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Arbeid og pensjon: - Hva får jeg?

Arbeid og pensjon henger nøye sammen, og det dukker 
opp mange spørsmål når 190.000 personer født fra 
1944 til og med 1948 får brev fra NAV om pensjons-
mulighetene sine. Forfatteren av boka Pensjon – helt 
enkelt, Eirik Falk, svarer på noen av dem.
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Hverdagen i en fagforening, en 
hvilken som helst fagforening, er til en 
viss grad preget av alvorlige konflikter. 
Det er nemlig ofte når det går galt at 
henvendelsene til fagforeningen kom-
mer. Når det er i ferd med å gå galt, 
eller når det allerede har gjort det. 
Etter hvert gjør man seg sine tanker om 
årsakssammenhenger, eller utløsende 
faktorer. Og også om hvordan noen 
av konfliktene kunne ha vært unngått.

Enkle uoverensstemmelser
Konflikter kan være så mangt. De kan 

være små, store, handle om verdier, 
interesser, roller, innflytelse, eller en 
konkret måte å løse et praktisk problem 
på. De kan være enkle. Enkle å se, 
enkle å løse. Så enkle at det man mener 
når man sier konflikt, egentlig kanskje 
er mer som en uoverensstemmelse å 
regne. Jeg har etter hvert arbeidet mye 
med uenigheter på arbeidsplasser, 
og vet godt at det at det har oppstått 
uenighet ikke på noen måte er ensbe-
tydende med at man har en alvorlig 
konflikt. 

De enkle konfliktene er en uoverens-
stemmelse eller åpen uenighet mellom 
mennesker eller grupper av mennes-
ker, der partene i konflikten har ulike 
interesser, meninger eller forståelse 
av et problem, men der man allikevel 
er i stand til 1) å finne en løsning på 
grunnlaget for uenigheten 2) å bilegge 
uenigheten og 3) å legge den bak seg. 
Dette er gjenkjennbart som en helt 
vanlig øvelse på ethvert arbeidssted.

Vanskelige konflikter
Men en enkel konflikt bærer også 

kimen i seg til å kunne bli alvorlig, har 
jeg sett. 

Hvorfor? Hvorfor er det slik at små 
uoverensstemmelser kan føre til alvor-

lige konflikter i en sammenheng, mens 
ganske alvorlige motsetninger løses 
uten at det oppstår verken problemer 
eller konflikter i andre sammenhenger? 
Når går en uenighet, en motsetning 
mellom to kolleger eller flere over til å 
bli en alvorlig konflikt? Det er helt sik-
kert flere årsaker og uheldige omsten-
digheter som ligger bak. Og jeg skal 
ikke påberope meg å kjenne fasiten, 
ikke på noen måte. Men jeg registrerer 
at faktorer som gjensidig respekt og 
tillit, samt åpenhet og god kommunika-
sjon, er viktig. Folk er forskjellige, og 
ulikhetene mellom mennesker kommer 
nok aldri så tydelig til uttrykk som når 
uoverensstemmelsene oppstår.

Tillit
Jeg tror tillit spiller en vesentlig rolle 

i samarbeidsrelasjoner. Når det opp-
står en uoverensstemmelse eller en 
enkel konflikt, blir tillit enda viktigere. 
Tillit til at også andre handler rasjonelt 
og overveid, tillit til at også andre vil 
virksomheten og kolleger vel, tillit til at 
også andre har kompetanse og kunn-
skaper. Når alvorlige konflikter oppstår 
virker det på meg som om manglende 
tillit er det som på mange måter leder 
konflikten inn i et større alvor. Når 
kollegaer mister tilliten til hverandre, 
slutter de å se på uoverensstemmelsen 
som en saklig uenighet, og begynner 
å tenke og utrykke seg som om det 
er en person som er selve problemet. 

De involverte begynner å karakteri-
sere hverandre og tillegge hverandre 
motiver. Man har ikke tillit til at andre 
handler i tråd med rasjonell og overveid 
overbevisning, men tillegger en annens 
motsatte standpunkt det at han ”ikke 
forstår”, eller ”aldri har skjønt”, eller 
betydelig verre ting. Heri ligger kimen 
til at konflikten kan bli alvorlig. 

Mistillit
Uoverensstemmelsen starter nok 

med en konkret hendelse, en uenighet, 
misforståelse eller ulike interesser, men 
konflikten starter med mistilliten og den 
negative vurderingen av andres hand-
linger og egenskaper som følger av 
dette. Overgangene er ofte glidende. 
Noe som er en helt grei og skvær saklig 
uenighet den ene dagen, kan ese seg 
opp til mistillit i løpet av kort tid. Derfor 
er det at man som tillitsvalgt ofte ”går 
fem på” i slike sammenhenger. Man 
løser uenigheten, bare for å finne ut at 
ingenting egentlig er løst, de negative 
personkarakteristikkene blir værende, 
samarbeidsproblemene vokser. Og det 
er da det blir helt tydelig at vi har å 
gjøre med en alvorlig konflikt. 

Mistillit kan starte ensidig, med at 
en person mister tilliten til en annen, 
men det blir alltid gjensidig. Dersom 
noen åpenbart ikke har tillit til deg, vil 
du nemlig automatisk miste tilliten til 
dem. Slik er det. Det er helt umulig å 
ha tillit til et menneske som uttrykker 

Lederen har ordet

På samme måte som mistillit er en faktor 
i tilblivelsen av en alvorlig konflikt, er gjenopp-
bygging av tillit en vei ut av den. ”
”
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[ LEDEREN HAR ORDET ]

en grunnleggende mistillit til deg. Tillit er en 
ytterst gjensidig relasjon. 

Tidstyver i arbeidslivet
Mistillit kan på mange måter virke uskyldig. 

Fordi det ofte er snakk om små hentydninger 
i mange sammenhenger. Det kan dessuten 
være vanskelig å avdekke for den som ikke er 
en del av det. Men mistillit er minefelt som kan 
poppe opp ved den minste anledning, lenge 
etter at den opprinnelige uoverensstemmelsen 
er løst. Disse underliggende kimer til konflikter 
er det vel verdt å tenke over. For de er store 
tidstyver i arbeidslivet, og de er ødeleggende 
for enkeltmennesker.

Raushet
Når det har oppstått en alvorlig konflikt 

på en arbeidsplass, eller i relasjon mellom 
to kolleger blir ofte all kommunikasjon og 
samhandling vanskelig. Helt enkle spørsmål 
og helt enkle avtaler blir kronglete å få til. 
Kontakt blir ubehaglig, nesten skummelt.  Det 
oppstår et stort behov for formaliteter som 
ramme for kommunikasjon, siden det ligger 
potensial for store konflikter og gjensidige 
angrep i all samhandling eller samtale. Alt som 
kan tolkes negativt, blir tolket negativt. Vanlig 
raushet og alminnelig overbærenhet i forhold 
til små feil eller ugjennomtenkte utsagn er ikke 
til stede, og dermed oppstår hele tiden nytt 
konfliktstoff som legges til konflikten. Samtidig 
som alle involverte i konflikten blir frustrerte 
over selv å bli utsatt for akkurat den samme 
mistenkeliggjøringen som de utsetter andre 
for. Folk som befinner seg i dette landskapet 
må bruke mye tid på å forsøke å sikre at de 
forblir uangripelige. Det sier seg selv at ener-
gilekkasjene blir store.

Det jeg av og til har erfart er at mange ikke 
er seg bevisst, at uttalt mistillit fra deres side 
har virkninger. Slik at det kommer som en stor 
overraskelse når alvorlige konflikter oppstår 
som følge av en kime som har ligget der hele 
tiden. 

Gjenoppbygging av tillit
På samme måte som mistillit er en faktor i 

tilblivelsen av en alvorlig konflikt, er gjenopp-
bygging av tillit en vei ut av den. Enklere vil 
det imidlertid være å bli seg bevisst de meka-
nismene som er i sving når konflikter oppstår, 
slik at man kan forsøke å unngå dem. Og det 
er derfor jeg skriver om konflikt selv om solen 
skinner og gresset grønnes. I håp om at det 
er med konflikt-triggere som det er med troll 
flest: At de ikke liker lys. 

Monica Deildok
Forbundsleder
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[ LØNNSFORHANDLINGER ]

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

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

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

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

Søknad sendes til bf@bibforb.no.

Stipend for 
BF-medlemmer

Tekst & foto:   Erling Bergan

- Dette er en mulighet vi gir medlem-
mer og tillitsvalgte til å få vite hva som ble 
resultatet av årets lønnsforhandlinger, sier 
forbundsleder Monica Deildok. Hun skal 
selv være foredragsholder på kickoff i Øst-
fold BF 31. mai og Vestfold BF 1. juni. 

- Arrangementet i Østfold skal være i 
fylkesbibliotekets lokaler i Hamburgerskuret 
i Fredrikstad 31. mai kl 10.00 – 15.00, for-
teller fylkesleder Lise Haugen Larsen. Hun 
håper mange holder av dagen og benytter 
sjansen til å få fersk og god informasjon. 

- Kickoff er en god anledning til å få fris-
ket opp hvordan man fremmer krav, hvilke 
momenter som gjelder spesielt i årets runde 
med lokale forhandlinger og å utveksle er-
faringer og kunnskap mellom de som skal 
føre forhandlinger lokalt, sier forbundsleder 
Monica Deildok. Hun presiserer at disse 
møtene er åpne for alle BF-medlemmer, 
enten du er tillitsvalgt eller ikke. 

I Vestfold BF er det fylkesleder Richard Mad-
sen som trommer sammen til kickoff 1. juni. 

- Det blir sentralt i fylket, og på ettermid-
dagstid. Med servering. Nøyaktig tid og 
sted vil medlemmene i fylkeslaget få direkte 
melding om på epost, forteller Richard. 

Sjekk medlemsregisteret
Han legger til at dette er en fin anled-

ning for alle til å gå inn og sjekke at BFs 

I disse dager legges planene for en av BFs aller nyttigste aktiviteter – de fylkesvise 
kickoff-arrangement før de lokale forhandlingene. 

Kom på kickoff!

Kristin Østerholt, Richard Madsen og Stine Lindstad fra styret i Vestfold BF ønsker velkommen til 
forhandlings-kickoff 1. juni. (Foto: Erling Bergan)

God søking til 
master i Tromsø
Fra dok.vit. ved Universitetet i Tromsø 
får vi rett før deadline opplyst at de 
har 18 søkere til master i dokumenta-
sjonsvitenskap. Det vil si at interessen 
for masterstudiet nesten er på linje 
med bachelorstudiet. Professor Niels 
Windfeld Lund gir uttrykk for stor 
tilfredshet. - Kanskje er vi på vei til å 
få en ny ABM-utdanning på master-
nivå, noe vi har kjempet for så lenge, 
kommenterer Lund, som vil informere 
mer om denne søkergruppen i neste 
nummer av Bibliotekaren. 

medlemsregister har rett epost-adresse 
registrert på dem. Medlemsregisteret 
kommer man til ved å klikke ”Oppdatere 
medlemsinformasjon”-knappen på BFs 
nettsider. Da kan du sjekke flere opplys-
ninger i samme slengen: adresse, telefon-

nummer, lønn, stillingsprosent, m.m. 
De andre fylkeslagene hadde ikke 

meldt inn dato for sine kickoff da dette 
bladet gikk i trykken. Men alle medlem-
mer vil få melding fra sine fylkeslag når 
dette er klart. 
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Brevet fra NAV gjelder utbetaling fra fol-
ketrygden, men for de fleste er pensjon 
sammensatt av flere deler, og som Eirik 
Falk forklarer forskjellen på.

-Hva er grunnbeløpet i Folketrygden, 
og hva betyr det for min pensjon?
- Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget 
med virkning fra 1. mai hvert år og er i 
dag 72.881 kroner. Beløpet er en bereg-
ningsfaktor som brukes for å beregne de 
fleste ytelsene i folketrygden, bl.a. brukes 
det til å fastsette de årlige pensjonspoen-
gene som senere benyttes til å bestemme 
størrelsen på tilleggspensjonen.

- Hvem har rett til grunnpensjon 
i folketrygden?
- Alle med minst tre års botid i Norge 
mellom fylte 17 og 66 år (også kalt 
trygdetid) har rett til grunnpensjon. År 

Arbeid og pensjon:

- Hva får jeg?
Arbeid og pensjon henger nøye sammen, og det dukker opp mange spørsmål når 
190.000 personer født fra 1944 til og med 1948 får brev fra NAV om pensjonsmu-
lighetene sine. Forfatteren av boka Pensjon – helt enkelt, Eirik Falk, svarer på noen 
av dem.

med arbeidsinntekt mellom fylte 67 og 
70 år gir også trygdetid, og fra 1.1.2011 
blir dette endret til 75 år. Full grunnpen-
sjon oppnås når en person har minst 40 
års trygdetid. Full grunnpensjon er for 
enslige lik et grunnbeløp, mens det for 
gifte og samboende er på 85 prosent av 
grunnbeløpet.

- Hva er tilleggspensjon i folke-
trygden, hvordan beregnes den, 
og hvem har rett til den?
- Tilleggspensjon i folketrygden er den 
delen av pensjonen som avhenger av 
hva man har hatt i arbeidsinntekt i den 
yrkesaktive delen av livet. Den beregnes 
ved å sette gjennomsnittet av de 20 beste 
pensjonspoengene inn i en formel som 
regner ut tilleggspensjonen. For å få rett til 
full tilleggspensjon må man ha minst 40 år 
med arbeidsinntekt på over et grunnbeløp, 

altså 72.881 kroner.

- Hva er tjenestepensjon, og hvem 
har rett til det?
- Tjenestepensjon er den pensjonsord-
ningen man har på sin arbeidsplass. 
Alle som er ansatt i stat, kommune eller 
fylkeskommune har en tjenestepensjon 
hvor man er garantert å få en samlet 
pensjon fra folketrygden og arbeidsgive-
ren på til sammen 66 prosent av lønnen 
på avgangstidspunktet, dersom man har 
vært ansatt i offentlig sektor i minst 30 
år. I private bedrifter vil tjenestepensjo-
nen være et tillegg til det man får fra 
folketrygden, og størrelsen på denne kan 
variere mye. I privat sektor skilles det også 
mellom innskuddsbasert - og ytelsesba-
sert tjenestepensjon. I en ytelsesbasert 
pensjonsordning er det størrelsen på 
pensjonen som er fastsatt, for eksempel 

[ PENSJON ]
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at den sammen med folketrygden skal 
utgjøre 62 eller 66 prosent av sluttlønnen 
I en innskuddsbasert ordning er det stør-
relsen på hvor mye som skal innbetales 
til pensjonsordningen, som er fastsatt. 
Ytelsesbaserte ordninger er som oftest 
livsvarige, mens innskuddsbaserte blir 
utbetalt over en på periode som må være 
minst 10 år fra fylte 67 år. I en innskudds-
basert ordning er det den ansatte selv 
som bestemmer hvordan det oppsparte 
beløpet skal forvaltes. En innskuddsbasert 
ordning vil derfor framstå mer som en 
spareordning enn en rettighet, som en 
ytelsesbasert ordning vil være.

