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- Bibliotekene må utsette seg for 
dynamikken på andre områder.

Assisterende nasjonalbibliotekar Roger Jøsevold 
snakket på seg bibliotekarenes vrede i 2007. Vi 
har utfordret Roger Jøsevold til å svare på de 
vanskelige spørsmålene.
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Så er vi i gang med hovedoppgjøret 
2010. Tariffavtalen skal reforhandles i 
alle tariffområder, og for Bibliotekarfor-
bundet innebærer det som vanlig at vi 
skal føre sentrale forhandlinger i flere 
tariffområder. Hvis dette oppgjøret blir 
slik som normalt vil staten være det of-
fentlige avtaleområdet som forhandler 
seg ferdig først, før kommunesektoren 
og Oslo kommune. I etterkant blir hel-
seforetakene i Spekter-området ferdig, 
før overenskomstene i HUK-området 
i HSH. 

Først forhandlinger, så mekling
Innspurten i forhandlingene blir opp 

mot 1. mai. Dersom det blir brudd, 
skal det mekles. Det er kun i tilfelle 
en eventuell mekling ikke fører frem, 
eller i tilfelle forbundene gjennom 
uravstemming blant medlemmene 
eller ved vedtak i styrende organer 
sier nei til meklingsresultatet, at det 
vil bli streik. 

Streik skal forberedes
Det begynner å bli noen år siden Bi-

bliotekarforbundet streiket. Ikke desto 
mindre skal streik forberedes hvert år, 
og forberedelsene må tas på alvor. Når 
vi nå er i gang med forhandlingene, er 
vi også i gang med streikeforberedel-
sene. 

Alle som blir berørt 
får informasjon

De arbeidsplassene som vi tar ut på 
våre streikelister, har BFs sekretariat tett 
kontakt med. Det er viktig at sperrefris-
ter for informasjon overholdes, dermed 
går vi aldri ut med åpen informasjon 
tidlig om våre streikeforberedelser. Men 
alle som blir berørt får informasjon om 
hvordan de skal forholde seg. Vårt eget 
streikeuttak har vi godt grep om i så 

måte. Hvert år er det noen som hen-
vender seg for å spørre om de er tatt 
ut, og dette er helt forståelig og greit. 
Men det er altså med streikeuttak som 
det etter hvert er med lotto-gevinster: 
Hvis du ikke hører noe, gjelder det 
ikke deg. 

Streikende kolleger
Imidlertid har det ved et par an-

ledninger i de seneste årene dukket 
opp andre problemstillinger relatert 
til streik. Nemlig det at andre forbund 
på arbeidsplassen til våre medlemmer 
streiker. Dette gjør det nødvendig for 
oss å bistå også disse medlemmene 
med rådgivning om hvordan de skal 
opptre i forhold til streikende kolleger 
i andre forbund. Informasjon om dette 
vil vi komme. 

Følg med på BFs nettsider
Etter hvert som 1. mai nå nærmer 

seg er det lurt å følge med på våre 
nettsider som vi holder godt oppdatert 
om forhandlingenes fremdrift i alle tariff-
områdene. Det er bibliotekarer i statlig 
tariffområde (statlige virksomheter, 
universitet- og høskoler), bibliotekarer 
i kommunesektoren (folkebibliotekene, 
fylkesbibliotekene, skolebibliotekene) 
og bibliotekarer i Oslo kommune 
(Deichmanske bibliotek, skolebibliote-
kene i Oslo, bibliotekarer i kommunale 
virksomheter og forvaltning i Oslo) som 

vil finne resultater om sine tariffområder 
i første omgang. 

Parallell mekling
Dersom det går mot brudd i forhand-

lingene, og vi må igjennom en meklings-
runde, vil meklingen foregå parallellt i 
disse tre tariffområdene. 

Følger NHO-oppgjøret
med stor interesse

Frontfagsmodellen som ligger til grunn 
for forhandlingsordningen i Norge tilsier 
at konkurranseutsatt industri forhandler 
først (NHO-området), og at resultatet 
her blir førende for tariffoppgjøret i de 
offentlige avtaleområdene. Derfor er det 
med stor interesse vi følger de pågå-
ende forhandlingene i NHO-oppgjøret. 
Resultatet her vil gi oss en pekepinn på 
hva også vi kan forvente oss. 

Moderat oppgjør
og likelønn

Selv om det er altfor tidlig å spå om 
resultatet, er det grunn til å merke seg at 
de fleste analysemakere spår et relativt 
moderat oppgjør i år. Ikke desto mindre 
går vi til forhandlingsbordet med store 
forventninger om at sentrale problemer 
skal finne sin løsning, eller at vi i alle fall 
skal komme et stykke på vei i jobben 
for å løse dem. Siden likelønnskommi-
sjonen leverte sin rapport om likelønn 
i Norge har diskusjoner om likelønn, 

Lederen har ordet

Det er altså med streikeuttak som det 
etter hvert er med lotto-gevinster: Hvis du 
ikke hører noe, gjelder det ikke deg. ”
”
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Monica Deildok
Forbundsleder

likestilling og det kjønnsdelte arbeids-
markedet satt sitt preg på mediebildet 
her i landet. Den manglende likelønn i 
Norge som kommisjonen dokumenterte 

er anerkjent både av arbeidslivets parter 
og av politikere som en stor samfunns-
messig utfordring. Debatten om en 
egen likelønnspott har rast i forkant av 

oppgjøret. På bakgrunn av dette har vi 
grunn til å tro at likelønn blir et sentralt 
tema i årets hovedoppgjør. Fra Biblio-
tekarforbundets side skal vi selvsagt 
bidra til at så skjer. 

Kick-off
Følg med på nettsidene våre under-

veis i forhandlingene, møt opp på kick-
off-møter i fylkeslagene i etterkant av 
hovedoppgjøret for å gjøre dere kjent 
med resultatet av de sentrale forhand-
lingene. 

BFere vet at de sentrale forhandlin-
gene som oftest kun er første runde 
i lønnsoppgjøret. Neste runde føres 
lokalt, av våre mange tillitsvalgte og 
forhandlere rundt om i fylkeslagene og i 
virksomhetene. Men det er neste runde. 
Akkurat nå hviler ansvaret på oss som 
forhandler sentralt, og som skal oppnå 
best mulig resultater, men også legge 
et best mulig grunnlag for det som skal 
skje i lokale forhandlinger i høst.

Det sentrale tariffoppgjøret innebærer både mye arbeid og mye venting. Her er BFs sentrale forhandlere 
en sen kveld under innspurten i fjor. Fra venstre Thor Bjarne Stadshaug, Hanne Brunborg og Monica 
Deildok. (Foto: Erling Bergan)

”Nye stemmer” på Hamar
Under årets bibliotekmøte på Hamar gjorde Bibliote-

karforbundet som på bibliotekmøtet for for to år siden 
- de ga noen mindre profilerte bibliotekarer/bibliotekfolk 
en talerstol til å tale fritt, og inviterte folk til å høre disse 
”nye stemmene”. Nå er Jonas Svartberg Arntzen, som 
var førstemann ut, etter hvert blitt en profil i bibliotek-
miljøet. Men i den svært viktige stillingen som leder for 
Digitalt bibliotek på Deichman, var det flere som ville 
høre hva han hadde å si. Lavmælt, tydelig og ikke helt 
mainstream ledet han også gjennom tanker han hadde 
om bibliotekutvikling. Vi kommer tilbake til det i neste 
nummer...

Monica Skybakmoen (til venstre) er biblioteksjef i 
Åsnes, kommunestyremedlem i nabokommunen Våler 
og fylkeslagsleder i Hedmark/Oppland BF. Hun dro oss 
gjennom opplevelsene med å finne drømmemannen på 
nett, og hvordan hun vegret seg mot å fortelle at hun 
var bibliotekar. - For hva tenker folk når du ikke har sett 
vedkommende, ikke har snakket med vedkommende 
og det eneste du vet er at han eller hun er bibliotekar, 
spurte hun? Deretter dro hun gjennom stereotypiene 
om oss, og hva vennene hennes hadde av fordommer. 
Kanskje vi kan høre mer om dilemmaet biblioteksjef/

lokalpolitiker en annen gang?
Hege Newth Nouri (til høyre) er ny organisasjons-

sekretær i NBF og kjent for å tilhøre en svært litterær 
og bibliotekvennlig familie. Naturlig nok dro hun oss 
gjennom bibliotekarer slik de er framstilt i et utvalg 
skjønnlitterære verk, velvillig funnet fram av hennes 
lokale ”fastbibliotekar”. 
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Tekst & foto: Erling Bergan

Det hele begynte med NBFs landsmøte 
– en ganske selsom og kraftløs forestil-
ling med mellom 100 og 200 deltakere. 
– Skremmende uprofesjonelt. Man satt 
og flikket på små formuleringer. Dette er 
kanskje det viktigste året i bibliotek-Norge 
på veldig lang tid. Og så sitter man der og 
diskuterer semantikk og språkbruk, i stedet 
for å ta de viktige sakene, kommenterte 
Jonas Svartberg Arntzen, leder for Digitalt 
bibliotek på Deichman. 

De uforsonlige parkert
Et inntrykk av politisk retning ga likevel 

landsmøtet. De uforsonlige i ABM/NB-
striden ble parkert. Huitfeldt og Skarstein 
har flere venner enn Frode Bakken vil ha det 
til. Men det brøt ikke ut noen tydelige eller 
avklarende diskusjoner om dette, heller 
ikke noen tydelige vedtak. NBF er en bred 
forening, noe som lett fører til hensynsfull-
het innad og utydelighet utad… 

Foreningen valgte Svein Arne Tinnesand 
som ny leder – riktignok mot 31 blanke 
stemmer, uvisst av hvilken grunn. Men med 
Tinnesand som leder skulle kjennskapen 
til det politiske spillet være godt ivaretatt 
i NBF. 

Tettpakket bibliotekmøte
Rundt 750 deltakere var innom det 72. norske bibliotekmøtet på Hamar 
16. – 19. mars. Mye folk, mange parallelle seminar og møter, og en 
rekordstor utstilling gjorde at det ble tettpakket på Hamar disse dagene. 

Smart tildeling
Den offisielle åpningen av bibliotekmø-

tet var topptung, med både kronprins og 
kulturminister. (Se baksiden for mer om 
dette) Deretter kom et bibliotekpolitisk 
høydepunkt på Hamar, tildelingen av NBFs 
pris til Aftenpostens debatt- og kulturre-
daktør Knut Olav Åmås. Han holdt deretter 
et foredrag om bibliotekenes utvikling og 

utviklingsmuligheter, på sedvanlig høyt 
analytisk nivå. Og i dagene etterpå fulgte 
Aftenposten og Åmås opp bibliotekmøtet 
i spaltene på ulikt vis. Altså en litt smart 
tildeling.

- Folk er etter hvert veldig godt vant. 
Så bare ved å prøve å skjemme bort 
sine brukere kan bibliotekene i Norge 
gi bensinstasjonene og kjøpesentrene 
konkurranse som foretrukne møtesteder 
i samfunnet. Kanskje bibliotekene kan 
lære litt av nettopp bensinstasjonene og 
kjøpesentrene når det gjelder åpenhet, 
tilgjengelighet og service. For det er som 
forfatteren Richard Powers skriver et sted: 
“Librarian is a service occupation. Gas 
station attendant of the mind.” Det er, som 
dere skjønner, ment som et kompliment, 
sa Åmås.

Parallelle seminar
Så var bibliotekmøtet i gang med 

sin store utstilling, sine veggoppslag 
og sine utallige parallelle seminar. 
Om modellbibliotek, teknologitrender, 
skolebibliotek, e-bøker, med mer. Vi 
fikk fulgt enkelte arrangement, og 
kommer tilbake til noe av dette i neste 
nummer. 

- Skremmende uprofesjonelt, kalte Jonas Svartberg Arntzen NBF-landsmøte. 

Deichman-ansatte inviterte kolleger til leken planlegging av nytt hovedstadsbibliotek på egen stand.

[ BIBLIOTEKMØTET ]



Bibliotekaren 4/20106   

- Bibliotekene må utsette seg 
for dynamikken som finnes 
på andre områder
Nasjonalbiblioteket har seilt opp som den helt store aktøren på bibliotekfeltet. Under-
veis har assisterende nasjonalbibliotekar Roger Jøsevold snakket på seg bibliotekare-
nes vrede, ved å spørre om nordmenn ville ha noe mer før folkebibliotekene stenger.  
Han har stått øverst på mange bibliotekarers nidstang de siste årene. Men kjenner vi 
egentlig denne mannen? Vet vi hva han står for? Har vi lest ham feil? Vi har utfordret 
Roger Jøsevold til å svare på de vanskelige spørsmålene.

Intervju & foto: Erling Bergan

- I 2007 skrev du en artikkel i Nasjo-
nalbibliotekets tidsskrift NB21 der det 
blant annet stod: ”Når bibliotekene 
tømmes for de tradisjonelle primær-
oppgavene, søker de nye oppgaver 
for å sikre sin eksistens. Dette flytter 
fokuset over på struktur og dreier 
bibliotekpolitikken i retning av ulike 
aktiviteter under parolen «sikre bi-
bliotekaren et sted å være».” Mener 
du dette i dag også?
- Det var jo en spissformulering. Under-
tittelen på artikkelen var ”Når informa-
sjon ikke lenger er et knapphetsgode 
- hva skjer da med bibliotekpolitikken?” 
Jeg ville sette et søkelys på det jeg 
syntes bibliotekutredninga ikke hadde 
tatt opp på en god måte, nemlig de 
utfordringene som ligger i at vi har et 
helt annet informasjonssamfunn i dag, 
i den digitale verden. I stedet for å gå 
på den utfordringa, henfaller man lett 
til en diskusjon om struktur igjen. Så 
uttalelsen min er spissformulert, men i 
sitt innhold er det ikke annet enn å si at 
biblioteket er noe mer enn struktur. Det 
viktige med bibliotek er informasjonslo-

gistikken, informasjonsforsørgingen og 
kunnskapsflyten. 

- Du spissformulerte at bibliotekets 
aktiviteter drives under parolen ”sikre 
bibliotekaren et sted å være”. Mener 
du dette fremdeles?
- Diskusjonen om struktur blir ofte en 
diskusjon om arbeidsplasser. Seinere i 
den samme artikkelen viser jeg til andre 
strukturendringer som har vært i offentlig 
sektor. Posten var i 1992 i den situa-
sjon at det var 2700 postkontor rundt i 
landet. Man så at man ikke var i stand til 
å opprettholde strukturen og begynte å 
lete etter nye modeller. Posten fant en hel 
rekke modeller for å løse dette. Det var 
selvfølgelig en stor omstillingsutfordring 
i Posten som organisasjon for å få dette 
til. Men tjenestenivået i Posten ble ikke 
forringet av den grunn. Nå kan du gå på 
7-elleven, eller et av de andre betjenings-
punktene for å få utlevert pakken din og 
tilgjengeligheten er blitt mye bedre. 

- Posten er et godt sammenlignings-
grunnlag for bibliotek?
- Nei, det er det ikke, men den utfor-
dringen rent psykologisk sett for de som 

jobber der er sammenlignbar. I artikkelen 
så jeg på Postens strukturelle utfordringer 
og måten de møtte dette på. For bibliotek 
finnes det mange andre samarbeidskon-
stellasjoner. Du kan ha bibliotek på kjø-
pesenter, det finnes transportbibliotek der 
du får bøker utlevert eller bok i butikk som 
jeg også nevnte i den samme artikkelen 
og som også omtales i bibliotekmeldinga. 
Poenget er å tenke nytt rundt struktur, 
ikke la den eksisterende strukturen sette 
rammene. For utfordringene ligger på 
flere plan.

- Har det vært for mye fokus på 
struktur?
- Ja, jeg synes det. Spesielt i diskusjonen 
rundt bibliotekmeldinga. Artikkelen min 
var en kommentar, som må leses i det 
lyset. Jeg synes det har vært for mye fokus 
på struktur og for lite fokus på utfordrin-
gene som gjelder innhold.  

- Artikkelen din hadde tittelen ”Kam-
pen for tilværelsen - Skal det være 
noe mer før vi stenger?” Synes du 
dette var en god tittel?
- Det var en provoserende overskrift. Det ser 
jeg. Men den var også spøkefullt ment.

[ NASJONALBIBLIOTEKET ]
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- Har artikkelen blitt lest feil?
- Det skal jeg ikke si. Men det jeg er litt 
overrasket over, er at ingen har prøvd å 
ta opp momentene som jeg trekker opp 
i artikkelen, i stedet for å henge seg 
opp i overskriften og angripe den med 
det jeg oppfatter som indignasjon og 
moralisme.

- Er du klar over hvor sterke reaksjo-
ner artikkelen har vakt i bibliotek-
kretser?
- Ikke på annen måte enn at jeg skjønner 
at den stadig vekk refereres til. 

- Er bibliotekarer for hårsåre?
- Det skal jeg ikke si noe om. Alle som 
er i en prosess der strukturelle endringer 
presser på kommer lett i en forsvarspo-
sisjon. Men det er også andre som har 
kommentert dette på måter som over-
rasker meg mer, for eksempel professor 
Ragnar Audunson ved Høgskolen i Oslo i 
debattinnlegg i Aftenposten. 

- Kan artikkelen din regnes som et 
uttrykk for hvordan Nasjonalbibliote-
kets ledelse oppfatter bibliotekenes 
situasjon?  

- Artikkelen var en situasjonsbestemt 
spissformulering og ikke ment å formulere 
Nasjonalbibliotekets syn på bibliotekenes 
situasjon. Det er nok mer representativt 
å se på det Nasjonalbiblioteket gjør i 
dag, i dialog og samarbeid med norsk 
bibliotekvesen. Vi samarbeider på mange 
områder der vi har felles utfordringer. 
Depotbiblioteket er jo et godt eksempel 
på en måte å løse en av de strukturelle 
utfordringene i bibliotekvesenet. 

- Hva ser du som folkebibliotekenes 
viktigste oppgaver? Hvilke visjoner 
har du for folkebibliotekene fram-
over?
- Folkebibliotek har mange roller og 
oppgaver å ivareta. Den klassiske bi-
bliotekoppgaven som går ut på å stille 
litteratur - etter hvert det utvidede littera-
turbegrepet, med andre typer media også 
- til rådighet for sine innbyggere, ligger jo 
der fremdeles i dag. Utfordringa er knyt-
tet til at bibliotekene på mange plasser 
ikke lenger har den sterke lokalpolitiske 
forankringa og prioriteringa, som gjør at 
de når fram i budsjettkampen. Du ser at 
det er kommuner som virkelig satser på 
bibliotek. Og de får til fantastiske ting, 

som Tønsberg, Drammen og Tromsø, tre 
eksempler som er lette å vise til blant de 
større kommunene. Mens andre plasser 
sliter man mer fordi man ikke kommer på 
den kommunale dagsorden. 

