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Landsmøtet nærmer seg...
Det er snart tid for Bibliotekarforbundets åttende ordinære landsmøte. 10.
- 11. november samles 60 delegater på
Gardermoen til rådslaging og vedtak.
Delegater som er valgt i februar og mars
på årsmøter i fylkeslagene.
Sakspapirene som landsmøtet skal behandle trykkes i Bibliotekaren, legges ut
på BFs nettsider og deles u til delegatene

på landsmøtet. Alt som legges fram er kun
forslag, intet er vedtatt ennå.
Har du andre saker du gjerne vil at
landsmøtet skal behandle, kan du fremme
dem inntil 4 uker før landsmøtet, gjerne
gjennom delegatene fra fylkeslaget ditt.
Det er nå vi diskuterer lærdommene
av de siste tre årene. Det er nå vi legger
planer for tre nye år...

Innkalling til landsmøte i
Bibliotekarforbundet
11. november 2011
Bibliotekarforbundet avholder landsmøte fredag 11. november 2011 kl 1000-1800 på Scandic Oslo Airport
på Gardermoen. Landsmøtet består av delegater valgt av fylkeslagene.

Oslo, 27. september 2011
Monica Deildok
Forbundsleder

i offentlig sektor og tilpasning til ny folketrygd. Etter en ekstra lang meklingsrunde
mellomoppgjøret i havn torsdag 4. juni.
Når tjenestepensjonen skulle tilpasses
ny folketrygd, slik at blant annet levealdersjusteringa skulle inn i offentlige
tjenestepensjonsordninger var det flere
modeller på bordet. Påslagsmodellen er
en modell der all opptjening teller og man
opparbeider seg en pensjonsformue på lik
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linje med hva man gjør
i folketrygden,
har
vært diskutert, det samme har bruttomodellen. I bruttomodellen er man garantert
66 % av sluttlønn ved 65 år når man har
30 års opptjening. Også kombinasjoner av
disse to modellene og variasjoner av kombinasjoner var gjenstand for diskusjon.
Oppgjøret endte med en tilpasning av
tjenestepensjon til ny folketrygd i form av
dagens bruttoordning men med tilpasning
blant annet i form av levealdersjustering.

Staten
27. mai var det klart at staten kom i havn
etter mekling med et godt likelønnsløft.
En egen likelønnspott på 300 millioner,

5 var et godt svar på Bibliotekarforbundets

på 1 %, hvorav 300 millioner satt av til
likelønn.
Det ble også satt av midler til 2.3.3 forhandlinger (lokale forhandlinger) i staten,
pottens størrelse var på 0,9 %, det var lagt
likelønnsføring også på den lokale potten.
Justeringsforhandlingene
28.-29. juni ble justeringsforhandlingene
gjennomført med et godt resultat for
bibliotekarene på lønnsplan 90.205. Alle
bibliotekarkodene her fikk 2 lønnstrinn i
justeringsforhandlingene.
Om lønnsforskjellene mellom kvinner og
menn sier TBU i sin pressemelding at ”Likelønnstiltakene i lønnsoppgjøret i 2010
kan ha hatt en effekt. Lønnsstatistikk for
alle ansatte, viser at lønnsforskjellen samlet
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sett mellom kvinner og menn (både heltid
og deltid) ble redusert fra 2009 til 2010.
Kvinners gjennomsnittslønn utgjorde 85,0
av resultatregnskapet
prosent av menns i 2010, motSpesifikasjon
84,7 prosent i 2009. For heltidsansatte utgjorde
Spesifikasjon
kvinners lønn 87,2 prosent
av menns i av resultatregnskapet
2010, mot 86,7 prosent året før.” Dette er
bakgrunnen for at vi kan si at likelønnsløftet
i statlig sektor virket med 1 %.

viktigste tariffmessige krav i statsoppgjøret. Det var spesielt viktig at likelønnsmidlene ble gitt som en føring til de sentrale
justeringsforhandlingene og at det var
stillingskoder med minst 60 % kvinner
som har høyere utdanning (3-årig utdanning eller mer), som skulle prioriteres ved
fordeling av de 300 millionene øremerket
likelønn.
Generelt tillegg på A-lønnstabellen ble
Streik i kommunesektoren
Annen
driftsinntekt
gitt på 2,3 %
27. mai
var det klart at meklingen i
7190 Den
Annen
kostnadsgodtgjørelse
Pott til sentrale justeringsforhandlinger
KS-området ikke førte frem og streiken
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3000
Annonsesalg, avgiftspliktig
7320
Reklame/annonser
3100
Abonnement
7321
3200 Markedsføring
Kontingent inn
7400
hovedorganisajsonen
3201 Kontingent
Kontingent,
yrkesaktiv
7410
Kontingent AKS
3202
Kontingent Studenter
7430
Gave, ikke fradragsber
3203
Kontingent, ikke yrkesaktiv
7450
Overf.lokalavdelingene
3210
OU inn, avgiftsfri
7500
Forsikringspremie
3230
Kursrefusjoner AKS
7651
Stipend, yrkesaktive
3900
Div.inntekter
7740
Øredifferanser ved avstemming
7770
Bank- og kortgebyr
7780
Annen kostnad
7790
LønnAnnen kostnad
7791
(kostnad)
5000 Feilføring
Lønn fast
ansatte
7794
5005 Streikebidrag
Overtid
7795
annenlønn
kostnad
5020 Streik,
Honorar
7830
på fordringer
5021 TapHonorar
lønn, ikke fp
7831
på fordring,
fradragsber
5028 TapForskjøvet
arbeidstid
8599
5092 Feilkonto
Feriepenger
5210
Fri telefon
5250
Forsikringer
5251
Gruppelivsforsikring
Renteinntekt
5252
Ulykkesforsikring
BF var i streik i kommunal sektor fra 28.mai til 9.juni. Her er (fra venstre) Bjørg Øvrebø Aske, Karen
Lise Tøsse
og Anna Elisabeth Bertheussen på strei8050
Renteinntekter
kevakt utenfor Sandnes bibliotek. Karen er BFs hovedstillitsvalgte i Sandnes kommune. (Foto: Erling 5255
Bergan) Personalforsikring (lønn)
8051
5260 Renteinntekter
Bompenger
5270
Trekkpliktig naturalytelse
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5280
Annen fordel i arbeidsforhold
5285finansinntekt
Annen fordel i arb forhold, ikke aga pl
Annen
5290 Aksjeutbytte
Motkontofra
gruppe
52foretak
8071
norske
5295
Motkonto forsikringer
5296
Motkonto bompenger
5297
Motkonto trpl naturalytelser
Annen
5310rentekostnad
Gruppelivsforsikring
8150
5320 Rentekostnad
Annen oppg.pl personalforsikring
8155
leverandørgjeld
5400 Rentekostnad
Arbeidsgiveravgift
5405
Arb giv avgift av feriep
5600
Hjemme Pc
5800
Refusjon av sykepenger
Overført til OU-fond
5801
Reduksjon aga grunnlag
8950
Overført til OU-fond
5802
Motkonto reduksjon av aga-grunnlag
5901
Gave til ansatte, ikke fradragsber
5910
Kantinekostnad
Overført
fra OU-fond
Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988
8951
Overført fra OU-fond
Det ble avtalt generelle tillegg og min-

Presentasjon av
”Nye Deichman”

A2 forhandlingene.
HSH – HUK område kom i havn uten
mekling.
Meklingen førte frem i Staten og i Oslo
kommune. I KS og i Spekters A2 forhandlinger ble det streik.
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2010

2009

0,00
-256 050,00
21 742,80
-32 570,00
0,000,00
266
284,00
-5 691
071,78
3 000,00
-16 250,00
9 198,00
-28 740,00
199 798,55
-716 822,00
6 222,00
-6 465,02
55 399,99
-60,00
9,67
-67748
028,80
953,21

60,00
-340 050,00
0,00
-33 356,63
142
886,81
-5 567
119,32
244 596,000,00
3 000,00
0,00
9 446,83
0,00
233 453,00
-626 076,00
4 212,00
-4 976,74
5 000,00
0,00
0,00
-68571
578,69
955,68

23 492,00
2 723 963,15
240 130,00
11 700,00
4 500,00
-569,000,00
-111 817,380,00
-112 386,380,00
3 455,00
22 500,00
777,00
-42-305
436,00
0,00
-42 436,00
0,00
0,00
12 788,00
245,00
2 788,00
1257
200,25
343,07
29 937,22
1 445,25
0,00
-217 061,00
-217 061,00
528 583,22
217 061,00
528 583,22
3 179,00
14 373,84

3 157 589,380,00
370 981,11
0,00
0,00
2950,00
528,53
-92 415,65
44,00
-92 415,65
4 497,00
0,00
0,00
0,000,00
-295 528,53
0,00
-44,00
-4 497,00
0,00
0,000,00
2950,00
916,24
310,00
231,29
-3 532,00
-16 176,00
16 176,00
43 904,00
-16 176,00
43 904,000,00
-3 600,00

-761 447,91
3 005,45
1 9730,00
752,89
152 809,00
6 339,40
36 764,84
25 788,50
8 300,00
15 690,40
16 875,000,00
2410,00
093,26

-1 352,00

0,00
0,00
-1
593,75
2 012
513,99
80,00
242,50
0,000,00
0,000,00
10,00
573,30
-2,00
244
505,48

Side 1

0,00

Side 3

REGNSKAP 2009 - 2010

Muligheter og utfordringer i en
fremtid med færre bokhyller

1. Konstituering
a) Godkjenning av innkalling, delegater og møtereglement
b) Valg av møteledere, referenter, redaksjonskomité, protokollkomité og tellekorps
c) Godkjenning av dagsorden
2. Forbundsstyrets beretning
3. Forbundsstyrets regnskap
4. Kontrollkomiteens rapport
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5. Kontingent for kommende landsmøteperiode
6. Innkomne saker
a) Konfliktfondets størrelse
b) Organisasjonsutvalg
stelønnsjusteringer, innenfor følgende
7. Målprogram
 reutdanning på om lag kr 20.000 for 1
års utdanning.
økonomiske rammer på om lag 4,5 % i
8. Budsjett
alle tariffområdene.
Minstelønnsendringer for stillinger i kap.4
9. Endringer i vedtektene
ble fastsatt både pr 1.5.08 og 1.5.09.
10. Valg
Hovedoppgjør 2010
a) Leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret
Likelønn var en hovedsak inn mot hoMellomoppgjøret 2009
b) Leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomitéen
vedoppgjøret 2010. Det ble brudd i stat,
Mellomoppgjøret i 2009 ble et penc) Leder, medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomitéen sjonsoppgjør. Det gjaldt tjenestepensjon
kommune, Oslo kommune og i Spekter
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Bibliotekaren er Bibliotekarforbundets tidsskrift og
utkommer hver måned.

Landsmøtet nærmer seg
10. - 11. november samles 60 delegater, forbundsstyret og gjester
på Gardermoen til rådslaging og
vedtak på BFs landsmøte. Sakspapirene som landsmøtet skal behandle finner du i dette nummeret
av Bibliotekaren.
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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
Innkalling til landsmøte
Forbundsstyrets beretning for perioden
8. april 2008 – 26. september 2011
BFs regnskap 2008 - 2010
Kontrollkomiteens rapport for landsmøteperioden 2008-2011
Kontingent for kommende landsmøteperiode
Konfliktfondets størrelse
Organisasjonsutvalg
Forslag til Målprogram 2011-2014
Budsjett 2012 - 2014
Vedtektsendringer
Valgkomitéens innstilling til nytt forbundsstyre
og ny kontrollkomité i BF 2011-2014:
Slik Jan-Egil ser det: Gull i kombinert?
Nytt fra dokvit:: Forskning viser:
Differensiert bruk av digitale sosiale nettverk
Karis kalender: Context is king
Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer: Helseoplysninger
Færre bibliotek i Sverige
Redaktørens spalte: Like rundt hjørnet?

Logisk og brukervennlig
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6
16
26

side
side
side
side
side
side

30
31
32
32
34
35

side
side

38
39

side
side
side
side
side

40
42
44
49
56

Kr. 260 pr. år betales til BFs konto 6039.05.64093.
Merk innbetalingen Abonnement. Henvendelser
om abonnement rettes til BFs sekretariat:
bf@bibforb.no eller tlf. 48 02 09 00.

Annonsepriser:
1/8 side
1/4 side
1/2 side
1/1 side

kr.
kr.
kr.
kr.

900
1600
2400
3600

Stillingsannonser:
1/8 side
1/4 side
1/2 side
1/1 side

kr.
kr.
kr.

Gratis
600
1400
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 2011
Nr:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Deadline:
22. desember
26. januar
23. februar
23. mars
27. april
25. mai
22. juni
13. juli
31. august
28. september
26. oktober
23. november

Hos medl.:
12. januar
9. februar
9. mars
6. april
11. mai
8. juni
6. juli
27. juli
14. september
12. oktober
9. november
7. desember

Trykk:

Rimelige priser på system
og vedlikehold...

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

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

Lederen har ordet
I slutten av september var jeg på Bok- &
biblioteksmässan i Göteborg for å delta i en
panelsamtale sammen med lederne av våre
søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark,
Karin Linder fra DIK-förbundet og Pernille
Drost fra Bibliotekarforbundet i Danmark.
Temaet for arrangementet var ”Bibliotekariernas arbetsmarknad”. Ikke uventet ble det mye
snakk om digitalisering og e-bøker, fra alle
oss tre som satt i panelet. Når Bibliotekarforbundet arrangerer sitt landsmøteseminar 10.
november på Gardermoen, er det også her
lagt opp til en bred belysning av dette temaet.
Her skal en rekke kompetente personer få
anledning til å foredra og samtale om de endringene som vil komme som en konsekvens av
e-bøkenes inntog. Forhåpentligvis vil vi også
få et klarere bilde av hvilke fallgruver vi må
unngå og hvilke retninger vi bør styre etter
når vi skal bidra til at endringene, som dels
kommer og dels allerede er her, skal styres
i en retning som sikrer at bibliotek og ikke
minst bibliotekarer fortsatt har en sentral rolle
å spille i samfunnet.
E-bøker som del av
bibliotektilbudet
Spørsmålene er mange: Hva skjer med
bibliotekarenes arbeid, de arbeidsfellesskapene vi deltar i, vår hverdag, vårt tilbud til
våre brukere og våre bibliotek når e-bøkene
nå etter hvert blir en del av bibliotektilbudet?
Og på hvilke vilkår blir e-bøkene en del av

”

bibliotektilbudet? Hvordan endrer det bibliotekene og bibliotekarene? Er vi rustet for
disse oppgavene? Hvordan kan vi påvirke
utviklingen slik at den i noen grad kan finne
sted på våre premisser? Hva er våre premisser? Er vi enige om det?
I Göteborg fikk jeg bekreftet min mistanke
at mange av de utfordringene vi kjenner på
akkurat nå ikke er særnorske. Og det gir en
sårt tiltrengt trygghet å vite at disse spørsmålene diskuteres, utredes og eksperimenteres
med også i våre nabolands fagmiljøer. Og vi
har kanskje ikke kommet så kort i Norge. Til
tross for at vi er inne i det som sjablongmessig omtales som en ”rivende” utvikling, og
dermed lett kan få en følelse av at utviklingen
springer foran med oss halsende etter, har vi
kommet et godt stykke på vei i både praktisk
utprøving og utviklingsarbeid og debatt her
”på bjerget”.
Stort spenn i erfaringer
Det som snarere er utfordringen, kanskje,
er at vi har kommet så veldig ulikt. Universitetsbiblioteket i Tromsø har kunngjort at man
ikke lenger vil kjøpe inn trykte bøker, samtidig
som de aller fleste folkebibliotekene i landet
ennå ikke har begynt å snuse på e-bokutlån.
Dette er en utfordring, fordi det gir et stort
spenn i erfaringer og kompetanse. Men det
kan snus til noe positivt og bli en styrke at man
har noen som går foran. Forutsetningen for
at det skal lykkes, er at erfaringsoverføringen

fungerer, og at frontløperne er seg sitt ansvar
bevisst når det gjelder å rapportere både
om suksesser og om fiaskoer på veien inn i
framtidens teknologi.
Prinsipper for e-bokutlån
Norsk Bibliotekforening har i et prisverdig
initiativ satt ned et eget utvalg for e-bøker i
et forsøk på å knesette noen prinsipper for ebokutlån i folkebibliotekene. Utvalget leverte i
september sine seks prinsipper som et forslag,
og ber om innspill på disse. I deres avleverte
dokument heter det:
”NBFs utvalg for ebøker har formulert et
utkast til prinsipper som skal beskrive hva
som er viktig for folkebibliotekene i Norge
når vi skal sette i gang med utlån av ebøker. I
bunn ligger fundamentale bibliotekverdier som
ytringsfrihet og uavhengighet. Relevant lovverk
i bibliotekloven og åndsverksloven danner også
rammer for prinsippene. Dette er forslag og det
kan godt være at vi har oversett noe.”
Og så leverer de denne lista:
1. Ingen forskjeller mellom utvalget som
er til salgs og utvalget som er til låns.
Ebøker ment for allmennmarkedet
kan også kjøpes inn av bibliotek.
2. Ingen karantenetid. Når e-boka er til
salgs skal den også kunne lånes ut.
3. Valgfrihet. Bibliotekene må få
selv få prioritere hvilke bøker de
ønsker å tilby sine lånere.

Det gir en sårt tiltrengt trygghet å vite at disse
spørsmålene diskuteres, utredes og eksperimenteres med også i våre nabolands fagmiljøer. Og vi
har kanskje ikke kommet så kort i Norge.

”
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 4. Plattformuavhengighet. Ebøkene

som bibliotekene tilbyr må etterstrebe å kunne leses på så mange
tilgjengelige plattformer som mulig.
5. Biblioteket skal tilfredsstille bokbransjens standardkrav til kopibeskyttelse.
6. Ebøker som er innkjøpt i perioden bokavtalen gjelder må kunne
lånes ut til en låner av gangen
et ubegrenset antall ganger.
Jeg skal ikke svare på dette på direkten,
men jeg mener at det er min simple plikt som
bibliotekar å diskutere disse prinsippene på
de arenaer som byr seg, og å bidra til både
debatt og innspill på disse punktene.
Punkt 6 under press
Allerede nå registrer jeg at punkt 6 er
under press i den kommende løsningen som
BS Weblån har forhandlet fram på vegne av
seg selv som tilbyder til norske folkebibliotek. I denne løsningen, slik den ble promotert
på seminaret “Lesebrett eller surfebrett” i
regi av Østfold og Vestfold fylkesbibliotek
20. september i år, skal nemlig en lisens til
biblioteket på en ebok være gyldig i tre år,
før den så eventuelt må fornyes. Vi har i slutten av september, begynnelsen av oktober
kunnet følge med på en interessant debatt
på Biblioteknorgelista om nettopp dette.

