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En bokstav på vandring

Så har det skjedd. De statlige bibliotekopp-
gavene flytter på seg – nok en gang. Nå er 
det Nasjonalbiblioteket som får dem. Og 
det vekker reaksjoner. Men det er også de 
som ser nye muligheter med dette. 
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Ubetjente bibliotek ble en sak i ny-
hetsbildet i begynnelsen av februar. For 
BF ble det en anledning til å påpeke 
at selve samlingene bare er en del av 
bibliotekets tilbud. 

Bibliotekarer vet naturligvis dette. 
Bibliotekenes brukere vet også dette. 
De vet at et bibliotek uten engasjerte, 
kvalifiserte folk på jobb, er en vag 
skygge av et bibliotektilbud. 

Dette er bakgrunnen for at jeg ikke 
ble veldig skremt av journalistenes inter-
esse. Fordi jeg tror at de aller fleste for-
står at et ubetjent bibliotek er et svært 
dårlig bibliotektilbud. Det som kan gi 
grunnlag for bekymring er spørsmålet 
om hvorvidt folk flest har en klar oppfat-
ning av hva bibliotekarene gjør når de 
ikke er synlig ute i bibliotekets lokaler. 
De helt essensielle oppgavene som vi 
kaller indre tjenester, altså tilretteleggin-
gen, planleggingen, administreringen 
og utviklingen av tilbudet. 

Mer enn det vi får øye på
Vi kan egentlig ikke forvente at bi-

bliotekets brukere skal ha kunnskap 
om dette. Ei heller politikere eller be-
slutningstakere. Vi må regne med at vi 
i mange sammenhenger blir nødt til å 
påpeke behovet for at arbeidstid må 
brukes til dette. Akkurat på det området 
er vi i samme situasjon som mange 
andre yrkesgrupper. For hvem av oss 
er det som med hånden på hjertet kan 
si at vi vet hva tollere gjør når de ikke 
står i tollen, eller hva radiografer gjør 
når de ikke betjener røntgenappara-
tet? Alle yrkesgrupper som betjener 
publikum vil i første rekke bli assosiert 
med den situasjonen der publikumsbet-
jeningen foregår. Så er det slik at folk 
som regel forstår, når de blir minnet 
om det, at det ligger et betydelig annen 
arbeidsmengde og helt andre arbeids-

oppgaver til grunn for den funksjonen 
yrkesgruppen utfører enn den vi til 
enhver tid måtte få øye på i vår kon-
takt med yrkesutøverne. Akkurat som 
vi forstår at tollere gjør betydelig mye 
mer enn å vinke oss forbi på Svinesund. 
Akkurat slik forstår andre yrkesgrup-
per at bibliotekarer har betydelig flere 
arbeidsoppgaver enn de som er synlige 
i betjeningen av brukerne.

Usynlige, ikke fraværende
Hvis ideen om ubetjente bibliotek får 

rotfeste blant politikere i trange budsjet-
tider, kan det bli nødvendig å minne om 
dette. Det er nemlig ikke mulig med 
ubetjente bibliotek. Samlingene må 
vedlikeholdes og utvikles, hyllene må 

ryddes, lokalene må holdes i stand, som 
et minimum. Når man snakker om ube-
tjente bibliotek, snakker man da altså 
i realiteten om usynlige bibliotekarer. 
Usynlige, ikke fraværende. 

Usynlige bibliotekarer som rydder i 
samlingene, tømmer innleveringsau-
tomatene, foretar bokvalg for brukere 
de ikke er dialog med. For å kunne 
opprettholde et skrapet bibliotektilbud 
til de brukerne som selv vet hva de skal 
ha og hvor de skal finne det. Dette ube-
tjente biblioteket er et minimumstilbud, 
en erstatning for nedlagte filialer og 
bokbuss-stopp. Slik forsto jeg at det 
var blitt enkelte steder i Danmark, på 
bakgru nn av rapporter vi mottok fra 
våre danske kolleger under skandina-

Lederen har ordet

Når man snakker om ubetjente bibliotek, 
snakker man i realiteten om usynlige bibliote-
karer. Usynlige, ikke fraværende. ”
”
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Monica Deildok
Forbundsleder

visk fagforeningstreff i Oslo i slutten av 
januar.

Rollen som møteplass og arena
Dette scenarioet står i skarp kontrast til 

de føringer som ligger i Stortingsmelding 
23 om bibliotek ”Kunnskapsallmenning, 
møtestad og kulturarena i ei digital tid”, 
der nettopp betydningen av biblioteket 
som samfunnets storstue, kunnskaps-
senter og kulturelle arena ble fremhevet. 
Og som Stortinget fulgte opp. De regis-
trerte ”med tilfredshet at meldingen i 
sterk grad vektlegger bibliotekenes rolle 
som møteplasser og arenaer for læring 
og kultur”. Videre merket de seg ”at de-
partementet vil videreutvikle bibliotekene 
som offentlige møtesteder”. 

Dermed legges det ikke opp til at det 
er i retning ubetjente bibliotek, altså 
egentlig usynlige bibliotekarer, man fra 
politisk hold ønsker at bibliotektilbudet i 
Norge skal utvikle seg. 

Tilgjengelighet
Saken er sannsynligvis av marginal 

betydning. Jeg tror, som jeg allerede 
har sagt innledningsvis, at alle brukere 
og de fleste politikere forstår at et ube-
tjent bibliotek er et lite attraktivt tilbud. 
Dermed er det ikke sagt at det ikke 
kan være spennende å undersøke og å 
utvikle nye former for tilgjengelighet. Vi 
har på mange måter allerede utviklet det 
tilbudet der samlingene er tilgjengelig 
for alle hele tiden, og som er ubetjent i 
den forstand at det ikke fordrer folk på 
vakt. Dette biblioteket finnes på nett. Det 
er spesielt langs aksen digital tilgang – 
fysisk tilgang man kan tenke seg mange 
spennende varianter. Men da handler 
det om videreutvikling av tilbud og 
tjenester som krever faglig kompetanse 
både i utvikling og vedlikehold. Begrepet 
ubetjent bibliotek hører ikke hjemme i 
denne sammenhengen fordi det skaper 
en helt feil forestilling om at disse til-
budene ikke fordrer tilstedeværelse av 
fagkompetanse.

Kan ikke tenke meg 
noe mindre spennende

Ubetjente bibliotek slik pressen tok tak 
i denne saken handlet om de ubetjente 
rommene der samlingene var eksponert 
for brukere som betjente seg selv. Dette 
kan det nok legges til rette for i enkelte 
sammenhenger, som en del av kom-
munens eller virksomhetens samlede 

bibliotektilbud. Men jeg ble overrasket 
over at enkelte aktører i biblioteksek-
toren omtalte ubetjente bibliotek som 
”spennende”. Jeg for min del kan ikke 
tenke meg noe mindre spennende enn et 
ubetjent bibliotek. Ingen arrangementer, 
ingen formidling, ingen veiledning, ingen 
kompetanse. Bare samlingen, altså. 

Kompetanse, energi og virkelyst
Og her er vi inne på noe helt essensi-

elt. Fordi denne saken avdekker et syn på 
bibliotek som for meg er fremmed. 

For meg er det slik at et bibliotek uten 
betjening er en boksamling eller – om 

du vil – en mediesamling. Det er først 
i det øyeblikket at en tilfører ansattes 
kompetanse, energi og virkelyst at 
biblioteket blir den kunnskapsallmen-
ningen, møteplassen, kulturelle arenaen, 
og arnested for lokaldemokrati, debatt 
og ytringer – som biblioteket er og skal 
være ikke bare i henhold til meg, men 
også i henhold til Stortingsmelding 23, 
og i henhold til politikerne på Stortinget 
slik de uttalte seg under behandlingen 
av denne. 
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Tekst & foto: Erling Bergan

– Vi er enige om å øke innsatsen for å 
nå målene om å forebygge sykefravær og 
hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. 
Jeg er svært glad for at vi gjennom godt 
trepartssamarbeid har fått til dette. Det 
betyr at vi kan få ned sykefraværet og 
øke inkluderingen, sier statsminister Jens 
Stoltenberg. 

Partene er enige om en tiltakspakke 
for å forebygge sykefravær, øke jobb-
nærvær og hindre utstøting og frafall 
fra arbeidslivet. Partene vil gjennomføre 
tiltak overfor legene, sikre tidligere innsats 
overfor sykmeldte, bedre tilrettelegging 
fra arbeidsgiveres side og medvirkning fra 
arbeidstakere. Tiltakene ligger i en egen 
protokoll vedlagt den nye IA-avtalen.

Regjeringen og partene vil arbeide 
videre dette året med forslaget fra ek-
spertgruppa om at arbeidsgiverne skal 
medfinansiere langtidssykefraværet. Par-
tene er enige om at tiltakene og den videre 
innsatsen må gi varige resultater. Tiltakene 
bygger bl.a. på rapporten fra Ekspertgrup-
pen, som ble levert 1. februar.

Avtale for fire år
Partene er videre enige om at IA-samar-

beidet er viktig for å oppnå overordnede 
mål i sysselsettings-, arbeidsmiljø- og in-
kluderingspolitikken, og at godt IA-arbeid 
skapes i den enkelte virksomhet. Den nye 

Ny IA-avtale på plass
Partene i arbeidslivet kom 24. februar til enighet med regjeringen om en 
tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IA-avtale. 
– YS har tro på grepene arbeidslivets parter nå tar for å få redusert syke-
fraværet. Gjennom økt fokus på aktivitet, nærvær og oppfølging vil avtalen 
om et inkluderende arbeidsliv bli et enda viktig redskap for å få flere hender 
i arbeid. Som arbeidstakerorganisasjon skal vi strekke oss så langt vi kan 
for at målene i IA-avtalen blir nådd, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

IA-avtalen løper fram til 31. desember 
2013.

– Noen sykmeldte kan ikke jobbe under 
sykdom. For andre kan hel eller delvis 
jobb være helsefremmende, og passivitet 
forlenge sykdom. Partene mener derfor 
det er et mål at flere skal få gradert 
sykmelding. Sykefraværet skal reduseres 
ved at færre blir syke gjennom bedre 
forebygging, tilrettelegging, aktivitet og 
oppfølging, ikke ved å tvinge syke på jobb, 
sa statsministeren i forbindelse med at 
avtalen ble presentert. Og arbeidsminister 
Hanne Bjurstrøm presiserer at målene 
i IA-avtalen står fast, samtidig som det 
er kommet flere nye virkemidler for å nå 
disse målene. 

– Det er nå arbeidet med å få ned syke-
fraværet virkelig begynner. Avtalen bygger 
på det vi vet virker; tett oppfølging av den 
sykmeldte fra lege, NAV og arbeidsgiver, 
samt økt tilrettelegging for nærvær. Dette 
skal det nå arbeides systematisk med, sier 
arbeidsministeren.

Skal strekke oss langt
YS har tro på grepene arbeidslivets par-

ter nå tar for å få redusert sykefraværet. 
- Gjennom økt fokus på aktivitet, 

nærvær og oppfølging vil avtalen om et 
inkluderende arbeidsliv bli et enda viktig 
redskap for å få flere hender i arbeid. 
Som arbeidstakerorganisasjon skal vi 
strekke oss så langt vi kan for at målene 

i IA-avtalen blir nådd. Dette sier YS-leder 
Tore Eugen Kvalheim i en kommentar til 
at IA-avtalen er på plass. 

YS er glad for avtalens presisering om at 
sykelønnsordningen skal ligge fast.

Alle parter ansvarliggjøres for å få re-
dusert sykefraværet. - Det er nå jobben 
begynner, sier YS-lederen.

Klarere på sentrale punkter
Avtalen er klarere enn den tidligere 

avtalen på sentrale punkter.

Arbeidsgiver får nå en tydelig tilrette- y
leggingsplikt og arbeidstaker en sentral 
medvirkningsplikt.
Alle tillitsvalgte skal få nødvendig opplæ- y
ring i helse, miljø og sikkerhet (HMS).
Arbeidsrettede tiltak kan også være  y
kompetansegivende tiltak.
Partene lokalt har et felles ansvar for å  y
få ned sykefraværet i virksomheten.
Det skal utarbeides en støtteveileder for  y
oppfølging av den sykemeldte.

- For YS er det viktig at de tillitsvalgte så 
tydelig blir dradd inn i det forebyggende 
arbeidet i IA-virksomhetene. Dette under-
streker den sentrale rollen tillitsvalgte har 
og bør ha i det langsiktige HMS-arbeidet. 
Presiseringen av at arbeidsrettede tiltak 
kan være kompetansegivende, er også 
et positivt bidrag for alle parter, sier YS-
lederen.

Funksjonsevne og avgangsalder
YS er glad for at avtalen ikke bare foku-

serer på en reduksjon i sykefraværet.
- Vi får nå et fornyet fokus på de to 

andre delmålene i IA-arbeidet; inkludering 
av dem med nedsatt funksjonsevne og 
fokus på avgangsalder. Dette er viktige 
elementer i inkluderingsarbeidet, sier YS-
leder Tore Eugen Kvalheim. 

Arbeidslivets parter flankerte  
statsminister og arbeidsmi-
nister da den nye IA-avtalen  
b le presenter t 24. februar.  
(Foto: SMK)

[ ARBEIDSLIV ]
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BTekst: Erling Bergan

Det statlige ansvaret på bibliotekområ-
det har de siste årene ligget i ABM-utvik-
ling, en etat under Kulturdepartementet. 
Etaten ble opprettet i forlengelsen av 
stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) 
”Kilder til kunnskap og opplevelser”, den 
såkalte ABM-meldingen. 

Opprettelsen av ABM-utvikling svarte 
på et lenge uttrykt krav fra bibliotekbran-
sjen om å samle det statlige ansvaret. 
For fram til da hadde vi hatt Riksbiblio-
tektjenesten for fagbiblioteksektoren og 
Statens bibliotektilsyn for folkebibliotek-
sektoren. 

Men selv om ABM-utvikling innebar 
den ønskede samling på bibliotekområ-
det, innebar den også en kobling med 
museum og arkiv. Bibliotekfolk hadde ikke 
sagt kraftfullt nei til dette, men det var 
heller ikke noe man hadde krevd. 

ABM-utvikling ble opprettet 1. januar 
2003, og fikk altså leve i i sju år. Om 
etaten fortsetter som ABM-utvikling, om 

En bokstav på vandring
Så har det skjedd. De statlige bibliotekoppgavene flytter 
på seg – nok en gang. Nå er det Nasjonalbiblioteket som 
får dem. Og det vekker reaksjoner. Men det er også de 
som ser nye muligheter med dette. 

den blir til AM-utvikling eller om også 
A-en og M-en har andre steder å gjøre 
av seg, vet vi ikke ennå. 

Brev fra Kulturdepartementet
Det var 12. februar i år at Kulturdepar-

tementet sendte brev til ABM-utvikling 
og varslet om endringen. Under over-
skriften ”Oppgavefordeling på biblio-
tekfeltet”, viste de til bibliotekmeldinga, 
der det ble varslet at departementet 
”ville gjennomgå fordelingen av oppga-
ver på bibliotekfeltet og vurdere om det 
kunne være hensiktsmessig å overføre 
bibliotekoppgaver fra ABM-utvikling til 
Nasjonalbiblioteket”. De viste videre til 
at ”Stortinget støttet denne intensjonen 
og påpekte at en avklaring av oppgave-
fordelingen mellom institusjonene ville 
være naturlig”. 

Så kommer selve vedtaket: ”På 
bakgrunn av dette samt de innspillene 
som departementet har innhentet fra 
ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket, 
foreslår Kulturdepartementet at biblio-

Kulturminister Anniken Huitfeldt har bestemt at 
B-en skal flyttes fra ABM-utvikling til Nasjonal-
biblioteket. (Foto: Berit Roald/Scanpix)

[ STATLIG BIBLIOTEKPOLITIKK ]
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B
tekoppgavene som i dag ligger i ABM-
utvikling, i hovedsak skal overføres til 
Nasjonalbiblioteket.” 

”Innspillene” som det her vises til, 
er notatene som blant annet NBFs we-
bredaktør Anders Ericson har krystet 
ut av forvaltningens klør.  Notatet fra 
Nasjonalbiblioteket var både usignert 
og hemmeligholdt, noe mange har 
reagert sterkt på.

Siste avsnitt i Kulturdepartementets 
brev til ABM-utvikling lyder: ”Departe-
mentet ønsker en dialog med berørte 
parter for å finne den løsningen som 
best ivaretar målene for bibliotekpolitik-
ken. Vi ber derfor ABM-utviklings styre 
og direktør om å delta aktivt i den vi-
dere prosessen med å utforme en god 
og formålstjenlig modell for den statlige 
innsatsen på bibliotekfeltet.”

Styret trakk seg
Men her har Anniken Huitfeldt gjort 

opp regning uten vert. For det ABM-
styret som hun vil skal delta aktivt i 
prosessen, trakk seg i samlet flokk 
da brevet ble kjent.  Under ledelse 
av Kari Gjesteby, meldte styret at de 
”tar til etterretning at bibliotekoppga-
vene skal flyttes ut av ABM-utvikling. 

Dette endrer ABM-utviklings mandat 
og oppgaver og dermed bakgrunnen 
for oppnevning av styret. Styret har 
derfor i møte 17. februar 2010 beslut-
tet å fratre. 

Styret mener at den videre prosessen 
nå er best tjent med at direktør Stein 
Slyngstad arbeider i tett og direkte 
kontakt med Kulturdepartementet.  

ABM-utvikling har en rekke oppgaver 
på arkiv- og museumsfeltet. Styret er 
derfor opptatt av at det må arbeides 
systematisk og konstruktivt med å 
videreutvikle innsatsen på disse områ-
dene. Det er også behov for å vurdere 
nye løsninger som ser hele abm-feltet 
i sammenheng.

Styret i ABM-utvikling er opptatt av at 
den videre prosessen blir gjennomført 
på en åpen og tydelig måte.”

Resignasjon og ryddighet
Nå kan det selvfølgelig spekuleres 

i om styret bevisst maner til omkamp 
med å ta et slikt skritt. Men det er tro-
lig heller en blanding av resignasjon 
og ryddighet fra ABM-styrets side. En 
resignasjon over at deres synspunkter 
ikke er hørt, og en ryddighet for å bidra 
til prosessen framover. En ryddighet 

Nyansatt ABM-direktør Stein Slyngstad tar Kul-
turdepartementets flytting av B-en til foreløpig 
etterretning. (Foto: Sebastian Ludvigsen)

som styret – mellom linjene- viser at 
Kulturdepartementet ikke har utvist i 
samme grad.

Hvorvidt ABM-utviklings nye direk-

”Styret mener at den videre prosessen nå er best tjent med at direktør Stein Slyngstad arbeider i tett og direkte kontakt med Kulturdepartementet”, 
heter det i brevet der ABM-utviklings styreleder Kari Gjesteby forklarer hvorfor hele styret har besluttet å fratre. (Foto: AID)

 

[ STATLIG BIBLIOTEKPOLITIKK ]
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tør også er resignert, er vanskeligere 
å si. 