- Har det blitt større ulikheter?
- Jeg kjenner ikke biblioteksektoren godt 
nok til å mene noe bastant om dette. Men 
som på alle andre kommunale tjenestetil-
bud, så er det store ulikheter i Norge. 

- Du sier at du ikke kjenner biblio-
tekvesenet godt nok. Det blir vel en 
utfordring nå som dere får ansvaret 
for koordinering på sektoren?
- Det finnes mange i Nasjonalbiblioteket 
som kjenner bibliotekvesenet godt og vi 
har en nasjonalbibliotekar som tidligere 
har vært leder både i folkebibliotek, 
fylkesbibliotek og universitetsbibliotek. 
Og om du tenker oppgaver vi får fra 
ABM-utvikling, så er jo en virksomhetso-
verdragelse en overdragelse av ansvar og 
oppgaver, med personale og ressurser. 
Vi får kompetansen med. Summen av 
kompetansen som ABM-utvikling sitter 
med og den operative kompetansen vi 
har, med et bredt kontaktnett mot biblio-

Roger Jøsevold innrømmer at hans artikkel fra 2007 hadde en provoserende overskrift. Men tittelen ”Kampen for tilværelsen - Skal det være noe 
mer før vi stenger?” var også spøkefullt ment, sier han i dag.
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tekverden, må i sum bli en omfattende og 
god kompetanse.  

- Bibliotekene har til enhver tid noen 
rollemodeller som diskuteres. IDEA 
Stores i London er ”førsteklasses 
forbilder” for norske bibliotek, skri-
ver kulturredaktør Knut Olav Åmås 
i Aftenposten 19. mars. Er du enig 
i det?
- Jeg kjenner ikke til det. 

- Åmås hevder også at biblioteksek-
toren ikke har tydelige prioriteringer 
å levere beslutningstakerne, at den 
vil ha alt til alle til enhver tid, og at 
det da blir lett å kutte. Er du enig i 
dette? 
- Det tror jeg er en god analyse. 

- Hva bør gjøres med de minste fol-
kebibliotekene? Det er kanskje det er 
utfordringene er vanskeligst?
- Alle tjenester med lite ressurser har 
ei utfordring med både å skaffe innhold 
og være tilgjengelig. På nittitallet var jeg 
prosjektleder for forsøkene med offentlig 
servicekontor. Da gjorde vi nettopp denne 
øvelsen, å slå sammen ulike offentlige 
tjenester. Det minste servicekontoret 
hadde vi Skorovatn i Namsskogan kom-
mune, det var bibliotek, butikk og tilgang 
til trygdekontorets og arbeidskontorets 
skjema. Og så hadde vi større småkom-
muner som Lakselv der bibliotek var 
samlokalisert med andre kommunale 
informasjonstjenester. Hvis man ønsker å 
opprettholde strukturen i små kommuner, 
må man tenke samarbeid og samlokalise-

ring med andre virksomheter i kommunen, 
rett og slett for å være tilgjengelig.  Dette 
er utfordringer som må løses lokalt, de 
kjenner hvor skoen trykker som har den 
på. Og så tror jeg at ordningen med mo-
dellbibliotek er en god ide. Bibliotek er en 
type offentlig struktur som ikke designes 
sentralt og plasseres ut. For bibliotek 
spres kunnskapen og ideene ved at noen 
har gjort noe som andre ønsker å kopiere 
og kanskje ta et steg videre. Det tror jeg 
er den mest effektive måten å få til en 
utviklingsdynamikk på. Det er ikke snakk 
om én beslutning. Beslutningsnivået er de 
430 kommunene og 19 fylkeskommunene 
vi har her i landet. 

- Vil modellbibliotek bli styrt som en 
ordning til noen få kommuner, eller vil 
det bli en prosess med prosjektsøk-
nader?
- Det vet vi ikke ennå. Det er først på 
statsbudsjettet for 2010 at det er kommet 
bevilgninger til modellbibliotek, og det er 
ABM-utvikling som har oppgaven i dag. 

- Ser du et potensial for fylkes-
bibliotek?
- Det tror jeg er knyttet til den forvaltnings-
strukturen vi har.  Utfordringa mellom stat 
og kommune er bestandig hvordan dialo-
gen foregår på områder der man har am-
bisjoner om å gjøre noe. Bibliotekpolitikk 
er et område med statlige ambisjoner. Så 
kanskje er fylkesbiblioteket det leddet der 
sentrale statlige aktører kan kommunisere 
med folkebibliotekene. Fylkesbibliotekene 
har ulikt innhold i dag, det var nok mer 
standardisert tidligere. Strukturen må 

bestemmes ut fra lokale forhold. Det å 
være et slags kompetansesenter for de 
små bibliotekene, kan være en rolle å 
ivareta.  

- Du ser fylkesbibliotekene som et 
redskap for å kunne gjennomføre en 
del av den politikken som nå Nasjo-
nalbiblioteket vil måtte jobbe med. 
- Et ledd mellom de veldig mange kom-
munene og det sentrale nivået kan være 
fornuftig i mange sammenhenger, rett og 
slett for å få en dialog og for å ha en samla 
kompetanse nærmere. Folkebibliotekene 
har kommunale eiere, og da er det de 
kommunale eierne som må ta tak i dette. 
Dette er en måte å ansvarliggjøre de kom-
munale eierne på. 

- Har vi for mange bibliotekenheter 
i Norge.
- Nei, det går ikke an å si at vi har for 
mange. Det går ikke an å si at vi har for få 
heller. Det er et relativt begrep å snakke 
om få og mange i den sammenhengen. 
Det vil være avhengig av lokale behov, 
ønsker og prioriteringer. Det tror jeg ikke 
at noen skal sitte og bestemme for dem. 

- Har bokbusser en framtid i Norge?
- Ja, bokbussen er en flott måte å bringe ut 
innhold på. Bokbuss og bokbåt er nettopp 
måter å tenke nytt om struktur på.

- Hvilke forskjeller er det på Nasjonal-
bibliotekets oppgaver og folkebiblio-
tekenes oppgaver?
- De er veldig ulike. Nasjonalbibliotekets 
oppgave er å ta vare på den norske publi-
serte kulturarv, til forsknings-, dokumen-
tasjons- og gjenbruksbehov i framtida. 
Der skiller vi oss fra folkebibliotekene. På 
den annen side har vi en felles oppgave i 
å formidle innholdet vi sitter på til brukere 
av ulike slag. Selv om vi har et bevarings-
perspektiv og et fokus på det norske, 
mens et folkebibliotek kan ha et videre 
formidlingsperspektiv på en del ting, så 
er mye av innholdet vi formidler felles. 
Så på formidlingssida er vi veldig like. 
Dette illustreres også av måten man har 
laget fellesløsninger for depotordningen. 
I fjor ble det lånt ut 120.000 bøker til alle 
landets bibliotek fra depotbiblioteket. Det 
er et tall som vokser raskt. 

- Folkebibliotekene henter materia-
let de skal tilby fra en rekke kilder. 
Nasjonalbiblioteket er en av kildene. 

som opplever å rokkes i sine grunnvoller. Elektro-
niske tjenester og konkurrerende distribusjonsløs-
ninger har fjernet posthusene og telefonkioskene, 
mens postbetjeningspunktene og posttjenesten nå 
er langt mer tilgjengelig gjennom nærbutikkene, og 
teletjenestene bærer vi med oss. 

Bibliotekpolitikk i informasjonsknapphetens 
tidsalder besto i å bygge ut et kvalitativt og godt 
geografisk fordelt nettverk av bibliotek med 
samlinger og bibliotekkompetanse. Politikken var 
forankret i Biblioteksloven. Når bibliotekene tøm-
mes for de tradisjonelle primæroppgavene, søker de 
nye oppgaver for å sikre sin eksistens. Dette flytter 
fokuset over på struktur og dreier bibliotekpolitik-
ken i retning av ulike aktiviteter under parolen 
«sikre bibliotekaren et sted å være». Mens publi-
kum «amazoogler» fra kjøkkenbordet og innhen-
ter referanser og kildekritikk gjennom «wikier» 
og «blogger» og deler opplevelser gjennom «You 
Tube» og «My Space», står bibliotekene i fare 
for å bli en blanding av minikulturhus og et sted å 
være, med konserter, lyrikkaftener og tilrettelegging 
for integrering av språklige og kulturelle minori-

tetsgrupper som nye «forretningsområder». For 
femten år siden prøvde man å bevare posthus-
strukturen ved å legge andre offentlige tjenester til 
skrankene uten at det lyktes å redde strukturen.

I dette perspektivet fremstår bibliotekutrednin-
gens antydninger om revisjon av bibliotekloven 
og konsolidering av strukturen som et midlertidig 
pusterom i en strategisk retrett. En retrett med 
utgangspunkt i verden før www, og ikke en offensiv 
med utgangspunkt i en situasjonsanalyse som tar 
innover seg at det nå dreier seg om sortering, priori-
tering, rangering og kritisk kildebruk. Det er mulig 
at dette er oppgaver som kan gjøres av bibliotekarer 
i bibliotekfilialer med knappe ressurser og begrenset 
åpningstid, men det er sannsynlig at en åpen og kre-
ativ analyse av hvordan dette best kunne sikres, ville 
gitt andre løsninger både mht. struktur, tilgjengelig-
het og kompetanse. For det er vel slik at også de som 
tordnet sterkest mot sanering av posthusstrukturen, 
synes det er greit å unngå køene mellom kl. 10.00 og 
15.00 på det lokale postkontoret og setter pris på å 
kunne hente sine pakker på lokalbutikken fram til 
stengetid kl. 21.00.

“Survival of the fittest” – “Time, gentlemen, time!”  
In the time before the World Wide Web, libraries 

represented intricate systems of content, physical 

channels of distribution (local libraries, county 

libraries, libraries with special responsibilities etc) and 

mechanisms to ensure that what some had would be 

available to all, through, for instance, remote lending 

and the “seamless library”. There was a logistics 

system in place for information, knowledge, culture 

and experience. In the net based reality of today and 

tomorrow the challenge lies not in finding information, 

but in sorting, prioritising, ranking and selecting.

 If we look at libraries as physical structures, we 

see a network which is in the process of losing its 

primary business and which as a survival reflex began 

hunting for new roles and new business. This is tur-

ning library policy towards various activities backed by 

the slogan “finding a new role for the librarian”.

This may turn into a retreat based on the world 

before the World Wide Web, and not into an offensive 

based on a situation analysis that takes into account 

that what is now important is sorting, prioritising, 

ranking and critical assessment of sources. It is pos-

sible that these are tasks that may be performed by 

librarians in local libraries with limited resources and 

short opening hours, but it is likely that an open and 

creative analysis of how this could be ensured would 

result in other solutions both with regard to structure, 

access and competence.
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Når informasjon ikke lenger er et knapphetsgode – hva skjer da med 
bibliotekpolitikken? 

RoGeR JØSevoLd 
Assisterende 
nasjonalbibliotekar

Kampen for tilværelsen
Skal det være noe mer før vi stenger?

Bibliotekenes oppgave har vært 
å samle, ta vare på og tilgjenge-
liggjøre informasjon i form av 
bøker, aviser, tidsskrifter, musikk 
med mer. Samlingene har ved 
hjelp av systematiserte oversikter 
(metadata), kompetent personale 
og rasjonelle bygg vært gjort til-
gjengelig for alle. Dette har vært 
forvaltning av offentlige ressurser 
og kompetanse for å sikre oss alle 
tilgang til litteratur, informasjon 
og opplevelse, og en grunnpilar 
i utviklingen av det moderne 

samfunn slik vi kjenner det i både øst og vest. Gjen-
nom felles løft har det manifestert seg i en kulturell 
og kunnskapsbasert fordelingspolitikk til glede og 
dannelse på tvers av samfunnsmessige og geogra-
fiske skiller. Som for annen fordelingspolitikk var 
rasjonalet at det dreide seg om knapphetsgoder. 

I det informasjonsoverflodssamfunn vi er på vei 
inn i, er bibliotekenes innhold ikke lenger knapp-

hetsgoder. Innholdet finnes på millioner av nettser-
vere, referansetjenestene gjøres ved hjelp av søkemo-
torer og andre nettjenester, og skranken erstattes av 
PC-en/PDA-en og mobiltelefonen og ev. skriveren 
på hver enkelts kjøkkenbord. Mens det tidligere var 
det lokale biblioteket som var vinduet mot verden, 
er vinduene mange og i et vell av formater.

I tiden før www representerte bibliotekene sinn-
rike systemer av innhold, fysiske distribusjonska-
naler (bibliotek, fylkesbibliotek, ansvarsbibliotek 
osv.) og mekanismer for å sikre at det som noen 
hadde, skulle være tilgjengelig for alle. Fjernlån 
og det sømløse bibliotek er to sentrale begrep. Et 
logistikksystem for informasjon, kunnskap, kultur 
og opplevelse. I dagens og framtidas nettbaserte 
virkelighet er utfordringen ikke å finne, men å 
sortere, prioritere, rangere og velge vekk. 

Betrakter vi bibliotekene som fysisk struktur, ser 
vi et nettverk som er i ferd med å tømmes for sine 
primæroppgaver. Som en overlevelsesrefleks startes 
jakten på nye roller og oppgaver. Bibliotekene er 
ikke den første offentlige etablerte infrastrukturen 
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Assisterende nasjonalbibliotekar 
Roger Jøsevold skrev i 2007 en 
artikkel i Nasjonalbibliotekets tids-
skrift NB21, under tittelen ”Kampen 
for tilværelsen - Skal det være noe 
mer før vi stenger?” Artikkelen falt 
ikke i god jord hos bibliotekarer. I 
dette intervjuet får Jøsevold anled-
ning til å fortelle hva han mener om 
bibliotekpolitikken, noen måneder 
før Nasjonalbiblioteket overtar det 
nasjonale ansvaret på feltet.
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Når dere nå blir tildelt den nye dob-
beltrollen, kan det bli fristende å 
fremme materiale fra NB framfor 
annet materiale?
- Jeg ser ingen fare i at NBs materiale 
fremmes for mye. Vi har blant annet job-
bet med digitalisering av avisarkivene. Vi 
har brukt tid på å lage en modelløsning 
med Aftenposten, der en del av avtalen 
går på å gjenbruke den digitaliserte Af-
tenposten i norske bibliotek. Når vi har 
digitalisert dette, kan bibliotekene erstatte 
mikrofilmene og få tilgang til avisa digitalt. 
Vi har den samme avtalen med Stavanger 
Aftenblad. Det kommer helt sikkert flere 
aviser til i tida framover. Bokhylla.no er et 
annet eksempel.

- Er det et underforbruk av Nasjo-
nalbibliotekets tjenester i norske 
folkebibliotek?
- Det er i hvert fall et potensial, vil jeg 
tro.

 - Nå får Nasjonalbiblioteket ansvar 
for bibliotekoppgavene som lå hos 
ABM-utvikling. Blir det problematisk 
å forene egen utvikling av NB med 
disse bredere interessene?
- Jeg har registrert at det er reist spørsmål 
ved om Nasjonalbiblioteket kommer til ”å 
spise av lasset” når det gjelder utviklings-
midler. Det er to ting å si til dette. For det 
første så har NB siden 2004 aldri søkt 
om utviklingsmidler fra ABM-utvikling. Vi 
har en egen post på statsbudsjettet og 
bruker våre penger i dialog og priorite-
ring med departementet.  For det andre: 
Hvis vi får ansvar for en tilskuddsordning, 
så må vi operere etter de formål og det 
regelverk som etableres på området. Jeg 
synes dette er en litt søkt problemstilling, 
rett og slett. 

- Du ser det ikke som noe problem å 
blande sammen operativ virksomhet 
og forvaltning?
- Nei. Det er snakk om en ryddighet. Vi 
vil følge de regelverk for tilskuddsforvalt-
ning som til en hver tid gjelder. Dette er 
felles for all statlig tilskuddsforvaltning. 
Det kan ikke være noe mer komplisert 
for oss enn for andre som ha ansvar for 
slike oppgaver. 

- Vil oppgavene dere får fra ABM-
utvikling bli organisert i en egen enhet 
i NB, eller vil de innpasses i den eksi-
sterende organisasjonsstrukturen? 

Assisterende nasjonalbibliotekar Roger Jøsevold i samtale med Norsk bibliotekforenings nyvalgte leder 
Svein Arne Tinnesand under bibliotekmøtet på Hamar i forrige måned. De vil ha mye å snakke om i årene 
framover, når Nasjonalbiblioteket overtar bibliotekoppgavene fra ABM-utvikling. Så spørs det om han 
tar med seg leder av foreningens opphavsrettsutvalg, tidligere NBF-leder Frode Bakken, i kommende 
møter med Nasjonalbiblioteket. Bakken gikk i februar offentlig ut og sa at ”NB vil nå starte en sjarmof-
fensiv overfor biblioteksektoren hvor personer og institusjoner blir lokket inn i ”samarbeid”.” 
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- Først må vi få oppgavene fra ABM-
utvikling.  Så får vi ta utgangspunkt i 
det vi da ser. Det kan jeg ikke si noe 
om nå.

- Når vil NB være operativ med de 
nye oppgavene?
- Det var antydet fra ministeren at ting 
skulle være klare til 1. juli. Men foreløpig 
må vi vente å se når vi får det og hvilket 
mandat vi får med på lasset.

- Er det noen usikkerhet knyttet til 
om B-en kommer til NB?
- Etter å ha hørt på kulturministerens 
åpningsforedrag (under bibliotekmøtet 
på Hamar, red.anm.) er vel ingen i tvil om 
det. Men det gjelder konkrete personer 
og konkrete oppgaver, og vi må se det 
først. Jeg vet ikke hvordan de tar de 
formelle grensesnittene inn mot ABM-
utviklings andre oppgaver.

- Det skal en runde innom Stortinget 
først?
- Da Anniken Huitfeldt svarte på et 
spørsmål fra Olemic Thommessen i 
Stortinget, sa hun at de skulle komme 
tilbake til Stortinget. Hva som ligger i 
det, vet vi ikke. Men det vi vet, er at 
bibliotekloven i dag har en formulering 
om at tilsynsoppgavene til bibliotekene 
skal ivaretas av ABM-utvikling. Formelt 
sett må det en lovproposisjon til for å 
få endra teksten.  

- NB hadde eget styre i perioden 
2001-2005. ABM-utvikling hadde 
eget styre inntil februar i år. Er det 
naturlig eller ønskelig at NB får 
oppnevnt et nytt styre nå, i den nye 
situasjonen?
- Når det gjelder styrer i statlige for-
veltningsorgan, så har det helt siden 
begynnelsen av 90-tallet vært en offisiell 
politikk at forvaltningsorgan ikke skal 
ha styrer. Det har sammenheng med at 
forvaltningsorgan er i direkte styrings-
linje fra ministeren. Så finnes det noen 
statlige organ som av ulike grunner har 
styrer. I noen tilfelle, som jeg også tror 
gjelder ABM-utvikling, så var oppretting 
av styre knyttet til at de hadde oppgaver 
fra flere departement, bl.a. knyttet til 
museum og kulturvern. 