- Hva er obligatorisk 
tjenestepensjon?
- Loven om obligatorisk tjenestepen-
sjon ble innført i 2006, og pålegger alle 
arbeidsgivere i privat sektor å etablere 

en pensjonsordning for sine ansatte. 
Loven baserer seg på regelverket om 
innskuddsbasert tjenestepensjon og sier 
at det minste en arbeidsgiver skal kunne 
innbetale til en slik ordning er 2 prosent 
av den ansattes årlige lønn som overstiger 
et grunnbeløp. Det skal ikke innbetales 
til pensjonsordning for den del av lønnen 
som overstiger 12 ganger grunnbeløpet.

- Hva er avtalefestet pensjon (AFP), 
og hvem har rett til det?
- Avtalefestet pensjon er en pensjonsord-
ning som er fastsatt i tariffoverenskomst 
mellom arbeidsgiver og arbeidstakers 
hovedorganisasjoner, samt i stat og kom-
mune. Det betyr at i privat sektor er det 
kun ansatte i bedrifter som er omfattet av 
en tariffavtale som har rett til AFP. Kravet 
er altså at det er bedriften som må være 
organisert, det er ikke noe krav om at den 

enkelte ansatte må være medlem av en 
fagforening. Det også krav til hvor lenge 
den ansatte har vært ansatt i en bedrift 
med AFP-rettigheter for å kunne få AFP.

- Hva skiller AFP i offentlig og 
privat sektor?
- Fram til 31.12.2010 er hovedprinsippene 
i disse ordningene ganske like. AFP er 
en selvstendig pensjonsordning som gir 
mulighet til å gå av med pensjon fra 62 år, 
mens folketrygden først blir utbetalt fra 67 
år. I privat sektor er pensjonen lik det man 
vil få i folketrygd fra 67 år + et skattefritt 
AFP-tillegg på 950 kroner per måned. I 
offentlig sektor vil AFP fra 62 år være lik 
det man vil få fra folketrygden fra 67 år + 
et skattepliktig tillegg på 1.700 kroner per 
måned. Fra fylte 65 år er AFP i offentlig 
sektor lik det man vil få i tjenestepensjon, 
det vil si 66 prosent av sluttlønn.

[ PENSJON ]
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Fra 1.1.2011 blir AFP i privat sektor 
endret, slik at den blir tilpasset den 
nye folketrygden med rett til uttak 
av pensjon fra 62 år. AFP i privat 
sektor vil da bli et livsvarig tillegg til 
folketrygdens pensjon. Dette tillegget 
(AFP-pensjonen) blir høyere jo senere 
man velger å ta ut AFP, på samme 
måte som folketrygden. AFP i offent-
lig sektor blir imidlertid videreført slik 
den er i dag.

- Hva må den enkelte gjøre selv 
for å finne ut om sine eventuelle 
AFP-rettigheter hos nåværende 
og /eller tidligere arbeidsgi-
vere?
- AFP-rettighetene i privat sektor vil 
man kunne få vite ved å ta kontakt med 
NAV eller Felleskontoret for LO-NHO-
ordningene. I offentlig sektor må man 
ta kontakt med arbeidsgiver.

- Går det an å kombinere jobb 
med delvis AFP, fra når og hvor 
lenge?
- I offentlig sektor, og for de som går 
av før 1.1.2011 i privat sektor kan man 
ta ut delvis AFP (minimum 20 prosent) 
og kombinere dette med arbeid. Da vil 
NAV fastsette hvor mye man har lov til 
å tjene ved siden av, men det vil være 
basert på inntekten før man gikk av. 
De som tar ut full AFP i offentlig sektor 
eller før 1.1.2011 i privat sektor kan 
imidlertid ikke tjene mer enn 15.000 
kroner i året. Ved fylte 67 år overtar 
imidlertid folketrygden, og da kan man 
tjene så mye man vil ved siden av.

Hvis man tar ut AFP i privat sektor 
etter 1.1.2011 må man ta ut 100 pro-
sent AFP-pensjon. Man kan imidlertid 
ta ut delvis folketrygd (minimum 20 
prosent). Til gjengjeld er det ikke noen 
grenser for hvor mye man kan tjene 
ved siden av pensjonen. I offentlig 
sektor er imidlertid reglene de samme 
som i dag også etter 1.1.2011.

- Hva betyr samordning av pen-
sjon? (mellom ektefeller/sambo-
ere og for enkeltpersoner)
Svar: Jeg regner med at det man her 
sikter til er reglene for redusert grunn-
pensjon og ikke samordningsreglene 
i offentlig tjenestepensjon. Redusert 
grunnpensjon (85 % av grunnbeløpet) 
får gifte pensjonister og samboere 
som har eller har hatt felles barn, samt 

personer som har bodd sammen i minst 
12 av de siste 18 månedene. De øvrige 
har rett til full grunnpensjon (et grunn-
beløp). Dette gjelder altså kun enslige 
pensjonister.

- Hva er forskjellen på pensjonsal-
der og aldersgrenser?
- Pensjonsalder er den alderen hvor man 
har rett til å gå av med pensjon, mens 
aldersgrense er den alder hvor man ikke 
lenger har krav om å kunne bli stående i 
jobben. For de fleste av oss vil disse være 
sammenfallende på 67 år. I offentlig sek-
tor er aldersgrensen fastsatt til 70 år, med 
pensjonsalder 67 år. Enkelte yrkesgrup-
per har såkalte særaldersgrenser som er 
lavere enn den generelle (for eksempel 
politi, militært personell, brannfolk etc.).

- Hva er 85-årsregelen som mange 
snakker om?
- Dette er en regel vi finner i offent-
lig sektor, og gjelder for alle som har 
særaldersgrense. Regelen går ut på at 
dersom summen av den ansattes alder 
og tjenestetid er 85 år eller mer, kan han 
eller hun gå av med pensjon inntil 3 år 
før aldersgrensen.

- Vil det lønne seg for aldersgruppen 
født i 1944 til 1948, og som har fått 
brevet fra NAV, å ta ut pensjon fra 
Folketrygden fra 1.1.2011?
- Dette er det umulig å gi noe generelt 
svar på. Det beste rådet er å kontakte 
NAV for å få foretatt en servicebereg-
ning av ulike alternativer. Generelt kan 
man si at jo lenger man jobber, jo høyere 
årlig pensjon vil man få, fordi den sam-
lede pensjonen skal fordeles på flere år 
(forholdstall). For disse aldersgruppene 
blir pensjonen fortsatt beregnet etter de 
samme hovedprinsippene som i dag, de 
20 beste årene avgjør tilleggspensjonens 
størrelse. Det betyr at fortsatt jobb ikke 
vil gi noen høyere tilleggspensjon, med 
mindre disse årene vil bli blant de 20 
beste eller at man har mindre enn 40 år 
med poengopptjening 1.1.2011.

- Hvem i årgangene 1944 til 1948 
vil tjene på å gå av med pensjon så 
fort de kan etter 1.1.2011?
- Her er vel svaret det samme som på for-
rige spørsmål; ta kontakt med NAV.

- Vil noen i årgangene 1944 til 
1948 tjene på å gå av med pensjon 

allerede i år?
- Nok en gang; når det gjelder individuell 
rådgivning er det beste rådet jeg kan gi, 
å henvise de som lurer på dette til NAV 
for å få en serviceberegning. En forut-
setning for å kunne gå av allerede i år, er 
imidlertid at de har rett til å kunne gå av 
med AFP. Har de ikke det, må de vente 
til etter 1.1.2011 med å gå av.

- Vil det alltid lønne seg å jobbe 
framfor å gå av helt eller delvis 
med pensjon?
- Dette er et spørsmål jeg har vanskelig 
for å svare ja eller nei på. Jeg vil heller 
beskrive følgene av å jobbe eller å ta ut 
pensjon, så får det være opp til den en-
kelte å trekke konklusjonen. Det er en ve-
sentlig forskjell for de som er født i 1953 
og tidligere og de som er født i 1963 eller 
senere. For de som er født i 1954 – 1962 
vil det være en mellomting.

For fremtidige generasjoner (født 
1963 og senere) vil all arbeidsinntekt 
(helt opp til 75 år) være med på å øke 
den årlige pensjonen, i tillegg til at den 
årlige pensjonen vil bli høyere fordi den 
skal deles på færre år. For de som er 
født i 1953 og tidligere vil kun delingen 
på færre år gi høyere pensjon ved å 
jobbe lenger, slik at fortsatt jobb vil for 
disse bety mindre.

Hvorvidt den enkelte skal velge jobb 
eller pensjon avhenger av om han eller 
hun ”har tenkt å leve lenge”. En som 
lever lenge vil få en bedre økonomi som 
pensjonist ved å jobbe noen år ekstra. 
Dette må veies opp mot risikoen for å 
få en kortere levetid ved å jobbe lenger. 
Her er det en individuell avveining som 
må tas av den enkelte ut fra egen helse, 
arbeidets art samt tanker og ønsker 
omkring pensjonstilværelsen.

- Hva er en fripolise, og hva har 
den å si for min pensjon?
- En fripolise er en opptjent pensjonsrett 
man har fra en tjenestepensjonsordning 
hos en tidligere arbeidsgiver. Denne vil 
bli utbetalt i tillegg til annen pensjon den 
dagen man går av. Fripolisen blir forval-
tet av pensjonsleverandøren forsikrings-
selskapet eller pensjonskassen), og den 
blir tilført den samme avkastningen som 
aktive tjenestepensjonsordninger hos 
samme leverandør. Fripolisen er den 
enkeltes personlige eiendom, og den 
kan derfor flyttes til det selskap man 
selv måtte ønske, uavhengig av hvor 

[ PENSJON ]
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den tidligere tjenestepensjonsordningen 
var plassert. Det finnes i dag selskaper 
som har spesialisert seg på forvaltning 
av fripoliser.

- Vi kan tjene opp pensjon i Fol-
ketrygden til vi fyller 75 år. Kan 
arbeidsgiver si deg opp når du 
fyller 67 år, dersom du ikke har 
full pensjonsopptjening?
- Arbeidsmiljøloven sier at ”Arbeids-
forholdet kan bringes til opphør når 
arbeidstaker fyller 70 år. Lavere alders-
grense kan følge av annet grunnlag når 
grensen er saklig begrunnet og ikke 
forholdsmessig inngripende”. Denne 
bestemmelsen ble tilføyd i loven med 
virkning fra 1.1.2010.

- Hva betyr det at hver person har 
en pensjonsbeholdning?
- Pensjonsbeholdning er noe som kun 
opptjenes av de som er født i 1954 
og senere, og som får full effekt først 
for de som er født i 1963 og senere. 
Pensjonsbeholdningen er en personlig 
”pensjonskonto” som bokføres hos NAV 
på den enkelte av oss. Den framkommer 
ved at 18,1 prosent av hvert eneste års 
arbeidsinntekt ”settes inn” på denne 
”kontoen”. Kontoen blir hvert år tillagt en 
”avkastning” tilsvarende den generelle 
lønnsøkningen i Norge. Når man tar ut 
pensjon blir denne pensjonsbeholdningen 
delt på et delingstall. Dette delingstallet 
fastsettes når det enkelte årskullet fyller 
61 år, og skal gjenspeile hvor lenge den 
enkelte har igjen av antatt levetid ved 
uttak på ulike aldre fra 62 til 75 år. 
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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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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 
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

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 
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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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

 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 
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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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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.
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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

Nyttige nettsider om arbeid  
og pensjon finner du på på 
seniorpolitikk.no, der også 
denne artikkelen er publisert.
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Tekst:   Tore Eugen Kvalheim
           Leder i YS

Likelønnspotten, som skal rette opp 20 
års tilsynelatende stabile lønnsforskjeller, 
har blitt debattert helt siden Likelønns-
kommisjonen la fram sin innstilling for to 
år siden. Årets lønnsoppgjør vil bli målt 
på om vi klarer å redusere forskjellene 
mellom kvinner og menns lønn. YS tar ut-
fordringen med å få til et likelønnsløft som 
kan rette opp historiske skjevheter. Men 
fokuset på likelønnspotten må ikke over-
skygge det faktum at flere mekanismer 
fører til forskjell i avlønning av kvinner og 
menn. Selv om likelønnspotten kan bidra 
til å minske forskjellene, må andre tiltak 
settes i verk for at lik lønn skal bli varig.

Den ”forbannede balansen”
Hovedårsaken til at kvinner tjener 85 

prosent av menns lønn, skyldes den 
”forbannede balansen” som Arbeids-
forskningsinstituttet (AFI) beskriver i 
YS Arbeidslivsbarometer: Kvinner job-
ber mindre og mange av dem er ansatt 
i offentlig sektor. Menn jobber i privat 
sektor og ofte mer enn full stilling målt i 
arbeidstid. Tilstanden er stabil. Det ser ut 
som morgendagens kvinner kommer til å 
følge sine mødre inn i dårlig betalte jobber 
i offentlig sektor. Det skyldes ikke at jenter 
og gutter ikke har like muligheter til å velge 
utdanning og jobb i alle sektorer. Hvorfor 
viderefører vi da dette mønsteret? Og hva 
kan vi gjøre for å bryte det? Hvor stort 
kollektivt ansvar skal vi ta for individuelle 
valg i forhold til jobb, karriere, familie og 
egne liv? 

Skjer ikke i et vakuum
Det er for enkelt å hevde at likelønns-

problemene skyldes individuelle valg. 
Å velge yrke, få barn, gå inn i redusert 
stilling, eller lederstillinger skjer ikke i 
et vakuum. Vi styres av forventninger, 
normer og ytre rammer. Vi kjenner alle 
historien om mannen som jobber i privat 
sektor. I det han skal bli far, oppdager 
han følgende: Tar han som nybakt pappa 
ut permisjon, taper familien mange tusen 

YS om likelønnspotten:

- Pappa må hjem!
kroner i måneden. Derfor tar han ikke ut 
mer enn den lovpålagte ”fedrekvoten”, 
selv om han kanskje ønsker noe annet. Og 
for kvinnen som ikke møter fleksibilitet på 
jobb som nybakt mor er valget like enkelt: 
Hun velger å jobbe 80 prosent for å lette 
stresset og samvittigheten overfor både 
arbeidsgiver og familie. 