Til hvilken pris?
Biblioteksentralen beskriver BS Weblån
slik på sine nettsider:
”Det digitale virtuelle bibliotek, som gjør
digitale medier til en naturlig del av utlånssamlingen. E-bøker, lydbøker, musikk og film
kan lånes via nettet 24 timer i døgnet, 7 dager
i uken. Låneperioden er begrenset, akkurat
som for fysiske medier. Når låneperioden er
over, slettes filene automatisk.
Tenk deg offentlige bibliotek som er åpne
døgnet rundt – også på søndager og i ferier.
Tenk deg et medietilbud som er tilgjengelig for låneren der hun eller han oppholder
seg – om det er hjemme i stua, eller i en
annen by.
Tenk deg et bibliotek som kan nå nye målgrupper, for eksempel yrkesaktive med få muligheter til å besøke biblioteket på dagtid.”
Å, JA! Det kan vi tenke oss! Å, JA dette
VIL vi selvsagt! Spørsmålet er imidlertid på
hvilke vilkår? Og til hvilken pris?

Monica Deildok
Forbundsleder
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Invitasjon til
landsmøteseminar
Torsdag 10. november 2011
kl 1300 - 1700
Bibliotekarforbundet har gleden av å invitere landsmøtedelegater
til landsmøteseminar på Scandic Oslo Airport Hotell på
Gardermoen, dagen før selve landsmøtet.
Program:
1300-1400 Muligheter og utfordringer i en
fremtid med færre bokhyller
		 Foredrag av Per Kristian Bjørkeng
		 Journalist i Aftenposten
1400-1430 Pause m/kaffe
Bibliotekarer i den digitale verden
Paneldebatt med:
		 Mona Magnussen
		 Spesialbibliotekar ved Universitetet i Tromsø
		 Pernille Drost
		 Formand i det danske Bibliotekarforbundet
		 Trond Gabrielsen
		 Avdelingsleder i Centerpoint
		 Leikny Haga Indergaard
		 Biblioteksjef, Bergen off. bibliotek
		 Per Kristian Bjørkeng
		 Journalist i Aftenposten
		
1545-1600 Pause m/kaffe
1415-1545

1600-1700 Presentasjon av
”Nye Deichman”
		 v/biblioteksjef Liv Sæteren
		 Deichmanske bibliotek
Seminaret er først og fremst tiltenkt landsmøtedelegatene.
BF dekker møtekostnader og overnatting for landsmøtedelegatene på samme hotell.
Andre er velkomne til å delta på seminaret så langt plassen
rekker. Disse gjestene må dekke alle utgifter selv, og melde
seg på til BFs sekretariat (tlf 48 02 09 00 / bf@bibforb.no).
Delegater og inviterte gjester mottar invitasjon og påmeldingsskjema i eget brev.
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Landsmøtet nærmer seg...
Det er snart tid for Bibliotekarforbundets åttende ordinære landsmøte. 10.
- 11. november samles 60 delegater på
Gardermoen til rådslaging og vedtak.
Delegater som er valgt i februar og mars
på årsmøter i fylkeslagene.
Sakspapirene som landsmøtet skal behandle trykkes i Bibliotekaren, legges ut
på BFs nettsider og deles ut til delegatene

på landsmøtet. Alt som legges fram er kun
forslag, intet er vedtatt ennå.
Har du andre saker du gjerne vil at
landsmøtet skal behandle, kan du fremme
dem inntil 4 uker før landsmøtet, gjerne
gjennom delegatene fra fylkeslaget ditt.
Det er nå vi diskuterer lærdommene
av de siste tre årene. Det er nå vi legger
planer for tre nye år...

Innkalling til landsmøte i
Bibliotekarforbundet
11. november 2011
Bibliotekarforbundet avholder landsmøte fredag 11. november 2011 kl 1000-1800 på Scandic Oslo
Airport Hotell på Gardermoen. Landsmøtet består av delegater valgt av fylkeslagene.
1. Konstituering
a) Godkjenning av innkalling, delegater og møtereglement
b) Valg av møteledere, referenter, redaksjonskomité, protokollkomité og tellekorps
c) Godkjenning av dagsorden
2. Forbundsstyrets beretning
3. Forbundsstyrets regnskap
4. Kontrollkomiteens rapport
5. Kontingent for kommende landsmøteperiode
6. Innkomne saker
a) Konfliktfondets størrelse
b) Organisasjonsutvalg
7. Målprogram
8. Budsjett
9. Endringer i vedtektene
10. Valg
a) Leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret
b) Leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomitéen
c) Leder, medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomitéen

Oslo, 27. september 2011
Monica Deildok
Forbundsleder
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Forbundsstyrets beretning for perioden 8.
april 2008 – 26. september 2011
Sak 2
Innledning
Forbundsstyret har hatt følgende grunnlagsdokumenter å styre etter: Forbundets
målprogram 2008-2011, vedtekter for
Bibliotekarforbundet og budsjettene for
perioden.
Forbundsstyret
Forbundsstyret har i perioden hatt følgende sammensetning:
Leder:
Monica Deildok, Deichmanske bibliotek,
Frikjøpt på heltid
Nestleder:
Hanne Brunborg, Gol bibliotek,
Frikjøpt på heltid
Styremedlemmer:
Susanne Baumgärtel, Troms fylkesbibliotek/Tromsø bibliotek og byarkiv
Roger Dyrøy, Kristiansand folkebibliotek
Elisabeth Bergstrøm, Longyearbyen
folkebibliotek
Henriette Primberg, Vågen videregående
skole
Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik
(frem til 1.desember 2010)
Knut Hverven, Lovisenberg diakonale
høgskole (fra 2.desember 2010)
Varamedlemmer:
1. Gro Fjæstad Haugastuen, Statoil
2. Mette Rysjedal, Fjaler folkebibliotek
3. Ingrid Ericson, Høgskolen i
Sør-Trøndelag
4. Kari Tverelv Angelsen, Bodin
videregående skole
1. desember 2010 valgte Klaus Jøran
Tollan å fratre sine verv. Knut Hverven
som var 1. varemedlem ble da fast
forbundsstyremedlem, og de øvrige
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varamedlemmene rykket en plass opp.
Resten av perioden har vi dermed hatt
fire varamedlemmer.
Det har vært avholdt 40 styremøter i
perioden (7 i 2008, 9 i 2009, 14 i 2010,
10 i 2011) og 4 styreseminarer.
Arbeidsutvalget (AU)
Arbeidsutvalget har bestått av:
Frem til 1. desember 2010:
Monica Deildok, Hanne Brunborg og Klaus
Jøran Tollan
Vara: Elisabeth Bergstrøm
Etter 9. desember 2011:
Monica Deildok, Hanne Brunborg og
Elisabeth Bergstrøm
Vara: Susanne Baumgärtel
Økonomiutvalget (ØU)
ØU har bestått av AU og Randi Rønningen,
Universitetsbiblioteket i Oslo
ØU har fungert som arbeidsgivers forhandlingsutvalg i lokale lønnsforhandlinger i sekretariatet.
Landsstyret
Landsstyrets sammensetning og mandat
er gitt i vedtektenes § 8.
Det har vært avholdt 4 landsstyremøter i perioden.
28. november 2008:
Hovedtema: Tariff og likelønn
7. desember 2009:
Hovedtema: Bibliotekpolitikk med utgangspunkt i bibliotekstatistikken
29. november 2010:
Hovedtema: Nasjonalbiblioteket og
nasjonal bibliotekpolitikk
9. mai 2011:		
Hovedtema: Landsmøteforberedelser
Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen har i perioden bestått
av:
Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør Trøndelag
(leder)

Ritha Helland, Øygarden bibliotek
Mona Magnussen, Universitetsbiblioteket
i Tromsø
Vara: Lone Johansen, Malakoff videregående skole
Valgkomiteen
Valgkomiteen har i perioden bestått av:
Anne Woje, Høgskolen i Bodø (leder)
Richard Madsen, Holmestrand bibliotek
Elin Linge Hermansson, Høgskolen i
Hedmark
Vara: Monica Nævra, Drammen bibliotek
Elin Linge Hermansson gikk ut av valgkomiteen i begynnelsen av 2011 og Monica
Nævra trådte inn som fast medlem.
Andre utvalg
Tariffutvalg for ulike sektorer ble første
gang oppnevnt i januar og mars 2007.
Ved opprettelsen ble alle utvalgene gitt
samme mandat:
Utvalgenes mandat
Tariffutvalgene skal fange opp aktuelle
problemstillinger innen tariffområdet og:
yy komme med innspill til tariffkrav i forbindelse med lønnsoppgjør
yy stimulere til debatt omkring lønns- og
tariffspørsmål i BF, for eksempel gjennom artikler i Bibliotekaren, innlegg på
nettstedet eller lignende
yy forberede tariff-saker til diskusjon og
vedtak i forbundsstyret, etter delegasjon eller på eget initiativ
Utvalgene ble evaluert av forbundsstyret 9. desember 2008, med følgende
vedtak:
Vedtak:
Tariffutvalg for KS reoppnevnes med virkeperiode fram til sommeren 2009.
Tariffutvalg Privat legges ned.
Tariffutvalg for Stat reoppnevnes med
virkeperiode fram til sommeren 2009.
Tariffutvalg for Oslo kommune reoppnevnes med virkeperiode f ram til
sommeren 2009.
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Forbundsstyret delegerer til AU å
foreta supplering av tariffutvalgene ved
frafall.
Den 31. januar 2011 ble tariffutvalgene diskutert på forbundsstyremøte
02/2011, her ble tariffutvalget for sektor
stat reoppnevnt for annen gang, og tariffutvalgt i sektor Spekter ble oppnevnt.
Utvalgene ble gitt samme mandat som
tidligere, og virkeperiode ble satt til
31. desember 2012 for begge disse
utvalgene.
Tariffutvalgene har hatt ulik virkeperiode
og sammensetning, og nedenfor gis en
oppstilling av alle tariffutvalgene BF har
hatt i virksomhet i perioden. Pr i dag er
det to tariffutvalg som er i virksomhet i
BF: Tariffutvalg i sektor stat og tariffutvalg
i sektor spekter.
Tariffutvalg i kommunal sektor:
Oppnevnt: 29. januar 2007. Reoppnevnt
9. desember 2008.
Tariffutvalget i kommunal sektor har
bestått av: Margunn Haugland, Arnfrid
Steinsholt, Vidar Kursetgjerde, Elisabeth
Bergstrøm. Hanne Brunborg har vært
forbundsstyrets representant.
Virkeperiode: Tariffutvalget var oppnevnt
fram til mellomoppgjøret våren 2009.
Da trakk flere representanter seg og
utvalget har ikke vært i virksomhet
siden.
Tariffutvalg for Oslo kommune:
Oppnevnt: Mars 2007.
Tariffutvalget for Oslo kommune har
bestått av: BFs tillitsvalgte i Oslo. Thor
Bjarne Stadshaug har vært forbundsstyrets representant.
Virkeperiode: Tariffutvalget var oppnevnt
ut tariffperioden 2008. Utvalget har ikke
vært i virksomhet siden.
Tariffutvalget i privat sektor:
Oppnevnt: Mars 2007.
Tariffutvalget i privat sektor har bestått av:
Karen S. Haug, Ellen Sofie Enge, Ingeborg
Motzfeldt. Hanne Brunborg har vært forbundsstyrets representant.
Virkeperiode: Tariffutvalget var oppnevnt ut tariffperioden 2008. Utvalget
anbefalte forbundsstyret nedleggelse/
annen arbeidsform ved evaluering av
tariffutvalgene i sak til forbundsstyret

9. desember 2008 og har ikke vært i
virksomhet siden.
Tariffutvalg i statlig sektor
Oppnevnt: 29. januar 2007, reoppnevnt
første gang 9. desember 2008 for tariffperioden, reoppnevnt annen gang 31.
januar 2011.
Tariffutvalg i statlig sektor består av Kristin Østerholt, Knut Alstad, Grete Gluppe,
Mona Magnussen. Monica Deildok er
forbundsstyrets representant.
Virkeperiode: Tariffutvalget er oppnevnt for
perioden frem til 31. desember 2012.
Tariffutvalg i sektor Spekter:
Oppnevnt: 31. januar 2011
Tariffutvalget i Spekter består av: Gyri
Hval Straumann, Silje Ada Helgevold, Liv
Vikan. Monica Deildok er forbundsstyrets
representant.
Virkeperiode: Tariffutvalget er oppnevnt for
perioden frem til 31. desember 2012.
Sekretariatet
Ansatte:
100 % stilling: Konsulent Eva Trønnes
frem til 28. mai 2010
25 % stilling: Konsulent Eva Trønnes
i perioden 1. august 2010
- 1. august 2011.
100 % stilling: Rådgiver Thor Bjarne
Stadshaug frem til
6. desember 2010
100 % stilling Redaktør Erling Bergan
100 % stilling Rådgiver Kari Lifjell
fra 1. april 2011
100 % stilling Konsulent Petter Bruce
fra 8. august 2011
Leder i sekretariatet:
Monica Deildok har ledet sekretariatets
arbeid i hele perioden
Frikjøpte tillitsvalgte:
Forbundsleder Monica Deildok
Frikjøpt i 100 % stilling i hele perioden.
Nestleder Hanne Brunborg
Frikjøpt i 100 % stilling i perioden 1. september 2008 – 1. oktober 2011.
Frikjøpt Deichmanske bibliotek/
Oslo kommune
Hovedtillitsvalgt ved Deichmanske bibliotek, Silje Grøtan Torp, har vært frikjøpt
i 10 % i perioden 1. april 2010 – 31.

desember 2010, for å ivareta BFs største
arbeidsplass: Deichmanske bibliotek,
samt ha forhandleransvar for medlemmer i Oslo kommune, som er eget
tariffområde.
Medlemsutvikling
2008: (1. januar) 1605
2011: (1. januar) 1706
Medlemsvekst: 101
I samme periode har antall yrkesaktive
medlemmer i BF økt fra 1227 til 1356,
en økning på 129.

Lønn og tariff
Hovedoppgjør 2008
Hovedoppgjøret 2008 gikk til mekling i
våre tre største tariffområder: stat, kommune og Oslo kommune. Etter mekling av
det klart at alle tariffområdene kom i havn
med en ramme på litt i overkant av 6 %.
Særlig i statlig sektor skjedde det strukturelle endringer i dette oppgjøret som et
resultat av BF sine krav. BF fikk gjennomslag for kravet om opprydning i lønnsplan
90.205 Bibliotekar og gjeninnføring av
differensierte stillingsbenevnelser.
Opprydding på lønnsplan 90.205:
yy SK 1213 ble fjernet og innehaverne
innplassert i SK 1410 Bibliotekar
yy SK 1515 Bibliotekar fikk ny benevnelse:
Spesialbibliotekar.
Lønnsplanen fikk da en struktur med
Bibliotekar, Spesialbibliotekar og Hovedbibliotekar, der det kun er en stillingskode
for hver benevnelse.
Bibliotekarkoden 1410 ble overført fra
lønnsramme 08 til lønnsramme 15. Også
dette var gjennomslag for et av BF sine
krav. Lønnsramme 15 er en ramme med
høgskoleutdannede grupper, og den
passer således bedre for bibliotekarer i
statlig sektor.
I tillegg til økonomiske resultater i
kommunal sektor, ble det etter meklingen endringer på vesentlige punkter
i hovedtariffavtalen som omhandler
kompetanse. Kompetanse og likelønn
var sentrale føringer i potten for lokale
forhandlinger, og det ble lagt en norm
for uttelling for relevant etter- og vide- 
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 reutdanning på om lag kr 20.000 for 1
års utdanning.
Minstelønnsendringer for stillinger i kap.4
ble fastsatt både pr 1.5.08 og 1.5.09.

Mellomoppgjøret 2009
Mellomoppgjøret i 2009 ble et pensjonsoppgjør. Det gjaldt tjenestepensjon
i offentlig sektor og tilpasning til ny folketrygd. Etter en ekstra lang meklingsrunde
mellomoppgjøret i havn torsdag 4. juni.
Når tjenestepensjonen skulle tilpasses
ny folketrygd, slik at blant annet levealdersjusteringa skulle inn i offentlige
tjenestepensjonsordninger var det flere
modeller på bordet. Påslagsmodellen er
en modell der all opptjening teller og man
opparbeider seg en pensjonsformue på lik
linje med hva man gjør i folketrygden, har
vært diskutert, det samme har bruttomodellen. I bruttomodellen er man garantert
66 % av sluttlønn ved 65 år når man har
30 års opptjening. Også kombinasjoner av
disse to modellene og variasjoner av kombinasjoner var gjenstand for diskusjon.
Oppgjøret endte med en tilpasning av
tjenestepensjon til ny folketrygd i form av
dagens bruttoordning men med tilpasning
blant annet i form av levealdersjustering.
Det ble avtalt generelle tillegg og min-

stelønnsjusteringer, innenfor følgende
økonomiske rammer på om lag 4,5 % i
alle tariffområdene.
Hovedoppgjør 2010
Likelønn var en hovedsak inn mot hovedoppgjøret 2010. Det ble brudd i stat,
kommune, Oslo kommune og i Spekter
A2 forhandlingene.
HSH – HUK område kom i havn uten
mekling.
Meklingen førte frem i Staten og i Oslo
kommune. I KS og i Spekters A2 forhandlinger ble det streik.
Staten
27. mai var det klart at staten kom i havn
etter mekling med et godt likelønnsløft.
En egen likelønnspott på 300 millioner,
var et godt svar på Bibliotekarforbundets
viktigste tariffmessige krav i statsoppgjøret. Det var spesielt viktig at likelønnsmidlene ble gitt som en føring til de sentrale
justeringsforhandlingene og at det var
stillingskoder med minst 60 % kvinner
som har høyere utdanning (3-årig utdanning eller mer), som skulle prioriteres ved
fordeling av de 300 millionene øremerket
likelønn.
Generelt tillegg på A-lønnstabellen ble
gitt på 2,3 %
Pott til sentrale justeringsforhandlinger

på 1 %, hvorav 300 millioner satt av til
likelønn.
Det ble også satt av midler til 2.3.3 forhandlinger (lokale forhandlinger) i staten,
pottens størrelse var på 0,9 %, det var lagt
likelønnsføring også på den lokale potten.
Justeringsforhandlingene
28.-29. juni ble justeringsforhandlingene
gjennomført med et godt resultat for
bibliotekarene på lønnsplan 90.205. Alle
bibliotekarkodene her fikk 2 lønnstrinn i
justeringsforhandlingene.
Om lønnsforskjellene mellom kvinner og
menn sier TBU i sin pressemelding at ”Likelønnstiltakene i lønnsoppgjøret i 2010
kan ha hatt en effekt. Lønnsstatistikk for
alle ansatte, viser at lønnsforskjellen samlet
sett mellom kvinner og menn (både heltid
og deltid) ble redusert fra 2009 til 2010.
Kvinners gjennomsnittslønn utgjorde 85,0
prosent av menns i 2010, mot 84,7 prosent i 2009. For heltidsansatte utgjorde
kvinners lønn 87,2 prosent av menns i
2010, mot 86,7 prosent året før.” Dette er
bakgrunnen for at vi kan si at likelønnsløftet
i statlig sektor virket med 1 %.
Streik i kommunesektoren
Den 27. mai var det klart at meklingen i
KS-området ikke førte frem og streiken