- Vi tar Kulturdepartementets brev til 
foreløpig etterretning, sa ABM-direktør 
Stein Slyngstad i en pressemelding, 
og henviste til den kommende sty-
rebehandlingen.  Til ABC Nyheter sa 
han at de nå ville fokusere på å bistå 
Kulturdepartementet og Nasjonalbiblio-
teket i forbindelse med overføringen av 
arbeidsoppgaver.

Et betydelig omfang oppgaver
- Vi har levert vårt. At departementet 

har konkludert som de har gjort er ikke 
i tråd med våre anbefalinger, men vi 
vil ta dette til etterretning. Det er et 
betydelig omfang oppgaver som skal 
håndteres. Vi vil ta sikte på å overføre 
vår kompetanse til Nasjonalbiblioteket 
på disse feltene, sier Slyngstad.

Så gjenstår å se om  departementets 
definisjon av ”bibliotekoppgavene som 
i dag ligger i ABM-utvikling”, og som ”i 
hovedsak skal overføres til Nasjonalbi-
blioteket”, etterlater noen B-oppgaver 
i ABM-utvikling overhodet. 

Et eksempel på usikkerheten som 
nå  trenger avklaring, er en sak som lå 
til behandling i ABM-utvikling-styrets 
siste møte. Saken gjaldt tidsskriftet Bok 
og biblioteks framtid. Den ble vedtatt 
oversendt departementet - som en 
konsekvens av styrets vedtak om å gå 
av, i følge NBF-vevens redaktør Anders 
Ericson.

Så samspillet mellom kulturminsiter 
Anniken Huitfeldt, ABM-direktør Stein 
Slyngstad og nasjonalbibliotekar Vigdis 
Moe Skarstein bør fungere godt, når 
B-en nå skal flytte på seg. For de har 
noen utfordringer. 

Brevet fra Kulturdepartementet til ABM-utvikling 
er kort og greit: B-en går til NB.  Mange hadde 
foretrukket at konsekvenesene var utredet og at 
det ble gitt en nærmere begrunnelse.
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- Må åpne seg for bransjen

Tekst: Erling Bergan

Samtidig er hun rask med å legge til: - 
Men nå er vedtaket fattet og det gjelder 
å bygge opp en konstruktiv dialog mel-
lom bibliotekfeltets ulike aktører. Her har 
mange et stykke å gå, sier BF-lederen, 
som synes det er synd at vi nå belemres 
med en omorganisering av nasjonale 
oppgaver. 

- Og når jeg sier vi, så mener jeg vi. For 
selv om denne omorganiseringen natur-
ligvis i første rekke handler om ansatte i 
ABM-utvikling, vil ringvirkningene av den 
være merkbare for hele sektoren. 

En lukket prosess
Hun legger ikke skjul på at Kulturdepar-

tementet har gjennomført en kritikkverdig 
prosess. 

- Hovedkritikken går på at prosessen 
har vært lukket. Dermed kan vi ikke vite 
sikkert om departementet har utredet 
konsekvensene av dette vedtaket. Mye 
tyder på at de ikke har gjort det. Både 
ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket står 
overfor store oppgaver med å lande denne 
omorganiseringen med færrest mulige 
skadevirkninger, sier BF-lederen.

De ansattes interesser 
må ivaretas

Som fagforeningsleder har hun ingen 
problemer med å se at det blir en prosess 
framover som vil kreve mye for at de an-
sattes interesser blir ivaretatt. For her er 
det ikke til å unngå at mange får endrete 
arbeidsoppgaver. 

- ABM-utvikling tok jo mandatet sitt 
på alvor, og organiserte mye av arbeidet 

- BF har sammen med NBF og andre organisasjoner i biblioteksek-
toren frarådet en flytting av nasjonale bibliotekoppgaver fra ABM-
utvikling på dette tidspunktet. Vi har ment at det ikke er ønskelig 
å bruke tid og ressurser på dette nå. Sektoren trenger et løft, ikke 
en omorganiseringsprosess som forsinker igangsettingen av viktige 
tiltak og skaper utrygghet om ansvaret for nasjonale oppgaver, sier 
Bibliotekarforbundets leder Monica Deildok i en kommentar til at 
B-en skal flyttes fra ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket. 

sitt på tvers av de tre bokstavene. Nå må 
mange av disse sammenhengene rykkes 
opp og plantes om. Det har ikke bare 
konsekvenser for bibliotekfolk land og 
strand rundt, og deres forhold til hvordan 
staten forvalter bibliotekpolitikken. Det 
slår inn i arbeidssituasjonen til de ansatte. 
Det er viktig at ulike aktører også har 
dette i mente når de diskuterer B-ens 
vandringer mellom etatene. B-en består 
av mennesker, kompetente mennesker, 
minner Monica Deildok om.

Må gå i dialog
En klar melding til Nasjonalbibliotekets 

ledelse, finner imidlertid Monica Deildok 
at det er grunn til å komme med: 

- Vi forventer at Nasjonalbiblioteket 
åpner seg for bransjen, på en helt annen 
måte enn de har gjort fram til nå, og går i 
dialog med mål om positiv samhandling.

Hun ser det som positivt at debattene 
om dette er tydelige og skarpe. Så lenge 
de peker framover. Hun har ingen tro på 
noen omkamp.

- Nei, nå må vi anse diskusjonen om 
plassering av de nasjonale bibliotekoppga-
vene som ferdig for en god stund framover. 
Nå må vi alle gjøre jobben best mulig 
under de nye vilkårene. Jeg merker meg 
at når journalister henvender seg til meg, 
så dreier det seg om bibliotekets tilbud og 
bibliotekets framtid, ikke om statlig oppga-
vefordeling, forteller BF-lederen. 

- Vi forventer at Nasjonalbiblioteket åpner seg for bransjen, på en helt annen måte enn de har  
gjort fram til nå, og går i dialog med mål om positiv samhandling, sier BF-leder Monica Deildok. 
(Foto: Anders A. Johansen)
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Kommentar: Erling Bergan

Flytting av B-en fra ABM-utvikling 
til Nasjonalbiblioteket har ført til en 
del kommentarer. Den gamle ring-
reven i bibliotekpolitikken, Frode 
Bakken, er svært skarp i kantene 
på postlista biblioteknorge. Under 
tittelen ”Huitfeldt slakter ABM-
utvikling uten debatt” – en tittel 
som ikke er så hensynsfull overfor 
de ansatte i ABM-utvikling – skriver 
han at kulturminister Huitfeldt har 
godkjent ”den totale overkjøring 
av normale systemer for saksbe-
handling i offentlig sektor og vanlig 
folkeskikk” og at dette ”er trist for 
henne og vil hefte ved henne”. Han 
hevder at hele saken er et klassisk 
maktmisbruk, som Arbeiderpartiet 
”ofte er best på”. 

I nekrologisk stil skriver Bakken at 
”taperen på det individuelle plan er 
jo den nye ABM-direktør Stein Slyng-
stad og våre tanker går til ham”. 

Årsaken til medfølelsen er at 
Slyngstad ”nylig har gått inn i en 
direktørjobb hvor han har trodd at 
han skal befatte seg med abm. Han 
har ikke rukket å komme skikkelig 
i gang før han blir vingeklippet og 
dolket i ryggen av en kulturminister 
som ikke følger vanlige spilleregler 
men misbruker et flertall i Stortinget 
til å true gjennom prosjekter som 
hun er pålagt av Giske å fullføre.”

Karakterdrapene som Frode 
Bakken foretar av statsråd Hu-
itfeldt (”vil hefte ved henne”), 
tidligere statsråd Giske (”setter 
seg oppå henne”), stortingsrepre-
sentant Gunn Karin Gjul (”hvis hun 
hadde hatt ryggrad”), tyder på at 
han har et svært sterkt personlig 
engasjement i saken. Han er ikke 
nådig når han skriver at ”Ingen 
deler av denne operasjonen tåler 
dagens lys.” Og: ”Det er lovlig – 
men heller ikke mer – i virkelighe-
ten er dette helt skandaløst – ikke 
i en politisk sammenheng – men i 
en etisk sammenheng.”

B for Bakken
Sterkt engasjement er ikke uvan-

lig for Frode Bakken. Men i denne 
saken er volumet skrudd opp noen 
hakk. Det kan virke som det er 
ekstra forargerlig for Arbeiderparti-
mannen Frode Bakken (sekretær i 
Skien Arbeiderparti) at det er hans 
eget parti som gjør disse dumhe-
tene. Og ekstra bittert er det at 
dette er gjort til tross for at han har 
lagt hele sin politiske tyngde bak 
at dette ikke skulle skje. Men hans 
initiativ for å beholde B-en i ABM-
utvikling førte altså ikke fram. 

Bortsett fra forargelsen og de 
ramsalte karakteristikkene, peker 
Bakken helt betimelig på det som 
har vært et hovedproblem i denne 
saken, nemlig at det ikke har vært 
ført argumentasjon for å flytte B-en. 
Bibliotekmeldingen varsler kun om 
at overføring blir et tema. I siste 
statsbudsjett er det heller ikke ført 
noen argumentasjon. Det hemme-
ligholdte notatet fra Nasjonalbiblio-
teket ”mangler også helt substans”, 
i følge Frode Bakken.

Men en ting er hvordan de ulike 
aktørene tolker det som har skjedd, 
hvordan de prøver å eie historia. En 
annen ting er hvordan de takler den 
nye situasjonen. Og her har Frode 
Bakken meldinger som bør skape 
diskusjoner: ”NB vil nå starte en 
sjarmoffensiv overfor biblioteksek-
toren hvor personer og institusjoner 
blir lokket inn i ”samarbeid”. Og det 
vil selvsagt bli en suksess for det er 
uansett en stor mengde prosjektmid-
ler som skal deles ut og posisjoner 
som skal besettes”, skriver han. 

Dermed kan det se ut til at Frode 
Bakken har gitt et slags kollabora-
tør-stempel til de som fra nå av viser 
vilje til å realitetsorientere seg, til 
de som forholder seg til Nasjonal-
biblioteket på en konstruktiv måte. 
De som samarbeider med NB etter 
dette, må ha blitt ”lokket”, må vite. 
Et høyst problematisk utgangs-
punkt for bibliotekpolitikk utover 
2010-tallet. 

KB tar rundtur 
til svenske 
bibliotekmiljø

Rett oppunder jul i fjor fikk Kungliga 
biblioteket, det svenske nasjonalbi-
blioteket, i oppdrag av regjeringen å 
utarbeide en plan for hvordan KBs nye 
utvidede ansvar for hele biblioteksve-
rige skal gjennomføres. Det nasjonale 
ansvaret innebærer at de skal sørge 
for nasjonalt overblikk, de skal fremme 
samarbeid og de skal være pådrivere 
på utviklingen. Og dette gjelder både 
fag- og forskningsbibliotek, som de 
lenge har hatt nasjonalt ansvar for, og 
folke-, fylke- og skolebibliotek. Altså 
hele bibliotekfeltet i Sverige. Planen 
skal leveres Kulturdepartementet innen 
16. april 2010.

KB har utpekt Mats Herder og Barbro 
Thomas til å utarbeide planen, i lag 
med en samrådsgruppe bestående av 
et bredt spekter av bibliotekfolk. Sam-
rådsgruppen hadde sitt første møte 9. 
februar. 

På KBs blogg (http://planarbete.
kb.se/ ) for å utvikle den nye rollen 
sin, forteller Barbro Thomas om ett av 
tiltakene de tar i bruk for å involvere 
bibliotekfeltet i prosessen: 

”För att få en dialog med företrädare 
för bibliotek i landet kommer KB under 
mars månad att besöka ett antal orter. 
Möten kommer att hållas i Malmö den 2 
mars, Stockholm den 4 mars, Karlstad 
den 10 mars, Jönköping den 15 mars, 
Luleå 16 mars, Umeå den 19 mars och 
i Göteborg den 24 mars. Till mötena in-
bjuds kommunal- och landstingspolitiker 
samt biblioteksanställda inom regionen. 
KB ser dessa möten som mycket viktiga 
för att få synpunkter om önskemål och 
prioriteringar från fältet.”

Det skal bli interessant å se om det 
norske Nasjonalbiblioteket setter i gang 
tilsvarende prosesser, med blogg og 
samrådsmøter. For kommunikasjonen 
mellom Nasjonalbibliotekets ledelse og 
en del folk i det norske bibliotekmiljøet 
har vært noe anstrengt de siste årene. 
Men kanskje også Nasjonalbiblioteket 
kikker til Sverige, slik Kulturdeparte-
mentet må ha gjort da de ga det norske 
samordningsoppdraget til NB. 
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Tekst: Erling Bergan

Overføring av statens nasjonale bibliote-
kansvar til Nasjonalbiblioteket følger ikke 
trender fra Danmark, som Norge ofte 
har fulgt i bibliotekspørsmål tidligere. 
Men vi følger Sverige. For i den svenske 
regjeringens proposisjon ”Tid för kultur” 
fra september 2009 har de foreslått en 
tilsvarende løsning for ”Ett samlat ansvar 
för statens stöd och samordning inom 
biblioteksväsendet”. Kulturdepartementet 
beskriver oppgaven slik:

”Biblioteken är en viktig samhällelig 
resurs och det finns stora möjligheter för 
biblioteken i framtidens samhälle. Från 
flera håll har det sedan länge efterfrå-
gats en samordnande statlig aktör inom 
biblioteksområdet. Kungl. biblioteket får 
därför fr.o.m. 2011 ett utvidgat uppdrag, 

Også i Sverige går B-en
til nasjonalbiblioteket

som innebär att KB även ska svara för 
nationell överblick, främja samverkan 
och driva på utvecklingen inom den del 
av biblioteksväsendet som utgörs av 
folk-, läns- och skolbiblioteken.”

Da dette forslaget kom tidligere i fjor, 
var BFs svenske søsterorganisasjon DIK-
förbundet positive: 

”DIK ställer sig bakom utredningens 
förslag att ge Kungl. Biblioteket i upp-
drag att svara för nationell överblick på 
biblioteksområdet. Kungl. Bibliotekets två 
uppdrag (det kulturpolitiskt motiverade 
och det utbildningspolitiskt motiverade) 
ska tydligt åtskiljas organisatoriskt och 
budgetmässigt.”

Kungliga biblioteket er Sveriges na-
sjonalbibliotek. De har fram til nå hatt et 
nasjonalt ansvar for forskningsbibliote-
kene. Det nye er altså at de får ansvar for 

folkebibliotekområdet også. 
En viktig forskjell å merke seg mellom 

Sverige og Norge, er at de fram til nå ikke 
har hatt noe nasjonalt statlig organ for 
folkebibliotekområdet, verken separat eller 
i noen ABM-sammenheng. 

En annen viktig forskjell kan vise seg 
i måten de kommuniserer med feltet de 
skal samordne. En nasjonal samråds-
gruppe er allerede opprettet, med Gunilla 
Herdenberg  som hovedansvarlig. Hun er 
Avdelningschef för Nationell samverkan 
på Kungliga biblioteket, og hun har repre-
sentanter fra bibliotekfeltet i Sverige med 
seg i gruppen. Hun har også opprettet 
bloggen ”På väg mot ett nytt uppdrag” 
(http://planarbete.kb.se), der de inviterer 
bibliotekfolk i hele landet til et virtuellt 
samråd om ”KB:s nya roll i biblioteks-
sverige”. 

Gunilla Herdenberg er Avdelningschef för Nationell samverkan på Kungliga biblioteket. Hun er også hovedansvarlig for arbeidet i ”den nationella samrådsgruppen”som 
ble opprettet i vinter. Samrådsgruppen består av representanter fra bibliotekfeltet i Sverige, og hadde sitt første møte 9. februar. (Foto: KB/Joachim Lundgren)
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Tekst & foto: Erling Bergan

I møtet la BF-lederen til grunn at den na-
sjonale bibliotekpolitikken nylig er behand-
let gjennom ABM-utviklings utredning, 
stortingsmelding fra Kulturdepartementet 
og behandling i Stortinget.

- Det er derfor grunn til å forvente at 
statsbudsjett for 2011 er en oppfølging av 
den vedtatte nasjonale bibliotekpolitikken, 
sa Monica Deildok.

Hun minnet om hva kulturminister Trond 
Giske svarte 14. oktober 2009, da Dag-
bladet spurte ”Hva er du mest og minst 
fornøyd med i årets statsbudsjett?”: ”Vi 
skulle kommet enda lenger med bibliot-
eksatsingen enn det vi har på nåværende 
tidspunkt, men bibliotekmeldingen kom jo 
først i vår, så vi har ikke hatt mye tid til å 
jobbe med det.”

- Vi mener at dette forplikter, understreker 
Monica Deildok, som la vekt på følgende 
punkter for SVs stortingspolitikere: 

Biblioteksamarbeidet
Stortingsmeldinga omtaler samarbeid 

på tvers av kommunegrenser som en 

BF-innspill til stats-
budsjettet i 2011
Tirsdag 16. februar var Bibliotekarforbundet invitert til 
SVs stortingsgruppe for å fremme sine synspunkter på 
Kulturdepartementets statsbudsjett for 2011. Forbunds-
leder Monica Deildok hadde klare krav.

nødvendig vei å gå. Den sier også at hver 
kommune skal ha minst ett bibliotek – som 
er tilgjengelig, kompetent og med attrak-
tive tilbud. For å bidra til dette må det 
bevilges betydelige stimuleringsmidler. På 
inneværende års budsjett er det avsatt 0 
kroner til dette. ”Bibliotekreform 2014”, 
som ligger til grunn for stortingsmeldinga, 
foreslo en bevilgning på 10 millioner første 
året, stigende til 50 millioner når program-
met var i full drift. Vi foreslår derfor 30 
millioner på 2011-budsjettet. 

Statlige stimuleringsmidler 
til modellbibliotek

Budsjettposten ”Bibliotekutvikling/
Modellbibliotek” er inne i årets budsjett, 
men med 3 millioner. Det trengs en kraftig 
oppjustering. I 2011 bør det settes av 
30 millioner. Det vil gi mulighet til utvikle 
kraftfulle eksempler som andre bibliotek 
kan dra nytte av. Bibliotekene er blant de 
mest brukte kulturtilbudene for folk flest.

Kompetanseutviklings-
programmet

Med kunnskapssamfunnet har inn-
byggerne fått store utfordringer med å 
navigere på en presis og sikker måte i 
informasjonsflommen. For å håndtere de 
store endringene innen media, teknologi 
og behovene i ulike brukergrupper, trenger 
bibliotekarene å utvikle kompetansen sin. 
Også på dette punktet er årets budsjett 
langt fra en oppfølging av regjeringens 
egen stortingsmelding. Programmet for 
kompetanseutvikling har mottatt 1 mil-
lion kroner. Det må justeres opp til 30 
millioner for 2011.