Jevnere fordeling
Summen av slike mekanismer, som 

rammer alle kvinner og menn - uavhen-
gig om de er i en familiesituasjon eller 
ikke, gjør at vi ikke kan si at kvinner og 
menn verdsettes likt i arbeidsmarkedet. 
Her ligger nok også noe av forklaringen 
på at kvinner har en løsere tilknytning til 
arbeidslivet enn menn. Når den kollektive 
verdsettingen av kvinners arbeidsinnsats 
ikke er like høy som menns, blir valget i 
familien enklere: Det blir da kvinnen, ofte 
ansatt i et lavtlønnsyrke, som tar den 
største arbeidsbyrden hjemme. En jevnere 
fordeling av hjemmearbeid og omsorgs-
oppgaver er avgjørende for at kvinner og 

menn får lik tilknytning til arbeidslivet og 
at de verdsettes likt - ute og hjemme. En 
jevnere fordeling av hjemmearbeid og 
omsorgsarbeid må starte allerede når 
barna våre er små, og spesielt i fødsels-
permisjonstiden. 

Fullfinansiert fødselspermisjon
Derfor er det viktig at flere fedre tar ut 

mer permisjon. Skal vi lykkes med det, må 
far få fulle rettigheter til selvstendig opp-
tjening av permisjon. Dessuten må staten 
fullfinansiere fødselspermisjonen. Først 
da kan familien ta reelle valg, som ikke er 
styrt av økonomi, normer og arbeidsgivers 
forventning til arbeidsdeltagelse. Kanskje 
er det riktigere bruk av likelønnspotten å 
sørge for å få menn hjem? Likestilling i 
hjemmet er godt for ekteskapet, gir likere 
lønnsutvikling for kvinner og menn, og ikke 
minst; den skaper bedre rollemodeller for 
oppvoksende generasjoner. 

I folks hoder
Likelønnsproblematikken er sammen-

satt. Mange av faktorene som skaper 
lønnsforskjeller sitter i folks hoder. Det 
tar lang tid å snu holdninger, normer 
og forventninger til hvordan kvinner og 
menn opptrer i jobb, hjem og samfunn. 
Oppdragelsen av barna våre er av stor 
betydning. Tradisjonelle valg av utdan-
ning, som igjen fører til at vi har et større 
kjønnsdelt arbeidsmarked enn mange 
andre vestlige land, er fortsatt en stor 
utfordring. For å få til en snuoperasjon 
må en ofte tvinge mennesker inn i nye 
handlingsmønstre. Men noen valg tas 
ikke bare ut fra sedvane og forvent-
ning. Når en familie i etableringsfasen 
velger permisjonsløsning, må det ikke 
være slik at økonomien får overstyre. 
Konsekvensen av ”tradisjonell” deling 
av permisjonen er årevis med skjev for-
deling av arbeid både hjemme og ute. Vi 
kan ikke slå oss til ro med at samfunnet 
har gjort nok for å fremme likestilling og 
likelønn før vi vet at kvinner og menn 
har reelle valgmuligheter. En start kan 
være å gi kvinner og menn like mulighet 
til foreldrepermisjon. 

Konsekvensen av ”tradisjonell” deling av  
permisjonen er årevis med skjev fordeling av ar-
beid både hjemme og ute, skriver YS-leder Tore 
Eugen Kvalheim, som tar til orde for å gi kvinner 
og menn like mulighet til foreldrepermisjon.  
(Illustrasjonsfoto: Sarah Katzenell/CC)

[ LIKELØNN ]
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Tekst:   Pål N. Arnesen
           Leder i YS Stat

Gjennom en medlemsundersøkelse 
hos YS Stats forbundet Parat, avdekkes 
det at så mange som ¼ av de stats-
ansatte ikke har medarbeider- eller 
utviklingssamtale med sin nærmeste 
leder. Under ti prosent av de spurte 
rapporterer at det finnes system for 
kompetanseheving i egen etat. Sta-
tens egen medarbeiderundersøkelse 
bekrefter funnene - dialogen mellom 
leder og ansatt er manglefull og usys-
tematisk. 

Å tro at lokale forhandlinger skal bli 
reelle og likeverdige, når lederne ikke 
snakker om kompetanse, utvikling og 
hva som skal til for å få lønnsmessig 
uttelling i lønnsforhandlinger med den 
enkelte, blir naivt. 

En forutsetning for at en lokal 
lønnspolitikk evner å se individenes 
prestasjoner og kompetanse, er at en 
har førstelinjeledere med et bevisst 
forhold til å ivareta ALLE ansatte. 
Førstelinjelederne må også ha kunn-
skap om lov- og avtaleverk. Dessverre 
savner vi dette hos mange statlige 

Statlige ledere er 
ikke gode nok

ledere, og organisasjonenes vilje til å 
fordele lønnsmidler lokalt blir derfor 
begrenset. 

Manglende kartlegging av kompe-
tanse og verdsetting av realkompe-

tanse, gjør at grupper blir hengende 
etter lønnmessig. En god del av disse 
gruppene er kvinnedominert. Mange 
av stillingene i staten er ikke typiske 
”yrker”, men stillinger med etatsspesi-
fikk spisskompetanse eller bred saks-
behandlerkompetanse. Hvor mange år 
formalkompetanse den enkelte drar 
med seg inn i slike stillinger, er irre-
levant. Det er den realkompetansen 
som fyller stillingens funksjon som er 
avgjørende. Manglene på systematisk 
kompetansearbeid og god ledelse har 
gjort at mange statsansatte har blitt 
hengende etter lønnsmessig.

Statens ønske om å at mer lønns-
fastsettelse skal skje lokalt, må komme 
som et resultat av at en etablerer 
bedre system for ledelse og med-
bestemmelse lokalt. Å videreutvikle 
det statlige tariffområdet er viktig for 
YS Stat. Vi går derfor gjerne i dialog 
for å få på plass bedre verdsettings-
systemer. Det er et uttalt mål for Fad 
å tiltrekke seg høyt kompetente med-
arbeidere også for fremtiden. Da må 
vi lage systemer som verdsetter den 
kompetansen som alt finnes innefor 
statlig sektor. 

 

Manglene på systematisk kompetansearbeid 
og god ledelse har gjort at mange statsan-
satte har blitt hengende etter lønnsmessig, 
skriver Pål N. Arnesen, leder i YS Stat. (Foto: 
Erling Bergan)

Gi en gave på kontonr. 1503.07.66056  eller ring 820 43 743 og gi 100 kroner
Du kan også gi ditt bidrag på www.krafttakmotkreft.no
Vi trenger din støtte – ta godt i mot våre bøssebærere!

Svein kjemper for livet 
–  og for alle oss andre

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige bøsseaksjon, 
og i år går pengene til utprøvende behandling.
Dette er behandling med nye preparater og metoder for kreftpasienter. 
Mer penger til utprøvende behandling vil gi flere kreftpasienter en ny 
sjanse og gjøre at nye kreftmedisiner og behandlingsmetoder raskere 
kan tas i bruk som standardbehandling.

Utprøvende behandling betyr en ny sjanse for den enkelte  
– og bedre kreftbehandling for oss alle.
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Tekst:    Monica Deildok
 Forbundsleder

Redaktør Odd Letnes i Bok og bibliotek 
langer i siste nummer av bladet sitt ut etter 
meg på lederplass, for så å lage en eneste 
røre av begrepene ubetjent og selvbetjent 
bibliotek og bok i butikk.

Det er på tide med en opprydning.
Begrepet ubetjent bibliotek rommer  for 

det første en umulighet. Dette har jeg gjort 
rede for i lederen i Bibliotekaren 3/2010, 
der jeg sier: 

”Det er nemlig ikke mulig med ubetjente 
bibliotek. Samlingene må vedlikeholdes og 
utvikles, hyllene må ryddes, lokalene må 
holdes i stand, som et minimum. Når man 
snakker om ubetjente bibliotek, snakker man 
da altså i realiteten om usynlige biblioteka-
rer. Usynlige, ikke fraværende.”

Ubetjent bibliotek er dernest et bibliotek-
konsept jeg finner svært lite spennende. 
Ubetjente bibliotek stiller samlingene til 
disposisjon. Dermed er veiledning, formid-
ling, kulturelle og litterære arrangementer, 
opplæringsaktiviteter, politiske debatter og 
arrangementer i samarbeid med lokale or-
ganisasjoner og lag, oppsøkende virksom-
het av ulike typer og satsingsprosjekter 
rettet mot ulike brukergrupper definert ut 
av dette bibliotek-konseptet. Noe så enkelt, 
tradisjonelt og evig populært som even-
tyrstund faller ut av konseptet ubetjent 
bibliotek. Dette er bakgrunnen for at jeg 
finner konseptet svært lite spennende. I 
likhet med veldig mange brukere vil jeg tro. 
Det er meget viktig at vi som representerer 
bibliotekarer og bibliotek i Norge, bruker 
de anledningene vi gis til å understreke 
at samlingene kun er en del av 
bibliotekets tilbud. Dersom en 
tanke om at ubetjente bibliotek 
kunne erstatte bibliotek rundt 
om i landet skulle feste seg i 
politikeres bevissthet, er det 
vår simple plikt å gjøre dem 
oppmerksomme på akkurat 
hva ubetjent bibliotek er 
til forskjell fra bibliotek. 
Hvilke behov som dek-
kes. Det er ingen tvil om 
at ubetjente bibliotek 
dekker behovet til brukere 
som ønsker å benytte seg av samlingen 
ubetjent og alene. Men det er heller ingen 

Ubetjent og selvbetjent
tvil om at ubetjente bibliotek overhode ikke 
fungerer for barn som ønsker å delta på 
eventyrstund.

Gjennom Stortingsmelding 23, og Stor-
tingets behandling av denne har politikerne 
gitt tydelige styringssignaler i forhold 
til bibliotek. Det var nettopp biblioteket 
som arena og lokalsamfunnenes storstue 
som ble løftet frem i stortingsmelding og 
behandling. Ubetjente bibliotek, i betyd-
ningen samlingen stilt til disposisjon, er et 
blindskudd i denne sammenhengen. 

Selvbetjente løsninger. Dersom en kun 
leser Letnes sin leder i Bok og bibliotek 
2/2010 kan det virke som om BF er mot-
stander av selvbetjente løsninger. Dette er 
selvsagt ikke tilfelle, og det ville jo også 
vært noe merkelig. Selvbetjent utlån er 
selvsagt meget bra, og det er noe mange 
bibliotek har arbeidet med å utvikle. Det 
at man i tilknytning til slike løsninger kan 
utvide åpningstidene i bibliotek er en lo-
gisk konsekvens, og jeg kan ikke se noe 
prinsipielt betenkelig med å gjøre enkelte 
av bibliotekets tjenester mer tilgjengelig. 
Snarere tvert i mot. Viktig å understreke i 
denne sammenhengen er at slike tjenester 
fordrer fagkompetanse. 

Bok i butikk. Man kan plukke ut enkelte 
bibliotektjenester og plassere dem hvor 

som helst. Dette gjøres kontinuerlig i bi-
blioteksektoren i dag, bibliotekarer driver 
litteraturformidling på skolene, seniorsurf 
på eldresenteret, plasserer ut barnebok-
kasser på legesentrenes venteværelser og 
holder eventyrstunder i barnehagene. Det 
er innlysende at man kan rigge til et bokut-
lån i nærbutikken. Jeg ser ingen grunn til 
at disse måtene å bringe bibliotektjenester 
ut på skal kunne føre til ødeleggende 
konkurranse for det lokale biblioteket. Jeg 
skulle tro at effekten blir det motsatte, at 
slike smakebiter fører til at mange får lyst 
til å oppsøke ”the real thing” – det lokale 
biblioteket.

Det problematiske aspektet oppstår 
dersom enkelte av disse tjenestene opp-
fattes som og blir en erstatning for biblio-
teket. Derfor er det viktig å understreke 
at det dreier seg om en utstasjonering av 
enkelte tjenester, ikke om en relokalise-
ring av biblioteket. Jeg mener at det er vår 
plikt som fagpersoner overfor politikere 
og bevilgende myndigheter å gjøre opp-
merksom på dette.  Politikere må gjerne 
vedta opprettelsen av et bok-i-butikk 
prosjekt, men de må samtidig være klar 
over akkurat hvilke bibliotekbehov dette 
dekker, og hvilke bibliotekbehov det ikke 
dekker. 
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Haraldslund bibliotek i Aalborg er samlokalisert med svømme-
hall og treningssenter, og har selvbetjent åpningstid så lenge 

disse er åpne. Men biblioteket er ikke ubetjent, bibliotekarer 
treffes også til visse tider de fleste dager. Forbundsleder Monica 
Deildok legger vekt på forskjellen på ubetjent og selvbetjent.

[ BIBLIOTEKTJENESTER OG PERSONALE ]



Vår aller beste RFID-alarmportal HD Alma har
suveren deteksjon, og vil gi lyd- og lyssignal når det
passerer materiell hvor alarmen ikke er slått av.  
Vi tilbyr også løsning hvor det rapporteres hvilke
enheter som har gitt alarm, slik at de kan merkes
med en kode for eksempel  ”Alarm” eller ”Stjålet?”
Portalen leveres i stilig designet pleksiglass og stål,

og kan monteres enten direkte på gulvet eller på en
praktisk kjørelem i aluminium. 
Nå er tiden inne for å satse på RFID-løsninger i
biblioteket! Vi har erfaring med RFID-installasjoner,
så kontakt oss gjerne for mer informasjon eller tilbud
på løsninger.

Alma går i rødt
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Styremedlemmer i fylkeslag på kurs

Styremedlemmer i Oslo/Akershus BF i gruppearbeid under kurset. Fra venstre Carl Otto Platou, Britt 
Helen Bjørnback, Janne Nordlie (med ryggen til) og Oddmund Kårevik, som er leder i dette største 
av BFs fylkeslag.

Bror von Krogh leder Buskerud BF, mens Monica Skybakmoen leder Hedmark/Oppland BF. Begge er 
lokalpolitikere og medlemmer av kommunestyret i sine hjemkommuner. På kurset delte de sine erfa-
ringer fra lokalpolitikken, og kom med tanker om hvordan BF kan jobbe lokalpolitisk.