BF var i streik i kommunal sektor fra 28.mai til 9.juni. Her er (fra venstre) Bjørg Øvrebø Aske, Karen Lise Tøsse og Anna Elisabeth Bertheussen på streikevakt utenfor Sandnes bibliotek. Karen er BFs hovedstillitsvalgte i Sandnes kommune. (Foto: Erling Bergan)
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var et faktum. Streikegrunnlaget var kort
oppsummert: Krav om likelønn, uttelling
for kompetanse og uttelling for ansvar.
Streiken pågikk fra og med fredag 28. mai
til og med onsdag 9. juni.
BF tok ut medlemmer i Sandnes, Hammerfest, Os og Tromsø. De tillitsvalgte var
flinke til å ta kontakt med lokal presse og
tok selvstendige initiativ for å få oppmerksomhet rundt streiken. BF var profilert i
bl.a Stavanger Aftenblad, NRK Kulturnytt,
TV Nord og Nordlys.. Sekretariatet bidro
blant annet med rådgivning og hjelp til
utforming av lokale pressemeldinger.
Streikegrunnlaget var godt og streikeviljen
var stor. Allikevel var det en test på BFs
beredskap når vi gjennomførte den første
streiken på 12 år! Spesielt takket være
fantastiske lokale streikeledere var dette
en test man må kunne si at vi besto.
Resultatet
Et generelt tillegg på 2,1 % + 2000 i
høgskoletillegg til alle bibliotekarene, samt
en solid økning på spesielt minstelønnssatsen for 10 års ansiennitet, førte til at
likelønnsperspektivet ble godt ivaretatt
også i KS.
I tillegg ble det satt av en pott til lokale
forhandlinger på 0,85 % pr 1.8.10 med
føring på likelønn, samt en pott til lokale
forhandlinger på 0,25 % pr 1.1.11 med
føring på kompetanse. Lokale tillegg gitt
for kompetanse i 2008 eller 2010 skal
komme som tillegg på ny minstelønn i
tariffperioden (fram til 1.5.2012).
Som et resultat av streiken oppsto det en
tvist mellom KS og organisasjonene om
virkningstidspunkt for lokale forhandlinger
i kap.3 og 5. Hovedtariffavtalen sier 1.mai,
men fordi streiken varte til 10. juni så hevdet KS at virkningstidspunkt måtte være
etter at streiken tok slutt. Saken gikk til
Arbeidsretten, men endte med et forlik der
virkningstidspunkt ble satt til 1.5 dersom
ikke annet var avtalt lokalt.
Spekter - helseforetakene
A1-overenskomsten
Forhandlingene om A1 overenskomsten
kom i havn 14. april, og resulterte i et generelt tillegg til alle på 1950 kr pr 1/4.
A2-overenskomsten
Meklingen mellom partene førte ikke frem,
og det ble streik i avtaleområdet. Streiken

varte fra 29. april til 13. juli da regjeringen
gikk til tvungen lønnsnemnd. BF hadde ett
medlem ute i streik, som vi var i jevnlig
kontakt med.
Resultatet av rikslønnsnemndas kjennelse
var klar 22. oktober og ga generelle tillegg
og hevinger på minstelønnssatsene.
Mellomoppgjøret 2011
Vi kom i havn med en ramme på om lag 4
% i alle tariffområdene i mellomoppgjøret
2011.
Statlig tariffområde
I statlig tariffområde ble det gitt et generelt
tillegg i form av tillegg på A-tabellen som
ga bibliotekarene 7.200 kroner eller mer
i lønnsøkning. Det ble ikke avsatt pott til
sentrale justeringsforhandlinger, men det
ble avsatt en pott til lokale 2.3.3 forhandlinger på 0,15 %. Forhandlingene skal være
sluttført innen 15. desember 2011.
KS-området
I KS-områdets kapittel 4 ble det gitt et
generelt tillegg på 1,72 %, minimum 7000
kroner. Minstelønnssatsene ble justert
opp med 7000 kroner for alle ansiennitetstrinn i kapittel 4 B. Tillegg gitt i lokale
lønnsforhandlinger etter kapittel 4, punkt
4.A.1, skal i sin helhet komme i tillegg til
ny minstelønn i tariffperioden.
Det avholdes lokale forhandlinger i kapittel 3 og 5.
Oslo kommune
I Oslo kommune fikk våre medlemmer i
lønnstrinn til og med 30, en lønnsøkning
på 12 700 kroner pr. 1. mai. De som er i
lønnstrinn 31 og oppover, fikk et prosenttillegg på 3,35 %. Det ble ikke avsatt pott
til lokale forhandlinger.
Helseforetakene i Spekter
Lønnsoppgjøret for spesialhelsetjenesten
(Spekter område 10) ga alle våre medlemmer en lønnsøkning på 2,4 % minimum
8000 kroner pr 1. juni. Minstelønnsnivåene økes også pr 1. juni. Ut over dette skal
det på bakgrunn av kompetansekartlegging i sykehusene innen 1. november,
gjennomføres lokale forhandlinger om
kompetansetillegg med virkning fra 1.
januar 2012.
HSH-HUK området
Tariffoppgjøret for ansatte i helse-, utdan-

nings- og kulturvirksomheter innen HSH
ga i det vesentlige resultatene i staten og
kommunesektoren.
Det er avsatt midler til lokale lønnsforhandlinger i landsoverenskomster for
høgskoler, virksomheter, museer og
andre kulturinstitusjoner, men midlene
overføres til lønnsoppgjøret i 2012. De
skal dermed ikke forhandles om lokalt
i 2011 men inngår i forhandlingene i
2012.

Arbeidsliv, fag- og
utdanningspolitikk
Likelønn
Likelønnskommisjonen avla sin rapport
i forrige beretningsperiode. Rapporten:
”NOU 2008: 6 Kjønn og lønn : fakta,
analyser og virkemidler for likelønn” dannet grunnlaget for Bibliotekarforbundets
uttalelse om likelønn som ble vedtatt
på landsmøtet i 2008. Det å løfte fram
likelønnskommisjonens funn og å bygge
tariffkrav på det lønnsmessige etterslepet kommisjonen beviste, har vært
en hovedsak for Bibliotekarforbundet i
denne landsmøteperioden, og har ligget
som grunnlag for våre tariffkrav i alle
tariffområder. Likelønnskommisjonens
funn viste at kvinnedominerte høgskolegrupper i offentlig sektor hadde vært
særlig utsatt for mindrelønnsutvikling
som følge av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Bibliotekarer var en av de
yrkesgruppene som kommisjonen pekte
på i denne sammenhengen. Et av kommisjonens poenger var at også menn i disse
yrkesgruppene ble rammet av dårligere
lønnsutvikling som følge av yrkesgruppenes kvinnedominans. Likelønnskommisjonen omtaler imidlertid ikke bare lønn
og lønnsforhold. I randsonen av likelønn
ligger også satsing på kvinnelige ledere
rettigheter knyttet til omsorgsoppgaver
i hjemmet og problematikken rundt
uønsket deltid.
Uønsket deltid
Fylkeslagene er ofte flinke til å respondere på utlysningstekster der
man lyser ut biblioteksjefsstillinger i
deltidsbrøker. I Hovedtariffavtalen i KS
sektoren har man forankret arbeid mot
uønsket deltid. Likelønnskommisjonen
tar også opp problematikken. I tillegg 
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holdninger til ordningen og til kompensasjonsordninger. Undersøkelsen
ble presentert i en egen artikkel i
Bibliotekaren 3/2010.

Bibliotekpolitikk

En viktig signalsak for BF: Biblioteksjefsstillinga i Fjaler var lyst ut som deltid, men ble heltid etter
at BF problematiserte dette direkte overfor kommunen og i lokalavisa. Da dro Mette Rysjedal tilbake
til heimtraktene for å bli biblioteksjef i Fjaler. (Foto: Erling Bergan)

 har Arbeidsmiljøloven bestemmelser

om fortrinnsrett for tilsatte i uønsket
deltid. Vi har altså mange sentrale
kilder å forankre vårt arbeid mot deltidsstillingene i.
Fjaler-saken ble en viktig signalsak
for Bibliotekarforbundet i denne sammenhengen. Saken dreide seg om en
biblioteksjefsstilling som var lyst ut som
deltidsstilling, og som etter at Bibliotekarforbundet hadde problematisert
dette direkte overfor kommunen og i
lokalavisa, ble omgjort til full stilling.
Bibliotekloven og kravet om
fagutdannet biblioteksjef
Sekretariatet har gjennom året oppfølging av mange saker som omhandler
oppfølging av biblioteklovens krav om
fagutdannet biblioteksjef i kommunene.
Fylkeslag og medlemmer melder fra
om mangelfulle stillingsutlysninger, der
fagkrav til stillingen ikke er spesifisert.
Det blir også meldt om bekymringer
og konkrete saker der kommunen ikke
tar hensyn til utdanningskravet ved
tilsetting, selv om de har søker(e) med
bibliotekarutdanning. Dette er saker
som ofte kolliderer med annet lovverk
og arbeidsgivers styringsrett, og som
dermed er vanskelige å endre utfallet
av. Erfaringene fra disse sakene vil
være nyttige i et videre arbeid med
endring av bibliotekloven.
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Ledere
Rogaland BF kom med innspill på
Bibliotekarforbundets landsstyremøte
i november 2010, der man uttrykte
bekymring for rekrutteringer av ledere
blant bibliotekarer. Bakgrunnen for
bekymringen var svikt i søkning til biblioteksjefsstillinger i flere kommuner.
Dette var en begrunnet bekymring, slik
også resten av organisasjonen så det.
Forbundsstyret har ønsket å utvikle tilbud til ledere i biblioteksektoren. Både
for å gi et tilbud til de mange lederne
som er medlemmer i forbundet, for å
kunne rekruttere nye, og for å kunne
yte et bidrag til at flere bibliotekarer
får lyst til å påta seg lederoppgaver.
Høsten 2011 har vi utviklet et kurs for
biblioteksjefer i kommunal sektor. Kurset avholdes 24.-25. oktober 2011.
Undersøkelse om
skolebibliotekarene
og lærebokutlånet
BF engasjerte i 2009-2010 Liv Evju
til å gjennomføre en undersøkelse om
skolebibliotekarers arbeid med lærebokutlånet. Undersøkelsen dekket 14
fylker og gjaldt kun skolebibliotekarer
som er medlemmer av Bibliotekarforbundet. Undersøkelsen ga innblikk
i volumet i lærebokutlånet, medgått
arbeidstid, konsekvenser for hvilke
arbeidsoppgaver som blir prioritert,

På landsmøtet i 2008 kom det tydelige signaler om at BF må utvikle sitt
arbeid på området bibliotekpolitikk.
Dette har forbundsstyret merket seg,
og det bibliotekpolitiske fokus er
styrket i perioden. BF deltar i debatter på Biblioteknorge-lista når dette
er naturlig, og deltar på debattmøter
eller i andre sammenhenger der vi blir
invitert. Men vi har vært bevisste på å
henvende oss ut av egen sektor i så
stort omfang som mulig i vårt arbeid
med bibliotekpolitikk.
S t or t ing s me l d ing 23 (20 08 2009)
I forbindelse med utarbeiding av Stortingsmelding 23 (2008-2009) ”Bibliotek : Kunnskapsallmenning, møtestad
og kulturarena i ei digital tid” var BF
på flere møter med politikere og byråkrater, hatt innlegg på trykk i aviser,
og avholdt møter med politiske partier.
Hovedbudskapet i disse sammenhengene har vært behov for styrking av
biblioteksektoren, og behovet for statlige stimuleringsmidler i tilknytning til
utvikling av sektoren.
Da Stortingsmeldingen kom var BF raskt
ute med sin uttalelse om innholdet i
denne. Hovedbudskap: Fornøyd med
formuleringene, skuffet over konkretiseringsnviået, nå må politikerne følge opp
med bevilgninger. Vi lykkes å bli sitert
av NTB på dette.
Vi var på komité-høring i kulturkomiteen
på Stortinget i forbindelse med Stortingsmeldingen.
I forbindelse med fremlegging av statsbudsjettet 2010, kom BF umiddelbart
med sin reaksjon: ”Puslete biblioteksatsing”. Vi ble sitert av NTB på dette også.
Selv om mediedekning i seg selv ikke er
hovermålet med vårt bibliotekpolitiske
arbeid, er det viktig å gjøre seg synlig
for å styrke påvirkningskraften i neste
omgang
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Ubetjente bibliotek
I tidsrommet januar til mai 2010 ble
spørsmålet om ubetjente bibliotek
diskutert i bibliotektidsskriftene og
på biblioteknorge-lista. Diskusjonen
toppet seg i mars/april, men hadde en
liten forsmak i begynnelsen av februar,
da NTB laget en sak som ble trykket
i noen av regionsavisene, hvor blant
annet BFs forbundsleder ble intervjuet.
I denne saken uttalte forbundsleder at
ubetjente bibliotek var en dårlig ide,
samtidig som hun benyttet sjansen til å
understreke at gode bibliotektjenester
fordrer fagkompetanse.
I leder i mars-nummeret av Bibliotekaren fulgte forbundsleder opp saken og
dette ble kommentert av Odd Letnes på
lederplass i Bok og Bibliotek Saken ble
diskutert på biblioteknorge-lista. Debatten dreide seg om konseptet ubetjente
bibliotek, men også om selvbetjente
bibliotek i en utvidet åpningstid, som
en måte å gjøre deler av bibliotekets
tilbud mer tilgjengelig på. For Bibliotekarforbundet var det viktig å presisere
at et godt bibliotektilbud fordrer fagkompetanse, samtidig som vi selvfølgelig
ønsker at bibliotekene i størst mulig grad
skal være tilgjengelige.
Innspill til
stortingspolitikere
Den 16. februar 2010 var forbundsleder på høringsmøte i SVs partigruppe
på Stortinget for å fremme innspill til
budsjettet. Dette var på invitasjon fra
SV, og BF hadde besvart invitasjoner
fra andre parti like positivt.

til dette må det bevilges betydelige
stimuleringsmidler. På inneværende års
budsjett er det avsatt 0 kroner til dette.
”Bibliotekreform 2014”, som ligger til
grunn for stortingsmeldinga, foreslo en
bevilgning på 10 millioner første året,
stigende til 50 millioner når programmet var i full drift. Vi foreslår derfor 30
millioner på 2011-budsjettet.
Statlige stimuleringsmidler
til modellbibliotek
Budsjettposten ”Bibliotekutvikling/Modellbibliotek” er inne i årets budsjett,
men med 3 millioner. Det trengs en
kraftig oppjustering. I 2011 bør det settes av 30 millioner. Det vil gi mulighet til
utvikle kraftfulle eksempler som andre
bibliotek kan dra nytte av. Bibliotekene
er blant de mest brukte kulturtilbudene
for folk flest.
Kompetanseutviklingsprogrammet
Med kunnskapssamfunnet har innbyggerne fått store utfordringer med å
navigere på en presis og sikker måte i
informasjonsflommen. For å håndtere de
store endringene innen media, teknologi
og behovene i ulike brukergrupper,
trenger bibliotekarene å utvikle kompetansen sin. Også på dette punktet er
årets budsjett langt fra en oppfølging
av regjeringens egen stortingsmelding.
Programmet for kompetanseutvikling

har mottatt 1 million kroner. Det må
justeres opp til 30 millioner for 2011.
Annet
Dessuten er det viktig at satsingen fortsetter på de postene på statsbudsjettet
som er justert opp de siste årene, som
for eksempel fengselsbibliotek.
Skolebibliotek - Møte med kunnskapsminister Kristin Halvorsen
BF v/nestleder Hanne Brunborg og rådgiver Thor B. Stadshaug hadde møte med
statsråd Kristin Halvorsen, statssekretær
Roger Østlie Sandum og avdelingsdirektør
Øystein Johannessen mandag 22. mars
2010.
Bibliotekarforbundets innspill var basert
på BFs handlingsprogram. Forbundet viste
bl.a. til St.meld. nr 23 (2008-2009) Bibliotek, og hadde hovedfokus på:
yy Informasjonskompetanse gjennom
hele skoleløpet.
yy Forskriften til opplæringsloven må
være tydeligere på nivå/kvalitet på
tjenestene og mindre på skolebiblioteket som rom/fysisk enhet.
yy Nødvendigheten av bibliotekfaglig
kompetanse på alle nivåer.
yy Samarbeid skole-/folkebibliotek
må pålegges begge veier, i dag er
det kun forankret i Lov om folkebibliotek – og det fungerer ikke etter

hensikten.