Fortsatt satsing
Dessuten er det viktig at satsingen 

fortsetter på de postene på statsbudsjet-
tet som er justert opp de siste årene, 
som for eksempel fengselsbibliotek. 

BF-leder Monica Deildok har klare krav til stats-
budsjettet 2011. (Foto: Erling Bergan)

Ebok-satsing
Fylkesbiblioteket i Buskerud 
har fått 850 000 statlige 
kroner. Dermed får lånere 
i Drammen, Kongsberg og 
Nore og Uvdal tilgang til 
både ebøker og lesebrett. 

Fylkesbiblioteket i Buskeruds 
satsing på utlån av ebøker får nå 
økt tillit og befester sin posisjon 
som digital spydspiss.  

Ebok-prosjeket er et samarbeid 
mellom Buskerud fylkesbiblio-
tek, og bibliotekene i Drammen,  
Kongsberg og Nore og Uvdal. 

Nyheten om at prosjektet får 
850 000 kroner i statlig støtte for 
videreutvikling av utlånsordninger 
for ebøker kom i forrige måned. Det 
er ABM-utvikling som årlig bevilger 
utviklingsmidler til sektoren.

- Dette betyr at vi kan ha det 
høye ambisjonsnivået som dette 
prosjektet fortjener. Skal norske 
bibliotek beholde en viktig rolle 
i samfunnet er vi nødt til å posi-
sjonere oss, sier prosjektleder for 
ebok-prosjektet Dag Erlend Lohne 
Mohn i Buskerud fylkesbibliotek.

Ebok-prosjektet startet i 2009 
som et nasjonalt pilotprosjekt 
hvor utvalgte lånere i Drammen, 
Kongsberg og Nore og Uvdal testet 
lesebrett og utlån av ebøker. 

- Med en tredobling av støtten 
i 2010 innebærer det at vi nå 
kan legge listen enda høyere. Vi 
skal utvikle en utlånsportal som 
er tilgjengelig for alle. Ikke minst 
får vi muligheten til å kjøpe inn 
et betydelig antall lesebrett til 
våre lånere og tilstrekkelig antall 
lisenser til å låne ut ebøker, sier 
Lohne Mohn. 

Dag Erlend Lohne Mohn er prosjekt- 
leder for ebok-prosjektet i Buskerud.
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Vi ønsker deg velkommen til en pust 
i bakken, litt snacks og en hyggelig 
fagprat på Hamar.

Du finner oss på Stand nr. 26  
sammen med de andre selskapene  
i Bibliotekenes Hus.
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- 40 % av landets kommuner har 
bibliotek som er rustet for Leseåret, 
proklamerer nettverksrådgiver Trine 
Solvang i Leser søker bok. Men mange 
er uenige i at medlemskap i nettverket 
Bok til alle er sentralt kriterium for 
gode leseårsforberedelser.

- Vi er veldig glade for at det har kommet med så mange nye 
bibliotek i det siste. Det betyr at mange bibliotek er klare for å ta 
imot målgruppen for Leseåret: voksne med liten leseferdighet, 
sier Solvang i en melding på biblioteknorge. 

I pressemeldingen fra Leser søker bok het det også: 
- Bok til alle-bibliotekene er sentrale i leseåret 2010, fordi de 

har bøkene som passer for målgruppen. Kulturminister Anniken 
Huitfeldt sa til Dagsavisen 6. februar: ”Målsettingen er å skape 
større aksept for voksne uten leseferdigheter, øke kompetansen 
på tilpasset litteratur hos bibliotekene og å senke terskelen for 
å få folk til å besøke biblioteket. Det skal ikke være en skam å 
be om en lettlest bok.” Bok til alle-bibliotekene er de eneste 
folkebibliotekene som garantert har en samling av bøkene kul-
turministeren omtaler. 

Men dette irriterte en del bibliotekarer. Spesielt kom det mye 
pepper fra fylkesbibliotekene.

Fylkesbiblioteksjef i Troms, Birgit Larsen, satte skapet på plass: 
”Leser søker bok er et utmerket tiltak, men det er ikke ei forutset-
ning å være med der for å være rustet til leseåret, og medlemskap 
er heller ikke tilstrekkelig for å kunne møte utfordringene på en 
god måte.” Hun mente at organisasjonen umulig kunne ha god 
nok oversikt. ”I praksis diskvalifiserer de 60% av bibliotekene 
helt uten å ha noen form for faglig bakgrunn for å gjøre det. Det 
er kanskje godt ment, men resultatet er ikke bra!”

Fylkesbiblioteksjef i Bus-
kerud, Trond Minken, følger 
opp: ” Leser søker bok virker 
notorisk arrogant.”

Og f ylkesbiblioteksjef i 
Akershus, Torbjørn Navelsa-
ker: ” Det er vanskelig å se om 
enkelte utspill fra Leser søker 
bok bygger på arroganse eller 
manglende kunnskap eller en 
kombinasjon av begge. For 
meg kan det virke som om 
den gode gamle forretnings-
metoden som bygger på at 
noen gjør jobben, mens andre 
prøver å ta æren kan være 
utviklet til et nytt nivå.” 

Rustet for 
Leseår?

- Mange bibliotek er klare for å ta 
imot målgruppen for Leseåret, sier 
sier nettverksrådgiver Tine Solvang 
i Leser søker bok. Men hun møter 
motbør for begrunnelsen sin.

[ BIBLIOTEKPOLITIKK ]
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Da OL-byens 
bibliotekarer 
streiket for 
likelønn

Tekst og foto: Erling Bergan

Det hele begynner sommeren 2006. 
CUPE 391, fagforeninga for de ansatte 
ved Vancouver Public Library, utpeker 
sitt forhandlingsutvalg til de kommende 
tarifforhandlingene. Utvalget starter for-
beredelsene med å spørre medlemmene 
hvilke spørsmål de helst vil se løst i den 
nye tariffavtalen.  I oktober har tariffutval-
get gjennomgått forslagene og presen-
terer sine forslag til krav til foreningens 
styre, som slutter seg til dem og legger 
dem fram til godkjenning på årsmøtet i 
november 2006.  

Fire hovedkrav
Det er fire hovedkrav som foreninga 

for de folkebibliotekansatte fremmer. Ett 
av dem er likelønn, og dette kravet blir et 

De vant ikke. De tapte heller ikke. De ansatte ved Vancouver folkebibliotek 
streiket i tre måneder for likelønn sommeren 2007. Før årets tariffoppgjør her 
hjemme – med likelønn som sentralt tema – kan det være greit å høre hva 
kollegaer i andre land har av erfaringer.

av de mest profilerte gjennom oppgjøret. 
De andre kravene gjelder sikkerhet for 
jobbene – spesielt i forbindelse med 
teknologisk relaterte endringer, rettighe-
tene til de som jobber deltid eller uten 
fast ansettelse, og forbedrede ytelser 
utenom lønna. 

Avtaleperioden for de ansattes tariff-
avtale er fem år og går fram til årsskiftet. 
Forhandlingene med arbeidsgiver be-
gynner en uke før jul. Men de fortsetter 
på nyåret, utover vinteren og våren. Det 
avholdes flere møter mellom partene, 
men det er ingen bevegelse å spore. Det 
samme opplever andre fagforeninger for 
offentlige ansatte i Vancouver-området. 
Frustrasjonen bygges opp. 26. april får 
en annen forening for kommunalt ansatte 
i Vancouver, CUPE 15, 93,5 % tilslutning 
for å gå til streik. 

Forhandlingene for våre folk i CUPE 
391 står fremdeles stille. I et nytt forhand-
lingsmøte 6. juni avviser arbeidsgiver alle 
krav fra foreninga. CUPE 391 ber Labour 
Relations Board om å megle i oppgjøret 
dagen etter. Samtidig legger foreningas 
styre ut spørsmålet om streik til uravstem-
ning. De får 97 % flertall for å gå til streik 
– om nødvendig. Altså solid ryggdekning 
for arbeidsnedleggelse hvis meglinga ikke 
fører fram. 

Varsel om streik
Meglinga begynner 3. juli 2007. 

Etter en uke kommer arbeidsgiver med 
et tilbud, men uten innrømmelser på 
noen av hovedkravene. 20. juli leverer 
fagforeninga streikevarsel, men inviterer 
samtidig arbeidsgiver til reelle forhand-
linger i de få dagene fram til streiken 
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skal begynne. Motparten avslår. 25. 
juli får CUPE 391 presentere sitt krav 
om likelønn for styret ved Vancouver 
Public Library. Men de viser ingen 
imøtekommelse, og 26. juli 2007 er 
fagforeninga for bibliotekets ansatte i 
streik. For første gang i foreningas 77-
årige historie!

I ukene som kommer prøver CUPE 
391 å invitere til forhandlinger gang på 
gang, men uten å lykkes. Andre fagfore-
ninger for offentlig ansatte i Vancouver-
området kommer til enighet om nye 
tariffavtaler. I Burnaby, nabobyen øst 
for Vancouver, har de kommet til enig-
het om å nedsette et partssammensatt 
utvalg for å se på lønnsplasseringene av 
stillingskoder ved byens folkebibliotek 
og sammenligne disse med andre stil-
linger i kommunen, for så å se dette i 
forhold til en plan for stillingsevaluering 
som skal utvikles av et interkommunalt 
organ i Vancouver-området. Også North 
Vancouver District og Surrey kommer til 
enighet med arbeidsgiver.

Et første, lite skritt
Men de bibliotekansatte i Vancouver får 

ikke gjennomslag. Streiken fortsetter inn i 
august. Det er kontakt mellom partene fra 
tid til annen, men uten resultat. 

Vi møter Laura Safarian på hovedbi-
blioteket i Vancouver. Hun var medlem 
av forhandlingsutvalget i CUPE 391 under 
streiken i 2007, noe hun fremdeles er 
i dag. Til daglig er hun nestleder ved 
Vancouver-bibliotekenes avdeling i Mount 
Pleasant.

- Våre krav innebar et første, lite skritt 
mot likelønn ved Vancouver Public Library. 
Blant annet foreslo vi at alle stillinger ved 
biblioteket skulle gjennomgå en lønns-
evaluering i et kjønnsnøytralt perspektiv, 
sier Safarian, som så at bibliotekansatte 
i nabokommuner hadde fått lønnsøknin-
ger. De mente derfor at dette var en vei 
å gå.  

- Likelønn er et menneskerettighets-
spørsmål. Canada har jo undertegnet 
internasjonale avtaler som anerkjenner 
at kjønnsbaserte lønnsforskjeller også 
er et spørsmål om menneskerettigheter, 
sier Laura Safarian om begrunnelsen for 
kampen de førte. 

Likelønn og lik lønn
I Canada betyr “pay equity”, som strei-

ken ved Vancouver Public Library dreidde 
seg om i 2007, at mannsdominerte og 

kvinnedominerte yrker av “lik verdi” også 
må bli betalt likt av samme arbeidsgiver. 
For eksempel hvis sykepleiere og inge-
niører i samme virksomhet regnes for å 
ha like betydningsfulle jobber, vil ”pay 
equity” innebære at de også får den 
same lønna. 

Begrepet ”pay equality” brukes også 
i Canada. Det henspiller på rettighetene 
til kvinnelige ansatte som individer, mens 
”pay equity” altså dreier seg om rettig-
hetene til kvinnedominerte yrker – som 
gruppe. 

I deler av Canada er det lovgivning for 
“pay equity”. Men dette gjelder ikke alle 
delstater. I Ontario er det lovregulering av 

både likelønn for grupper, og for individer. 
Men i British Columbia, der Vancouver lig-
ger, er det bare individuell likelønn som er 
lovregulert, ikke likelønn for grupper. 

Og det er altså dette siste de bi-
bliotekansatte i Vancouver streiket for 
i 2007. 

En forskjell på 
seks dollar timen

I følge fagforeningas egne undersøkel-
ser, med den ordspillende tittelen ”Over-
due: Pay Equity for Library Workers”, 
var begynnerlønna for kvinnedominerte 
bibliotekjobber i Vancouver 6 canadiske 
dollar lavere enn mannsdominerte job- 

[ LIKELØNN ]

Medlemmer av CUPE 391, de bibliotekansatte ved Vancouver Public Library, markerer seg under landsmøte 
i CUPE i 2007, og får trampeklapp for likelønnsstreiken de fører. CUPE står for Canadian Union of Public 
Employees og har noe over en halv million medlemmer på landsplan. (Foto: CUPE 391)

Du kjenner igjen bygningen? Før NRKs sendinger fra OL i Vancouver ble det sendt et knippe ulike film-
snutter. En av dem viste kunstløpere foran denne bygningen, som altså er hovedbiblioteket i Vancouver. 
(Foto: Erling Bergan)
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ber av lik verdi i byen: 15,31 canadiske 
dollar i timen for nyansatte på biblio-
teket, mens tilsvarende ansatte andre  
steder i kommunen begynte på 21,08 
canadiske dollar i timen. 65 % av de 
ansatte ved Vancouver Public Library 
var kvinner. 

Tre uker inn i streiken kom arbeidsgi-
ver med tilbud om 17,5 % lønnsøkning 
over fem år. Men det var ikke nok til å 
tilfredsstille CUPE 391. Likelønnsgapet 
var for stort. Og 17,5 % er ikke mye når 
du smører det utover fem år. 

Uten lovhjemlet likelønn
- Hvis du sammenligner gjennom-

snittslønna for fulltidsarbeidende cana-
diere, tjener kvinner bare 71 % av det 
menn tjener, sa professor og likelønn-
sekspert Marjorie Griffin-Cohen ved 
Simon Fraser University i Vancouver til 
lokalavisa The Tyee midt under streiken. 
Hun fortsatte:

- Likelønn er spesielt viktig for fag-
foreninger her i British Columbia, som 
er blant de få delstatene igjen uten 
lovhjemlet likelønn. Vi trenger lovgiving 
som i Ontario, lovgivning som dekker 
både privat og offentlig sektor. Men 
nå avhenger dette av fagforeningene. 
Kvinnebevegelsen og fagforeningene 
har vært avgjørende for framgangen i 
dette kvinnespørsmålet. De har lobbyert 
for nødvendig lovgivning og forhandlet 
fram lønnsutvikling som minsker den 
kjønnsbaserte ulikheten. Dessverre lig-
ger vi langt etter her i British Columbia, 
sa Griffin-Cohen. 

Krav om kjønnsnøyral 
lønnsevaluering

- Vi så tydelig forskjellene mellom 
delstatene i Canada, sier Laura Safa-
rian.

- I Toronto var begynnerlønna for 
bibliotekarer 7 dollar høyere enn i 
Vancouver. Det viste betydningen av 
å ha lovhjemlet likelønn. Men siden vi 
ikke hadde det, var vi opptatt av å få 
bevegelse i retning likelønn i den nye 
tariffavtalen vår. Og da sto kravet om en 
plan for kjønnsnøytral lønnsevaluering 
sentralt, sier hun. 

Men arbeidsgiver var steilt imot dette. 
De henviste til gjeldende mekanismer 
for lønnsøkning i avtaleperioden. Men 
fagforeninga svarte at dette ikke ville 
endre de kjønnsbaserte forskjellene.  
Til avisene sa de at arbeidsgiver trolig 

 

[ LIKELØNN ]

De bibliotekansatte ved Vancouver Public Library viste både kreativitet og tradisjonelt streikearbeid under 
likelønnsstreiken i 2007. Øverst ber de om å komme i gang med reelle forhandlinger igjen, i midten er det 
tradisjonelt streikemøte, nederst streikevakter ved en av byens bibliotekfilialer. (Foto: CUPE 391)
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avviste kravet om jobbevaluering fordi 
det ville avdekke hvor langt fra likelønn 
de egentlig var ved biblioteket.

- Våre forslag innebærer et svært lite 
skritt, bare et forsøk på å slå fast hvor 
langt fra likelønn vi er. Vi vil avsatte kun 
to prosent av lønnsmassen i det første 
året, og deretter en prosent årlig i de 
fire resterende årene av avtaleperioden, 
til å begynne å rette opp skjevhetene. 
Men arbeidsgiver virker uvillig til å gjøre 
noe med tretti års ulikhet, sa nestleder 
i de bibliotekansattes fagforening CUPE 
391.

Kreative streikeaktiviteter
Med 900 medlemmer ved Vancouver 

Public Library var CUPE 391 etter hvert 
inne i sin andre streikemåned. Debatten 
om kravene gikk i media, og kjendiser 
stilte opp med støtte til de streikende.  
Naomi Klein var innom. Joel Bakan 
dukket opp. Terry Glavin holdt appell. 
De streikende gikk selv ut på gata i 
demonstrasjonstog. De strikket, lagde 
ballongdyr, kledde seg ut og markerte 
seg som best de kunne. Det var nød-
vendig å være kreativ for å holde på 
kampmoralen oppe og vinne innpass 
i mediene. 

Men august gikk. Uten løsning. Sep-
tember gikk, også uten løsning. – Vi 
visste at vi måtte inngå kompromiss. 
Kravene ble justert underveis i kontakt 
med arbeidsgiver. Men de viste liten 
vilje til å komme oss i møte, sier Laura 
Safarian. 

De fikk et tilbud, som hadde gitt 
blant annet bibliotekar Randy Gatley 
en lønnsøkning på 8-10 prosent. Men 
tilbudet ble stemt ned, noe Gatley for-
talte nyhetsstedet canada.com at han 
ikke angret på. Han ville ha likelønn for 
alle kollegene sine, lik lønn for arbeid 
av lik verdi. – Det viktigste for meg er 
ikke pengene. Det viktigste er sosial 
rettferdighet og likelønn for de ansatte, 
og jeg ville ikke gi slipp på det ved å 
stemme for tilbudet, sa Gatley, og la 
til: - Men det er ingen lett sak å gå ut 
med. Likelønn er sjargong, folk forstår 
ikke hva vi mener. Mange tror vi bare 
slåss for mer penger, men det er ikke 
tilfelle, sa han.  

Randy Gatley sa til journalisten at 
han trodde folk begynner å jobbe i 
bibliotek for å fremme lesing og sosial 
rettferdighet, heller enn på grunn av 
lønna. – Dette er nok grunnen til at vi  

[ LIKELØNN ]

På streikevakt tok de bibliotekansatte på seg litterære drakter, blåste opp ballongdyr til barna og gjorde 
seg så populære og bemerket de bare kunne. De fikk også besøk av forfattere og lokale kjendiser. Naomi 
Klein (midterste bildet, i midten) stilte villig opp. (Foto: CUPE 391)
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nå er mer oppsatt på å gjøre det som 
er riktig, enn å satse bare på pengene, 
sa han.

Streiken avblåses
22. oktober avsluttet de bibliotekan-

satte streiken. Etter nesten 3 måneders 
streik for likelønn, var det slutt. 