[ BF-KURS ]

Tekst & foto:   Erling Bergan

Bibliotekarforbundets fylkeslag opp-
lever mange utfordringer og kurset var 
satt sammen som en miks med emner av 
nytteverdi for de som sitter i fylkeslage-
nes styrer. 

Monica Deildok ønsket velkommen og 
tok runden med presentasjon av delta-
kerne og gjennomgang av programmet.

Formell trygghet
Hege Herø fra YS var først ute, med 

en gjennomgang av møteledelse. Inspirert 
av Gerhardsen og Syse, tok hun for seg 
formelle regler om oppsett av dagsorden, 
taletid, avstemmingsmåter, osv. Mye var 
mynta på større møter enn fylkeslagene 
arrangerer, men Herø ga uttrykk for at den 
formelle tryggheten fra store møter kan 
komme godt med også i mindre møter.

Hanne Brunborg orienterte om BFs 
organisering, vedtektene og fylkeslagenes 

oppgaver. Deretter fikk Ragnhild Måsø 
(Finnmark BF) og Lise Haugen Larsen 
(Østfold BF) ordet til å fortelle om tema-
møter de hadde arrangert i sine fylkeslag. 
Marit Somby (Troms BF) og Monica 
Skybakmoen fortalte om hvordan de 
organiserte arbeidet med forhandlinger i 
sine fylkeslag, det ene med eget forhand-
lingsutvalg, det andre uten. - Med 7-8 
forhandlinger på meg i fjor høst, er dette 
en stor jobb.  Jeg vil ikke bli ”reisende 

i forhandlinger”. Vi må få flere med på 
dette, sa Skybakmoen. 

Tariff og IA-avtale
Den andre dagen begynte med innled-

ning av Pål Arnesen, leder i YS Stat, om 
hovedtariffoppgjøret 2010, der han blant 
annet gikk gjennom de økonomiske ram-
mene som oppgjøret beveger seg innefor. 
Finn Berge Håland, også fra YS, orien-
terte om den nye IA-avtalen, der viktige 
virkemidler er gradering av sykemeldinger 
og individuelle oppfølgingsplaner av 
sykemeldte.

Fylkeslagene og lokalpolitikk
En viktig del av kurset var erfaringsut-

vekslingene mellom fylkeslagene. Det var 
da også måten punktet om fylkeslagenes 
arbeid med lokalpolitikk ble gjort på i dette 
kurset. Erfaringene fra Bror von Krogh 
(Buskerud BF) og Monica Skybakmoen 
(Hedmark/Oppland BF) sto sentralt. De er 
begge lokalpolitikere og medlemmer av 
kommunestyret i sine hjemkommuner. På 
kurset delte de sine erfaringer fra lokalpo-
litikken, og kom med tanker om hvordan 
BF kan jobbe lokalpolitisk. 

Kurset ble avsluttet med en gjennom-
gang av årssyklusen i et fylkeslag, fra 
årsmøteplanleggingen i januar, gjennom 
tariffoppgjøret og lokale forhandlinger, til 
deltakelse i landsstyremøte i november-
desember. 

Det ble et variert og inn-
holdsrikt utbytte for de 24 
deltakerne som var med på 
BFs kurs for medlemmer 
av fylkeslagenes styrer 12. 
-13. april.  
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Tekst & foto:   Erling Bergan

- Dette var lærerikt. Jeg er fersk som 
tillitsvalgt, ble valgt til dette vervet i fjor. 
Så for meg var det mye som var nyttig, 
sier Liv Edel Berge, og legger til: 

- Kanskje det aller viktigste er dette 
med nettverksbygging, å bli kjent med 
andre som jobber med det samme som 
meg rundt omkring i Norge. Jeg merker 
meg det som blir sagt underveis, hvordan 
andre tillitsvalgte sier at de jobber. Det 
er nyttig når man er såpass fersk i vervet 
som jeg er. 

Liv Edel forteller at hun jobber aktivt 
i arbeidsmiljøgruppa ved Trondheim fol-
kebibliotek. 

- Jeg har vært med der i mange år og 
er nå med som tillitsvalgt. Trondheim 
folkebibliotek er IA-bedrift. Derfor var det 
interessant å høre mer om inkluderende 
arbeidsliv på kurset. 

Informasjon om tariffoppgjøret var en 
viktig del av kurset. Det hadde Liv Edel 
ikke noe imot.

- Alt vi fikk vite om de de kommende 
lønnsforhandlingene er veldig aktuelt. 
Vi har mange lokale forhandlinger i 
Trondheim, så det er viktig å få med flest 
mulig gode råd. Det er godt å vite hva 
som skjer framover nå, hvordan gangen i 
tariffoppgjøret er.

- Hva er de største utfordringene for 
Trøndelag BF?

- Nå er jeg vara til fylkesstyret, så dette 
er det vel andre enn meg som burde uttale 
seg om. Men jeg ser jo at vi er et stort fyl-
keslag, vi dekker to store fylker med felles 
fylkesstyre. Å få samlet medlemmene til 
felles møter er en stor utfordring. Å få ut 
informasjon og få flere til å bli engasjert 
er nok også aktuelt, sier Liv Edel, som 
tror det er et potensial for å verve flere 
medlemmer til BF i Trøndelagsfylkene. 

- Å bli kjent med andre 
som jobber med det samme
Blant deltakerne på BFs kurs for styremedlemmer i fylkeslagene, fant vi Liv 
Edel Berge. Hun er nyvalgt vara til styret i Trøndelag BF og tillitsvalgt for BFs 
medlemmer ved Trondheim folkebibliotek. De andre i styret for Trøndelag BF 
hadde ikke anledning til å komme på kurs i Oslo disse dagene, så Liv Edel var 
eneste deltaker fra dette fylkeslaget. Og hun var fornøyd da kurset var over. 

Ett av spørsmålene som var oppe på 
kurset var arrangering av temamøter i 
fylkeslagene, blant annet med bibliotek-
politiske tema.

- Det er mange kommuner der det er 
få, eller bare en, ansatt. De har sikkert 
behov for råd og tips om hvordan de 
kan jobbe politisk. Men det er nok også 
lokale behov for å lære mer om hvordan 
drive lønnsforhandlinger. Fylkeslagene 
kan nok spille en rolle i å få flere til å 
delta på forhandlingskurs, og bidra til at 
det dannes nettverk av medlemmer som 
driver med forhandlinger. Om det enkelte 
fylkeslag har eget forhandlingsutvalg, 
eller om det gjøres ved at flere driver 
med lokale forhandlinger, det er nok uan-
sett en utfordring i fylkeslagene, sier Liv 
Edel, og presiserer igjen at hun som vara 
ikke kan uttale seg på vegne av styret i 

Trøndelag BF.
- Har dere forhandlingsutvalg i Trøn-

delag BF?
- Nei. Sist vi hadde årsmøte fant vi 

egentlig ut at fylkeslagets styre også 
skulle være et slikt forhandlingsutvalg. 
Men da er man avhengig av at folk har mu-
ligheter til å ta seg fri fra jobben og reise 
på forhandling andre steder. Jeg tror nok vi 
bør være flere som driver med det. Det er 
nok ikke tilstrekkelig bare med fylkeslagets 
styre, det kan vise seg å bli for få. 

Liv Edel Berge får oppgaven med å 
bringe kunnskapen fra kurset tilbake til 
resten av de valgte i ledelsen for Trøn-
delag BF. Men selv om hun bringer sine 
erfaringer videre til de andre, regner hun 
med at det kommer utfyllende informa-
sjon fra BF sentralt til alle fylkeslag etter 
kurset. 

Liv Edel Berge er tillitsvalgt for BF-medlemmene ved Trondheim folkebibliotek, og vara til styret i 
Trøndelag BF. - Kanskje det aller viktigste er dette med nettverksbygging, sa hun om kurset BF ar-
rangerte for styremedlemmer i fylkeslagene.

[ BF-KURS ]
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Seniortiltak – mest for menn?
SPØRSMÅL:

På jobben min kan seniorer få re-
dusert stillingsprosent med full lønn, 
men da jeg spurte fikk jeg vite at min 
avdeling ikke var inkludert i denne 
ordningen. Årsaken er at hvis jeg 
skulle være borte fra jobb så måtte 
jeg erstattes – og det hadde ikke 
arbeidsgiver råd til. Denne ordningen 
gjaldt derfor bare de som jobbet med 
saker som ikke krevde erstatter ved 
fravær. 

Som bakgrunn kan jeg nevne at 
arbeidsplassen min er veldig kjønns-
delt og på min avdeling jobber nesten 
bare kvinner. På de avdelingene som 
kan bruke ordningen er det mye flere 
menn. 

SVAR:
For det første vil jeg si at jeg er 

overrasket over at en arbeidsgiver 
gjennomfører en seniorpolitikk som 
ikke gjelder alle ansatte. Formålet 
med seniorpolitikken skulle jo være 
å få seniorer til å stå lenger i ar-
beidslivet og da virker det ulogisk å 
ekskludere enkelte avdelinger. Det at 
en må erstattes ved fravær henger 
ofte sammen med at det også er 
vanskeligere å tilrettelegge arbeids-
situasjonen i det daglige. I så fall ville 
det jo nettopp være disse gruppene 

som kunne trenge en seniorpolitikk.  
Hvis det er slik at kvinnedominerte 

avdelinger ikke har samme rettigheter 
til seniortiltak, ville jeg tatt opp med 
ledelsen at denne praksisen bør en-
dres av likestillingsmessige hensyn. 
Etter likestillingsloven § 1a har alle 
arbeidsgivere en plikt til å jobbe for 
likestilling og hindre diskriminering. 
Formålet med likestillingsloven er å 
fremme likestilling, med særlig vekt på 
å bedre kvinnens stilling. I tillegg kan 
praksisen du beskriver kunne rammes 

av forbudet mot indirekte forskjellsbe-
handling av kvinner og menn. 

Dere kan også klage saken inn til 
Likestillings- og diskrimineringsom-
budet, LDO. Uten flere opplysninger 
er det vanskelig å si om praksisen er 
diskriminerende etter lovverket, men 
en vurdering ville være interessant 
og viktig.

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)

BF-sekretariatet minner om at Gjensidige 
Bank tilbyr fordelaktige vilkår for medlem-
mer i Bibliotekarforbundet. Ordningen 
gjelder alle forbund som er med i YS. De 
gunstige vilkårene tilbys ikke bare det 
enkelte BF-medlem, men også ektefelle, 
samboer og registrert partner - forutsatt 
at medlemmet er kunde i Gjensidige Bank. 
Avtalen omfatter banktjenester, boliglån, 
billlån, spare- og kredittkontoer mm.

Det tilbys lån med fordelaktig rente, 
ingen etableringsgebyrer, depotgebyr, 
termingebyr eller gebyr ved overføring av 
pant fra annen bank. Typer lån som tilbys:  
boliglån inntil 100%, flexilån, førstehjem-

Medlemsavtale på banktjenester
slån, fastrentelån, billån. 

Ønsker du et enkelt bankkort som er 
knyttet opp til kontoen din, eller et kreditt-
kort som gir deg tilgang til reservekapital 
når du trenger det? Avtalen tilbyr Visa og 

MasterCard med 
gunstig rente og 
u ten gebyre r. 
Bankkor t med 
Visa: Gebyrfritt 
bankkort som er 
tilknyttet verdens 
mest utbredte 
betalingssystem. 
MasterCard kre-

dittkort: Foreta gebyrfrie varekjøp og 
benytt bruksreserven på opptil 75 000 
kroner. 

Medlemspris for hele pakken er kr 0,- pr 
år for studentmedlemmer og kr 300,- pr 
år for ordinære medlemmer.

Ønsker du å bruke nettbank for å betale 
dine regninger er dette også gebyrfritt.

Er det noe du lurer på om tilbudet på 
banktjenester, kan du ringe Gjensidige 
Bank på 03100 (tastevalg 3).

For mer informasjon om medlemsfor-
deler du får som BF-medlem, gå til BFs 
nettsider www.bibforb.no og klikk på ”YS 
Medlemsfordeler”. 
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For ti år siden jobbet Richard Madsen i Sørfold  
folkebibliotek. Biblioteket var det aller første som  
tok i bruk Sentraldrift hos Bibliotekenes IT-senter.

- Jeg opplevde at jeg brukte mye tid på arbeidsoppgaver 
som jeg ikke kunne så mye om, og som jeg ikke hadde 
tid eller lyst til å prioritere, forteller Richard.  
Oppgraderinger og evinnelige sikkerhetskopieringer, 
administrasjon av andre menneskers jobb tok mye av 
den tiden jeg egentlig ville bruke på å ha kontakt med 
lånerne og på å utvikle biblioteket, forklarer han. 

- Da vi fikk Sentraldrift, var det som å få en helt ny 
hverdag. Vi opplevde at dataproblemene nærmest 
forsvant helt fra første dag, og vi fikk bedre service og 

tettere oppfølging, avslører Richard, og poengterer at 
han dermed fikk mye mer tid til å konsentrere seg om 
sine oppgaver som bibliotekar.

- Det kan jeg takke Jerry Woodward og Bibliotekenes 
 IT-senter for, avslutter Richard med et fornøyd smil.

10 år med Sentraldrift i norske bibliotek!
Sentraldrift fungerer som et stordriftsfellesskap der nesten 
1400 bibliotek nyter godt av Bibliotekenes IT-senters 
store satsing på sikkerhetsutstyr og datapark. Med 
denne tjenesten er våre kunder garantert at bibliotekets 
katalog alltid ligger på nett og at oppgraderinger skjer 
automatisk. Sentraldrift gir deg full funksjonalitet og 
store besparelser på utstyr og administrasjon.

Richard ville ha mer 
tid til å gjøre 
det han er 
best på.
Jerry ga 
ham det!

Ta kontakt med Bibliotekenes IT-senter 
dersom du også vil ha mer tid til det du  
er best på!

tam tam

Postboks 6458 Etterstad, 0605 Oslo
Tlf.: 22 08 34 00

www.bibits.no

Sentraldrift 
fyller 10 år!

206x293_Sentraldrift_10år_okt091   1 16-11-09   11:05:26
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Nytt fra Nasjonalbiblioteket

To viktige tjenester i bibliotekene:

Digitale aviser og Bokhylla.no

Tekst:    Vigdis Moe Skarstein
 Nasjonalbibliotekar

21.april undertegnet Trønder-avisa i 
Steinkjer og Nasjonalbiblioteket en avtale 
om samarbeid om digitalisering av avisa. 
Avtalen inneholder tre elementer: løpende 
digital avlevering av Trønder-avisa til Na-
sjonalbibliotekets digitale sikringsmagasin, 

samarbeid og spleis om digitalisering av de 
historiske avisene, rettigheter for alle til å 
lese avisa digitalt i alle norske bibliotek.