I innspillene ble det lagt til grunn at
den nasjonale bibliotekpolitikken nylig
er behandlet gjennom ABM-utviklings
utredning, stortingsmelding fra Kulturdepartementet og behandling i Stortinget, og at statsbudsjett for 2011 er en
oppfølging av den vedtatte nasjonale
bibliotekpolitikken. Følgende punkter
ble vektlagt i innspillene til SV:
Biblioteksamarbeidet
Stortingsmeldinga omtaler samarbeid
på tvers av kommunegrenser som en
nødvendig vei å gå. Den sier også at
hver kommune skal ha minst ett bibliotek – som er tilgjengelig, kompetent
og med attraktive tilbud. For å bidra

Daværende kulturminister Trond Giske leverte regjeringas Stortingsmelding 23 (2008-2009) ”Bibliotek :
Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid” i april 2009. (Foto: Erling Bergan)
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 yy Biblioteksjefen som faglig ansvarlig for

kommunens samlede bibliotekvirksomhet.
yy Videre- og etterutdanning rettet mot
fagutdannede bibliotekarer i skolebibliotekprogrammet som administreres
av Universitetet i Agder.
yy Skolebibliotekstatistikken må integreres i annen statistikk for skolene slik
at den framkommer som en del av
skolens ordinære virksomhet og kan
brukes som redskap bl.a. for skoleledelsen.
E-bøker
E-bøker er et stort og viktig tema i bibliotekene, så vel som i samfunnet for øvrig.
Diskusjonen om e-bøker var levende i
mediebildet høsten 2010, da i hovedsak knyttet til forleggere, bokhandlere
og forfattere. I oktobernummeret av
Bibliotekaren handlet lederspalten om
e-bøker, der forbundsleder etterlyste
et tydeligere bibliotekperspektiv i den
nasjonale debatten om e-bøker. Denne
lederen førte til noen oppfølgende
kommentarer på biblioteknorge-lista.
Drammenskonferansen i november i
fjor løftet kunnskapsnivået blant mange
bibliotekarer, Den 4. april ble ”Bokskya”
lansert, som den store, norske e-bokløsningen. BF har, i likhet med mange
både i og utenfor biblioteksektoren,

påpekt flere svakheter ved de tekniske
løsningene som er valgt. BF er svært
interessert i å se resultatene fra forsøk
med e-bokutlån i folkebibliotek i Buskerud, og vi etterspør en e-bokdebatt i
norsk biblioteksektor som tydeligere tar
utgangspunkt i bibliotekenes rolle.
Mye i e-bokdebatten har dreid seg om
forlagene og bokhandlerne, lite om bibliotekene, og deres samfunnsoppdrag,
og de rammebetingelsene som ligger
til grunn.
22. september 2011 deltok forbundsleder i en panelsamtale sammen med
leder i danske BF, Pernille Drost, og
leder i det svenske DIK-forbundet,
Karin Linder, på et arrangement på Bok
& Bibliotekmässan i Gøteborg. Tema
for arrangementet var bibliotekarenes
arbeid og arbeidsmarked i framtiden. Et
sentralt emne i samtalen her var e-bøker
og hvordan dette åpner nye muligheter,
men også nye trusselbilder. E-bøker blir
en av de viktigste politiske sakene BF
må arbeide med i tiden som kommer. Og
det er grunn til å merke seg, at mange
av de utfordringene vi står overfor på
dette området ikke er særnorske.
Lov om folkebibliotek
Det er etablert en arbeidsgruppe med
representanter fra Nasjonalbiblioteket
og departementet som skal arbeide med
revisjon av bibliotekloven. Fredag 20.
mai 2011 ble Bibliotekarforbundet invitert til å delta på møte med arbeidsgruppen for, å komme med våre merknader.
Forbundsleder møtte på vegne av BF
og fremførte følgende innspill:
Revisjon av Lov om folkebibliotek

E-bøker er et stort og viktig tema i bibliotekene, så vel som i samfunnet for øvrig. Her fra
Bibliotekarens forside i juni 2009.
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Målsetting
Paragraf 1 er et svært viktig fundament
for folkebibliotekvirksomheten i Norge.
Her slås det fast at folkebibliotekene
skal:
yy Fremme opplysning, utdanning
og kultur. (Må også ses i lys av
grunnlovens paragraf 100, siste ledd:
”Det paaligger Statens Myndigheder
at lægge Forholdene til Rette for en
aaben og oplyst offentlig Samtale.”
yy Formidle bøker og annet materiale,
og informasjon. (Må tolkes utvetydig

som å inkludere digitale medier, også
ebøker)
yy T i l b y d e t t e g r a t i s , o g t i l
alle som bor i landet.
(Stadig viktigere for å inkludere nye
grupper i samfunnet inn i landets
kultur og offentlighet.)
yy L e g g e v e k t p å k v a l i t e t , a l l sidighet og ak tu alitet. (F olke bibliotekene skal gi lokalsamfunn
en merverdi, ikke en lagerplass)
yy Være ledd i nasjonalt biblioteksystem.
(Ingen kommuner kan melde seg
ut av et kostnadseffektivt og smidig
samarbeid)
Bibliotek i alle kommuner
Paragraf 4 sikrer at alle innbyggere i
landet finner folkebibliotek i sin kommune. Men så lenge folkebibliotek
følger målsettingen i paragraf 1, kan
de for øvrig organisere og legge opp
folkebibliotektilbudet slik de vil.
Kompetanse
Bibliotekdrift er mangslungen og krevende, ikke minst i en flerkulturell og
digital tid som vi lever i. Folkebibliotek
må ledes av personer med faglig forståelse for virksomheten, ellers kan
tilbudet bli kraftig forringet. Paragraf
5 bidrar i sterk grad til å hindre at forenklede fordommer om bibliotekarers
arbeid legges til grunn ved ansettelser
av personale i folkebibliotek. Vedlagte
graf viser en tydelig effekt av denne
lovbestemmelsen, siden nåværende lov
ble vedtatt i 1985. Hvordan spredningen av kvalifisert personale i folkebibliotekene hadde vært uten nåværende
paragraf 5, foreligger ingen analyser
av. Men det er rimelig å tro at et stort
antall kommuner da hadde vært uten
bibliotekfaglig personale.
At det er pålegg om å lyse ut etter
fagutdannet biblioteksjef, betyr ikke
nødvendigvis at slike søkere melder
seg i alle kommuner. Dispensasjonsordningene som skal håndtere slike
situasjoner kan gjerne gjøres bedre.
Erfaringene med den andre dispensasjonsadgangen, i forskriftenes paragraf
4, som kom inn i 2003, bør evalueres
for å se om intensjonene er ivaretatt i
de kommunene der denne adgangen
er brukt.

[ BFs LANDSMØTEDAGER 10. - 11. NOVEMBER 2011 ]

Fylkesbibliotek
Fylkesbibliotekene spiller en avgjørende
rolle som mellomledd mellom folkebibliotekene og Nasjonalbiblioteket, som allerede
har innlemmet dem i sine styrings- og
samhandlingsopplegg for sektoren. I et
land med svært mange og små kommuner,
er fylkesbibliotekene også svært viktige for
å styrke og utfylle folkebibliotekvirksomheten lokalt. Dette gjelder råd, veiledning og
kompetanseheving, men også operative
oppgaver der enkeltkommuner ikke hver
for seg har kraft til å ta de nødvendige
operative løft, eksempelvis mobil bibliotektjeneste eller transportordninger.
Dette tilsier at lovens pålegg om fylkesbibliotek må beholdes. Virksomhetens
karakter gjør det også viktig å beholde
kravet om en bibliotekfaglig kompetent
ledelse av fylkesbibliotek.
Skolebibliotek
Samarbeid mellom folkebibliotek og
skolebibliotek må lovhjemles også i opplæringsloven.

Organisasjon
Fylkeslagene
Fylkeslagenes arbeid og innsats er av
stor betydning for BF, og fylkeslagene
har en viktig rolle i koordinering av lokale
forhandlinger. Bibliotekarforbundet har i

denne perioden arrangert samlinger for
fylkeslagslagenes ledere på vårparten.
Dette for å kunne forberede nyvalgte
fylkeslagsledere på oppgavene, samt å
bruke tid på at man kan bygge nettverk
blant ledere i fylkeslagene. Fylkesledersamlingene er gjennomført i 2008,
2009 og 2010. I 2011 ble det ikke
gjennomført fylkesledersamling. Mange
fylkeslag har arrangert egne faglige og/
eller politiske møter, alene eller i samarbeid med NBFs lokallag. Flere fylkeslag
har i løpet av perioden hatt BF-stands
i tilknytning til store bibliotekmøter i
egen region.
Kurs og Kick-off
Det har vært et av satsingsområdene i
perioden å avvikle flere kurs og å utvikle kurstilbudet vårt. BF har utvidet sin
kursportefølje med Forhandlingskurs II.
Dette har inngått som en del av det årlige kurstilbudet sammen med Forhandlingskurs I for sektorene Oslo, KS, Stat
og Grunnkurs for tillitsvalgte. Våren 2011
ble det forsøkt å avholde sektorspesifikke forhandlingskurs i alle tariffområdene. Vi opplevde sviktende påmelding
til forhandlingskurs i Spekter og Stat, og
valgte å avlyse disse kursene.
I perioden har forbundet også avholdt
flere temakurs. Temakurs har vært arrangert på områdene: arbeidstid, tilset-

tinger og diskriminering, også kurs i
tjenestemannsloven i statlig sektor har
vært avholdt i perioden.
Kurs for bibliotekledere i kommuner har
blitt utviklet i perioden, og blir avholdt
første gang 24.-25. oktober.
Kick-off-arrangementene ble gjennomført i fylkeslagene i 2008, 2009 og
2010. Arrangementene har varierende
oppmøte, men er vellykkede på den
måten at de virker som gode, forberedende møter for forhandlere og tillitsvalgte. Arrangementene bidrar også til å
bygge nettverk mellom forhandlere i de
ulike fylkene, og er en verdifull arena for
erfaringsutveksling. I 2011 har det ikke
vært gjennomført kick-off-arrangement.
Dette fordi forbundsstyret ønsker å
komme inn i en rutine der de ikke avholdes hvert år, men hvert hovedoppgjørsår, det vil si annethvert år. Bakgrunnen
for en slik avgjørelse er at det er svært
tidkrevende for Bibliotekarforbundets
sentrale forhandlere og legge ut på turne
med slike arrangement hvert år. Hvorvidt
dette er en ordning som bør fortsette
må et nytt forbundsstyre diskutere med
fylkelagene. Det kan i denne diskusjonen
også bringes inn måter å videreutvikle
kick-off-arrangementene på.
Profil
BF utviklet ny profil i 2009. I et samarbeid med Visendi reklamebyrå ble det
utarbeidet ny logo og ny fargepalett for
forbundets profileringsartikler. Ny visuell
profil er innarbeidet i forbundets trykksaker og brosjyremateriell. Nye nettsider i
ny drakt ble lansert våren 2009.
Nye sekretariatslokaler
og flytting
Høsten 2010 ble det klart at Lakkegata
21 skulle rives for å gi plass for et nytt
kontorbygg. BF måtte derfor finne nye
lokaler for sekretariatet.
I og med at BF dermed måtte gå ut av
vår leiekontrakt i Lakkegata 21, samt
mistet opsjonen på videre leie i disse
lokalene som lå i kontrakten, ble det
fremforhandlet en økonomisk kompensasjon for dette.

Grunnet riving av Lakkegata 21 der BFs sekretariat holdt til, var BF på flyttefot vinteren 2011.
Løsningen ble lokaler i Øvre Vollgate 11, fremdeles sammen med Norsk Skolelederforbund. Her er
forbundsstyret samlet i møterommet i de nye lokalene. (Foto: Erling Bergan)

I desember 2010 inngikk vi leiekontrakt

med huseier NBBL på kontorer
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 i 5. etasje i Øvre Vollgate 11. Norsk

Skolelederforbund (NSLF) har også
kontorer her, og BF deler fellesarealer
med NSLF, slik vi også gjorde det i
Lakkegata 21. Flytting ble planlagt og
gjennomført på relativt kort tid vinteren
2010/2011, og den 28. februar 2011
flyttet vi til Øvere Vollgate. Flytteperioden ble forsøkt gjennomført uten at
servicenivået overfor medlemmer og
tillitsvalgte ble svekket. De nye lokalene
ligger sentralt i Oslo, et steinkast unna
Stortinget og Oslo Rådhus. Bibliotekarforbundet leier 3 kontorer, i tillegg
til et lite lagerrom. Leieavtalen går ut
i februar 2014. BF må regne med at
sekretariatet må flytte i løpet av 2013.
Vi har signalisert interesse for å være
med flere av YS forbundene, samt YS
sitt sekretariat i et nyetablert YS hus
fra og med 2013, men vilkårene for
vår deltakelse i et slikt hus er foreløpig
uavklart.
Regnskapsføring og revisjon
Høsten 2009 behandlet AU tilbud fra
ulike regnskapskontor. I januar 2010
startet BF samarbeid med ekstern regnskapsfører: Hallingdal Økonomiservice
på Gol. Bakgrunnen for at vi ønsket å
sette ut regnskapsføringen var at vi
ønsket bedre kvalitet, mindre sårbarhet i
forhold til sykdom eller skifte av ansatte,
samt frigjort tid i sekretariatet.
I begynnelsen av 2011 vurderte forbundsstyret revisor, og innhentet tilbud
fra flere revisjonsselskaper. Ut fra en

helhetsvurdering valgte forbundsstyret å fortsette samarbeidet med BDO
Norge.
Personalsituasjonen
i sekretariatet
Personalsituasjonen i sekretariatet har til
en viss grad vært preget av sykemeldinger og vakanser i stillinger: Høsten 2009
og våren 2010 hadde vi en langtidssykemelding i sekretariatet. Fra og med mai
2010 til august 2011 hadde vi vakanse i
75 % av en konsulentstilling, etter at en
medarbeider hadde sagt opp sin stilling,
men fortsatte i 25 % engasjement. Fra
november 2010 til april 2011 var det
vakanse i 100 % rådgiverstilling.
1. halvår 2011 ble det foretatt to nyansettelser i BFs sekretariat. Kari Lifjell
startet 1. april 2011 som rådgiver lønn
og tariff, og Petter Bruce startet 8. august 2011 som konsulent.
Faglig bistandsarbeid
BF inngikk sommeren 2009 en avtale
med bistandsorganisasjonen NORWAC
om utvikling av fagbiblioteket ved Shifahospitalet i Gaza. Samarbeidet består i
at NORWAC stiller økonomiske midler
og organisasjonsapparat for bistandsarbeid til disposisjon, mens BF bidrar
med faglig kompetanse. Erling Bergan
og Malin Kvam er ansvarlige fra BFs
side. Fagbiblioteket i Gaza er i løpet av
2010-2011 rustet opp med godt personale, moderne IT-utstyr og kurstilbud i
nettbaserte medisinske fulltekst-kilder.

Flere aspekter ved utviklingen av biblioteket pågår høsten 2011. Prosjektet
er planlagt evaluert og avsluttet høsten
2012.
YS
BFs representasjon i YS har i perioden
vært som følger:
Forbundsleder Monica Deildok har
representert BF på YS’ representantskapsmøter
Sektorstyret YS-Kommune: Hanne Brunborg.
Hanne Brunborg har vært valgt som nestleder i YS-K fra november 2005 til januar
2010, og som 1.nestleder i YS-K fra januar
2010 til nå. I perioden oktober 2006 til
oktober 2010 var Hanne Brunborg også
fast medlem av YS sentralstyre på vegne
av YS-K, fordi YS-K’s leder var valgt som
1.nestleder i YS. Fra oktober 2010 er
Hanne Brunborg valgt av YS-K som vararepresentant til sentralstyret.
Forhandlingsutvalg for YS-K Oslo fram til
1. desember 2010: Thor Bjarne Stadshaug. Fra februar 2011 var Silje Grøtan
Torp og Kari Lifjell oppnevnt.
Sektorstyret YS Stat: Monica Deildok
YS Stats konfliktutvalg: Roger Dyrøy
Sektorstyret YS Spekter:
Fram til desember 2010: Thor Bjarne
Stadshaug
Fra desember 2010: Monica Deildok
Styret YS Internasjonale Solidaritetsfond:
Monica Deildok ble på representantskapsmøte i YS 25. november 2009 valgt inn
i styret i YS Internasjonale Solidaritetsfond.

Bibliotekarforbundet har fortsatt det gode samarbeidet med våre skandinaviske søsterorganisasjoner: svenske DIK-förbundet og danske BF. Her fra møtet da vi var vertskap i Oslo i januar 2010.
(Foto: Erling Bergan)

14

Bibliotekaren 10/2011

Skandinavisk fagforeningssamarbeid
BF har fortsatt det gode samarbeidet
med våre skandinaviske søsterorganisasjoner: svenske DIK-förbundet og
danske BF. Det avholdes et møte i året
i dette fellesskapet, og arrangementet
går på omgang. I denne perioden har
det vært arrangert skandinavisk fagforeningsmøte i København 8.-9. januar
2009, Oslo, 27. -28. januar 2010 og
Stockholm 1.-2. februar 2011.

Foto: Tag-Vision A/S

Mjølner – selvbetjent innleveringsenhet
Nå tilbyr vi nok en variant av selvbetjening i
biblioteket. Mjølner er en ren innleveringsenhet for
plassering i vegg. Den kan brukes både for lesing av
strekkoder og for RFID (radiobrikker), samt som
hybrid, dvs. for en blanding av RFID og strekkoder.
Mjølner monteres enkelt i et hull i veggen, og blir
et rimelig alternativ til store sorteringsanlegg.
Vi tilbyr også Sif bokvogn, med fjærbelastet bunn,

som kan plasseres slik at materialet faller ned i den i
enden av transportbåndet.
Vi har nå en hel rekke selvbetjeningsenheter og
sikringsutstyr, med blant annet Odin, Thor, Sif, Ask,
Alma, Knut og Mjølner. Kontakt oss gjerne, eller se
våre nettsider for mer informasjon!

levert av
Bibliotek-Systemer As. Postboks 2093, 3255 Larvik
Te l e f o n : 3 3 11 6 8 0 0 . Te l e f a k s : 3 3 11 6 8 2 2 . I n t e r n e t t : h t t p : / / b i b l i o f i l . n o E - p o s t : f i r m a p o s t @ b i b l i o f i l . n o
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BFs regnskap 2008 - 2010
Sak 3

REGNSKAP 2007 - 2008

På de neste sidene følger Bibliotekarforbundets regnskap slik revisor har
levert det til forbundsstyret. Dette er det

16
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endelige regnskapet etter avslutting av
regnskapsårene 2007, 2008, 2009 og
2010. Regnskapet for det første av disse
fire årene ble godkjent på forrige landsmøte. Regnskapene for 2008, 2009 og
2010 legges fram til godkjenning på dette
landsmøtet.

Revisjonsrapporter for regnskapsårene
2008, 2009 og 2010 vil som vanlig bli
lagt fram for delegatene på selve landsmøtet.

REGNSKAP 2007 - 2008

[ BFs LANDSMØTEDAGER 10. - 11. NOVEMBER 2011 ]
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REGNSKAP 2007 - 2008
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Resultatregnskap
Bibliotekarforbundet
Note

2010

2009

Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

5, 6

6 748 029
6 748 029

6 571 579
6 571 579

Lønn
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

2, 3
2
6

2 623 851
2 723 963
5 347 814

2 951 421
3 157 589
6 109 011

1 400 215

462 568

112 386
42 436
1 445
153 377

92 416
0
0
92 416

ÅRSOVERSKUDD / ÅRSUNDERSKUDD (-)

1 553 592

554 984

OVERFØRINGER
Overført til OU-fond
Overført fra OU-fond
Renter overført Konfliktfond
Vedtatt overført til Konfliktfond
Avsatt til egenkapital
Avsatt til landsmøte
Sum overføringer

528 583
1 352
60 000
128 076
688 285
150 000
1 553 592

43 904
0
59 664
50 000
251 415
150 000
554 984

Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad
Resultat av finansposter

Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988

7

Side 1

REGNSKAP 2009 - 2010

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
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Balanse
Bibliotekarforbundet

Note

2010

2009

EIENDELER
Fordringer:
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

0
809 146
809 146

79 876
94 750
174 626

6 419 164

5 320 869

7 228 310

5 495 495

7

3 062 934
3 062 934

2 374 650
2 374 650

7

2 477 669
300 000
571 135
3 348 805

2 289 593
150 000
43 904
2 483 497

6 411 739

4 858 147

Kortsiktig gjeld:
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

397 447
205 044
214 080
816 571

191 117
201 656
244 575
637 348

Sum gjeld

816 571

637 348

7 228 310

5 495 495

REGNSKAP 2009 - 2010

Investeringer:

22

Bankinnskudd, kontanter o.l.