- Vi vant ikke, men vi tapte ikke hel-
ler. Slik framstilte vi det da streiken ble 
avsluttet. Vi hadde bygd et fundament 
for den videre kampen for likelønn. 
Vi hadde bygd koalisjoner med andre 
kvinnedominerte yrkesgrupper. Vi 
merket en tydeligere stolthet blant 
fagforeningas medlemmer, sier Laura 
Safarian. Selv om kravene ikke ble inn-
fridd, ser også hun tilbake på streiken 
med stolthet. 

– Jeg angrer absolutt ikke på det vi 
gjorde, sier hun.

Barry O’Neil, leder for CUPE I British 
Columbia, skrev etter streiken i avisa 
Vancouver Sun: - Det er innbyggernes 
og lokalsamfunnenes velferd som star 
på spill, og det er mye viktigere enn 
noens ego eller politiske ambisjoner”. 

Noen nyttige emneord...
Leder for CUPE 391, Alex Young-

berg, avsluttet streiken med følgende 
elegante melding på bloggen sin:

- CUPE 391 kjempet for et prinsipp 
og vi går tilbake på jobb for et prin-
sipp. Vi fortjener likelønn og vi elsker 
offentlige tjenester. Disse to forutset-
ningene utelukker ikke hverandre. På 
Vancouver Public Library vil ikke de 
ansatte delta i diskusjoner om den 
nettopp avsluttede arbeidskonflikten. 
Men skulle du spore dem om likelønn, 
forslår vi at du besøker avdeling for 
samfunnsvitenskap i 3. etasje. Noen 
nyttige emneord:

Likelønn y
Lik lønn for likt arbeid y
Kvinner - arbeidsliv y
Diskriminering i arbeidslivet   y
- Canada
Likelønn - lovgivning   y
- Canada
Jobbevaluering y
Canada - sosiale forhold y
Kjønnsdiskriminering   y
i arbeidslivet
Arbeidsrett - British Columbia y

Vi står som alltid til tjeneste for deg, 
vi som er ansatt på Vancouver Public 
Library, organisert i CUPE 391.” 

 

[ LIKELØNN ]

Dørene til Vancouver Public Library var stengt i flere måneder under streiken for likelønn i 2007. Da streiken 
var over, anbefalte fagforeninga at publikumsspørsmål om likelønn ikke ble kanalisert til de ansatte, men til 
bibliotekets avdeling for samfunnsvitenskap i 3. etg (bildet i midten). Laura Safarian, medlem av forhandlings-
utvalget, angrer absolutt ikke på streiken, selv om kravene ikke ble innfridd den gang.Foto: Erling Bergan)



Brikkemaskinen ble av Haugesund folkebibliotek gitt
navnet Knut, og det har også blitt dens offisielle navn.
Brikkemaskinen brukes til å sette inn RFID-brikker i
boksamlingen, og knytte informasjonen i brikken til
bibliotekkatalogen. Maskinen betjenes av to til fire
personer, og den kan trilles mellom bokhyllene i
biblioteket. 
Erfaringen er at en kan behandle 600 – 900 bøker
pr. time, og en kan dermed få lagt over samlingen i
et bibliotek i løpet av forholdsvis kort tid.

Vi har blitt en betydelig leverandør av RFID-
løsninger i norske bibliotek, og har opparbeidet oss
gode kunnskaper om teknologien. Våre RFID-
løsninger er tett integrert i Bibliofil biblioteksystem,
men brikkemaskinen Knut tilbys alle bibliotek,
enten for leie eller for kjøp.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller tilbud!

Brikkemaskinen Knut

Fo
to

: 
G

un
n 

Ø
. 

K
jø

nd
al

, 
Bi

bl
io

te
k-

Sy
st

em
er

 A
/S

lever t  av

Bib l io tek -Systemer  AS. Pos tboks  2093 ,  3255  La rv i k
Te le fon :  33  11  68  00 .   Te le faks :  33  11  68  22 .   I n te rne t t :  h t tp : / /b ib l i o f i l . no   E -pos t :  f i rmapos t@bib l i o f i l . no

Astrid Thorstensen fra Porsgrunn bibliotek er klar til å ta i bruk brikkemaskinen. Her sammen med Nils Petter Halvorsen fra Bibliotek-Systemer AS.

Brikkemaskinen Knut  18-01-10  14:30  Side 1



Bibliotekaren 3/201020   

Tekst & foto: Liv Evju

Høsten 2009 sendte Bibliotekar-
forbundet ut spørreskjema til sine 
tillitsvalgte i 18 fylker. I begynnelsen 
av februar var det kommet inn svar fra 
14 fylker, som inngår i tallmaterialet for 
undersøkelsen. Noen svar kom etter 
fristen, men de representerer ikke noen 
store avvik fra det generelle inntrykket. 
I ett av fylkene er det kun ett ordinært 
skolebibliotek, de øvrige i dette fylket 
er i kombinasjon med det lokale folke-

Å spenne traverhester foran plogen
En BF-undersøkelse om skolebibliotekarene og lærebokutlånet

Bibliotekarforbundet har engasjert Liv Evju 
til å gjennomføre en undersøkelse om 
skolebibliotekarenes arbeid med lærebokutlånet. 
Liv er en erfaren skolebibliotekar fra videregående 
skole og tidligere medlem av forbundsstyret i BF. 
Hun forteller her om en del resultater og 
tolkninger av disse.

biblioteket, så her er det vanskelig å 
trekke sammenlikninger. 

Undersøkelsen gjelder kun skole-
bibliotekarer som er medlemmer av 
Bibliotekarforbundet.

Volumet i lærebokutlånet
I undersøkelsen ble respondentene 

bedt om å oppgi tall som kunne vise 
volumet i lærebokutlånet, både fysisk 
og økonomisk. Vi ba dessuten bibliote-
karene svare på om de hadde fått anled-
ning til å drøfte dette nye arbeidet med 
skoleledelsen, hva slags stillingsbrøk 
de har, om det var satt av midler til 
administrasjon og om arbeidet med 
lærebokutlånet har gått ut over ordinært 
arbeid i skolebiblioteket. Vi spurte også 
om det var forhandlet om, eventuelt 
oppnådd økonomisk kompensasjon for, 
dette arbeidet.

I de 92 skolene som inngår i undersø-

kelsen, varierer elevtallet fra 75 til 1400, 
men skolene har gjennomsnittlig 624 
elever. Hver elev har pluss/minus 10 lære-
bøker, avhengig av studieretning. I snitt er 
det altså ca 6.200 lærebok-eksemplarer 
pr. skole. 

I undersøkelsen har vi ikke spurt om 
bøker til lærerne. Dette er organisert 
svært forskjellig fra skole til skole, og 
det dreier seg heller ikke om slike volu-
mer som bøker til elevene. I ettertid ser 
vi at vi nok også burde tatt med dette 
spørsmålet, noen av bibliotekarene har 
kommentert det.

Ett årsverk er vanlig
Av de 92 skolebibliotekene har 14 et 

personale på mindre enn 1 årsverk, mens 
36 har mer enn 1 årsverk.  De fleste i 
denne gruppen har assistent i 50% i til-
legg til 100% bibliotekar, mens noen få 
har to eller flere bibliotekarer.

[ SKOLEBIBLIOTEK ]
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Omtrent halvparten av bibliotekarene 
har hatt drøftinger om lærebokutlånet 
med skoleledelsen før arbeidet ble satt 
i gang, men de fleste av disse oppga at 
de opplevde ikke å ha muligheten til å 
nekte å påta seg arbeidet.  De øvrige fikk 
bare beskjed om at biblioteket skulle ta 
seg av det.

Et ekstra problem i videregående skole 
er at lærebokutlånet drar ut i tid.  Elevene 
har rettigheter som fører til at slike pro-
sesser ikke kan gjennomføres raskt.  De 
bytter fag, de bytter studieprogram og de 
bytter skole.  Mange har hatt permisjon 
ved skolestart og kommer for å hente 
bøker lenge etter at den store sjauen 
er over, eller tilsvarende ved skoleslutt 
når bøkene skal leveres.  Det betyr at 
bibliotekaren ikke kan pakke bort resten 
av bøkene f.eks. en uke etter skolestart 
og deretter konsentrere seg om det 
løpende – kvalifiserte – arbeidet i biblio-
teket.  Lærebøker av alle slag må kunne 
hentes og lånes ut på et øyeblikks varsel 
når som helst på dagen, og når som helst 
i skoleåret.  

Å spenne traverhester 
foran plogen

Samtlige svarer at arbeidet med lære-
bokutlånet har gått sterkt ut over sentrale 
bibliotekaroppgaver, særlig der hvor man 
har ett eller mindre enn ett årsverk i 

biblioteket.  De fleste oppgir at ordinært 
skolebibliotekarbeid må legges på is i 
8-12 uker i hver ende av skoleåret pga 
lærebokutlånet.  Alle nevner brukeropplæ-
ring for nye elever, opplæring i kildekritikk 
og samarbeid med lærerne, som oppgaver 
som må legges på is i disse ukene. Det 
er en generell oppfatning at slike arbeids-
oppgaver er det egentlige stillingsinnhol-
det, altså det man faktisk er ansatt for å 
arbeide med. I og med at bibliotekaren er 
ansatt i skolen, må det tolkes som at sko-
len har bruk for bibliotekar-kompetanse i 
læringsarbeidet.  Å bruke bibliotekaren 
til ukvalifisert arbeid i lengre perioder, 
gir sterke signaler om at bibliotekarens 
faglige kompetanse er mindre interessant 
for skolen.  Det sier seg selv at det fører 
til frustrasjon når kvalifisert personale blir 
satt til annet arbeid. Det blir som å spenne 
traverhester foran plogen.

Arbeidsoppgavene
I undersøkelsen listet vi opp til sammen 

21 forskjellige arbeidsoppgaver eller 
prosesser som måtte utføres for å få 
lærebokutlånet opp og stå. Vi ba bibliote-
karene krysse av hvem som hadde utført 
de forskjellige oppgavene: bibliotekar, 
lærer, skoleledelse, fylket, leverandør 
eller andre.  

Av disse 21 oppgavene regner vi 10 
som administrative, det vil si at de blir 

utført uten at man må håndtere bøkene.  
De 11 andre er fysiske oppgaver, dvs at 
de krever at man tar i bøkene. Men det 
er min oppfatning at kun én av de admi-
nistrative og én av de fysiske oppgavene 
er bibliotekarrelevante. De øvrige 19 kan 
utføres av ikke-bibliotekarer. 

Den eneste administrative oppgaven 
som er bibliotekarrelevant, gjelder inn-
samling og kontroll av informasjon om 
boktitlene – det vi kaller verifisering i vårt 
fagspråk.  Ved skolebøker er det spesielt 
viktig å finne korrekt ISBN-nummer. De 
fleste lærebøkene har mer enn én forfat-
ter, mange titler er svært like, det finnes 
både nynorsk- og bokmålsutgaver, og det 
finnes f.eks. CD’er til språkbøkene, fasiter 
til matematikkbøker, med samme tittel som 
bøkene. Verifisering er avgjørende når det 
skal leveres store volumer. Feilbestilling 
kan bli svært dyrt, idet leverandøren ofte 
både har plastet og merket bøkene, som 
dermed ikke kan returneres.  

Den fysiske oppgaven er naturligvis re-
gistrering av titlene i biblioteksystemet.  De 
øvrige arbeidsoppgavene krever en viss 
grad av nøyaktighet, organisasjonsevne 
og/eller fysisk styrke. Men de krever ikke 
bibliotekarenes spesialkvalifikasjoner.

Mange tonn
Undersøkelsen viser at skolebiblio-

tekene har tatt seg av 74 % av alt ar-

Skolebibliotekarnes arbeid med lærebokutlånet stjeler tid fra andre viktige bibliotekaroppgaver, viser BFs undersøkelse. (Ill.foto: Erling Bergan) 
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beidet forbundet med lærebokutlånet, 
administrative og fysiske oppgaver sett 
under ett.

Når det gjelder de fysiske arbeids-
oppgavene, har bibliotekaren utført 
84 % av disse, med eller uten hjelp 
fra andre. 

Her er det grunn til å minne om at 
lærebøkene er vesentlig tyngre enn 
andre bøker.  De er flott utstyrt, ofte 
med kunsttrykkpapir og mange fargeil-
lustrasjoner. Når vi vet at kunsttrykkpa-
pir inneholder pulverisert stein, sier det 

seg selv at bøkene blir tunge.  
I 2008 regnet jeg ut at min skoles da-

værende læreboksamling på ca 3.300 
bøker veide ca tre tonn.  Det var bøker 
til to klassetrinn. Nå er det lærebokutlån 
for alle tre klassetrinn. Bibliotekarene 
håndterer altså flere tonn bøker. 

Og det er med lærebøkene som med 
ved, de må som regel flyttes og hånd-
teres flere ganger.  Det er for øvrig en 
sammenlikning som halter. Ved brennes 
jo etter hvert, men lærebøkene må 
håndteres minst to ganger årlig, hvis 

da ikke skolens lokaler kan legge til 
rette for selvbetjening samme sted som 
bøkene oppbevares. Dette er naturligvis 
en meget sterk fysisk belastning for 
bibliotekaren. Og bibliotekaren er i de 
aller fleste tilfeller en kvinne som er 
alene om jobben.  

Det er også verdt å merke seg at 
bøkene skal lagres mellom slagene, 
i mange tilfeller i allerede for trange 
bibliotek-/kontorlokaler. Ikke akkurat 
fremmende for trivselen.  

Ikke som ordinært utlån
Alle lærebøkene går ut og inn minst 

to ganger pr. år, mens ordinær hånd-
tering av bøker i biblioteket ellers bare 
gjelder noen få eksemplarer i forhold til 
hele bokstammen.  I følge statistikken 
fra ABM (2008) er vgs-bibliotekenes 
totale mediebestand 3.624.455, mens 
totalt utlån er på 980.813. det vil si at 
bare 27 % av bokstammen håndteres i 
løpet av året.  Det reelle tallet er natur-
ligvis høyere, for mange bøker brukes 
i biblioteket uten å bli utlånt, og innle-
veringen medfører jo også håndtering. 
Men arbeidet med lærebøkene viser 
altså helt andre tall.

Frustrasjon og oppgitthet
I undersøkelsen oppfordret vi også 

respondentene til å komme med kom-
mentarer, og det har mange benyttet 
seg av.  Hovedtyngden er preget av 
frustrasjon og oppgitthet over situasjo-
nen.  Bare to nevner ønske om økono-
misk kompensasjon, overraskende nok.  
Fem bibliotekarer kommer med positive 
kommentarer og mener at lærebokutlå-
net har gitt bibliotekaren synlighet og 
status i skolemiljøet.

Flere oppgir sterk fysisk belastning 
med påfølgende sykmelding.  Det fin-
nes også eksempler på bibliotekarer 
som vurderer å si opp på grunn av 
lærebokutlånet.  

Seks ganger bokbudsjettet
Ordinært mediebudsjett for skolene 

er i snitt ca 125.000 kroner pr. år. 
Lærebokbudsjettet har et gjennom-
snitt på 848.000 kroner årlig, altså 
mer enn seks ganger det budsjettet 
som skolebibliotekaren egentlig har 
ansvaret for. Riktignok kan man si 
at bibliotekaren ikke er eneansvarlig 
for disse midlene, men når man ser 
hvordan de fleste skolene har overlatt 

De videregående skolene i BFs undersøkelse har i gjennomsnitt 624 elever. Hver elev har pluss/minus 
10 lærebøker, avhengig av studieretning. I snitt er det altså ca 6.200 lærebok-eksemplarer pr. skole, 
skriver Liv Evju. Her et lite utsnitt av lærebøkene som ble lånt ut fra Flora videregående skole i 2001, 
med daværende skolebibliotekar Lise Monsen bak tralla. (Foto: Erling Bergan)
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det meste til bibliotekaren, gir det et 
stort ansvar.

Kompensasjon?
Undersøkelsen ville vite om noen har 

oppnådd kompensasjon for merarbeidet 
med lærebokutlån lagt til skolebiblioteket. 
Her har fire fylker oppgitt at det ikke er 
forhandlet om dette. Ett av disse fire 
fylkene oppgir at e prioriterer lønn for or-
dinært arbeid, framfor kompensasjon for 
denne spesielle oppgaven. Ett fylke har 
meldt krav, men dette er ikke forhandlet 
ennå. Tre fylker har oppnådd kompensa-
sjon, ett med årlig beløp på 10-15.000 
kroner, ett med årlig beløp uten at sum 
er oppgitt, og ett med et engangsbeløp 
på 6-10.000 kroner avhengig av innsats. 
Øvrige fylker har ikke gitt opplysninger 
om eventuelle kompensasjonsordninger.

Det later til at det stort sett ikke har 
vært satt av midler til administrasjon 
av ordningen, verken på fylkes- eller 
skolenivå.

Det er for øvrig registrert 17 biblioteka-
rer i deltidsstillinger i denne undersøkel-
sen.  Av disse ønsker 12 heltid, mens 5 
ikke ønsker heltid. Noen av de 5 ønsker 
å beholde deltid på grunn av familie-
situasjonen, mens andre har kolleger i 
hele stillinger.

Andres roller og bidrag
Når det gjelder arbeidsoppgaver utført 

av andre enn skolebibliotekarene selv, er 
det skoleledelsen og leverandørene som 
drar det tyngste lasset. Skoleledelsen gjør 
det mest på de administrative oppgavene, 
først og fremst av regnskapsmessig 
art. Leverandørene gjør det mest på de 
fysiske oppgavene, som produksjon av 
strekkodeetiketter og plasting. 

Lærerne er så å si fraværende i ar-
beidet med lærebøkene.  Et par skoler 
har manuelt utlån utført av lærerne. En 
bibliotekar oppgir at en lærer har fått en 
prosent-ressurs for sitt arbeid med bestil-
ling av bøker, oppfølging av manglende 
titler, informasjon til kollegene, m.m.

En del skoler har ikke ansatt biblio-
tekar, men bruker lærere.  Her er det 
eksempler på at lærerne har levert over-
tidslister på opptil 60 timer, i tillegg til 
den ressursen de har fått for å betjene 
skolebiblioteket.

”Alt viker for utlånsordningen”
Vi har bedt respondentene om til-

leggskommentarer, og fått flere som gir 

innblikk i hvordan lærebokutlånet virker 
på skolebibliotekarene. Flere oppgir at 
biblioteket har vært stengt i kortere 
eller lengre tid ved ut- og innlevering 
av skolebøker, noen snakker om uker 
i trekk. ”Mye mas hele tiden – skaper 
mistrivsel på jobben”, skriver en. ”Vi 
jobber ut over avtalt arbeidstid og skal 
avspasere. Men det er ikke lett å få til 
med 61,5% stilling”, skriver en annen. 
”Alt viker for utlånsordningen”, skriver 
en tredje. ”Hverdagen gjennomsyres av 
ordningen.  Mye rot, manglende kom-
munikasjon”, skriver en fjerde. 