- Dere vil ikke argumentere for å få 
et eget styre?
- Det er en godt etablert styringsmodell 

å være et ordinært forvaltningsorgan under 
departementet, men styringsstrukturen 
avgjøres ikke av Nasjonalbiblioteket men 
”eieren”.

- Kritiske røster hevder at NB er lite 
åpen overfor biblioteksektoren. Hvor-
dan vil du svare på denne kritikken?
- Jeg hører at dette hevdes. Da bruker jeg 
å spørre: Hvordan er det vi er lite åpne? 
Hvilke eksempler kan man vise til når det 
gjelder dette. I forbindelse med arbeidet 
med årsmelding kunne vi oppsummere at 
Vigdis Moe Skarstein alene hadde holdt ca 
30 foredrag rundt omkring i biblioteknorge, 
om Nasjonalbiblioteket og vår politikk. Og 
i forumet der alle fylkesbiblioteksjefene 
var samlet, ble det sagt eksplisitt ifra at 
Nasjonalbiblioteket gjerne ville komme hvis 
noen i deres fylke ville at vi skulle komme 
ut og snakke med dem i en regional set-
ting. Foreløpig har vi fått to invitasjoner, 
vi har vært en runde i Telemark og en i 
Sør-Trøndelag. 

- Alle ble invitert, men bare to svarte?
- Bare to som meldte seg etter møtet, ja. Så 
jeg får det ikke helt til å henge sammen at 
vi er lite åpne, når vi samtidig signaliserer 
at vi ønsker å komme rundt, men ikke får 
flere henvendelser. 

- Hvordan tolker du dette?
- Jeg vet rett og slett ikke hvordan jeg skal 
tolke dette Det må du kanskje spørre de 
det gjelder om.

- Mener du at det ikke er noe grunnlag 
for kritikken om manglende åpenhet?
- Det er mulig at noe av kritikken kommer 
av at vi ikke har deltatt i debatten om opp-
gavedeling, en debatt som har blomstret 
siden bibliotekmeldinga kom i fjor. Det har 
rett og slett med administrativ ryddighet å 
gjøre. Det å organisere statens virksomhet, 
som dette i prinsippet er, det er en sak som 
ligger til departementet og den til enhver tid 
sittende kulturminister. Blir vi spurt om råd 
fra departementet, så gir vi råd til departe-
mentet. Det er departementet som styrer 
prosessen. Det ville vært uhørt på alle andre 
statlige sektorer, om det ble drevet en of-
fentlig polemikk mellom statlige institusjoner 
som har tilgrensende oppgaver.

- Men opplevelsen av manglende 
åpenhet er tydeligvis til stede. Har 
NB noen nye tiltak de vil sette i verk 
for at bibliotekene skal oppleve dia-

logen mer åpen?
- Når bibliotekoppgavene samles i Nasjo-
nalbiblioteket, så regner jeg med at vi vil 
være i mer direkte dialog med bibliote-
kene. Det vil kanskje gjøre en forskjell. Jeg 
vil også vise til gårdagens sesjon (under 
bibliotekmøtet på Hamar, red.anm.) der 
Nasjonalbiblioteket presenterte arbeidet 
med felles biblioteksøk. Der sa vi at vi 
vil invitere bibliotekene generelt og noen 
utvalgte bibliotek spesielt, til å delta i 
denne utviklingen. Vi legger også ut test-
versjonen av det til enhver tid operative 
redskapet vi utvikler. Så kan bibliotekarer 
landet rundt få begynne å teste det.  Mer 
åpen er det vanskelig å være.

- Hvilke av NBs oppgaver bør biblio-
tekfolk interessere seg spesielt for 
nå framover?
- Det kommer an på hva som er behovet 
lokalt. Men det vi gjør på det digitale 
området tror jeg er viktig for bibliotekene 
generelt. Å bringe fram mengden av norsk 
innhold, er en viktig sak med mange lokale 
nedslagsfelt også. Jeg kan nevne sam-
arbeidet vi hadde med Bærum bibliotek 
om å digitalisere lokalhistorie, som jo er 
et interessant tema for bibliotek og lokale 
institusjoner. Vi har digitalisert innhold for 
dem, de gjør dette tilgjengelig som en 
tjeneste hos seg, vi innlemmer det i digitalt 
sikringsmagasin og bevarer det for fram-
tida, og materialet er tilgjengelig ved søk 
i NB Digitalt. Denne typen samarbeid med 
lokale formidlingsprosjekt opp mot det vi 
gjør på det digitale området har jeg tro på. 
Det ligger til rette for et vell av spennende 
samarbeidsformer og oppgaver.    

- Dere digitaliserer, folkebibliotekene 
formidler. Er dette kjernen i samspil-
let? 
- I alle fall en viktig del av det. Et bibli-
otek har mange lokalfunksjoner. Det er 
møteplass, kulturhus eller hva det skal 
være. Samtidig er ting blitt tilgjengelig på 
en helt annen måte i den digitale verden. 
Nasjonalbibliotekets rolle er å gi tilgang 
til innhold som bibliotekene kan benytte 
lokalt.  Samspillet vil være ulikt på ulike 
plasser. Men i dette spenningsfeltet ligger 
det mange muligheter.

- Hvordan har du opplevd møtet med 
bibliotekfolk under bibliotekmøtet på 
Hamar?
- Det blir mange spennende diskusjo-
ner når jeg treffer bibliotekfolk. Det har 
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jeg også opplevd denne gangen. Folk 
er nysgjerrige på hva Nasjonalbiblio-
teket har, og jeg er nysgjerrig på hva 
de tenker. Jeg synes bestandig det er 
spennende. 

- Hviler 2007-artikkelen litt over van-
nene når du møter folk her?
- Nei, jeg har i grunnen ikke inntrykk av 
det. Det blir i hvert fall ikke formidlet di-
rekte i møte med meg. 

- Er du optimist når det gjelder norske 
biblioteks framtid? Skal det være mye 
mer før vi stenger?
- Ja, det tror jeg. Paradigmeskifte er 
et forslitt uttrykk, men overgangen til 
digitale medier stiller hele den litterære 
institusjonen overfor store utfordringer, 
for å sitere sjefen min Vigdis. Det ser vi 
av debattene som går rundt bokhylla.no 
og eboka.  I dette farvannet finnes det 
et vell av nye muligheter, hvis man klarer 
å se nye måter å ivareta oppgavene på. 
Hvis man ser på mulighetene, finnes 
det mange måter å trigge interesse og 
generere engasjement for bibliotek lokalt 
i kommunene på. Det er mulig at magre 
budsjett i mange år har fått bibliotekfolk 
til å stille seg for mye i forsvarsposisjon, i 
en defensiv posisjon. De må klare å selge 
til sine lokale politikere hva de har å tilby. 
Og de må være kreative i å få fram ideer. 

Vi ser rundt omkring at der dette skjer, 
kan man også komme på dagsorden. Man 
klarer å få oppslutning. Det er alt fra å 
ha nattåpne spillkvelder for ungdom, til 
internettkurs for pensjonister. Og å lage 
spennende bibliotekrom - som man har 
gjort i Tromsø og Tønsberg. 

- Bibliotekloven er vel noe av det 
første dere må ta fatt på når dere får 
bibliotekoppgaver fra ABM-utvikling. 
Er du skeptisk til en videreføring av 
bibliotekloven?
Om oppgaven kommer til oss, får vi ta den 
som en del av porteføljen vi skal forvalte. 
Bibliotekloven er ikke redskapet som kla-
rer å få til utvikling i biblioteksektoren. Når 
det finnes flotte folkebibliotek på mange 
plasser, er det fordi det finnes lokal opp-
slutning og forankring for å gi innbyggerne 
et tilbud på dette området. 

- Men om bibliotekloven ikke gene-
rerer utvikling, kan den kanskje ha 
betydning på andre måter?
- I dagens situasjon er det et åpent spørs-
mål om bibliotekloven er et godt redskap 
eller ikke, vi har jo og fått en generell 
kulturlov. Bibliotekloven ble diskutert i 
referansegruppa for bibliotekutredninga 
og det var delte meninger om den var 
nødvendig å videreføre og et egnet red-
skap for å skape utvikling. 

- Ser du det som positivt at biblio-
tekloven pålegger kommunene å ha 
bibliotek?
- I dagens situasjon finnes det kanskje 
andre måter å ivareta dette på enn gjen-
nom lov. Jeg tror det blir et for defensivt 
utgangspunkt. Andre land har bygd opp 
kraftige bibliotekstrukturer uten å ha 
biblioteklov. Og det er de som har bygd 
opp kraftige strukturer uten lov, men som 
senere har innført en biblioteklov, som for 
eksempel Sverige. 

- Norge har kanskje en annen kom-
munestruktur enn disse landene?
- Selvfølgelig. Dette er en utfordring for 
alle kommunale oppgaver, også for bibli-
otek, at vi har mange små kommuner.  

- Dette gjelder forvaltningsmåten. 
Men hva bibliotekloven regulerer er 
jo et annet spørsmål?
- Ja. Men det er en skjebne for biblio-
teksektoren å være så innkapslet i seg 
selv. Bibliotekene må utsette seg for 
den dynamikken som finnes på andre 
områder.  Bibliotekene må legitimere 
sin eksistens med et blikk utenfra og 
gripe fatt i det paradokset at tjenesten 
i målinger har så stor tillit og støtte 
blant folk flest og samtidig satses så 
lite på. 

Nasjonalbiblioteket får fra sommeren ansvaret for å effektuere den statlige bibliotekpolitikken i landet. Assisterende nasjonalbibliotekar Roger Jøsevold 
har tro på samarbeid mellom lokale formidlingsprosjekt og det Nasjonalbiblioteket gjør på det digitale området. (Foto: Kjetil Ree/CC-BY-SA)
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Nytt fra BIBIN Bibliotekarutdanninga 
ved Høgskolen i Oslo 

[ UTDANNING OG FORSKNING ]

Tettere oppfølging av 
1. årsstudentene gir resultater
Tekst & foto: 
         Liv Gjestrum 
         Studieleder
         Høgskolen i Oslo
         Avdeling for journalistikk, 
         bibliotek- og informasjonsfag
         Bibliotek- og informasjonsstudiene

Kvalitetsreformen, som ble innført i 
høyere utdanning studieåret 2002/2003, 
hadde som siktemål å øke studentenes 
læringsutbytte og bedre kandidatgjennom-
strømmingen. Studentene skulle få tettere 
oppfølging, dvs mer veiledning og mer til-
bakemelding underveis. Undervisnings- og 
vurderingsformene skulle varieres, og fokus 
skulle flyttes fra vurdering til læring. 

Tradisjonelt har nok studentene på høy-
skolene fått mer oppfølging enn studentene 
på universitetene. Vi erfarte da vi gikk gjen-
nom studieplanene at opplegget i mange 
fag allerede var i samsvar med intensjonen 
i kvalitetsreformen.  I andre fag foretok vi 
endringer. For alle fag ble ressurser overført 
fra sensurarbeid til mer undervisning og 
veiledning.

Vi har de siste 4 årene vært opptatt av 
å følge førsteårsstudentene tettere opp.  
Dette fordi frafallet er størst i starten av 
studiet, både for de som slutter på eget 
initiativ og for de som ikke kommer videre 
fordi de stryker til eksamen. Av rundt 150 
studenter som tas opp hver høst, avlegger 
120-130 eksamen til jul. Dette tallet har 
vært nokså konstant de senere år.

Årsakene til frafallet er mange og sam-
mensatte. For noen svarer ikke studiet til 
faglige forventninger. Noen strever med å 
finne seg til rette på utdanningen. Andre kla-
rer ikke innarbeide gode nok arbeidsvaner til 
å gjennomføre et akademisk studium. 

Vi ønsket spesielt å motivere dem som av 
ulike grunner ikke fant seg til rette. Ett av 

grepene vi tok, var å innføre to skriveuker i 
faget Bibliotek og samfunn første semester, 
en i september og en i oktober. Vi hadde 
lenge sett at studentene slet med å skrive 
faglige tekster. Tekstene hadde både inn-
holdsmessige og formelle mangler. De var 
preget av uklare problemstillinger, upresist 
språk, feilbruk av kilder og synsing. Håpet 
var at skriveuker kunne bøte på dette.

 I disse ukene får studentene opplæring i 
hva som kreves av en faglig tekst, hvordan 
den skal bygges opp, hvordan man bruker 
kilder, hvordan man refererer og siterer 
etter anerkjente maler. Det gis også råd 
om selve skriveprosessen og en innføring 
i gruppedynamikk. Vi har erfart at mange 
studenter synes det å jobbe i gruppe er en 
utfordring.

I begge ukene skal studentene skrive en 
faglig tekst hvor de selv formulerer problem-
stillingen. Tekstene skal ta utgangspunkt i 
pensumtekster, avisartikler og annet faglig 
materiale. De får veiledning i grupper. Den 
første skriveuka utarbeides besvarelsene 

individuelt og studenten får skriftlig indi-
viduell tilbakemelding. Andre uka leverer 
hver gruppe en felles oppgave som også 
får skriftlig tilbakemelding. Begge gangene 
er det oppsummeringsforelesninger hvor 
lærerne kommenterer oppgaveløsningene.

Studentenes tilbakemeldinger på skrive-
ukene er at de er arbeidskrevende og læ-
rerike. Eneste negative erfaringen som har 
vært tydelig kommunisert, er at studentene 
av og til blir så opptatt av det formelle, at 
det hemmer skriveprosessen. Til eksamen 
ser vi også at de ”ordinære” studentene 
behersker det formelle ved faglige tekster 
bedre enn fjernstudentene som ikke har 
tilsvarende opplegg. For øvrig scorer fjern-
studentene like godt til eksamen.

Skriveukene er ressurskrevende. Omleg-
gingen har imidlertid gitt studentene en mer 
utfordrende start på studiet og ført til at det 
arbeides mer. Og  - resultatene er bedre. 
At noen fortsatt velger å slutte, må vi nok 
akseptere. Det skjer ved alle studier, og 
frafallet er ikke spesielt høyt hos oss. 

Bibliotekarutdanninga i Oslo ville gi studentene bedre motivasjon, og innførte to skriveuker i faget Bibliotek og 
samfunn første semester. Grepet har vært ressurskrevenede, men effektivt. (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)
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Innledning
Ved inngangen til tariffopp-

gjøret 2010 er det betydelig 
usikkerhet om hvilke ramme-
betingelser norsk økonomi vil 
ha den nærmeste tiden. Vi har 
bak oss en periode med ned-
gangskonjunktur og økende 
arbeidsledighet. Vi ser tegn til at 
situasjonen er i ferd med å snu 
til det bedre, men finanskrisen vil 
trolig prege norsk økonomi også 
i tiden fremover.

Lønnsveksten har vært avta-
gende de senere årene. Etter flere 
år med lønnsvekst rundt 6 % har 
den i 2009 vært betydelig lavere. 
YS forventer at det også i 2010 vil 
bli et moderat lønnsoppgjør, men 
at det er rom for reallønnsøkning 
for alle. 

YS mener at konkurranseutsatt 
sektor må være retningsgivende 
for lønnsveksten i alle sektorer og 
støtter den utvidete frontfagsmo-
dellen, der også funksjonærløn-
ninger hensyntas. Likelønn vil bli 
et sentralt tema i årets oppgjør 
og YS mener det er på tide å 
gjøre kraftfulle grep. I tillegg er 
det tariffområder og enkeltgrup-
per som er blitt hengende etter 
og som vil kreve tillegg for å 
rette opp skjevheter. Vi mener at 
frontfagsmodellen må praktiseres 
på en måte som tillater partene å 
ta tak i skjevheter.

YS vil sette fokus på arbeidstid 
og det vi oppfatter som angrep 
på normalarbeidsdagen. Inklu-
derende arbeidsliv, sykefravær, 
etter- og videreutdanning og 
pensjon er alle viktige temaer av 
stor betydning for arbeidsmar-
kedet. En god politikk på disse 
områdene er en forutsetning for 
å sikre velferdssamfunnet.

Inntektspolitisk dokument 2010 – 2012

Tariffoppgjøret står for døren. Her er grunnlags- 
dokumentet som ligger bak kravene som fremmes 
fra Bibliotekarforbundets hovedorganisasjon YS.

Den økonomiske situa-
sjonen foran inntekts-
oppgjøret 2010

Etterdønningene av finanskrisen 
gjør at arbeidsledigheten i Norge 
forventes å øke noe i inneværende 
år. Men det sterke aktivitetsfallet 
internasjonalt ser ut til å være over, 
og aktiviteten i norsk økonomi 
fortsetter å ta seg opp. Kraftige 
politiske tiltak i Norge og utlandet 
ligger bak utviklingen. 

Konjunkturnedgangen i Norge 
startet tidlig i 2008, og ble kraf-
tig forsterket etter at finanskri-
sen satte inn med full tyngde 
høsten 2008. Nedgangen i BNP 
Fastlands-Norge gjennom vin-
teren 2008/2009 ble gradvis 
avløst av en forsiktig økning i 
BNP Fastlands-Norge gjennom 
sommerhalvåret 2009. Veksten 
er foreløpig ikke sterk, og landet 
er fremdeles i en lavkonjunktur. 
Det forventes at veksten vil ta 
seg moderat opp framover. Først 
i 2011 kan vi komme inn i en kon-
junkturoppgang, og mot slutten av 
2012 forventes norsk økonomi å 
være ute av lavkonjunkturen. 

 Lønnsveksten i Norge må sees 
i sammenheng med lønnsveksten 
hos våre viktigste handelspart-
nere. En vesentlig høyere lønns-
vekst enn handelspartnerne over 
tid vil skade norsk konkurranse-
utsatt næringsliv. Erfaringene har 
likevel vist at norsk økonomi har 
tålt en noe høyere lønnsvekst enn 
handelspartnerne de senere år. 
Dette begrunnes med høy produk-
tivitetsvekst og oljepenger.

Konjunkturnedgangen har bi-
dratt til at sysselsettingen falt med 
1,5 prosent fra 3. kvartal i 2008 
til 3. kvartal i fjor. Ledigheten 
forventes å komme opp i 94 000 

personer (3,5 prosent av arbeids-
styrken) i 2011 og holde seg om 
lag uendret til 2012. 

Frontfaget
Den utvidede frontfagsmodel-

len har lenge hatt bred tilslutning 
i norsk fagbevegelse. Denne mo-
dellen tilsier at konkurranseutsatt 
næringsliv, representert ved indus-
trien, skal forhandle først og danne 
normen for alle andre lønnsoppgjør 
i både privat og offentlig sektor. 
Dette er begrunnet i at man antar 
at fag som konkurrerer på verdens-
markedet med konkurranseutsatte 
produkter ikke tar ut mer enn øko-
nomien tåler. 