Tidligere har Nasjonalbiblioteket inngått 
tilsvarende avtale med Aftenposten og 
Stavanger Aftenblad. Flere aviser har tatt 
kontakt for å forhandle om det samme. 

Triangel med potensial
Jo flere slike avtaler vi får til, jo lettere blir 

det å tilby bibliotekene søk i avisene som 
et alternativt tilbud til mikrofilm, jo enklere 
kan lokale bibliotek hjelpe brukerne å finne 
fram i avisstoffet. Triangelet folkebibliotek – 
region- og lokalaviser og Nasjonalbiblioteket 
utgjør et stort potensial for å imøtekomme 
den stadig økende interessen for lokalhis-
torisk stoff.

27. mai i fjor – dvs. for snart et år siden 
lanserte vi Bokhylla.no. Da lå det 12 000 
digitaliserte verk fra 1690-tallet, 1790-tal-
let, 1890-tallet og 1990-tallet tilgjengelig 
i fulltekst fra Nasjonalbiblioteket på inter-
nett. Noen verk fra 1890-tallet og alle fra 
1990-tallet er rettighetsbelagt og en unik 
avtale mellom Kopinor og Nasjonalbiblio-
teket gjør det mulig å vise disse bøkene i 

fulltekst på nettet. I dag ligger det bortimot 
30 000 bøker der, og før året er omme 
regner vi med at vi har ca. 50 000 bøker 
tilgjengelige. 

Fra slutten av mai i fjor til 15.april i år 
har 80 %, dvs. 22 555 bøker i Bokhylla.
no vært besøkt. 

Leses, selv om de ikke 
kan lastes ned

Det vil si ca 1 boksidevisning pr. sekund 
gjennom hele døgnet. Vi har 63 940 
unike besøkende (IP-adresser) og i 2010 
har hvert besøk i snitt vært inne på 64.8 
boksider. Det viser at bøkene leses på net-
tet, selv om de ikke kan lastes ned. Bøker 
i NBdigital som er i det fri, kan imidlertid 
lastes ned. Det gjøres også i økende grad. 
Til nå har vi hatt 17 580 nedlastinger av 
pdf fra bøker som er i det fri, 6837 hittil i 
år, 48 nedlastinger pr dag i 2009 og 75 pr 
dag i mars 2010.

Disse tallene viser en økt etterspørsel 

Ny spalte

[ NASJONALBIBLIOTEKET ]
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etter bøker i fulltekst på nettet. Bokhylla.no 
er et tre-årig prosjekt som skal evalueres 
i 2011, men av det vi ser til nå er at det er 
vellykket sett i forhold til etterspørsel og i 
bredden av bruken.

Og bruken øker. Noe av det gledelige er 
at når vi de siste månedene har lenket til 
visning fra Aleph, Bibliofil og BIBSYS har 
det gitt en markant økning i bruken. Også 
andre biblioteksystem kan lenke til visning. 
Det viser hvordan Bokhylla.no og etter hvert 
liknende tjenester blir viktige tjenester i alle 
bibliotek.

Det betyr at vi også her har et triangel: 
Kopinor, lokale bibliotek gjennom sine bi-
blioteksystemer  - og Nasjonalbiblioteket. 
Rådata til andre tjenester

Nasjonalbiblioteket er opptatt av at de 
digitale tjenestene vi utvikler skal komme 
alle bibliotek til gode. Vi er også opptatt 
av at de ”rådata” vi lagrer skal kunne være 
grunnlag for utvikling av nye og andre tje-
nester i andre bibliotek. Vi har samarbeid 
med noen. Vi håper at når vi nå gjennom 
endringene i vårt nasjonale oppdrag får 
tettere kontakt med både folkebibliotek og 
fag- og forskningsbibliotek skal få til enda 
bedre og flere felles tjenester gjennom en 
tettere dialog.

Så er vel noen nysgjerrige på hvilke 
bøker som besøkes i Bokhylla.no? Det 
kan dere følge med på i vår betablogg på 

nettsiden vår. 

Politisk viktig med 
norsk på nett

Det viktigste siktemålet for Bokhylla.no er 
å være ei reell digital bokhylle med innhold 
som folk kan lese, og ikke bare en digital 
katalog. Det er viktig både språkpolitisk 
og kultur- og kunnskapspolitisk at internett 
inneholder en betydelig mengde bøker i 
fulltekst på norsk. Før bokhylla.no gikk på 
lufta i mai i fjor fantes det knapt. Det er 
derfor en viktig prinsipiell avtale som er inn-
gått mellom Kopinor og Nasjonalbiblioteket 
for å gjøre dette mulig, og det er viktig at 
vi respekterer opphavsretten når litteratur 
skal formidles. 

Et viktig spørsmål for rettighetshavere er 
hvordan Bokhylla.no påvirker annen bruk av 
litteratur. Vil lesernes bruk av Bokhylla.no 
føre til økt eller redusert salg. Det er også 
viktig å finne ut om den digitale tilgangen 
reduserer eller inspirerer til lån av fysiske 
eksemplar i bibliotekene. 

Evaluering
Dette er sentrale spørsmålene vi ønsker 

å se på når vi evaluerer Bokhylla.no. Både 
Kopinor og Nasjonalbiblioteket er opptatt av 
å få kunnskap og erfaringer med digital bruk 
av tekster og hvordan det påvirker annen 
bruk, for å kunne planlegge bedre for fram-

tida i samarbeid med forlag, bokhandlere og 
alle typer bibliotek.

I løpet av året når vi målet om 50 000 
bøker i bokhylla.no. Det blir spennende å 
vise dere hvordan statistikken ser ut da. Og 
å diskutere med dere hvordan dette funge-
rer sett fra bibliotekenes ståsted. 

Trond Giske åpner Bokhylla.no 28. mai 2009, med en beholdning på 12 095 norske bøker på nett. Nå er det bortimot 30 000 bøker der. (Foto: Erling Bergan)

Mest leste  
tittel i Bok-
h y l l a . n o  i 
s lu t ten  av 

april var Joyce Travelbees ”Mellom-
menneskelige forhold i sykepleie” 
fra 1999, med Ole Thomassens 
”Lappenes forhold” fra 1999 på 
annenplass, og Marit Kirkevolds 
”Sykepleieteorier - analyse og 
evaluering” fra 1992 på tred-
jeplass. Den 
mest  les te 
skjønnlit te-
rære boka 
var Karl Ove 
Knausgårds 
roman ”Ute 
av verden” 
fra 1998. 

Topp tre i bokhylla.no
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1.3.2 Vi skal ta initiativ til samarbeid med aktuelle forskningsmiljø og aktører i ABM-
sektoren for å avklare gode felles lisensavtaler og finne teknologiske løsninger på 
nasjonalt nivå med Deichmans aktive deltagelse.  

1.3.3 Vi skal søke alliansepartnere i både offentlig og privat sektor og markedsføre 
biblioteket som en attraktiv kanal for deling av digitalt innhold. 

1.3.4 Vi skal etablere et delprosjekt med sikte på å systematisere det beste av 
nasjonale og internasjonale webressurser og gjøre slike ressurser til en del av 
bibliotekets samlinger og kompetanse om internett. Et samarbeid med for 
eksempel Google skal vurderes som del av prosjektet. 

Strategisk mål: 

1.4 Brukerskapt innhold eller opptak gjennom lyd og bilde fra møter, arrangement, debatter og 
samtaler i biblioteket skal innarbeides som en del av bibliotekets samlinger. 

Tiltak: 

1.4.1 Biblioteket skal stille til disposisjon digitale verktøy og arenaer der brukere 
gjennom kreativt arbeid alene eller i grupper kan produsere og publisere sine 
uttrykk. 

1.4.2 Bibliotekets debatt- og arrangementsarenaer skal ha opptaksutstyr som muliggjør 
bevaring av innholdet som del av den åpne samlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst:  Erling Bergan

Innbyggere i hovedstaden venter, eller 
burde vente, i spenning. Bibliotekarer i hele 
landet venter, eller burde vente, i spenning. 
Hvordan blir det nye Deichmanske hovedbi-
bliotek i Bjørvika? Nå er prosessen kommet 
et skritt videre. Dokumentet ”Strategi for nye 
Deichman” er frigitt til allmenn gjennomlesing 
og debatt. Det er lagt ut på nettstedet nye.
deichman.no, som er den offisielle bloggen 
for nytt hovedbibliotek i Bjørvika.

Sette trender
Og det ser ut til å være en spenstig strategi 

det legges opp til. Slagordet som angir ho-
vedmålet for det nye biblioteket er ”Deichman 
inspirerer og holder Oslo våken!” Og visjonen 
sikter høyt: ”Deichmanske bibliotek skal være 
Europas mest nyskapende, synlige og tilgjen-
gelige bibliotek og kulturallmenning. Barn, 
unge og voksne skal fristes med et mangfol-
dig, attraktivt og overraskende kildeunivers 
som gjøres levende gjennom aktiv kultur- og 
kunnskapsformidling og som inspirerer til 
rike opplevelser, livslang læring, leselyst og 
fri meningsbrytning. Deichmanske bibliotek 
skal være en entusiastisk, endringsfokusert 
og effektiv organisasjon som tidlig avdekker 
nye brukerbehov og setter trender i den 
internasjonale biblioteksektoren.”

Om fri meningsbrytning i biblioteket heter 
det: ”Fremtidens bibliotek skal innta en re-

Nye Deichman skal holde Oslo våken!

daktørrolle og løfte frem variert innhold fra 
kildeuniverset. Slik skal biblioteket legge til 
rette for meningsbrytning og debatt rundt 
seg. Fremtidens bibliotek stimulerer til 
handling, egenproduksjon og frie ytringer 
blant brukerne. Bibliotekets fysiske rom og 
digitale plattform skal derfor også gi rom for 
interaksjon og utveksling av brukeres egne 
uttrykksformer og meninger.”

Det første av de fire hovedmålene for nye 
Deichman peker mot et bibliotek som vil gjøre 
seg selv svært synlig: ”Deichmanske bibliotek 
skal generere aktivitet rundt seg store deler 

av døgnet og være byens mest synlige og 
tilgjengelige kulturinstitusjon, nærværende i 
folks hverdagsliv og ulike livsfaser.”

Brukerskapt innhold
Og ett av de strategiske målene gir også 

inntrykk av endringer i forhold til det som er 
vanlig i dagens folkebibliotek: ”Brukerskapt 
innhold eller opptak gjennom lyd og bilde fra 
møter, arrangement, debatter og samtaler i 
biblioteket skal innarbeides som en del av 
bibliotekets samlinger.” 

 At Deichman ønsker å ta opp konkurransen 
med Litteraturhuset, er tydelig i følgende 
strategiske mål: ”Hovedbiblioteket skal være 
Oslos største kulturallmenning og den mest 
brukte og omtalte møteplassen for debatter 
og åpne samtaler om litteratur og ulike sam-
funnsspørsmål.”

Av planen går det også fram at omstil-
lingene vil kreve sitt av personalet: ”Beman-
ningsrutiner og vaktplaner skal evalueres 
og reorganiseres ut fra det nye selvbetjente 
driftsbildet og gradvis omlegges i takt med 
omstillingen”, heter det. Og Kari Bjørklid 
la også vekt på dette da hun presenterte 
strategidokumentet på Nye Deichman-
bloggen forrige måned. Hun så at av det nye 
bibliotekperspektivet ”følger også behov for 
ny kompetanse og opplæring i organisasjo-
nen som i større grad vil kunne yte tjenester 
og fokusere sine ressurser på individuelle 
brukerbehov.”

Kommersielle tilbud
Det siste avsnittet i dette strategidoku-

mentet vil ganske sikkert vekke debatt. 
Der heter det at biblioteket ”skal ha 
en kostnadseffektiv driftsorganisasjon 
understøttet av kommersielle tilbud som 
trekker nytt publikum og styrker egen 
inntjening”. Og det heter til slutt: ”Deich-
manske bibliotek skal etablere allianser 
med sponsorer som på en naturlig måte 
kan understøtte bibliotekets virksomhet 
der dette ikke kommer i konflikt med 
bibliotekets kjerneverdier og nøytrale 
posisjon i samfunnet.” 

Her er det sikkert de som vil hevde at al-
lianser med sponsorer er uforenlig med en 
nøytral posisjon i samfunnet. 

Bjørklid fremhever at den framlagte stra-
tegien stadig vil være under bearbeiding 
og at den ”gir foreløpig ikke uttrykk for 
prioriteringer eller framdriftsplaner som 
må legges til grunn”. Ill
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Når dette leses er påsken over for 
lengst, og med den så er også Inferno-
festivalen over. Inferno-festivalen er Nor-
ges største metall-festival, flesteparten av 
bandene er innenfor sjangrene svartmetall 
og dødsmetall. Pussig nok er påsken tiden 
hvor de svartkledde og benaglede inntar 
Tigerstaden. Over 40 band har brølt ut sin 
musikk og vi, fansen, har brølt med. 

Flere av bandene var nye for meg, og 
jeg fant ut at jeg skulle se om jeg fant noe 
mer av dem. Vanligvis ville jeg selvsagt 
gått på Spotify eller YouTube, men siden 
jeg tross alt jobber i et bibliotek ville jeg se 
hva jeg fant der. Til min store overraskelse 
fant jeg godt over halvparten da jeg søkte 
via Samsøket. 

Kanskje du lurer på hvorfor jeg ble over-
rasket over at jeg fant noe? Med tanke på 
hvilken klang svartmetall og dødsmetall, 
som de heter på godt norsk, har i det 
norske samfunn er det kanskje ikke så 
rart likevel. Mange tenker på satanisme 
og kirkebranner, noe som er veldig synd. 
Metall er en av få musikksjangere hvor 
Norge hevder seg helt i toppen, og vi 
eksporterer til store deler av verden. Uan-
sett, positivt overrasket ble jeg da flere av 
platene spratt opp under søket. Biblioteket 
skal jo ha noe for alle, fra mainstream til 
smalere stiler, og her virket det som at vi 
hadde gjort jobben vår. Helt til jeg så litt 
nøyere på treffene. En cd på et bibliotek, 
det var beskjeden jeg fikk på de fleste 
treffene. Nå sitter det sikkert noen og 

Noe for alle?

sier “Hva er poenget med å kjøpe inn den 
typen musikk, det er jo ingen som låner 
likevel!”. Er det så rart da? Hvordan skal 
de bli lånt ut hvis nesten ingen bibliotek 
har dem?