Og noen kommentarer viser også 
til hvordan virksomheten blir doku-
mentert: ”Vi er pålagt å fylle ut årlig 
statistikk fra ABM-utvikling, og denne 
statistikken skal ikke omfatte lærebo-
kutlånet. Men statistikken brukes for å 
beskrive aktivitetsnivået og arbeidet i 
skolebiblioteket. Hvor feil skal virkelig-
heten gjengis?”

At lærebokutlånet setter sin preg på 
deler av året viser andre kommentarer: 
”Det er en jobb som tar det meste av 
min tid fra midten av mai til høstfe-
rien.” Og en annen skriver: ”Begrenser 
tidsrommet for ferieavvikling; mange 
oppgaver må skje ved skoleslutt/
skoleferie.” 

Kommentarene viser også at utlåns-
ordningen har faglige konsekvenser: 
”Endring i bibliotekar-rollen – fra hjelp 
og støtte og positive møter, til pirkete 

krav, erstatning osv.” En annen skriver: 
”Administrering av lærebokutlån har 
medført betydelig merarbeid, samt 
endringer i oppgaver og ansvar i for-
hold til den stillingen jeg ble ansatt 
i. Det dreier seg om en betydelig 
utvidelse av stillingens innhold, og jeg 
har store deler av året fått en annen 
arbeidssituasjon enn tidligere.” 

Kompensasjon eller tillegg
En av respondentene uttrykte dob-

beltheten i ordningen på en talende 
måte: ”Det er fint, og nødvendig, med 
gratis læremiddel. Men det bør kunne 
ordnes uten at skolen skal være lager-
plass og ”butikk”. Og uten at lærere og 
bibliotekarer skal være lagerarbeidere 
og kassebetjening.”

At disse endringene bør merkes på 
lønnsslippen, er et tema for flere: ”Det 
at man har ansvaret for alt, burde i det 
minste føre til at man fikk noe tilsva-
rende et kontaktlærer-tillegg eller noe 
annet sammenlignbart”, skriver en. Og 
en annen sier utvetydig: ”En så massiv 
ekstraoppgave bør ha skikkelig lønns-
kompensasjon”. 

Ved mange videregående skoler konkurrerer lærebokutlånet med sentrale bibliotekaroppgaver. Dette 
gjelder særlig der hvor man har ett eller mindre enn ett årsverk i biblioteket, skriver Liv Evju. Her 
fra en hektisk periode ved kombinasjonsbiblioteket på Sandane, der elevene ved Firda vidaregåande 
skule blir betjent av flere stillinger.  (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)
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Tekst:  Advokat Erik Råd Herlofsen
Foto:   Senter for seniorpolitikk

Den nye bestemmelsen i arbeids-
miljøloven § 15-13 bokstav a, som 
trådte i kraft 1. januar 2010, fastslår 
at arbeidsforholdet kan bringes til 
opphør når arbeidstaker fyller 70 år. 
Bestemmelsen innebærer ingen plikt 
til å fratre, men gir arbeidsgiver en 
rett til å bringe ansettelsesforholdet til 
opphør uten annen begrunnelse enn 
at arbeidstaker har fylt 70 år.

Dersom en virksomhet opererer med 
en lavere aldersgrense, for eksempel 
en 67 års grense, må arbeidstakerne 

Ny lovbestemmelse om aldersgrense 
og fratredelse ved oppnådd alder
Fra årsskiftet er det nye regler om øvre aldersgrenser og varsling ved fratredelse på 
grunn av alder. Men det er fortsatt slik at stillingsvernet bortfaller ved fylte 70 år, 
skriver advokat Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirmaet Ræder.

akseptere denne, forutsatt at gren-
sen er fastsatt i lov, arbeidsavtale, 
tariffavtale, arbeidsreglement eller 
bedriftspensjonsordning og at denne 
aldersgrensen er knyttet opp mot en 
pensjonsordning, ensartet praktisert og 
godt kommunisert overfor de ansatte. 
I tillegg må aldersgrensen være saklig 
begrunnet og ikke uforholdsmessig 
inngripende overfor arbeidstakerne.

Arbeidsgiver må sende skriftlig 
varsel 6 måneder før oppnådd 
aldersgrense

Dersom arbeidsgiver ønsker at ar-
beidstaker skal fratre ved oppnådd 

aldersgrense, må arbeidsgiver fra og 
med nyttår sende et skriftlig varsel om 
dette senest seks måneder før fratredel-
sestidspunktet. Varslingsfristen løper fra 
og med første dag i måneden etter at 
varselet blir sendt. Dette innebærer at 
dersom en arbeidsgiver heretter unnlater 
å sende et skriftlig varsel og arbeidstaker 
passerer 70 år, så plikter ikke arbeids-
taker å fratre før seks måneder etter at 
varselet er sendt. Bakgrunnen for regelen 
er at arbeidstaker skal få noe tid til å 
innrette seg på fratredelsen. Det stilles 
ikke spesielle formkrav til innholdet i 
varselet utover at det skal være skrift-
lig. Arbeidsgiver behøver således ikke å 
sende noen formell oppsigelse i tillegg 
og arbeidstaker kan for eksempel ikke 
bestride varselet og deretter kreve å stå 
i stillingen inntil tvisten er avgjort.

Det fremgår for øvrig ikke av lovens 
forarbeider om en arbeidstaker som be-
strider en bedriftsfastsatt aldersgrense 
på for eksempel 67 år, kan kreve å stå i 
stillingen mens tvisten pågår. Etter min 
oppfatning må vedkommende ha rett 
til dette.

Den ansattes varslingsplikt
Dersom arbeidsgiver ikke har sendt 

varsel om opphør av arbeidsforholdet 
og arbeidstaker selv ønsker å fratre ved 
oppnådd aldersgrense, plikter arbeids-
taker å varsle arbeidsgiver om dette, 
muntlig eller skriftlig, senest én måned 
før fratredelsen.

[ ARBEIDSRETT ]
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Avslutningssamtale
I tillegg plikter arbeidsgiver før utsen-

delse av varselet å avholde en samtale 
med arbeidstaker om arbeidsforholdet 
skal avsluttes ved oppnådd 70 år, 
(eventuelt tidligere ved en lovlig lavere 
bedriftsfastsatt aldersgrense). En slik 
samtale er frivillig og det har ingen 
rettslige konsekvenser om samtalen ikke 
avholdes.

Hva skjer om man fortsetter, 
reengasjeres eller ansettes 
etter fylte 70 år?
Den nye lovbestemmelsen fastslår at 
stillingsvernet bortfaller ved fylte 70 år, 
(eventuelt tidligere ved en lovlig lavere 
bedrif tsfastsatt aldersgrense). Dette 
innebærer at reglene om midlertidig an-
settelse ikke gjelder og at hovedregelen 
om seks måneders varslingsfrist kommer 
til anvendelse, med mindre arbeidsgiver 
og arbeidstaker har avtalt noe annet.

Forholdet til offentlig ansatte som 
omfattes av aldersgrenseloven 

De nye bestemmelsene berører ikke 
arbeidstakere som omfattes av tjeneste-
mannsloven eller som er embetsmenn. I 
disse tilfellene gjelder aldersgrenseloven 
og arbeidstakere må her som hovedregel 
fratre sin stilling uten oppsigelse ved 
utløpet av den måneden aldersgrensen 
oppnås.

 Det er imidlertid verdt å merke seg 
at den nye varslingsregelen også vil 
gjelde for kommunal sektor, selv om 

Lovteksten
§ 15-13a. Opphør av arbeidsforhold grunnet alder

Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år.  1. 
Lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig 
begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf. § 13-3 andre ledd.
Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden.  2. 
Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag 
i måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker.
Før varsel gis skal arbeidsgiver så langt det er mulig innkalle arbeids-3. 
taker til en samtale, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.
Arbeidstaker som ønsker å fratre, har en tilsvarende varslingsfrist  4. 
på en måned, likevel slik at kravet til skriftlighet ikke gjelder.

Fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillings-
vern mv. (arbeidsmiljøloven). (Kilde: Lovdata)

Gi en gave på kontonr. 1503.07.66056  eller ring 820 43 743 og gi 100 kroner
Du kan også gi ditt bidrag på www.krafttakmotkreft.no
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Dette er behandling med nye preparater og metoder for kreftpasienter. 
Mer penger til utprøvende behandling vil gi flere kreftpasienter en ny 
sjanse og gjøre at nye kreftmedisiner og behandlingsmetoder raskere 
kan tas i bruk som standardbehandling.
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– og bedre kreftbehandling for oss alle.

M
o

d
el

le
n

 p
å 

b
il

d
et

 e
r 

ik
ke

 i
d

en
ti

sk
 m

ed
 M

o
n

a 
/ 

Fo
to

: 
G

u
ri

 D
ah

l

hovedtariffavtalen bygger på alders-
grenselovens regler hva gjelder selve 
avgangsalderen.

Kommentarer
Den nye lovbestemmelsen innebærer 

at virksomheter som opererer med lavere 
øvre aldersgrense enn 70 år, heretter må 
være forberedt på en rekke søksmål fra 
arbeidstakere som ønsker å arbeide fram 
til fylte 70 år. Virksomheten må da argu-
mentere godt for at deres aldersgrense 
har et grunnlag i avtale, at den har vært 
ensartet praktisert og godt kommunisert, 
samt at aldersgrensen er nødvendig for å 

oppnå et saklig formål og at denne ikke 
er uforholdsmessig inngripende overfor 
den eller de som berøres. En rekke store 
norske virksomheter opererer i dag med 
en øvre aldersgrense på 67 år og det skal 
bli spennende å følge med i framtiden 
om slike bedriftsfastsatte aldersgrenser 
vil stå seg i forhold til reglene som for-
byr aldersdiskriminering. Det foreligger 
allerede et søksmål i Oslo tingrett mot 
Gjensidige Forsikring om deres 67 års 
grense. 

(Artikkelen er tidligere publisert på  
seniorpolitikk.no) 
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Venner og nærmeste families holdnin-
ger og arbeidsgiveres holdninger betyr 
mye for om man fortsetter. Det viser den 
nye undersøkelsen Synovate har utført for 
Senter for seniorpolitikk (SSP). ”Panelun-
dersøkelsen om arbeid og pensjonering” 
er målt blant de samme personene i 2007 
og 2009, og inngår som en del av Vinn 
Vinn-kampanjen.

– Forskjellen i atferd og holdninger 
belyser spørsmålene om seniorpolitikk på 
en ny måte. Undersøkelsen skiller mellom 
dem som har gått av i to-årsperioden og 
dem som har fortsatt i jobb, sier direktør 
Erik Dalen i Synovate. 

Livslang læring
– Hvor mye betyr det å få mulighet for 

å lære nye ting på jobben?
– Det betyr åpenbart mye. Det er in-

Panelundersøkelsen om arbeid og pensjonering 2009

Aldri for sent å lære
Mulighet for ny læring og nye arbeidsoppgaver, og å føle seg verdsatt, betyr 
mye for om seniorer fortsetter i jobben en stund til eller om de slutter. 
– Dette er noe ledere har muligheter for å gjøre noe med, 
sier direktør Erik Dalen i Synovate om en ny undersøkelse.

teressant å se at andelene som i 2007 
opplevde å få lære noe nytt, og som fikk 
nye arbeidsoppgaver, er høyere blant dem 
som fortsatt er i arbeid i 2009, enn blant 
dem som har gått ut av arbeidslivet. Dette 
kan være en indikasjon på hva som kan 
være viktige signaler fra arbeidsgivere for 
å få seniorer til å fortsette lengre i jobb, 
sier Erik Dalen.

– Det ser ut til å være større virkninger 
av å tilføre positive faktorer som læ-
ringsmuligheter enn av å fjerne negative 
faktorer som ensformig arbeid. Dette 
peker på betydningen av å gi seniorene 
utviklingsmuligheter, sier forsker Per Erik 
Solem i NOVA. 

Det er de eldste som oftest svarer at 
de ikke får lære nye ting. Dette varierer 
fra 16 prosent blant de i aldersgruppen 
59-61 år og til 20 prosent blant de som nå 

er 65-67 år. I den yngste gruppen oppgir 
34 prosent at de har liten eller slett ingen 
mulighet til å få nye arbeidsoppgaver 
dersom de ønsker det, mens det i den 
eldste gruppen er 41 prosent. Andelen 
blant de eldste har hatt en svak økning 
siden 2007.

Viktig å føle seg ønsket
– Hvor mye betyr det å bli verdsatt og 

etterspurt i jobben?
– Det betyr mye for en arbeidstaker å 

bli verdsatt og etterspurt. Seniorer trenger 
kanskje mer enn noen andre tilbakemel-
ding på den jobben de gjør, og dette er 
det mulig for ledere å gjøre noe med. En 
arbeidstaker som hører: ”Du betyr så mye, 
kan du tenke deg å fortsette litt til?”, vil 
kanskje tenke seg om flere ganger før han 
eller hun slutter, sier Dalen. 

– Det betyr mye for en arbeidstaker å bli verdsatt og etterspurt. Seniorer trenger kanskje mer enn noen andre tilbakemelding på den jobben de gjør, og 
dette er det mulig for ledere å gjøre noe med, sier direktør Erik Dalen (til høyre) i Synovate. Her sammen med forsker Per Erik Solem (til venstre) i NOVA 
og direktør Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk. (Foto SSP)

[ SENIORPOLITIKK ]
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Tekst & foto: Erling Bergan

Det dreier seg om en formell beskjed fra 
Kulturdepartementet til ABM-utvikling, om 
midlene de kan disponere i 2010. Stats-
budsjettet for inneværende år var for lengst 
vedtatt da Ola Eiksund skrev sitt skarpe 
innlegg. Men tildelingsbrevet hadde latt 
vente på seg. 

-  Så vidt jeg har brakt på det rene har 
ABM vært klar med søknadsmidlene en god 
stund nå, men kan ikke offentliggjøre disse 
fordi de ennå ikke har mottatt tildelingsbrev 
fra departementet, sukket Eiksund. Han fant 
grunn til å spekulere i mulige årsaker: 

- Henger dette på noe vis sammen med 
det som foregår omkring abm vs nb? Er dette 
et ”innlegg” i debatten for å vise hvem som 
faktisk bestemmer? Eller er dette tilfeldig? 

”Like om hjørnet”
Hva som er årsaken til forsinkelsen får han 

neppe svar på. Men å få avklart de faktiske 
forhold – når tildelingsbrevet kommer – lar 
seg gjøre. En telefon fra Bibliotekaren til 
Kulturdepartementet 16. februar resulterte 
i et svar fra informasjonsrådgiver Marius 
Bakke. Han fortalte at tildelingsbrevet til 
ABM-utvikling skulle være ”like om hjørnet”. 
På spørsmål om det betyr dager eller uker, 
svarte informasjonsrådgiveren at han antok 
at det dreier seg om noen dager. Noen for-
klaring på tidspunktet kom ikke. 

Kommer ikke i gang
Nå er det ikke bare ABM-utvikling som 

får sitt tildelingsbrev seint i år, det skal også 
være andre underliggende etater som venter. 
Men vi kan jo – som Ola Eiksund antyder – 
tenke oss at diverse ommøbleringer i den 
statlige B-en kan være en faktor her. Uansett 
er det åpenbart svært uheldig for de mange 
bibliotekene som har søknader inne. 

- Vi er ett av flere hundre bibliotek som 
venter spent på svar på søknader - vi er 

Frustrert over 
sent tildelingsbrev
- Det er sikkert mange som er like spent som meg mens vi venter på et ja eller 
et nei på tildeling av prosjektmidler fra amb-utvikling, skrev Ola Eiksund, 
biblioteksjef i Arendal, på postlista biblioteknorge 15. februar. 

også svært utålmodig i og med at planleg-
gingsprosessene nå drar ut - vi kommer ikke 
i gang med å finne folk til prosjektstillinger 
osv., skriver biblioteksjefen i Arendal. 

Sektoren er bastet og bundet
Han ser denne saken også i en videre 

sammenheng: 
- Jeg har tidligere etterlyst aktører som vil 

være med og finne en bedre vei for utvikling 
av bibliotekvesenet enn det som er tilfelle i 
dag - i dag er vesenet helt og holdent styrt 
av politikk. Faget har mistet ennå mer til poli-
tiske formuleringer - jeg mener dette i alle fall 
gjelder for folkebibliotekene. Hele sektoren er 
bastet og bundet - vi sitter pent og lydig og 
venter på neste signal og/eller formulering, 
skriver Ola Eiksund blant annet. 

To måneders forskjell
Det er i hvert fall god grunn til å reagere 

på Kulturdepartementets praksis. For dette 
gjøres forskjellig fra departement til depar-
tement. Kunnskapsdepartementet sender 
for eksempel ut sine tildelingsbrev til institu-
sjonene i universitets- og høgskolesektoren 

allerede før jul. Hvorfor Kulturdepartementet, 
som jo har vesentlig mindre penger mellom 
hendene, trenger to måneder lenger tid, er 
ikke lett å forstå. 

Men kanskje det lille bibliotekariske medie- 
presset hadde virket. For 22. februar var 
tildelingsbrevet sendt, og ABM-utvikling 
kunne omsider melde fra om fordelingen av 
midler. 

Tildelingsbrev 
er en årlig instruks fra ansvar-
lig departement til de enkelte 
underliggende virksomheter. Ved 
tildelingsbrevet stilles bevilgningen 
fra Stortinget til disposisjon for 
virksomheten, samtidig som det 
fastsettes utgifts- og inntektsram-
mer, budsjettfullmakter og rap-
porteringskrav. Tildelingsbrevene 
er en viktig del av departementets 
samlede virksomhetsstyring.

Kilde: Wikipedia

Arendal bibliotek var et av bibliotekene som ventet spent på prosjektmidler fra ABM-utvikling, som igjen 
ventet på tildelingsbrev fra departementet. Biblioteksjef Ola Eiskund er utålmodig. (Foto: Erling Bergan)

[ PROSJEKTARBEID ]
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Nytt fra BIBIN Bibliotekarutdanninga 
ved Høgskolen i Oslo 

[ UTDANNING OG FORSKNING ]

ABM lever videre! 
Tekst & foto: 
         Øyvind Frisvold
         Dekan 
         Høgskolen i Oslo
         Avdeling for journalistikk, 
         bibliotek- og informasjonsfag

Mens den statlige ABM-strukturen er 
i skilsmisseforhandlinger, er det fortsatt 
en fruktbar kurtise på utdanningsfeltet. 
Vi kan ikke komme bort fra at arkiv, 
bibliotek og museum arbeider i ”næ-
ringskjeder” med stor likhet: innsamling, 

ordning og formidling. For å bruke et 
bibliotekbegrep kan vi si at én felles-
nevner er kunnskapsorganisering, og at 
vi har felles verktøykasse med digitale 
metoder for registrering, gjenfinning og 
formidling. 

