
7

Tidsskrift for Bibliotekarforbundet  

Nr 8 - August - 2010

Bibliotekaren

Fra bibliotekskole til 
informasjonsvitenskapelig akademi

Verdens største bibliotekskole i endring:

Lokale forhandlingstips l Justeringer i staten  l Samiske språk- og kultursentra  l BIBSYS valgte OCLC

Professor Birger Hjørland 
om hvorfor DB blir IVA



Bibliotekaren 8/20102   

Innhold
Lederen har ordet side 3

Justeringsoppgjøret i staten side 10

Betraktninger rundt justeringsoppgjøret i staten 2010  side 16

BF i streik i Spekter side 16

Nytt fra dokvit: Samiske språk- og kultursentra side 18

Slik Jan-Egil ser det: Det nødvendige onde side 22

Fra papir til digitalt – og tilbake til papir igjen… side 23

BIBSYS valgte OCLC side 23

Nytt fra NB: Biblioteksøk - den nye døra til kunnskap og kultur i Norge side 24

Karis kalender: Back to basics side 25

BF-sekretariatet svarer: Trappe ned mot pensjon  side 26

Debatt: Flere veier til samme mål side 27

Ny bok om pensjonering: - Planlegg for den tredje alder side 28

Redaktørens spalte: Teoretisk praksis og praktisk teori side 40

Bibliotekaren
ISSN 0804-4147    /    ISSN 1503-836X (online)

Bibliotekaren er Bibliotekarforbundets tidsskrift og 
utkommer hver måned. 

Ansvarlig redaktør
Erling Bergan

Redaksjonens adresse
Runnen 4, 6800 FØRDE
Telefon:  91 31 80 01
Faks: 99 76 22 12
Epost: erling.bergan@bibforb.no

Abonnement
K r.  26 0  p r.  å r  b e t a l e s  t i l  B F s  ko n t o 
6039.05.64093. Merk innbetalingen  Abonnement. 
Henvendelser om abonnement rettes til BFs sekre-
tariat i Lakkegata 21, 0187 Oslo, tlf. 48 02 09 00, 
faks 22 17 04 96, epost:  bf@bibforb.no.

Annonsepriser:
1/8 side  kr.   900
1/4 side kr. 1600
1/2 side kr. 2400
1/1 side  kr. 3600

Stillingsannonser:
1/8 side   Gratis
1/4 side kr.   600
1/2 side kr. 1400
1/1 side  kr. 2600

Mva. kommer i tillegg. 
Annonseprisene gjelder både farger og svart/hvitt. 
Det kan gis rabatt ved samlet bestilling av flere 
annonser. Alle  henvendelser om annonser rettes 
til redaksjonen. (se over)

Utgivelsesplan 2010

Nr:   Deadline:      Hos medl.:
  1  23. desember  13. januar 
  2  27. januar 10. februar
  3  24. februar 10. mars 
  4  24. mars 7. april
  5  21. april 5. mai
  6  19. mai 2. juni
  7  16. juni 30. juni 
  8  7. juli 21. juli
  9  1. september 15. september
10  29. september 13. oktober
11  27. oktober 10. november
12  24. november 8. desember

Trykk:
Merkur-Trykk AS, Oslo

Ansvar
Usignerte artikler står for redaktørens regning.
Bladet er Creative Commons-lisensiert.

Forsidefoto: 
Danmarks biblioteksskole blir 
Det Informationsvidenskabelige 
Akademi (IVA). (Foto: DB)

Pb. 9102, 3006 Drammen · Tlf. 32 88 70 10 · Faks 32 88 58 55 
salg@bibliotekservice.no · www.bibliotekservice.no

Logisk og brukervennlig

Rimelige priser på system 
og vedlikehold...

Danmarks biblioteksskole blir IVA

Verdens største bibliotekskole endrer seg. Dette 
kommer til uttrykk ved at Danmarks biblioteksskole 
har fått nytt navn. Professor Birger Hjørland forklarer 
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Tips til lokale forhandlinger

Årets sentrale forhandlinger tok sin tid, med lange 
meglingsrunder og til og med streik i to av BFs 
tariffområder. Nå som støvet begynner å legge seg 
sentralt, er det på tide å se på de lokale forhand-
lingsrundene. Vi har bedt BFs nestleder 
Hanne Brunborg om noen tips.
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Våren og sommerens hovedoppgjør ble 
en litt spesielt spennende affære. Streik 
er ikke hverdagskost i Bibliotekarforbun-
det, men i år opplevde vi det til gangs, 
med streik både i kommunesektoren og 
i helseforetakene i Spekter. Men det lå 
an til å bli spennende også i forkant av 
oppgjøret. Helt uten at streik var tatt med 
i regnskapet. Det var duket for spenning 
fordi likelønn seilte opp som et av de 
store temaene inn i oppgjøret. For biblio-
tekarer er likelønn viktig. Jeg har brukt 
noen spaltemetere på å redegjøre for 
hvordan Likelønnskommisjonen fra 2008 
dokumenterer den mindrelønnsutvikling 
som kvinnedominerte yrkesgrupper i of-
fentlig sektor har vært utsatt for.  Jeg har 
skravla i vei om det samme gitt sjansen, 
fordi dette gjelder oss. Det gjelder andre 
store kvinnedominerte profesjoner også, 
men viktigst for BF er naturligvis at det 
gjelder bibliotekarer.

Derfor var det godt når justerings-
oppgjøret i statlig sektor helt i slutten 
av juni kom i havn med et godt resultat 
på lønnsplan 90.205 Bibliotekar til alle 
våre stillingskoder i det statlige lønnsre-
gulativet. To lønnstrinn til alle, en heving 
av lønnsramme 15 som sikrer høyere 
begynnerlønn og en heving av spennene 
der spesialbibliotekarer og hovedbiblio-
tekarer er innplassert gir, sammen med 
det allerede avtalte generelle tillegget, 
en økning på om lag 20-25 tusen til 
bibliotekarene i staten. Det var også 
godt at streiken i kommunesektoren ga 
resultater i form av et generelt tillegg på 
9.100 til alle bibliotekarer i kapittel 4, 
samt en heving av minstelønnssatsene 
som vil gi enkelte noe mer. Heving av 
minstelønnssatsene i kapittel 4 er viktig 
for å sikre at lønnstillegget blir varig 
på den måten at det også får virkning 
for bibliotekarer som tilsettes eller får 
ansiennitetsopprykk i kapittel 4 etter at 

lønnsoppgjøret er sluttført. 
Selv om likelønn har vært tema gjen-

nom hele det sentrale oppgjøret, og selv 
om det har gitt resultater for kvinnedomi-
nerte yrkesgrupper er det ikke slik at vi 
nå kan eller skal senke guarden når det 
gjelder likelønn. En viktig del av hoved-
tariffoppgjøret 2010 gjenstår, for mange 
den viktigste, nemlig lokale forhandlinger. 
Om det har vært en travel, men utbytterik 
vår, er det ikke noen grunn til å forvente at 
det blir noen mindre travel eller utbytterik 
høst. Det skal føres lokale forhandlinger i 
kapittel 3, 4 og 5 i kommunesektoren og 
det skal føres lokale forhandlinger i staten 
og i Oslo kommune. Det ligger en klar 
likelønnsprofil på alle de lokale pottene. 
Når det gjelder kommunesektorens kapit-
tel 3 og 5, som fører lokale forhandlinger 
uten pott, er det helt naturlig at likelønn 
blir et hovedtema også her. Jeg mener at 
det er gitt med utgangspunkt i innretnin-
gen på hovedoppgjøret totalt sett. 

Når høsten etter hvert kommer sigende 
skal mange BFere ut i lokale forhandlings-
runder, og innen den tid er det viktig å ha 
benyttet seg av muligheten til å oppsøke 
et av Kick off arrangementene som fylkes-
lagene holder. Noen er allerede avholdt, 
men mange avholdes til høsten. På Kick 
off gjennomgås den sentrale delen av 
oppgjøret, og det gis råd og veiledning i 
å forhandle lokalt. Ikke minst er Kick off et 
sted for erfaringsutveksling og nettverks-
bygging BF-forhandlere imellom.  

Når vi kommer til de lokale forhandlin-
gene blir det deres jobb å fronte likelønn. 

Da er en setning jeg håper dere har 
med dere: Behovet for et likelønnsløft 
skyldes mindrelønnsutviklingen kvin-
nedominerte yrkesgrupper har vært 
utsatt for over tid.

I dette ligger det for det første at det 
her er snakk om å rette opp opparbeidet 
urettferdighet. Det er altså ikke slik at nå 
må andre yrkesgrupper prioriteres lokalt 
slik at vi kan rette opp igjen de skjevhe-
ter som de sentrale parter har forsøkt 
å bøte på. Det er omvendt! De sentrale 
parter har anerkjent at likelønn ikke har 
funnet sted, og har i år kommet frem til et 
resultat som tilgodeser kvinnedominerte 
yrkesgrupper nettopp fordi disse har 
vært utsatt for lønnsdiskriminering på 
grunn av sin kvinnedominans. Nettopp 
derfor er også de pottene som er lagt 
ut til lokale forhandlinger belagt med 
likelønnsføringer. 

For det andre er det viktig å huske på 
at det her er snakk om kvinnedominerte 
yrkesgrupper. I likelønnskommisjonens 
rapport fremgår det at menn i kvinnedo-
minerte yrkesgrupper i offentlig sektor 
langt på vei har vært utsatt for den 
samme mindrelønnsutvikling som sine 
profesjonssøstre. Dette innebærer at vi 
kan føre likelønnsargumentasjon også for 
mannlige bibliotekarer. 

Likelønnsløftet er ikke på noen måte 
over, det har bare begynt.

Lederen har ordet

Likelønnsløftet er ikke på noen måte 
over, det har bare begynt. ””

Monica Deildok
Forbundsleder
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Tekst:    Birger Hjørland
 Professor
 Det Informationsviden-
 skabelige Akademi (IVA) 
 bh@db.dk

Den 17. Maj 2010 modtog Danmark 
Biblioteksskole en meddelelse fra Kul-
turministeriet om, at man havde godkendt 
skolens ansøgning om navneskifte til Det 
Informationsvidenskabelige Akademi 
(IVA). Det engelske navn Royal School of 
Library and Information Science forbliver 
det samme. 

Danmark følger hermed den domine-
rende internationale trend i udviklingen 
fra bibliotekskundskab over biblioteks- 
og informationsvidenskab til informati-

Fra bibliotekkunnskap 
til informasjonsvitenskap

onsvidenskab, der bl.a. er relateret til de 
såkaldte ”i-schools”. Denne udvikling er 
overordnet set også en udvikling gående 
fra en professionsuddannelse til en ud-
dannelse i et videnskabeligt baseret fag. 
Men hvad er informationsvidenskab? Og 
hvad er dets samfundsmæssige relevans 
og perspektiver? 

Fra dokumentation til 
informationsvitenskab

Det hører til informationsvidenskabens 
historie, at den udviklede sig fra det, der 
betegnes dokumentation. Dette kan fx ses 
ved, at et af de førende internationale tids-
skrifter på området i 1970 skiftede navn 
fra American Documentation til Journal 
of the American Society for Informa-

tion Science. Ordet dokumentation som 
betegnelse for et fagområde er næsten 
gået ud af brug såvel i Danmark som i 
den engelsktalende verden, men har i de 
senere år haft en vis genoplivning, bl.a. 
er der i Tromsø oprettet en dokumentati-
onsuddannelse. Hvor biblioteksforskning i 
sagens natur beskæftiger sig med biblio-
teker, deres samfundsmæssige funktioner 
og interne processer, herunder med deres 
systemer, standarder, regler og rationa-
lisering, så er dokumentationsområdet 
bredere. Dokumentation er studiet af fx 
databaser over videnskabelig litteratur, 
og den måde litteraturen registreres og 
indekseres på, og den effektivitet, der er 
knyttet til søgning i sådanne databaser. 
Dokumentation og informationsvidenskab 
har i langt højere grad fokus på bla. hele 
det videnskabelige kommunikationssys-
tem, dets mange aktører, dokumenttyper, 
institutioner og processer, herunder fx 
forskningsevaluering og bibliometri (fx 
rangordning af videnskabelige tidsskrifter, 
universiteter, institutter, enkelte forskere, 
nationer m.v. efter graden af citering i 
forskningslitteraturen). 

Informationsvidenskab omfatter ikke 
kun studiet af det videnskabelige kommu-
nikationssystem (herunder forskningsbi-
bliotekerne), men også studiet af bredere 
formidlende institutioner, herunder Inter-
nettet, Wikipedia, folkebibliotekerne og 
studiet af almindelige menneskers brug af 
information. I dette brede felt opererer den 
sammen med en lang række andre fag, 
herunder kommunikations- og mediestu-
dier, uden at der foreligger en klar profil 
for disse fags indbyrdes afgrænsning.  

Informationsvidenskab 
og informationsteknologi

Informationsvidenskab forveksles ofte 
med informationsteknologi, IT. Faget har 
da også altid været karakteriseret ved en 
interesse for (nye) teknologier. I dag er fx 
interessen for Wikipedia og de såkaldte 
”sociale teknologier” fremtrædende. 
Dokumentation skiftede navn til informa-

Verdens største bibliotekskole endrer seg. Dette 
kommer til uttrykk ved at Danmarks biblioteksskole 
har fått nytt navn. Professor Birger Hjørland forklarer 
her hva denne endringen er uttrykk for.

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]

Professor Birger Hjørland ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, tidligere Danmarks Biblio-
teksskole, forklarer her informasjonsvitenskapens framvekst, og at dette begrunner navneendringen. 
(Foto: Privat)
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tionsvidenskab, da elektroniske databaser 
vandt frem på bekostning at trykte bi-
bliografier og kataloger i 1960’erne. Det 
internationale navneskifte var dengang 
ledsaget af en vis animositet overfor bibli-
oteks- og dokumentationsfaget, der blev 
set som gammeldags, uden prestige og 
uden teoretisk grundlag. Det interessante 
er imidlertid, at netop teknikken i langt 
højere grad muliggør en interesse for de 
indholdsmæssige aspekter, for begreber, 
betydning, relevans mv., dvs. problemstil-

linger, der i langt højere grad lægger op 
til humanistiske og samfundsvidenskabe-
lige teorier på bekostning af teorier, der i 
højere grad er knyttet til IT. Det er derfor 
ufrugtbart at forveksle informationsvi-
denskab med IT, selvom fokus som regel 
er på informationsformidling i digitale 
medier, og selvom der naturligvis er en vis 
overlapning fx i studiet af søgemaskiner 
på Internettet, og der eksisterer da også 
på IVA et IT-laboratorium og et IT-miljø. 
Indenfor informationsvidenskab eksisterer 

forskellige interesser og perspektiver, 
herunder også et mere IT-orienteret per-
spektiv, men informationsvidenskab har i 
langt højere grad end IT fokus på indhold 
og på informationsformidlingens sociale 
funktioner. 

Fra profession til videnskab
Som sagt har såvel den danske som 

den internationale tendens også været en 
bevægelse fra en professionsuddannelse 
hen imod en uddannelse i et videnskabe-

7

Danmarks biblioteksskoles største avdeling ligger i København. Nå må logoen på bygningen skiftes ut. Det nye navnet forteller både om en  
akademisering av faget, og om at arbeidsfeltet for ferdigutdannete overskrider de tradisjonelle bibliotekinstitusjonene. Forkortelsen IVA står for Det 
Informationsvidenskabelige Akademi. (Foto: DB)
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ligt fag. I en professionsuddannelse er det 
naturligt bl.a. at tage udgangspunkt i de 
processer, som uddannelsen skal kvalifi-
cere til at udføre. Det drejer sig fx om at 
anskaffe bøger og andre materialer, om 
at katalogisere og klassificere dem, om at 
formidle dem til brugere, om at fremskaffe 
dokumenter, der ikke findes på eget bibli-
otek, om at besvare spørgsmål for brugere 
(referencearbejde) og at udføre egentlige 
dokumentationsopgaver (fx i forbindelse 
med patentansøgninger). Endelig kan der 
være tale om undervisning i litteratursøg-
ning, udarbejdelse af bibliografier og 
litteraturlister m.v. Alle disse processer 
foregår altid inden for et emne, fx musik, 
historie, psykologi, biologi eller matematik, 
hvorfor funktionerne dels foretages på ge-
neralistniveau (typisk i folkebibliotekerne) 
eller på specialistniveau (typisk i fors-
kningsbibliotekerne). Specialistniveauet 
kan også knytte sig til folkebibliotekerne, 
fx i børnekultur eller musik. Disse proces-
ser forsvinder ikke ud af horisonten i den 
informationsvidenskabelige kontekst, men 
de generaliseres. Materialeanskaffelser 
generaliseres til spørgsmålet om at sikre 
en informationsmæssig infrastruktur i 
samfundet. Klassifikation og indeksering 
generaliseres til spørgsmålet om hvilke 
typer af metadata, der er nødvendige for 
at dokumenter bliver optimalt søgbare, 
og undervisning i litteratursøgning bliver 
til udvikling af informationskompetence 
hos brugere. 

De informationsformidlende 
institutioner

Informationsvidenskab interesserer 
sig naturligvis også for biblioteker som 
informationsformidlende institutioner. 
Uddannelsen ved IVA sigter stadigvæk 
også på at kvalificere til arbejde i biblio-
teker, dvs til arbejdet som bibliotekar eller 
informationsspecialist. Inden for såvel 
forskningsbiblioteker som folkebiblioteker 
rejser den teknologiske udvikling imidler-
tid spørgsmålet om ”library bypass”, dvs. 
om biblioteker er nødvendige i den digitale 
verden, eller om forfattere og læsere (evt. 
forlag og læsere) kan interagere direkte 
via Internettet og dermed overflødiggøre 
biblioteket som institution? Lederen af 
Københavns Universitetsbibliotek, Michael 
Cotta Schønberg skrev: 

”Min samlede generelle konklusion er 
følgende: de trykte tidsskrifter og bøger 
forsvinder ud af universitetsbibliotekerne 

i løbet af den kommende generation. Hvis 
det lykkes os at hage os fast til formidlingen 
af digitale videnressourcer til universitetet, 
kan vi overleve som institution. Hvis ikke 
forsvinder vi - som en værdifuld institution, 
der har tjent civilisationen vel i århundreder, 
men hvis tid er omme, fordi andre løsninger 
tjener en ny tid bedre. Ville det så være et 
problem? Efter min egen opfattelse nej: 
for, kære kolleger, for os drejer det sig 
IKKE om institutioner og formater - d.v.s. 
biblioteker og bøger, men om formidling af 
videnskabelig og faglig information til - og 
fra - universitetet.

Men selvfølgelig skal vi slås for at være 
der i fremtiden. Og der er gode muligheder, 
hvis vi formår at fokusere på det, der skal 
bære os igennem til en ny tidsalder, den 
digitale tidsalders bibliotek.” 

Behov for informationsvidenskab
Uanset det fysiske biblioteks skæbne er 

der behov for personer, der har forstand 
på informationsvidenskab. Enhver person, 
der skal skrive en faglig opgave, har behov 
for vejledning med hensyn til relevante 
databaser og opslagsværker. Google 
alene er ikke nok, og når man bruger 
Google, må man vide noget om, hvordan 
den finder og selektere information, dens 
relative styrker og svagheder, hvilket er et 
informationsvidenskabeligt spørgsmål. 