4, 8

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital
Sum egenkapital
Fondsavsetninger:
Konfliktfond
Avsatt til landsmøtet
OU - fond
Sum fondsavsetninger
Sum egenkapital og fondsavsetninger
Gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988
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Spesifikasjon av resultatregnskapet

Bibliotekarforbundet

Lønn
5000
5005
5020
5021
5028
5092
5210
5250
5251
5252
5255
5260
5270
5280
5285
5290
5295
5296
5297
5310
5320
5400
5405
5600
5800
5801
5802
5901
5910

Lønn fast ansatte
Overtid
Honorar lønn
Honorar lønn, ikke fp
Forskjøvet arbeidstid
Feriepenger
Fri telefon
Forsikringer
Gruppelivsforsikring
Ulykkesforsikring
Personalforsikring (lønn)
Bompenger
Trekkpliktig naturalytelse
Annen fordel i arbeidsforhold
Annen fordel i arb forhold, ikke aga pl
Motkonto gruppe 52
Motkonto forsikringer
Motkonto bompenger
Motkonto trpl naturalytelser
Gruppelivsforsikring
Annen oppg.pl personalforsikring
Arbeidsgiveravgift
Arb giv avgift av feriep
Hjemme Pc
Refusjon av sykepenger
Reduksjon aga grunnlag
Motkonto reduksjon av aga-grunnlag
Gave til ansatte, ikke fradragsber
Kantinekostnad

Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988

2009

-256 050,00
-32 570,00
0,00
-5 691 071,78
-16 250,00
-28 740,00
-716 822,00
-6 465,02
-60,00

-340 050,00
-33 356,63
-5 567 119,32
0,00
0,00
0,00
-626 076,00
-4 976,74
0,00

-6 748 028,80

-6 571 578,69

1 973 752,89
6 339,40
25 788,50
15 690,40
0,00
241 093,26
23 492,00
240 130,00
11 700,00
4 500,00
0,00
0,00
0,00
3 455,00
22 500,00
-305 777,00
0,00
0,00
0,00
12 788,00
2 788,00
257 343,07
29 937,22
0,00
-217 061,00
-217 061,00
217 061,00
3 179,00
14 373,84

2 012 513,99
8 242,50
0,00
0,00
1 573,30
244 505,48
0,00
370 981,11
0,00
0,00
295 528,53
44,00
4 497,00
0,00
0,00
0,00
-295 528,53
-44,00
-4 497,00
0,00
0,00
295 916,24
31 231,29
-3 532,00
-16 176,00
16 176,00
-16 176,00
0,00
-3 600,00
Side 1

REGNSKAP 2009 - 2010

Annen driftsinntekt
3000
Annonsesalg, avgiftspliktig
3100
Abonnement
3200
Kontingent inn
3201
Kontingent, yrkesaktiv
3202
Kontingent Studenter
3203
Kontingent, ikke yrkesaktiv
3210
OU inn, avgiftsfri
3230
Kursrefusjoner AKS
3900
Div.inntekter

2010
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Spesifikasjon av resultatregnskapet



Spesifikasjon av resultatregnskapet

REGNSKAP 2009 - 2010

Bibliotekarforbundet
Bibliotekarforbundet

24

Annen driftsinntekt
5919
Trekk kantinekostnad ansatte
3000
Annonsesalg, avgiftspliktig
5920
Yrkesskadeforsikring
3100
Abonnement
5921
Kantinemat
3200
Kontingent inn
5945
Pensjonsforsikring for ansatte
3201
Kontingent, yrkesaktiv
5990
Andre personalkostnader
3202
Kontingent Studenter
3203
Kontingent, ikke yrkesaktiv
3210
OU inn, avgiftsfri
3230
Kursrefusjoner
AKS
Annen driftskostnad
63003900LeieDiv.inntekter
lokaler
6310
Felleskostnader
6320
Datanett m.m.
6321
IT investering
Lønn
6430
Leie andre kontormaskiner
5000
Lønn fast ansatte
6490
Annen leiekostnad
5005
Overtid
6540
Inventar
5020
Honorar lønn
65415021Kontormaskiner
Honorar lønn, ikke fp
65505028Driftmateriale
Forskjøvet arbeidstid
6551
Datautstyr
5092
Feriepenger
6553
Datanett mm
5210
Fri telefon
6554
Medlemssystem
5250
Forsikringer
6555
Regnskapssystem
5251
Gruppelivsforsikring
6701
Revisjonshonorar
5252
Ulykkesforsikring
6702
Honorar rådgivning revisjon
5255
Personalforsikring (lønn)
6705
Regnskapshonorarer
5260
Bompenger
6710
Konsulenttjenester
5270
Trekkpliktig naturalytelse
67255280Honorar
forfordel
øk og ijur
bistand
Annen
arbeidsforhold
67905285Annen
fremmed
Annen
fordeltjenes
i arb forhold, ikke aga pl
6791
Div.driftsutg.
5290
Motkonto gruppe 52
6800
Kontorrekvisita
5295
Motkonto forsikringer
6820
Trykksak
5296
Motkonto bompenger
6840
Aviser, tidsskr, bøker o.l
5297
Motkonto trpl naturalytelser
6860
Møter, kurs, litteratur o.l.
5310
Gruppelivsforsikring
6861
Eksterne kurs
5320
Annen oppg.pl personalforsikring
6862
Kurslokaler
5400
Arbeidsgiveravgift
6890
Annen kontorkostnad
5405
Arb giv avgift av feriep
69005600Telefon
Hjemme Pc
69405800PortoRefusjon av sykepenger
7100
Bilgodtgjørelse, oppg pl
5801
Reduksjon aga grunnlag
7130
Reisekostnad, oppg pl
5802
Motkonto reduksjon av aga-grunnlag
71405901Reisekostnader,
ikke oppg pl
Gave til ansatte, ikke fradragsber
71505910Diettkostnad,
oppg
Kantinekostnadpl
7151
Nattillegg
org.nr.:
7160Bibliotekarforbundet,
Diettkostnad,
ikke975890988
oppg pl
Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988
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2010

2009

-2 900,00
-256 050,00
11 654,00
-32 570,00
0,00
0,00
240 129,24
-5 691 071,78
8 955,00
-16 250,00
2 623 850,82
-28 740,00
-716 822,00
-6 465,02
-60,00
176 647,60
90
337,17
-6 748
028,80
0,00
0,00
31 309,25
1 973 752,89
0,00
6 339,40
0,00
25 788,50
12 060,20
15 690,40
744,400,00
1 034,00
241 093,26
142 396,80
23 492,00
14 400,00
240 130,00
13 884,82
11 700,00
96 120,00
4 500,00
2 500,00
0,00
163 508,04
0,00
94 725,92
0,00
473 655,20
3 455,00
36 733,80
22 500,00
0,00
-305 777,00
11 207,57
0,00
275 394,98
0,00
22 721,50
0,00
46 317,67
12 788,00
90 035,00
2 788,00
40 260,00
257 343,07
7 387,82
29 937,22
84 651,770,00
117-217
641,24
061,00
33 916,15
-217 061,00
13 200,00
217 061,00
500 788,90
3 179,00
47 572,50
14 373,84
0,00
56 896,25

0,00
-340 050,00
0,00
-33 356,63
9 765,52
-5 567 119,32
0,00
0,00
0,00
0,00
2 951 421,430,00
-626 076,00
-4 976,74
114 083,250,00
93
576,16
-6 571
578,69
134 528,66
46 791,50
0,00
2 012 513,99
12 825,00
8 242,50
159,00
0,00
38 595,340,00
10,00
573,30
0,00
244 505,48
0,00
0,00
26 118,25
370 981,11
40 597,14
0,00
54 600,00
0,00
0,00
295 528,53
0,00
44,00
84 702,88
4 497,00
272 510,500,00
0,000,00
26 853,90
0,00
16 602,94
-295 528,53
251 327,90
-44,00
17 461,03
-4 497,00
0,00
0,00
137 233,25
0,00
28 570,00
295 916,24
2 763,00
31 231,29
95 141,83
-3 532,00
115 258,51
-16 176,00
21 012,70
16 176,00
0,00
-16 176,00
672 900,970,00
70 725,00
-3 600,00
7 600,00
125 036,10Side 1
Side 2
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Spesifikasjon av resultatregnskapet

Spesifikasjon av resultatregnskapet

Annen driftsinntekt
7190
Annen kostnadsgodtgjørelse
3000
Annonsesalg, avgiftspliktig
7320
Reklame/annonser
3100
Abonnement
7321
3200 Markedsføring
Kontingent inn
7400
Kontingent
hovedorganisajsonen
3201
Kontingent,
yrkesaktiv
7410
Kontingent AKS
3202
Kontingent Studenter
7430
Gave, ikke fradragsber
3203
Kontingent, ikke yrkesaktiv
7450
Overf.lokalavdelingene
3210
OU inn, avgiftsfri
7500
Forsikringspremie
3230
Kursrefusjoner AKS
7651
Stipend, yrkesaktive
3900
Div.inntekter
7740
Øredifferanser ved avstemming
7770
Bank- og kortgebyr
7780
Annen kostnad
7790
LønnAnnen kostnad
7791
(kostnad)
5000 Feilføring
Lønn fast
ansatte
7794
5005 Streikebidrag
Overtid
7795
annenlønn
kostnad
5020 Streik,
Honorar
7830
på fordringer
5021 TapHonorar
lønn, ikke fp
7831
på fordring,
fradragsber
5028 TapForskjøvet
arbeidstid
8599
5092 Feilkonto
Feriepenger
5210
Fri telefon
5250
Forsikringer
5251
Gruppelivsforsikring
Renteinntekt
5252
Ulykkesforsikring
8050
5255 Renteinntekter
Personalforsikring (lønn)
8051
5260 Renteinntekter
Bompenger
5270
Trekkpliktig naturalytelse
5280
Annen fordel i arbeidsforhold
5285
Annen
fordel i arb forhold, ikke aga pl
Annen finansinntekt
5290 Aksjeutbytte
Motkontofra
gruppe
52foretak
8071
norske
5295
Motkonto forsikringer
5296
Motkonto bompenger
5297
Motkonto trpl naturalytelser
Annen
5310rentekostnad
Gruppelivsforsikring
8150
Rentekostnad
5320
Annen oppg.pl personalforsikring
8155
leverandørgjeld
5400 Rentekostnad
Arbeidsgiveravgift
5405
Arb giv avgift av feriep
5600
Hjemme Pc
5800
Refusjon av sykepenger
Overført til OU-fond
5801
Reduksjon aga grunnlag
8950
Overført til OU-fond
5802
Motkonto reduksjon av aga-grunnlag
5901
Gave til ansatte, ikke fradragsber
5910
Kantinekostnad
Overført
fra
OU-fond
Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988
8951
Overført fra OU-fond
Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988

2010

2009

0,00
-256 050,00
21 742,80
-32 570,00
0,000,00
266
284,00
-5 691 071,78
3 000,00
-16 250,00
9 198,00
-28 740,00
199 798,55
-716 822,00
6 222,00
-6 465,02
55 399,99
-60,00
9,67
-67748
028,80
953,21
-761 447,91
3 005,45
1 9730,00
752,89
152 809,00
6 339,40
36 764,84
25 788,50
8 300,00
15 690,40
16 875,000,00
2410,00
093,26
23 492,00
2 723 963,15
240 130,00
11 700,00
4 500,00
-569,000,00
-111 817,380,00
-112 386,380,00
3 455,00
22 500,00
777,00
-42-305
436,00
0,00
-42 436,00
0,00
0,00
12 788,00
245,00
2 788,00
1257
200,25
343,07
29
937,22
1 445,25
0,00
-217 061,00
-217 061,00
528 583,22
217 061,00
528 583,22
3 179,00
14 373,84

60,00
-340 050,00
0,00
-33 356,63
142
886,81
-5 567 119,32
244 596,000,00
3 000,00
0,00
9 446,83
0,00
233 453,00
-626 076,00
4 212,00
-4 976,74
5 000,00
0,00
0,00
-68571
578,69
955,68
0,00
0,00
-1
593,75
2 012
513,99
80,00
242,50
0,000,00
0,000,00
10,00
573,30
-2,00
244
505,48
3 157 589,380,00
370 981,11
0,00
0,00
2950,00
528,53
-92 415,65
44,00
-92 415,65
4 497,00
0,00
0,00
0,000,00
-295 528,53
0,00
-44,00
-4 497,00
0,00
0,000,00
2950,00
916,24
310,00
231,29
-3 532,00
-16 176,00
16 176,00
43 904,00
-16 176,00
43 904,000,00
-3 600,00

-1 352,00

Side 1

0,00

Side 3
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Vedtatt overført til Konfliktfond
8940
Vedtatt overført til konfliktfond

128 076,00
128 076,00

50 000,00
50 000,00

Spesifikasjon av resultatregnskapet
688 284,74

251 415,05
251 415,05
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Avsatt til egenkapital
8960
Ovf.til egenkapital



REGNSKAP 2009 - 2010

688 284,74
Spesifikasjon av resultatregnskapet
Avsatt til landsmøte
8953
Avsatt til landsmøte

Bibliotekarforbundet
Bibliotekarforbundet

Annen driftsinntekt
3000
Annonsesalg, avgiftspliktig
3100
Abonnement
3200
Kontingent
inn
Renter
overført
Konfliktfond
Kontingent,
yrkesaktiv
89413201Renter
overført til
Konfliktfond
3202
Kontingent Studenter
3203
Kontingent, ikke yrkesaktiv
3210
OU inn, avgiftsfri
Vedtatt
overført
til Konfliktfond
3230
Kursrefusjoner
AKS
89403900Vedtatt
overført
Div.inntektertil konfliktfond

Avsatt
til egenkapital
Lønn
89605000Ovf.til
egenkapital
Lønn
fast ansatte

5005
Overtid
5020
Honorar lønn
5021
Honorar
Avsatt til landsmøte lønn, ikke fp
Forskjøvet
arbeidstid
89535028Avsatt
til landsmøte
5092
Feriepenger
5210
Fri telefon
5250
Forsikringer
5251
Gruppelivsforsikring
5252
Ulykkesforsikring
5255
Personalforsikring (lønn)
5260
Bompenger
Bibliotekarforbundet,
org.nr.: 975890988
5270
Trekkpliktig naturalytelse
5280
Annen fordel i arbeidsforhold
5285
Annen fordel i arb forhold, ikke aga pl
5290
Motkonto gruppe 52
5295
Motkonto forsikringer
5296
Motkonto bompenger
5297
Motkonto trpl naturalytelser
5310
Gruppelivsforsikring
5320
Annen oppg.pl personalforsikring
Kontrollkomitéen har til oppgave å
5400
Arbeidsgiveravgift
vurdere
forbundets løpende virksomSak5405
4 Arb giv avgift av feriep
het i forhold til vedtekter og gjeldende
5600
Hjemme Pc vedtak (Bibliotekarforbundets ved5800
Refusjon
tekter § 10.1). Kontrollkomitéen skal
Kontrollkomitéen har i perioden
be- av sykepenger
holdes
løpende orientert om virksomstått av:
5801
Reduksjon aga
grunnlag
heten
i
forbundet.
Alle vedtektsfestede
Leder: Astrid Kilvik,
Høgskolen
i Sør- reduksjon av aga-grunnlag
5802
Motkonto
organ
i
forbundet
plikter
Trøndelag.
5901
Gave til ansatte, ikke fradragsber fortløpende å
sende informasjon om sin virksomhet
Medlemmer: Ritha Helland, Øygarden
5910
Kantinekostnad

150 000,00
150 2010
000,00

-1-256
352,00
050,00
-32 570,00
0,00
-5 691
071,78
60
000,00
-16 250,00
60 000,00
-28 740,00
-716 822,00
-6 465,02
128 076,00
-60,00
128
076,00
-6 748 028,80

150 000,00
150 2009
000,00
-3400,00
050,00
-33 356,63
-5 567 119,32
59 664,480,00
59 664,480,00
0,00
-626 076,00
-4 976,74
50 000,000,00
50
000,00
-6 571
578,69

688
284,74
251
415,05
1 973
752,89
2 012
513,99
688 284,74
251 415,05
6 339,40
8 242,50
25 788,50
0,00
15 690,40
0,00
0,00
1
573,30
150 000,00
150 000,00
241 093,26
244 505,48
150 000,00
150 000,000,00
23 492,00
240 130,00
370 981,11
11 700,00
0,00
4 500,00
0,00
0,00
295 528,53
0,00
Side44,00
4
0,00
4 497,00
3 455,00
0,00
22 500,00
0,00
-305 777,00
0,00
0,00
-295 528,53
0,00
-44,00
0,00
-4 497,00
12 788,00
0,00
2 788,00
0,00
trollkomitéen har ingen rett til å gripe
257
343,07
295
916,24
inn i avgjørelsesprosesser i forbundet
29 937,22
31 231,29
(§ 10.4).
532,00
Komitéen0,00
har jobbet med-3
utgangs-217i forbundets
061,00
-16 176,00
punkt
målprogram,
vedtekter
og
budsjett,
samt
sakspapirer
-217 061,00
16 176,00
fra 217
virksomheten
061,00 i Bibliotekarforbun-16 176,00
det. Komitéen
har løpende mottatt0,00
alle
3 179,00
sakspapirer og referater fra forbunds14 373,84
-3 600,00

Kontrollkomiteens rapport for
landsmøteperioden 2008-2011

og referat fra sine møter til komitéen
folkebibliotek, Mona Magnussen,
10.3). Kontrollkomitéen kan rette
Universitetsbiblioteket
i Tromsø
Bibliotekarforbundet,
org.nr.:(§
975890988
henvendelser
til organ i forbundet
Varamedlem: Lone Johansen,
Bibliotekarforbundet,
org.nr.:
975890988
når
den
finner
det nødvendig. KonMalakoff videregående skole

26

Bibliotekaren 10/2011

styret. Referater fra fylkeslagene er
ikke mottatt.
Side 1
Komitéen har hatt ett arbeidsmøte
Side 4 pr.
i perioden og ellers hatt kontakt
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telefon og epost.
Kontakten med forbundsstyre og
sekretariat har vært god. Komitéen
har avholdt ett orienteringsmøte med
forbundsleder om konkrete saker i
sekretariatet.
Etter komitéens oppfatning har
arbeidet i organisasjonen som helhet generelt fungert bra. Retning og
intensjon i målprogram, vedtekter og
vedtak er fulgt på en tilfredsstillende
måte ut fra organisasjonens forutsetninger og det er oppnådd gode
resultater i perioden.
I det følgende vil komitéen kort kommentere arbeid og resultat knyttet til
målprogrammets hovedoverskrifter.
Lønns- og tariffpolitikk
BF har arbeidet godt med lønnsog tariffpolitikk og blant annet fått
gjennomslag for viktige krav knyttet til opprydning i lønnsplaner og
revisjon av stillingsbenevnelser. Hovedoppgjøret i 2010 resulterte i
streik i kommunesektoren, for BFs
vedkommende den første på 12 år.
Streikeberedskapen i organisasjonen
var god og det er kontrollkomitéens
oppfatning av samspillet mellom lokalt
og sentralt nivå fungerte hensiktsmessig. Lønnsoppgjørene har i perioden
vært preget av gjennomgående gode
resultater for medlemmene. Økt fokus
på fylkesleddet i organisasjonen, med
årlige samlinger for fylkesledere,
flere forhandlingskurs og fylkesvise
kick-off-møter i forkant av lokale forhandlinger, har vært positive bidrag
i organisasjonens arbeid med lønn
og tariff.
Tett samarbeid med YS, blant annet
gjennom god representasjon i YS´
sektorstyrer, er viktig for en liten organisasjon som BF. Kontrollkomitéen
mener det er riktig fortsatt å prioritere
dette arbeidet.
Arbeidsforhold, fag- og
utdanningspolitikk
Likelønn, deltid og ledelse har vært
sentrale tema i perioden. Kontrollkomitéen merker seg at lokale tillitsvalgte
har vært aktive i å sette disse temaene
på dagsorden og at forbundsstyret har
fulgt opp med blant annet kurstilbud
for biblioteksjefer i kommunal sektor.

