. I dette heftet kan en få inspirasjon fra andre som har 
fått det til samt en kortfattet liste over de elementer vi vet virker. Det er kun essensen 
av det kommunesektoren kan ha nytte av i arbeidet sitt som har fått sin plass. For å 
få ned sykefraværet må det et godt samarbeid til, det kan dreie seg om sammen med 
partene lokalt, sammen med lege, NAV, leder - medarbeider osv. 

I heftet er det laget en ny illustrasjon over de elementer som må være på plass i 
arbeidet. Temainndelingen er derfor slik; Systematisk jobbing gir resultater / Sammen 
om forebygging / Sammen om utvikling av helsefremmende arbeidsplasser / Sammen 
om oppfølging av sykemeldte.

Heftet lastes ned fra www.bibforb.no.
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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.

SPESIALBIBLIOTEKAR MED 
ANSVAR FOR OPPSØKENDE 
BIBLIOTEKTJENESTE

100 % stilling som spesialbibliotekar er ledig fra april 
2010. 

Oppsøkende bibliotek er en del av kulturbiblioteket på 
Sølvberget. Tjenesten består av 1,5 årsverk og er be-
mannet med 2 personer. Oppsøkende bibliotek har an-
svaret for å bringe bøker til de som selv ikke kan komme 
til biblioteket. Det er mange eldre og en del institusjoner 
som bruker tjenesten. Spesialbibliotekaren har ansvaret 
for drift og utvikling av tjenesten, og stillingen medfører 
stor grad av frihet innenfor arbeidsområdet. 

Du har:
godkjent bibliotekutdanning y
god kjennskap til litteratur, fortrinnsvis voksenlitteratur y
erfaring med litteraturformidling y
serviceinnstilling og gode samarbeidsevner y
er utadvendt og har evne til å arbeide selvstendig y
gode norskkunnskaper y
førerkort klasse B y

Arbeidet medfører løfting av bokkasser og du må ha 
normalt god fysisk helse. 

Vi tilbyr:
Lønn som spesialbibliotekar i kapittel 5. Gode pensjons- 
og forsikringsordninger. Et inspirerende og utfordrende 
arbeidsmiljø i en pulserende kulturby med ambisjoner. 
Skrankevakter etter oppsatt turnus inngår i stillingen.

For mer informasjon, ta kontakt med leder for Kultur- og 
faktabiblioteket, Kari Hølland, tlf. 51507883/95256657, 
kari.holland@stavanger-kulturhus.no, eller Marit Egaas, 
bibliotek- og kulturhussjef, tlf 51507464/90853123, 
marit.egaas@stavanger-kulturhus.no.

Søknadsfrist:  25. februar 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.
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Kristiansund kommune 
søker ny biblioteksjef

2. gangs utlysning

Hovedbiblioteket i Kristiansund har en sentral 
beliggenhet midt i sentrum. Nye lokaler er under 
planlegging.

Kommunen er organisert i to nivå og mye er 
delegert til den enkelte enhet med stab og støt-
tefunksjoner sentralt plassert.

Biblioteksjefen har faglig og administrativt an-
svar for driften. De ansatte har en høy faglig 
kompetanse og enheten har et utstrakt tilbud til 
kommunens befolkning.

Søknadsfrist: 1. Mars 2010.

Fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema 
finner du på www.kristiansund.no

BIBLIOTEKAR / 
SPESIALBIBLIOTEKAR
Biblioteket ved Høgskolen i Gjøvik har ledige ny
hel fast stilling som bibliotekar / spesialbibliotekar.

For utfyllende opplysninger henvises det til våre
hjemmesider: www.hig.no under ledige stillinger.

Søknadsfrist: 25. februar 2010.
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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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Bibliotekaren 8/200934   35   Bibliotekaren 8/2009

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

 Bibliotekaren 9/2008 | 29  

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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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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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.
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Fauske kommune er regionsenter i Indre Salten med nær 10.000 innbyggere. Kommunesenteret ligger ca. 6 mil 
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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 bibliotekarutdanning i 
posten til BF. Ellers er alt elektronisk.

BF-sekretar iatet har 
mottatt 70 innmeldinger 
på denne måten fra mai til 
desember 2009. Av disse 
gjaldt 18 studentmed-
lemskap og 52 bibliote-
karmedlemskap. Rutinen 
virker godt, og bør nå være 
tilgjengelig for alle som 
ønsker medlemskap. 

Innmelding på nett:
www.bibforb.no

Fra og med januar-nummeret 2010 har 
vi derfor tatt 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. 