Forskjellene mellom institusjonenes 
samfunnsmandat og funksjon er likevel 
såpass store at vi har valgt å lage egne 
utdanningstilbud for hver av sektorene, 
men vi åpner for faglig ”cross-over”, 
der vi kan lære av hverandres metoder. 
Derfor er det spesifikke arkivelementer 

i bibliotekutdanningen, og det er felles 
fagvalg i deler av den nye bachelorgra-
den i arkiv og dokumentbehandling. 
Mastergradsstudenter i bibliotek- og 
informasjonsvitenskap har også mulig-
heter til å gå inn i problemstillinger fra 
arkiv- og museumsfeltet.

Tilbud til formidlerne
Et særkjenne ved museumsfeltet 

er at en grunnleggende aktivitet må 
være forskning med utgangspunkt i 
samlinger og arbeidsfelt.  Derfor har 

Cementmuseet ligger i Røyken kommune. Biblioteksjef er Liv Holmesland, som også har ansvar for museet. - Holmesland er en av dem som har har 
gjennomført studiene i museumsformidling ved Høgskolen i Oslo, Avd JBI. (Foto: Liv Holmesland)
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vi i første omgang konsentrert oss om 
å lage utdanningstilbud for en bestemt 
yrkesgruppe i museene, formidlerne. 
Etter at to kull har fullført årsstudiet i 
museumsformidling, har vi imidlertid sat-
set på emner for en bredere målgruppe 
innenfor ABM-sektoren. Høstens tilbud 
var Digitalisering og digital formidling, 
og i februar startet et nytt tilbud, Innfø-
ring i samlingsforvaltning. Her tar vi opp 
problemstillinger, prinsipper og etiske 
spørsmål knyttet til:

utvikling av innsamlingsplaner y
inntak til og bevaring av   y
museenes samlinger
katalogisering og tilgjengelig-  y
gjøring av kataloger
bruk av samlinger i forskning  y
og formidling 

Menyen er interessant fordi den så 
klart viser at vi har nærmet oss ABM-

ideens kjerne. Vi ser også at vi kan bruke 
– og få ny kunnskap om vårt eget kunn-
skapsgrunnlag i bibliotekfaget. Et aktuelt 
felles tema er for eksempel hvordan 
brukerne kan medvirke i registreringen 
– og aktiviseres i innsamlingsarbeidet. 
17. mars presenteres et engelsk doku-
mentasjonsprosjekt av 1. verdenskrig. 
Dette arrangementet går som en åpen 
konferanse. Samarbeidspartnere i muse-
umsstudiet er ABM-utvikling, og i vårens 
studieopplegg har vi også hatt god nytte 
av Norsk folkemuseum.

Til høsten kommer et helt nytt stu-
dieemne: Fotografi – bevaring og 
formidling. Vi regner med at det er 
over 22 millioner fotografier i ABM-
institusjonene. For å ta hånd om dette 
materialet er det nødvendig med 
mer kompetanse, og dette vil bli det 
første organiserte studietilbudet på 
området. 

Kunnskapsorganisasjonsdagene
 

Det er 70 år siden bibliotekarutdanningen startet og vi feirer dette med en 
rekke jubileumskonferanser. Den første er allerede avviklet, og det er intet 
som tyder på at interessen for ”kat og klass” har gått ut på dato. Temaet 
”Fortsatt plass for Kat. og Klass.? Nye funksjoner for metadata” samlet over 
200 deltakere. 

Konferansen ble også overført på nett, og materiale fra foreleserne er nå 
på plass på JBIs vevsider:

hio.no/jbi 
(se under ”konferanser”)

Leseropplevelser
 

Neste konferanse er 4-5. mars og er om leseropplevelser og formidling. Det 
stilles spørsmål som: 

Hva er en leseropplevelse?  y
Er det forskjell på intellektuelle og følelsesmessige leseropplevelser.  y
Hvilken rolle spiller kulturen for våre leseropplevelser?  y
Er barns leseropplevelser ulike voksnes?  y
Påvirker vår samtids fokus på leseropplevelsene hva og hvordan vi for- y
midler i bibliotek?

Kulturdept 
med ny 
organisering

Kulturdepartementet er fra 
1. januar 2010 omorganisert. 
”Målene for omorganiseringen 
har vært å gi departementet 
en struktur som er bedre til-
passet oppgavene og få en 
mer optimal og fleksibel bruk 
av departementets ressurser 
og kompetanse”, heter det fra 
departementet.

Ansvaret for sakene i depar-
tementet er nå fordelt i følgende 
seks avdelinger: Kunstavde-
lingen, Kulturvernavdelingen, 
Medieavdelingen, Samfunns- og 
frivillighetsavdelingen, Idrettsav-
delingen og Administrasjons- og 
økonomiavdelingen.

Og det er i Kulturvernavdelin-
gen at vår bransje hører hjemme. 
Kulturvernavdelingen arbeider 
med arkiv, bibliotek, museum, 
språk, litteratur, kulturbygg (in-
klusive nybygg for Nasjonalmu-
seet), samiske kulturformål og 
koordinering av internasjonale 
saker. Kulturvernavdelingen 
ledes av ekspedisjonssjef Roy 
Kristiansen.

Den nye kunstavdelingen 
ledes av ekspedisjonssjef Kjell 
Myhren, og inneholder an-
svarsområder som tidligere 
var organisert sammen med 
bibliotekfeltet, som for eksempel 
Norsk kulturråd, Den kulturelle 
skolesekken, Den kulturelle spa-
serstokken og mangfold. 

Ekspedisjonssjef Roy Kristiansen er 
leder for den nye kulturvernavdelin-
gen i Kulturdepartementet.

[ UTDANNING OG FORSKNING ]
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[ UTDANNING OG FORSKNING ]

Tekst:  
Professor
Niels Windfeld Lund
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø
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Vi har de siste årene fått flere 
og flere henvendelser etter å 
tilby fleksible emner, gjerne 
nettbasert. Så langt har vi 
kun hatt emner som har vært 
undervist samlingsbasert og 
dermed har gitt studentene 
en viss fleksibilitet som for 
eksempel muligheten til å 
kombinere jobb med deltids-
studier.

Etter fusjonen skal det nå satses på fleksi-
ble studietilbud og dokvit er et av de første 
fagmiljøene på det nye fakultet for humaniora, 
samfunnsfag og lærerutdanning som allerede 
fra høsten 2010 skal tilby et nettbasert inn-
føringskurs i dokumentasjonsvitenskap på 
10 studiepoeng.

Vise et sentralt trekk i dokvit
Vi er så vidt kommet i gang med plan-

leggingen, men ser allerede nå at et slikt 
tilbud åpner for muligheter til å ta i bruk de 
nye mediene som blogg, wiki, youtube m.fl. 
Tanken er at studentene skal ta i bruk disse 
verktøyene for eksempel for å presentere en 
pensumartikkel for medstudentene. I neste 

omgang vil de kunne drøfte fordeler og 
ulemper ved de forskjellige mediene. 

På denne måten får vi en god anledning til 
nettopp å vise et av de sentrale trekk i dokvit, 
at man kan dokumentere på mange måter, 
at det hele tiden dukker opp nye dokumen-
tasjonsformer, som til stadighet utfordrer 
ikke bare hva et bibliotek (-ar) skal og kan, 
men også grensene mellom bibliotek, arkiv, 
museum, ikke minst i forhold til internett 
som er overalt. 

Master i dokumentforvaltning
Vi vil dessuten gjøre oppmerksom på vårt 

spesielle mastertilbud i dokumentforvaltning. 
Det er åpent for alle med en bachelorgrad, 
uansett fag, gir dermed anledning til f.eks. 
å jobbe videre både teoretisk og praktisk 
med dokumentasjon innenfor fagene i sin 
bachelorgrad for å kvalifisere seg til jobb 
med dokumentasjon i både det offentlige 
og private.

Parallel issues
Ellers følger vi med interesse utviklingen 

innenfor den sentrale styring av ABM-feltet 
og vil avslutte med å komme med et sitat fra 
en amerikansk ph.d.-avhandling fra 2009, 
innenfor vår søster-disiplin bibliotek- og 
informasjonsvitenskap, Numinous Experi-
ences with Museum Objects av Kiersten F. 
Latham:

The framework of Library and Informa-
tion Science (LIS) underscores libraries, 
archives and museums alike, as they are 
all cultural institutions with many paral-
lel issues. One area of inquiry within LIS 
is the study of information behavior—
how individuals encounter and make 
sense of their world.
(http://bgsu.academia.edu/documents/ 
0031/8755/LathamNUMENdissertation.pdf  
/ abstract)

Uansett hvordan man organiserer arkiv, 
bibliotek og museum administrativt, er der 
rent faglig mindre og mindre forskjel mellom 
dem og derfor vil det fortsatt være mest 
fornuftig i fellesskap å forske og utdanne i 
de faglige problemer og utfordringer som 
er felles. 

Kan vise sentrale trekk i dokvit: 

Fleksible og nett-
baserte studietilbud
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BF-sekretariatet svarer

Å knekke koden for 
lønnsplassering i staten
SPØRSMÅL:

Jeg har fått min første jobb i høg-
skolesektoren, og arbeidsgiver tilbyr 
lønnsinnplassering som følger: SK 
1410 LR 15 alt. 7 lønnstinn 46.  Nå 
lurer jeg på om dere kan hjelpe meg å 
”knekke” denne koden? Arbeidsgiver 
har beregnet min ansiennitet til 10 
år. Får jeg automatisk ansiennitets-
opprykk?

SVAR:
Lønnstrinn 46 utgjør nå 361.500 

i årslønn.
Stillingskode 1410 Bibliotekar er 

avlønnet i lønnsramme 15. Lønns-
ramme 15 er en ramme inndelt etter 
2 kriterier: ansiennitet og alternativ. 
Du rykker automatisk opp i ansi-
ennitetstabellen etter hvert som 
ansienniteten din øker. Alternati-
vene i tabellen er ulike lønnsnivåer 
arbeidsgiver kan benytte seg av. For 
eksempel er det slik at arbeidsgiver 
KAN innplassere i alternativ 1, for en med 10 års ansiennitet ville dette 

ha gitt en lønn på 328.700  kroner 
(Lønnstrinn 40). Arbeidsgiver KAN 
også innplassere i alternativ 8, dette 
gir 367.800 kroner (lønnstrinn 47). 
Arbeidsgiver har i ditt tilfelle valgt 
alt. 7, og dette er et ok tilbud. Du 
kan selvfølgelig gjerne legge inn 
et krav på alt. 8, du bør i så fall ar-
gumentere med arbeidets innhold, 
din kompetanse og evt. din tidligere 
lønn i annen stilling (dersom dette 
er relevant). 

Ja, du oppnår som sagt automatisk 
opprykk som følge av ansiennitet. 
11 års ansiennitet gir opprykk til 
lønnstrinn 47, 14 år til lønnstrinn 
48, 16 år til 49. Tabellen stanser 
etter 16 år.

Vær oppmerksom på godskri-
vingsregelen i Hovedtariffavtalens 
§ 5B punkt 2. Denne gjelder for 
bibliotekarer som er plassert i stil-
lingskode 1410. Den sier at 3 år av 
utdanningstiden godskrives i tjenes-

teansienniteten. Du bør sjekke at 
arbeidsgiver har tatt høyde for dette 
ved utregning av din ansiennitet. 
Dersom det ikke er tatt høyde for, 
skal du ha 3 år i tillegg på ansien-
niteten din.

Det er viktig å være klar over at 
du også kan få lønnsopprykk i lokale 
forhandlinger, når det er satt av pott 
til lokale forhandlinger etter Hoved-
tariffavtalens pkt. 2.3.3, SAMT at vi 
i sentrale forhandlinger forhandler 
tillegg på A-lønnstabellen, slik at 
hvert lønnstrinn blir mer verdt (altså 
gir høyere årslønn).

 Lykke til i ny jobb!

Med vennlig hilsen
Monica Deildok
Forbundsleder

ISBN 978-82-583-1030-0

,!7II2F8-dbadaa!

Hovedtariffavtalen i staten
1. mai 2008 – 30. april 2010

Med lønnsplanhefte nr. 47

Utgitt av:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Departementenes servicesenter

ISBN: 978-82-583-1030-0

Pubikasjonskode: P-0824
Revidert juli 2009

Trykk: O. Fredr. Arnesens trykkeri 07/2009
Opplag 10000
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Vil du lese mer om lønnsplassering i staten, 
se alle kodene og rammene som gjelder i 
denne sektoren? Gå til BFs nettsider www.
bibforb.no og last ned ”Hovedtariffavtalen 
i staten”. Eller les den på nettet.

Mange koder og rammer å holde orden på for bibliotekarer i høgskolesektoren. Her fra biblio-
teket ved Høgskolen i Nord-Trøndelags avdeling i Levanger. (Foto: Erling Bergan)
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Karis kalender

Interregnum
Loddet er kastet. Nasjonalbiblioteket 

(les: Vigdis Moe Skarstein) blir ”sjef” for 
hele bibliotekfeltet. Og feltet raser – og 
fortviler. Jeg er usikker på om det er pro-
sessen eller resultatet som skaper størst 
motstand; trolig er de to sider av samme 
frustrasjon.

Personlig tror jeg at det er en god idé å 
samle trådene ett sted. Om Nasjonalbiblioteket 
(NB) er riktig sted, vil vise seg; ”the proof of 
the pudding is [som kjent] in the eating”. Men 
dette vil det bli mulig å følge opp; ja, egent-
lig blir det enklere nå, når det blir ett sted å 
henvende seg til.

Men når regjeringen nå har tatt denne 
beslutningen, hvorfor ikke ta skrittet fullt ut? 
Hvorfor ikke benytte anledningen og legge hele 
bibliotekfeltet inn under samme departement? 
Og da tenker jeg ikke på Kulturdepartementet. 
Bibliotek handler om kunnskap!

”Som å bære staur” 
Delingen av bibliotekfeltet mellom Kul-

turdepartementet (folkebibliotek) og Kunn-
skapsdepartementet (fagbibliotek) har sikkert 
noen praktiske sider, men er også sterkt 
dysfunksjonell. 

I dagens kunnskapsøkonomi blir kunnskap 
stadig fremhevet som landets viktigste ”ka-
pital” og fremtidig satsingsområde. I dette 
bildet trekkes ofte bibliotekene frem som et 
viktig virkemiddel – ved siden av skolen – i 
”produksjonen” av nasjonenes kunnskaps-
ressurser. 

Jeg har aldri forstått hvorfor fag- og folkebi-
bliotek ses på som to fundamentalt forskjellige 
verdikjeder i dette bildet.  Er det ikke ved å 
samordne utdanningspolitikken og en politikk 
for livslang læring, at man kan få størst effekt 
av innsatsen? Så hvorfor ikke samle dem?

Noen vil sikkert protestere mot en slik 
løsning. Det kan for eksempel innvendes at 
det er en viktig kobling mellom folkebibliote-
kene og litteraturpolitikken, og at sistnevnte 
overhodet ikke hører hjemme under det 
instrumentelle Kunnskapsdepartementet. Til 
det vil jeg si at det er viktig å skille mellom 

innhold og infrastruktur. Nasjonens kulturpro-
duksjon favner vidt, og distribueres gjennom 
mange kanaler. Men bibliotekene er ikke del 
av denne produksjonen; de er (bør være) et 
nasjonalt nettverk for formidlings- og bruker-
tjenester som skal sørge for at befolkningen 
– uavhengig av bosted m.m. – får tilgang til 
det som blir produsert av både kultur- og 
kunnskapskilder. 

Se til Drammen
Norges første laboratorium for en samling 

av denne infrastrukturen ligger i Drammen. I 
det som i 2005 hadde arbeidstittelen ”sam-
bibliotek”, er Drammen (folke)bibliotek og 
høgskolens fagbibliotek blitt samlet under ett 
tak, etter modell av blant annet biblioteket i 
Härnösand, Sverige.

En slik ”fusjon” er ikke uten interne utfor-
dringer, men løsningen – for brukerne – er blitt 
en gedigen suksess. Studenter og lærere ved 
høgskolen har sine faglige samlinger, og kan i 
tillegg nyte godt av folkebibliotekets allmenn-
tilbud. Flere hundre av byens ungdommer er 
innom biblioteket hver dag; holdningen blant 

dem er at ”biblioteket er det kule stedet å 
være”. Byens befolkning har fått tilgang til et 
uendelig mye større kunnskapsunivers, med 
både kultur- og kunnskapskilder. 

Det må da ligge noen viktige erkjennelser 
her som kunne følges opp – og implementeres 
– på nasjonalt nivå?

Et hus i strid med seg selv
Så vidt jeg kan se, er mistillit kjernen i bi-

bliotekfeltets motstand mot Moe Skarstein som 
øverste leder av feltet. Ikke minst er folkebi-
bliotekene bekymret; det er ingen hemmelighet 
at Nasjonalbiblioteket ser på det kommunale 
allmennbiblioteket som en anakronisme. Det 
tydeligste signalet om dette er Roger Jøsevolds 
herostratisk berømte artikkel fra 2007, Kampen 
for tilværelsen. Skal det være noe mer før vi 
stenger? i NB21 2007/1. Og det var ikke hvem 
som helst som ”synset” om saken; Jøsevold var 
og er assisterende nasjonalbibliotekar.

Dessuten har NB sin egen, tydelige agenda, 
med digitalisering av bokarven som største 
prosjekt. Så feltet som nå blir avhengig av NBs 
prioriteringer, spør seg hvilke planer den nye 
ledelsen har for biblioteksektoren. Så langt er 
ingenting gjort kjent, men det ville overraske 
meg veldig om ikke Moe Skarstein allerede 
har strategien klar.

Brikkene er stilt opp og alle venter på at 
spillet skal komme i gang. På folkebibliotekenes 
banehalvdel uttrykker Norsk Bibliotekforening 
(NBF) en blanding av bekymring og forsiktig 
optimisme, mens fagbiblioteksiden, repre-
sentert ved Universitets- og høgskolerådet 
(UHR), ser ut til å være ganske tillitsfulle. På 
sin nyhetsside sier de: ”UH-sektoren gjennom 
UHR-systemet vil bli trukket aktivt med i pro-
sessen. UHR er i god dialog med Kunnskaps-
departementet om saken og arbeider for at 
oppgavene på bibliotekområdet i UH-sektoren 
skal bli godt ivaretatt.” 

Fra Kulturdepartementet er det – foreløpig 
– helt taust.