BF har også gjennomført en undersøkelse om skolebibliotekarers
arbeid med lærebokutlån. Arbeidet har
vært utført som et eget prosjekt på
engasjementsbasis. Kontrollkomitéen
mener at denne arbeidsformen kan
være gunstig for små organisasjoner
som BF. Slik kan forbundet bidra til å
bringe fram kunnskap om og analyser
av ulike arbeids- og fagpolitiske tema
i sektoren.
Bibliotekpolitikk
Det er kontrollkomitéens oppfatning
at BF har styrket sitt arbeid med bibliotekpolitikk i perioden. Deltakelse i
debatter på biblioteknorge-lista, i ulike
medier og ikke minst aktivt engasjement overfor stortingspolitikere har
bidratt til å synliggjøre bibliotekpolitiske saker, både innad i og utenfor
sektoren. Det er gjort grundig arbeid
med Stortingsmelding 23 (20082009), Bibliotekmeldingen, med
tematikk rundt ubetjente bibliotek og
e-bøker og med innspill til revisjon av
bibliotekloven. Dette er svært viktige
bibliotekpolitiske spørsmål der BF i
tråd med målprogrammet har bidratt til
å styrke og videreutvikle bibliotekenes
posisjon i samfunnet. Organisasjonens
økte fokus på bibliotekpolitikk er en
utvikling som bør fortsette i enda
sterkere grad framover. Denne type
aktivitet varierer nok fra fylkeslag til
fylkeslag, men det vil være en viktig
oppgave for BF å styrke det regionale
og lokale nivåets arbeid med bibliotekpolitikk.
Organisasjon
BF har i perioden hatt flere større
saker knyttet til arbeidsoppgaver og
arbeidssituasjon i sekretariatet, blant
annet med nytilsettinger og flytting
til nye lokaler. Det har vært spesielle
utfordringer knyttet til én konkret
personalsak. Saken har etter kontrollkomitéens vurdering vært godt og
formelt riktig håndtert av sekretariat
og forbundsstyre.
Det er star tet samarbeid med
ekstern regnskapsfører, noe som er
meget positivt i forhold å redusere
sårbarhet og frigjøre tid i sekretariatet.
Sekretariatet har i store deler av perioden hatt tilnærmet lik fordeling mellom

frikjøpt og ansatt arbeidskraft. Dette
har bidratt til å skape en potensielt
sårbar situasjon i forhold til erfaring
og kompetanse, spesielt på områdene
tariff, forhandling og arbeidslivsspørsmål. Kontrollkomitéen mener at
arbeidskraft i BF i størst mulig grad
skal være ansatt, slik at arbeidsoppgavene i sekretariatet ivaretas av de
ansatte, mens tillitsvalgte primært
ivaretar verv-funksjoner. Dermed kan
en lettere unngå eventuelle negative
effekter som en dobbeltrolle mellom
tillitsvalgt og ansatt kan medføre.
Medlemsutviklingen har vært svakere enn i forrige periode. Det er
kontrollkomitéens oppfatning at organisasjonen bør styrke rekrutteringsarbeidet særlig overfor statlig sektor.
Ny grafisk BF-profil ble lansert i
2009 og BFs nettsted er fornyet. Når
det gjelder nettstedet ser kontrollkomitéen fortsatt forbedringspotensial,
med økt fokus på aktualitet og interaktivitet. Tidsskriftet Bibliotekaren utvikler seg fortsatt meget godt, spesielt
med tanke på fagpolitisk innhold.
Kontrollkomitéen noterer med glede
at BF bidrar aktivt i faglig bistandsarbeid og i perioden også har videreført
sitt samarbeid med søsterorganisasjonene i Sverige og Danmark.
Astrid Kilvik (sign.)
Ritha Helland (sign.)
Mona Magnussen (sign.)

Sakspapir til BFs landsmøte 2011
fortsetter på side 30...
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Kontingent for kommende landsmøteperiode
Sak 5
I BFs vedtekter heter det at ”Landsmøtet
fastsetter kontingenten til forbundet”.
Historikk:
Da BF ble stiftet i 1993, ble kontingenten fastsatt slik:
yy Full kontingent: 1,6 % av laveste sats
i grunnlønn i staten pr 1. januar hvert
kalenderår.
yy Medlemmer i halv stilling eller mindre
betaler 75 % av full kontingent.
yy Ikke-yrkesaktive betaler kr 600,- pr år.
yy Studenter betaler kr 300 pr år.
yy Alle beløp skulle inkludere kontingent
både til hovedorganisasjonen AF og
kollektivt medlemskap for alle BFmedlemmer i NBF.
Ettersom vi måtte vente på opptak i AF og
forhandlingsrett helt fram til 1. januar 1995,
ble ikke disse kontingentsatsene effektuert
før da. Og på det første ordinære landsmøtet i BF i 1995, ble kontingentsatsene fra 1.
januar 1996 justert på to punkter:
yy Full kontingent ble justert til 1,65 % av
laveste sats i grunnlønn for bibliotekarer i kommunal sektor. Begrunnelsen
for denne endringen var åpenbar: Den
største gruppen av BFs medlemmer var
i kommunal sektor. (Det reelle beløp ble
da: Full kontingent kr 2700,- pr år (kr
225,- pr mnd), og redusert kontingent
kr 2016,- pr år (kr 168,- pr mnd).)
yy Studentkontingenten ble redusert til kr.
100,- pr skoleår.
På landsmøtet i 1997 ble det vedtatt ny
struktur i kontingentsatsene:
yy Kontingenten for alle yrkesaktive utgjør
1,3 % av medlemmets bruttolønn, med
kr 3300,- som øvre grense og kr 1992,som nedre grense.
yy Ikke-yrkesaktive fikk kontingent på kr
400,- pr år.
yy Studentkontingenten fortsatte å være
kr 100 pr skoleår.
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Selv om satsene er justert, er denne
kontingentstrukturen beholdt siden da.
Landsmøtet i 1999 beholdt alle satser,
både kronesummer og prosenten, bortsett
fra at ikke-yrkesaktive fikk redusert sin
kontingent til kr 250,- pr år. Begrunnelsen
for dette var at beløpet måtte være lavere
enn abonnementsprisen på Bibliotekaren,
for å unngå at ikke-yrkesaktive meldte
seg ut og valgte kun abonnement som
alternativ.
Vi hadde en bred behandling i 2001.
Landsmøtet besluttet å beholde ordningen med at kontingenten for yrkesaktive
skal være en nærmere angitt prosentandel av bruttolønn, avgrenset med minimumsbeløp og maksimumsbeløp, og
med kronebeløp for ikke-yrkesaktive og
studenter. Prosentsatsen for yrkesaktive
ble justert til 1,32 prosent av bruttolønn,
med kr. 2220,- som minimumsbeløp og
kr. 3660,- som maksimumsbeløp pr år.
For ikke-yrkesaktive (kr. 250,- pr år) og
studenter (kr. 100,- pr år) ble det ingen
endring – og for disse to gruppene er
kontingenten aldri endret siden.
Landsmøtet i 2003 valgte kun å justere maksimumsbeløpet for yrkesaktive
medlemmer opp til kr. 3840,-. Prosentsatsen og beløpene for ikke-yrkesaktive
og studenter ble stående. Grunnlaget for
å kunne justere opp maksimumsbeløpet
var utviklingen i medlemmenes lønninger.
Begrunnelsen for å øke BFs inntekter var
å styrke organisasjonen, spesielt ved å
bli bedre i stand til å takle medlemmenes økte etterspørsel etter tjenester fra
forbundet.
Landsmøtet i 2005 vedtok også kun
å justere maksimumsbeløpet for yrkesaktive medlemmer, denne gang opp til
kr. 4320,- pr år. Prosentsats og øvrige
kontingentsats for medlemsgrupper ble
ikke endret.
Begrunnelsene var også denne gang
utviklingen i medlemmenes lønninger sett
i forhold til maksimumskontingent.
Landsmøtet i 2008 tok også utgangspunkt i den merkbare lønnsutviklingen
blant BFs medlemmer. I januar 2008

betalte hele 49 prosent av medlemmene
maksimumsbeløpet, som ble tatt som
en indikasjon på at maksimumsbeløpet
var for lavt. Landsmøtet sluttet seg også
til forbundsstyrets vurdering av at en
regulering av beløpet skulle ta høyde for
bibliotekarers lønnsvekst de nærmeste
årene. ”Hensikten må være å sikre en
rimelig spredning på kontingentkurven
gjennom hele landsmøteperioden”, het
det i saksframlegget som lå til grunn for
vedtaket.
For å imøtekomme disse vurderingene
vedtok landsmøtet å justere maksimumsbeløpet opp fra kr. 360,- pr mnd
(kr. 4320,- pr år), til 400,- pr mnd (kr.
4800,- pr år). ”I januar 2008 ville en slik
endring redusert andel medlemmer på
maksimumsbeløpet fra 47 til 16 prosent.
BFs inntekter ville økt med kr 183.000
før vi tar hensyn til eventuelle lønns- eller
medlemsøkninger i 2008”, het det i saksframlegget.
Ny kontingent:
Medlemskontingenten bør stå i et rimelig forhold til tjenestene som samlet sett
ytes til medlemmene. Noen medlemmer
kan et år få problemer i arbeidet som gjør
at Bibliotekarforbundet bruker store summer på veiledning, advokatbistand, m.m.,
en samlet innsats som langt overstiger
kontingenten dette ene medlemmet har
betalt. Og man vet aldri når dette behovet gjelder en selv. Denne solidariske
måten å tenke fagorganisering og kontingentbetaling på, er et viktig element i
forståelsen av kontingentnivået. Generelt
gjelder selvfølgelig at alle medlemmer er
del i det fellesskapet og den aktiviteten
som gir oss forhandlingsrett og gjør at
bibliotekarenes lønninger utvikler seg
vesentlig bedre enn de ville ha gjort
om ikke BF drev sin virksomhet som vi
gjør. At BF bidrar med bibliotekpolitisk
og faglig påvirkningsarbeid for å bedre
rammevilkårene og arbeidsmulighetene
til bibliotekarer og bibliotekstudenter er
også en viktig del av bildet.
Kontingentnivået må ta utgangspunkt
i denne solidariske tenkingen, men må
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også ses i forhold til kontingentnivået hos
konkurrerende forbund. Nå er kontingentstrukturer og medlemsfordeling ulik fra
forbund til forbund. Men i hele vår historie
har Bibliotekarforbundet vært et rimelig
og godt alternativ til andre forbund for
de fleste av våre medlemmer. Vi bør være
opptatt av at det fortsatt skal være slik.
På denne bakgrunn er det ingen grunn
til å endre prosentsatsen. Men med utgangspunkt i at gjennomsnittslønn for
yrkesaktive medlemmer registrert i BFs
medlemssystem har steget med 17 % i
perioden 2008-2011, bør det vurderes
å justere maksimums- og minimumssatsene.
Når det gjelder minimumssatsen: Beløpet er nå på 2220,- pr år, og har stått uendret siden 2001. Andelen av yrkesaktive
medlemmer på minimumskontingent har
i siste landsmøteperiode sunket fra 6 %
til 2 %. Oppjustering av minimumssatsen
vil riktignok ikke gi BF store ekstra inntekter. For eksempel vil en økning på 20 %,
fra kr 185,- pr mnd til kr 222,- pr mnd,
kun gi ca 20-30.000,- mer i årlig kontingentinntekt. På den annen side er det
BF-sekretariatets inntrykk at medlemmer
i deltidsstillinger, som er en stor gruppe
på minimumskontingenten, ikke bruker
BFs tjenester noe mindre enn medlemmer
på prosentkontingent og maksimumssats.
Dette gjør det naturlig å foreta en viss
økning av minimumssatsen nå.
Når det gjelder maksimumssatsen:
Med dagens beløp kommer medlemmene opp i dette taket når de får en

årslønn på kr 363 636,- eller mer. Det
er åpenbart at dette taket er for lavt, når
gjennomsnittslønna for våre medlemmer
allerede har passert dette beløpet i 2011.
Andelen av yrkesaktive medlemmer på
maksimumskontingent har i denne landsmøteperioden steget fra 16 % til 65 %.
Dersom ikke maksimumsbeløpet justeres
opp, vil BF-kontingenten for de aller fleste
medlemmer i løpet av landsmøteperioden
i praksis bli et fastbeløp og ikke et prosentbeløp. Og det vil i så fall bryte med
hele den solidariske tankegangen bak
prosentkontingenten. Med utgangspunkt
i lønnsutviklinga for BF-medlemmer, som
nevnt før, er det naturlig å foreslå en nær
tilsvarende heving av maksimumsgrensen.
En økning av månedsbeløpet fra 400,- til
460,- (15 % økning) vil ligge innenfor en
slik argumentasjon. Andelen medlemmer
på maksimum kontingent vil da synke fra
65 % til 23 %. En årlig gjennomsnittlig
lønnsøkning på rundt 3 %, vil føre andelen medlemmer på maks-kontingent opp
til ca 50 % i løpet av treårs-perioden.
Dette må også regnes som en høy andel,
når tankegangen bak prosentbasert
kontingent er at det skal gjelde for de
fleste medlemmene. Men det er samtidig
vanskelig å foreslå en alt for stor heving
av maks-kontingenten fra den ene dagen
til den andre. Vi bør heller søke å gradvis
redusere andelen på maks-kontingent
gjennom flere landsmøter.

ser bort fra endringer i lønnsnivå og antall
medlemmer. Dette er en nødvendig justering for at BFs økonomi skal kunne holde
tritt med kostnadsutviklingen i samfunnet,
og viktig for at BF skal kunne opprettholde
nivået på sine aktiviteter og tjenester.
Virkningsdato for kontingentendringer
bør legges et stykke fram i tid, slik at
sekretariatet får informert arbeidsgivere,
som igjen trenger tid før første lønnskjøring med endret kontingent.
Det foreligger ingen tungtveiende grunner for å endre kontingentsatsene for
ikke-yrkesaktive og studenter.
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Bibliotekarforbundets kontingent utgjør
1,32% av medlemmets bruttolønn.
Maksimum kontingent settes til kr 460 pr
måned (kr 5.520 pr. år).
Minimum kontingent settes til kr 200 pr
måned (kr 2.400 pr. år).
Ikke-yrkesaktive medlemmer: kr 250 pr.
år.
Studenter: kr 100 pr. skoleår.
Virkningsdato er 1. mars 2012.

Avhengig av lønnsutviklinga for bibliotekarer i årene framover, vil en justering
av maks-beløpet fra kr 400,- til kr 460,innebære en økt kontingentinntekt til BF
på 400-500.000 kroner pr år, dersom en

Konfliktfondets størrelse
Sak 6a
Landsmøtet i 2008 fattet følgende
vedtak om fastsetting av konfliktfondets
størrelse:
Konfliktfondet skal utgjøre 0,5% av
samlet brutto lønnsmasse for BF’s yr-

kesaktive medlemmer. Avsetninger til
konfliktfondet må vurderes ved revisjon
av budsjettet.
Dette vedtaket har blitt fulgt opp av
forbundsstyret med nødvendige avsetninger siden landsmøtet i 2008. Forbundsstyret vil derfor foreslå at samme
vedtak gjøres for landsmøteperioden
2012-2014.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Konfliktfondet skal utgjøre 0,5% av
samlet brutto lønnsmasse for BF’s yrkesaktive medlemmer. Avsetninger til
konfliktfondet må vurderes ved revisjon
av budsjettet.
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Organisasjonsutvalg
Sak 6b
Til Bibliotekarforbundets landsmøte
i 2001 la forbundsstyret fram en sak
om en del endringer i BFs organisasjon.
Landsmøtet vedtok noen av disse endringene, men mente samtidig at en del
spørsmål måtte vurderes grundigere
før de kunne settes i verk. Landsmøtet
fattet derfor følgende vedtak:
”Forbundsstyret nedsetter et organisasjonsutvalg som skal vurdere disse og
andre organisasjonsendringer fram mot
neste landsmøte i 2003. Utvalget skal
se på fylkeslagenes funksjon, landsstyrets funksjon og sammensetning,
forholdet mellom BFs organisasjon og
de tillitsvalgte, bl.a. evt. vedtektsregulering av BFs arbeidsplassorganisering,
lengden på landsmøteperiodene og
eventuelt andre organisasjonsmessige
forhold i BF. Forbundsstyret fastsetter

nærmere mandat for utvalget.”
Dette organisasjonsutvalget leverte
sitt forslag til 2003-landsmøtet, der det
ble gjort noen vedtektsendringer om
varslingsfrist for landsmøte, utsending
av landsstyre-beretning, fylkesstyrenes
valgperiode og innføring av klubbstyrer.
Forbundsstyret ble også pålagt å jobbe
spesielt med rekrutteringen fra statlig
sektor. For øvrig ble rapporten tatt til
etterretning av landsmøtet, og spilte
dermed en viktig rolle i forbundsstyrets
arbeid med organisasjonen i perioden
2003-2005.
I tida etter dette har ikke BF nedsatt
noe eget organisasjonsutvalg for å se
om vi er organisert på en best mulig
måte for å møte utfordringene organisasjonen står overfor nå.
Det er naturlig at disse spørsmålene
belyses med en del års mellomrom,
og nå kan tida igjen være inne til å få
et utvalg til å se på organisatoriske
spørsmål.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Det nye forbundsstyret oppretter et organisasjonsutvalg til å belyse følgende spørsmål:
yy Inndelingen i fylkeslag
yy Fylkeslagenes arbeidsoppgaver
yy Forholdet mellom tillitsvalgte, arbeidsplassorganiseringen og BF som organisasjon
yy Medlemskategorier i BF
yy Lederstrukturen i sekretariatet
yy Forholdet mellom forbundsstyre, sekretariat og organisasjonen for øvrig
yy Erfaringer med treårige landsmøteperioder
yy Delegatfordelingen til landsmøtene
yy Landsstyrets rolle
yy Vurdere behovet for instruks for valgkomitéen
yy Vurdere godtgjørelse for medlemmer av
forbundsstyret
Organisasjonsutvalget leverer egen rapport
til forbundsstyret innen utgangen av 2012.
Rapporten legges fram for landsmøtet i
2014.