Der er også brug for viden om kildekritik 
i relation til brug af information, hvad enten 
den ligger på Internettet eller andet steds. 
Der er fx brug for viden om primære, 
sekundære m.fl. dokumenttyper. Infor-
mationskompetence er derfor et vigtigt 
satsningsområde. 

Hvad enten de fysiske biblioteker 
forsvinder eller ej, er der brug for viden 
om bibliografiske databaser, og hvordan 
de beskriver, indekserer og klassificerer 
dokumenter. Der er brug for viden om 
tidsskrif ter, om lødigheden af deres 
rangordning, og betydningen af fagfæl-
lebedømmelse. Der er brug for viden om 
vidensproduktion, genrer, vidensformid-
ling og -brug. Der er brug for viden om 
børnekultur og computerspil, osv. osv. 

Udbredelsen af sådan viden foruds-
ætter, at der er nogen, der forsker og 
underviser i informationsvidenskab, og 
at denne viden viderekommunikeres 
bl.a. til alle uddannelsesniveauer, hvor 
der laves projektarbejde. Der er også i 
det private erhvervsliv stor efterspørgsel 
efter bl.a. informationsarkitekter, der fx 
kan være med til at optimere firmaers 

informationsresourcer og designe deres 
hjemmesider.  

Emner i fokus nu
De emner, der især er i fokus nu på 

Det Informationsvidenskabelige Akademi, 
fremgår af forskningsstrategien 2009 - 
2014, der indeholder fgl. hovedpunkter:

Innovation ved biblioteker  y
Forskningsanalyse  y
Informationssystemer og interaktions- y
design 
Informationskompetence  y
Kulturformidling  y
Videns- og Informationsteori  y

På trods af Google og andre fantastiske 
informationsteknologiske fremskridt er 
mulighederne for informationssøgning 
ofte forbavsende dårlige. Den nyeste 
Ph.d-afhandling fra IVA handler om, 
hvordan klassifikation og indeksering af 
skønlitteratur kan forbedres. I dag har 
brugere dårlige muligheder for søge efter 
netop den slags litteratur, de værdsæt-
ter højest: Der er simpelt hen for få og 
for usystematiske facetter at søge i. Det 
samme er tilfældet i musik og i de fleste 
andre sammenhænge. At behandle så-
danne problemer forudsætter, at de infor-
mationsvidenskabelige problemer kobles 
til et bestemt domæne. Som udtrykt af 
Niels Ole Finnemann: 

”For den enkelte bibliotekar bliver kon-
sekvensen under alle omstændigheder en 
stærkere specialisering og måske også en 
mere polariseret professionsidentitet” (Fin-
nemann, 2007, 729).

Muligheder til forbedring
Selvom der på nogle områder findes 

faglige databaser og søgemaskiner eller 
domænespiders af meget høj kvalitet, 
er det vigtigt at være opmærksom på, 
at tingene altid kan forbedres. At et-
hvert informationssystem bygger på en 
række valg, der igen er relateret til nogle 
grundlæggende antagelser og værdier. 
Ofte er arbejdet med forbedring blot 
et trivielt behov for mere arbejdskraft, 
men den optimale anvendelse af denne 
arbejdskraft er baseret på de mere 
grundlæggende teoretiske informati-
onsvidenskabelige spørgsmål. Disse 
spørgsmål er ikke blot af IT-mæssig 
karakter, men også relateret til spørgsmål 
om begreber, viden, fagsprog, diskurser 

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]
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og betydning. De udgør genuine informa-
tionsvidenskabelige problemer. 

Hvad er information?
Det ligger i ordet, at informationsviden-

skab er studiet af information. Men hvad 
er information? I sin søgen efter svar på 
på dette spørgsmål når den amerikanske 
informationsforsker Michael Buckland i 
en bog fra 1991 frem til, at man ikke kan 
sige om noget, at det ikke er information. 
Man taler om, at bøger, tidsskrifter og 
andre dokumenter er information eller 
indeholder information, og at det, man kan 
finde på Internettet, er information. Men 
begrebet er langt videre: årringene i et 
træ informerer jo om træets alder og om 
klimaforholdene gennem træets levetid. 
Så årringe er også informative, de infor-
merer om noget, de udgør information. 
En meteor fra det ydre rum indeholder 
information, der måske kan fortælle for-
skerne noget, der er relevant for at forklare 
livets oprindelse. Alting synes ret beset at 
være information. Der er imidlertid noget 
ubehageligt ved et begreb, der på denne 

måde bliver altomfattende. Det leder jo til 
spørgsmålet: Er vi, der studerer informa-
tion, eksperter i alting eller i ingenting? 
Det synes absolut nødvendigt at finde et 
tilfredsstillende svar på, hvad information-
seksperter er eksperter i, hvilke opgaver 
Det Informationsvidenskabelige Akademi 
uddanner studerende til at varetage - og 
en hermed sammenhængende forståelse 
af informationsbegrebet.

Ingen neutral vidensformidler
Mit bud er, at information er det, der 

informerer nogen om noget. Fx er en tekst 
i sig selv ikke information, men kan besvare 
forskellige spørgsmål for forskellige brugere, 
der hermed informeres forskelligt. Dette be-
tyder i praksis, at det samme dokument ideelt 
set bør repræsenteres forskelligt i forskellige 
faglige databaser. At KVINFO fx bør indek-
sere en bog om Napoleon anderledes end 
Det kongelige Bibliotek, fordi KVINFO i kraft 
af sit formål skal synliggøre den information, 
der kan besvare de spørgsmål til bogen, som 
er væsentligt set ud fra kvindeforskningens 

og feminismens perspektiv. Dette eksem-
pel vedrører et grundlæggende filosofisk 
problem: At informationsformidling ikke kan 
være eller bør tilstræbe at være ”neutral” 
eller ”objektiv”.  Som det udtrykkes af Rektor 
Per Hasle og Bibliotekarforbundets formand 
Pernille Drost:

”Opfattelsen af bibliotekaren som den 
neutrale vidensformidler er forældet og har 
dybest set altid været en illusion.” (Hasle 
& Drost, 2009).

Per Hasle finder i den klassiske retorik 
et vigtigt grundlag for al kommmunikation. 
Det retoriske synspunkt implicerer en op-
fattelse af kommunikation og formidling, 
som indebærer at det er både uundgåeligt 
og ønskværdigt at involverer ethos, enga-
gement og etik.  

Kulturbegrebet står centralt
Det Informationsvidenskabelige 

Akademis uddannelser er i informati-
onsvidenskab og kulturformidling. Kul-

Ordet dokumentasjon som betegnelse for et fagområde var nesten gått ut av bruk, da Tromsø ga nytt liv i det gjennom sin utdannelse i dokumentasjons-
vitenskap. Her to bibliotekstudenter fra dette studiet i sving på Tromsø bibliotek i 2006. (Foto: Erling Bergan)
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turbegrebet står centralt af to forskellige 
grunde: For det første er især folkebi-
bliotekernes traditionelle rolle i høj grad 
kulturformidling. Fra et informationsvi-
denskabeligt perspektiv kan man sige, 
at kulturområdet et et vigtigt domæne at 
forske og undervise i - ved siden af andre 
domæner, fx naturvidenskaberne. For det 
andet er kulturteori et væsenligt grundlag 
for informationsvidenskaben selv. Det er 
især her, at forskellen til IT kommer ind. 
Al informationsformidling foregår i en 
bestemt kulturel kontekst, som på meget 
væsentlige måder bestemmer, hvad der 
opleves som informativt og relevant. 

Den information, der formidles, er et 
resultat af samfundets vidensproduktion. 
Vidensproduktionen, såvel som dens 
formidling og brug, sker altid i en sociokul-
turel kontekst. Dette implicerer følgende 
syn på faget, som det har været formuleret 
af prorektor Jack Andersen:

”Biblioteks- og informationsvidenskaben 
[dvs. informationsvidenskab] må opfattes 
som studiet af samfundets vidensproduk-

tion, som den materialiserer sig i dokumen-
ter, og af igennem hvilke kanaler denne 
viden bliver kommunikeret, og hvordan 
man kan sikre adgangen til denne viden i 
form af organisation og repræsentation af 
dokumenter” (Andersen, 2001).

Bibliotekerne er 
hovedhjørnestene

Det vigtige ved denne definition er i min 
fortolkning, at den er relevant også i den 
digitale kontekst, at den betoner, at biblio-
teker, informationssystemer og -formidling 
må forstås ud fra en bredere kontekst og 
at den lægger op til en sociokulturel og 
historicerende forståelsesramme for faget. 
Sidst, men ikke mindst: Bibliotekerne er 
hovedhjørnestene i oplyste og demokra-
tiske samfund. Det er vigtigt at have dette 
perspektiv med i bagagen også når det 
handler om fremtidens digitale medier og 
samfundets informationsmæssige infra-
struktur. Hermed er ikke blot beskrevet 
hvad informationsvidenskab er, men også 
en ønskelig retning for dens videre udvikling 
og samfundsmæssige perspektiver. 

Referencer:
Andersen, J. (2001). Hjemmeside Tilgået  
via 2010-05-24 fra: http://web.archive. 
org/web/20060601200657/
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CO: Greenwood Press.
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nr. 2/3, side 5-19.
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Umisteligt. Festskrift til Erland Kolding 
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[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]

Etter at Danmarks Biblioteksskole hadde skiftet navn til Det Informa-
tionsvidenskabelige Akademi i midten av mai, uttalte det danske Biblio-
tekarforbundets leder Pernille Drost seg positivt til dette hamskiftet. Til 
Bibliotekspressen.dk sa hun at ”bibliotekskole” ikke hadde vært bra nok, 
ettersom ordet skole for de fleste utdanningssøkende på ingen måte 
peker mot en høyere utdanning. 

- Samtidig viser betegnelsen biblioteksskole ikke i tilstrækkelig grad, 
hvor bredt et arbejdsmarked uddannelsen reelt henvender sig til. De 
seneste år har halvdelen af dimittenderne fra Danmarks Biblioteksskole/
Akademiet fået arbejde på et folkebibliotek. Den anden halvdel i staten 
på forsknings- og uddannelsesbibliotek, centraladministration, samt det 
private arbejdsmarked. Det er ofte en overraskelse for personer uden 
for fagområdet, der netop kun tror, at dimittender fra en biblioteks-
skole, skal arbejde på et bibliotek, sier Drost, som påpeker at det ikke 
er noen endring i hvilke utdanninger som tilbys ved institusjonen som 
har skiftet navn. 

Den danske BF-lederen er ikke redd for å skifte ut merkevaren bibliotek 
i navnet. Etter hennes mening står ikke merkevaren sterkt nok, når de sli-
ter såpass med å rekruttere nye studenter til bibliotekarutdanningen.

- I Bibliotekarforbundet hilser vi det nye navn velkommen, og ser det 
som en tiltrængt og nødvendig saltvandsindsprøjtning til en institution, 
der ikke i tilstrækkelig grad kan kommunikere sine uddannelsers bredde. 
Det kan forhåbentlig være med til styrke antallet af studerende og bevare 
det unikke biblioteksfaglige forskningsmiljø, som stadig er fundamentet 
for Det Informationsvidenskabelig Akademi, sier Pernille Drost. 

- Et nødvendig navneskifte Om DB
Statens biblioteksskole, senere 

Danmarks biblioteksskole (DB), 
ble opprettet i 1918. Inntil 1969  
utdannet skolen kun bibliotekarer  
til folkebibliotekene). Fra 1969 
utvidet de med en linje rettet mot 
forskningsbibliotekene. I 1985 
ble de to linjene slått sammen 
til en felles bibliotekarutdanning. 
I 1998 fikk skolen universitets-
status, i 2001 ble de to første 
professorene utnevnt, og i 2006 
kom den første doktorgrad i bibli-
otek- og informasjonsvitenskap.

- Den kraftige bevillingsreduk-
tion ultimo 2009 som følge af 
DB’s for lave aktivitetstal i de for-
gangne år har medført en endnu 
strammere økonomisk situation 
på DB end forventet. Dette har 
resulteret i personalreduktioner, 
heter det i Danmarks Biblioteks-
skoles årsrapport for 2009. 
Institusjonen har nå ca 1000 
studenter i sving i København 
og Ålborg. 

 



Bibliofil har vært en pådriver i utvikling av stadig ny
funksjonalitet som legger til rette for økt samarbeid
mellom landets bibliotek. Resultatet er en bedre
utnyttelse av de samlede bibliotekressursene, til glede
for bibliotekenes brukere, lånerne.
• Fjernlån via NILL - titler som lånes inn til 

biblioteket, blir en del av mediebasen, og følges 
opp automatisk.

• Depotløsningen i Bibliofil - deponerte samlinger
integreres i mottaker-bibliotekets mediebase.

• Samsøk - gir en oppdatert oversikt over ledige 
titler i en region. 

• Norgeslån - lånerne kan selv låne inn titler fra 
landets bibliotek, og velge bibliotek for utlevering.

• Innlevering overalt - lar låneren levere lånte titler
på nærmeste bibliotek, og eierbibliotek varsles om
innleveringen. 

• BIB FORNY – SMS-tjeneste hvor lånerne kan 
fornye alle sine lån med én melding.

Bibliofil fortsetter jakten på gode funksjoner for økt
biblioteksamarbeid. 
Lånerne fortjener de beste tjenestene.

Bibliofil knytter Norge sammen
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Tekst:    Erling Bergan
 Redaktør

- Jeg er glad for å kunne presentere et 
resultat som jevnt over gir bibliotekarene 
mellom 20 000 og 25 000 kroner i ut-
telling i årets sentrale forhandlinger, sier 
forbundslederen, som understreker at for-
handlingene i 2010 ikke er sluttført ennå. 
Til høsten følger lokale forhandlingsrunder, 
også disse med sterk kvinneføring.

Hovedoppgjøret i staten kom som kjent 
i mål i slutten av mai. Som vanlig var et av 
elementene i løsninga en pott til justerings-
oppgjøret, der blant annet lønnsplassering 
på de enkelte stillingskoder kan justeres. 
I tillegg kan stillingskoder og merknader 
opprettes, endres eller fjernes.

Det statlige justeringsoppgjøret ble gjen-
nomført 28. - 29. juni. Fra BF deltok for-
bundsleder Monica Deildok, som mener det 
er grunn til å være fornøyd med uttellingen 
for bibliotekarer i statlig sektor. Mellom 20 
000 og 25 000 kroner for de fleste biblio-
tekarene er godt, særlig tatt i betraktning 
av at høstens lokale forhandlinger - med 
sterk kvinneføring - gjenstår.

Resultatene
Ny A-lønnstabell gjeldende fra 1/5 2010 

og sentrale justeringer med endringer på 
lønnsplanene og i lønnsrammene gjeldende 
fra 1/7 2010 gir følgende resultater for 
bibliotekarer i statlige virksomheter etter at 
de sentrale forhandlingene i statssektoren 
er sluttført i 2010. 

Lønnsplan 90.205
1410 Bibliotekar 

Alle får 2 trinn som resultat av at LR 
15 er justert. Alle får også utelling for det 
generelle tillegget på A-lønnstabellen, som 
gjør hvert enkelt lønnstrinn mer verdt.

Lønnsrammejusteringen gir også uttelling 
for bibliotekarer som er direkteplassert i 
lønnsramma (innplasseringsalternativ 9-21) 
Disse får også 2 trinn.

Justeringsoppgjøret i staten
- Vi kom i havn med god uttelling for bibliotekarer i statlig sektor. 
Dette var som forventet, i og med at vi hadde fått en sterk kvinne-
føring på justeringspotten, sier BF-leder Monica Deildok etter at 
justeringsoppgjøret i staten kom i mål i slutten av juni. 

Eksempler:

Bibliotekar i SK 1410 LR 15 inn-
plasseringsalternativ 1, 16 års 
ansiennitet:
Før oppgjøret: gammelt  trinn 43: 
344.200
Etter: nytt trinn 45: 365.300
Lønnsøkning: 21.100

Bibliotekar i SK 1410 LR 15 inn-
plasseringsalternativ 6, 10 års 
ans.:
Før oppgjøret: gammelt trinn 45: 
355.600
Etter: nytt trinn: 47: 377.500
Lønnsøkning: 21.900

Bibliotekar i SK 1410 LR 15 inn-
plasseringsalternativ 15, direkte-
plassert i lønnstrinn 49
Før oppgjøret: gammelt trinn 49: 
380.900
Etter: nytt trinn 51: 404.100
Lønnsøkning: 23.200

Begynnerlønn for bibliotekarer i stil-
lingskode 1410 i staten økes fra lønnstrinn 
36 (310.700 før 1/5) til lønnstrinn 38 
(329.100 etter 1/5) 

Lønnsøkning begynnerlønn: 18.400 
kroner

- Vær obs på godskrivingsregel 2 i  
§ 5 B Godskrivingsregler som gjelder 
for denne koden, og som gir alle 3 
års ansiennitet for utdanningen ved 
tilsettingen, påpeker Monica Deildok. 
- Det er denne som gir bibliotekarene 
lønnstrinn 38 i begynnerlønn til tross 
for at selve lønnsrammen starter på 
lønnstrinn 36.

1515 Spesialbibliotekar
Alle 2 trinn, samt uttellingen for gene-

relt tillegg på A-lønnstanbellen

Eksempler:

Spesialbibliotekar i SK 1515 i 
lønnstrinn 50
Før oppgjøret: gammelt trinn 50: 
387.500
Etter: nytt trinn 52: 411.200
Lønnsøkning: 23.700

Spesialbibliotekar i SK 1515 i 
lønnstrinn 54
Før oppgjøret: gammelt trinn 54: 
416.100
Etter: nytt trinn 56: 440.700
Lønnsøkning: 24.600

SK 1515 er hevet med to trinn i bun-
nen og toppen av spennet. Nytt spenn 
er nå 47-71.

Dette innebærer at laveste innplasse-
ringsmulighet i spennet nå er lønnstrinn 
47 = 377.500, mot tidligere lønntrinn 45 
= 355.600.

Lønnsøkning på laveste innplasserings-
mulighet i SK 1515 er på: 21.900.

1077 Hovedbibliotekar
Alle 2 trinn, samt uttellingen for generelt 

tillegg på A-lønnstanbellen

Eksempler: 

Bibliotekar i SK 1077 Hovedbiblio-
tekar i lønnstrinn 58
Før oppgjøret:gammelt trinn 58: 
446.700
Etter : nytt trinn 60: 472.800
Lønnsøkning: 26.100 

Bibliotekar i SK 1077 Hovedbiblio-
tekar i lønnstrinn 63
Før oppgjøret: gammelt trinn 63: 
490.400
Etter: nytt trinn 65: 519.700
Lønnsøkning: 29.300

[ TARIFFOPPGJØRET ]
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SK 1077 er hevet med to trinn i bun-
nen og toppen av spennet. Nytt spenn 
er nå: 51-81

Dette innebærer at laveste innplasse-
ringsmulighet i spennet nå er lønnstrinn 
51 = 404.100, mot tidligere lønntrinn 49 
= 380.900

Lønnsøkning på laveste innplasserings-
mulighet i SK 1077 er på: 23.200

Avleggs merknad er fjernet
Merknaden som lå på lønnsplanen: 

”Bibliotekar med 3-årig høgskoleutdan-
ning som bibliotekar avlønnes som 1410 
bibliotekar” utgår fordi det nå ikke ligger 
stillingskoder som skal tømmes for stil-
lingsinnehavere på lønnsplan 90.205. 
Denne merknaden henger igjen fra den 
tiden da det lå flere bibliotekarkoder på 
lønnsplanen, hvorav noen var gamle og 
skulle tømmes for stillingsinnehavere, og 
hvor det derfor var et poeng at det ikke ble 

foretatt nytilsettinger i disse kodene.
Bibliotekarer kan tilsettes i SK 1410, 

1515 og 1077, og dermed blir merknaden 
misvisende. Derfor er den nå fjernet.