 



Sitatet

”Vi ønsker oss flere tryslinger, vi ønsker 
at de som bor her vil fortsette med det. 
Vi vil at Trysil skal være stavtaket foran. 
Ved å kutte i stillingene på biblioteket blir 
tilgjengeligheten til tjenestene dårligere, 
utlånet går ned og kvaliteten forringes. 
Dette er ikke med på å gjøre Trysil mer 
attraktivt for innbyggerne - tvert i mot, 
sammen med andre kutt som også går på 
tilbud til barn og unge blir Trysil et stadig 
mindre fristende sted å bo på.”

Leserinnlegg av Anne Karine 
Sørhus i avisa Østlendingen 
25. januar 2010.

Full lønn under sykdom ble vedtatt av 
Stortinget i 1977. Da lå sykefraværet på litt 
under 8 prosent. Så steg det til et toppunkt 
på rundt 9,5 prosent i 1986, og nedover 
til et laveste punkt på 4,5 % i 1994. Dette 
samsvarer godt med konjunkturene – gode 
tider og lav ledighet gir høyere sykefravær. 
Og omvendt.

I 2001 fikk vi avtalen om et inkluderende 
arbeidsliv, den såkalte IA-avtalen. Den 
har som mål å ”forebygge sykefravær, 
øke fokuset på jobbnærværet og hindre 
”utstøting” fra arbeidslivet” og å ”øke 
rekrutteringen til arbeidslivet av personer 
som ikke har et arbeidsforhold”. Dette er 
ofte kritisert som spagat-målsettinger, 
at all erfaring tilsier at sykefraværet går 
opp når flere – såkalt marginale grupper 
- inkluderes i arbeidslivet. Sykefraværs-
statistikken fra 1977 og framover bekrefter 
et slikt bilde.

I dag er sykefraværet omtrent på gjen-
nomsnittet av hva det har vært de siste 40 
årene. Det er altså ingen grunn til å godta 
utgangspunktet som mange tar i dagens 
debatt om sykefraværet - at det skal være 
rekordhøyt. 

Samtidig er det et komplisert bilde av 
korttidsfravær, langtidsfravær, uføretryg-
ding og deltidsarbeid. Det er grunn til å 
lytte til flere aktører og sjekke fakta som 
bringes til torgs. Det er store penger i 
sving, når en ny avtale om et inkluderende 
arbeidsliv skal forhandles ferdig i løpet av 
februar. Alle parter har store interesser av 
at deres tall og deres virkelighetsforståelse 
blir lagt til grunn.

Midt oppi dette får vi en debatt om 
norske arbeidstakeres arbeidsmoral, om 
vi utnytter mulighetene til å være vekk 
fra arbeidet, fordi det ikke innebærer noe 
økonomisk tap og fordi det er så lett å 
bløffe om at man er syk. 

Vi husker alle Fremskrittspartiets Per 
Sandberg, som ble kritisert for å gå på 
Stortingets talerstol etter noen drinker på 
et julebord. Om han var synlig alkohol-
påvirket eller ikke, kan vi la ligge i denne 

Syk og syk, fru Blom
sammenhengen. Men måten han taklet 
kritikken på, er det grunn til å huske. Som 
det sto i NTBs melding 14. desember 2006: 
”Fremskrittspartiets nestformann Per Sand-
berg er sykmeldt i tre uker som en reaksjon 
på beskyldninger om at han tirsdag kveld 
var beruset på Stortingets talerstol.” Vi har 
sett det samme med andre politikere, når de 
har det tøft på jobben, men ellers er friske. 
De tar seg en sandberg. Det er altså åpen 
politisk dobbeltmoral i politikernes kritikk 
av sykefraværet.  

Sandbergs dobbeltmoral gjenspeiler til en 
viss grad samfunnets arbeidsmoral. For en 
del arbeidstakere er det litt for fristende å 
synes synd på seg selv mandag morgen. 
Eller torsdag ettermiddag. Og de vet at alt 
for mange leger har fraskrevet seg ansvaret 
for å si hvor grensen går for å regnes som 
for syk til å arbeide. Det er ikke vanskelig å 
praktisere dårlig arbeidsmoral i Norge. Sånn 
sett er det grunn til å ha lavere sykefravær 
som målsetting.

Samtidig burde det kunne gå an å sette 
høyere sykefravær som en målsetting også. 
Hvorfor? Fordi en vellykket inkludering 
av ”marginale grupper” (de som faktisk 
er sykere og derfor har mer fravær enn 
andre) i arbeidslivet, vil kunne måles som 
høyere fravær. 

Et siste moment: Arbeidslivet er ikke det 
samme i dag som for 40 år siden. I pleie 
og omsorg er det mange flere tunge job-
ber, men stadig flere har arbeid som kan 
utføres også på en middels dårlig dag for 
kropp og psyke. Det er kanskje til og med 
sykdomsfremmende å være hjemme. 

Dette er ikke lett. Man kan bli svimmel av 
å holde orden på alle faktorene i dette øko-
nomiske og moralske regnestykket. Kanskje 
svimmel nok til å holde seg hjemme? 
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