Forslag til Målprogram 2011-2014
Sak 7
A. Samfunnsliv
Bibliotekarforbundet skal arbeide for
at bibliotekarer skal være konkurransedyktige innenfor alle former for
kunnskapsorganisering og formidling
av informasjon og kultur. Standarden
på utdanning og yrkesutøvelse skal best
mulig ivareta samfunnets og brukernes
behov for bibliotekarkompetanse i
dagens og morgendagens samfunn.
Bibliotekarforbundet skal være tydelig i
den bibliotekpolitiske debatten, og skal
sette bibliotekfaglige saker på dagsorden, i tråd med organisasjonens mål og
medlemmenes interesser.

32

Bibliotekaren 10/2011

Bibliotekarforbundets overordna mål
er å øke etterspørselen etter bibliotekarers kompetanse, og å styrke og
videreutvikle bibliotekenes posisjon i
samfunnet.
For å nå målsettingen vil Bibliotekarforbundet:
A.1

A.2

A.3

A.4

Arbeide for at forsknings- og utviklingsarbeid blir gjort kjent for
bibliotekarer, slik at yrkesutøvelsen
baseres på tilgjengelig kunnskap.
Synliggjøre bibliotekforskning og
bibliotekutvikling overfor omverdenen.
Sette bibliotekpolitiske spørsmål på
den politiske agenda lokalt så vel
som nasjonalt.
Arbeide for at bibliotekarutdanningene og bibliotekarers yrkes-

A.5

utøvelse holder en høy faglig og
yrkesetisk standard.
Være en aktiv part i bibliotekarers
kompetanseutvikling.

B. Arbeidsliv
Bibliotekarforbundet skal arbeide for
å være den naturlige fagorganisasjon
for alle bibliotekarer. Forbundet skal
arbeide for å sikre bibliotekarer gode
arbeidsforhold. I dette arbeidet må
forbundet fremme bibliotekarer som
profesjon i arbeidsmarkedet, så vel som
å ivareta det enkelte medlems rettigheter i konkrete saker.
Bibliotekarforbundets overordna mål
er å sørge for at arbeidsvilkårene for
bibliotekarer forsvares og bedres.
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For å nå målsettingen vil Bibliotekarforbundet:
B.1

B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

B.7
B.8

B.9

B.10

B.11
B.12

B.13

Arbeide for at opparbeidede
rettigheter som er lovfestet i
arbeidsmiljøloven skal forsvares
og videreutvikles.
Forsvare normalarbeidsdagen.
Arbeide for å videreføre IAavtalen.
Bidra til at seniortiltakene i arbeidslivet videreutvikles.
Arbeide for at bibliotekarstillinger
som hovedregel skal være hele.
Arbeide for fagutdannet biblioteksjef i 100 % stilling i alle kommuner.
Arbeide for å sikre bibliotekarer
best mulig lederkompetanse.
Arbeide for flere stillinger med
krav om masterutdanning for
bibliotekarer.
Arbeide for bedre finansieringsordninger for videre- og etterutdanning.
Arbeide for gode muligheter for
karriereutvikling, både faglig og
administrativt.
Arbeide for å utvide arbeidsmarkedet for bibliotekarer.
Arbeide for fagutdannet bibliotekar i alle skolebibliotek i den
videregående skole og sikre
bibliotekarkompetanse i grunnskolen.
Arbeide for at skolebibliotekarene
skal inngå som en del av skolens
pedagogiske tilbud.

C. Lønn og tariff
Bibliotekarforbundets lønnspolitikk skal
gjenspeile bibliotekarers samfunnsmessige rolle. Forbundet skal arbeide for
at medlemmenes lønnsutvikling og
lønnsvilkår samsvarer med utdanning,
kompetanse og ansvar. Alle forhandlinger skal søke å utjevne kjønnsbetingede
lønnsforskjeller.
For å nå målsettingen vil Bibliotekarforbundet:
C.1

Arbeide for at forhandlingsmodellen med to nivåer, sentrale og
lokale forhandlinger,
skal
beholdes i alle sektorer, samt at
den frie og selvstendige forhand-

lingsretten må
forsvares.
Arbeide for at opparbeidede
velferdsordninger i tariffavtalene
skal forsvares og videreut vikles.
C.3 Arbeide for at pensjonsrettighetene i de offentlige tariffområdene
skal forsvares.
C.4 Arbeide for at lønn skal prioriteres høyere enn sosiale goder i
sentrale forhandlinger.
C.5 Arbeide for at begynnerlønnen for
bibliotekarer skal stå i samsvar
med utdanningsnivå
i alle
tariffområder.
C.6 Arbeide for at minstelønnsnivået
mellom tariffområdene harmoniseres.
C.7 Arbeide for at etter- og videreutdanning skal gi lønnsmessig
uttelling.
C.8 Arbeide for at arbeidstakerne får
feriepenger av sykepenger ut
over 10 uker.
C.9 Arbeide for å sikre at bibliotekarenes stillingskoder i tariffområdet
avspeiler faktisk
stillingsstruktur.
C.10 Arbeide for at medlemmene gjøres i stand til å ta ansvar for egen
lønn.
C.11 Arbeide for at medlemmene er
informert om sine rettigheter og
muligheter for
lønnsut vikling.
C.12 Arbeide for å få forhandlingsrett
ved alle arbeidssteder der Bibliotekarforbundet er representert.
C.2

Tariffområde: Spekter
C.18 Arbeide for at ansiennitet skal gi
lønnsmessig uttelling også etter
10 år.
C.19 Arbeide for at bibliotekarenes
stillingskoder i tariffområdet blir
ryddet opp i og gjøres gjennomgående.
C.20 Arbeide for at bibliotekarer i
helseforetak skal ha benevnelse
Spesialbibliotekar og flyttes til
stillingsgruppe 5 i lønnssystemet.
.
Statlig tariffområde
C.21 Arbeide for å sikre at stillingskodene på lønnsplan 90.205 beholder differensierte benevnelser.
C.22 Arbeide for å få en egen stillingskode for avdelingsbibliotekar eller
bibliotekleder.
Privat tariffområde
C.23 Yte rådgivning og bistand til
ansatte i aktuelle private virksomheter.
C.24 Prioritere tariffregulert lønn framfor bonusordninger.

Kommunalt tariffområde (KS)
C.13 Arbeide for at ansiennitet skal gi
lønnsmessig uttelling også etter
10 år.
C.14 Arbeide for at bibliotekarers lønn
samsvarer med andre yrkesgrupper med lik utdanning og/eller likt
ansvar.
C.15 Arbeide for å sikre lønnsmessig
avstand mellom grunnkoden og
avansements- og lederkodene.
Tariffområde: Oslo kommune
C.16 Arbeide for at det gjenskapes
tilstrekkelig lønnsmessig avstand
mellom grunnkoden og
avansements- og lederkodene.
C.17 Arbeide for at lønnssystemet i
Oslo kommune forenkles.
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Budsjett 2012 - 2014
Sak 8

Forbundsstyret legger fram følgende
forslag til budsjett for 2012 -2014:

Kontingent
Abonnement
Annonser
OU‐fond
Diverse

2012
6 500 000
30 000
280 000
540 000
10 000

2013
6 842 000
30 000
280 000
550 000
10 000

2014
7 141 000
30 000
280 000
560 000
10 000

Sum

7 360 000

7 712 000

8 021 000

Kontingent HO
Lønn
Husleie
Drift kontor
Reiser og møter
Kurs
Stipend
Bibliotekaren
Fylkeslag
Markedsføring
Advokathonorar
Diverse utgifter
Landsmøte

‐280 000
‐3 209 000
‐200 000
‐771 000
‐535 000
‐450 000
‐72 000
‐688 000
‐220 000
‐300 000
‐400 000
‐25 000
0

‐294 000
‐3 327 000
‐440 000
‐809 000
‐554 000
‐473 000
‐76 000
‐722 000
‐231 000
‐125 000
‐420 000
‐26 000
0

‐309 000
‐3 474 000
‐504 000
‐850 000
‐587 000
‐496 000
‐79 000
‐759 000
‐243 000
‐131 000
‐441 000
‐28 000
‐150 000

Sum

-7 150 000

-7 497 000

-8 051 000

210 000

215 000

-30 000

0
‐100 000

0
‐100 000

0
0

-100 000

-100 000

0

Renteinntekter
Renteutgifter

140 000
0

140 000
0

140 000
0

Resultat finans

140 000

140 000

140 000

Årsresultat

250 000

255 000

110 000

Landsmøtet
Konfliktfond
Renter konfliktfond

‐150 000
‐25 000
‐75 000

‐150 000
‐30 000
‐75 000

0
‐35 000
‐75 000

Sum

-250 000

-255 000

-110 000

0

0

0

Inntekter

Utgifter

Driftsresultat
Investeringer

IT‐investeringer
Nye kontorlokaler
Sum investeringer
Finansposter

Overføringer

Resultat
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Vedtektsendringer
Sak 9
§ 1 FORMÅL
Nåværende:
Bibliotekarforbundet (BF) er et landsomfattende fagforbund, med formål å arbeide for
medlemmenes lønns-og arbeidsvilkår, høy
faglig standard i såvel utdanning til som utøvelse av faget, samt samarbeid og forståelse
mellom yrkes-gruppene i bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonssektoren.
Forslag til ny:
Bibliotekarforbundet (BF) er et landsomfattende, partipolitisk uavhengig fagforbund.
BFs formål er å arbeide for medlemmenes
lønns- og arbeidsvilkår, høy faglig standard
i utdanningen og i utøvelse av faget, samt
arbeide for økt forståelse for bibliotekarenes
og bibliotekenes rolle.
Begrunnelse:
Endringen innebærer ingen endring i BFs
formål, - bare en presisering av vår partipolitiske uavhengighet.
Paragrafens siste ledd speiler at BF de første årene hadde behov for å presisere at BF
var en organisasjon ”bare” for bibliotekarer.
Et historisk bakteppe vi ikke lenger trenger
å ta med oss i vedtektene.

§ 2 MEDLEMSKAP
§ 2.1
Nåværende:
For å bli medlem må en ha bachelor eller
mastergrad der minst 120 studiepoeng
er bibliotekfag, eller en tilsvarende eldre
utdanning, eller en tilsvarende utenlandsk
utdanning.

renter. Det har vært et ønske blant noen
universitetsbibliotekarer / fagreferenter,
uten 120 studiepoeng bibliotekfag, om
medlemskap i BF, men disse har måttet
avvises med bakgrunn i denne paragrafen. Det er ikke knyttet krav om et visst
antall studiepoeng bibliotekfag til disse
stillingene, og forbundsstyret ønsker
heller ikke å fremme forslag om å fjerne
dette kravet. Samtidig mener vi det bør
åpnes for medlemskap for denne stillingsgruppen pga stillingenes bibliotekfaglige
innhold, uten å knytte det til kravet om
studiepoeng.

§ 2.2
Nåværende:
Bibliotekarstudenter kan opptas som studentmedlemmer i forbundet.
Forslag til ny:
Studenter kan opptas som studentmedlemmer. Studentmedlemskap gir ikke rett til
bistand i arbeidsforhold, men er for øvrig å
regne som et ordinært medlemskap. Etter
endt bibliotekarutdanning må vitnemål sendes til BF før medlemmet kan registreres
som ordinært medlem.
Begrunnelse:
Bibliotekarstudenter er endret til studenter
fordi dette også kan dreie seg om bibliotekarer som videreutdanner seg i helt andre
fag og som i studieperioden ønsker å
registreres som studentmedlem.
Formuleringen om redusert rett til bistand
i arbeidsforhold innebærer ingen endring
i BFspraksis, - bare en presisering av gjeldende praksis.

§ 4 UTELUKKING
§ 4.1

Forslag til ny:
For å bli medlem må en ha bachelor eller
mastergrad der minst 120 studiepoeng er
bibliotekfag, eller en tilsvarende eldre utdanning, eller en tilsvarende utenlandsk utdanning. Universitetsbibliotekarer / fagreferenter
kan også opptas som medlemmer.

Nåværende:
Et medlem som handler i strid med forbundets vedtekter, eller på annen måte
har handlet til alvorlig skade for forbundet, kan suspenderes i inntil 2 år eller
ekskluderes.

Begrunnelse:
Endringen åpner for medlemskap også
for universitetsbibliotekarer / fagrefe-

Forslag til ny:
Et medlem som handler i strid med forbundets vedtekter, eller på annen måte

har handlet til alvorlig skade for forbundet, kan suspenderes i inntil 3 år eller
ekskluderes.
Begrunnelse:
Endringen er en konsekvens av at landsmøteperioden er endret fra 2 til 3 år.

§ 6 RETTIGHETER OG PLIKTER
§ 6.3
Nåværende:
Medlemmene skal melde navne- og adresseforandring og endrede ansettelsesforhold
til forbundet sentralt innen 1 måned etter
at endringen skjedde.
Forslag til ny:
Medlemmene skal melde navne- og adresseforandring og endrede anset-telsesforhold/betingelser til forbundet sentralt innen 1
måned etter at endringen skjedde.
Begrunnelse:
Med endrede ansettelsesforhold/-betingelser menes for eksempel endret lønn og
stillingskode.

§ 7 LANDSMØTET
§ 7.2
Nåværende:
Landsmøtet sammenkalles av forbundsstyret. Sted og tidspunkt for ordinært
landsmøte gjøres kjent med 6 måneders
varsel. Innkalling og sakspapirer sendes
ut senest 4 uker før landsmøtet.
Forslag til ny:
Landsmøtet sammenkalles av forbundsstyret. Sted og tidspunkt for ordinært
landsmøte gjøres kjent med 6 måneders
varsel. Innkalling og sakspapirer sendes
delegatene senest 4 uker før landsmøtet.
Innkalling og sakspapirer skal gjøres tilgjengelig for medlemmene.
Begrunnelse:
En presisering av gjeldende praksis om at
delegatene får sakspapirer tilsendt, mens
sakspapirer skal være tilgjengelig for alle
medlemmer på BFs nettsider.
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§ 7.3
Nåværende:
Saker som ønskes behandlet av landsmøtet skal være levert forbundsstyret
senest 4 uker før landsmøtet. Landsmøtet
kan med 3/4 flertall vedta å behandle
saker mottatt mindre enn 4 uker før
landsmøtet.
Forslag til ny:
Saker som ønskes behandlet av landsmøtet skal være levert forbundsstyret
senest 6 uker før landsmøtet. Landsmøtet
kan med 3/4 flertall vedta å behandle
saker mottatt mindre enn 6 uker før
landsmøtet.
Begrunnelse:
Endringen innebærer en opprydding i
tidsplanen før landsmøtet. Saker skal være
levert 6 uker før landsmøtet og skal sendes ut 4 uker før landsmøtet. Jfr § 7.2

§ 7.6
Nåværende:
Landsmøtet skal behandle følgende
saker:
a) Forbundsstyrets beretning for landsmøteperioden.
b) Regnskap og revisjonsberetninger
siden forrige landsmøte.
c) Kontrollkomitéens rapport.
d) Kontingent for kommende landsmøteperiode.
e) Innkomne saker.
f) Målprogram.
g) Budsjett.
h) Endringer i vedtektene.
i) Valg:
Leder i forbundet.
Nestleder i forbundet.
5 medlemmer til forbundsstyret.
5 varamedlemmer (i nummerer t
rekkefølge) til forbundsstyret.
Leder og 2 medlemmer til valgkomité.
1 varamedlem til valgkomité.
Leder og 2 medlemmer til kontrollkomité.
1 varamedlem til kontrollkomité.
Forslag til ny:
Landsmøtet skal behandle følgende
saker:
a) Forbundsstyrets beretning for landsmøteperioden.
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b) Regnskap og revisjonsberetninger
siden forrige landsmøte.
c) Kontrollkomitéens rapport.
d) Kontingent for kommende landsmøteperiode.
e) Konfliktfondets størrelse
f) Innkomne saker.
g) Målprogram.
h) Budsjett.
i) Vedtekter.
j) Valg:
Leder i forbundet.
Nestleder i forbundet.
5 medlemmer til forbundsstyret.
5 varamedlemmer (i nummerer t
rekkefølge) til forbundsstyret.
Leder og 2 medlemmer til valgkomité.
1 varamedlem til valgkomité.
Leder og 2 medlemmer til kontrollkomité.
1 varamedlem til kontrollkomité.
Begrunnelse:
e): Punktet er føyet til som en konsekvens
av at §16 sier at landsmøtet skal fastsette konfliktfondets størrelse.
i): En mer presis formulering: landsmøtet
skal behandle vedtektene, - de må ikke
nødvendigvis endres.

§ 7.7
Nåværende:
Når forbundsstyret finner at særlig viktige
saker gjør det nødvendig, når minst 1/4 av
medlemmene krever det, eller når minst
halvparten av fylkeslagene krever det skal
forbundsstyret sammenkalle til ekstraordinært landsmøte med minst 10 dagers skriftlig varsel. Slikt landsmøte skal bare behandle
de sakene som var årsaken til at det ble
sammenkalt. Som delegater møter de som
ble valgt som delegater til siste ordinære
landsmøte på fylkeslagenes årsmøter.
Forslag til ny:
Når forbundsstyret finner at særlig viktige
saker gjør det nødvendig, når minst 1/4 av
medlemmene krever det, eller når minst
halvparten av fylkeslagene krever det skal
forbundsstyret sammenkalle til ekstraordinært landsmøte med minst 6 ukers skriftlig
varsel. Slikt landsmøte må avholdes senest
3 måneder etter at forbundsstyret har mottatt kravet, og skal bare behandle de sakene
som var årsaken til at det ble sammenkalt.
Delegater velges på ekstraordinære møter

i fylkeslagene. Antall delegater fra hvert
fylkeslag står i forhold til antall medlemmer
pr. 1. januar i møteåret, etter samme skala
som for ordinært landsmøte.
Begrunnelse:
6 ukers skriftlig varsel i stedet for 10 dager:
dette er for å gi fylkeslagene den tiden de
trenger for å sammenkalle til ekstraordinært
møte for å velge delegater.
Endringen med å velge nye delegater til
det ekstraordinære landsmøtet kommer av
at de enkelte fylkeslagene kan ha endret
medlemstall og dermed oppnådd nye delegattall, samt at tidligere delegater kan ha
flyttet og endret fylkeslag. Sannsynligheten
for slike endringer har økt ved overgang til
3 års landsmøteperiode.