Andre stillingskoder
- BF har også noen stillingsinnehavere 

i enkelte andre gjennomgående koder i 
statens lønnsplanhefte, De av våre med-
lemmer som har behov for bistand med å 
fortolke resultatet for ”sin” kode må gjerne 
ta kontakt med meg, sier forbundsleder 
Monica Deildok, som finner grunn til å 
nevne SK 1408 Førstekonsulent, der BF 
har flere medlemmer.

SK 1408 er overført til ny lønnsramme 
21. I overføringen har alle fått 1 lønns-
trinn, og de på 10 års ansienniteten har 
fått 2 lønnstrinn. I tillegg har selvfølgelig 
også denne stillingskoden fått uttelling 
som følge av generelt tillegg på A-
lønnstabellen.

Eksempler: 

Bibliotekar i SK 1408 Førstekon-
sulent, gammel lønnsramme 22 
innplasseringsalternativ 1, 10 års 
ansiennitet
Før oppgjøret: gammelt trinn 43: 
344.200
Etter: nytt trinn 45: 365.300 i ny 
lønnsramme 21
Lønnsøkning: 21.100

Bibliotekar i SK 1408 Førstekon-
sulent gammel lønnsramme 22 
innplasseringsalternativ 1, 0 års 
ansiennitet
Før oppgjøret: gammelt trinn 36: 
310.700
Etter:nytt trinn 37: 324.700 i ny 
lønnsramme 21
Lønnsøkning: 14.000

Begynnerlønn for SK 1408 er nå 
lønnstrinn 37, mot tidligere 36. En lønns-
økning på 14000. Vær oppmerksom på 
at Førstekonsulenten IKKE har godskri-
vingsregelen i § 5 B 2, slik som SK 1410 
Bibliotekar. Det gis derfor ikke automatisk 
ansiennitetsuttelling for utdanning i denne 
stillingskoden.

Om virkningstidspunktene:
Generelt tillegg på A-lønnstabellen er 

gitt med virkning 1/5 2010
Resultatet av justeringsforhandlingene 

er gitt med virkning 1/7 2010

Lokale forhandlinger:
Det skal føres forhandlinger lokalt ved 

virksomhetene om en pott på 0,9 % pr 1/9 
2010. Forhandlingene skal være suttført 
innen 31. oktober 2010.

Det er lagt en sterk kvinneføring på den 
lokale potten. Det heter at kvinner skal få 
en større andel av avsetningen til de lokale 
forhandlingene enn fordelingen av antall 
årsverk mellom kvinner og menn tilsier. 

Oppgjøret i statlig sektor er altså ikke 
sluttført riktig ennå. Det er viktig at de 
lokale parter tar likelønnsføringen på 
alvor når virksomhetene skal ut i 2.3.3 
forhandlinger til høsten. Årsakene til at 
kvinnedominerte grupper har kommet 
godt ut av den sentrale delen av oppgjøret 
i 2010, er at kvinner i staten tjener mindre 
enn menn. Derfor er det også lagt en 
sterk kvinneføring på 2.3.3 potten, slik at 
likelønnsløftet kan fortsette lokalt. 

[ TARIFFOPPGJØRET ]
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Tekst & foto:   Erling Bergan
        Redaktør

- La meg først reklamere for våre 
kick-off-arrangement. Bibliotekarfor-
bundet arrangerer nå - etter at de 
sentrale oppgjørene omsider er over 
– slike møter i de enkelte fylkeslag. 
Dette er for å gi medlemmer og til-
litsvalgte tariffinformasjon før lokale 

Tips til lokale forhandlinger
Årets sentrale forhandlinger tok sin tid, med lange meglings-
runder og til og med streik i to av BFs tariffområder. Nå som 
støvet begynner å legge seg sentralt, er det på tide å se på 
de lokale forhandlingsrundene. Vi har bedt BFs nestleder 
Hanne Brunborg om noen tips.

forhandlinger sparkes i gang. De 
fungerer også godt som en anledning 
for medlemmer å utveksle erfaringer, 
på tvers av arbeidsplasser og tariff-
områder. Jeg anbefaler medlemmene 
å bli med på disse arrangementene, 
sier Hanne. 

Vi treffer henne på et slikt kick-off-
møte i Hordaland BF, like før som-
merferien setter inn. 12 medlemmer 

og tillitsvalgte møtte opp og fikk 
en solid dose fersk informasjon om 
rammer, lønnstrinn, stillingskoder, 
overheng – og tips før de lokale 
forhandlingene. 

Her skal vi bare bringe noen tips 
du bør merke deg før høstens lokale 
forhandlinger i KS-sektoren. For mer 
informasjon bør du sjekke BFs nett-
sider www.bibforb.no , der det ligger 
mye relevant stoff fra årets tariffor-
handlinger. Ellers er det også grunn 
til å benytte kompetansen som finnes 
hos din tillitsvalgte og i ditt fylkeslag. 
Kontakt fylkesleder eller fylkets for-
handlingsutvalg, hvis fylkeslaget har 
opprettet et slikt. BF-sekretariatet kan 
også kontaktes.

Staten
Hanne minner om at det ikke er like 

forutsetninger for alle lokale forhand-
linger, selv om en del er felles. Under 
årets kickoff blir det informert om lokale 
forhandlinger også i statlig sektor og 
Spekter. Men ettersom det statlige 
justeringsoppgjøret ble fullført like før 

Kvinner skal få en større andel av avsetningen til lokale forhandlinger  y
enn fordelingen av antall årsverk mellom kvinner og menn tilsier. Det 
skal også legges spesiell vekt på å vurdere forholdet mellom kvinners 
og menns innplassering i stillingskoder ut fra kvalifikasjoner, oppgaver 
og ansvar.
Målene i den omforente lokale lønnspolitikken skal prioriteres.  y

De lokale forhandlingene i staten 
skal være avsluttet innen 
31. oktober 2010.

Føring for lokale forhandlinger i staten

[ TARIFFOPPGJØRET ]
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deadline for dette nummeret av Biblio-
tekaren, og Spekter-oppgjøret frem-
deles var i konflikt på dette tidspunkt, 
kommer vi tilbake med mer informa-
sjon om disse lokale forhandlingene 
på BFs nettsider. Det samme gjelder 
forholdene i tariffområdet HSH-HUK 
og i Oslo kommune. 

- Men det er grunn til å minne om at 
det i staten forhandles lokalt innenfor 
en ramme av 0,8 % av lønnsmassen, i 
tillegg til 0,1 % i resirkulerte midler, med 
virkningsdato for ny lønn fra 1.septem-

ber. Det er også en klar likelønnsføring 
på disse forhandlingene: Kvinner skal få 
en større andel av avsetningen til lokale 
forhandlinger enn fordelingen av antall 
årsverk mellom kvinner og menn tilsier. 
Det skal også legges spesiell vekt på å 
vurdere forholdet mellom kvinners og 
menns innplassering i stillingskoder ut 
fra kvalifikasjoner, oppgaver og ansvar, 
minner Hanne om. 

De lokale forhandlingene i staten 
skal være avsluttet innen 31. oktober 
2010.

Kapittel 4 i KS-sektoren
- I kommunal sektor er en andel 

av den økonomiske ramma satt av til 
lokale forhandlinger. Det gjelder for stil-
linger som ligger i denne tariffavtalens 
kapittel 4. Det vil blant annet si stillings-
kode 7026 Bibliotekar, der de fleste av 
våre kapittel 4-medlemmer er plassert. 
Men vi har også medlemmer i en del 
andre stillingskoder i dette kapittelet, 
minner Hanne om, og nevner fagledere 
i stillingskode 7453 som eksempel. 

Stillingene i kapittel 4 forhandler 
altså lokalt innenfor avtalte rammer. 
Og det er føringer for hvordan denne 
ramma skal brukes lokalt. 

For 0,85 % av lønnsmassen, med 
virkning 1.8.2010, gjelder følgende 
føringer: Kvinner skal ha en andel av 
potten som er større enn fordelingen 
av antall årsverk mellom kvinner og 
menn tilsier. Kvinner i lederstillinger 
skal prioriteres. Lønnsrelasjoner mel-
lom ledere og dem de er satt til å lede 
hensyntas.

For 0,25 % av lønnsmassen, med 
virkning 1.1.2011, gjelder ”kom-

Lokale forhandlinger i kapittel 4 i KS-sektoren skal i år gjennomføres i 
perioden mellom 15. oktober og 15. november. Ankefrist er 1. desember. 
(Ettersom det kun er to uker mellom forhandlingsperioden og ankefristen, 
vil en utsettelse av forhandlingene utover fastsatt periode kunne føre til 
at ankemuligheten forsvinner. Det er derfor grunn til å avvise forslag om 
å avholde forhandlingene etter fastsatt frist.)

Tidspunkt for lokale forhandlinger 
i kommunal sektor

[ TARIFFOPPGJØRET ]

Kari Elin Røyrane (i brun jakke) er tillitsvalgt ved Høgskolen i Bergen. Her stilller hun spørsmål til Bibliotekarforbundets nestleder Hanne Brunborg, under 
Hordaland BFs kickoff før de lokale lønnsforhandlingene. (Foto: Erling Bergan)
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petanse” som føring. Her må man 
jamføre med meklingsmannens mø-
tebok fra 2008, der dette er omtalt. 
Hvis lokale forhandlinger basert på 
kompetansekartleggingen allerede er 
gjennomført, skal lokal lønnspolitikk 
og prioriteringer gjelde. Og NB: Dette 
bør være tema på drøftingsmøte, som 
går forut for forhandlingene. I en del 
kommuner der slike kompetansefor-
handlinger er gjennomført, med lite 
eller intet resultat for våre medlemmer, 
bør en likevel videreføre kompetanse 
som en føring for denne potten på 
0,25 %. Men det må tas opp på drøf-
tingsmøte lokalt. 

Lokale forhandlinger i kapittel 4 skal 
gjennomføres i perioden 15.10.- 15.11. 
Ankefrist er 1.12.10. 

- Det er derfor viktig at forhand-
lingene gjennomføres innen 15.11., 
presiserer Hanne, og minner om at 
eventuelle brudd i forhandlingene 
skal klareres med BFs sekreta-
riat.

Og så er det grunn til å merke seg: 
Lokale tillegg skal komme i tillegg til 
ny minstelønn og eventuelle tidligere 
kompetansetillegg. Lokale tillegg skal 
også ”flyte oppå” eventuelle ansien-
nitetsopprykk.

Kapittel 3 og 5 i KS-sektoren
For stillinger i KS-avtalens kapittel 

5 er det ikke noen fastsatt økonomisk 
ramme. Men det er selvfølgelig van-

lig å skule mot rammen og nivåene i 
kapittel 4 når man forhandler her. Bi-
bliotekarforbundet har de fleste av sine 
kapittel 5-medlemmer i stillingskode 
8451 Leder, svært mange av disse er 
biblioteksjef. Men BF har også mange 
i stillingskode 8112 Spesialbibliotekar 
og 8530 Rådgiver. 

Og KS-avtalens kapittel 3 er i ”i 
samme båt” som kapittel 5, det er 
ingen økonomisk ramme her.

- Det betyr at det formelt sett hel-
ler ikke er noen direkte føringer for 
lokale forhandlinger i kapittel 3 og 5, 
men den generelle lønnspolitikken i 
kommunal sektor gir en del forutset-
ninger (se kap.3.2 i hovedtariffavta-
len). Derfor er det naturlig å bringe 
likelønns- og kompetanseaspektet 
inn i disse forhandlingene også, sier 
Hanne Brunborg. 

Beregningsutvalg
Dersom det ikke er enighet om noe 

annet, skal partene lokalt nedsette et 
beregningsutvalg som fastsetter pot-
tens størrelse for arbeidstakere som 
hører inn under kapittel 4. Utgangs-
punktet for regnestykket er den totale 
lønnsmassen for de aktuelle stillingene, 
og hvor stor prosentandel av denne 
som skal brukes til lokale forhandlin-

Arbeidsgiver skal, før lokale forhandlinger tar til, innkalle til lønnspolitisk 
drøftingsmøte.  Drøftingsmøter legges så tidlig at organisasjonene og 
arbeidsgiver får tid til å arbeide med konkrete krav og tilbud, men nærmere 
tidspunkt for drøftingsmøte er ikke angitt. 

I drøftingsmøte tar partene blant annet opp:

Erfaringer fra tidligere forhandlinger. y
Forhandlingsforløp. y
Gjensidig informasjon om forhandlingsutvalgenes sammensetning. y
Hvem som omfattes av forhandlingene, herunder forholdet til de   y
uorganiserte.
Lokal lønnspolitikk og - kriterier. Det skal tilstrebes enighet om   y
kriteriene.
Tydelighet i prioriteringer og begrunnelser. y
Hvilken statistikk og hvilke lønnsopplysninger arbeidsgiver skal   y
legge frem i forbindelse med forhandlingene.
Rutiner for informasjon av forhandlingsresultater. y

Det kan være nødvendig å avholde flere drøftingsmøter før forhandlingene, 
slik at det også er mulig å drøfte prioriteringer og kriterier sett opp mot 
statistikk og lønnsutvikling, bl.a. av hensyn til drøfting av likelønn.

Drøftingsmøter i kommunal sektor

Det er mange momenter som kan være aktuelle å bringe inn som forklaring og 
begrunnelse for et lønnskrav. Her er noen momenter som bør være med:

Arbeidsoppgaver: Oppnådde resultater, konsekvenser av det som  y
er gjort, deltakelse i prosjekter, nye oppgaver. Å ”selge” jobben.
Kompetanse: Har du ny utdanning, tilleggsutdanning eller   y
kompetanseheving siden sist? Har du eldre men relevant  
utdanning som du ikke har fått lønnsmessig uttelling for?
Faglig aktivitet: Spesiell aktivitet og synlighet.   y
Evt organisasjonsarbeid.
Faktakunnskap om rammene for stillingen/oppgavene dine:   y
Antall brukere, studenter, elever, ansatte.
Sammenligninger: Brukere, aktivitet, økonomi, lønnsnivå, lønns-  y
utvikling, forholdet til andres lønn i og utenfor virksomheten.
Prioriteringer fra drøftingsmøter eller fra sentrale forhandlinger. y
Ansiennitet: Det kan også ligge mye kompetanse i ansiennitet. y
Lønnsutvikling: Se nåværende årslønn i forhold til lønnsutvikling   y
de siste årene, for eksempel de siste fem 5 år.
Har du vært i dialog med nærmeste leder om kravet?   y
(Det anbefales.)

Å skrive krav

[ TARIFFOPPGJØRET ]
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ger. Nytt av i år er at partene lokalt 
også må bli enige om hvor stor del av 
potten som skal gå til kvinner og/eller 
kvinnedominerte grupper, med en for-
deling som minst tilsvarer fordelingen 
av antall årsverk for menn/kvinner i 
kommunen.

 - Det kan være greit å kunne forstå 
disse regnestykkene uansett om du 
som medlem skal skrive lønnskrav 
eller om du er tillitsvalgt, påpeker 
Hanne Brunborg, og er snar med å 
legge til: - Derfor anbefaler vi Biblio-
tekarforbundets kickoff–møter, hvor 
dette blir gjennomgått. Også BFs 
forhandlingskurs er en fin anledning 
til å lære beregning av størrelsen på 
pott til lokale forhandlinger. Er du ny 
tillitsvalgt og trenger hjelp til å forstå 
dette, kan du kontakte en mer erfaren 
tillitsvalgt nær deg, fylkeslagets styre 
eller forhandlingsutvalg, eller eventuelt 
BFs sekretariat.

Nettverkslæring
Under kickoff i Bergen i juni, var det 

mange spørsmål som Hanne måtte 

svare på. Men det var også mye kom-
petanse rundt bordet. Flere av de tillits-
valgte hadde hatt denne rollen i mange 
år, og kunne bringe reelle erfaringer inn 
som en del av forberedelsene til årets 
lokale forhandlinger.

For bygging av forhandlingskompe-
tanse i BF har ikke bare form av en 
pyramide, med spredning av kunn-
skap ovenfra og nedover. Det er like 

Når du i forhandlingene skal argumentere for kravene, kan følgende 
stikkord være gode å ha med seg:

Ha dine egne prioriteringer klare, men ikke glem å lytte y
Vær konkret og saklig y
Bruk faktabasert argumentasjon y
Ha mer å gå på, disponér argumentene y
Utelat føleri, men ikke følelser y
Dokumentér påstander, ikke juks med fakta  y
Bruk den tiden du trenger y

Argumentasjon under forhandlingene

mye snakk om nettverkslæring, der 
medlemmer og tillitsvalgte kontakter 
hverandre og bygger på hverandres 
kompetanse og erfaring. 

Boksene med tips som ligger rundt 
denne artikkelen, er smakebiter på det 
som formidles på kickoff. 

[ TARIFFOPPGJØRET ]

BF-nestleder Hanne Brunborg ga mange nyttige tips for de lokale forhandlingene under Hordaland BFs kickoff i juni. De fleste fylkeslag arrangerer sine kickoff etter 
sommerferien. Medlemmene og tillitsvalgte får invitasjon pr epost, og Hanne Brunborg anbefaler så mange som mulig å benytte sjansen. (Foto: Erling Bergan)
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Tekst:    Kristine Sandvik
 Seniorrådgiver YS Stat

I meklingen under årets hovedoppgjør 
avtalte YS Stat og staten at det skulle 
avsettes 585 millioner til justeringer av 
lønnsrammer og stillinger i staten. 300 
millioner av dette ble øremerket stillinger 
med mer enn 60 % kvinner, hvor i ho-
vedsak halvparten i koden hadde høyere 
utdanning. Innenfor de 300 millionene 
skulle 66 % av pengen tilfalle kvinner. De 
resterende 285 millioner hadde også sterk 
kvinneføring;  etter at pengen var fordelt 
skulle 60 % ha tilfalt kvinner i staten.

Betraktninger rundt justerings- 
oppgjøret i staten 2010
Årets justeringsoppgjør i staten var et likelønnsoppgjør. I år skulle vi forsøke å gjøre 
noe med at kvinner gjennom-gående tjener 92 % av menn i statlig sektor. 

28. og 29. juni forhandlet YS Stat med 
staten og de øvrige hovedsammenslutnin-
gene om fordelingen av potten. 