Frontfagsmodellen har de se-
nere årene blitt endret. Tidligere 
besto frontfaget bare av Verks-
tedoverenskomsten og funksjo-
nærlønninger ble ikke hensyntatt. 
Senere har YS fått aksept for at 
også funksjonærlønninger må tas 
i betrakting. De siste to hovedopp-
gjørene har frontfaget blitt utvidet 
til fire overenskomster, verksted, 
byggeindustri, tekstil og kartona-
sje. Overenskomstene omfatter ca. 
67 000 arbeidstakere. Disse har 
gjennomført felles forhandlinger 
og avstemning.

YS slutter opp om prinsip-
pene bak frontfagsmodellen, 
men mener at modellen må prak-
tiseres på en måte som sikrer 
fortsatt legitimitet i samfunnet. 
Frontfagsmodellen må ikke prakti-
seres så rigid at det skaper alvor-
lige problemer i andre tariffområder 
i privat og offentlig sektor. 

YS er opptatt av at overenskom-
ster som av forskjellige grunner 
trenger et lønnsløft må få anledning 
til å hente ut mer enn frontfaget. 
Frontfaget må være normen som 

[ TARIFFOPPGJØRET ]
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andre områder måles mot, ikke et 
absolutt tak som ingen kan gå over. 
For eksempel omsorgssektoren vil 
i årene fremover trenge flere an-
satte, og mange økonomer fremhe-
ver at dette vil presse frem høyere 
lønninger i denne sektoren. En rigid 
praktisering av frontfagsmodellen 
vil kunne hindre en slik utvikling 
fordi sektoren ikke kan ha bedre 
lønnsutvikling enn frontfaget. YS 
mener at det vil svekke frontfagets 
legitimitet.

Likelønns- og 
likestillingstiltak 

I 2008 tjente kvinner i gjen-
nomsnitt 85,2 prosent av hva 
menn tjente. Årsakene er mange 
og sammensatte, og dette må 
gjenspeiles i de tiltak som iverk-
settes for å jevne ut lønnsskjev-
hetene. 

Det er fremdeles slik at kvinner 
tar på seg flere arbeidsoppgaver 
i hjemmet enn menn og tar ut 
større del av foreldrepermisjonen. 
Dette kommer bl.a. klart frem i YS 
arbeidslivsbarometer. YS mener 
dette har klare lønnsmessige kon-
sekvenser. YS krever at myndig-
hetene må legge til rette for økt 
likestilling i hjemmet, slik at kvin-
ner sikres samme tilknytning til 
arbeidsmarkedet som menn. Det 
innebærer blant annet at menn 
må sikres selvstendig opptje-
ningsrett til foreldrepermisjon. 
Videre må inntektsbegrensningen 
for foreldrepenger økes slik at det 
økonomiske tapet for familien blir 
mindre dersom far med inntekt 
over 6 G tar permisjon. YS tror 
det vil ha en positiv effekt på 
arbeidet med lønnsutjevning om 
menn tok en større andel av forel-
drepermisjonen enn de gjør i dag, 
og vil jobbe for tiltak som frem-
mer deling av permisjonstiden 

Skjevheter i lønnsforholdene 
mellom kvinner og menn skyldes 
også at det er flest kvinner som 
jobber ufrivillig deltid. YS mener 
at styrket rett til full stilling 
vil kunne redusere forskjellene i 
arbeidslivet. 

Stillingsdiskriminering er en 
annen årsak til manglende likelønn. 
Dvs. at kvinner gjennomgående 
har lavere stillingsplassering enn 
menn. 

Verdsettingsdiskriminering opp-
står ved at kvinnedominerte yrker 
lønnes dårligere enn mannsdomi-
nerte yrker til tross for at kompe-
tansekrav og andre lønnsrelevante 
faktorer ellers er like. 

Arbeidet med sikte på likelønn 
kreves derfor videreført i alle 
tarif fområder og på alle sam-
funnsområder som har betydning 
for likelønnsarbeidet. Det gjelder 
bl.a. i rekrutteringssammenheng, 
i sammensetningen av styrer og 
råd og ikke minst i virksomhetenes 
personalpolitikk.

Likelønnsperspektivet må pri-
mært ivaretas innenfor de respek-
tive tariffområdene både gjennom 
systematisk og kunnskapsbasert 
likestillingsarbeid og egne lav-
lønnstillegg i privat sektor. For 
offentlig sektor vil YS - under 
visse forutsetninger - gå inn for 
likelønnskommisjonens forslag 
om en egen lønnspott til kvin-
nedominerte yrkesgrupper. For 
det første må ”lønnspotten” komme 
som friske midler i tillegg til et 
normalt oppgjør. For det andre skal 
partene forhandle om fordeling av 
lønnspotten. For det tredje må det 
innhentes aksept for at tiltaket ikke 
vil utløse kompensasjonskrav fra 
andre grupper, slik at vi unngår at 
tiltaket blir lønnsdrivende uten å få 
ønsket effekt på lønnsrelasjonene 
mellom kvinner og menn.

Arbeidstid
Fordelingen mellom arbeidstid 

og fritid er viktig. I vårt moderne 
samfunn opplever stadig flere at 
skillet blir utvannet. Mange er 
tilgjengelige for arbeidsgiver nær 
sagt hele døgnet. Mobiltelefon, 
bærbar PC, mobilt bredbånd, 
hjemmekontor osv. gjør at ar-
beidstakerne kan nås til en hver 
tid og forventes å stille opp. Det er 
behov for et klarere skille mellom 
arbeid og fritid slik at fritiden blir 

vernet. Det er derfor viktig å se 
med et kritisk blikk på utviklingen 
i retning av at ansatte får definert 
sine stillinger som særlig uav-
hengig/ledende stillinger der 
det ikke betales ekstra for verken 
ubekvem arbeidstid eller overtid. 

YS har, sammen med de øvrige 
hovedorganisasjoner, på arbeids-
takersiden sendt brev til regjerin-
gen der vi ber om at regelverket 
gjennomgås og strammes inn. 
Det er samtidig viktig at vi selv 
arbeider for at regelverket blir 
overholdt, idet mange som ikke 
har særlig uavhengig/ledende 
stilling etter lovens regler likevel 
lønnes som om de var det, ved 
at de ikke får ubekvem og over-
tidstillegg.

YS erkjenner at ansatte i service 
og omsorgsyrker må arbeide når 
det er behov for dem, men er 
opptatt av at arbeidet organiseres 
slik at de ansatte påføres minst 
mulig belastninger. Økte krav, i 
form av innstramminger, nedbe-
manning, konkurranse osv., har 
ført til en negativ utvikling for 
mange. Bemanning kuttes til et 
minimum og arbeidstakere må 
finne seg i stadig mer ubekvemme 
arbeidstidsordninger. Vi ser blant 
annet mange små deltidsstillinger, 
delte dagsverk og hjemmevakt-
ordninger som er belastende 
for de ansatte. Gjennomgang av 
arbeidstidsordninger bør derfor 
være en sentral del av virksom-
hetenes HMS arbeid

YS vil kjempe for normalar-
beidsdagen, det vil si at arbeidet 
som hovedregel skal utføres på 
dagtid og på hverdager. Kvelds, 
natt og helgearbeid er etter vårt 
syn ubekvemt og dette bør også i 
fremtiden kompenseres. Kompen-
sasjonen for ubekvem arbeidstid 
må stimulere arbeidsgivere til å 
organisere arbeidet slik at ube-
kvem arbeidstid unngås og det 
markerer hva som er ”normal 
arbeidstid”.

Stadig flere arbeidsgivere øn-
sker å inngå avtaler om å fravike 
arbeidsmiljølovens arbeidstidsbe-  

[ TARIFFOPPGJØRET ]
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stemmelser med hjemmel innstil-
lingsretten. YS vil føre en restriktiv 
praksis i denne sammenheng. Ar-
beidsmiljølovens arbeidstidskapitel 
er laget for å beskytte arbeids-
takerne og skal bare fravikes når 
det er helt nødvendig - og da mot 
økonomisk kompensasjon. 

Inkluderende arbeidsliv
Behovet for arbeidskraft er en 

av de største utfordringer vi står 
overfor i årene som kommer. Etter 
hvert som befolkningen eldes og 
vi går lenger på skole, vil en stadig 
mindre andel av befolkningen være 
i yrkesaktiv alder. Vi må finne tiltak 
som gjør at vi har tilstrekkelig ar-
beidskraft også i fremtiden.

Arbeidslivet må legges til rette 
for at flest mulig kan delta og pen-
sjonsordninger må stimulere folk til 
å stå lenger i arbeid. YS mener at 
en aktiv og velfungerende livsfa-
sepolitikk er et viktig verktøy for å 
fremme dette. 

Videre må sykefraværet redu-
seres. I tillegg til at samfunnet 
trenger alle hender i arbeid så er 
kostnadene knyttet til sykefravær 
og uførhet etter hvert blitt store. 
Dette tapper samfunnet for midler 
som kunne vært brukt på andre 
gode formål. 

Det blir avgjørende å finne årsa-
kene og å treffe tiltak for å redusere 
sykefraværet. Dette er nødvendig 
for å unngå at sykelønnsordningen 
kommer under ytterligere press. YS 
vil fortsette arbeidet med å avdekke 
grunnene til økt sykefravær, blant 
annet gjennom videreføring av vårt 
arbeidslivsbarometer. Et godt fak-
tagrunnlag er nødvendig for å finne 
riktige løsninger.

Sykelønnsordningen er et viktig 
fundament i velferdsstaten og YS 
vil kjempe for å beholde den. Vi 
mener det er fullt mulig å redu-
sere sykefraværet uten å endre 
sykelønnsordningen.

Pensjon
Det er fremdeles viktige ele-

menter i pensjonsreformen som 
gjenstår. Blant de viktigste temaer 

for YS i tiden fremover vil være, 
særaldersgrenser, uførestønad og 
private tjenestepensjoner. YS vil 
fortsette arbeidet for at de nød-
vendige tilpasningene av tjeneste-
pensjon til fleksibel alderspensjon 
i folketrygden gjennomføres på en 
slik måte at medlemmenes rettig-
heter ivaretas. Synliggjøring av de 
pensjonsmessige konsekvensene 
pensjonsreformen gir vil også stå 
sentralt i det videre arbeid.

Bakgrunnen for at en del yrker 
har særaldersgrenser er helse-
messige belastninger og/eller sik-
kerhetsmessige forhold i stillingen 
som gjør at arbeidstakerne ikke 
kan stå i arbeid frem til alminne-
lig aldersgrense. Samtidig bygger 
folketrygden på at arbeidstakerne 
må stå lenge i arbeid for å få en 
god pensjon. Det er da nødvendig 
at det tas særlig hensyn til de som 
ikke kan stå lenge. 

Private tjenestepensjoner skal 
tilpasses ny folketrygd og det er 
viktig at det legges til rette for vide-
reføring av gode pensjonsordninger 
også i privat sektor. YS mener det 
er mulig å videreføre ytelsesbaserte 
pensjonsordninger også i den nye 
folketrygden. Det er viktig at både 
ytelsesbaserte og innskuddsba-
serte ordninger videreføres som 
alternative tjenestepensjonsformer. 
Videre bør det åpnes for etablering 
av ”hybride” tjenestepensjonsord-
ninger.

Det er også på tide å vurdere om 
lov om obligatorisk tjenestepen-
sjon bør endres for å sikre bedre 
vilkår for ansatte som kun har slik 
pensjon utover folketrygden.

Videre vil YS arbeide for at vi får 
en ny og god uførestønad. Vi 
mener det er viktig å tilrettelegge 
for at uføredelen av tjenestepen-
sjonsordninger også i fremtiden 
blir et tillegg til folketrygdens ufø-
restønad.

Etter og videreutdanning, 
kompetansereform

All framskriving av arbeidskraft-
behov i Norge tilsier et kontinuerlig 
behov for etter- og videreutdanning 

av arbeidsstyrken. Dette trengs for 
å sikre riktig kompetanse til de 
arbeidsoppgavene som skal løses 
både i privat og offentlig sektor. 
Samtidig er det viktig å ta i bruk 
den kompetansen som faktisk fin-
nes. Nær en tredjedel av de spurte 
i YS arbeidslivsbarometer svarer at 
de ofte eller alltid har kompetanse 
og ferdigheter de ikke får brukt.

Etter- og videreutdanningsrefor-
men har så langt bare gitt formell 
rett til permisjon for etter- og 
videreutdanning – mens finansi-
eringen mangler.  YS mener det 
er på høy tid at finansiering av 
livsopphold for arbeidstakerne 
under etter- og videreutdanning 
nå kommer på plass. Skal arbeids-
takerne motiveres for å gå inn i 
den omstillingen det er å ”sette 
seg på skolebenken” igjen, samt 
bruke av sin fritid til å vedlikeholde 
og videreutvikle kompetanse – er 
det avgjørende viktig med forut-
sigbarhet knyttet til hvilke ramme-
betingelser som skal gjelde. Når 
arbeidstakerne bidrar med fritid 
og engasjement for å gå i gang 
med en etter- og videreutdanning, 
mener YS at en må forvente at 
myndighetene og arbeidsgiver tar 
seg av finansiering av livsopphol-
det under utdanningen.

De fleste arbeidstakere opp-
arbeider seg kompetanse og 
videreutvikler sin kompetanse 
gjennom sitt arbeid. YS mener at 
den realkompetansen arbeidsta-
kerne utvikler på arbeidsplassen 
lett må kunne dokumenteres av 
utdanningsmyndighetene. På 
denne måten vil arbeidsplassen 
som kompetansearena styrkes 
samtidig som tilgangen på forma-
lisering av kompetanse blir lettere. 
Kompetanseutvikling gjennom 
utdanning og arbeid må også 
vektlegges lønnsmessig og på 
den måten være en ytterligere 
motiverende faktor for arbeids-
takernes deltakelse i etter- og 
videreutdanning. 

 

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

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

Bli med oss til dejlige 
København 12 – 14 april!
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- Flere må få fast 
jobb i UH-sektoren
– Bruken av midlertidige ansettelser 
innenfor universiteter og høyskoler skal 
ned. Det sier statsråd for forskning og 
høyere utdanning, Tora Aasland. 

- Det skal nå foretas en kartlegging av antallet midlertidig 
ansatte, forskjellen mellom grupper og institusjoner, og jeg vil 
ha forslag til tiltak. Men til syvende og sist er det institusjonene 
selv som må skjære gjennom, sier Aasland.

– Målet er at bruk av midlertidige stillinger skal ned på nivå 
med sammenlignbare kunnskapsyrker. Min rolle er å tilrettelegge 
for et bedre system. Jeg nedsetter derfor nå en partsammensatt 
gruppe - ”Tall og tiltak” - med representanter fra de fire hoved-
organisasjonene, fra ledelsen ved høyskoler og universiteter 
og av eksterne. 

Gruppen skal i løpet av seks måneder:
Bli enige om tallgrunnlaget y
Kartlegge bedre forskjellen mellom ulike   y
stillingsgrupper og institusjonstyper
Kartlegge bruk av lovhjemler y
Vurdere effekter av tiltak y

– Jeg er opptatt av å finne forklaringer på om ulik bruk av ulike 
hjemler for midlertidige tilsettinger slår ulikt ut for ulike stillinger, 
om det skjer misbruk ved bruk av midlertidige stillinger, og om 
det skjer ”kreativ” omgåelse av regler og intensjoner. Gruppen 
skal også identifisere mulige tiltak, understreker Aasland. – Jeg 
håper at endringer kan skje gjennom samarbeid. Hvis det på sikt 
viser seg at sektoren ikke gjør endringer, vil det bli nødvendig 
å vurdere andre virkemidler.

Aasland mener at midlertidighet må reduseres hvis Norge som 
forskningsnasjon skal klare å rekruttere de beste hodene – av 
begge kjønn – og å holde på dem ved å tilby arbeidsforhold 
som gjør sektoren konkurransedyktig internasjonalt.

- Jeg ser svært positivt på forskningsministerens initiativ. Vi 
har hatt flere problemsaker med midlertidige ansettelser for 
våre medlemmer i UH-sektoren. Jeg har blitt overrasket over 
omfanget, og synes derfor det er riktig at dette nå blir kartlagt, 
sier BF-leder Monica Deildok. 

Det er forskjellig lovregulering for midlertidighet for ulike 
sektorer. Etter arbeidsmiljøloven er det begrensede muligheter 
til å foreta midlertidige tilsettinger, men det vurderes som saklig 
å redusere arbeidsstokken når en bedrift mister inntekter og 
går mot underskudd.

Det er i dag om lag 12 200 tilsatte i undervisnings- og 
forskerstillinger, i følge Kunnskapsdepartementet. I 1991 var 
tallet 3200. I perioden 1998 til 2008 er registrerte studenter 
pr. årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 
blitt redusert fra 14,1 til 10,6. Antall studenter har økt fra 120 
000 i 1989 til 220 000 studenter i 2009. Utgifter til forskning 
og utvikling har hatt en økning på 420 % fra 1989 til 2007. 
Prisstigningen var i samme periode på 48%. 

[ ARBEIDSLIV ]
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[ LÆREBOKUTLÅNET ]

Tekst: Birgithe Schumann-Olsen
 Bibliotekar 
 Lier videregående skole

Liv Evju  har på oppdrag fra BF gjort 
en undersøkelse om hvordan skolebok-
ordningen påvirker arbeidsforholdene på 
skolebibliotek i videregående opplæring 
rundt om i landet. Over hele fire sider leg-
ges resultatene fra undersøkelsen frem i 
siste nummer av Bibliotekaren (3/2010). 
Ikke uventet er det begredelig lesing. Som 
skolebibliotekar ved en videregående 
skole og medlem av BF svarte jeg selv 
på undersøkelsen, men jeg må medgi at 
jeg nølte litt med å svare. Grunnen var at 
jeg ante at undersøkelsen allerede hadde 
en fasit som den søkte å få bekreftet: at 
skolebokordningen er en stor fysisk og 
psykisk belastning for skolebibliotekarene, 
påført dem av en ignorant skoleledelse. 

Ikke overrasket
Jeg blir altså ikke overrasket over re-

sultatet; at bibliotekarene i det store og 
hele er blitt degradert til noe så nedverdi-
gende som å organisere inn- og utlån av 
skolebøker på bekostning av andre mye 
viktigere oppgaver. Vi som kunne vært 
lekre travhester i jevnt løp rundt banen 
med halen rett ut og manen blafrende i 
vinden, må nå svette foran plogen.   