 Kari Frodesen
Spesialbibliotekar

Kari Frodesen ser ikke på fag- og folkebibliotek 
som to forskjellige verdikjeder, og mener  at 
erfaringer fra Drammensbiblioteket kan være re-
levante på nasjonalt nivå. Bildet viser biblioteket 
like etter åpninga i 2007. (Foto: Erling Bergan)
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Det 72. norske bibliotekmøte arrangeres på Hamar 16. - 
19. mars 2010 med over 50 små og store arrangement. 
Bibliotekarforbundet står som arrangør av to av disse:

Nye stemmer (arr. 35)
Bibliotekarforbundet følger opp suksessen fra bibliotek-

møtet i Bergen 08. Nok en gang vil vi gi ordet til de nye 
bibliotekarene, til de som kommer med nye innfallsvinkler og 
bringer nye utfordringer og muligheter til torgs. Velkommen 
til et spennende, morsomt og overraskende seminar!

Tid:  Torsdag 18. mars kl 16.15-17.45 
Sted:  Plogen 3

Andre stemmer (arr. 41)
I norsk bibliotekmiljø orienterer vi oss mye mot resten av 

Norden, eller også resten av den vestlige verden. I dette 
arrangementet vil vi legge opp til et møte med kolleger fra 
land vi vanligvis ikke hører så mye om i den norske biblio-
tekhverdagen. 

Tid:  Fredag 19. mars kl 09.00-10.25 
Sted:  Plogen 2

Møt andre BF’ere på Hamar!
Tradisjonen tro inviterer BF til uformell, sosial sammen-

komst under Bibliotekmøtet. Vi har lagt arrangementet til 
Siste Indre i Strandgata, fra kl. 19.00 onsdag 17. mars. Ta 
gjerne med deg kolleger til en hyggelig kveld!

Stand
Bibliotekarforbundet har stand under bibliotekmøtet på 

Hamar. Du finner oss i utstillingsområdet. Kom gjerne bort 
med spørsmål du måtte ha, eller bare for en prat.

Våre arrangement under 
bibliotekmøtet på Hamar

[ ORGANISASJONEN ]

www.bseurobib.no

ALT DU  
TRENGER! 

BS Eurobib 
– din spesialist på  

innredningsløsninger, 
møbler og materiell til 

bibliotek

Kom å ta en interiørprat 
på  Bibliotekenes Hus’ stand
NBF Årsmøte 2010 Hamar
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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.

Denne historien er 
basert på fakta, den er 
ikke fantasi, ironi eller 
overdrivelse. Hvis dere 
opplever dette som fan-
tasi, er det din illusjon – 
og ikke min skyld. 

Vi behøver ikke bry oss med hvordan 
den amerikanske romfartsorganisa-
sjonen NASA budsjetterer. Kanskje 
de vil sløse med pengene sine. Jeg 
ble i hvert fall forbløffet da jeg en dag 
fikk et brev fra NASA. Hvordan de 
fant fram til meg, vet jeg ikke. Men 
brevet fortalte at de hadde valgt meg 
ut som leder av et kostbart oppdrag 
for å finne bibliotek og bibliotekarer på 
andre kloder. 

Meg? Jeg stilte meg spørsmålet flere 
ganger. Hvorfor meg? Jeg som aldri 
hadde gjort noe viktig på bibliotekfel-
tet. Jeg som ikke hadde annet enn en 
bachelorgrad fra Universitet i Teheran. 
Hvorfor valgte de meg til å lede et slikt 
oppdrag? Bare gud kan svare på mitt 
spørsmål. Jeg hadde alltid vært glad i å 
reise jorda rundt. Nå fikk jeg tilbud om 
å reise til andre kloder!

Jeg hadde blandede følelser overfor 
NASA. Men dette måtte jeg ikke vise 
dem. Jeg lot som at dette tilbudet var 
helt vannlig. Jeg skrev et brev tilbake, 
der jeg oppga mine betingelser for å 
samarbeide: Før oppdraget ville jeg 
jobbe litt i et bibliotek i Iran, et i USA 
og et i Norge. Og fra hvert av disse 
bibliotekene ville jeg velge en kollega 

som sku l l e 
v æ r e  m e d 
meg på opp-
draget. 

I k ke  spø r 
meg hvorfor 
jeg valgt akku-
rat disse lan-

På oppdrag til andre kloder
dene. Jeg hadde gode hensikter. Og 
jeg ville skaffe meg litt erfaring for ikke 
å dumme meg ut foran bibliotekarene 
på andre kloder. 

NASA aksepterte mine betingelser, 
men stilte selv en betingelse: Jeg måtte 
ikke avsløre oppdraget mitt for kol-
legene ved de tre bibliotekene. Dette 
aksepterte jeg. 

Jeg fikk meg jobb i et universitets-
bibliotek i Iran. Etter en stund ble 
imidlertid oppdraget mitt avslørt av en 
spion, sjefen ga meg masse problemer 
og jeg fant det best å dra videre til et 
bibliotek i USA. 

Der begynte jeg som vanlig bibliote-
kar i et folkebibliotek. Da det ble ledig 
stilling som spesialbibliotekar søkte 
jeg denne. Men en kveld sjefen min 
hadde drukket for mye vin, kom det 
fram at hun egentlig ikke ville ansette 
meg i det hele tatt. Jeg kunne lese hat 
i øynene hennes og spurte hva som 
var årsaken til at hun var så negativ. 
Hun forklarte det slik: Hennes iranske 
mann hadde forlatt henne på grunn av 
en dame som liknet på meg. - Nå hater 
jeg alle iranere, særlig alle damene fra 
Iran, sa hun. 

Jeg syntes synd på henne, men be-
stemte meg for å dra videre, til Norge. 
Der ble jeg forelsket i en mann, giftet 
meg og ble værende i landet – mest 
på grunn av ham. Når jeg først var i 
Norge, bestemte jeg meg for ikke å 
kaste bort tiden. Jeg ville fortsatte 
min bibliotekarutdannelse, jeg tok en 
mastergrad. Det kunne sikkert hjelpe 
meg når jeg traff bibliotekarer på andre 
kloder. 

Men da jeg søkte praksisplass som 
bibliotekar i Norge, ville ingen gi meg 
det. De hadde jo sine gode grunner. En 
arbeidsgiver sa at hun allerede hadde 
en annen iraner ansatte og trengte ikke 
flere. En annen sa at jeg så truende 
ut. En tredje sa at jeg så for selvsik-
ker ut, og at hun ikke kunne stole på 

selvsikre folk. 
Kanskje det ville hjelpe hvis de fikk 

vite om oppdraget mitt for NASA, 
tenkte jeg. Men jeg kunne ikke avsløre 
dette for dem. NASA ville imidlertid 
gjerne hjelpe meg med å oppfylle alle 
mine betingelser, og da de fant ut at 
jeg ikke hadde sjanse til å få en prak-
sisplass i Norge, tok de noen kontakter 
og sørget for at jeg fikk jobb som av-
delingsleder i et bibliotek i Norge. Jeg 
var jo allerede utpekt som leder for et 
stort oppdrag og måtte i det minste få 
litt ledelseserfaring. 

Denne jobben hadde jeg noen år. 
En dag kom en representant fra NASA 
og sa at timen var kommet. Det var på 
tide å begynne på det store oppdra-
get. Jeg fikk møtte NASAs leder, som 
fortalte meg hvor viktig og kostbart 
oppdraget var. 

- Jeg forstår at dere vil finne bibliotek 
på andre kloder, sa jeg. Men hvorfor 
er det så viktig å finne bibliotekarer, 
spurte jeg. 

- Når vi finner bibliotekarer på andre 
kloder, kan vi også trekke konklusjoner 
om hvor stor IQ vesener på andre klo-
der har, sa NASA-sjefen .

Jeg så forbauset på ham. - Hva er 
sammenhengen mellom bibliotekaryr-
ket og befolkningens IQ?

Han svarte: - Vi har funnet ut at 
bibliotekarer og de som velger biblio-
tekutdannelse har veldig lav IQ!

- Hva er det du sier for noe? Hvorfor? 
Jeg var både fornærmet og skuffet. 

- Våre undersøkelser og vår forskning 
viser dette. For det første er det et 
tegn på lav IQ å velge et slikt fag. For 
det andre synker den ytterligere etter 
å ha studert dette faget et semester. 
For det tredje viser det samme seg 
når man går videre til mastergrad. For 
det fjerde…

- Stopp. Stopp!! Slutt med dette tøy-
set, sa jeg sint. 

- Det du sier betyr jo at du mener 

[ BIBLIOTEKARER ]
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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 telefonnummer 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 BFs sekretariat dersom det er noe du lurer på 
i forbindelse med møter og kurs, tlf 48020900. 

Kurs og møter i BF utover våren

at jeg har veldig lav IQ. Jeg aksep-
terer ikke sånt tull og må avbryte 
oppdraget. Jeg kan ikke samarbeide 
med dere. Når dere allerede mener 
at jeg som bibliotekar har så lav IQ, 
burde dere heller bruke deres egne 
eksperter. 

Han smilte og så alvorlig på meg. 
- Jeg skal fortelle deg hvorfor. Vi er 

nødt til å velge en bibliotekar til dette 
oppdraget. Dessutten er du fra Iran. 
Halvparten av de ansatte i NASA er 
fra ditt land. Dere iranere har store 
ambisjoner, og du mer enn noen. Våre 
undersøkelser viste at ditt valg av bi-
bliotekaryrket var tilfeldig. Du ønsket 
egentlig å bli en politisk leder, men du 
selv vet hva som skjedde da du prøvde 
dette. Vi synes fortsatt at du - som 
andre i dette faget - har lav IQ. Men 
det betyr ingenting for oss. Av og til 
kan mennesker med lav IQ også ha 
store ambisjoner. Vi satser på deg og 
vi synes fortsatt du er den beste for 
oppdraget. 

Jeg var veldig fornærmet. - Jeg kan 
aldri samarbeide med dere, sa jeg. 

- Ved å avslå, viser du bare at din 
IQ er enda lavere. Du mister den store 
muligheten til å se bibliotekarer på 
andre kloder. Dessuten har du ikke noe 
valg. Du er nødt til å bli med. Vi hjalp 
deg med dine betingelser og nå er det 
din tur. Iranere holder sine løfter, gjør 
de ikke?

Jeg tenkte inni meg: - Oh no, I am in 
the wrong place, for the wrong reason. 

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

I am the wrong person, with the wrong 
nationality, and in a wrong position for 
a wrong mission. 

Ja, alt var feil. Men det verste var at 
jeg ikke hadde noe valg. Jeg prøvde å 
være rolig og tenke positivt: - Ok. Jeg 
har allerede flere ganger før mistet 
mine muligheter på grunn av min opp-
rinnelse. Men denne gangen kan jeg 
benytte meg av at jeg er iraner. Jeg 

visste jo at NASA har mange ansatte 
fra Iran. Ok. I det minste kan min iran-
ske identitet gi meg en fordel denne 
gangen. Jo, jeg får akseptere dette. 
Jeg fortsetter.   

Oppdraget begynte dagen etter. 
Jeg fortsetter fortellingen om reisen 

min i neste spalte i Bibliotekaren. 

[ BIBLIOTEKARER ]
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Verden blir aldri den 
samme igjen. Noe vesent-
lig holder på å skje. Det 
er mange som ser det, og 
mange som sier det. Men 
vi gjør lite med det.

Kommentar: Erling Bergan

Hva jeg snakker om? iPad selvfølgelig. 
Eller Amazon Kindle. Eller iPhone. Eller en 
eller annen duppedings som måtte komme 
etter dem. 

De representerer en annen måte å for-
holde seg til dokumenter på. De er digitale. 
Selvfølgelig er de det. Men digitalt er bare 
forbokstaven. Det dreier seg om en helt ny 
kommunikasjonsmåte mellom mennesker. 

Vi har sett Steve Jobs panegyriske presen-
tasjon av den kommende iPad. Vi kan trygt 
skrelle bort de utallige ”amazing” og ”very 
excited” som han strødde om seg. Likevel 
sitter vi igjen med følelsen av å ha vært vitne 
til lansering av noe banebrytende. 

Kjente elementer
Hvert enkelt element i iPad er for så vidt 

kjent fra før. Touch-screen, kombinasjon av 
wifi- og 3g-kontakt med omverden, apps-
tilbudet, synkronisering med pc, kobling 
direkte til nett-butikk, osv. Noe har vi sett 
i tidligere Apple-dingser, noe i Amazon 
Kindle. Men det er den spesielle sammen-
setningen av disse elementene i en spesiell 
dings, og massedistribusjon av den, som ser 
ut til å kunne bli banebrytende. 

Musikk på CD er for lengst for nostalgi-
kere, det er nesten for vinyl å regne. Musikk 
er filer og streaming. Film er på DVD og 
Blu-ray, inntil videre. Men film som filer og 
streaming kommer for fullt.   

Leksikon på papir døde for mange år 
siden. Wikipedia er ikke bare digitalt, det er 
en helt annen måte å lage leksikon på. Andre 
oppslagsverk følger.

Læremidler står for tur. Det dirrer mellom 
Nasjonalt digital læringsarena (NDLA) og 
forlagene. 

Digital leseplate for engelskspråklige 
bøker har vært på det norske markedet siden 
i fjor høst, og imponerte mange. Men Kindle 
manglet flere viktige ting: Norske bøker. Far-
geskjerm. Mulighet for blandingsbruk (lese, 

Digitale arealbehov
skrive, søke, … slik vi har vendt oss til på 
pc-en). Frihet til å kunne lese de vanligste 
dokumentformatene. Blant annet.

Jeg har med blandet glede brukt min 
Kindle i noen måneder nå. Å kunne skaffe 
seg engelske bøker, blant noen hundre tusen 
titler, på noen sekunder – uansett hvor man 
er – er en liten revolusjon. Å få dagens avis 
rett inn på plata før man står opp, er også 
svære greier. Å kunne overføre egne doku-
menter fra PC til Kindle humper og går sånn 
noenlunde. Å lese en bok på Kindle er greit, 
men heller ikke mer. Å gjøre noe mer enn å 
lese, er ikke med i pakka.

Det er nå - eller nummeret før
Så kommer iPad. Kanskje det store spran-

get kommer nå, eller kanskje det må enda 
noen runder med utvikling til. Men det er 
uansett nummeret før, om ikke dette er selve 
hovednummeret. 

I den grad iPad er en stor iPhone, har vi 
allerede fått noen forsmaker. Jeg vil trekke 
fram noen av dem: Da YouTube inviterte gud 
og hvermann til å sende inn spørsmål (tekst 
og video) til president Obama i vinter, resul-
terte det i et program på 35 minutter der 
Steve Grove (Head of News and Politics at 
YouTube) presenterte de spørsmålene som 
var stemt fram av YouTube-seerne direkte 
til Obama i The White House. Dette utspør-
ringsprogrammet er nå nett-tilgjengelig, når 
og hvor jeg måtte ønske det, på min iPhone. 
Lyd og bilde er mer enn bra nok. TV-mediet 

rystes, om enn litt langsommere enn andre 
medier. For gode TV-produksjoner er dyre 
og krevende. Men det rystes. Jeg kan se 
BBC og Al Jazeera live på min iPhone, når 
og hvor jeg ønsker. 

Radio? Alle NRKs kanaler er tilgjenge-
lig når og hvor… I tillegg til en bråte med 
kanaler fra obskure land jeg ikke har lyttet 
til siden jeg i barndommen skrudde forvent-
ningsfullt for å finne Kalundborg og Hilver-
sum på de gamle kortbølgeapparatene. Nå 
er Argentina og Hellas like nær som Hebron 
og Hamburg.  

Musikk? Platesamlinga er med deg – 
overalt. 

Bøker? Ahh, det er det springende punkt. 
For forfatterne, for forlagene, for skolene. Og 
ikke minst: for oss bibliotekarer!

Forsvinner
Jon Fosse har ikke samme image som 

Eirik Newth. De snakker ikke like kvikt og 
ofte om teknologisk revolusjon, for å si det 
sånn. La det derfor synke inn når Fosse, som 
kommentar til lanseringen av iPad, til Klasse-
kampen 2. februar sier: ”Alt av oppslagsverk 
kommer til å forsvinne som bok, deretter 
også faglitteraturen, også skolebøker. Den 
kommersielle skjønnlitteraturen kommer òg 
smått om senn til å bli borte som bok, så 
godt som. Altså boksalg som har gitt forla-
gene de store inntektene hittil, de kommer 
til å forsvinne alle sammen.”

Nå har ikke Jon Fosse større rett til å spå 
om dette enn mange andre. Men det forteller 
om en bred forståelse av jordskjelvet som 
bygger seg opp under oss, spesielt under 
bransjene som baserer seg på bøker i en 
eller annen forstand. 

- Hadde jeg vært forlegger, hadde jeg 
vært bekymret for hva som skal skje, sier 
Fosse. Og her kan vi trygt skifte ut ”forleg-
ger” med ”bibliotekar”, og dele bekymringen 
søsterlig. 

Jeg tror endringstrekkene - veldig forenklet 
- kan summeres opp slik: Det som er digitalt, 
vil vi ha når det passer oss, hvor det passer 
oss. Det som ikke er digitalt, vil vi oppsøke 
hvis det er interessant, artig eller nyttig nok, 
og samtidig praktisk tilgjengelig. 

Å romme fysiske eksemplarer
Og da reiser det seg noen monumentale 

spørsmål om bibliotekplanleggingen her i 
landet. Vi planlegger fremdeles bibliotek 

[ DIGITAL FRAMTID ]
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med en funksjonalitet og estetikk som for-
utsetter at det skal romme fysiske eksem-
plarer. I større eller mindre grad. Selvfølgelig 
snakker vi om alt det andre også. Men tør vi 
snakke om hvordan bibliotek skal planlegges 
når Jørgen Hattemaker har fått seg iPad? 
Hvorfor skal han da ta t-banen fra Tveita til 
Jernbanetorget for å gå bort til det svære 
nye hovedbiblioteket i Bjørvika? 

En viktig begrunnelse for å bygge stort 
nytt hovedbibliotek i Oslo har vært at det 
er for liten plass i det nåværende bygget på 
Hammersborg. Dette er langt fra den eneste 
begrunnelsen, men den har vært viktig. Det 
er så mye av materialet på magasin som 
folk aldri får se, er det blitt sagt.  Men hva 
har skjedd med denne begrunnelsen når vi 
nærmer oss slutten på ny produksjon av 
fysiske eksemplarer? Hva er begrunnelsen 
for å beholde forestillingen om det store 
hovedbiblioteket? Vel, kanskje det gir me-

ning fremdeles. Men arealbehovet for store 
mengder dokumenter kan neppe være den 
bærende begrunnelsen lenger. 

Gruppere tilbudene etter hvordan
mennesker tar i bruk kildene

La meg – for å yte de deichmenske kvin-
ner og menn rettferdighet – sitere fra et 
intervju vi gjorde med Oslos biblioteksjef Liv 
Sæteren her i Bibliotekaren i juni 2000: ”Vi 
må vekk fra at reoloppstillingen er utgangs-
punktet. Det vil alltid være behov for lag-
ringsmediet, men vi må gruppere tilbudene 
rundt hvordan mennesker arbeider, hvordan 
de tar i bruk forskjellige kilder, enten det er 
bøker eller maskiner.” 