Varig effekt
For å prioritere å sette av penger til å gjøre 

noe med lønnsforskjellene mellom kvinner 
og menn, har det vært helt avgjørende for 
YS Stat at dette skjer gjennom tiltak som har 
varig effekt. Å gi lønn på individnivå bidrar 
ikke til å få bukt med verdsettingsdiskrimi-
neringen mellom kvinnedominerte grupper 
og mannsdominerte. Derfor er vi glade for 
at resultatet av justeringsoppgjøret er at hele 
lønnsrammer med overvekt kvinner har fått 
et løft, og spennstillinger hvor vi har gitt til-
egg til kvinner blir justert tilsvarende opp.

På den måten nyter også morgendagens 
arbeidstakere godt av det vi gjør. I fremtiden 
skal disse grupper lønnes bedre. Den store 
overvekten av kvinner i statlig sektor finner 
vi i saksbehandlerstillinger. Konsulenter og 
rådgivere får en stor del av årets justerings-
oppgjør, I tillegg har alle etatskoder, for ek-
sempel innenfor helse, Barne- og familievern 
og Mattilsynet, hvor det er mer en 60 % 
kvinner i stillingene, fått lønnsøkning. 

Sterke prioriteringer
Summen av alle likelønnstiltakene gjorde 

det vanskelig å finne rom for justeringer 
på grupper der det er overvekt menn. 
Normalt i et justeringsoppgjør søker vi å 

se på relasjoner mellom stillingsgrupper 
med tanke på utdanning og nivå. Dette 
er i mindre grad gjort i år. Likevel fant vi 
rom til å gjøre litt også innenfor etater 
med overvekt menn. Dette krevde sterke 
prioriteringer fra de berørte forbund. Men 
gjennom å finne fram til et felles krav med 
LO Stat og Unio, fikk vi fullt gjennomslag 
for disse kravene hos staten. 

Muligheter i skjevhetene
Et justeringsoppgjør består av mye 

teknikk og matematikk. Har skal begynner-
lønninger sikres, opprykkstakt vurderes, 
spenn løftes og ny koder vurderes. YS Stat 
representerer bredt i staten og vi forsøker 
å ivareta helheten i statens lønnssystem 
gjennom disse justeringene. Likevel kan vi 
ha skapt ”skjevheter” som ute lokalt fram-
står som vanskelige og ”ødelegger” lokal 
lønnspolitikk. Da håper jeg at tillitsvalgt 
ute ser mulighetene i disse skjevhetene og 
vet å utnytte de i de lokale forhandlingene 
som skal i gang til høsten. 

Mer enn 64 % til kvinner
YS Stat har grunn til å være fornøyd med 

fordelingen av de 585 millionene som nå 
er foretatt. Vi har oppfylt føringene, sam-
let sett har mer enn 64 % tilfalt kvinner i 
staten. Og solidariteten fra de gruppene 
som nå ikke har blitt vinnere i år skal vi 
være stolt over. 

BF i streik i Spekter Meklingen i Spekter-området, som hadde frist ved midnatt mandag 28.juni, førte  
 ikke frem. YS Spekter gikk derfor ut i streik fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 
29. juni. Dette gjelder YS-forbundene Delta, Parat og Bibliotekarforbundet. BF har tatt ut ett 
medlem på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

- YS Spekter hadde et godt krav, med fokus på lik lønn for likt arbeid i sykehus og kommuner. 
Det er synd at Spekter ikke evnet å imøtekomme dette, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim, 
og legger til: - YS gir vår fulle støtte til våre medlemmer i Spekter-området, som nå er ute i 
streik. Denne arbeidskonflikten dreier seg om verdsetting av kvinner og at kompetanse skal 
lønne seg for alle, sier YS-lederen.

Da dette nummeret av Bibliotekaren gikk i trykken, var det fremdeles ingen avklaring på 
YS-streiken i tariffområdet Spekter, og BF hadde fremdeles kun ett medlem ute i streik. For 
oppdatert informasjon, både om Spekter og de andre tariffområdene, gå til bibforb.no. Fo
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10 Y S  I D E h E f t E

vår felleS gevinSt

Ved bevisst å tenke gjennom og forberede din egen pensjonist tilværelse, vil du 
legge grunnlaget for mange gode år. Du vil oppleve at aktive og engasjerte pen-
sjonister som byr på seg selv også oppleves som en berikelse for omgivelsene. Det 
gir den enkelte inspirasjonen til videre engasjement og livsglede. Og det er godt 
å oppleve seg selv som en viktig bidragsyter. Du vil være med på å gjøre generelle 
forestillinger om eldre til skamme. 

Opplever du noen ganger at alt ikke går like bra, så husk at livet går opp og ned. 
Også for de som fortsatt er i arbeid. 

aktuelle  nettSteder: 
n Senter for seniorpoltitikk: www.seniorpolitikk.no
n Seniorsaken: www.seniorsaken.no
n Norsk pensjonistforbund: www.pensjonistforbundet.no
n Vi blir eldre: www.viblireldre.no
n Norsk senter for seniorutvikling: www.seniorutvikling.no

7

Vær klar over at mange som har valgt å pensjonere seg tidlig har angret på beslut-
ningen, fordi de ikke på forhånd hadde forståelse av hva det ville innebære. Tenk 
også gjennom hva du vil fylle dine nye hverdager med. Forbered deg på å ta fatt på 
ditt nye liv. 

Dersom ditt ønske om å gå av med pensjon er basert på at du ikke trives med 
arbeidssituasjonen, kan du kanskje få gjort noe med dette. En mulighet kan være 
redusert stilling. Sjekk ut hvilke seniorpolitiske tiltak som gjelder på din arbeidsplass. 
Prøv eventuelt noen av dem. 

Før du tar beslutningen om å gå av med pensjon, bør du sette deg godt inn i hvilke 
regler som gjelder med hensyn til når du kan gå av, hvilke pensjonsrettigheter du 

har og hva du kan tjene 
ekstra, uten å bli trukket 
i pensjon. 

Finn også ut hvilken 
økonomi du vil få som 
pensjonist. Siden dette er 
en stor og viktig avgjø-
relse, kan det være lurt 
å hente informasjon og 
veiledning fra profesjonelt 
hold, blant annet fra egen 
pensjonskasse ordning.

Sørg for at du får en aktiv 
pensjonisttilværelse og en 
positiv aldring. Det inne-
bærer at du videreutvikler 
deg. Aktivitet og engasje-
ment gir livskvalitet. Å ha 
det godt med seg selv er 
avgjørende for et godt liv. 

Vi ønsker alle folkebibliotek hjertelig velkommen til 
årets Mikromarc-brukermøte. I år møtes vi på det 
landlige kurs- og konferansehotellet Quality Hotel 
Olavsgaard, som ligger midt mellom Oslo (15 km) og 
Oslo Lufthavn Gardermoen (25 km) med gode 
transportmuligheter. 

Programmet er selvfølgelig fullt av Mikromarc-
godbiter. I tillegg har vi med oss Aslak Sira Myhre  
fra Litteraturhuset, Roar Storleer fra NTNU og  
Eirik Solheim fra NRK Beta pluss mange flere 
entusiastiske mennesker som forteller om ting de 
brenner for. Du kan også besøke mange varierte og 
interessante utstillere med tilbud som er høyaktuelle 
for bibliotek. Programmet finner du på www.bibits.no 
og i postkassen din. Meld deg på!

Vi gleder oss frydefullt til å se deg igjen!
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ib

lio
te

ke
ne

s 
IT

-s
en

te
r 

A
S 

• 
M

al
er

ha
ug

ve
ie

n 
20

 •
 P

b.
 6

45
8 

Et
te

rs
ta

d 
• 

06
05

 O
sl

o 
 

Tl
f: 

22
 0

8 
34

 0
0 

• 
Fa

ks
: 2

2 
08

 9
8 

80
 •

 s
al

g@
bi

bi
ts

.n
o 

• 
w

w
w

.b
ib

its
.n

o

Årets viktigste konferanse?

Bibliotekene  
samler seg på  
Olavsgaard 23. 
og 24. september!

103x293_Olavsgaard_april10.indd   1 26-04-10   12:31:05

YS’ idehefte for en 
meningsfull og god 
pensjonisttilværelse 

YS har utarbeidet et idehefte for deg som snart blir 
pensjonist, men også til deg som allerede har gått av med 
pensjon. Her gir vi deg tips og råd om hvordan du kan for-
berede deg til pensjonsalderen og hvilke grep du kan ta for 
å gjøre pensjonisttilværelsen meningsfylt og god. 

- Om få år når de store barnekullene født etter krigen 
pensjonsalder. Dette vil ikke bare bli en utfordring for 
arbeidslivet, men også for samfunnet som helhet. YS har 
derfor gjennom flere år arbeidet for at så mange som mulig 
av oss skal ønske å stå lengst mulig i jobb, sier YS-leder 
Tore Eugen Kvalheim. 

- Samtidig er YS opptatt av å sikre pensjonistenes deres 
rettigheter, uavhengig av om de ønsker å gå av med før-
tidspensjon, eller om de vil stå i jobb frem til de når pen-
sjonsalder. Ved siden av å sikre pensjonsrettighetene er YS 
opptatt av at livet som pensjonist blir godt og meningsfylt 
for alle. 

- Jeg håper også ideheftet bidrar til at våre tillitsvalgte 
kan få ideer til hvordan de kan bistå YS- medlemmer som 
nærmer seg pensjonsalderen. Også arbeidsgivere kan hente 
råd og tips, slik at de kan legge enda bedre til rette for den 
enkeltes overgang fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen, 
sier Kvalheim. 

YS’ idehefte  
for en god og meningSfull  

penSjoniSttilværelSe

[ SENIORPOLITIKK ]
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[ UTDANNING OG FORSKNING ]

Tekst:  
Førsteamanuensis
Geir Grenersen
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø
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I løpet av de siste tiårene 
er det i det samiske sam-
funn bygd opp en rekke 
institusjoner som ofte går 
under betegnelsen samiske 
språk- og kultursentre. Disse 
sentrene inneholder en rekke 
funksjoner som ellers i det 
norske samfunn er delt opp 
i en rekke institusjoner som 
førskole, skole, bibliotek, 
arkiv, museum, voksenopp-
læringssentre, musikk- og 
kulturfestivaler etc. De sa-
miske kultursentrene er det 
jeg vil kalle utvidede ABM-
institusjoner med et sterkt 
fokus på læring, oppvekst og 
sosialisering. 

De samiske kultursentrene er etablerte 
i strøk med grisgrendt bosetning uten 
befolkningsgrunnlag for frittstående bibli-
otek, museum eller kulturhus og derfor 
må institusjonsbygging gjennomføres på 
nye måter. 

De samiske (og kvenske-) språk- og kul-
tursentre inneholder en rekke forskjellige 
typer dokumenter og dokumentasjonspro-
sesser: bøker, filmer, bilder, gjenstander, 
lydopptak, rekonstruerte båter og bygnin-
ger (gammer), joik, konserter, teaterfores-
tillinger osv. Moderne teknologi medfører 
at f.eks. Árran Julevsáme guovdásj (lulesa-
misk senter) i Tysfjord lett kan samarbeide 
med Universitetet i Budapest om samisk-
opplæring for barn, unge og voksne. I for-
bindelse med Ája samisk senter i Kåfjord 
har Troms fylkesbibliotek etablert samisk 
bibliotektjeneste for Troms. Troms fylkes-
bibliotek har også eget festivalbibliotek 
(bokbuss) ved den kjente urfolksfestivalen 

Riddu-Riddu hvor Ája er medarrangør. 
Várdobáiki sámi guovdáš (markesamisk 
senter) i kommunene Skånland og Evenes 
i Sør-Troms er bygd opp ved å spre et 
nettverk av funksjoner i de små samiske 
bygdene i området. Várdobáiki organise-
rer festivaler, dokumentasjonsprosjekter, 
galleri- og museumsutstillinger, boksam-
linger, og revitaliserer den rike muntlige 
fortellertradisjonen i området. Moderne 
informasjonsteknologi kombineres med 
århundrelange muntlige tradisjoner for 
”informasjonsinnhenting” (for å bruke et 
moderne ord), facebook, twitter og for-
tellerkvelder bidrar hver på sin måte til å 
bygge en ny samisk identitet. 

Ved faggruppe for dokumentasjonsviten-
skap har flere studenter skrevet oppgaver 
med tema som angår disse sentrene. Som 
ett eksempel kan nevnes en oppgave der 
rekonstruksjon av en utdødd samisk kofte-
tradisjon fra Porsangerkysten ble beskrevet. 
Tekster, kobberstikk, tegninger og muntlige 
overleveringer ble brukt som grunnlag 
for å sy (rekonstruere) den opprinnelige 
kofta. Produktet av denne dokumenta-
sjonsprosessen ble flere kofter som blir 
tatt i bruk ved forskjellige anledninger til 
fest og hverdag.

Språk- og kultursentra som lærings-
sentre – noen refleksjoner.

Sentrene er bygd opp fra grunnen av 
for å møte den utfordringen det samiske 
samfunn stod overfor da fornorsknings-
politikken formelt ble opphevet i 1962, 
en politikk som dessverre var funksjonelt 
virksom langt inn på 1980-tallet. Det er 
derfor rett å si at de samiske språk- og 
kultursentrene har en overordnet målset-
ting: bevaring og videreutvikling av samisk 
språk, samfunnsliv og kultur. For dette 
formål er oppvekstforhold for samiske barn 
og ungdommer avgjørende. I det tradisjo-
nelle, og teknologisk sett enkle, samiske 
samfunnet foregikk sosialiseringen som en 
kunnskapsoverlevering fra en generasjon til 
den andre. Barna lærte gjennom å betrakte 
og delta i aktiviteter som foregikk rundt 

Dokumentasjonsvitenskap inviterer til samarbeid om 
forskning og undervisning:

Samiske språk- og 
kultursentra
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dem i lokalsamfunnet. I reindrifta finner 
en ennå mye av denne basale formen for 
sosialisering. Språket ble lært igjennom 
dagliglivets virksomheter, barn vokste opp 
med samisk identitet uten å tenke over det. 
I den moderne verden er også de samiske 
lokalsamfunnene omformet. Sosialiseringen 
foregår ikke lengre utelukkende på arenaer 
der folk møtes ansikt-til-ansikt, men også 
som mediert kommunikasjon, dvs ved hjelp 
av ett eller annet kommunikasjonsmedium. 
Språket har vært satt under sterkt press, 
og bortsett fra i det samiske kjerneområdet 
er det ikke lengre en selvfølge at samiske 
barn vokser opp med samisk som morsmål. 
Det moderne samfunnet er et komplekst, 
flerkulturelt, mediepreget og globalisert 
samfunn. Sosialiseringen er i mye større 
grad enn tidligere knyttet til institusjoner 
og disse institusjonene er gjennomsyret 
av kommunikasjonsteknologi: de er nett-
verksinstitusjoner hvor den grunnleggende 
form for mediert kommunikasjon skjer via 
datamaskiner. 

De samiske språk- og kultursentrene er 
flerkulturelle læringssentre: en samling av 
ressurser på et sted i den hensikt å bidra 

til læring, sosialisering og oppdragelse 
av barn og ungdom slik at de kan greie 
seg i det flerkulturelle samfunnet de er 
en del av. 

Hensiktsmessig møte mellom 
arkitektur og nettverk

Språk- og kultursentrene er steder å 
møtes ansikt til ansikt, men de er også 
digitale møteplasser eller knutepunkter. 
Informasjonsteknologien gir grunnlag 
for å tenke nøye igjennom hvordan de 
fysiske møteplassene kan utformes, fordi 
enhver fysisk møteplass også inngår i 
et stedløst digitalt nettverk. I dag finnes 
det samiske språk- og kultursentre som 
er lokalisert i store bygg med de fleste 
funksjoner under ett tak, og det finnes 
sentre med en nettverkstruktur der ak-
tiviteter er spredt over mange mindre 
fysiske møteplasser som koordineres fra 
et knutepunkt i nettverket. Det ligger en 
stor utfordring i møtet mellom de fysiske 
rammer (bygninger, arkitektur, fysiske 
samlinger) og nettverkslogikken (mediert 
kommunikasjon, digitale samlinger) og 
prinsipper for digital organisering og gjen-

finning i samlinger. Hvordan organiserer 
vi et senter for læring på en slik måte at 
bygningenes arkitektur (fysisk utforming) 
og nettverk (”digital arkitektur”) møtes på 
en hensiktsmessig måte? 

Dokvit i samarbeid med sentrene
På hvilken måte fungerer de samiske 

språk- og kultursentrene som lærings-
sentre? Kan de samiske språk- og kul-
tursentrene fungere som modeller for 
læringssenterutvikling?  På disse spørs-
målene kan det nok gis noen prinsipielle 
svar, men helst må svarene søkes i kon-
krete empiriske studier hvor forskjellige 
måter å organisere sentrenes fysiske og 
digitale utforming studeres i forhold til 
de målsettinger sentrene har satt seg. 
Faggruppe for dokumentasjonsvitenskap 
jobber nå med et prosjekt hvor hensikten 
er å invitere noen av sentrene inn i et 
samarbeid med tanke på både forskning 
og undervisning. Faggruppa har fått en 
mindre bevilgning til et pilotprosjekt og vil i 
starten av høstsemesteret invitere noen av 
sentrene inn i en dialog rundt de skisserte 
problemstillingene. 

Árran Julevsáme guovdásj (lulesamisk senter) i Tysfjord. Med ca 40 årsverk er de største arbeidsplass i kommunen. Det er de siste tiårene bygd opp en rekke 
slike samiske språk- og kultursentre, som Dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø nå vil inngå samarbeid med. (Foto: Geir Grenersen)

[ UTDANNING OG FORSKNING ]
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Kassere. Et høyst vanlig ord, som jeg på 
ordnett.no finner ut betyr ”(kassere -te; -ing) 
erklære for ubrukelig; vrake; kaste:”. Et ord 
bibliotekarer flest har et forhold til, på godt og 
på vondt. Å erklære en bok for ubrukelig, ta 
valget om å kaste eller selge en bok er ikke all-
tid like populært. Det kan virke som om mange 
misliker å sette i gang med dette, de drar ut 
tiden så mye de kan, trekker inn så mange 
som mulig i situasjonen og så videre. Jeg kan 
godt forstå at mange har problemer: Her har 
vi en bok man har brukt i mange år, kanskje 
en barnebok man har brukt til sine egne barn, 
og så skal man plutselig bestemme seg for at 
den ikke er brukbar lenger? Bare fordi noen tall 
sier at den ikke blir lånt mer? Kanskje tenker 
man; ”Hva vet vel de? Den kommer nok til å 
bli gjenoppdaget, så da er det nok best om vi 
har den litt til.”.  Også tar det jo så mye tid å 
kassere bøker! Man må finne dem i hylla, sjekke 
hvor mange vi har av den, hva statistikken er, 
om den finnes et annet sted, og så videre.  Nei, 
er nok best å vente litt, kanskje det blir tid til 
det til høsten. 

Her vil jeg si et rungende ”NEI!” . Jeg tror 
faktisk ikke vi kasserer nok! Nå er jeg ikke sik-
ker på hvor mange bøker det blir gitt ut i året, 
og det er forskjell fra bibliotek til bibliotek når 
det kommer til hvor mange som blir kjøpt inn 
per år. Hvis vi ikke kasserer så vil vi raskt bli 
klemt flate under vekten av bøkene som snart 
tyter ut av vinduene! Før noen begynner å 
lure på om jeg kanskje ikke helt vet hva som 
foregår på et bibliotek, vil jeg nå presisere at 
jeg vet at mange har nullvekst på samlingen 

Det nødvendige onde?
sin, og at dette var satt helt på spissen. Er da 
nullvekst godt nok? Hvor mange bøker er det 
på ditt bibliotek? Hvor god er plassen på ditt 
bibliotek? Sett svarene opp mot hverandre, 
og hvis antall bøker per kvadratmeter er vel-
dig høy, er det nok for mange bøker der. Da 
virker det ikke med nullvekst, man må ha en 
negativ bokvekst. 