Det er klart at dette er en stor jobb, 

Hva er skolebibliotekarens 
spesialkompetanse? 

både organisatorisk og fysisk. Min hensikt 
med kommentaren til undersøkelsen er 
ikke å kritisere bibliotekarer som opplever 
skolebokordningen som en arbeidsbelast-
ning, men jeg mener at spørsmålene og 
utgangspunktet for undersøkelsen gjør 
at denne typen erfaringer får ufortjent 
mye oppmerksomhet i forhold til andre 
erfaringer. Vi er flere skolebibliotekarer 
i Buskerud som ikke kjenner oss igjen i 
beskrivelsen, og som synes fremstillingen 
av bibliotekarene som syke og svake ofre 
for skoleledelsens skalting og valting, ikke 
kan stå uimotsagt. 

Hvilken spesialkompetanse? 
Et av Evjus argumenter mot at denne 

ordningen skal legges til skolebiblioteket, 
er at bibliotekarens spesialkompetanse 
blir skadelidende. Jeg må da spørre om 
Evju virkelig mener at organisering og 
ekspedering av inn- og utlån ikke tilhører 
bibliotekarens spesialkompetanse? Skolen 
min betaler hvert år noen tusen for et 
biblioteksystem hvor inn- og utlånsmo-
dulen, sammen med katalogen, er de to 
mest sentrale delene, og hvert år er jeg på 
todagers brukermøte i regi av min biblio-
teksystemleverandør. Det kan faktisk være 
at noen skolebibliotekarer ville oppfattet 
det som en overseelse hvis ikke rektor 
skulle spørre om dette er noe biblioteket 
kan organisere og ekspedere. 

Evju mener at det kun er én adminis-
trativ oppgave som kan karakteriseres 

som skolebibliotekfaglig spesialkompe-
tanse, nemlig ”innsamling og kontroll av 
boktitler - det vi kaller verifisering i vårt 
fagspråk”. Jeg oppfatter at hun her mener 
at vi skal dobbeltsjekke isbn-numre og 
antall eksemplar, men ikke foreta selve 
bestillingen. Hun bruker faktisk ganske 
mye plass på å beskrive hvor viktig det er 
å kunne finne riktig isbn-nummer. Hvorfor 
kan ikke skolebibliotekaren like gjerne 
foreta bestillingen når hun allerede har 
brukt såpass mye tid på å verifisere den? 
Bokbestilling er ellers noe jeg allerede gjør 
flere ganger i uka, og jeg føler absolutt at 
dette er innenfor mitt fagområde. 

Vi organiserer ut- og innlån
I min arbeidsdag på en videregående 

skole, bruker jeg det aller meste av tiden 
på inn- og utlån, samtaler med og praktisk 
hjelp til brukere, samt innkjøp og registre-
ring i katalog. Det jeg er mest interessert 
i og som jeg prioriterer høyest, men som 
jeg bruker minst tid på, er besøk i klas-
sene - enten det dreier seg om bokprat, 
informasjonskompetanse, forfatterbesøk 
eller andre kurs og innlegg for lærere eller 
elever. Jeg trenger imidlertid ikke å legge 
denne typen aktiviteter til de tre første 
eller de fire siste ukene av skoleåret. Selv 
om andre skolebibliotek bruker mer tid 
på pedagogisk virksomhet, finner jeg det 
likevel overdrevent å påstå at skolebiblio-
tekordningen skulle komme i vegen for 
dette. Det er jo skolebibliotekaren som 
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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) 

 

Liv Evju presenterte BF-
undersøkelsen om skole- 
bibliotekarene og lærebok- 
utlånet i forrige nummer 
av Bibliotekaren. Birgithe 
Schumann-Olsen hevder i 
denne artikkelen at  spørs-
målene og utgangspunktet 
for undersøkelsen gir ne-
gative erfaringer ufortjent 
mye oppmerksomhet i for-
hold til andre erfaringer.
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organiserer ut- og innlånet. Hos meg får 
ingen lånt eller levert skolebøker når jeg er 
i klassebesøk. Da er det bare selvbetjent 
utlån som er tilgjengelig og elever som 
ikke har fått skolebøker må komme tilbake 
når jeg er der. Klassebesøk er viktigst! 
Derfor prioriterer jeg klassebesøk når 
de tre første ukene med utlevering av 
skolebøker er over, noe jeg da mener å 
ha både bibliotekfaglige og pedagogiske 
argumenter for å gjøre. 

Det å kunne organisere skolebokord-
ningen handler blant annet om å kunne 
vurdere når og hvordan utdeling av bøker 
skal skje. Det er ikke nødvendig å holde 
åpent hele dagen hele året for inn- og ut-
levering. Det kan for eksempel settes opp 
en timeplan for når de ulike aktivitetene i 
biblioteket skal foregå. I hvilken grad og 
på hvilket detaljnivå man ønsker å organi-
sere skolebokutlånet, det får den enkelte 
bibliotekar avgjøre. Slike vurderinger og 
avgjørelser faller etter mitt syn innenfor 
mitt fagområde og mitt kompetansefelt. 
Jeg vil faktisk hevde at det er en del av 
min spesialkompetanse. 

Bildet som skapes 
En annen fare med Evjus fremstilling 

er at leseren kan få inntrykk av at det 
virkelig ikke er en eneste skolebibliotekar 
i videregående opplæring som har klart å 
gjøre noe positivt ut av denne oppgaven. 
Rett skal være rett, det står faktisk tre 
linjer om at fem bibliotekarer kommer med 
positive kommentarer. Men ingen av disse 
fem blir referert på hvordan ordningen 

har vært med på å synliggjøre dem eller 
gi status. Tvert i mot blir de nevnt under 
den misvisende overskriften ”Frustrasjon 
og oppgitthet”. 

Men faktisk har jeg og flere av mine kol-
leger opplevd å få nærmere kontakt med 
lærere og ledelse gjennom skolebokord-
ningen. For noen har den gitt mulighet til 
å utvise organisatorisk kompetanse og bli 
et sentralt ledd i organiseringen av ordnin-
gen. I undersøkelsen spørres det spesifikt 
om viktige skolebibliotekoppgaver blitt 
skadelidende i perioden. Hvorfor spørres 
det ikke like spesifikt om bibliotekaren 
har opplevd positive ringvirkninger eller 
gjort erfaringer som gjør at hun opplever 
ordningen som positiv? 

Å være seg selv nok
Skolebibliotekets største fare er å sette 

seg på sin høye hest og være seg selv 
nok. Jeg sier ikke at skolebokutlånet er 
en velsignelse, også jeg opplever at det 
er mye styr og mas akkurat ved ut- og 
innlevering. Jeg har heller ikke fått nok 
lønnskompensasjon, og jeg er veldig glad 
for at BF i Buskerud gjør en jobb for at vi 
som har påtatt oss oppgaven skal få dette 
kompensert. Men som skolebibliotekar er 
jeg en del av en moderinstitusjon, og den 
eneste måte jeg kan oppnå anseelse og 
respekt på er ved å være med på å løse 
de utfordringene institusjonen får, og så 
vise fram hva jeg gjør og hvor viktig den 
jobben er. 

Dessverre føler jeg at Evjus undersø-
kelse tegner et bilde av skolebibliotekaren 

som et hjelpeløst offer for en arbeidsgiver 
som hverken forstår hennes spesialkom-
petanse eller er interessert i den. I stedet 
for å liste opp en masse oppgaver som 
hun allerede har definert som innenfor 
eller utenfor bibliotekarens spesialkom-
petanse, burde hun interessert seg for 
hvilken spesialkompetanse en skolebi-
bliotekar tilegner seg gjennom jobben. 
Og nei, det handler ikke om å utvikle 
muskler til å lempe tonnevis av bøker 
med papir laget av stein, det handler om 
å organisere denne store mengden bøker 
slik at det blir så lite løfting og ekstra-
arbeid som mulig. Det handler om å sørge 
for at det blir så lite svinn som mulig og 
samtidig kunne vurdere når svinnet koster 
mindre enn å bruke tid på administrasjon. 
Det handler om å samarbeide med andre 
kolleger som også har fått sin del av ad-
ministrasjon av denne ordningen, slik at 
man sammen kan få til et smidig system 
og drive en skole.   

Misvisende statistikk 
En av bibliotekarene i undersøkelsen 

peker på at statistikken er misvisende 
fordi den ikke gjengir den aktiviteten 
som faktisk foregår i biblioteket, når man 
ikke kan registrere skolebokutlånet. Det 
synes jeg virkelig er noe å gripe fatt i. 
Liv Evju burde heller ta en prat med dem 
som utarbeider statistikkene, slik at vi får 
mulighet til å tallfeste hvilke oppgaver 
som gjøres og hva som faktisk foregår i 
skolebiblioteket. 

Skolebibliotekar Birgithe Schumann-Olsen utfordrer bildet som BF-undersøkelsen om lærebokutlånet skaper. ”Skolebibliotekets største fare er å sette seg på 
sin høye hest og være seg selv nok”, skriver hun, og viser til også positive erfaringer med å ta noen tunge tak for lærebokutlånet. (Ill.foto: Erling Bergan)
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BF-sekretariatet svarer

Forholdet mellom 
arbeidstid og åpningstid
SPØRSMÅL:

Vi er en liten kommune som gjerne 
vil utvide åpningstiden på biblioteket 
vårt. Finnes det noen veiledning eller 
retningslinjer som sier noe om hvor 
mye åpningstid det bør være i forhold 
til bemanning? Vi vet at det fantes 
noen normer for lenge siden, men 
gjelder de ennå?

SVAR:
Det finnes dessverre ingen gjeldende 

normer lenger. De gamle normene sa 
1 årsverk pr 1.500 innbyggere, det gir 
en pekepinn om bemanning men sier 
ikke noe om åpningstid. Men normene 
avspeiler likevel en ønsket retning fra 
politikernes side noen tiår tilbake, selv 
om normer nå har ”gått av moten” i 
offentlig forvaltning. Jeg vet fra min 
tid som biblioteksjef at mange regner 

50/50 kontortid og skranke/åpningstid 
som et utgangspunkt.

 Jeg må understreke at det ellers 
vil være helt avhengig av aktiviteten i 
biblioteket, men hvis en (som en bør 
gjøre) tenker at personalet skal ha tid 
til å utvikle gode og oppdaterte sam-
linger, forberede arrangement, ha tid 
og mulighet for å formidle og veilede 
brukergrupper som barnehager, skole-
klasser, pensjonister, flerspråklige etc 
og ikke kun være en ”utlånsstasjon” 
så må arbeidstiden ha rom for dette 
utenom vanlig åpningstid. 

Det som kan være et fornuftig ut-
gangspunkt som minimum, er å regne 
åpningstid + minst like mange timer 
til å jobbe med samlingen, forberede 
formidling etc. En må også ta høyde 
for at ferie, kurs og opplæring skal 
kunne avvikles i hht lovverk, slik at det 

er rom for det mht bemanning (hjemlet 
i arbeidsmiljøloven – fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø) uten at biblioteket må 
stenges. Det må også tas høyde for 
et gjennomsnittlig sykefravær. Jeg vil 
også nevne, siden dette er en kom-
mune, at hovedtariffavtalen forplikter 
arbeidsgiver til i utgangspunktet å ha 
hele stillinger. Fagutdannede bibliote-
karer har kompetanse som kan brukes 
også andre steder enn på folkebiblio-
teket, for eksempel på skolebibliotek, 
i servicetorg eller arkiv, dersom heltid 
er en utfordring. 

Lykke til!

Med vennlig hilsen
Hanne Brunborg

Nestleder i BF

BF ved nestleder Hanne Brunborg 
og rådgiver Thor B. Stadshaug hadde 
møte med statsråd Kristin Halvorsen, 
statssekretær Roger Østlie Sandum og 
avdelingsdirektør Øystein Johannessen 
mandag 22.mars vedrørende skolebiblio-
tek. BFs innspill var basert på forbundets 
handlingsprogram, tidligere innspill til 
departementet om skolebibliotek og 
diskusjoner i forbundsstyret. Brunborg 
og Stadshaug viste bl.a. til st.meld.nr 
23 (2008-2009) Bibliotek og hadde 
hovedfokus på:

Informasjonskompetanse som et læ- y
ringsmål gjennom hele skoleløpet.
Forskriften til opplæringsloven må  y
være tydeligere på nivå/kvalitet på tje-
nestene og mindre på skolebiblioteket 
som rom/fysisk enhet.
Nødvendigheten av bibliotekfaglig  y
kompetanse på alle nivåer i utdan-
ningssystemet.
Samarbeid skole-/folkebibliotek må  y
pålegges begge veier. I dag er det kun 
forankret i lov om folkebibliotek – og 

BF i møte med Kunnskapsdepartementet
det fungerer ikke etter hensikten. 
Biblioteksjefen som faglig ansvarlig  y
for kommunens samlede bibliotek-
virksomhet.
Videre- og etterutdanning rettet mot  y
fagutdannede bibliotekarer i skolebi-
bliotekprogrammet som administreres 
av Universitetet i Agder.
Skolebibliotekstatistikken må integre- y
res i annen statistikk for skolene slik 
at den framkommer som en del av 
skolens ordinære virksomhet og kan 
brukes som redskap bl.a. for skole-
ledelsen.
- Møtet var konstruktivt og positivt. 

Kunnskapsdepartementet vil følge opp 
innspillene med bl.a. dialog med kul-
turminister Anniken Huitfeldt, forteller 
Hanne Brunborg. 

BF overleverte også et innspillsnotat i 
møtet. Dette er gjengitt på neste side.

- Bibliotekarforbundet har også tidli-
gere hatt møte med bl.a. statssekretær 
Lisbet Rugtvedt, men med en ”ny” minis-
ter så var det naturlig å ta ny kontakt med 

departementet for å drøfte skoleutvikling 
og bibliotekarkompetanse i skolen, sier 
Brunborg. 

BFs nestleder Hanne Brunborg møtte sammen 
med rådgiver Thor Bjarne Stadshaug, da BF 
hadde møte med statsråd Kristin Halvorsen om 
skolebibliotek. (Foto: Ole Johs. Brye)
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OM BIBLIOTEKARFORBUNDET 
BF har ca 1.700 medlemmer og er 

et profesjonsforbund for fagutdannede 
bibliotekarer (medlemskap krever 
minimum bachelor i informasjons- og 
bibliotekfag). Medlemmene jobber 
i  folkebibliotek, kombinasjons- og 
skolebibliotek, universitets- og høg-
skolebibliotek, statlige og halvstatlige 
virksomheter og i privat sektor. BF er 
part i 5 tariffavtaler – KS, Oslo kom-
mune, Staten, Spekter, HSH-HUK.  YS 
er vår hovedorganisasjon.

HENSIKT MED MØTET
Vi vil gjerne ha dialog og samarbeid 

om skoleutvikling. Fagutdannede 
bibliotekarer er en liten yrkesgruppe 
i skolen, men er en viktig ressurs for 
å bygge grunnleggende kompetanse 
hos elevene og sikre et godt læ-
ringsmiljø. Et økende fokus på tidlig 
innsats, satsing på lesing og å hindre 
frafall i skolen bør også gi økt fokus 
på behovet for å styrke bibliotekarkom-
petansen i skolen. Hvordan kan biblio-
tekarkompetanse bidra til å en positiv 
utvikling? Hvordan ser departementet 
på bruk av bibliotekarkompetanse i 
skolen? Det vil BF gjerne drøfte.

NÅSITUASJONEN
I flg. statistikk 2008 fra ABM-

utvikling er situasjonen slik:
VGS – 450 skoler, over halv- y
par ten av årsverkene består 
av fagutdannede bibliotekarer.  
23,10 bibliotekartimer (full utdan-
ning) pr skole pr uke, 2,51 bibliote-
kartimer pr elev. 37,25t pr skole pr 
uke totalt (bibliotekarer + andre). 
270 bibliotekarårsverk.
Grunnskolen – 3220 grunnskoler,  y
0,68t bibliotekpersonale pr elev, 2,7t 
pr skole pr uke totalt. 728 personer 
totalt.
Dette bildet bekreftes av skolebiblio-

tekrapporten til Møreforsk i 2007 og 
NIFU Step rapport 2009.

BFs innspill til møte med  
KD/Kristin Halvorsen 22.mars 2010

Den årlige statistikken innhentes 
av ABM-utvikling og inngår dermed 
ikke i den normale rapporteringen fra 
skolene. Dette mener BF er uheldig, 
og det usynliggjør skolebibliotekene 
som et virksomhetsområde i skolen 
både innad og i forhold til skoleeier. 
Det er heller ikke utarbeidet indika-
torer for skolebibliotek (ABM jobber 
med indikatorer for UH-bibliotek og 
folkebibliotek).  

Skolebibliotek er regulert i opp-
læringsloven §9-2 (elevene skal ha 
tilgang til skolebibliotek), i tillegg 
pålegger lov om folkebibliotek et 
samarbeid med skolen. Forskriften til  
opplæringsloven sier:

§ 21-1. Tilgang til skolebibliotek 
Skolen skal ha skolebibliotek med 

mindre tilgangen til skolebibliotek er 
sikra gjennom samarbeid med andre 
bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen 
sine lokale, skal vere tilgjengeleg for ele-
vane i skoletida, slik at biblioteket kan 
brukast aktivt i opplæringa på skolen. 
Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt 
for skolen. 

VÅRE INNSPILL
Informasjonskompetanse: Myndig-

hetene må legge til rette for et helhetlig 
løp for elevenes/studentenes oppar-
beiding av informasjonskompetanse 
fra grunnskole til høyere utdanning. 
I dag må det i grunnskolen og på 
videregående tas av undervisningstid 
for at bibliotekarer skal kunne gi opp-
læring, dette skaper motvilje blant de 
lærerne som må ”gi bort” undervis-
ningstid. Skal det etableres som eget 
fag og inn i rammetimetallet?  Det må 
tydeliggjøres i læreplanverk. Det pe-
dagogiske samarbeidet mellom lærer 
og bibliotekar må også forankres, for 
eksempel i forskrift.

Finland har vedtatt en nasjonal 
bibliotekpolitikk 2009-2015. Der er 
Undervisningsministeriet også an-
svarlig for kultur (egen avdeling). Det 

legges stor vekt på befolkningens 
informasjonskompetanse og behovet 
for et godt skolert bibliotekfaglig 
personale i denne planen, se sær-
lig side 7, 21, 25-27, 30-31: http://
www.minedu.fi/export/sites/default/
OPM/Julkaisut/2009/liitteet/opm33.
pdf?lang=fi

Forskriftens §21-1 må tydeliggjøre 
krav til nivå/kvalitet på tjenester, krav til 
faglig kompetanse, statistikk etc. 

For å kunne bidra til en kvali-
tetsheving i skolen må det være 
bibliotekfaglig bemanning i skolebi-
bliotek, og den må være tilstrekkelig 
til at det er mulig å drive opplæring, 
formidling og veiledning i alle typer 
læremidler og ressurser (også elek-
troniske) – ikke kun samlingsutvikling 
i biblioteket.