Hva er grunnen til at bibliotek i Norge 
har så lite av denne typen musikk? Er det 
fordi bibliotekarene som tar seg av bestil-
lingene ikke liker musikksjangeren? Eller 
kanskje det er fordi de ser på coveret til et 
metall-band og syns tegningene/bildene 
ser litt for stygge ut? Hvis jeg ikke liker 
en bok, en film eller en cd betyr det da 
at jeg ikke skal kjøpe den inn? Selv syns 
jeg Hannah Montana er forferdelig, og 
høyst sannsynlig har musikken blitt klek-
ket ut i et varmt kjellerrom, med et hint 
av svovel i luften. Det betyr likevel ikke at 
jeg lar være å kjøpe inn et eksemplar, for 
det kan jo godt være noen av lånerne vil 
sette pris på det. 

Jeg har her tatt opp mangelen på metall 
hos de norske bibliotekene av den grunn 
at det er min favorittsjanger, men jeg er 
ganske sikker på at det er andre sjangere 
som også er nedprioritert. Jeg har forstå-
else for at med et trangt budsjett så kjøper 
man helst inn ting man er veldig sikre på 
blir lånt. Hva om dette er helt feil måte å 

[ TJENESTEBREDDE ]

Vår spaltist Jan-Egil Holter-Wilhelmsen 
er utdannet bibliotekar fra 2008 og  
jobber nå som avdelingsleder på 
barneavdelingen ved Horten bibliotek.Sl
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gjøre det på? Hva hvis det å ha mer av 
for eksempel svartmetall etter hvert vil 
føre til økt utlån, siden det kan trekke til 
seg personer som vanligvis ikke bruker 
biblioteket?

Selvfølgelig er dette satt på spissen, 
men poenget er likevel viktig syns jeg. 
Personlig smak når det kommer til bøker, 
filmer og musikk bør ikke ha noe å si for 
hva som faktisk blir kjøpt inn. Og når det 
er snakk om musikksjangre som trekker 
like mange til norske studier (i utlandet 
altså) som Hamsun og Ibsen så burde de 
komme mer frem her hjemme også! 

Stor applaus til de bibliotekene som tør 
å satse på de smalere sjangrene, forhå-
pentligvis vil flere ta sjansen etter hvert. 
Og til de bibliotekene som har kjøpt inn 
slikt, men lar de støve ned i en skuff eller 
innerst, bakerst i biblioteket, på nederste 
hylle: sett de frem! Lag utstillinger, og la 
folk få se at biblioteket er mangfold! 

Den ungarske vokalisten Attila Csihar i det legendariske norske black metal-bandet Mayhem under mu-
sikkfestivalen Jalometalli i Finland for to år siden. I år spilte gruppa under metallfestivalen Inferno i Oslo. 
Vokalisten har tidligere spilt med gruppa Keep of Kalessin, som gjorde det bra i norsk Melodi Grand Prix 2010. 
Spaltisten utfordrer bibliotekarer til å la også metall-musikk inngå i bibliotekenes tilbud.(Foto: Cecil/CC)
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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) 

 

Tekst:    Liv Evju 

Birgithe Schumann-Olsen kommente-
rer undersøkelsen i siste nr. av Biblio-
tekaren.  Hennes artikkel tydeliggjør i 
høy grad det som er hovedproblemet 
når man skal arbeide for denne grup-

Skolebibliotekundersøkelsen
pen bibliotekarer, nemlig at arbeidsfor-
holdene er svært forskjellige fra skole 
til skole og fra fylke til fylke.  Birgithe 
Schumann-Olsen og jeg er både enige 
og uenige, slik vil det alltid være.  Det 
virker imidlertid som om hun synes jeg 
burde ha oppfordret skolebibliotekarene 
til å se fordelene ved lærebokutlånet, 
men det var ikke det som var innholdet 
i BFs oppdrag til meg. BF ønsket å få 
konkretisert problemene fordi skolebi-
bliotekarene klaget over forholdene og 
ville at Bf skulle gjøre noe med dem.

For dårlig skole-
bibliotekstatstikk

Birgithe Schumann-Olsen sier til slutt 
at ”Liv Evju burde heller ta en prat med 
dem som utarbeider statistikkene..”

Det har jeg faktisk gjort, ikke bare en 
gang men ved flere anledninger opp 
gjennom de årene jeg var skolebibliote-
kar i vgs, og senest i direkte dialog med 

ABM på ett av seminarene på Hamar i 
mars i år.  Der etterlyste jeg for Gud 
vet hvilken gang det utvalget som ABM 
bebudet i 2004, fordi ABM var klar 
over at skolebibliotekstatistikken var for 
dårlig.  I stedet har ABM hatt to utvalg i 
gang for å se på hhv folkebibliotek- og 
UH-bibliotek-statistikken.  I mitt innlegg 
på dette seminaret omtalte jeg skolebi-
bliotekene som ”bibliotekfamiliens fat-
tige slektning” – jeg skulle kanskje sagt 
”fattige og forsømte slektning”.

Fortsett å mase 
på autoritetene

Nå som jeg ikke lenger er (yrkes-)
aktiv, håper jeg at Birgithe Schumann-
Olsen og andre dyktige og engasjerte 
bibliotekarer fortsetter å mase på auto-
ritetene, enten det nå blir NB eller ABM 
eller Utdanningsdirektoratet eller hva det 
måtte ende med.   

PS
Jeg ser at jeg har oppgitt feil elevtall på 

de største skolene, noen av skolene i un-
dersøkelsen har flere enn 1400 elever, og 
dette har fått noen til å tro at de største 
skolene ikke er med.  Alle som har sendt 
inn tall er med i undersøkelsen. 
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beidet forbundet med lærebokutlånet, 
administrative og fysiske oppgaver sett 
under ett.

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

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

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

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

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

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

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

Ikke som ordinært utlån
Alle lærebøkene går ut og inn minst 

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

Frustrasjon og oppgitthet
I undersøkelsen oppfordret vi også 

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

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

Seks ganger bokbudsjettet
Ordinært mediebudsjett for skolene 

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

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

Kompensasjon?
Undersøkelsen ville vite om noen har 

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

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

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

Andres roller og bidrag
Når det gjelder arbeidsoppgaver utført 

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

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

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

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

leggskommentarer, og fått flere som gir 

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

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

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

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

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

Kompensasjon eller tillegg
En av respondentene uttrykte dob-

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

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

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

BFs undersøkelse om skolebibliotekarenes arbeid med læ-
rebokutlånet har vakt debatt. Liv Evju skrev om resultatene i 
Bibliotekaren 3/2010. Birgithe Schumann-Olsen rettet i 4/2010 
kritikk mot undersøkelsen. Her svarer både Liv Evju og for-
bundsleder Monica Deildok. (Du kan laste ned tidligere nummer 
av Bibliotekaren på www.bibforb.no/Bibliotekaren/Arkiv)

[ SKOLEBIBLIOTEK ]
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Tekst:    Monica Deildok
 Forbundsleder

Birgitte Schumann-Olsen skrev i for-
rige nummer av Bibliotekaren en god 
artikkel om skolebibliotek og utlånsord-
ningen, formulert som kritikk av BFs 
undersøkelse om skolebibliotekarenes 
arbeidssituasjon i tilknytning til lære-
bokutlånet.

La meg aller først si at kritikken ikke 
bør ramme Liv Evju, som har utført et 
oppdrag for BF. Kritikken rammer deri-
mot meg som ansvarlig for å igangsette 
undersøkelsen, og som den som har 
gitt Liv oppdrag så vel som føringer 
underveis.

Ikke ubegrunnet kritikk
Det er en kritikk jeg tar. Birgittes 

frykt for at BF gjennom denne under-
søkelsen bidrar til en kritisk holdning 
til skolebibliotekarenes rolle i forhold 
til utlånsordningen er ikke ubegrunnet. 
Jeg ser det. Og jeg erkjenner at dette 
er et problem. Vi hadde imidlertid 
behov for mer kunnskap, og dette var 
en måte å skaffe seg det på. Samtidig 
beklager jeg at vår undersøkelse har 
bidratt til at Birgitte og sikkert flere med 
henne mener at vi skaper et bilde av 
skolebibliotekarer som ”hjelpeløst offer 
overfor en arbeidsgiver som verken 
forstår hennes spesialkompetanse eller 
er interessert i den”.

Vil tydeliggjøre nyansene
Jeg vil bestrebe meg på å tydeliggjøre 

nyansene i dette bildet i min videre kom-
munikasjon i forhold til lærebøkene. For 
det er et faktum at enkelte skolebiblio-
tekarer har følt seg avmektige i denne 
situasjonen, og at det har ført til en del 
frustrasjon mange steder.

Birgittes artikkel synliggjør hvordan 
skolebibliotekarer har ulikt syn på hva 
som er den beste strategiske håndte-
ringen av utlånsordningen. Dette er 
en kjent uenighet, og nettopp dette er 
bakgrunnen for ar BF ikke har gått ut 
med en positiv holdning til utlånsord-
ningens plassering i skolebiblioteket. Ei 

heller har vi gått ut med en avvisning av 
utlånsordningen i skolebiblioteket.

BFs linje
Vi har valgt en linje der vi presiserer 

at utlånsordningen må diskuteres på 
den enkelte skole, i samråd med skole-
bibliotekaren. At arbeid med ordningen 
ikke må gå på bekostning av andre 
viktige oppgaver, at det må tilføres res-
surser i form av bemanning i arbeidsin-
tensive perioder, og at et ekstraansvar 
og ekstraarbeid i forhold til ordningen 
skal kompenseres lønnsmessig.

Det var særlig i forbindelse med 
lønnsmessig kompensasjon at vi hadde 
vi behov for mer kjennskap til situasjo-
nen på de videregående skolene, og 
dette var bakgrunnen for at Liv Evju 
ble engasjert for å gjennomføre en slik 
undersøkelse for oss.

Gjennomsyret av en 
offensiv holdning

Jeg likte artikkelen til Birgitte Schu-
mann-Olsen ”Hva er skolebibliotekare-

Hvordan definere kompetanse 
i møte med omgivelsene?

nes spesialkompetanse?” i Bibliotekaren 
4:2010 godt, da jeg synes den var 
gjennomsyret av en offensiv holdning 
som jeg har stor sans for. 

Samtidig ga Liv Evjus: ”Å spenne 
travhester foran plogen” (en fantastisk 
tittel etter min mening) i Bibliotekaren 
3:2010 et bilde av virkeligheten slik 
noen utvilsomt opplever den. 

Jeg finner debatten anført av Evju 
og Schumann-Olsen interessant og 
håper at flere bibliotekarer enn de 
som jobber i skoleverket følger med 
på denne debatten om lærebøkene, for 
implisitt i denne debatten ligger flere 
viktige debatter av interesse for hele 
bibliotekarprofesjonen: Hva er egentlig 
bibliotekarenes kompetanse? Hvordan 
skal vi definere denne kompetansen 
i møtet med våre omgivelser? Skal 
vi sette foten ned eller skal vi være 
fleksible i møtet med endrede krav? 
Hvordan opptrer vi i møtet med vår 
moderinstitusjon, hvilken rolle inntar vi? 
Hvilken rolle blir vi tildelt? 

BF-leder Monica Deildok synes Liv Evju og Birgithe Schumann-Olsen har startet en interes-
sant debatt, som hun mener implisitt rommer spørsmål om hvordan definere bibliotekarenes 
kompetanse i møte med omgivelsene. (Ill.foto fra Arendal bibliotek: Erling Bergan)

[ SKOLEBIBLIOTEK ]
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Tekst:  Elin Lien

I 2011 arrangeres den nittende 
BOBCATSSS-konferansen, denne gang i 
den idylliske universitetsbyen Szombat-
hely i Vest-Ungarn. For dem som ikke 
kjenner til denne unike konferansen er 
den fullstendig iscenesatt av bibliote-
karstudenter fra forskjellige land, som 
regel et vesteuropeisk og et østeuro-
peisk land. 

Dette blir tredje gang norske studenter 
skal bryne seg på denne spennende 
utfordringen, nå i samarbeid med stu-
denter fra Ungarn og Østerrike. I den 
norske gruppa er det åtte studenter fra 
Høgskolen i Oslo. De har allerede vært 
i Szombathely for å bli kjent med sine 
ungarske og østerrikske kollegaer. De 
var også med på 2010-konferansen i 
Parma for å lære hvordan arrangementet 
gjennomføres i praksis. 

En opplevelse
- Turen til Parma var en opplevelse, 

sier Siri Vikse. - Jeg ble positivt over-
rasket over det engasjementet vi ble 
møtt med. Vi fikk være med å hjelpe til 
under konferansen, noe som gav oss 
veldig god erfaring frem mot vår egen 
konferanse. 

- Vi ble kjent både med arrangørene 
i Parma og med flere av dem som var 
med å arrangere BOBCATSSS i 2009 

Studenter finner nye veier
Bibliotekarstudenter fra Norge, Ungarn og Østerrike jobber sammen 
for å gi bibliotekbransjen nye impulser.

og fått massevis av gode råd på veien, 
supplerer Veronicha Angell Bergli. 

Kulturelle utfordringer
Studentene er likevel enige om at det 

viktigste med begge turene har vært å 
få tilbringe tid med, og å bli kjent med 
de ungarske og østerrikske studentene 
de skal samarbeide med. Det har blitt 
både middager på hotellrom, turer på 
byen og sightseeing i felleskap. Studen-
tene forteller til og med om en italiensk 
snøballkrig som endte med norsk seier 
på bortebane. 

- Det er en utfordring å samarbeide 
på tvers av landegrensene, særlig siden 
disse arbeidsoppgavene er veldig nye 
for oss alle, sier Tina Øyna, og fortset-
ter: - Så det at vi har blitt venner med 
ungarerne og østerrikerne hjelper vel-
dig. Vi skal reise til Ungarn igjen i mai, 
og gleder oss allerede til å treffe alle 
sammen igjen!

Stor innsats
Det vanker mye skryt av de ungar-

ske og østerrikske kollegaene. Stu-
dentene forteller om at det i Østerrike 
arbeides på spreng med nettside og 
software, mens ungarerne har arran-
gert sponsorfester og bestilt lokaler. 
De norske studentene har i tillegg 
til sine egne arbeidsoppgaver med 
konferansen også hatt et BOBCATSSS-
fag dette semesteret. Der har de lært 
om prosjektledelse og internasjonalt 
samarbeid under oppsyn av professor 
Ragnar Audunson og førstelektor Syn-
nøve Ulvik, ved Høgskolen i Oslo. 