Et bibliotek består, som jeg har nevnt flere 
ganger tidligere, av mye mer enn bøker. Det 
betyr at vi må fronte bøker, filmer, spill, musikk 
m.m. Vi trenger plass til å fronte alle deler 
av samlingen vår, og meter på meter med 
fullstappede hyller er ikke akkurat den beste 
måten å gjøre det på. Mange som kommer på 
barneavdelingen der jeg jobber gidder ikke 
forsøke å titte selv, for som flere av dem har 
sagt, det er for mange bøker. For mange rygger 
som stirrer mot dem. Bøkene vi har til utstilling, 
eller på skråhyller, blir revet unna, men de som 
står med ryggen ut blir ofte ignorert. Og jeg 
må si meg enig. 

Biblioteket er ikke et museum og det er hel-
ler ikke vårt private bibliotek, vi er her på grunn 
av en gruppe: Lånerne våre. Og det er deres 
behov som kommer først. Hvis en bok ikke har 
blitt lånt på 5 år, hva er egentlig grunnen til å 
ha den? Har de den på depot-biblioteket? Enda 
mindre grunn til å beholde den, med tanke på 
hvor god transporten begynner å bli mellom 
bibliotek i Norge. Selvfølgelig vil det være 
unntak. Kanskje det er en lokal forfatter, eller 
at biblioteket har en samling om et tema, og de 
ønsker at den skal være så komplett som mulig. 
Se bort i fra disse, og se hardt på resten. Er 
det noe som vil bli lånt, eller vil den være med 
på å drukne andre? Jeg tror vi kan tjene på å 
opprette flere ”kasserings-geriljaer” slik som 
Buskerud-geriljaen, noen som kan komme med 
åpent sinn. Eller kanskje man bør gi nyutdan-
nede bibliotekarer kasseringsoppgaven? Det 
kan være at de ikke har det spesielle forholdet 
til en del bøker, som kanskje en bibliotekar 
etter 10-40 år i bransjen har utviklet? Uansett, 
vi bør bli mer brutale når det gjelder boksamlin-
gen vår. Ikke bli overrasket om utlånet kanskje 
stiger etter at man har kvittet seg med en del 
av det gamle, slik at de som er igjen får en 
større mulighet til å skinne. 

”It’s hard to kill your darlings” er et engelsk 
uttrykk jeg ikke har funnet en god nok over-
settelse av, men det stemmer godt. Likevel 
må det ofte gjøres i bibliotekbransjen. Så rull 
opp ermene, ta noen dype åndedrag og sett i 
gang! God høst! 

[ SAMLINGSUTVIKLING ]

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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FØRDE: Hovudpine, kon-
sentrasjonsvanskar og 
teknisk krøll: elevar på
vidaregåande skular er
misnøgde med dei digitale
læremiddela. Men no skal
dei få skuleboka tilbake. 

ASTRID IREN SOLHEIM  tekst

– Eg er veldig glad, seier Maria
Hauge, tillitsvald i 1D på Hafstad
vidaregåande skule om skulen si
avgjerd om å gå tilbake til skule-
bøker. 

– No blir det mykje lettare å
konsentrere seg og eg slepp å få
hovudverk og bli tørr i auga av å
stire på ein dataskjerm lenge i
strekk, seier Maria.

Klar tale 
I haust skifta dei vidaregåande
skulane i fylket ut lærebøker
med digitale læreverk i fleire fag.

På Hafstad har 1.-klassingane
vore utan skulebøker i norsk,
kroppsøving, samfunnsfag og
naturfag, men til hausten får dei
att bøkene i alle fag med unntak
av kroppsøving.  

Årsaka til at Hafstad snur, er
at elevar og lærarar har gitt 
klar beskjed om at det er den
gode gamle skuleboka som er
best. 

Til Firda fortalde kontaktlæ-
rar Marit Hjelle Vie i oktober at
ho måtte bruke dobbelt så lang
tid på å førebu timane, medan
dei fleste elevane Firda snakka

Får skuleboka tilbake
■ Vgs. droppar satsinga på digitale læreverk

med, var misnøgde med den nye
digitale kvardagen. 

– Når generasjonar som har
vakse opp med datamaskiner, 
så klart seier dei ønskjer bøker,
må vi ta det til etterretning, 
seier ass. rektor Henrik Arne
Losnegaard til Bergens 
Tidende. 

Trøblete skulekvardag 
På Hafstad fortalde elevane om
ein trøblete start på overgangen
til den digitale skulekvardagen.
Tekniske løysningar var ikkje 
på plass, lærestoffet var ei blan-

ding av nynorsk og bokmål, 
og elevane fortalde om kon-
sentrasjonsvanskar og hovud-
verk. 

I tillegg var ikkje alle dei ber-
bare datamaskinene, som Fyl-
kestinget vedtok skulle vere på
plass til alle VG1-elevar i fjor
haust, ikkje klare.

Men no får altså elevane att
skulebøkene, noko Maria trur
dei aller fleste på skulen vil glede
seg over. 

– Men det er klart at delar av
dei digitale læremiddela har vore
gode også, og skulekvardagen vil

jo uansett vere delvis digital,
seier Maria Hauge. 

astrid.solheim@firda.no

FÅR BOKA TILBAKE: Skulesekken blei rett nok lettare etter at elevane i 1D på Hafstad vgs. måtte bytte ut bøker med PC i fire skulefag i fjor haust. Men skulekvardagen
blei trøblete, og no får elevane skulebøkene tilbake. T. v: Leonard Hope Hornnes, Kristian Kjøllesdal, Maria Hauge, Åshild Østerbø Ulvedal, Rakel Maria Wiken og Randi Bak-
ketun. Arkivfoto: Astrid Iren Solheim

Bygdeutviklingsprisen 2010
Innovasjon Norge søkjer kandidatar 
til Bygdeutviklingsprisen for 2010.

Prisen vert delt ut til bedrifter eller personar 
som har etablert ei vellukka bedrift eller næring 
med basis i bygdenes og landbrukets ressursar.

Vi kårar ein vinnar i kvart fylke som får 50 000 
kroner. Fylkesvinnarane deltek i konkurransen 
om den nasjonale prisen på 200 000 kroner.

Meld deg som kandidat på 
www.innovasjonnorge.no/buprisen2010
eller ta kontakt med ditt næraste
Innovasjon Norge kontor innan 15. juli.

w
w

w
.blankeark.no. Foto: Thom
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SAKA 
■ I fjor haust fekk alle første-
klassingane på dei vidaregå-
ande skulane i fylket berbar
datamaskin. Fylkestinget vedtok
at kostnadene skulle bli finansi-
ert med å kutte i løyvingane til
lærebøker. 
■ I staden for bøker skulle ele-
vane bruke lærebøker på nett
frå Nasjonal digital læringsare-
na (NDLA).

FØRDE: Førde kommune søkjer
om 300 000 kroner til musikk-
terapi for asylsøkjarar og flykt-
ningar. 

ASTRID IREN SOLHEIM tekst

Målet er å fremje psykisk helse
hjå asylsøkjarar og flyktningar i
lokalmiljø i Sogndal, Førde og
Flora, skriv Johan Bengtsson i
søknaden til Fylkesmannen. 

Prosjektet er meint å vare i tre
år. 

– Musikkterapi er knytt til
instrumental opplæring, sam-
spel, å lytte til musikk/avspen-
ning til musikk, lære norsk
musikk, spele musikk frå delta-
karane sine kulturar, musikkom-
ponering og samtale, skriv
Bengtsson, som er rektor ved
Førde kulturskule. 

Sogn og Fjordane fylkeskom-

mune/fylkessenter for musikkte-
rapi er prosjektkoordinator og
eigar av prosjektet saman med
Flora kommune, Sogndal kom-
mune og Førde kommune. 

Ein musikkterapeut vil arbei-
de 20 prosent i kvar kommune. 

I dag er det fem kommunar i
fylket som har asylmottak. 

– Det er arbeidd lite med kva
tyding kulturtilbod har for denne
gruppa i høve integrering. Ein
går ut ifrå at 10 000–15 000
flyktningar i Norge har vore
utsett for sterke traume. Flykt-
ningar og asylsøkjarar er ei psy-
kisk sårbar gruppe. Kommunar
og fylkeskommune ser det naud-
synt å opparbeide kompetanse
om bruk av kulturelle verkemid-
del som førebyggjande folkehel-
setiltak for denne gruppa, skriv
Bengtsson i søknaden.  

astrid.solheim@firda.no

Musikkterapi for asylsøkjarar

Når generasjonar
som har vakse

opp med datamaskiner,
så klart seier dei ønskjer
bøker, må vi ta det til
etterretning
Henrik Arne Losnegaard

Meir lus i sør
■ FISKEHELSE: I Hardanger-
fjorden har infeksjon med lak-
selus auka i juni i forhold til
registreringane gjort i mai, spe-
sielt på sjøaure i ytre del av
fjorden. Også i Herdlefjorden
(Hordaland) og utanfor Nam-
senfjorden (Trøndelag) er det
observert auka luseinfeksjon i
juni, melder Havforskingsinsti-
tuttet. I dei andre fjordsystema
som er undersøkte, viser tala
at det fram til no har vore lite
lakselus på vill laksefisk.

■ REGN GIR REISELYST: Når
vêret i Norge er dårleg, ønskjer
vi oss til varmare strøk. Turope-
ratøren Star Tour auka førre veke
sitt sal av sommarferiar med 30
prosent samanlikna med same
veke i fjor. Samla sett er tre av
fire sommarreiser no selt.

Mindre rømt laks
■ MILJØ: Det var mindre rømt laks
i  vassdraga i 2009 enn året før,
ifølgje ei gransing Norsk institutt for
naturforsking, Nina, har gjort for
Fiskeridirektoratet. Det er  valt ut 19 
vassdrag der ein skal gjere årlege
granskingar av innblandinga av opp-
drettsfisk i villaksstammen.

Tekst:    Erling Bergan
 Redaktør

- Jeg er veldig glad, sier Maria Hauge, til-
litsvalgt i 1D på Hafstad vidaregåande skule, 
om at skolen nå går tilbake til vanlige skole-
bøker. - Nå blir det mye lettere å konsentrere 
seg og jeg slipper å få hodepine og bli tørr 
i øyene av å stirre på en dataskjerm lenge i 
strekk, sier Maria til avisa Firda.

Det var altså sist høst at de videregående 
skolene i Sogn og Fjordane skiftet ut lære-
bøker med digitale læreverk i fagene norsk, 
kroppsøving, samfunnsfag og naturfag. Av 
disse er det kun kroppsøving som denne 
høsten blir uten vanlig lærebok på papir. De 
andre fagene får igjen skolebøkene. Og grun-
nen er klar: Både elever og lærere har sagt i 

Fra papir til digitalt 
– og tilbake til papir igjen…
I fjor høst fikk alle førsteklassingene på de videregående skolene i Sogn og Fjordane 
bærbar datamaskin. Kostnadene skulle finansieres ved å kutte i bevilgningene til lære-
bøker, som skulle erstattes med lærebøker på nett, fra Nasjonal digital læringsarena 
(NDLA). Før skolestart høsten 2010 er dette reversert. Nå får elevene læreboka tilbake. 

fra om at det er læreboka som er best. 
Assisterende rektor Henrik Arne Losne-

gaard sier til Firda at de må ta det til etter-
retning, når generasjoner som har vokst opp 
med datamaskiner så klart sier at de ønsker 
bøker. Men også lærere klager, blant annet 
fordi de bruker lengre tid på å forberede 
timene i den nye ”digitale hverdagen”. 

Men det er ikke sikkert at overgangen 
til digitale læremidler behøver å mislykkes. 
For noen av grunnene som lærere og elever 
oppgir til misnøyen, kan kanskje overvinnes 
med bedre kvalitetssikring. At lærestoff er på 
en blanding av bokmål og nynorsk er blant 
åpenbare blundere. Manglende tekniske 
løsninger for å få det hele til å virke, bør det 
også kunne finnes svar på. 

Elevene er likevel ikke innstilt på full retrett 

tilbake til papirsamfunnet. – Det er klart at 
deler av de digitale læremidlene har vært 
gode også, og skolehverdagen vil jo uansett 
være delvis digital, sier tillitsvalgte Maria 
Hauge til Firda. 

BIBSYS valgte OCLC
Tekst:    Erling Bergan
 Redaktør

18. juni fattet styret i BIBSYS et 
historisk viktig vedtak. De har valgt 
”leverandør av nestegenerasjons bi-
blioteksystem”, som BIBSYS kaller det, 
når de nå peker på OCLC som best 
i forhold til kriteriene som tilbyderne 
skulle tilfredsstille. Ex Libris kom som 
en god nummer to.

Det var i fjor høst at NTNU inviterte 
leverandører til å komme med tilbud 
basert på et sett med kriterier. Seks 
leverandører ba om å bli kvalifisert, men 
tre ble avvist fordi de ikke oppfylte de 
publiserte kvalifikasjonskravene. Tre 
leverandører mottok spesifikasjonen 
men kun Ex Libris og OCLC leverte inn 
tilbud innen fristen i november i fjor. Og 

til sjuende og sist ble det altså vedtatt 
å inngå kontraktsforhandlinger med 
OCLC. Signering av kontrakt forventes 
å skje i løpet av oktober.

Står bak WorldCat
- OCLC er en nonprofit, medlemskaps-

basert biblioteksystem- og forskningsor-
ganisasjon dedikert til offentlige formål 
for å fremme tilgang til informasjonen i 
verden og redusere informasjonskost-
nadene, sier de selv i pressemeldingen 
om vedtaket i BIBSYS-styret. Mer enn 72 
000 bibliotek i 171 land og territorier 
rundt om i verden har brukt OCLC sine 
tjenester for katalogisering, oppslag, 
ressursdeling, eContent, bevaring, bi-
blioteksadministrasjon og webtjenester. 
OCLC og deres verdensomspennende 
medlemsbibliotek samarbeider om å 

produsere og vedlikeholde WorldCat, 
som gjør denne til verdens største data-
base med bibliografisk informasjon. 

OCLC utgir dessuten Deweys desimal-
klassifikasjonssystem, det mest brukte 
biblioteksklassifikasjonssystem i verden. 
OCLC har hovedkontor i Dublin, Ohio, 
USA og har over 1200 ansatte over 
hele verden. 

Løsning under utvikling
Løsningen som BIBSYS er i ferd med 

å anskaffe bygger på OCLC sitt neste-
generasjonsprodukt kalt Web-scale 
Management Services (WMS). Det er 
en nettbasert løsning som legger stor 
vekt på enhetlig og rasjonell håndtering 
av ulike medietyper. Løsningen som er 
under utvikling er planlagt satt i drift for 
BIBSYS-bibliotekene i 2013.  

[ UTVIKLINGSTREKK ]
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Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Biblioteksøk - den nye døra 
til kunnskap og kultur i Norge

Tekst:    Ingjerd Skrede
 Redaktør
 Nasjonalbiblioteket

Etter at St.meld. nr 23 (2008–2009) 
plasserte ansvaret for utviklingen av 
Biblioteksøk hos Nasjonalbiblioteket, 
har Nasjonalbiblioteket jobbet med 
realiseringen av tjenesten. Nasjonal-
biblioteket og ABM-utvikling samar-
beidet om å utrede hva Biblioteksøk 
skulle være gjennom forprosjekt 
”Felles søke- og lånetjeneste i norske 
bibliotek”.  Her ble også brukergrup-
per med representanter for norske 
bibliotek invitert til å komme med 
innspill til innhold og funksjonalitet 
i tjenesten. Utviklingsarbeidet som 
gjøres nå, baserer seg blant annet på 
disse innspillene. 

Bibliotek og leverandører 
trekkes inn

Denne høsten skal bibliotek og 
leverandører av biblioteksystem til 
norske bibliotek, trekkes mer direkte 
inn i arbeidet. Dette samarbeidet er 
nødvendig for å få på plass innhold 
og funksjonalitet i tjenesten.

Biblioteksøk gir tilgang til alt digi-
talt innhold i NBdigital. I tillegg tilbys 
lån av bøker og annet materiale fra 
bibliotek i hele landet. I sin endelige 
versjon skal sluttbrukere selv kunne 
bestille lån. I første versjon vil bestil-
ling være åpen for bibliotek på vegne 
av sluttbrukere. Tjenesten er nå under 
utvikling i Nasjonalbiblioteket og pla-
nen er at første versjon skal lanseres 
i løpet av året.

Nasjonalbiblioteket har i alle år 
drevet Samkatalogen. Dette er en 
tjeneste der ca 350 norske bibliotek 
melder inn bøker, lydbøker, tidsskrift, 
noter osv. til en felles katalog slik at 
samlingene åpnes for fjernlån fra 
andre bibliotek. Nasjonalbiblioteket 
har lenge ønsket å modernisere Sam-
katalogen, både for å få til en mer ef-
fektiv innrapportering fra bibliotekene 
og for å kunne forbedre tjenesten for 
sluttbrukere. 

Biblioteksøk erstatter 
Samkatalog for bøker

Den første versjonen av Bibliotek-
søk, som lanseres i år, skal erstatte 

dagens Samkatalog for bøker (Sam-
bok). Tjenesten skal ha et nytt og 
forbedret søkegrensesnitt i forhold 
til dagens Samkatalog, og den vil gi 
direkte tilgang til digitale utgaver av 
bøker når slike er tilgjengelige. Den vil 
også gi mulighet til å flytte seg over 
til eierbibliotekets katalog. Bestilling 
mellom bibliotek vil være slik det er i 
dagens Samkatalog for bøker. 

Denne høsten lanseres Biblioteksøk. Den etterspurte 
tjenesten gir tilgang til samlingene i alle norske bibliotek 
raskt og enkelt. 

[ NASJONALBIBLIOTEKET ]
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Karis kalender

Back to basics
Året begynner i august – kanskje særlig 

for oss i utdanningssektoren. 
Hver høst er jeg spent på møtet med 

nye studentkull; spesielt de drøyt hundre 
håpefulle som inntar bibliotekarstudiet, litt 
lenger oppe i veien. Hvem er de, hvorfor 
har de valgt nettopp dette faget og hvilke 
tanker gjør de seg om studiet de gir seg i 
kast med – og om hverdagen de møter når 
de går ut i den andre enden? 

I oktober/november får vi de nye studen-
tene på besøk, til mini-praksis i Læringssen-
teret.  Mens jeg venter, får jeg anledning til å 
reflektere litt rundt formålet med bibliotekar-
profesjonen og bibliotekinstitusjonen – og 
hvordan utdanningen kan bidra.

Verdens flotteste yrke
De er trolig ikke oppmerksomme på det 

ennå, men disse studentene har valgt et 
av verdens mest meningsfylte yrker – med 
mulig unntak for læreryrket. Jeg kan tenke 
meg få ting som er viktigere enn å bidra til 
andres læring, og som bibliotekar har jeg all 
moroa med å være lærer, uten de kjedelige 
tingene som rettebunker og fraværslister. 
For ikke å snakke om stadig endrede læ-
replaner! 