Alle grunnskoler må ha tilgang til  y
bibliotekfaglig kompetanse (kan 
dele bibliotekarstillinger med andre 
skoler/folkebiblioteket/andre).
Alle videregående skoler må ha  y
minst en fagutdannet bibliotekar i hel 
stilling (ca halvparten har fagutdan-
net i dag, færre i hel stilling).
Biblioteksjefen må ha faglig ansvar  y
for kommunens samlede bibliote-
kvirksomhet, inkl. barne- og ung-
domsskoler. 
Samarbeid må pålegges begge  y
veier, i dag er det kun forankret i Lov 
om folkebibliotek – og det fungerer 
ikke etter hensikten. Krever endring 
i Lov om folkebibliotek + tydeliggjø-
ring i utdanningsforskrift.

Med vennlig hilsen
BIBLIOTEKARFORBUNDET

Monica Deildok
Forbundsleder

Hanne Brunborg
Nestleder

[ SKOLEBIBLIOTEK ]
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Tekst: Erling Bergan 

ABM-utvikling opprettet i 2008 
prosjektgruppen ”Benchmarking med 
bruk av resultat- og styringsindikato-
rer”. Gruppen skulle utvikle verktøy 
for evaluering og styring av eget bibli-
otek, og for sammenlikning med andre 
bibliotek. 

Prosjektgruppen kom fram til 35 
anbefalte indikatorer som skal si noe 
om bibliotekenes kvalitet, prestasjon 
og aktivitet. Forslaget ble sendt ut på 
høring med frist 1. mars i år. ABM-
utvikling vil så i samarbeid med biblio-
tekmiljøet finne fram til et mindre antall 
indikatorer som egner seg for nasjonal 
sammenlikning.

Bibliotekarforbundet behandlet saken 
i sitt forbundsstyremøte 1. mars og 
sendte svaret til ABM-utvikling samme 
dag. Og BF ser positivt på arbeidet med 
å forbedre kvaliteten på statistikken og 

BF om indikatorer for folkebibliotek
”Bibliotekarforbundet ser positivt på arbeidet med å forbedre kvaliteten 
på statistikken og gi oss verktøy som kan bidra til kvalitetsheving og 
evaluering”, heter det innledningsvis i BFs høringssvar om nasjonale 
indikatorer for folkebibliotek.

gi verktøy som kan bidra til kvalitetshe-
ving og evaluering. 

Avhengig av riktige grunntall
I høringssvaret fra BF heter det inn-

ledningsvis:
”Bibliotekarforbundet vil peke på at 

kvaliteten på dataene, enten de er hentet 
fra KOSTRA eller ABM-statistikken, er 
avhengig av at grunntallene er riktige. 
Problemet med kombinasjonsbibliotek 
er nevnt på noen av postene i hørings-
dokumentet, men er egentlig til stede 
hele veien uten at dokumentet har 
noen forslag til løsning. Slik forslaget 
foreligger, så kan disse indikatorene kun 
brukes som ledelses- og styringsverktøy 
for ”rene” folkebibliotek hvis tallene skal 
være pålitelige og sammenlignbare. Det 
bør dermed lages et tilsvarende verktøy 
for kombinasjonsbibliotek, eller det må 
inntas omfattende merknader under hver 
indikator på hvordan kombinasjonsbi-

bliotek skal innhente tall og forholde seg 
til tallgrunnlaget. Ellers blir resultatene av 
disse indikatorene like lite pålitelige som 
bibliotekstatistikken har vært til nå.

Vi savner enkelte indikatorer som 
for eksempel årsverk pr åpningstime. 
Dette er tall som etterspørres jevnlig 
hos oss. Vi savner også indikatorer 
for kompetansenivå i biblioteket, for 
eksempel antall årsverk med godkjent 
bibliotekarutdanning kontra totalt antall 
årsverk, antall årsverk med minimum 
bachelorgrad kontra totalt antall årsverk, 
antall årsverk med mastergrad kontra 
totalt antall årsverk. Dette er indikatorer 
som vil kunne si noe om en faglig utvik-
ling over tid, og som vil være et nyttig 
styringsverktøy.

Det er et stort arbeid og et godt 
grunnlag som er nedlagt her, og det er 
svært nødvendig for biblioteksektoren 
å få gode verktøy på dette området. BF 
håper at en i oppfølgingen av høringen 

Det er krevende å gi gode tall som mål på virksomheten i folkebibliotek. Her fra det nyåpnede Årdal bibliotek i Sogn og Fjordane. (Foto: Erling Bergan)

[ BIBLIOTEKUTVIKLING ]
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Litteraturformidling
i bibliotekene 2010-11

For å styrke bibliotekene som
formidlingsarena utlyser Fritt Ord

tilskudd à kr 50 000 til tiltak i 
norske folkebibliotek.

Fritt Ord er en allmennyttig, privat stiftelse. 
Fritt Ords fremste formål er å verne om og 
styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, 
særlig ved å stimulere den levende debatt
og den uredde bruk av det frie ord.

Utlysningen er rettet mot tiltak i regi av norske 
folkebibliotek, evt. i samarbeid med andre in-
stitusjoner og organisasjoner. Det enkelte folke-
bibliotek bestemmer selv tematikk og type til-
tak, med formidling av fag- eller skjønnlitteratur 
i fokus. Det kan eksempelvis dreie seg om akt-
iviteter som seminarer, forfatterbesøk, debat-
ter, foredrag, utstillinger eller fortellerstunder. 
Et allment publikum bør være prosjektets mål-
gruppe.

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til 
formidling av litteratur og vekke interesse for 
lesing og litteratur- debatt. 

Søkere oppfordres til å utforme en klar prosjekt-
beskrivelse som gjør rede for tematikk, tids-
perspektiv og involverte. Budsjett og finans-
ieringsplan legges ved. Tilskudd kan søkes til 
enkeltarrangementer eller til en serie arrange-
menter. Tiltakene må gjennomføres høsten 2010 
og/eller i løpet av 2011.

Søknader leveres via skjema på nett, 
se www.fritt-ord.no

Innsendelsen merkes med 
”Bibliotekutlysning 2010-11” i tittelfeltet. 

Søknadsfrist 21. mai 2010.

Vedlegg kan sendes per post til: 

Fritt Ord 
Uranienborgveien 2 
0258 Oslo

Kontakt: Oskar Kvasnes, bibliotekar, 
Fritt Ord, tlf. 23 01 46 44 og
e-post: oskar.kvasnes@fritt-ord.no 

vil legge stor vekt på et solid tallgrunnlag og indikatorer som 
kan gi oss valide resultater.”

Fokus på kombibibliotek
I høringssvaret kommenterer BF de enkelte indikatorene 

som er foreslått. Problemene med utydelig skille mellom de 
to virksomhetsdelene som inngår i kombinasjonsbibliotek, er 
en gjenganger i BFs merknader. For eksempel når det gjelder 
kostnad pr åpningstime: 

”Åpningstimer må defineres som folkebibliotekets åpningsti-
mer. Det holder ikke å si at kombibibliotek må sammenligne seg 
med andre kombibibliotek. Hvis en tar det totale antall åpnings-
timer for kombibibliotek fordelt på netto driftsutgifter (fratrukket 
refusjoner)  så får de et ekstremt lavt resultat.  Bibliotekfaglig 
kompetanse er definert til ”alle” som ikke jobber med renhold, 
teknisk tilsyn etc. Denne definisjonen er ikke i samsvar med 
tidligere statistikkføring og sier ingenting om den faglige kva-
liteten, da bør kun godkjent bibliotekfaglig kompetanse brukes 
(bachelor eller mer).” 

Kan brukes til nedskjæringer
Og når det gjelder indikator for lønn pr innbygger skriver BF: 

”Denne indikatoren kan ikke brukes av kombibibliotek og kan slå 
ut helt feil! Hvis den skal brukes så må lønn være nettolønn (etter 
refusjoner) som viser kun folkebibliotekdelen av lønnsutgiften, el-
lers blir indikatoren veldig høy pr innbygger. Kommunens ledelse 
vil bruke denne indikatoren som grunnlag for nedskjæringer når 
de sammenligner seg med egen KOSTRA-gruppe, de har ikke 
kunnskap og kan ikke forventes å ha det om hvilke bibliotek/
kommuner som har kombibibliotek. Lønnsopplysningene kan 
dermed ikke hentes direkte fra KOSTRA. Indikatoren sier heller 
ikke noe om hvem som har et ”profesjonelt bibliotektilbud”, da 
indikatoren ikke viser for eksempel fordeling av årsverk kontra 
utdanningsnivå.”

Ikke-skandinaver?
Den foreslåtte indikatoren for ”andel besøkende med ikke-

skandinavisk bakgrunn” faller ikke i god jord hos BF: ”Å stille 
brukere spørsmål om hvilket språk de snakker hjemme vil være 
en uegnet metode for å kartlegge disse brukerne, det er en 
uensartet gruppe med svært ulike behov og de kan beherske 
norsk like godt som andre fordi om de skulle snakke et annet 
språk helt eller delvis hjemme. Den typen kartlegging av de 
som oppsøker biblioteket (også de som ikke låner/henvender 
seg i skranken) kan også virke mot sin hensikt. Brukerunder-
søkelser på dette området vil selvfølgelig være nyttige, men 
det bør være fokus på behov - og ikke på språkbakgrunn eller 
etnisitet.”

Formal- og realkompetanse
Den foreslåtte indikatoren for ”andel arbeidstid brukt på 

kompetanseheving” fremhever BF som interessant og nyttig, 
og legger til: ”Det kunne vært enda mer nyttig dersom denne 
indikatoren var fordelt på to ulike: Andel arbeidstid bruk til kom-
petanseheving av formalkompetanse (studiepoenggivende) og 
annen kompetanseheving/realkompetanse (ikke formalkompe-
tanse). Det er stort fokus på kompetanse i kommunesektoren nå, 
og slike indikatorer vil være til hjelp i vår og tillitsvalgtes dialog 
med ledelsen av kommunene.” 

[ BIBLIOTEKUTVIKLING ]
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[ UTDANNING OG FORSKNING ]

Tekst:  
Professor
Niels Windfeld Lund
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø
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I dagene 1.-21. marts 2010, 
blev den årlige DOCAM 
konference afholdt, denne 
gang på University of North 
Texas, UNT, med deltagelse 
fra U.S.A., Canada, Frankrig, 
Sverige og Norge. DOCAM 
står for Document Academy 
Annual Meeting og blev 
etableret i 2003 af profes-
sor Niels Windfeld Lund fra 
dokumentationsvidenskab i 
Tromsø og professor Michael 
Buckland fra University of 
California, Berkeley og har 
siden været afholdt i Berke-
ley, Madison i Wisconsin og 
i år i Denton, Texas. 

Gennem de forløbne år har der på disse 
møder udviklet sig et internationalt dokvit-
forskningsmiljø, hvor det gennemgående 
tema og den fælles interesse er hvordan 
man med fordel kan anvende dokument-
begrebet og have et generelt dokumen-
tationsperspektiv i sin forskning. 

Kritik af det dominerende 
informations-paradigme

DOCAM-miljøet er internationalt, men 
fortsat en lille forsamling, ca. 30-40 
personer i Nordamerika, Skandinavien 
og Frankrig, hovedsageligt bestående af 
dokument-orienterede forskere, seniorer 
og ph.d. og master-studenter indenfor 
bibliotek- og informationsvidenskab. På 
årets møde ligesom tidligere år var der 
i de fleste præsentationer en underlig-
gende drøftelse af hvad et dokument er 
og specielt om hvilke kriterier man kan 
sætte op for dokumenters kvalitet, uanset 
om man snakker om kunstneriske doku-
menter eller dokumenter vedr. forurening 
af naturområder. Ofte er udgangspunktet 
for denne diskussion en kritik af det domi-
nerende informations-paradigme indenfor 
biblioteks- og informationsvidenskabelig 

forskning. Informationsbegrebet kan nemt 
opfattes som for abstrakt i forhold til at 
håndtere betydningen af dokumenters 
materielle aspekter for deres status og 
anvendelse, f.eks. digitale versus papir-
baserte publikationer, billeder versus 
ord etc.

Eksperimentell dokumentforskning 
I år deltog 3 fra Tromsø, professor Niels 

Windfeld Lund, førsteamanuensis Roswitha 
Skare og en af vores master-studenter, 
Yngvild Wiese. Lund præsenterede et 
oplæg omkring sin eksperimentelle do-
kumentforskning indenfor kunst, specielt 
opera og hvorledes den kan bidrage til 
udvikling af en praktisk orienteret forskning 
indenfor udøvende kunstuddannelser. 
Skare diskuterede autensitets-begrebet i 
forhold til en forestilling om at film i sig 
selv kan være mere eller mindre autentiske, 
om autensitet som en kunstnerisk kvalitet 
i sig selv. Wiese tog i sit oplæg om auten-
sitet, udgangspunkt i to store sager om 
dokumentfalsk, Madoffs falske kvitteringer 
og Sahkais falske billeder, som imidlertid 
fungerede som ægte dokumenter så længe 
de ikke blev opdaget. Andre deltagere talte 
om problemer omkring billedindeksering 
og genfinding, kriterier for bevaring/kas-
sation i næringslivet og politisk historie-
skrivning i afrika. Man kommer således 
vidt omkring, men det viser hvorledes 
man langsomt, (paradigmeskift sker ikke 
over natten!) men sikkert er i gang med at 
udvikle et forskningsfelt, som har relevans 
for store dele af samfundet, som det blev 
vist i jubilæumsbogen for dokvit i 2006 ”A 
document return” Peter Lang 2006. 

Sverige neste gang
DOCAM kommer næste år for før-

ste gang til Sverige, Växjö, hvor den 
dokument-orienterede professor Joacim 
Hansson, kommer til at være lokal vært 
i samarbejde med Roswitha Skare, som 
for tiden er den faste repræsentant fra 
dokvit miljøet i Tromsø. Der er ikke nogen 
formel organisation for DOCAM udover en 
hjemmeside, www.thedocumentacademy.
org, men man kan sige at eksistensen af 
faget dokumentasjonsvitenskap i Tromsø, 
faktisk gør en forskel, ikke bare i Norge, 
men også internationalt. 

DOCAM - i år i Denton, Texas:

Dokvits internasjonale forum
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Da er det 72. Bibliotekmøtet over, og 
hordene av bibliotekarer har dratt hjem til 
sine respektive bibliotek. I løpet av disse 
dagene har vi spist god mat, drukket 
og skravlet, og til og med fått med oss 
litt faglig. Som den nesten nyutdannede 
bibliotekaren jeg er,  har dette vært en 
veldig god opplevelse. Jeg har fått se, og 
hilse på, noen av vår bransjes kjendiser.  
Ikke minst ble jeg utfordret til å prøve meg 
som spaltist her, en utfordring jeg etter litt 
panisk tankevirksomhet nå ser fram til å gi 
meg i kast med. 

Under Bibliotekmøtet 2010 har jeg sett 
og hørt om bibliotekprosjekter fra rundt 
om i landet. Noen fra fagbibliotek og 
andre fra folkebibliotek. Noen prosjekter 
ble presentert under forelesningene, mens 
andre fikk jeg høre om ved middagsbordet. 
Prosjekter i alle størrelser og utforminger, 
fra samarbeid over kommunegrenser til 
store nettportaler.  Felles for de aller fleste 
av prosjektene er at jeg aldri har hørt om 
dem før. Ikke har jeg hørt om dem på radio, 
ei heller på TV. Ingen overraskelse der, det 
er sjelden bibliotekbransjen gjør noe som er 
”sexy” nok til å havne ute i de store medier. 
Det som til gjengjeld er litt spesielt er hvor 
lite som finnes i ”våre” medier! Selvfølgelig 
havner noen i Bibliotekaren, eller som en 
lett oversett post på Biblioteknorge-listen. 
Kun når det er noe kontroversielt får gjen-
nomsnittsbibliotekaren høre om prosjekter 
fra andre deler av landet.  

Jeg kan ikke la være å undres over hvor 

Bibliotekprosjekter.no?
ofte dette fører til at prosjekter blir gjentatt 
og gjentatt på forskjellige steder rundt om 
i vårt vidstrakte land. Mon tro om mange 
timer med prøving og feiling har blitt kastet 
bort, fordi man ikke var klar over at i en 
kommune på motsatt side av landet har 
biblioteket der akkurat gjort ferdig et slikt 
prosjekt. Komplett, med feilskjær man kan 
lære av og alt. 

Nå er det selvfølgelig slik at det som fun-
gerer et sted ikke trenger å fungere et annet 
sted, men ville det ikke likevel vært fint å 
vite hvordan andre har gjort det? I en tid 
hvor alt skal være tilgjengelig på internett, 
burde det kanskje finnes et sted for slikt 
også? Et sted hvor alle bibliotek må legge ut 
sine prosjekter, under de rette kategoriene 
slik at det er mulig for en stresset bibliotekar 
å skumme over. Kanskje også mulighet for å 
gå inn på de forskjellige fylkene og se hva 
som skjer? Jeg vil tro at dette ikke bare vil 
gjøre det enklere å følge med, men også gi 
bibliotekarer et lite spark bak for å sette i 
gang noe nytt på sitt bibliotek. Kanskje det 
også ville vært kjekt å ha, i kontakt med 
media? Noe å vise til og si: ”Se her, se hvor 
mye som skjer i biblioteknorge!”

Denne ideen er sikkert ikke vanske-
lig å like. Likevel er det et problem med 
den: Hvem skal gjøre det? Hvis siden 
allerede var oppe og sto, kunne jo hvert 
enkelt bibliotek selv ta ansvar for å legge 
ut om sine prosjekt. Men når dette ikke 
finnes ennå, er spørsmålet hvem som skal 
sette i gang. Dette ville jo være stort og 
landsdekkende, noe som betyr at det ikke 
kan falle på fylkesbibliotekene å gjøre det. 
Kanskje det kunne vært en oppgave for 
Nasjonalbiblioteket når de nå overtar mer 
ansvar? Jeg har i hvert fall et lite håp om 
at jeg om en stund kan klikke meg inn på 
”bibliotekprosjekter.no”, eller noe i den 
duren, og la meg inspirere av alt som blir 
prøvd ut rundt omkring. 

Da er hansken kastet. Vil noen plukke 
den opp? Mine fingre er i hvert fall krysset. 
Gleder meg allerede til neste Bibliotekmøte, 
kanskje jeg finner ut noe nytt og spennende 
som skjer? 

[ BIBLIOTEKUTVIKLING ]

Jan-Egil Holter-Wilhelmsen er ny spaltist  
i bladet. Han er utdannet bibliotekar fra 
2008 og jobber nå som avdelingsleder  
på barneavdelingen ved Horten bibliotek.Sl
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Vil drøfte fram-
tid med sjefene

Det danske Bibliotekar-
forbundet arrangerer i juni 
et ”topmøde om fremtidens 
biblioteker”. Målgruppen er 
alle landets biblioteksjefer, 
som også har mulighet til å ta 
med seg en medarbeider som 
har strategisk ansvar.