 - Vi har blant annet fått lære mye om 
ungarsk kultur, som har vært kjempe-
spennende, - Det finnes mange forskjel-
ler, og det er greit å være litt bevisst på 
dette, forteller Sindre Søreide. 

- Vi har dessuten hatt gjesteforeles-
ninger av flere av de norske studentene 
som jobbet med BOBCATSSS sist 
Norge var medarrangør, sier Veronicha 
Angell Bergli. - Det har vært en veldig 
verdifull måte å få innsyn i hvordan vi 
skal angripe de forskjellige arbeidsopp-
gavene på, legger hun til.

Krevende oppgaver
Det er ikke få oppgaver studentene 

skal mestre, og læringskurven er bratt. 
De har delt seg inn i tre grupper, en 
for økonomi og sponsorjakt, en for 

[ IMPULSER ]
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markedsføring og en som skal lese og 
velge ut abstraktene til konferansen. 
Studentene innrømmer at i praksis blir 
det likevel til at «alle» jobber med «alt» 
etter hvert som behovet melder seg. 
For tiden er sponsorjakt en av hoved-
prioritetene, og søknader er allerede 
sendt av gårde til blant annet Fritt Ord, 
som var en av hovedsponsorene sist 
Norge var med på å arrangere konfe-
ransen. Men den oppgaven studentene 
gleder seg spesielt til å ta fatt på er å 
velge ut abstrakter. Temaet er allerede 
bestemt, og har fått den klingende tit-
telen «Finding new ways».

Behovet til journalister
- Vi valgte temaet ut i fra et ønske om 

å sette søkelys på hvordan bibliotekene 
kan møte nye utfordringer i henhold til 
brukergrupper, arbeidsmetoder og bi-
blioteket som møteplass. Som tidligere 
journalist vet jeg at dette for eksempel 
er en brukergruppe som har god bruk 
for den kompetansen som bibliotekarer 
har. Jeg skulle likt å høre et foredrag 
som satte søkelys på hvordan vi enda 
bedre kan imøtekomme behovene til 
for eksempel journalister og forskere, 
sier Espen Johan Nordlie.

- Temaet vårt er veldig åpent. Vi øn-
sker å fokusere på bredden i bibliotek-
miljøet for å unngå at noen ikke sender 
inn fordi de mener deres forskning er 

for smal. sier Siri Vikse. 
- De siste års temaer har vært veldig 

fokusert på det digitale, som selvfølge-
lig er en kjempeviktig problemstilling vi 
også er interesserte i, men vi vil også 
åpne for annen forsking sier Marte 
Stølan Flesvig.

Ny bibliotek hverdag
Som snart ferdigutdannede bibliote-

karer er studentene naturligvis opptatte 
av hvordan hverdagen vil bli for dem i 
arbeidslivet, og hvordan bibliotekene 
vil tilpasse seg fremskrittene innen 
forskning og sosial utvikling.

- Vi er nysgjerrige på hvilke tanker 
som beveger seg i bibliotekmiljøet i 
Europa og resten av verden, sier Tina 
Øyna, og legger til: - Hva de ulike 
fagmiljøene ser på som alternative løs-
ninger til utdaterte metoder? Hvordan 
kan vi arbeide fremover for å bevare vår 
relevans som samfunnsinstitusjon?

- En av styrkene ved BOBCATSSS er 
at det er en internasjonal konferanse 
hvor de som deltar kan få innspill fra 
alle deler av verden. På konferansen 
i Parma møtte vi forelesere fra hele 
Europa, men også Amerika og Asia. Vi 
håper også på å få forelesere fra ulike 
land og verdensdeler bred faglig bak-
grunn,» sier Henrik Hansen . - Vi håper 
selvfølgelig også på mange gode nor-
ske innspill, skyter Siri Vikse inn. Hun 

understreker at de i utgangspunktet 
ser på alle bidrag som aktuelle, og 
oppfordrer alle med en ide i magen om 
å sende inn. 

Meld deg på
Den norske gjengen har mye jobb 

foran seg, men er fast bestemte på at 
de skal få til en fantastisk og minnever-
dig konferanse i Ungarn. 

- Jeg tror jeg snakker for hele grup-
pen når jeg sier at vi gleder oss til det 
blir vår tur til å ta imot alle sammen 
i Sombathely! avslutter Siri Vikse til 
bifallende nikk.

Studentene vil til sist oppfordre alle 
interesserte å besøke konferansens 
hjemmeside på www.bobcatsss2011.
com, og å bli medlem av BOBCATSSS 
2011-gruppen på FaceBook. 

Teamet fra Ungarn, Østerrike og Norge som jobber med forberedelsene til BOBCATSSS 2011, som arrangeres 31. januar - 2. februar 2011. (Foto: BOBCATSSS)
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BF-sekretariatet svarer

Askefast?
SPØRSMÅL:

En av mine ansatte sitter ”askefast” i 
Italia etter ferie på grunn av askeskyer 
fra vulkanutbruddet på Island og kom-
mer ikke hjem i tide. Hun kommer 
derfor ikke til å kunne møte på jobb til 
avtalt tid etter ferien og det er usikkert 
når hun er tilbake. Jeg er biblioteksjef 
og lurer på hvordan jeg skal håndtere 
denne situasjonen og hva hun har 
rett på?

SVAR:
BF har mottatt spørsmål vedrø-

rende ansattes rettigheter i denne 
ekstraordinære situasjonen, der 
en risikerer å ikke kunne møte på 
jobb på grunn av askeskyene som 
begrenser flytrafikken.

Da denne problemstillingen opp-
sto i midten av april så var den helt 
ny for mange. BF støttet da denne 
oppfordringen fra YS:

 - Vi håper at arbeidsgiver skjønner 
at det tar mye lenger tid å bevege 
seg hjem fra ferie på landjorda enn i 
lufta nå når flyene stort sett ikke går. 
Vis raushet og ikke gi trekk i lønn 
mens arbeidstager finner alternative 
hjemreiseløsninger. Retur fra jobb-
oppdrag ute som nå tar lenger tid, 
tar jeg som selvsagt at arbeidsgiver 
ikke trekker i lønn for, sier YS-leder 
Tore Eugen Kvalheim.

Nå har det imidlertid gått en 
stund og en er kjent med at konse-
kvensene av vulkanutbruddet kan 
bli langvarige. Da vil også vurde-
ringene fra forsikringsselskap og 
arbeidsgiver kunne bli annerledes 
mht ansattes eget ansvar, men dette 
må uansett vurderes individuelt. 
Reisen kan være bestilt før denne 
situasjonen oppsto i april, og er den 
bestilt i ettertid så vil en sannsyn-
lighetsvurdering av askeproblemer 
i framtida likevel ikke være enkel å 

spå. Her må vi vel bare erkjenne at 
naturen rår. 

Du spør om rettighetene:
- Ut fra et juridisk ståsted (hvor en 

ser bort fra raushet og menneskelige 
hensyn) så vil den som er på ferie 
eller har vært bortreist på fritiden 
uten å komme seg tilbake på jobb, 
ikke oppfylle arbeidsplikten. Fravæ-
ret regnes som ulønnet permisjon. 
Men hvis den ansatte har tilgang til 
pc der hun er, så kan hun kanskje 
jobbe derfra inntil videre? Da regnes 
det som normal arbeidstid.

-  Dersom arbeidstaker ønsker 
det, kan fraværet regnes som 
ferie (for å unngå økonomisk tap), 
men det er opp til arbeidstaker da 
ferieloven sier som hovedregel at 
arbeidsgiver ikke kan inngå ordnin-
ger til ugunst for arbeidstaker. Ar-
beidsgiver kan dermed ikke kreve at 
de tapte arbeidsdagene skal regnes 
som uttak av ferie.

-  Arbeidstakere som er i slik situa-
sjon (force majeure) kan ikke lastes 
for dette i ettertid og hendelsen kan 
ikke brukes mot dem. De må selv 
undersøke med sitt flyselskap + 
forsikring om de kan kreve erstat-
ning for tap av lønn + evt andre 
utgifter.

-  Arbeidstakere som er på tjenes-
tereise og ikke kommer seg tilbake 
på jobb eller hjem, må kunne regne 
fraværet som ordinær arbeidstid 
(innenfor reisereglement for tje-
nestereise).

Et annet spørsmål er om man 
jobber i en bedrift der arbeidsgiver 
må innstille driften på grunn av 
askeskyen. Da oppstår spørsmål 
om permittering. Regler om permit-
tering reguleres i lov om lønnsplikt 
under permittering og av regler i 
avtaleverket (hovedavtalen).

Så summa summarum så bør det i 
den enkelte virksomhet (kommune, 
helseforetak, stat m.fl.) være avklart 
hvordan en vil håndtere en slik fra-
værssituasjon. Jeg forstår det slik at 
disse retningslinjene ikke er kjent for 
deg, du bør derfor etterspørre dem 
i din kommune. Praksis bør være 
lik i de ulike tjenesteområdene. BF 
vil likevel oppfordre til at en viser 
lempelighet i slike situasjoner og at 
en prøver å finne gode løsninger for 
arbeidstakeren.

Med vennlig hilsen
Hanne Brunborg

Nestleder i BF

Statsminister Jens Stoltenberg har sittet 
askefast i New York. Hvordan skal andre 
håndtere jobb-fravær på grunn av flykansel-
leringene? (Foto: Statsministerens kontor)
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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

[ ARBEIDSLIV ]

FOR KS-SEKTOREN
PERIODEN 1. JANUAR 2010 – 31. DESEMBER 2013

HOVED
AVTALEN

Kommunal hovedavtale ferdig trykt
Tekst:  Erling Bergan

Sammen med de øvrige forhandlings-
sammenslutningene i KS-området anbe-
falte YS Kommune 16. desember i fjor en 
revidert hovedavtale. Avtalen gjelder fra 
1. januar 2010 til 31. desember 2013. 

Det har tatt tid å gjøre avtalen ferdig 
til å gis ut som hefte. Men det har om-
sider skjedd, og BF har tatt ansvaret 
for trykking av hovedavtalen for de tre 
YS-forbundene Norsk Skolelederforbund, 
Lærernes Yrkesforbund og Bibliotekar-
forbundet. Heftet vil bli brukt i kurs-
sammenheng og som hjelpemiddel for 
tillitsvalgte. 

Hovedavtalen inneholder de grunnleg-
gende spillereglene mellom partene i 
arbeidslivet. Avtalen gir bestemmelser 
om forhandlings- og samarbeidsforhold 
mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, 
og regulerer de ansattes medbestem-
melsesrett. 

Hovedavtalene regulerer en rekke 
forhold som ikke er lovfestede. Men i 
motsetning til hovedtariffavtalen, tar den 

ikke for seg lønnsforhold og andre 
arbeidsbetingelser. 

 Da den nye avtalen ble inngått, 
ga YS-K uttrykk for at de var særlig 
fornøyd med at partsforholdet lokalt er 
blitt sterkere og tydeligere fremhevet 
ved at alle forhandlingssammen-
slutninger skal være representert i 
medbestemmelsesarbeidet lokalt 
og at all forbund har rett til å ivareta 
interessene for sine medlemmer uav-
hengig av antall medlemmer i den 
enkelte kommune, fylkeskommune 
eller bedrift. 

YS-K understreket også at par-
tene var blitt enige om at det 
som hovedregel innvilges permi-
sjon med full lønn for tillitsvalgt-
opplæring i hovedtariffavtale og 
hovedavtale også for andre enn 
hovedtillitsvalgte som allerede har 
denne rettigheten.

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

Hovedavtalen er lagt ut på BFs nettsider 

som pdf-fil til gratis nedlasting for de som 
ønsker. Du finner den under menyvalget 
”Lønn og tariff” - Kommune (KS). 
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[ INNTRYKK ]

Månedens bilde

Fra streiken for likelønn 
ved Vancouver Public Library sommeren 2007

(Foto: Lily Gee / 2007)

I flere måneder sommeren 2007 
bar den kanadiske byen Vancouver preg av 
streiken som pågikk ved folkebiblioteket. 

Tema var ”pay equity” - det vil si likelønn. 
Altså ikke ulikt et sentralt tema i årets 

hovedoppgjøre her hjemme. 
Dersom forhandling og mekling ikke fører fram,

kan vi jo hente none kollegaer fra Canada
til å ildne opp kampmoralen hos oss. 

Men bibliotekarbarnet på bildet
får nok holde seg hjemme...
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http://pamelding.nhosp.no/arrangement/?id=VBBXP

[ INKLUDERENDE ARBEIDSLIV ]
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•	 Sannheten	om	sykefravær	og	
	 syssel	setting	i	norsk	arbeidsliv.
•		Sykepleier	Gørill	Tranås	forteller	
hvordan	arbeidshelsa	slites	ned.

•	 Alt	du	trenger	å	vite	i	en	av	årets	
viktigste	saker.

ny manifest-pamflett: 

SYKELØNN ABC
Fakta og argumenter om arbeidsliv og helse

Forlaget Manifest

Pris	kun:	110,-	
Sykelønn ABC	er	skrevet	av	Magnus	
E.	Marsdal,	forfatter	av	bøker	som	
Frp-koden	og	AFP på 1-2-3.
Kjøp	i	bokhandel	eller	fra	Forlaget	
Manifest:	www.manifest.no	eller	
post@manifest.no
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	 syssel	setting	i	norsk	arbeidsliv.
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Sykelønn ABC	er	skrevet	av	Magnus	
E.	Marsdal,	forfatter	av	bøker	som	
Frp-koden	og	AFP på 1-2-3.
Kjøp	i	bokhandel	eller	fra	Forlaget	
Manifest:	www.manifest.no	eller	
post@manifest.no

•	 Sannheten	om	sykefravær	og	
	 syssel	setting	i	norsk	arbeidsliv.
•		Sykepleier	Gørill	Tranås	forteller	
hvordan	arbeidshelsa	slites	ned.