Det finnes selvfølgelig andre sider ved 
bibliotekaryrket enn læringssituasjonen, som 
informasjonsarkitektur, webutvikling m.m.m.; 
dette er viktige oppgaver både innenfor og 
utenfor bibliotekene. Men uansett hvilken 
nisje man velger (eller ramler inn i); hoved-
formålet for en bibliotekar er kunnskapsfor-
midling i en eller annen form. Det kan skje 
i et folkebibliotek, i et utdanningsbibliotek 
eller i en helt annen type kunnskapsvirksom-
het. Bibliotekarer finnes mange steder: bak 
en skranke, i et undervisningsrom eller foran 
en PC. Alle veier fører, som kjent, til Rom.
Det handler om kunnskap

For det er kunnskap det handler om, 
dette yrket – noe som lett blir borte når man 
strever med detaljer som klassifikasjon og 
katalogisering, litteraturanalyse, søketeknik-
ker og databasedesign. 

Eller rettere sagt: det handler om tilret-
telagt informasjon som kan omdannes til 
kunnskap hos et mylder av brukergrupper; 
unge og gamle, kvinner og menn, friske og 
syke, rike og fattige – i et mangfold av kul-
turelle bakgrunner og politiske avskygninger. 
Kunnskap er for alle!

I dette kunnskapsbegrepet ligger også 
kulturen, det som kanskje oftest forbindes 
med bibliotekfeltet. Men dette er kultur som 
basis for innsikt og utvikling, til forskjell fra 
kultur som forbruksvare og ren underhold-
ning. Som noen kloke mennesker en gang sa 
det: ”Det offentlige finansierer ikke bibliotek 
for at folk skal ha hyggelig lesestoff.”

Bibliotek + skole = SANT
Sammenligningen med læreryrket er altså 

ikke tilfeldig valgt. Både de og vi driver med 
kunnskaps formidling, fra hver vår kant. Men 
mens lærerne formidler mange skolefag og 
disipliner, har vi vårt fokus på ett område: 
informasjonskompetanse (IK), som er 
ferdigheter knyttet til å finne, vurdere og 
bruke informasjon i kontekst. Det skal ikke 
mye fantasi til for å se at dette er to sider 
av samme sak.

Sammenhengen er tydeligst i utdannings-
bibliotekene (fra grunnskole til universitet og 
høgskole), men også folkebibliotekene driver 
med kunnskapsformidling. Her er imidlertid 
brukergruppen mer sammensatt, og for-
midlingstilbudet vil variere fra sted til sted.  

Og mens utdanningsbibliotekene skal bidra 
til kompetanseutvikling i en (yrkes)faglig 
sammenheng, skal folkebibliotekene bidra til 
livslang læring (inkludert videreutdanning) 
hos oss som borgere.

Skolebibliotek 
- ”en læringsnøkkel” 

Det stedet hvor samarbeidet mellom 
lærere og bibliotekarer trolig kan ha størst 
effekt, er i skolebibliotekene. Det er en gry-
ende politisk erkjennelse av dette; i 2009 
ble det bevilget betydelige midler til et 
Skolebibliotekprosjekt som skal gå over fire 
år, og skolebibliotek nevnes stadig oftere i 
debatten om en bedre skole. 

Årets beste innlegg, ”En læringsnøkkel”, 
kom fra Svein Arne Tinnesand, leder i Norsk 
Bibliotekforening (NBF), og sto i Klassekam-
pen 5. juli i år (s. 15). Tinnesand knytter an 
til konkrete utfordringer i dagens skole og 
peker på hvorfor – og hvordan – skolebiblio-
teket kan bidra til løsningen. 

Utdanningens bidrag – igjen 
Vi vet at studier virker sosialiserende (se 

Karis kalender, desember 2009); i tillegg 
til å lære ferdigheter, tilegner studentene 
seg – overraskende fort – de holdninger 
lærerkollegiet har til sitt fagområde.

Bibliotekarstudiet er i utvikling, ikke 
minst på grunn av teknologiske føringer. 
Det jeg venter på, er at utdanningen legger 
grunnlaget for et samarbeid mellom lærere 
og bibliotekarer, allerede mens de er under 
utdanning. Så langt er det ingen kontakt, 
men det er lov å håpe. 

I mens gleder jeg meg til høsten!

 Kari Frodesen
Spesialbibliotekar

Tidligere utgaver av Karis kalender finnes 
på nettet: kariskalender.wordpress.com

Dette innlegget av NBF-leder Svein Arne Tin-
nesand i Klassekampen 5. juli i år, er årets 
beste innlegg, i følge Kari Frodesen. Her viser 
Tinnesand hvordan skolebibliotek kan bidra til 
løsning på dagens skoleutfordringer.
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BF-sekretariatet svarer

Trappe ned mot pensjon?
SPØRSMÅL:

Jeg jobber i offentlig sektor som 
bibliotekar og er 64 år. Jeg begyn-
ner å få en del slitasjeskader, bl.a. i 
rygg, og kjenner godt at jeg har hatt 
et langt yrkesaktivt liv. Har de siste 
årene vært periodevis sykemeldt av 
samme grunn, men jeg vil jo gjerne 
også fortsette å jobbe så lenge jeg 
kan. Det hadde nok vært gunstig for 
meg å trappe noe ned slik at jeg kan 
jobbe for eksempel kortere dager. 
Hvilke muligheter har jeg og hvordan 
vil det slå ut på pensjonen min fra 67 
år? Nå har det jo vært så mye fokus på 
høyt sykefravær i pressen i det siste, 
så jeg burde kanskje ikke ta opp dette 
akkurat nå…

SVAR:
Enig i at det kanskje ikke er det 

letteste å rusle til legen nå eller ta 
dette opp med arbeidsgiver, med 
tanke på fokus i pressen, men jeg må 
likevel prøve å gi deg råd ut fra hva 
som tjener deg best. Ditt hovedfokus 
må jo være hva som skal til for at du 
faktisk kan klare å stå i jobb så lenge 
du ønsker det! Jeg oppfordrer deg 
derfor til å ta tak i denne situasjonen 
nå, før helsa forverres og dermed 
også mulighetene for å kunne jobbe 
slik du ønsker. Ut fra det du skriver så 
kan jeg kun gi generelle råd, men her 
er noen mulige løsninger i prioritert 
rekkefølge:

Finnes det seniortiltak i din virk-1. 
somhet? Noen har 100% lønn for 
80% jobb for de over 60/62. Du 
har kanskje undersøkt muligheten 
før, hvis ikke så bør du gjøre det. 
Og dette er et billig tiltak for ar-
beidsgiver hvis det hjelper folk med 
å stå i jobb. Om det ikke finnes, 
så undersøk om flere forbund er 
interessert og slå dere sammen for 
å forhandle fram en ordning.
Tilrettelegging av arbeidet. Ar-2. 
beidsmiljølovens §4-6 tar særlig 
for seg arbeidsgivers plikt til tilret-
telegging for arbeidstaker med 
redusert arbeidsevne på grunn 
av bl.a. slitasje. Du har jo noen 
helseplager. Det kan være lurt 
at du, sammen med din lege og 
verneombudet (og evt NAV), går i 
dialog med arbeidsgiver om hvilke 
behov du har og hvilke tiltak som 
skal til for at du skal kunne stå i 
jobb så lenge som mulig. Dette kan 
bl.a. være endringer i arbeidstid. 
Virksomheten er kanskje IA-bedrift 
og kan motta tilskudd for slik tilret-
telegging? 
Delvis sykmelding av lege. Hvis 3. 
det kan begrunnes med helsemes-
sige årsaker, slitasje etc og andre 
tiltak er undersøkt/prøvd, så ikke 
ta hensyn til skriverier i pressen... 
Du har rett til full lønn i ett år og 
opparbeider samtidig pensjonsret-
tigheter. Du kan da i samråd med 

legen vurdere i løpet av dette året 
om du er i stand til å gå tilbake 
igjen i jobb. Hvis du ikke kan det, 
så kan alternativet enten være 
rehabilitering/midlertidig uførhet 
fram til 67 år eller AFP. Uføreytelse 
gir vanligvis bedre økonomiske be-
tingelser enn AFP både på kort og 
lang sikt, men dette kan beregnes 
av pensjonskassen (KLP/SPK/Oslo 
pensjonsforsikring).
AFP. Nå kjenner jeg ikke din opp-4. 
tjening i tjenestepensjonen eller 
folketrygden, men har du ikke full 
opptjening så blir dette dyre år 
for deg med lavere inntekt fram til 
ordinær pensjonsalder. Du taper 
uforholdsmessig mye i framtidig 
pensjon på å gjøre det. Du skal 
tenke deg godt om før du velger 
dette alternativet, men du kan hen-
vende deg til pensjonskassen for å 
få tallene på bordet før du tar en av-
gjørelse. De skal også kunne svare 
deg på hva din ordinære pensjon 
da blir fra 67 år. Før du kontakter 
pensjonskassen så må du bestille 
en serviceberegning fra NAV (www.
nav.no). Den må pensjonskassen 
ha før de kan gi deg eksakte svar.  

Håper du ble noe klokere – lykke til!

Med vennlig hilsen
Hanne Brunborg

Nestleder i BF
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Replikk:   Jan-Egil Holter-Wilhelmsen 
 Avdelingsleder for barne-
 avdelingen ved Horten bibliotek
 og spaltist i Bibliotekaren

I ”Bibliotekaren” nr. 6(2010) skrev 
jeg i min spalte ”Slik Jan-Egil ser det” 
om mine problemer da jeg studerte til 
å bli bibliotekar. Dette fanget blikket til 
Liv Gjestrum, studieleder ved Høgskolen 
i Oslo, og i ”Bibliotekaren” nr. 7(2010) 
brukte hun to sider på å kritisere det jeg 
hadde skrevet. Jeg har en sterk følelse 
av at Gjestrum har misforstått det jeg 
skrev, og vil derfor prøve å forklare litt 
nærmere hva jeg mente med spalten. 
Aller først vil jeg dog påpeke at jeg ikke 
innviet spalten min med ”Utdannelse 
som skremmer”, den første spalten jeg 
skrev kom noen måneder tidligere. 

Spalten ”Utdannelse som skremmer” 
er ikke ment som ”krass kritikk av JBIs 
utdanning i bibliotek- og informasjons-
vitenskap”, og jeg tror langt i fra alle blir 
skremt av utdannelsen. Som jeg også 
skriver i spalten så er det meg og de 
problemene jeg personlig hadde med 
visse deler av studiet som er basisen for 
det jeg skrev. Slik jeg leser Gjestrums 
svar til meg, virker det som at hun tror 
at jeg ønsker å erstatte den teoretiske 
utdannelsen med et fagbrev. Dette stem-
mer absolutt ikke, og det er heller ikke 
det jeg har skrevet. Under den delen der 
jeg skriver om mentor-/lærling-ordning 
skriver jeg ”…dette ville passet som 

hånd i hanske for oss som ikke klarer 
eller makter teoridelen av vårt studium.”. 
Det er da spesielt siste del av den set-
ningen jeg her sikter til. Jeg ønsker ikke 
å fjerne teorien, jeg ønsker heller at det 
skal være en alternativ vei for de den 
tyngste teorien ikke ligger helt for. Det 
er mulig å ha flere veier til samme målet, 
noe som igjen vil åpne for å få inn flere 
til vårt yrke. Og vi trenger nytt blod og 
annerledes tenkende inn i vårt yrke hvis 
vi ønsker å følge med i tiden. Spesielt 
i folkebibliotekene er dette viktig. Det 
kan godt være at en slik ordning kun vil 
fungere for de som ønsker å jobbe i et 
folkebibliotek, men vil det egentlig være 
et problem? I et folkebibliotek er det 
faktisk praksis som råder, og på langt 
nær så mye teori. Vi ønsker tross alt å 

Flere veier til samme mål
være til mest mulig hjelp for våre lånere, 
som er grunnen til at vi i det hele tatt 
har en slik jobb, og da er det å kunne 
det praktiske ved yrket viktigst. 

At ikke alle bibliotekarer deler mitt 
synspunkt går også jeg ut i fra, men 
dette er for meg intet problem. Hvis det 
kan bidra til debatt, eller i det minste at 
man begynner og tenke litt over det selv, 
så er det det viktigste. Gjestrum avslut-
ter med å si at hun tror at vi er enige 
om at det hele tiden trengs revisjoner 
for å gjøre utdanningen mer oppdatert 
og relevant, og det stemmer. Uansett 
hvordan studiet er lagt opp, er dette 
meget viktig.

Jeg håper dette vil oppklare litt av 
hva det var jeg ønsket å formidle med 
spalten min. 
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Nytt fra BIBIN Bibliotekarutdanninga 
ved Høgskolen i Oslo 

[ UTDANNING ]

Blir alle skremt av utdannelsen?
Tekst & foto: 
         Liv Gjestrum 
         Studieleder
         Høgskolen i Oslo
         Avdeling for journalistikk, 
         bibliotek- og informasjonsfag
         Bibliotek- og informasjonsstudiene

Under den illevarslende overskriften 
”Utdannelse som skremmer”,  og illus-
trert med et bilde fra en forelesning ved 
bibliotek- og informasjonsstudiene ved 
JBI, innviet Jan-Egil Holter-Wilhelmsen 
i forrige nummer av Bibliotekaren sin 
nye spalte ”Slik Jan-Egil ser det”. Som 
studieleder for denne utdanningen 
og som høyst medansvarlig for dens 
innhold, kastet jeg meg selvfølgelig 
spent og litt urolig over teksten. Hva 
er det som skremmer? Er innholdet 
irrelevant? Er undervisningsoppleg-
gene utdaterte? Anser han lærerne 
som inkompetente? Er kravene for 
høye? For lave?

Jeg gikk altså til teksten med for-
ventninger om krass kritikk av JBIs 
utdanning i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap, og det finner jeg, 
også. Holter- Wilhelmsen harselerer 
over meningsløse boktitler som skal 
klassifiseres, vektlegger at han aldri 
ville holdt ut studiene hvis ikke det 
var for praksisperiodene og mener at 
mulighetene til å velge bort fag og teori 
som ikke interesserer eller som man 
ikke behersker, bør bli flere. 

Hovedkritikken
Jeg oppfatter imidlertid at hovedkri-

tikken går utover studiet slik det er lagt 
opp ved JBI. Holter-Wilhelmsen mener 
at for å kvalifisere seg til bibliotekar, 
er det viktig med praksisnære og ikke 
teoretiske studier. På den måten kan 
bibliotekene rekruttere og holde på 

kreative personer som skygger banen 
slik studiet er lagt opp i dag. 

Holter-Wilhelmsens visjon er at man 
kan bli bibliotekar gjennom en mentor-
ordning i bibliotekene med vekt på ”le-
arning by doing”. Om dette skal være 
en alternativ måte å utdanne seg til bi-
bliotekar på, eller om den skal erstatte 
universitets- og høgskolestudier innen 
bibliotek- og informasjonsvitenskap – 
på dette punktet er det litt uklart for 
meg hva Holter-Wilhelmsen mener. 

Fagbrev er ikke 
noe nytt

Holter-Wilhelmsen ser for 
seg en ordning der fagbrev 
(som er betegnelsen på et 
svennebrev i andre fag enn 
yrkesfag) kvalifiserer til å 
arbeide som fagutdannet bi-
bliotekar. Fagbrev er ikke noe 
nytt i biblioteksammenheng, 
og jeg tror sågår det er eller 
har vært en realitet. I alle fall 
var både Fagforbundet og 
Utdanningsutvalget i Norsk 
Bibliotekforening svært en-
gasjert i denne saken for en 
tiårs tid tilbake, og la ned 
mye arbeid for å få ordningen 
etablert. 

Men hvis ordningen med 
fagbrev kom i gang, ble den 
aldri noen suksess målt i 
antall. Fagbrevet var dessu-
ten aldri ment å kvalifisere 
til fagutdannet bibliotekar, 
men for mer ”merkantile” og 
avgrensede arbeidsoppgaver 
i bibliotek. Og man hadde et 
ønske om at fagbrevet skulle 
kvalifisere for opptak til bi-
bliotekstudier på linje med 

generell studiekompetanse. 

Studiet har løsrevet 
seg fra praksisfeltet

Det er legitimt å hevde at en biblio-
tekarutdanning bør være en utdanning 
der studentene lærer de praktiske 
håndgrepene som trengs for å fungere 
godt som barnebibliotekar i Horten, 
som skolebibliotekar i Molde eller som 
høgskolebibliotekar på Gjøvik. Det 
ligner på utdanningen slik den var i 
”tidenes morgen” (etablert i 1940). 
Utdanningen kunne da ses på som en 
etatsutdanning som uteksaminerte 
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Jeg har en tilståelse å komme med: 
Jeg droppet nesten ut av bibliotekstudiet 
etter et halvt år. Med fare for å fornærme 
noen vil jeg si at studiet nesten ødela 
mitt ønske om å bli bibliotekar. Mitt 
første møte med katalogiseringsreglene 
og Dewey frembrakte kaldsvette og de 
første grå hårene. Jeg vil presisere at 
dette ikke er en klage på mine lærere 
og forelesere på JBI, de er alle meget 
flinke til det de gjør. Problemet var at 
jeg ikke klarte å ta det de ville lære meg. 
Katalogiseringsreglene banket på og fant 
ingen hjemme (jeg lå godt gjemt under 
senga, mentalt sett, når de ble nevnt). 
Det var praksisperioden som reddet 
min karriere innenfor bibliotekbransjen. 

Utdannelse som skremmer
Her fikk jeg prøve meg i praksis, og jeg 
fikk se hvor langt unna studiet kunne 
være fra den praktiske hverdagen på et 
folkebibliotek. 

Vi har behov for katalogisering og 
indeksering, de gjør deler av vår jobb 
mulig. Men, og her kommer et stort 
men, dette ligger ikke for alle! Og det er 
heller ikke lenger behov for at alle skal 
drive med det! Jeg lurer på hvor mange 
potensielt fantastiske bibliotekarer som 
ikke har fullført bibliotekarstudiet fordi de 
ikke klarte å forstå hvordan ”Pannekake-
oppskrifter fra nordre langtvekkistan” , 
eller noe i den duren, skulle klassifiseres. 
Alle de intelligente og kreative mennes-
kene vi har mistet fordi de har trodd at 
jobben i et bibliotek er enormt tørr og 
kjedelig. Biblioteket er ikke lenger det 
som det en gang var. Det er så mye mer! 
Vi har faktisk plass til så utrolig mange 
flere hos oss! 