Arrangementet er et sam-
arbeid med Bibliotekschef-
foreningen, og arrangeres 
som en 30 timers camp hvor 
biblioteksjefer skal samar-
beide om konkrete oppgaver 
som er med på å definere 
fremtidens bibliotek. De skal 
blant annet lage strategier 
som kan ”skubbe på ud-
viklingen af bibliotekerne i 
vidensamfundet”. De får hjelp 
fra eksperter, så det vil være 
profesjonell sparring gjennom 
hele arrangementet.

- Ideen er at lederne både 
legger strategier og eksekve-
rer i løpet av de to dagene. 
Vi får derfor både proses-
skonsulenter og art directors 
og andre eksperter med, 
som lederne kan trekke på, 
sier direktør i Bibliotekarfor-
bundet, Johnny Roj-Larsen, 
til det danske BFs tidsskrift 
Bibliotekspressen.

Kulturminister Per Stig Møl-
ler har sagt ja til å delta. 

Det danske BFs direktør Johnny 
Roj-Larsen inviterer biblioteksjefer 
til ”topmøde om fremtidens biblio-
teker” i sommer. 
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Trakassert
SPØRSMÅL:

Jeg føler meg trakassert på job-
ben. En arbeidskollega skjelte meg 
ut med at jeg  burde reise tilbake til 
et varmere strøk. Andre kolleger har 
sagt saker som: ”Se på hudfargen 
din’”. Jeg har blitt kalt ”Kunta Kinte”. 
En kunde skal også ha spurt sjefen 
om de hadde fått en ny slave, rett 
etter at jeg hadde begynt. Sjefen har 
vært vitne til flere av utsagnene og 
har ikke prøvd å avverge eller stanse 
trakasseringen.

SVAR:
Episodene du forteller om dekkes 

av trakasseringsbegrepet etter diskri-
mineringsloven § 5 første ledd. 

Arbeidsgiveren har et ansvar for å 
beskytte arbeidstakere mot trakas-
sering og diskriminering. I de tilfeller 
hvor den ansvarlige får kjennskap 
til at slik trakassering forekommer, 
må han eller hun finne ut hva som 
har skjedd, og hindre videre trakas-
sering.  

Arbeidsgiveren har også en plikt 
til å forebygge og hindre trakas-
sering på arbeidsplassen. Etter det 
du forteller, ser det  ikke ut som 
om arbeidsgiveren din har tatt tak 

i de trakasserende episodene. Det 
kan innebære at han har handlet i 
strid med diskrimineringsloven § 5 
tredje ledd.  

Ved vurderingen av om en person 
er utsatt for trakassering, er det ikke 
et krav om at det ligger et bevisst 
formål bak handlingen, unnlatelsen 
eller ytringen. Handlinger som faktisk 
virker krenkende, kan utgjøre trakas-
sering. Om den som er utsatt for tra-
kasseringen har opptrådt uansvarlig 
og provoserende ovenfor kollegaer 

og ledelse, unnskylder ikke trakas-
seringen. Forbudet mot trakassering 
gjelder uansett.

Alle som blir utsatt for trakassering, 
bør rasket mulig varsle verneombud 
og tillitsvalgt og be om hjelp. Du kan 
også klage forholdet inn til LDO slik 
at vi kan behandle saken.  

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 

Likestillings- og diskrimineringsombud

Fra 1. januar 2010 har Norge fått nytt likestillings- og diskrimineringsombud. Sunniva Ørstavik 
har overtatt for Beate Gangås. (Foto: LDO)

Et utvalg som Kulturministeriet i Dan-
mark i fjor opprettet for å se på ”folkebi-
bliotekerne i vidensamfundet”, det såkalte 
Carina-utvalget, har nå offentliggjort sin 
avsluttende rapport. En av rapportens 
anbefalinger går på at det skal være én 
digital inngang til alt materiale på danske 
bibliotek, melder det danske Bibliotekar-
forbundet på sitt nettsted. Danske BFs 
leder Pernille Drost har vært medlem av 
utvalget.

Forslaget går ut på at dansker i fram-
tida skal ledes kun til ett sted når de vil 
laste ned gratis musikk eller lydbøker fra 
biblioteket. Landets folkebibliotek skal 
ha én inngang til det voksende tilbud av 

Anbefaler felles digitalt bibliotek i Danmark
digitale medier, e-bøker, film, musikk og 
dataspill som biblioteket stiller til rådighet. 
Dette går fram av rapporten som ble of-
fentliggjort 22. mars. 

BF-leder Pernille Drost er tilfreds med 
rapportens anbefalinger.

- Vi har naturligvis hatt fokus på den 
profesjonelle utvikling samt på innholdet 
av bibliotekarbeidet. Jeg synes det er 
kommet noen gode anbefalinger på begge 
områder. Det interessante er nå hvordan 
kulturministeren og Styrelsen for Bibli-
otek og Medier vil følge opp rapporten, 
og spesielt hvordan anbefalingene vil bli 
brukt på en offensiv måte.

Rapporten setter fokus på hvordan fol-

kebibliotekene kan utvikles så de matcher 
brukernes behov. Biblioteket er et av de 
mest populære offentlige kulturtilbud i 
Danmark, med mer enn 34 millioner besøk 
pr år og en stigende bruk via internett.

Bakgrunnen for anbefalingene er tre 
klare tendenser: nedgang i bokutlånet, 
vekst i den digitale bruken og meget sta-
bilt antall besøkende på biblioteket, skriver 
danske BF på sitt nettsted.

Bibliotekene skal dessuten mer sys-
tematisk arbeide sammen med andre: 
arbeidsplasser, beboerforeninger, kul-
tur- og undervisningsinstitusjoner for å 
utvikle nye kultur- og læringstilbud, som 
imøtekommer innbyggernes behov. 
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[ DEBATT: MODELLBIBLIOTEK ]

Tekst:  Morten Haugen

Hvis pengene til modellbibliotek skal brukes 
til ordinær FOU-virksomhet, så er det hyggelig 
for de som får sin del av potten. Men da har vi 
samtidig glemt å definere hva et modellbiblio-
tek skal være. Og hva verre er: vi har forspilt 
sjansen til en styrt bibliotekutvikling, hvor vi 
forteller hva som er viktig og hvilke bibliotek 
som kan være forbilder for å nå dit.

I statsbudsjettet for 2010 ble det satt av 
3 mill kroner til modellbibliotek, i tråd med 
signalene i Stortingsmeldingen om bibliotek. 
Bevilgningen ble møtt med interesse, men 
også med skuffelse over at beløpet var for 
lite. 

Under et seminar på bibliotekmøtet nylig 
ble modellbibliotek-begrepet introdusert og 
forsøkt definert. Samtidig må man ha forsøkt 
å gi noen bidrag til definisjon gjennom de fem 
bibliotekene som ble presentert: blant annet 
Røa filial, Deichman hadde totalrenovert 
lokalene; Nesodden bibliotek har i flere år 
hatt økning i besøk og utlån etter en drastisk 
samlingsutviklingsprosess; Opplandsbibliote-
kene har gjennomført en grundig bibliotek-
planprosess i seks regioner og samtlige 26 
kommuner.  Det vi hørte på seminaret var 
vel og bra, men de fem casene lignet i stor 
grad på ordinær bibliotekutvikling.

Modellbibliotek må være noe annet
Fortsatt vet vi ikke alt om hvordan ABM-U 

har tenkt å bruke modellbibliotek-pengene. 
Dess mer jeg tenker på det, blir det imidlertid 
klart for meg at vi ikke kan skape modellbi-
bliotek gjennom tilskudd som til forveksling 
ligner på ordinære FOU-bevilgninger. Til-
skudd til planer og prosjekter på idéstadiet 
innebærer ingen garanti for at bibliotekene 
i Norge kan få dyrket fram rollemodeller og 
inspirasjonskilder. 

Vi bør heller bruke modellbibliotek-be-
vilgningene til å framheve, dokumentere 
og ytterligere løfte tiltak som har vist seg å 
fungere. Slik ble det gjort i skoleverket, da 
man i perioden 2002-07 hadde Demon-
strasjonsskoler. Skoler som allerede hadde 
gjennomført vesentlige utviklingsarbeider ble 
løftet fram, og fikk et økonomisk handlingsrom 
som gjorde dem i stand til å dokumentere hva 
de hadde gjort godt, og til å være vertskap 
for kolleger som ville se og lære.

Bibliotek-Norge trenger gode forbilder 
innenfor samlingsutvikling, utvikling av tje-
nester og brukerkommunikasjon, og innen 
ledelse, kompetanse og organisering. Jeg 
tror ikke noe enkeltbibliotek kan være et 
modellbibliotek i alle henseende, men er 
forberedt på at våre beste bibliotek vil bli 
framhevet for de enkeltelementene som 
nettopp de er gode på. 

Alle bibliotek har en stående forpliktelse 
til å utvikle seg. Ingen av oss kan sette 
forsøk, utvikling, innovasjon og kvalitets-
arbeid på vent, og unnskylde oss med at 
ABMU ikke ville støtte prosjektet vårt. Og 
det er selvfølgelig en spissformulering; 
det finnes flere perspektiv: staten har et 
medansvar for at sektoren skal ha nytenk-
ning, og utviklingstiltak som vil berøre oss 
alle bør testes uten at enkeltbibliotek skal 
bære kostnadene ved å prøve og feile. Og 
ikke minst er det relativt sett vanskeligere 
å finne rom til utvikling i små bibliotek uten 
ytre incitamenter. Alt dette er argumenter for 
at staten fortsatt skal støtte og stimulere til 
FOU i bibliotekene. 

Når det gjelder modellbibliotek, så har vi 
andre forventninger enn til vanlig FOU. Et 
modellbibliotek bør premiere og løfte fram 
det som er både Viktig og Vellykket. Det 
betyr at både ABMU må overse vår hang til 
Janteloven, våge å evaluere og sammenligne, 
og fortelle oss hvem vi skal etterligne og lære 
av for å jobbe med de viktigste tingene for 
framtiden. Det er nødvendige signaler som 
vi trenger og venter på. Tydelige signaler om 
hva som er viktig, en relevant evaluering av 
bibliotek som jobber med dette i dag, og 
klare råd om hvem vi kan lære av. Det kan 
utgjøre den forskjellen vi trenger. 

Opplandsbibliotekene har gjennomført en grundig bibliotekplanprosess i seks regioner og samtlige 26 kommuner. Morten Haugen er i tvil om dette kan 
regnes som eksempel på modellbibliotek. Kanskje det heller er ordinær bibliotekutvikling, undrer han. Bildet viser ulik samtidig bruk av Lillehammer 
bibliotek under Litteraturfestivalen i 2009. (Foto: Erling Bergan)
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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

Tekst:  Erling Bergan

Tallenes tale om Bibliotekarforbundets 
økonomi i 2009 er nå klare. Resultat-
regnskapet ble behandlet av forbunds-
styret i telefonmøte 22. mars. Det viste 
et overskudd på 554 983 kroner før 
avsetninger, hvorav 92 415 kroner var 
renteinntekter. Men over halvparten av 
overskuddet går til avsetninger. Det 
dreier seg om konfliktfond, OU-fond og 
avsetning til neste års landsmøte. Likevel 
var resultatet godt nok til at BF kunne 
styrke sin frie egenkapital med ca en 
kvart million kroner. 

Sterkere vekst enn budsjettert
BF hadde i 2009 inntekter på totalt 6 

571 578 kroner. I det landsmøtevedtatte 
budsjettet for fjoråret var inntektene satt 
til 6 106 000 kroner. Utgiftene var i fjor 
på 6 109 010 kroner, mens budsjettet 
tilsa 5 729 000 kroner. BF har altså en 
sterkere vekst i økonomien enn budsjettet 
tilsa. Og overskuddet er også bedre enn 
budsjettet tilsa. 

Sammenlignet med 2008, er veksten i 

BFs resultatregnskap for 2009
BFs økonomi påtagelig. Inntektene i 2008 
var på 5 854 469 kroner, og dermed er 
veksten fra 2008 til 2009 på over 12 
prosent.  

På inntektssida er det kontingent fra 
medlemmene som er den desidert vik-
tigste posten. Og denne økte med ca 10 
% i 2009. Dette skyldes blant annet at 
antall yrkesaktive medlemmer har steget 
noe i perioden, men trolig vel så mye at 
maksimumsbeløpet for kontingent ble 
hevet på siste landsmøte.

Vekst i annonseinntekter
Annonseinntektene viser en svært 

positiv utvikling, med 57 % økning fra 
2008 til 2009. 

På utgiftssida er det vanskeligere 
for forbundsstyret å orientere seg i de 
enkelte postene i resultatregnskapet. 
Det skyldes at det formelle resultat-
regnskapet ikke opererer med den 
samme listen over utgiftsposter som BFs 
budsjett. I forbindelse med landsmøter 
pleier derfor regnskapsansvarlig å lage 
et resultatregnskap der utgiftene er 
fordelt slik budsjettet har det ordnet. I 

forbindelse med at BF nå er i en prosess 
med utsetting av regnskap til et byrå, vil 
man også prøve å få mer samsvar mel-
lom regnskapsføring og rapportering 
i budsjett og regnskap for styret. Men 
de totale utgifter viser altså 6 109 010 
kroner i fjor, og det var et tall forbunds-
styret kunne forholde seg til. 

Det var ingen uenighet i forbunds-
styret om hvordan overskuddet skulle 
avsettes. 

Skjønnsmessig avsetning
BFs landsmøte i 2008 vedtok størrelsen 

på konfliktfondet slik: ”Konfliktfondet skal 
utgjøre 0,5 % av samlet brutto lønns-
masse for BFs yrkesaktive medlemmer. 
Avsetninger til konfliktfondet må vurderes 
ved revisjon av budsjettet.” Forbunds-
styret fikk seg ikke forelagt noen tall på 
hva brutto lønnsmasse i BF er for tiden, 
men foretok en skjønnsmessig avsetning 
til konfliktfondet. Dette fondet er nå på 2 
289 593 kroner.

Den frie egenkapitalen i BF er etter 
den siste avsetningen nå på 2 374 650 
kroner. 

[ ORGANISASJON ]
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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
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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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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.

����������	

��� ������	�	
�	�������������	
��	����	������	��
�	�������	
�����
�	��
���	
��
��
�	
�	�������
�
���	��
�	���������	
���
����	����������	����
�����
��	������	��	��
�������	�������	���	������������	������	���	���������	��������������
������ ���������
��

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

���
����������������������������

/��������
����
��
������������
�������!���������
���
���������
�����000�#
���������� �
��������������������������	���
�����������	�����
��������
��������� �
1���������!��!�����������
�������#���!���������������2������������$�������%&�'(�)*�),�

3!������

����������	

��� ������	�	
�	�������������	
��	����	������	��
�	�������	
�����
�	��
���	
��
��
�	
�	�������
�
���	��
�	���������	
���
����	����������	����
�����
��	������	��	��
�������	�������	���	������������	������	���	���������	��������������
������ ���������
��

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

���
����������������������������

/��������
����
��
������������
�������!���������
���
���������
�����000�#
���������� �
��������������������������	���
�����������	�����
��������
��������� �
1���������!��!�����������
�������#���!���������������2������������$�������%&�'(�)*�),�

3!������

����������	

��� ������	�	
�	�������������	
��	����	������	��
�	�������	
�����
�	��
���	
��
��
�	
�	�������
�
���	��
�	���������	
���
����	����������	����
�����
��	������	��	��
�������	�������	���	������������	������	���	���������	��������������
������ ���������
��

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

���
����������������������������

/��������
����
��
������������
�������!���������
���
���������
�����000�#
���������� �
��������������������������	���
�����������	�����
��������
��������� �
1���������!��!�����������
�������#���!���������������2������������$�������%&�'(�)*�),�

3!������

����������	

��� ������	�	
�	�������������	
��	����	������	��
�	�������	
�����
�	��
���	
��
��
�	
�	�������
�
���	��
�	���������	
���
����	����������	����
�����
��	������	��	��
�������	�������	���	������������	������	���	���������	��������������
������ ���������
��

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

���
����������������������������

/��������
����
��
������������
�������!���������
���
���������
�����000�#
���������� �
��������������������������	���
�����������	�����
��������
��������� �
1���������!��!�����������
�������#���!���������������2������������$�������%&�'(�)*�),�

3!������

Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 20 000 
i 2008 til stipend for 
studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.  

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

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

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

Søknadsfrist 15. september. 

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

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

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

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

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

Stillingsannonser i Bibliotekaren

 Bibliotekaren 9/2008 | 29  

BIBLIOTEKSJEF  TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK

Vil du være leder for Trondheims største kulturhus? 

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

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

Søknadsfrist  19. september 2008

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

Senior + jobb =

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

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

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

www.vinnvinn.org

107 x 55,5

80 x 42

60 x 31

45 x 23

33,75 x 17,5

25 x 13

19 x 10

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

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIVERSITETET I AGDER SØKER:

SPESIALBIBLIOTEKAR/
SENIORKONSULENT
Universitetsbiblioteket
Ref. 95/08

Søknadsfrist: 20.10.08

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

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

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

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

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

Søknadsfrist 15. september. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

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

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

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

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Bibliotekaren 7/2008 | 29  

 
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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Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 20 000 
i 2008 til stipend for 
studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.  

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer

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

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

Søknadsfrist: 15. nov. 2008

Mer info: www.tinn.kommune.no

Ledig stilling som 
barnebibliotekar 
ved Rjukan bibliotek

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

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

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

Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være katalogisering, samlingsutvikling og skranketjeneste.

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

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

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

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

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

www.fauske.kommune.no

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

Søknadsfrist:  1.desember 2008
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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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[ INNTRYKK ]

Månedens bilde

Deichmanske bibliotek for hundre år siden
(Foto: Anders Beer Wilse / 1909)

Bildet viser lesesalen på Deichmanske bibliotek 
sommeren 1909. Haakon Nyhuus var blitt biblioteksjef 

i Oslo i 1898, og tok med seg moderne bibliotekideer fra USA.
Det gjaldt til en viss grad systematikk,

men i hovedsak dreidde det seg om å gjøre bibliotektilbudet
åpent og tilgjengelig på en helt annen måte enn før.

Bruken av biblioteket vokste kraftig i tiden etter århundreskiftet. 
Hovedbiblioteket lå den gang i Kristian IVs gate. 

Dagens hovedbibliotek på Hammersborg sto ferdig i 1933. 
Nå planlegges nytt hovedbibliotek i Bjørvika, 

med ideer som kanskje kan vise seg like skjellsettende
som de Haakon Nyhuus brakte med seg hundre år tidligere. 
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Essmat Sophie har valgt å ikke 
fortsette spalten ”Sophies verden”.  

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

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

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

Alle som er medlem av BF kan søke stipend. Med-
lemmer 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 Biblioteka-
ren er en del av gjenytelsen for tildelt stipend.

Søknad sendes til bf@bibforb.no.