Dette er svært godt sagt. Spørsmålet er 
om disse tankene tilsier at ressursene til 
nytt hovedbibliotek i Bjørvika bedre kunne 
brukes til flere store bibliotekavdelinger 
inne i byen? 

Vel, debatten om Bjørvika-biblioteket 
er for så vidt en annen debatt enn den 
om iPad og bokbransje. Eller er den det? 
Kanskje det er på tide å se disse tingene i 
sammenheng. 

Jeg begynte med å si at verden aldri blir 
den samme igjen. At noe vesentlig holder 
på å skje. Og at vi gjør lite med det. Det 
er mange tunge trender på gang som slår 
kraftig inn i bibliotekene. iPad kan være et 
nyttig symbol på mange av dem. La oss få 
en seriøs diskusjon om iPad og bibliotekut-
vikling. Så kanskje vi ikke bare overlever den 
digitale revolusjon. Kanskje vi kan komme 
styrket ut av den. På måter vi finner ut av 
gjennom en slik diskusjon.

Og kanskje dette bør vurderes som svært 
viktig for Bibliotekarforbundet. Ikke som et 
artig tema, men som helt avgjørende for 
våre medlemmers arbeidsplasser i årene 
som kommer. 
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Medlemsfordeler for BF-ere
Du har sett ikonet til høyre på BFs nettsider. Men har du vært inne på YS Med-
lemsfordeler og sett hvilke tilbud du som BF-medlem kan benytte deg av?

Tekst: Erling Bergan

Bibliotekarforbundet er medlem av 
hovedorganisasjonen YS, og dette gir 
hver enkelt BF-medlem fordeler som 
du bør være klar over. Oversikt og 
detaljer finner du ved å klikke på ”YS 
Medlemsfordeler” på BFs nettsider.

YS 
medlemStilbud

   

bank – ForSikring – PenSJon

2010

Forsikringer
Du får tilgang til rabatterte forsikringer 
gjennom Gjensidige Forsikring. Det 
vanligste er nok den kollektive innbo-
forsikringen, men det er mange gode 
rabatter når du samler flere forsikringer 
i Gjensidige. For eksempel inntil 30 % 
rabatt på boligforsikring hvis du samler 
minimum 3 forsikringer i Gjensidige. 

YS Medlemskort
Alle medlemmer tilbys medlemskort 
- med eller uten Mastercard. Du kan 
oppgradere ditt medlemskort med Mas-
terCard uten at det koster noe ekstra. 
Mastercard gir deg blant annet en Høy 
sparerente fra første krone, gunstig 
kredittreserve, gebyrfrie varekjøp og 
gebyrfri nettbank. Det er ingen årsavgift 
og kortet kan brukes i hele verden.

Hotell
Du får inntil 25 % rabatt på Choice 
Hotels Scandinavia. Tilbudet gjelder i 
weekend og i sommerperioden. 

Esso drivstoffavtale
Som medlem i YS får du 42 øre rabatt 
pr liter drivstoff, 20 % på bilvask og 15 
øre rabatt pr liter på fyringsolje. 

Andre fordeler
YS har også inngått avtaler som gir 
deg gunstige vilkår ved leie av bil, 
kjøp av strøm, telefoni, banktjenester 
og sikkerhetsutstyr.

Gå inn på BFs nettsider og velg 
”YS Medlemsfordeler” for mer 
informasjon. 
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Masfjorden kommune 
”ein kommune me er stolte av”

har ledig stilling som

Biblioteksjef
Frå 01.08.10 er det ledig stilling som biblioteksjef. Masfjorden Folkebibliotek er organisert med eit hovudbibliotek 
på Hosteland og filialar på Masfjordnes og Matre. Alle tre avdelingane er kombinasjonsbibliotek med grunnskule. 
Skulane har eigne ressursar til skulebibliotekarane. Biblioteket brukar biblioteksystemet Aleph.

Oppgåver:
Fagleg og administrativ leiing og drift av folkebiblioteket i kommunen y
Ansvar for utvikling av bibliotektilbodet (folke- og skulebibliotek) y
Publikumsrettleiing, formidling og service y
Samarbeid med skulane. y
Samarbeid med dei andre biblioteka i regionen. y

Kvalifikasjonar:
Godkjent bibliotekfagleg utdanning frå høgskule/universitet y
Gode datakunnskapar y
Praksis frå bibliotekfagleg arbeid og/eller anna kulturfagleg formidlingsarbeid y
Evne til å arbeide sjølvstendig og i lag med andre y
Evne til å arbeide nøyaktig og nytenkande y

Me tilbyr:
Fast tilsetting i 100% i ei variert og fagleg interessant stilling y
Løn etter avtale  y
Prøvetid på 6 månader y

Dersom det ikkje melder seg søkjarar med utdanning og praksis som nemnt ovanfor, kan anna relevant utdanning
verte vurdert som aktuell.

For spørsmål kontakte biblioteksjef Inger Jåstad på telefon 56 16 64 22 eller rådgjevar Alf Strand på telefon 56 16 62 41.

Søknader med cv, vitnemål og attestar må sendast Masfjorden kommune innan fredag 19. mars 2010.

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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Bykle kommune har om lag 970 innbyggjarar og ligg øvst i 
Setesdal. Det er 19 mil til Kristiansand, 18 mil til Stavanger 
(sommartid) og 30 mil til Oslo og Bergen. Kommunesenteret 
er Bykle, medan Hovden er eit godt utbygd turistsenter. 
Barnehage, skule og SFO er godt utbygd. Vi har og vida-
regåande skule. Fritidstilboda er mange og varierte både 
sommar og vinter, med mellom anna godt utbygde anlegg 
i vintersporsenteret Hovden

Biblioteksjef 
Bibliotektenesta i Bykle kommune er organisatorisk  
plassert under kultur og fritid, avdeling for kulturhus.  
Biblioteksjefen har også ansvar for skulebiblioteket.  Det er 
to kombinasjonsbibliotek i kommunen, og biblioteksjefen 
arbeider båe stader. Stillinga kan og få andre oppgåver i 
forhold til drift av kulturhus. 

100% fast stilling som biblioteksjef  er ledig frå 1.august, 
2010.   

Kvalifikasjonskrav:
Bibliotekarutdanning 
Ønskjeleg med røynsle frå liknande arbeid 
Den som blir tilsett må vere sørvisinnstilt, fleksibel,  
ryddig og ha gode samarbeidsevner. Må kunne arbeide 
sjølvstendig.

Vi kan tilby: 
Løn som biblioteksjef etter avtale.  
Eigne lønstillegg etter 5 og 10 års teneste.
Kommunen kan vere hjelpsam med å skaffe bustad. 
Flytte- og telefongodtgjersle etter eige reglement.
God pensjons- og forsikringsordning
Bedriftshytte ved sjøen og leilegheit i Kristiansand
Gratis plass i barnehage og SFO

Den som blir tilsett må stille eigen bil til disposisjon i 
teneste. Bilgodtgjersle etter staten sine satsar. Det kan  
påreknast ettermiddags-/kveldsarbeid  2 dagar per veke. 

Tilsetting skjer på dei vilkår som går fram av lover,  
reglement og tariffavtalar. 
Det vert trekt 2% pensjonsinnskot.   

Spørsmål om stillinga kan rettast til Astri Rysstad,  
tenesteleiar for Kultur og Fritid, tlf. 37 93 85 48 / 
91 57 59 25 eller personalsjef Liv Hilde Holm Gjerden, 
tlf.  37 93 86 09 / 90 61 02 15. 

Søknad med godkjende kopiar av vitnemål og attestar 
sendast til Bykle kommune, 4754 Bykle eller e-post: 
postmottak@bykle.kommune.no

Søknadsfrist: 31. mars 2010             

Ledig stilling som 

Biblioteksjef
Ved Grue folkebibliotek er det ledig 100 % 
fast stilling som biblioteksjef for tiltredelse
1. august 2010.

Biblioteket som har 2 ansatte, er et tilbud som retter 
seg mot barn, ungdom og voksne. Publikumstjenes-
ter, litteraturformidling, service og utviklingsarbeid er 
viktige arbeidsområder for biblioteksjefen. I tillegg skal 
han/hun serve skolen med bibliotekfaglig kompetanse. 
Grue kommune har planer om å lokalisere biblioteket 
i rådhuset i nær tilknytning til sin skole og kino/tea-
tersal. Vi ønsker at den nye biblioteksjefen skal være 
en sentral og kreativ del av denne prosessen. Kultur 
skal være et sentralt satsningsområde for kommunen 
i de neste årene. 

Krav til søker:
Godkjent bibliotekfaglig utdanning og erfaring fra 
arbeid i bibliotek.
Gode lederegenskaper, gode samarbeidsevner og 
stort engasjement.
Interesse for litteraturformidling og bibliotekutvik-
ling.
Gode datakunnskaper.

Vi tilbyr:
Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsord-
ninger.
Kreativt og utviklende arbeidsmiljø.

Arbeidstid:
Arbeidstiden avtales med kommunalsjef for oppvekst 
og kultur. 
Skranketjeneste inngår i stillingen.

Arbeidssted:
Kirkenær i Grue kommune

Kontaktperson:
Kommunalsjef Paul Inge Tønseth, tlf. 916 47 091 eller 
paulinge.tonseth@grue.kommune.no

Søknad:
Søknad sendes til post@grue.kommune.no eller post-
boks 173, 2261 Kirkenær

Søknadsfrist 1. april 2010.

Grue kommune
2260 KIRKENÆR
Telefon: 62 94 20 00
Telefax: 62 94 20 01



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

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

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

ISDN ISBN

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

Bruk Bibliotekaren til å komme i 
kontakt med aktuelle søkere! 

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

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

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

28 | Bibliotekaren 2/2009

FYLKESBIBLIOTEKSJEF – VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 

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

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

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

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

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

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

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

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

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

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

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

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

Søknadsfrist 15. september. 

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

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

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

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

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

Stillingsannonser i Bibliotekaren
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BIBLIOTEKSJEF  TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK

Vil du være leder for Trondheims største kulturhus? 

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

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

Søknadsfrist  19. september 2008

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

Senior + jobb =

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

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

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

www.vinnvinn.org

107 x 55,5

80 x 42

60 x 31

45 x 23

33,75 x 17,5

25 x 13

19 x 10

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

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIVERSITETET I AGDER SØKER:

SPESIALBIBLIOTEKAR/
SENIORKONSULENT
Universitetsbiblioteket
Ref. 95/08

Søknadsfrist: 20.10.08

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

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

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

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

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

Søknadsfrist 15. september. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

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

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

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

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOTEKAR VED 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I AGDER
Ref nr 83/08 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

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

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer
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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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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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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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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 ]



45   Bibliotekaren 3/2010

[ INNTRYKK ]

Månedens bilde

Ansari Public Library  i Øst-Jerusalem
(Foto: Erling Bergan / 2009)

Da palestinske Fahmi Al-Ansari skulle ta sin artium 
i Øst-Jerusalem på slutten av femtitallet, 

ville han forberede seg med bøker litt utenfor pensumlista, 
og da på hans morsmål arabisk. 

Det offentlige folkebiblioteket i byen var ikke rare greiene etter  krigen. 
De private bibliotekene var for eksklusive og faglig smale, 

ofte med overvekt av engelske og franske bøker. 
I frustrasjon begynte han å kjøpe bøker - som etter hvert vokste til et bibliotek. 

20.000 bind da det åpnet i 1985. 40.000 bind i dag. 
Han har 2 av 3 bøker publisert i Palestina etter 1862! 

Men lokalet er kun en kjeller i en bakgate. 
Nå tar Fahmis sønn bibliotekarutdanning, 

og skal åpne en filial av biblioteket i Jerusalems gamleby, 
trolig i løpet av 2010.
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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

Se hva vi har på deg!
Som medlem av BF er det du 
som sjekker og oppdaterer 
opplysningene om deg selv 
i medlemssystemet vårt. 

Dermed blir forbundets kunnskap om bibliotekarers 
lønns- og ansettelsesforhold aktuell og nyttig. Og vi kan 
se utviklingstrekk over tid. Har du vært inne og oppda-
tert deg selv i det siste? Klikk på knappen ’Oppdatere 
medlemsinformasjon’ til høyre!

Siden 2005 har medlemmene kunnet oppdatere info 
om seg selv i BFs medlemsregister. Dette har dere gjort 
i økende grad, og dermed er forbundets faktagrunnlag 
stadig bedre, enten det gjelder lønnsstatistikk eller adres-
ser for utsending av blad. Nå ønsker vi at alle medlemmer 
går inn og sjekker info om seg selv, og at de gjør det til 
en vane å sjekke dette jevnlig. Har det skjedd endringer 
med deg selv siden sist, er det bare å endre dette på 
direkten. Vi ønsker at det skal være en ryggmargsrefleks 
hver gang du har endring i telefonnummer, adresse, 
arbeidsgiver, arbeidssted, lønn, stillingsprosent, osv.

- Når medlemmene sender inn endringer i opplysnin-
ger om seg selv på denne måten, havner de i et såkalt 
”venteregister”. BFs sekretariat sjekker manuelt hver 
enkelt opplysning for å luke ut åpenbare misforståelser 
og feilskrivinger. Dette blir gjort daglig, så fremt det ikke 
er sykdom, ferie eller annet fravær i BFs sekretariat, 
forteller konsulent Eva Trønnes, som er den som jobber 
med medlemssystemet i Bibliotekarforbundet.

Medlemmene finner lenken til medlemsregisteret fra 
BFs nettsider. En knapp på høyre side heter ”Oppdatere 
medlemsinformasjon”. Du føres da til innloggings-bildet. 
Der avkreves du medlemsnummer og fødselsdato. 
Medlemsnummer står på adresseetiketten bak på  
Bibliotekaren. 

Eva Trønnes har hånd om medlemsregisteret i BF. Men du opp-
daterer selv. Ring Eva om du lurer på noe (tlf 48 02 09 00 ).



47   Bibliotekaren 3/2010


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, Longyearbyen bibliotek
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek og byarkiv
Henriette Primberg, Forus videregående skole

Varamedlemmer
Knut Hverven, Lovisenberg diakonale høgskole
Gro Haugastuen, Stavanger bibliotek og kulturhus
Mette Rysjedal, Fjaler folkebibliotek
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

”I forhold til andre støtteordninger for 
norsk kultur er likevel det mest fascine-
rende med innkjøpsordningene for bøker 
hvor lite de koster. Slik kunne budsjet-
tene godt utvides, men spørsmålet er 
om ikke det hadde vært klokere å øke 
bibliotekenes innkjøpsbudsjetter i stedet. 
Bevisste innkjøp er sunnere enn statlige 
overraskelsespakker, og bibliotekarer er 
desentralisert fagkompetanse. Vanske-
ligheten er at bibliotekene er kommunalt 
drevet, mens innkjøpsordningen er statlig. 
Begynner staten å finansiere bibliotekene, 
slutter selvsagt kommunene med det. 
Matchende bevilgninger – som to kroner 
fra staten for hver  budsjettkrone ytt fra 
kommunen kunne være en løsning”

Andres Wiese i artikkelen  
”Bibliotekarer er desentralisert  
fagkompetanse” på siste side  
av Dagbladet 19. februar i år.

Omløpshastighet ikke-skandinaviske me-
dier. Smak på begrepet: Omløpshastighet 
ikke-skandinaviske medier. Hva skal det 
norske samfunn gjøre uten gode tall på 
omløpshastigheten for ikke-skandinaviske 
medier? Vi må simpelthen ha god statistikk 
på dette.

Det er lett å harselere med rapporte-
ringsrutiner og statistikk. Det burde man 
strengt tatt ikke gjøre. For det er viktig å 
kunne dokumentere virksomhet. Det er 
nyttig å ha tall som viser om ting går opp 
eller ned. Det gir grunnlag for virkelighets-
forståelse og det gir bedre fundament for 
å velge strategier framover. 

På den annen side er det utrolig hva 
man kan telle, hva man kan dokumentere. 
Man bør stille seg spørsmål om man kan 
bruke tallene til noe. Om de er vesentlige 
for noe man bør forstå, noe man skal ta 
stilling til. 

Jeg hørte en fra høgskolesektoren si: 
- Det kan bli for mye kartlegging noen 
ganger, man får ikke tid nok til andre ting. 
De ber om så mye rapportering at man 
ikke får tid nok til undervisning og det som 
egentlig er viktig.

Dette er en kjent problemstilling i sko-
leverket, og ikke minst i universitets- og 
høgskolesektoren. Det er vel heller ikke 
ukjent i for eksempel helsesektoren. Det 
kan kanskje til og med regnes som et 
tidstypisk trekk ved samfunnet vårt – over 
hele fjøla.

Et lite tankemessig sidesprang: Man får 
noen ganger rapporter og statistikk på de-
taljnivå om forhold i samfunnet, men noen 
brukbar registrering av om leger har gjort 
seg skyldig i feilbehandling finnes ikke. Det 
kan sikkert være behov for å dimensjonere 
rapportering på det enkelte felt. 

Tall og dokumentasjon
Men tilbake til vår egen sektor: Vi har 

samlet inn statistikk om bibliotekvirksomhet 
i årevis. Ikke alltid like nyttig og ikke alltid 
like entydig. Men mye har vært brukt. Og 
tallene har gitt oss verdifull bakgrunn for å 
se utviklingstrekk for bibliotekene. 

Likevel, også i vår sektor bør man stille 
seg spørsmålet om detaljnivå, om vi noen 
ganger ber om rapportering utover hva vi 
egentlig kan handle på grunnlag av. Ikke 
vet jeg om ”omløpshastighet ikke-skandi-
naviske medier” er nødvendig og viktig. I 
ABM-utviklings forslag til ”nasjonale indi-
katorer for norske folkebibliotek” er denne 
omløpshastigheten en av de foreslåtte 
indikatorene. Spørsmålet bør stilles, om vi 
spør om for mye, for detaljert.

Et annet spørsmål er om indikatoren 
”andel besøkende med ikke-skandinavisk 
bakgrunn” gir mening, om sulten etter å 
få vite ting kan ta overhånd på en måte 
vi kanskje ikke ønsker. Her heter det om 
metoden som skal brukes for å skaffe data: 
”Følgende spørsmål stilles muntlig til et 
tilfeldig utvalg besøkende: ”Hvilke språk 
snakker dere hjemme?””

Men en kritisk gjennomgang av hva og 
hvordan statistikk samles inn, bør ikke 
overskygge at ABM-utvikling gjør en viktig 
jobb med å skaffe bedre tallmateriale om 
sektoren. Så får vi se hvordan dette følges 
opp. Og av hvem…

Redaktør
Erling Bergan

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo
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