Jeg var akkurat på en konferanse om 
ungdom som har droppet ut av skole og 
arbeid, og hvordan de kan finne tilbake 
til arbeidslivet. En av de ungdommene 
jeg snakket med ytret et ønske om 
muligheten for en mentor-ordning eller 
lærling-ordning i flere yrker. Og tanken 
slo meg med en gang at dette ville pas-
set som hånd i hanske for oss som ikke 
klarer eller makter teoridelen av vårt 
studium.  Jeg er ganske sikker på at hvis 
det hadde vært mulig å ta studiet på et 
bibliotek, med en mentor som hjelper 
deg, så hadde flere bestått. Learning by 
doing er faktisk meget effektivt! Biblio-

[ UTDANNING ]

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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teket inneholder nå mye mer enn bøker, 
og vi må gå nye veier for å trekke flere 
inn til oss. Veier den tradisjonelle utdan-
ningen kanskje ikke klarer å vise oss. Jeg 
tror virkelig at vi ville få et bedre bibliotek 
hvis vi gjorde det mulig for flere å komme 
inn i vårt yrke. Jeg kjenner flere veldig 
kreative mennesker som ville vært et 
stort pluss til alle bibliotek. Problemet er 
at selv om de kanskje vil jobbe i et bibli-
otek, så vil de aldri fullføre utdannelsen. 
Kanskje en lærling-ordning ville ordnet 
det? Selv ville jeg grepet den muligheten 
med begge hendene da jeg startet min 
utdannelse. Jeg tror til og med at jeg 
ville lært meg katalogisering hvis jeg 
hadde hatt bøkene i hendene og kunne 
sett resultatet i praksis. Sammen med en 
erfaren bibliotekar selvfølgelig.

Jeg vet ikke om det i det hele tatt ville 
vært mulig å få til noe slikt nå, men jeg 
er veldig sikker på at det ville vært bra 
for bibliotekene og ikke minst for de som 
benytter seg av bibliotekene.

Så til alle bibliotek som tar i mot prak-
tikanter, vis dem hvor gøy det faktisk er 
å jobbe som bibliotekar! Vi har en enormt 
variert jobb og vi har plass til de som 
liker seg bedre blant publikum enn ved 
katalogiseringspulten! 
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Jan-Egil Holter-Wilhelmsens kritiske synspunkter på biblio-
tekarutdanninga sto i forrige nummer av Bibliotekaren.  
(Se: bibforb.no/no/Bibliotekaren/Arkiv/2010)
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kandidater som var fullt operative i 
bibliotek fra dag én. Den gang var det 
tette bånd mellom Bibliotekskolen og 
praksisfeltet, forholdet var nesten 
symbiotisk. Men fra slutten av 60-tal-
let har studiet løsrevet seg fra prak-
sisfeltet og orientert seg sterkere mot 
bibliotek- og informasjonsvitenskap 
som fagfelt. En nyutdannet biblio-
tekar har gjerne 35-40 yrkesaktive 
år foran seg, og en utdanning som 
bare gir dem dagens håndgrep, går 
lett ut på dato. Målet med studiet er 
ikke lenger å utdanne ”gryteferdige” 
bibliotekarer. Målet er å utdanne 
kandidater som kvalifiserer til arbeid 
i et bredt spekter av virksomheter 
der dokumenthåndtering og infor-
masjons- og kulturformidling inngår, 
og da er teoretisk kunnskap det 
sentrale.  Men vi har valgt å beholde 
praksisperiodene fordi vi regner oss 
som et profesjonsstudium, og synes 
det er viktig at studentene får forstå-
else for at fagene skal anvendes i en 
praktisk kontekst. 

Ikke bare eksisterende 
yrkespraksis

Det utdanningsløpet Holter-Wil-
helmsen skisserer, vil ikke fylle 
de kravene som i dag stilles et 
akademisk studium. For studier på 
universitets- og høgskolenivå leg-
ges det vekt på at studentene kjen-
ner teorien på sine fagfelt, og det 
er krav om at undervisningen skal 
være forsknings- og problembasert. 
Studienes eksistensberettigelse lig-
ger altså ikke bare i å videreformidle 
eksisterende yrkespraksis, den skal 
også sette studentene i stand til å 
betrakte praksisfeltet utenfra.  Stu-
dentene skal trenes opp til å være 
analytiske og kritiske, for så å kunne 
videreutvikle eksisterende praksis og 
bidra til å skape vitale og konkurran-
sedyktige bibliotek (og beslektede 
virksomheter).

Hvis en går til utlandet, vil en se at 
studiene i bibliotek- og informasjons-
vitenskap er svært ulike. Ved noen 
universiteter inneholder studiet kun 
emner innenfor informasjonsviten-
skap, og profesjonsaspektet er tonet 
ned eller det er ikke-eksisterende 
(ordet ”bibliotek” inngår ikke i titte-
len på studiet i det hele tatt). Noen 
steder tar en først en bachelor- eller 

mastergrad i informasjonsvitenskap, og 
skal en sertifiseres som bibliotekar, må 
en bygge på med praksis/praksispro-
sjekt av et eller et halvt års varighet. 
Undervisning i litteratur, kulturfag og 
samfunnsfag er fraværende ved mange 
bibliotekarutdanninger.

Mange faktorer
Det er altså mange faktorer å ta stilling 

til når vi skal utvikle vår fagportefølje. Vi 
legger vekt på å inkludere det som skjer 
av forskning og utviklingsarbeid på vårt 
fagfelt både nasjonalt og internasjonalt. 
Tilbakemeldinger fra profesjonsfeltet og 
studenter er også meget viktige. Økono-
miske, administrative og organisatoriske 
rammer er også faktorer vi må forholde 
oss til. Likeledes kompetansen i vårt 
fagpersonale.

Indirekte berører Holter-Wilhelmsen 
et annet spørsmål enn hva som bør 
være utdanningens innhold, og som 
jeg mener er viktig å diskutere. Det er 
spørsmålet om hvilken bakgrunn som 
kreves for ansettelse i bibliotek. Må 
alle ha en bachelorgrad i bibliotek- og 
informasjonsvitenskap eller tilsvarende, 
eller vil bibliotekene være tjent med at 
personer med annen utdannings- og 

yrkesbakgrunn slipper til?  Disse to 
spørsmålene synes jeg ofte sauses 
sammen, og hindrer at debatter om 
bibliotekarkompetanse blir nyanserte 
og fruktbare. Det er ikke et likhetstegn 
mellom det å mene at visse fag er 
obligatoriske i et bibliotekarstudium, 
og det å hevde at kun utdanning i bi-
bliotek- og informasjonsfag kvalifiserer 
for arbeid i bibliotek.

Oppdatert og relevant
Jeg tror ikke alle bibliotekarer deler 

Holter-Wilhelmsens synspunkt om at 
studiet i bibliotek- og informasjons-
vitenskap er for teoretisk. Mange 
har gått i bresjen for at studiet skulle 
akademiseres. At det i dag tilbys både 
bachelor- , master- og ph.d-utdanning 
på vårt fagfelt , tror jeg har betydd 
mye for kompetansehevingen både 
for den enkelte bibliotekar og for hele 
bibliotekfeltet. Men jeg tror Holter-
Wilhelmsen og jeg er enige om at 
det hele tiden trengs revisjoner for å 
gjøre utdanningen mer oppdatert og 
relevant, og hvilke endringer som står 
på tapetet både på kort og lang sikt, 
vil jeg komme tilbake til i nye numre 
av Bibliotekaren. 

I forrige nummer skrev Jan-Egil Holter-Wilhelmsen kritisk om bibliotekarutdanninga, om at han nesten 
hoppet av studiet etter et halvt år. Han tok til orde for å kunne ta utdanninga på et bibliotek, med hjelp 
av en mentor. Studieleder Liv Gjestrum ved bibliotekarutdanninga i Oslo mener dette er avlegs. Studiet 
løsrev seg fra praksisfeltet for mange tiår siden, påpeker hun. (Illustrasjonsfoto: Zimone/CC)

[ UTDANNING ]

Spalt ist Jan-Egil 
Holter-Wilhelmsen 
skrev ”UtdanneIse 
som skremmer” i 
B ib l iotekaren nr 
6/2010. Liv Gjestrum 
kommenterte dette 
under tittelen ”Blir 
alle skremt av utdan-
nelsen?” i forrige 
nummer (7/2010). 
Her bringer Jan-Egil 
sitt tilsvar. 

Musikknettstedet BibZoom.dk 
åpnet sine digitale dører 1. juli. De 
tilbyr musikk i alle genre - populært 
og alternativt, nytt og eldre, kjent 
og ukjent. I alt over 3 millioner 
musikkstykker. Nettstedet er en bi-
bliotektjeneste fra danske bibliotek 
til danske bibliotekbrukere. Dette er 
en abonnementstjeneste, som hvert 

Bredt musikktilbud fra danske bibliotek
enkelt bibliotek kan melde seg inn 
i – til en prislapp. Når biblioteket har 
tegnet abonnement på BibZoom.
dk, har alle brukerne i bibliotekets 
hjemkommune ubegrenset tilgang 
til tjenesten.

Musikken kan lastes ned eller lyttes 
på med streaming, enten gjennom pc 
eller smarttelefon. For bibliotekbru-
kerne er dette gratis. Men nedlastet 
musikk har DRM-sperre, så fila slutter 
å virke etter en uke. Og streaming er 
en tilleggstjeneste som abonnerende 

bibliotek kan velge eller ikke.
De fleste danske folkebibliotek 

abonnerer på BibZoom.dk, i følge 
nettstedet selv. 

Det redaksjonelle innhold på nett-
stedet er produsert av et landsdek-
kende samarbeid mellem danske 
musikkbibliotekarer. De sier selv at 
det redaksjonelle innholdet er ”bredt 
favnende, dog med særlig omsorg 
for de genrer og emner, der ikke 
er så fremherskende i det brede 
mediebillede”. 

[ DEBATT ]
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[ GÅ AV NÅR? ]

Tekst:    Tora Herud
 Seniorpolitikk.no
 

Siviløkonom og sosiolog Knut Halv-
orsen priser ordningen med å kunne 
jobbe 60 prosent stilling fordelt på fire 
kortere arbeidsdager. Den femte av ukens 
virkedager skriver han bøker på hjem-
mekontoret.

- Jeg løper, går i fjellet, driver med ha-
gearbeid og bærplukking. Lar det gå sport 
i det å gjøre noe annet enn lønnsarbeid. 
Pensjonister kan sette ned forbruket, 
hoppe av pengejaget, gå foran og være et 
eksempel for alle. Være mer opptatt av hva 
som er økologisk forsvarlig, sier han.

Noen dager etter intervjuet kommer den 
samme Halvorsen joggende mot oss på 
et bilde i Dagens Næringsliv. Artikkelen 
”Springende samtaler” forteller om et 
utvalg politikere, akademikere, forfattere 
og mediefolk som har skravlet og løpt 
sammen i Oslo i 30 år.

- Myndighetene gir oss muligheten
Boka ”Førtidspensjon valget er ditt” 

er ment for dem som nærmer seg alder 

Ny bok om pensjonering:

- Planlegg for den tredje alder
- Jeg vil gi gode råd til førtidspensjonisten. Det går an å bryte med A4-tilværelsen, 
som jobben kan være. Boka er en motvekt til misjoneringen fra arbeidsmarkeds-
myndighetene og Senter for seniorpolitikk om å jobbe lengst mulig, sier 
Knut Halvorsen (69) ved Høgskolen i Oslo.

for mulig førtidspensjonering, og særlig 
dem som er født i tiden 1943 til 1953. 
Med pensjonsreformen fra 2011 vil det 
gjelde alle fra fylte 62 år, men noen vil 
fortsatt ha avtaler som gjør at de kan gå 
av tidligere.

-Å trappe ned, som jeg selv har gjort, 
eller jobbe deltid, har lite å si for inntekten. 
Samtidig betyr det at en mentalt kan gå 
gradvis over i en ny fase av livet med en 
hverdag uten fast program. Med en slik 
gradvis overgang, kan du faktisk få mer 
overskudd til å fortsette i arbeid en stund 
til. Det kan selvfølgelig være problematisk 
for ledere, men da bør de vurdere å gå over 
i en rådgiverstilling, sier Knut Halvorsen.

Han mener vi hittil i begrenset grad er 
blitt oppmuntret til å bruke ordningene 
for tidligpensjonering. Så lenge myndig-
hetene har gitt oss disse mulighetene, 
kan vi bruke dem med god samvittighet, 
og de må ikke moralisere over at vi gjør 
det, sier han.

Valgfrihetens tidsalder
Ifølge Halvorsens bok omfatter tidlig-

pensjonering AFP, tidlig uttak av folke-

trygd (fra 2011) og stønader knyttet til 
særaldersgrenser, ved arbeidsledighet 
og i forbindelse med foretaksbaserte en-
gangsordninger, men også uførepensjon. 
I tillegg tar han med offentlige ansattes 
mulighet for ventelønn ved overflødighet 
og innmeldte i Statens Pensjonskasses 
mulighet for vartpenger ved samme 
årsak.

- Jeg omtaler alle disse ordningene i 
boken, og graden av frivillighet vil variere 
enormt fra den ene til den andre. Måten 
man tenker om den situasjonen man er i, 
vil også bety veldig mye for den enkelte. 
Kvinner vil ofte ha en økonomi som gjør 
at de ikke kan gå av like tidlig som de øn-
sker, men kanskje den samlede inntekten 
i husholdningen likevel gjør det mulig, 
sier han.

Innvandrere og flyktninger som ikke har 
bodd eller arbeidet lenge nok i landet, er 
en annen gruppe som kan få problemer 
med full pensjonsopptjening.

- Ta overgangen mens du er frisk
- Noen bestemmer seg for at øko-

nomi ikke skal styre livene deres. De 
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selger kanskje boligen sin og flytter 
til et sted der det er rimeligere å bo. 
Andre låner på boligen og lever for 
pengene. Noen flytter til Sverige. En 
del personer tar seg deltidsjobb ved 
siden av å være pensjonister. Så har 
du dem som endrer livsstil og kut-
ter ut bilen, eller kun leier bil når de 
trenger en, sier Knut Halvorsen. Han 
mener det går fint an å sette ned for-
bruket og hoppe av pengejaget.

Men enda viktigere mener han det 
er å ta overgangen fra et yrkesaktivt 
liv til å bli pensjonist på heltid mens 
man er frisk.

- Etter min mening stemmer det 
ikke at en lever lenger ved å jobbe 
lenger. En omfattende tysk studie 
viser derimot at tidligpensjonering 
reduserer dødelighetsrisikoen blant 
dem som var friske ved avgangs-
tidspunktet, sammenlignet med 
dem som utsatte avgangen. Her 
har gerontologene noe å tygge på, 
siden både denne og andre lignende 
studier som sammenligner friske 
med friske, viser at det ikke er noen 

helsemessig ulempe ved å gå av tidlig, 
sier han.

75 år eller ingen aldersgrense?
Knut Halvorsen bygger mye av det 

han skriver om på forskning på arbeids-
ledige.

- Mange har identiteten sin knyttet til 
jobben. Men det finnes et liv etter lønns-
arbeidet. Derfor er det viktig å tenke på 
om du har et liv utenom, uavhengig av 
når du går av, sier han. Når Halvorsen 
selv fyller 70 år neste år får han tittelen 
professor emeritus. Den fritar ham for 
undervisningsplikt på høgskolen, men gir 
adgang til kontorplass, bibliotek, søkemu-
ligheter i databaser og kontakt med et 
faglig stimulerende miljø. Han tenker på 
det som en ytterligere nedtrapping.

Med pensjonsreformen fra 2011 vil vi 
kunne tjene opp pensjonspoeng i flere 
år enn tidligere.

-Når vi kan tjene opp pensjonspoeng til 
vi er 74 år, bør aldersgrensen være 75 år 
eller ingen. Antakelig trenger vi ingen slik 
grense, sier Knut Halvorsen, som avslut-
ter boka med denne. epilogen:

Ti gode grunner for 
å velge førtidspensjon:

Jeg ønsker å gå ned i inntekt.1. 
Jobben interesserer meg ikke  2. 
lenger.
Jeg er trøtt og sliten av jobben.3. 
Helsen min tilsier at jeg bør gå  4. 
av tidlig (alternativt: jeg vil gå 
av mens jeg ennå er frisk).
Arbeidsgiver (og kolleger)  5. 
forventer at jeg går av tidlig.
Jeg ønsker mer frihet og tid til 6. 
å gjøre andre ting (hobbyer).
Nærmeste familie trenger min  7. 
omsorg.
Jeg ønsker å hoppe av forbruks-8. 
karusellen og leve et enklere liv.
Jeg ønsker å realisere mine  9. 
drømmer.
Jeg vil engasjere meg i frivillig  10. 
arbeid, i solidaritet med fattige  
og underprivilegerte.  

- Etter min mening stemmer det ikke at en lever lenger ved å jobbe lenger, sier Knut Halvorsen. Han mener det er viktig å ta overgangen fra et yrkes-
aktivt liv til å bli pensjonist på heltid mens man er frisk. Han viser til en tysk studie som viser at tidligpensjonering reduserer dødelighetsrisikoen blant 
dem som var friske ved avgangstidspunktet. (Foto: Tora Herud)
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Trenger du en ny medarbeider? 
Er du på bibliotekarjakt? 

Bruk Bibliotekaren til å komme i 
kontakt med aktuelle søkere! 

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

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

Ta kontakt:
Redaktør Erling Bergan
91 31 80 01
erling.bergan@bibforb.no
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FYLKESBIBLIOTEKSJEF – VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 

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

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

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

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

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

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

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

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

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

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

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

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

Søknadsfrist 15. september. 

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

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

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

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

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

Stillingsannonser i Bibliotekaren
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BIBLIOTEKSJEF  TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK

Vil du være leder for Trondheims største kulturhus? 

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

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

Søknadsfrist  19. september 2008

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

Senior + jobb =

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

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

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

www.vinnvinn.org

107 x 55,5

80 x 42

60 x 31

45 x 23

33,75 x 17,5

25 x 13

19 x 10

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

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIVERSITETET I AGDER SØKER:

SPESIALBIBLIOTEKAR/
SENIORKONSULENT
Universitetsbiblioteket
Ref. 95/08

Søknadsfrist: 20.10.08

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

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

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

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

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

Søknadsfrist 15. september. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

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

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

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

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOTEKAR VED 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I AGDER
Ref nr 83/08 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

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

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer
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HOVEDBIBLIOTEKAR  

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

BIBLIOTEKAR VED 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I AGDER
Ref nr 83/08 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

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

BF-stipend til 
studentmedlemmer

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

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

Søknadsfrist: 15. nov. 2008

Mer info: www.tinn.kommune.no

Ledig stilling som 
barnebibliotekar 
ved Rjukan bibliotek

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

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

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

Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være katalogisering, samlingsutvikling og skranketjeneste.

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

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

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

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

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

www.fauske.kommune.no

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

Søknadsfrist:  1.desember 2008
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barnebibliotekar 
ved Rjukan bibliotek

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

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

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

Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være katalogisering, samlingsutvikling og skranketjeneste.