Stipend for 
BF-medlemmer

[ FAG OG ORGANISASJON ]

Pris for 
masteroppgave

Under bibliotekmøtet på Hamar 
delte BIBSYS for første gang ut 
et stipend til beste masteropp-
gave i kunnskapsorganisasjon 
og gjenfinning ved Høgskolen i 
Oslo, Avdeling JBI, i 2009. Lena 
Victoria Nordheim fikk prisen for 
oppgaven ”How credible is lay 
health information on the World 
Wide Web?”  Nordheim er til 
daglig prosjektleder ved Senter 
for kunnskapsbasert praksis, 
Høgskolen i Bergen.

BF-landsmøtet
er tidfestet
Bibliotekarforbundet har nå 
endelig bestemt tid og sted for 
neste års landsmøte. Valget falt 
på Hotell Scandic Oslo Airport 
på Gardermoen, og landsmøtet 
avholdes der torsdag 10. og fre-
dag 11. november 2011. Scandic 
på Gardermoen er et nytt hotell 
som åpnet 6. april i år.
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Vestre Toten kommune har ca 12730 innbyggere og ligger sentralt til på  Østlandet, 2 mil sør for Gjøvik og 
11 mil nord for Oslo. Rv. 4 og Gjøvikbanen går igjennom kommunen. Administrasjonsstedet er Raufoss hvor 
også en av Norges største industriparker ligger med ca 3000 ansatte. Flere uavhengige undersøkelser og 
evalueringsrsapporter viser at Vestre Toten er en kommune med særlig godt arbeidsmiljø. Biblioteket åpnet i 
nyrenoverte lokaler i kulturhuset på Raufoss i januar 2008. Vi er fem ansatte i 4.5 stillinger.

Bibliotekar
Det er ledig fast 100% stilling som bibliotekar ved Vestre Toten folkebibliotek. Biblioteket er i stadig utvikling. Vi legger 
vekt på god service og aktiv formidling. Engasjement er en viktig egenskap hos våre medarbeidere.

Den ledige stillingen vil innebære avdelingslederansvar for voksenavdelingen. Vi ønsker oss en medarbeider som 
- vil jobbe med aktiv formidling overfor voksne og ungdom
- har gode datakunnskaper
- er fleksibel og utviklingsorientert

Stillingen er ledig fra 1. mai eller så snart som mulig

Kvalifikasjoner/utdanning
Det er ønskelig at søkere har bibliotekutdanning på minimum bacchelornivå. Annen relevant høyere utdanning kan bli 
vektlagt. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
Et godt faglig miljø med dyktige medarbeidere og lønn i hht. tariffavtale og etter kvalifikasjoner og erfaring.

Vi oppfordrer deg til å bruke  elektronisk søknadsbehandling.
Husk å merke med vår ref. Vi ser helst at du logger deg inn på ledig stilling og registrerer din CV. Hjelp til å gjøre i 
stand
en elektronisk søknad kan du få ved Vestre Toten folkebibliotek, tlf. 61 15 34 10

Dersom du ønsker at din søknad ikke skal offentliggjøres, ber vi om at du begrunner hvorfor. Dette er et krav i henhold 
til Offentleglova §25.
Vi vil også gjøre oppmerksom på at søknad kan bli gjort offentlig selv om søker har anmodet om å ikke bli ført opp på 
søkerlister.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist   20.04.2010 Vårref   768

Kontaktperson
Biblioteksjef Mona Myrland, 
Telefon 61153410 
Mobilnr  95233151 
Epost   mona.myrland@vestre-toten.kommune.no
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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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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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Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 20 000 
i 2008 til stipend for 
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og Universitetet i Tromsø.  

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

Forbundsstyret skal ha 
kortfattet rapport om hvilket utbytte 
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Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer

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

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

Søknadsfrist: 15. nov. 2008

Mer info: www.tinn.kommune.no

Ledig stilling som 
barnebibliotekar 
ved Rjukan bibliotek

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

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

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

Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være katalogisering, samlingsutvikling og skranketjeneste.

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

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

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

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

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

www.fauske.kommune.no

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

Søknadsfrist:  1.desember 2008

Er du på bibliotekarjakt? I Bibliotekaren annonserer
du rimelig. Åttendedels side er gratis! Kvart side 
600 kroner. Halv side 1400 kroner. Hel side 
2600 kroner. Alle priser pluss mva. Vi utkommer 
hver måned. Kontakt redaktør Erling Bergan, 
91 31 80 01, erling.bergan@bibforb.no

Stillingsannonser i Bibliotekaren
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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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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 
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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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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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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
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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- 
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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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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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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.

����������	

��� ������	�	
�	�������������	
��	����	������	��
�	�������	
�����
�	��
���	
��
��
�	
�	�������
�
���	��
�	���������	
���
����	����������	����
�����
��	������	��	��
�������	�������	���	������������	������	���	���������	��������������
������ ���������
��

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

���
����������������������������

/��������
����
��
������������
�������!���������
���
���������
�����000�#
���������� �
��������������������������	���
�����������	�����
��������
��������� �
1���������!��!�����������
�������#���!���������������2������������$�������%&�'(�)*�),�

3!������

����������	

��� ������	�	
�	�������������	
��	����	������	��
�	�������	
�����
�	��
���	
��
��
�	
�	�������
�
���	��
�	���������	
���
����	����������	����
�����
��	������	��	��
�������	�������	���	������������	������	���	���������	��������������
������ ���������
��

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

���
����������������������������

/��������
����
��
������������
�������!���������
���
���������
�����000�#
���������� �
��������������������������	���
�����������	�����
��������
��������� �
1���������!��!�����������
�������#���!���������������2������������$�������%&�'(�)*�),�

3!������

����������	

��� ������	�	
�	�������������	
��	����	������	��
�	�������	
�����
�	��
���	
��
��
�	
�	�������
�
���	��
�	���������	
���
����	����������	����
�����
��	������	��	��
�������	�������	���	������������	������	���	���������	��������������
������ ���������
��

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

���
����������������������������

/��������
����
��
������������
�������!���������
���
���������
�����000�#
���������� �
��������������������������	���
�����������	�����
��������
��������� �
1���������!��!�����������
�������#���!���������������2������������$�������%&�'(�)*�),�

3!������

����������	

��� ������	�	
�	�������������	
��	����	������	��
�	�������	
�����
�	��
���	
��
��
�	
�	�������
�
���	��
�	���������	
���
����	����������	����
�����
��	������	��	��
�������	�������	���	������������	������	���	���������	��������������
������ ���������
��

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

���
����������������������������

/��������
����
��
������������
�������!���������
���
���������
�����000�#
���������� �
��������������������������	���
�����������	�����
��������
��������� �
1���������!��!�����������
�������#���!���������������2������������$�������%&�'(�)*�),�

3!������

Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 20 000 
i 2008 til stipend for 
studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.  

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer
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HOVEDBIBLIOTEKAR  

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

Bibliotekar / Spesialbibliotekar
Ref 28/10

Ved Universitetsbiblioteket er det ledig fast 100 % stilling som bibliotekar/spesialbibliotekar  
med arbeidssted Grimstad. 

Universitetsbiblioteket er lokalisert på universitetets studiesteder i Arendal, Grimstad og Kristiansand, og 
er organisert i virksomhetsområdene publikumstjenester, fag og formidling og samlinger. Høsten 2010 
åpnes ny campus i Grimstad, med nytt bibliotek. Universitetsbiblioteket har 25 ansatte og bruker bibliotek-
systemet BIBSYS. For informasjon om Universitetet i Agder og universitetsbiblioteket: www.uia.no

Stillingen er knyttet til virksomhetsområdet samlinger. Oppgavene er allsidige med hovedvekt 
på klassifikasjon (Dewey) og katalogisering/registrering av trykt og elektronisk materiale. 
Til stillingen ligger også publikumsrettet arbeid med skrankevakter.   

Kvalifikasjonskrav:
  • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende utdanning. 
  • Relevant praksis fra høgskole/universitetsbibliotek og erfaring med BIBSYS vektlegges.
  • Erfaring med digitale medier. 
  • Det kreves gode norskkunnskaper. Gode engelskkunnskaper vil bli tillagt vekt.

Vi søker en initiativrik og serviceinnstilt medarbeider som har lyst til å være med å videreutvikle 
universitetsbiblioteket som ressurs for forskning og undervisning. 
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet 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. 
Menn oppfordres til å søke. 

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 1410 Bibliotekar, LR15 
eller stillingskode 1515 Spesialbibliotekar, ltr. 45-50 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt 
kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige 
søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. 
Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Vi ønsker fortrinnsvis at søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes 
elektronisk, benytt lenken ”Send søknad”. 

Søknadsfrist: 3. mai 2010

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til hovedbibliotekar Åse Lill Næset, 
tlf. 37 00 40 59, e-post: ase-lill.naset@uia.no eller bibliotekdirektør Else-Margrethe Bredland, 
tlf. 38 14 11 10 / 918 73533, e-post: else.m.bredland@uia.no
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Rådhusplassen 1, 6413 Molde
Telefon: 71 11 10 00
postmottak@molde.kommune.no

fr
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Kulturtjenesten

BiblioteksjefStill nr 1231

Stillingen er ledig fra 1. juli 2010. Molde bibliotek er inne
i en spennende utvikling og skal flytte inn i nye flotte
lokaler sammen med 4 av byens kulturinstitusjoner.
Disse er Teatret Vårt, Moldejazz, Bjørnson-festivalen og
Kunstnersenteret Møre og Romsdal. Det ligger til rette
for nye og spennende formidlingsformer i samarbeid
med de andre institusjonene. Det nye folkebiblioteket
får en sentral plassering midt i Molde sentrum.

Biblioteksjefen er faglig ansvarlig for å drifte og utvikle
biblioteket til å kunne møte et stort og interessert
publikum. Kunne du tenke deg å lede og utvikle
kulturbyen Moldes nye folkebibliotek? Da er du
velkommen som søker.

     Søknadsfrist: 9. april 2010 

     Fullstendig utlysningstekst og elektronisk 
     søknadsskjema finner du på www.molde.kommune.no

Bibliotekar
Vi har ledig fast 100% stilling som 
bibliotekar fra 16/8-2010.    

Mer informasjon om stillingen og 
elektronisk søknadsskjema finner du på 
www.nedre-eiker.kommune.no ledige stillinger 
eller kontakt biblioteksjef Pål Ødemark, 
tlf. 32 23 69 01

Søknadsfrist: 25. april 2010 

Nedre Eiker 
kommune

Nedre Eiker kommune ligger i hjertet av Østlandet. 
Vi har over 22.000 innbyggere og er en kommune 
i vekst.

Se hva vi har på deg!
Som BF-medlem 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 oppdatert 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 adresser 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 opplysninger 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 f inner lenken ti l medlemsregisteret  
fra BFs nettsider. En knapp på høyre side heter ”Oppdatere  
medlemsinformasjon”. Du føres da til innloggings-bildet.  
Der avkreves du medlemsnummer og fødselsdato. Medlems- 
nummer 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 ).

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek søker

Bibliotekar
For mer informasjon om stillingen og søknadsmåte se 
våre nettsider http://www.nlb.no

Søknadsfrist: 14.04.10.

Bibilioteket for lyd og punkt

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
Postboks 2764, Solli, 0204 Oslo, Tlf.: 22 06 88 10, E-post: utlaan@nlb.no
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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

Leie gård i Sørvest Frankrike?
Gården ligger i et aktivt jordbruksområde i depar-
tementet Lot & Garonne mellom Bordeaux og Tou-
louse og 4 km fra middelalderlandsbyen Penne 
d’Agenais. Du leier hele gården. Hovedhuset har 
sengeplass til 12 personer fordelt pa 3 rom, og er 
fullt utstyrt. Det er 2 bad og 2 kjøkken, samt stor 
oppholds- og spisestue. Gården har svømme-
basseng og egner seg til generasjonsferie, ven-
neferie, aktivitetsferie, gourmetferie, sykkelferie, 
golfferie og for seminarer o.lign.  

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! 

www.vagant.com

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

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

Godt lesestoff:

www.dagogtid.no

DAG OG TID

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

Årsabonnement kostar kr 895,– Tilbodet gjeld nye abonnentar

Fire veker gratis!

Bli kjend med DAG OG TID!

Du får dei fire neste 

utgåvene av DAG OG TID, ei fri 

vekeavis for kultur og politikk 

gratis utan å binde deg. 

Blir du årsabonnent, kan du

velja mellom to bokgåver:

1. Ragnar Hovland:

Norske gleder.

2: «Eg gir ein god dag i det vonde» 

Fyndord frå Olav Duuns dikting

redigert av Otto Hageberg.

Ta kontakt med det same!

– Di større avis, 

di dummare fram-

side, ser det ut til. 

Men den vesle avisa

blir jamt klokare ...

Berge Furre

Postboks 7044 St. Olavs plass, 0130 Oslo

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

Årsabonnement 895 kroner (20 % rabatt for studentar)

Tilbodet gjeld berre for nye abonnentar
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Finnmark
Ragnhild Måsø
Tana bibliotek
Telefon:    46 40 03 16
E-post:     ragnhild.maso@tana.kommune.no

Troms
Marit Somby
Troms fylkesbibliotek
Telefon:   77 78 80 24
Epost:      marit.andersen.somby@tromsfylke.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
Hilde Gjessing
Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Telefon: 70 16 22 74
E-post:  hilde.gjessing@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 11
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 06 41 52
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
Oddmund Kårevik
Enebakk bibliotek
Telefon:    64 99 21 90
E-post:     oddmund.karevik@enebakk.kommune.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

”Gjennom litteraturen kan vi få mer kunn-
skap og innsikt, mer empati og forståelse 
for mennesker i vanskelig livssituasjoner. 
Gjennom gjenkjennelse kan vi føle oss min-
dre alene, erkjenne sammenhenger i våre 
egne liv og få forsterket tro på oss selv.    
Og det er kanskje dette biblioteksdrift 
og Leseåret dypest sett handler om. Jeg 
regner med at jeg slår opp skikkelig åpne 
dører når jeg løfter opp verdien av lesing 
i denne salen. Det er kanskje den mest 
lesende forsamling jeg noen gang kom-
mer til å stå overfor. Jeg husker selv hvor 
spennende det var å besøke biblioteket 
da jeg var liten. Og barna våre er minst 
like glad i det. Men bibliotekdriften har 
forandret seg mye på en generasjon. På 
biblioteket i dag kan man lese Donald, 
sjekke epost, sette seg ned med en avis, 
spille PC-spill  eller brettspill, gjøre lekser, 
studere, treffe folk, i tillegg til å låne bøker, 
filmer og musikk. Den digitale utviklingen 
i samfunnet endrer måten å arbeide og 
kommunisere på. Bibliotekene har i stor 
grad klart å utvikle seg i takt med forand-
ringene i samfunnet.”

Kronprins Haakon under åpninga av  
bibliotekmøtet på Hamar 17. mars.

Bibliotekmøtet på Hamar ble beæret 
med både kongelig, musikalsk og depar-
temental øvrighet. Kronprinsen leste fra 
Victor Hugos «De elendige». Ole Edvard 
Antonsen spilte så en trompetentusiast 
fikk frysninger. Og Anniken Huitfeldt talte 
direkte til oss om Kulturdepartementets 
bibliotekpolitiske grep den siste tida. 

Noen ble litt imponert over Huitfeldts 
direkte tale. For hvem har opplevd før at en 
kulturminister dreper et ”konkurrerende” 
initiativ fra et annet departement direkte 
på talerstolen? Bare timer etter at Univer-
sitets- og høgskolerådet hadde foreslått å 
flytte 12-14 av ABM-utviklings stillinger til 
Kunnskapsdepartementet, i stedet for til 
Nasjonalbiblioteket, sa Huitfeldt til oss at 
det ikke kommer på tale. Nå må nok Huit-
feldt gjøre noe mer enn å nevne det i en 
tale til oss, for å sikre disse stillingene for 
Nasjonalbiblioteket. Men tøft er det i alle 
fall, å gi sånne signaler på strak arm.

Noen ble altså litt imponert. Jeg ble også 
litt imponert. Men jeg ble også frustrert. 
Ikke nødvendigvis over innholdet i det hun 
sa, men i problemene med å få tak i det. 
Dels skyldes dette at vi i enkelte spørsmål 
fikk tåketale som svar på ting hun utmerket 
godt visste at vi lurte på. For eksempel om 
ABM-utvikling skal fortsette, og med hvor 
mange bokstaver.   

Kulturministeren sier: ” I kjølvannet av 
endringene på bibliotekfeltet er det spørs-
mål om samordning også på museums- og 
arkivfeltet, og fortsatt ha ABM som sådan. 
Det er naturlig å diskutere dette, da mange 
av de utfordringene som gjelder for bibli-
otek, også gjelder for andre områder.” 

Så langt helt greit. Dette er simpelthen 
en melding om at diskusjonen er åpnet. 
Men så fortsetter hun umiddelbart: 

”I dag tar Nasjonalbiblioteket det ope-
rative ansvar for hele biblioteksektoren. 
Nasjonalbiblioteket har også ansvaret 
for biblioteksøk. Biblioteksøk er i sin tur 
grunnlaget for et felles ABM-søk. Mange 

Hva sa hun?
av framtidas digitale tjenester i alle tre sek-
torene vil bygge på dette arbeidet. Derfor 
er det også avgjørende for det tverrfaglige 
arbeidet at vi har en sterk bibliotek[…].  Vi 
har også gitt oppgaven til Riksarkivet og 
Nasjonalbiblioteket i fellesskap å utvikle en 
digital langtidslagring for hele feltet.”

Hva er dette for noe? Hvorfor nevnes 
biblioteksøk som et hovedmoment i for-
bindelse med ABM-utviklings framtid? Og 
så ABM-søk. Og så ”derfor er det også 
avgjørende…” Utallige tolkningsforsøk ble 
gjort av bibliotekfolk på Hamar etter dette. 
Noen mente hun la ned ABM-utvikling 
på direkten. Andre mente at hun la hele 
ABM-utvikling under Nasjonalbiblioteket. 
Atter andre… Og ingen nettsider, blogger 
eller twitringer etterpå kunne oppklare hva 
dette betød.

Poenget mitt er at kulturministeren må 
skjerpe seg. Det er å be om bortkastede 
debatter og sløst energi når sånne halv-
kvedete viser slynges ut til en forsamling. 
Særlig når hun vet at bibliotekmiljøet er en 
smule skeptisk til statlig bibliotekforvaltning 
for tida.

Og et siste sukk, bokstavelig talt: Når du 
er kulturminister og sender ut muntlige sig-
naler, som ikke leveres ut skriftlig etterpå, 
så må du kunne samle nok pust i begyn-
nelsen av setningene til at det bærer helt 
ut. Huitfeldt må gjerne ha taleproblemer, 
men da kan hun ikke sende styringssignaler 
bare i muntlig form. 

Det ligger merkelig nok ingen taler av 
Huitfeldt ute på departementets nettsider. 
Kanskje hun har sendt alle til Nasjonalbi-
blioteket? 
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