•	 Alt	du	trenger	å	vite	i	en	av	årets	
viktigste	saker.

ny manifest-pamflett: 

SYKELØNN ABC
Fakta og argumenter om arbeidsliv og helse

Forlaget Manifest

Pris	kun:	110,-	
Sykelønn ABC	er	skrevet	av	Magnus	
E.	Marsdal,	forfatter	av	bøker	som	
Frp-koden	og	AFP på 1-2-3.
Kjøp	i	bokhandel	eller	fra	Forlaget	
Manifest:	www.manifest.no	eller	
post@manifest.no

UFØREPENSJON ABC

Svært mange er berørt når Stortinget skal 
behandle forslag om store kutt i dagens 
uførepensjon. Over 40 prosent av oss vil 
bli uføre. Les i denne boka:
• Fakta om hvem som blir uføre
• Kuttforslagenes konsekvenser
• Argumentene for dagens uførepensjon

PRIS kun 110,-
Kvantumsrabatter:
fra 20 eks.: 5 % rabatt
fra 50 eks.: 10 % rabatt
fra 100 eks.: 12,5 % rabatt

Bestill fra post@manifest.no
eller 22 99 52 00

•	 Sannheten	om	sykefravær	og	
	 syssel	setting	i	norsk	arbeidsliv.
•		Sykepleier	Gørill	Tranås	forteller	
hvordan	arbeidshelsa	slites	ned.

•	 Alt	du	trenger	å	vite	i	en	av	årets	
viktigste	saker.

ny manifest-pamflett: 

SYKELØNN ABC
Fakta og argumenter om arbeidsliv og helse

Forlaget Manifest

Pris	kun:	110,-	
Sykelønn ABC	er	skrevet	av	Magnus	
E.	Marsdal,	forfatter	av	bøker	som	
Frp-koden	og	AFP på 1-2-3.
Kjøp	i	bokhandel	eller	fra	Forlaget	
Manifest:	www.manifest.no	eller	
post@manifest.no

300.000 dollar 
i overdagspenger

Bibliotekarer i det eldste biblio-
teket i New York har oppdaget at 
en svært berømt låner har unnlatt 
å levere tilbake bøker som for 
lengst er forfalt, melder BBC. 
Det dreier seg om USAs første 
president George Washington, 
som lånte to bøker fra New York 
Society Library i 1789. Men bø-
kene ble altså aldri levert tilbake. 
Justert for inflasjon har biblioteket 
kommet til at overdagspengene 
nå beløper seg til 300.000 dol-
lar. Sånn er det å være 220 år for 
sent ute med tilbakeleveringene!

New York Society Library er 
imidlertid i det rause hjørnet og 
sier at de ikke vil følge opp kravet. 
Men de ønsker å få bøkene levert 
tilbake. 

George Washington var kjent 
for aldri å lyve, hevder BBCs 
reporter Madeleine Morris. Men 
her får hans ettermæle altså en 
skrape i lakken. 

Det var 5. oktober 1789 at 
USAs første president lånte to 
bøker fra det som da var det 
eneste biblioteket på Manhattan I 
New York. Det dreier seg om boka 
“Law of Nations”, en avhandling 
om internasjonale forhold, og et 
bind av de nedskrevne debattene 
fra det britiske Underhuset. Ge-
orge Washington signerte ikke ut-
lånsprotokollen selv, men fikk en 
assistent til å skrive ”president” 
ved siden av de lånte titlene. 

De to verkene forfalt til levering 
en måned seinere, men ble altså 
aldri levert tilbake. Etter dette 
har overdagspengene vokst, med 
påløpne renter og renters renter. 
Bibliotekarene oppdaget forseel-
sen da de digitaliserte de gamle 
utlånsprotokollene. 

Dessverre for de som liker 
politisk litteratur fra syttenhun-
dretallet, så ser bøkene ut til å ha 
forsvunnet. BBCs korrespondent 
mener dette nå må settes på 
minussida for hva George Wash-
ington har utrettet I amerikansk 
historie.  
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Bjørgvin videregående skole er ein kombinert skole i sentrum av Bergen med utdanningsområda: 

Studiespesialiserande y
Helse. og sosialfag   y
Service og samferdsel  y

Skolen har ca. 600 elevar og 90 lærarar og er lokalisert i Strandgaten med avdeling Kyrre i Øvregaten.

Skolen sitt satsingsområde er å utvikle god praksis innafor veiledning/vurdering, pedagogisk bruk 
av IKT og internasjonalisering.

Bibliotekar
Ved Bjørgvin videregående skole er det ledig nyoppretta 100% stilling som skolebibliotekar. 
Skolebibliotekaren blir leiar for biblioteket med ansvar for drift og utvikling. 

Me søkjer ein engasjert person som vil involvera seg i vidare utvikling av bibliotektenestene i den digitale 
skolen og som har interesse for ungdom og litteraturformidling. Biblioteket skal ha fokus på brukaropplæring 
og retteiing av elevar og lærarar innan informasjonskompetanse og kunnskapsinnhenting, biblioteket som 
læringsarena og miljøskapande ressurs. Bibliotekaren blir medlem i ei nettverks- og ressursgruppe for 
skolebibliotekprosjektet i Hordaland.

Kompetansekrav: Godkjent bibliotekfagleg utdanning på universitets-/høgskulenivå. 

Den som skal tilsetjast i vidaregåande skole må leggja fram politiattest.

Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader.

For fleire opplysningar, kontakt konst. rektor Sissel Aas, tlf 55337900/05 eller 41268338.

Søknaden må leverast på elektronisk skjema som du finn på www.Hordaland.no, Ledige stillingar. 
Søknadsfrist:  25.05..2010 

Bjørgvin videregående skole
Strandgaten 195

Postboks 1979 Nordnes
5817  BERGEN

post.bjv@post.hfk.no  -  http://bjv.hfk.no

BJØRGVIN VIDEREGÅENDE SKOLE
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 Det Nordiska Biblioteket i Athen söker bibliotekarie  
 
Nordiska biblioteket i Athen är ett fackbibliotek för arkeologi och antikens kultur. Biblioteket drivs av 
de fyra nordiska instituten i Athen och innehåller facklitteratur inom främst klassisk arkeologi, historia 
och filologi. Samlingarna består av cirka 35 000 band. Biblioteket ligger i distriktet Makrigianni i 
centrala Athen, i närheten av de nordiska instituten. Biblioteket är underställt en styrelse bestående 
av direktörerna för de fyra nordiska instituten. Biblioteket har två anställda: en bibliotekarie och en 
biblioteksassistent.  
 
Biblioteket används i första hand av forskare och studenter från Norden, Grekland och andra länder. 
Det finns 30 arbetsplatser. 
 
 
Nordiska biblioteket söker nu: 
 
En bibliotekarie med tjänstgöring på heltid - enligt grekiska arbetsmarknadsregler. 
 
Bibliotekarien leder självständigt verksamheten vid biblioteket, sköter sedvanliga 
bibliotekarieuppgifter och deltar i alla delar av vardagsarbetet.  
 
Vi förutsätter att den sökande har bibliotekarieutbildning och helst också yrkeserfarenhet från 
bibliotek. Den sökande bör behärska ett skandinaviskt språk, engelska och nygrekiska. Kunskaper i 
antikens kultur och samhällsliv är meriterande. 
Den sökande bör vara serviceinriktad, ha god samarbetsförmåga och social kompetens.  
 
Tjänsten tillträdes 1 september, eller snarast därefter. 
 
Alla intresserade, oavsett ålder, kön, ras, religion eller etnisk tillhörighet uppmanas att söka. 
 
 
Ytterligare information om det Nordiska Biblioteket i Athen finns på bibliotekets hemsida 
www.norlib.gr.  
 
Frågor om arbetets innehåll ställes till biblioteket via e-post: info@norlib.gr eller telefon +30 210 
9249210. 
Frågor om löne- och arbetsvillkor ställes till Professor Panos Dimas, direktör för det Norska institutet i 
Athen, per telefon, +30 210 9231351, eller per e-post: dimas@norwinst.gr. 
 
Ansökan med bilagor (CV, betyg, och referenser (exempelvis telefonnummer till max. tre personer))  
skall ställas till: Professor Panos Dimas, Det Norske Institut i Athen, Tsami Karatasou 5, GR-11742 
Athen. 
 
Ansökan skall skickas till: Nordic Library at Athens (Att. Vibeke Espholm), Kavalotti 7, Makrigianni, 
GR-11742 Athen, Grekland.  
Ansökan med bilagor kan också sändas elektroniskt i pdf-format till espholm@norlib.gr. 
 
Sista ansökningsdag: 1 juni 2010. 
 



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

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

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

ISDN ISBN

Xtra_Biblo183x263.indd   1 05-01-09   10:11:59
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Se hva vi 
har på deg!

Som BF-medlem er det du som sjekker og 
oppdaterer opplysningene om deg selv i med-
lemssystemet vårt. 

Dermed blir forbundets kunnskap om biblio-
tekarers 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 medlemsinforma-
sjon’ til høyre!

Siden 2005 har medlemmene kunnet opp-
datere 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 ut-
sending 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 opp-
lysninger om seg selv på denne måten, havner 
de i et såkalt ”venteregister”. BFs sekretariat sjek-
ker manuelt hver enkelt opplysning for å luke ut 
åpenbare misforståelser og feilskrivinger. Dette 
blir gjort daglig. 

Medlemmene finner 
lenken til medlems- 
registeret fra BFs nett-
sider. 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 Biblio-
tekaren. 

Fo
to
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PENSJON
HELT ENKELT
Av Eirik Falk
Gyldendal Norsk Forlag
2009
110 sider
1. utgave

Den første boken som forklarer deg 
temaet pensjon på en lettfattelig måte.

Opplever du det med pensjon som vanskelig? 
De fleste av oss skyver på problemstillingen til 
vi nærmer oss pensjonsalderen – men da er det 
imidlertid for sent å påvirke situasjonen.

I denne boka tar vi for oss den økonomiske 
virkeligheten den dagen arbeidslivet tar slutt 
og man trer inn i pensjonistenes rekker.
Gjennom en tenkt - men svært realistisk blokk 
– presenteres seks ulike husstander. Boka 
beskriver hvordan disse beboerne på hver sin 
måte vil få framtida som pensjonister formet 
av de valg de gjør i sine yrkesaktive liv. Ved 
å følge disse husstandene framstiller forfat-
teren de enkelte ordningene på en enkel, men 
samtidig tilstrekkelig detaljert måte til å kunne 
forstå nyansene i systemet.

Hvordan vil du ha det som pensjonist? Pen-
sjon - helt enkelt vil hjelpe deg til å gjøre de 
valgene du trenger å ta for å nå dit. Med stadige 
endringer blir det viktigere enn noensinne å 
holde seg oppdatert.

Kan også bestilles med sms. 
Send kodeord ”pensjon” til 1938.
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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:
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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

”Bibliotekene har to hovedutfordringer. For 
det første må bygningsmassen oppjuste-
res. Mange bibliotekbygg framstår som 
levninger fra flere tiår tilbake. Derfor må 
det lages en plan, sammen med arkitekter, 
slik at framtidige nybygg oppgraderes til å 
fylle dagens behov. Den andre utfordrin-
gen gjelder formidlingsevnen. Mens folk 
tidligere oppsøkte bibliotekene fordi de 
både hadde behov og lyst, gjelder ikke 
det samme i dag, fordi det finnes flere 
alternativer. Vi må ta bøkene også ut av 
bibliotekene og bringe dem dit folk er – 
gjerne ved hjelp av bokbiler, bokbusser 
og bokbåter. De bibliotek som klarer å 
kombinere begge utfordringer, er ekstremt 
viktige.”

Aslak Sira Myhre, daglig leder i 
Litteraturhuset, til tidsskriftet 
LO Aktuelt 7/2010.

- Da fortsetter vi møtet. Neste sak 
gjelder hvordan vi skal forholde oss til 
utviklingstrekkene vi har sett den siste 
tiden. Noen innspill?

- Dette er veldig interessant. Men 
hvilke utviklingstrekk snakker vi egent-
lig om?

- Her synes jeg vi må være åpne og 
se på en hel rekke forhold.

- Det er jeg enig i. Det er en fin hold-
ning å innta i spørsmålet.

- Kanskje vi burde se på hva som står i 
referatet fra forrige gang vi tok opp dette 
spørsmålet?

- Den gang tok vi saken til oriente-
ring.

- Tok vi den ikke til etterretning?
- Nei, det var del av en prosess. Det 

forelå nemlig ingen konkrete tiltak å 
iverksette på den tiden.

- Ok, det tar jeg innover meg. Det er 
alltid vanskelig å forholde seg til en sak 
som ikke har klare føringer for oppføl-
ging.

- Vi burde alltid forankre fremdriften i 
konkrete tiltak. 

- Ja, ellers blir det hele for luftig.
- Da er vi enige så langt. Noen innspill 

på hvordan vi kan forankre saken vi har 
oppe nå?

- Kanskje vi burde sende spørsmålet 
på høring til aktuelle aktører. 

- Flott. Jeg noterer det som et konkret 
forslag. Flere innspill?

- Kanskje vi burde pålegge oss selv å 
ta opp denne saken med jevne mellom-
rom. For å holde fokus på den. 

- Jeg sitter jo i fora oppover i systemet 
hvor vi har vurdert å sette oss ned å ta 
en gjennomgang av dette spørsmålet. 
Men vi har ikke konkludert, for å si det 

Slik forholder det seg
sånn. 

- Da merker vi oss det. Vi har to kon-
krete punkter så langt. Er det flere tanker 
om dette?

- Kanskje det er aktuelt å lempe hele 
problemstillingen opp et nivå i syste-
met?

- Burde vi ikke heller være inkluderende 
i forhold til de lavere nivåene, til folka 
våre der ute?

- Jeg synes ikke disse synspunktene 
trenger å bli satt i motstrid til hverandre. 
Vi kan utfordre det overordnede nivået i 
forkant, og så drøfte tilbakemeldingene 
vi får derfra med våre folk nedover i sys-
temet i etterkant. På den måten spiller vi 
opp mot både forankring og involvering.

- Ja, for da tenker jeg sånn: Vi må vel 
ikke nødvendigvis ta alles interesser inno-
ver oss, selv om vi gjør klokt i å forholde 
oss til dem.

- Sant nok. 
- Jeg går også for dette. Ingen grunn til 

å sette en sak på spissen når vi kan gjøre 
det til en vinn-vinn-situasjon.

- Kan vi konkludere? 
- Jeg har følgende forslag til vedtak: 

Saken følges opp i tråd med synspunk-
tene som kom fram i møtet.

- Ja, det skulle vel være dekkende.
- Noen flere innspill før vi lukker saken? 

Nei, da kan vi gå videre. Neste sak gjelder 
framdriften i en annen tidligere sak vi har 
hatt oppe… 

Redaktør
Erling Bergan

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo
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