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

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

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

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

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

www.fauske.kommune.no

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

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

Kulturtjenesten 
Sunndal folkebibliotek

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

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

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

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

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

Søknadsfrist:  31.07.08

Oppegård 
kommune

Bibliotekar – 100 % fast stilling

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

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

Søknadsfrist 20. august 2008

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

Senior + jobb =

 

Myndighetene og partene i arbeidslivet står bak vinnvinn-kampanjen:

www.vinnvinn.org

Studietur til Cairo 
og Alexandria
Bibliotekarforbundets redaktør Erling Bergan arrangerer 
studietur til Egypt for bibliotekfolk og andre interesserte. 
8.-16. november. Turen ble kunngjort i midten av juni og 
var i ferd med å bli fulltegnet før måneden var omme. All 
informasjon om turen ligger på BFs nettsider www.bibforb.no. 
Dersom flere er interessert i en slik tur, vurderes både en 
ekstra-tur i høst og eventuelt turer i 2009. Meld fra om 
interesse for dette til erling.bergan@bibforb.no. Spørsmål 
kan rettes til Erling Bergan på 91 31 80 01.
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[ INNTRYKK ]

Månedens bilde

Likelønnsproblematikk i EU
(Foto: Erling Bergan / 2010)

Plakat i London våren 2010, 
som del av EUs informasjonskampanje 

 om kjønnsbaserte lønnsforskjeller. 
I følge kampanjen tjener kvinnelige lønnsmottakere 

i Europa i gjennomsnitt 17,8 prosent mindre 
enn menn, og i noen land øker 

de kjønnsbaserte lønnsforskjellene,
melder Europakommisjonen.
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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

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

[ ORGANISASJON ]

IFLA i Gøteborg
World Library and Information Con-

gress, populært kalt IFLA-konferansen, 
arrangers i år i Gøteborg fra 10. – 15. 
august. Dette er 76. gang konferansen 
arrangeres. Det overordnete tema er 
”Open access to knowledge - promoting 
sustainable progress”, men under dette 
generelle temaet arrangeres en rekke 
seminarer, foredrag, kulturarrangement 
og sosiale treff – i alt 159 sesjoner. 

Bibliotekarforbundet deltar ikke med egne 
representanter på IFLA-konferansen. 
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Centerpoint AS er et konsulent- og rekrutteringsselskap, og opererer innen olje/gass/energi- 
og vei/jernbanesektoren. Et viktig fokusområde for Centerpoint er Document Management/
Document Control og arkivfaglig bistand, hvor vi leier ut konsulenter på lange oppdrag til de 
største selskapene i Norge.

w w w . c e n t e r p o i n t . n o

Vi søker bibliotekarer til næringslivet!
Centerpoint søker kontinuerlig etter personer med bibliotekarutdannelse (Bachelor eller Master) som ønsker å 
jobbe med dokumentsystemer i for eksempel olje- og energibransjen.

Ta kontakt med en av de hyggelige rådgiverne hos Centerpoint og hør om hvilke muligheter vi har for deg!

Trond Gabrielsen
trond@centerpoint.no
+47 22 47 94 11

Peder Wandem
peder@centerpoint.no
+47 22 47 94 17

Gjenfinning

Sporbarhet
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Konferanse om samfunnsansvar

Hold av dato!

Onsdag 8. september kl. 10.00 –15.30, Røde Kors, Hausmannsgt. 7

meld deg på i dag!

Påmeldingsfrist 25. august · Konferansen koster kr. 950,- per deltaker

Har du spørsmål om arrangementet kan du kontakte gunn.kristoffersen@ys.no 

Marte Gerhardsen, Care: Hvorfor bry seg? hvorfor er det viktig å ta samfunns

ansvar? Håvard Lismoen, YS: Vil økt vektlegging av samfunnsansvar svekke lov 

og avtaleverk? Gunelie Winum, IEH: Hvordan kan YS jobbe med etisk handel? 

 Forbundsledere Ingerid Bjercke, STAFO og Inger Lise Rasmussen, 
Negotia: Hvorfor være miljøfyrtårn? Henrik Syse: Hvordan er forholdet mellom 

fasade pussing, egeninteresse og samfunnsansvar?

Hedmark fylkesbibliotek er et utviklings- og kompetansesenter for 
22 kommunale og 14 fylkeskommunale bibliotek i Hedmark, og 
har 6 1/2 årsverk.

Ledig 100 % vikariat som spesialbibliotekar/rådgiver
Hedmark fylkesbibliotek har ledig 100 % vikariat som spesial-
bibliotekar/rådgiver fra 13. september 2010 til og med 31. august 
2011.

Søknadsfrist: 5. august 2010

Fullstendig stillingsannonse finner du på hjemmesidene til  
Hedmark fylkeskommune: www.hedmark.org
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KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 
Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) er en av landets to kunsthøgskoler med rundt 300 studenter  
og 100 ansatte. KHiB er organisert i tre fagavdelinger: Avd. for design, Avd. kunstakademiet 
og Avd. for spesialisert kunst. 
__________________________________________________________________________ 
 

Spesialbibliotekar - vikariat 
KHiB Biblioteket - Vaskerelven 8 

 
Ved Kunsthøgskolen i Bergen er det nå ledig et års vikariat som spesialbibliotekar i 100 % stilling 
med mulighet for forlengelse.  
 
Biblioteket er et fagbibliotek med hovedvekt på samtidskunst og design og har som 
overordnet mål å gi informasjons- og dokumentasjonstjenester til forskning og utviklingsarbeid, 
utdanning og annen faglig virksomhet ved Kunsthøgskolen. 
 
Arbeidsoppgaver 
Spesialbibliotekaren vil få selvstendige og varierte oppgaver innen fagområdet. 
Arbeidsoppgavene vil være knyttet til publikumsrettet virksomhet, opplæring, fjernlån, 
tilrettelegging og oppdatering av elektroniske tjenestetilbud, samlingsutvikling, katalogisering 
og indeksering. 
 
Kvalifikasjonskrav 
Vi krever bibliotekarutdanning på universitet/høgskolenivå eller tilsvarende.  
Relevant bibliotekfaglig praksis og erfaring vil bli tillagt vekt. 
 
Stillingen lønnes som spesialbibliotekar avhengig av kvalifikasjoner ltr . 45-60  
( 365.300-472.800). For stillingen trekkes det 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.  
  
Det legges vekt på personlige egenskaper som initiativ og gode samarbeidsevner.  
 
Vi tilbyr et godt og inkluderende arbeidsmiljø i en utfordrende og utviklingsorientert virksomhet. 
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er 
derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å 
rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn blir derfor 
oppfordret til å søke stillingen. 
  
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til hovedbibliotekar Karin 
Grüner Larsen på tlf. 55 58 73 35 
 
Søknad og CV sendes til Kunsthøgskolen i Bergen, Strømgaten 1, 5015 Bergen, eller på e-post 
til khib@khib.no.  
 
 
Søknadsfrist 10. august 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. 
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Det kommunale foretaket Sølvberget, Stavanger bibli-
otek og kulturhus, er byens best besøkte kulturinsti-
tusjon. Virksomheten omfatter bibliotek, utstilinger, 
arrangement, litteraturfestivalen Kapittel og flere store 
prosjekt, bl.a. litteraturhus/ Kiellandsenter og EU-
prosjektet Shahrazad.

BIBLIOTEKLEDER

100 % stilling som leder av kultur- og faktabiblioteket 
er ledig med tiltredelse 1. oktober 2010.

Avdelingen som har 26 ansatte, er et bibliotektilbud 
som retter seg mot ungdom og voksne, og innehol-
der fag- og skjønnlitteratur, internasjonalt bibliotek, 
lokalsamling, oppsøkende bibliotektjeneste, feng-
selsbibliotek og Madla bibliotek. Personalledelse, 
publikumsutvikling, litteraturformidling, service og 
utviklingsarbeid er viktige arbeidsområder for biblio-
teklederen. Stillingen inngår i foretakets ledergruppe 
og rapporterer til bibliotek- og kulturhussjef.

Det vil skje store endringer på Sølvberget de nærmeste 
årene både på grunn av ombygginger i kulturhuset, 
og endringer i bibliotekets tilbud. Leder for kultur- og 
faktabiblioteket vil være en sentral i utviklingen av et 
framtidsrettet bibliotektilbud på Sølvberget.

Du har:
norsk eller utenlandsk bibliotekutdanning y
ledererfaring og stor arbeidskapasitet y
gode samarbeidsevner og liker høy aktivitet y
interesse for bibliotekutvikling, litteratur og digitale  y
tjenester
god skriftlig og muntlig fremstillingsevne y

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

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

Søknadsfrist:  31. august 2010

Vi ber i første omgang om søknad med CV, som også 
kan bli brukt til utvidet søkerliste.
Søknaden sendes: Sølvberget KF, postboks 310, 4002 
Stavanger, eller til post@stavanger-kulturhus.no.
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 10.000 i 2010 
til stipend for studentmedlemmer 
av BF ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.

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

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

Søknad sendes bf@bibforb.no.

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året.

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

Stipend til 
studentmedlemmer

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

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! 

www.vagant.com

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

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

Godt lesestoff:

www.dagogtid.no

DAG OG TID

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

Årsabonnement kostar kr 895,– Tilbodet gjeld nye abonnentar

Fire veker gratis!

Bli kjend med DAG OG TID!

Du får dei fire neste 

utgåvene av DAG OG TID, ei fri 

vekeavis for kultur og politikk 

gratis utan å binde deg. 

Blir du årsabonnent, kan du

velja mellom to bokgåver:

1. Ragnar Hovland:

Norske gleder.

2: «Eg gir ein god dag i det vonde» 

Fyndord frå Olav Duuns dikting

redigert av Otto Hageberg.

Ta kontakt med det same!

– Di større avis, 

di dummare fram-

side, ser det ut til. 

Men den vesle avisa

blir jamt klokare ...

Berge Furre

Postboks 7044 St. Olavs plass, 0130 Oslo

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

Årsabonnement 895 kroner (20 % rabatt for studentar)

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

Troms
Marit Somby
Troms fylkesbibliotek
Telefon:   77 78 80 24
Epost:      marit.andersen.somby@tromsfylke.no

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

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

Møre og Romsdal
Hilde Gjessing
Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Telefon: 70 16 22 74
E-post:  hilde.gjessing@mr.fylkesbibl.no

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

Sogn og Fjordane
Anne Sagen
Førde bibliotek
Telefon:   57 72 19 11
Epost:      anne.sagen@forde.kommune.no

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

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

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

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

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

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

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

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

Vestfold
Richard Madsen
Holmestrand bibliotek
Telefon:  33 06 41 52
E-post:  richard.madsen@holmestrand.kommune.no

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

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

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

Oslo/Akershus
Oddmund Kårevik
Enebakk bibliotek
Telefon:    64 99 21 90
E-post:     oddmund.karevik@enebakk.kommune.no

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

Bibliotekarforbundet
Innmeldingsskjema

Postnr.                 Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf. 

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesativ

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arbeidsgiver

Adresse

Postnr.                            Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

 Ansiennitet fra

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

Dato            Signatur

Stillingskode           Årslønn 100% / Lønnstrinn               Stillingsandel

Faks.

E-post:

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

Mobil

Arbeidssted

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

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

Innmelding på nett:
www.bibforb.no

Fra og med januar-nummeret 2010 har 
vi derfor tatt ut innmeldingsskjema av 
Bibliotekaren. Det har stått jevnlig i bladet 
siden starten i 1993. Men nå er dette altså 
ikke lenger nødvendig. 

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

 



Sitatet

”Hvad der maner til eftertænksomhed 
er, når man ser på lønforskellen i den 
offentlige sektor, hvor kvinder i omsorgs-
sektoren tjener mindre end mændene på 
de tekniske områder, selvom de endda er i 
den samme fagforening eller hovedorgani-
sation. Så fagbevægelsen må jo også tage 
sit ansvar for ikke at have opmærksomhed 
på den uligeløn, der er i egne rækker, om 
man så må sige.” 

Pernille Drost, det danske Bibliotekar-
forbundets leder, i Bibliotekspressen 
11/2010. 

Hva er ”teori” og hva er ”praksis” innen 
bibliotekfeltet? Hvilke deler av utdanninga 
vår er mer ”teoretisk” enn andre deler? 
Hva legger vi egentlig i ordene ”teori” og 
”praksis”?

Det er viktig for en yrkesgruppe som vår 
å ha et visst vekselspill mellom praktiske 
ferdigheter, refleksjoner over praksis på 
egen arbeidsplass, og kjennskap til hva som 
gjøres på andre arbeidsplasser. Kort sagt: 
Praksis – oppfattet litt vidt og bredt - er av 
stor betydning for utvikling av bibliotek. 

Teori blir ofte satt opp som en motsetning 
til praksis, teoretikere som en motsetning 
til praktikere. 

Og da er det ikke uvanlig å assosiere 
teoretikere med noe livsfjernt, teori med 
noe vanskelig og unyttig, noe som får et 
ublidt møte med det virkelige livet. Mens 
praktikerne – på den annen side – vet hvor 
skoen trykker, de uttrykker seg i enklere 
termer, de gjør nyttig arbeid, de kjenner til 
det egentlige livet, de virkelige problemene. 
Og de har løsninger som er mindre fancy, 
men som virker.

De fleste av oss vil gjenkjenne varianter 
av denne motsetningen. Mellom myndig-
heter og det enkelte bibliotek, mellom ulike 
personer på en og samme arbeidsplass, 
mellom foredragsholder og kursdeltakere, 
mellom offentlige høringsdokumenter og 
høringsinstanser, og – ikke minst - mellom 
bibliotekarutdanning og yrkeslivet.

Det siste motsetningsparet – utdannings-
institusjon og yrkesutøvere - er kanskje der 
teori/praksis-motsetningen oftest kommer 
til uttrykk. Nå sist i form av en liten disputt 
mellom Bibliotekaren-spaltist Jan-Egil Hol-
ter-Wilhelmsen og Liv Gjestrum, studieleder 
for bibliotekarutdanninga ved Høgskolen i 
Oslo. Han tar til orde for en mentor-ordning 
for de ”som ikke klarer eller makter teori-
delen av vårt studium”. Hun tar til orde for 
at ”en utdanning som bare gir dem dagens 
håndgrep, går lett ut på dato”.

Til dette svarer Jan-Egil at han ”ikke [øn-
sker] å fjerne teorien, jeg ønsker heller at 
det skal være en alternativ vei for de den 

Teoretisk praksis og praktisk teori
tyngste teorien ikke ligger helt for”, fordi ”vi 
trenger nytt blod og annerledes tenkende 
inn i vårt yrke hvis vi ønsker å følge med 
i tiden”.

Så langt er det lett å finne mange og gode 
poenger fra begge parter. Men jeg føler et 
behov for å stoppe opp og ta en debatt-
timeout, når Jan-Egil skriver: ”I et folkebi-
bliotek er det faktisk praksis som råder, og 
på langt nær så mye teori.”

Da bør vi gå tilbake til begrepene teori og 
praksis igjen. For det første bør debattanter 
klargjøre litt hva de legger i begrepene. For 
det andre bør vi unngå å invitere til å ta stil-
ling mellom teori og praksis. For det tredje 
bør vi se hvordan vekselspillet mellom ”teori” 
og ”praksis” kan bli mest fruktbart.

Ligger det ikke mye teori bak et godt 
og praktisk gjenfinningssystem? Har ikke 
praktikere glede av at det teoretiseres 
over sammenhengen mellom informa-
sjonskompetanse og forskningskvalitet, om 
folkebibliotekenes integrerende funksjon i 
lokalsamfunnet, osv.

Jeg kjøper ikke forestillingen om at det kun 
er de intrikate juridisk-aktige katalogreglene 
i AACR2, eller finklassifiseringen i Dewey 
som kan regnes som teori i vår bransje. Det 
ligger teorier bak det meste vi gjør, på alle 
felt av bibliotekarenes virke, fra barnebiblio-
tekararbeid til katalogisering. Men noen av 
teoriene er bedre fundert enn andre, bedre 
undersøkt, bedre forklart og oftere konstruk-
tivt kritisert og forbedret. 

Jeg håper bibliotekarutdanningen holder 
fast ved betydningen av teorier, og at bi-
bliotekarer holder fast ved betydningen av 
ferdigheter. Men begge må suppleres med 
en solid dose av det andre. Jeg ser gjerne 
mer praktiserende studenter, og mer reflek-
terende bibliotekarer. 
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Det kønsopdelte
arbejdsmarked
Krav om ligeløn og »lige løn for lige
arbejde« blev parolerne under overens-
komstforhandlingerne og strejkerne hen
over foråret i 2008. Men handlede det om
ligeløn mellem kvinder og mænd, eller
ligeløn mellem sektorer? Det var noget
af begrebsforvirringen, der herskede, og
der var ikke helt overensstemmelse mel-
lem de strejkende forbund. Men der blev
skabt to billeder i pressen – at kvinder i

den offentlige sektor var underbetalte, og
at man i den private sektor tjente langt
over de offentligt ansatte. Derfor nedsatte
man en »(lige)lønskommision« der skulle
gennemtrevle lønrelationerne mellem
køn og sektorer for at undersøge, hvordan
det reelt set ser ud. Og der viste sig et
kønsopdelt arbejdsmarked, der udgør den
store forskel – 7 ud af 10 offentligt ansatte
er kvinder – omvendt er det 6 ud af 10
mænd, der arbejder i det private.
Lønforskellen mellem det offentlige og

private viste sig ikke at være så forskellig
endda, når der måles ud fra præsterede
arbejdstimer. Og mænd og kvinder, der
arbejder i samme fag og med samme ar-
bejdsfunktioner, har i gennemsnit en løn-
forskel på mellem en halv og tre procent.
Altså stort set ingen. Den store udfordring
er et kønsopdelt arbejdsmarked og forskel
i ønsker til arbejdsforhold. Lønkommisio-
nens analyse viser, at der er en tendens
til, at kvinderne ønsker nedsat tid, faste
arbejdstider og tryghed i ansættelsen,

hvorimod mændene omvendt prioriterer
faglige udfordringer, ansvar og ledelse. Og
denne forskel viser sig i valg af sektor og
arbejdsområde.
Vi som fagforeninger må gribe i egen

barm i forhold til de overenskomstmæs-
sige prioriteringer, vi har haft og har, når
mange af vores krav ved de offentlige
overenskomstforhandlinger har prioriteret
fravær med løn. Vi har ofte fokuseret på

de såkaldte »bløde krav«, ek-
sempelvis omsorgsdage, barns
sygedag, feriedage og så videre.
Krav, der er vigtige for at få et
fleksibelt arbejds- og familieliv,
men som ikke skæpper i løn-
posen. Det er prioriteringer,
der giver god mening, men
der opstår en ubalance, når det
primært er kvinderne, der er på
dette arbejdsmarked, og dermed
ender med en lavere livsløn end
mændene. Hvad der maner til
eftertænksomhed er, når man
ser på lønforskellen i den offent-
lige sektor, hvor kvinder i om-
sorgssektoren tjener mindre end

mændene på de tekniske områder, selvom
de endda er i den samme fagforening el-
ler hovedorganisation. Så fagbevægelsen
må jo også tage sit ansvar for ikke at have
opmærksomhed på den uligeløn, der er i
egne rækker, om man så må sige.
Lønkommissionens resultater og kon-

klusioner åbner for nogle meget væsent-
lige kønspolitiske debatter. Debatter, hvor
vi som fagforeninger også er nødt til at se
indad. Blandt andet skal vi nuancere pro-
blematikken med rekruttering af kvindeli-
ge ledere, hvor argumentationen ikke kun
kan være, at kvinderne ikke kan komme
til fadet på grund af mændene. Men en
ærlig debat om, at der måske er for mange
kvinder, der ikke ønsker at være ledere.
Det bliver interessant i den kommende
tid at se, hvordan vi som fagforeninger vil
adressere skævvridningen mellem den of-
fentlige og private sektor, og forskellighe-
derne i kønnenes prioriteringer.

Pernille Drost