§ 8 LANDSSTYRET
§ 8.1
Nåværende:
Landsstyret kan fatte vedtak om forbundets
inn- og utmelding av hovedsammenslutninger. Landsstyret er for øvrig et rådgivende
organ for forbundsstyret.
Forslag til ny:
Landsstyret kan fatte vedtak om forbundets
inn- og utmelding av hovedsammenslutninger. Jfr. §15.1. Landsstyret er for øvrig et
rådgivende organ for forbundsstyret.
Begrunnelse:
Tilføyelsen er kun en krysshenvisning til
paragrafen der dette er nevnt.

§ 8.4
Nåværende:
Landsstyret skal på sine møter drøfte og evaluere oppnådde mål og pågående aktiviteter, på
bakgrunn av forbundsleders beretning. Beretningen sendes ut senest 14 dager før møtet.
Forslag til ny:
Landsstyret skal på sine møter drøfte og evaluere oppnådde mål og pågående aktiviteter,
på bakgrunn av forbundsleders beretning.
Beretningen sendes ut senest 14 dager før
møtet og sakspapirer 1 uke før møtet.
Begrunnelse:
Tilsending av sakspapirer i forkant av landsstyremøtet vil gi landsstyremøtet anledning
til å forberede og sette seg inn i de sakene
som skal tas opp.

[ BFs LANDSMØTEDAGER 10. - 11. NOVEMBER 2011 ]

§ 9 FORBUNDSSTYRET
§ 9.3
Nåværende:
Forbundsstyret er vedtaksført når minst 4
medlemmer er tilstede, hvorav leder eller
nestleder er den ene. Vedtak blir gjort
med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
har lederen dobbeltstemme.
Forslag til ny:
Forbundsstyret er beslutningsdyktig når
minst 4 medlemmer er tilstede, hvorav
leder eller nestleder er den ene. Vedtak
blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Begrunnelse:
Beslutningsdyktig er et bedre ord enn vedtaksført. Ingen endring i paragrafens innhold.

§ 9.5
Nåværende:
Forbundsstyret nedsetter et arbeidsutvalg
bestående av leder, nestleder og ett styremedlem med varamedlem. Forbundets leder
og nestleder skal være arbeidsutvalgets leder
og nestleder. Arbeidsutvalget er vedtaksført
bare når det er fulltallig. Forbundsstyret kan
delegere myndighet til arbeidsutvalget.
Forslag til ny:
Forbundsstyret nedsetter et arbeidsutvalg
bestående av leder, nestleder og ett styremedlem med varamedlem. Forbundets leder
og nestleder skal være arbeidsutvalgets leder
og nestleder. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig bare når det er fulltallig. Forbundsstyret
kan delegere myndighet til arbeidsutvalget.
Begrunnelse:
Beslutningsdyktig er et bedre ord enn vedtaksført. Ingen endring i paragrafens innhold.

§ 9.7
Nåværende:
Forbundsstyret vedtar oppretting og nedlegging
av utvalg, godkjenner retningslinjer for disse, og
peker ut representanter til utvalgene.
Forslag til ny:
Forbundsstyret vedtar oppretting og nedlegging av utvalg, godkjenner retningslinjer
og myndighet for disse, og peker ut representanter til utvalgene.

Begrunnelse:
Endringen innebærer kun en presisering.

§ 10 KONTROLLKOMITÉ
§ 10.2
Nåværende:
Kontrollkomitéen består av leder og 2
medlemmer, med 1 varamedlem.
Forslag til ny:
Kontrollkomitéen består av en leder og 2
medlemmer, med 1 varamedlem.
Begrunnelse:
Grammatisk endring for at leder ikke skal
kunne tolkes som forbundsstyrets leder.

§ 11 VALGKOMITÉ
§ 11.2
Nåværende:
Valgkomitéen består av leder og 2 medlemmer, med 1 varamedlem.
Forslag til ny:
Valgkomitéen består av en leder og 2
medlemmer, med 1 varamedlem.
Begrunnelse:
Grammatisk endring for at leder ikke skal
kunne tolkes som forbundsstyrets leder.

§ 12 FYLKESLAG
§ 12.3
Nåværende:
Hvert fylkeslag dekker ett eller flere
fylker. Yrkesaktive medlemmer hører til i
det fylkeslag som dekker arbeidsplassen.
Ikke-yrkesaktive hører til i det fylkeslag som
dekker stedet der de bor. Fylkeslagene skal
omfatte alle forbundets medlemmer. Ved
tvil avgjør forbundsstyret hvilket fylkeslag
et medlem skal tilhøre.
Forslag til ny:
Hvert fylkeslag dekker ett eller flere fylker. Yrkesaktive medlemmer hører til i det fylkeslag
som dekker arbeidsplassen. Ikke-yrkesaktive
hører til i det fylkeslag som dekker stedet
der de bor. Studentmedlemmer hører til i
det fylkeslaget som dekker studiestedet.
Fylkeslagene skal omfatte alle forbundets
medlemmer. Ved tvil avgjør forbundsstyret
hvilket fylkeslag et medlem skal tilhøre.

Begrunnelse:
Endringen innebærer kun en presisering av hvor
studentmedlemmene har sin organisatoriske
tilhørighet. Deltidsstudenter som bor og arbeider på hjemstedet og fremdeles opprettholder
ordinært medlemskap med fulle rettigheter er
fremdeles tilknyttet til sitt fylkeslag.

§ 12.8
Ny paragraf:
Fylkeslagets styre er beslutningsdyktig
ved minst 2/3’s deltakelse.
Begrunnelse:
En ny tilføyelse til vedtektene for å presisere fylkesstyrets beslutningsdyktighet.

§ 12.9
Endring av paragrafnummer:
Fylkeslagets styre får tildelt midler av forbundsstyret til drift av fylkeslaget. Fylkeslagets styre
har ikke anledning til å skrive ut egen kontingent til medlemmene. Fylkeslagets styre er
økonomisk ansvarlig for fylkeslagets drift.
Begrunnelse:
Endringen er en konsekvens av at vi har
laget en ny § 12.8. Innholdet er uendret.

§ 13 ARBEIDSPLASSORGANISERING
§ 13.1
Nåværende:
På arbeidsplasser med kun ett medlem, er
vedkommende å regne som tillitsvalgt.
På arbeidsplasser med 2 eller flere medlemmer velges tillitsvalgt for ett år av gangen. Valgmøtet avholdes innen utgangen
av februar. Melding om valget sendes
forbundsstyret og fylkesstyret.
Forslag til ny:
På arbeidsplasser med kun ett medlem,
er vedkommende fra BFs side å regne
som tillitsvalgt.
På arbeidsplasser med 2 eller flere medlemmer velges tillitsvalgt for ett år av gangen. Valgmøtet avholdes innen utgangen
av februar. Melding om valget sendes
forbundsstyret og fylkesstyret.
Begrunnelse:
Endringen innebærer en presisering av at
det er BFs syn på tillitsvalgt som her blir
vist. Den enkelte kommune/arbeidsplass
kan velge å tolke dette annerledes.
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Sak 10

Valgkomitéens innstilling til nytt forbundsstyre og ny kontrollkomité i BF 2011-2014:
Forbundsstyre:
Leder:
Monika Deildok, leder, Bibliotekarforbundet
Nestleder:
Margunn Haugland, bibliotekar, Skien videregående skole, avd. Brekkeby
Styremedlemmer:
Elisabeth Bergstrøm, bibliotekleder, Longyearbyen bibliotek
Monica Skybakmoen, biblioteksjef, Elverum bibliotek
Mette Rysjedal, biblioteksjef, Fjaler folkebibliotek
Knut Hverven, bibliotekar, Lovisenberg diakonale høgskole
Monica Roos, forskningsbibliotekar, Høgskolen i Bergen
Varamedlemmer:
1. vara: Randi Egge Svendsen, bibliotekar, Moss bibliotek
2. vara: Anne Husøy, avdelingsleder, Molde bibliotek
3. vara: Kari Angelsen, informasjonsmedarbeider, Bodin videregående skole
4. vara: Gro F. Haugastuen, document manager, Statoil
5. vara: Arild Skalmeraas, bibliotekleder, Høgskolen i Telemark

Kontrollkomité:
Leder:
Medlemmer:
		
Vara:

Ola Eiksund, biblioteksjef, Arendal bibliotek
Astrid Kilvik, hovedbibliotekar, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Ritha Helland, biblioteksjef, Øygarden bibliotek
Mona Magnussen, spesialbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Tromsø

Bodø, 28. september 2011
Anne Woje, leder (sign.)		

Richard Madsen (sign.)		

Monica Nævra (sign.)

Forbundsstyrets innstilling til ny valgkomité
Forslaget legges fram på landsmøtet.
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[ KOMBINASJONSBIBLIOTEK ]

Gull i kombinert?

Slik Jan-Egil ser det

På dette biblioteket, med åpent kun
noen timer i uka, ble min gryende
leselyst matet. Det var kun en ansatt
der, bibliotekKarin, som hun ble kalt av
alle elevene. Hun hadde full kontroll på
alt av bøker og filmer, hvis et av barna
viste interesse for noe spesielt brukte
hun ikke lang tid på å finne en bok som
passet perfekt.
Jeg var en av de (dessverre) få
guttene som elsket å lese, noe hun
raskt oppdaget. Hver gang jeg kom
innom lå det alltid en bok eller to hun
trodde jeg kom til å like. Kom det inn
nye bøker hun trodde passet for meg,
ble det skrevet ned slik at hun kunne
vise meg dem ved mitt neste besøk.
Og slik ble leselysten pleiet slik at jeg
i dag ikke klarer å gå en hel dag uten
å lese noe som helst!
Rundt om i vårt langstrakte land
finner vi mange slike kombibibliotek,

Ill.foto fra kombinasjonsbiblioteket i Gloppen. (Foto: Erling Bergan)

Jeg er født og oppvokst
i en liten bygd i Østfold,
såpass liten at biblioteket var, og fortsatt er, et
kombibibliotek. Skolebibliotek og folkebibliotek
i skjønn forening.

kanskje har de et par ansatte, kanskje er det bare en person der. Da
jeg som nyutdannet bibliotekar søkte
jobb, landet jeg det som har vist seg å
være drømmejobben (for meg i hvert
fall). Jeg har gode kollegaer som har
vært uvurderlig i min utvikling som
bibliotekar, det er de som har vist
meg hvordan man skal være en god
bibliotekar. Og de har vist meg hvor
godt det er å ha noen å snakke med
på arbeidsplassen. Å ha noen å snakke
med på arbeidsplassen har ikke bare
med den faglige delen, langt i fra. Det
handler like mye om å ha noen å kunne
blåse ut litt damp sammen med, eller
kunne kaste ideer frem og tilbake.
Noen som er i samme situasjon og
vet hva du mener. Man skal absolutt
ikke undervurdere hvor godt det er å
ha den muligheten.
En annen ting som må være vanskelig er kurs og annet morsomt! Det er
ingen tvil om at det er deilig å komme
seg vekk en dag eller tre på seminar
eller konferanse. Møte andre i samme
yrke, se utviklingen ved andre bibliotek, se (og høre) bibliotekarkollegaer
synge Singstar for fulle mugger foran
storskjerm med rødvinsglasset i hånda
(det skjer kanskje ikke så veldig ofte,
eller kanskje ikke ofte nok?). Faglig

påfyll av ypperste klasse i kombinasjon med en annen sosial arena, og
ikke minst muligheten for å komme
seg vekk fra jobb i noen dager! Man
er aldri så tent og engasjert som når
man kommer tilbake på jobb etter å
ha sett og hørt om alle de fantastisk
spennende tingene som skjer hos
andre! Det er imidlertid ikke alltid lett
å få mulighet til å dra vekk noen dager
fra bibliotek med flere ansatte. Så hvor
vanskelig er det ikke da når man bare
er én? Det er jo ikke noe morsomt å
stenge biblioteket, og spesielt ikke hvis
man ikke har så mange timer åpent i
uka fra før av.
Likevel holder de stand, og utvikler
sitt bibliotek. De er en inspirasjon og
ofte en venn for mange, spesielt for
barna. De kjenner ofte sine lånere
godt, og vet hva som ønskes og trengs.
I små kommuner er biblioteket og
bibliotekaren en viktig ressurs, derfor
krysser jeg fingrene for at de blir benyttet slik de fortjener!

Vår spaltist Jan-Egil Holter-Wilhelmsen
er utdannet bibliotekar fra 2008 og
jobber nå som avdelingsleder på
barneavdelingen ved Horten bibliotek.
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Nytt fra dok.vit. i Tromsø

Forskning viser:

Tekst:
Førsteamanuensis
Andreas Vårheim
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø
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Differensiert bruk av
digitale sosiale nettverk
Hva og hvor:
yy Hargittai, E., & Hsieh, Y. P. (2010).
Predictors and consequences of
differentiated practices on social
network sites. Information, Communication and Society, 13(4), 515-536
yy Pasek, J., More, E., & Hargittai, E.
(2009). Facebook and academic
performance: Reconciling a media
sensation with data. First Monday,
14(5). Retrieved from http://www.
uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.
php/fm/article/view/2498/2181
Hvem:
yy Eszter Hargittai arbeider ved Department of Communication Studies,
Northwestern University, Evanston,
Illinois
yy Yu-li Patrick Hsieh er ansatt ved
programmet i Media, Technology and
Society samme sted.
yy Eian More er Senior Research Coordinator ved Adolescent Risk Communication Institute, Annenberg Public
Policy Center ,Annenberg School
for Communication University of
Pennsylvania.
yy Josh Pasek er PhD-student i politisk kommunikasjon ved Stanford
University

Moralsk panikk
Oppfinnelse av nye kommunikasjonsformer, det være seg trykte medier, radio,
fjernsyn, eller internett utløser det amerikanerne kaller moralsk panikk. Det vil si
at anekdoter og sågar forskningsresultater
om skadevirkningene av disse nymotens
påfunn raskt oppstår og sprer seg som
ild i tørt gress. For sosiale medier som
Facebook ble et voldsomt mediesirkus
satt i bevegelse da et upublisert konferansepaper (Kapinski, 2009), mente å kunne
påvise en sammenheng mellom bruk av
Facebook og dårlige karakterer hos studenter. Det ble i studien ikke kontrollert
for andre mulige forklaringsfaktorer. Korrelasjonen i konferansebidraget ble imidlertid slått stort opp i massemedia som
et velfundert forskningsresultat og faktum.
Grundigere fagfellevurderte studier viser
derimot at aktivitet på Facebook ikke har
betydning for skoleresultater hverken
i negativ eller positiv forstand. Kjønn
og afrikansk-amerikansk bakgrunn har
derimot betydning. Kvinnelige studenter
oppnår betydelig bedre karaktersnitt enn
menn, mens afrikansk-amerikanere oppnår
klart svakere resultater enn andre etniske
grupper. Mens bruk av Facebook altså ikke
har betydning for skoleresultater, er det
derimot en positiv sammenheng mellom
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ferdigheter i bruk av internett generelt og karakternivå. Det kan
indikere at de som er flinke på nett bruker denne kunnskapen
i skolearbeidet.
Kompleks bruk av sosiale medier
De fleste studier av sosiale nettverkssteder (SNSer) som
Facebook og MySpace har enten fokusert på å kartlegge bruk
eller ikke-bruk av et enkelt SNS, eller en har undersøkt bruk
av SNSer som sådan uten å skille mellom dem. Videre har det
ikke blitt skilt mellom typer av bruk og mellom intensitet i bruk.
Kompleksiteten i bruken av SNSer har dermed ikke kommet
fram i lyset: Mange bruker flere SNSer og bruker dem også i
varierende grad. Ved å ta hensyn til kompleksiteten i bruken
kan en finne ut hvordan forskjellig bruksintensitet kan variere
med ulike aktivitetstyper og typer av effekter som for eksempel
skoleresultater.
Hargittai og Hsieh (2010) har studert et utvalg på 1060
førsteårsstudenter og oppnådde en svarprosent på hele 82.
Aktivitetene på SNSene ble delt inn i to hovedtyper, aktiviteter
som reflekterer relativt tette sosiale relasjoner (”stronger-tie
activities”) versus aktiviteter som signaliserer svakere sosiale
bånd (”weaker-tie activites”). Tabellen angir de forskjellige
aktivitetstypene og deres hyppighet (s.522).
TABLE 1

Mikromarc 3
brukere
ser seg
ikke tilbake!

Prevalence of various
social practices on SNSs.

activity type

percentage

Stronger-tie activities
Look at your friends’ photo albums

81.6

Stay in touch with friends you rarely
see in person
Stay in touch with friends you see a lot

80.5

Post photos of yourself

65.5

Send private messages or emails to a
person within the site
Make plans with your friends

65.5

Join interest groups

48.1

72.3

65.0

Weaker-tie activities
Look at strangers’ photo albums

45.4

Meet new friends

40.7

Send a bulletin or a group message to a
group of your friends on the network
Stay in touch with friends you’ve only
met online

35.9

Flirt with people

26.5
7.1

De av respondentene som bruker mye tid på SNSer er involvert
i flere sosiale aktiviteter enn dem som bruker mindre tid og som
kun bruker ett SNS. Det gjelder både sterke- og svake-bånd
aktiviteter. Igjen finner forfatterne klare kjønnsforskjeller. Kvinnelige studenter gjennomfører fleste sterke-bånd aktiviteter som
å ha kontakt med eksisterende venner, men mannlige studenter
har flest svake-bånd aktiviteter som for eksempel å møte ukjente
på nett. Disse funnene samsvarer med tidligere forskning på
kjønnsforskjeller i bruk av IKT som kommunikasjonsmiddel. Kvinnelige studenter bruker SNSer mer enn menn til å vedlikeholde
eksisterende sosiale nettverk, altså nettverk etablert fysisk uten
hjelp av SNSer.

Stadig flere går over til Mikromarc 3 – det
helt nye og banebrytende systemet for
nordiske bibliotek.
Med et helt nytt og behagelig brukergrensesnitt er Mikromarc 3 svært enkelt å forstå.
Den pedagogisk riktige oppbygningen leder
deg gjennom de ulike funksjonene på en
intuitiv og ukomplisert måte – nesten som
om systemet selv aner hva du ønsker eller
hvor du vil gå. Mikromarc 3 møter dine behov
på en enestående måte; helintegrert, intuitivt
og moderne.
Ta kontakt med oss, så får du vite mer om
bibliotekenes aller beste venn!
www.bibits.no • Tlf.: 22 08 98 97
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Karis kalender

Context is king
Svar til Unni Knutsens og Kim Tallerås’ kommentar ”Ikke helt konge”
Det er alltid hyggelig å bli lest – og lærerikt å bli kommentert.
I september-nummeret av Bibliotekaren
får jeg så hatten passer av Unni Knutsen
og Kim Tallerås ved Høgskolen i Oslo og
Akershus, for mitt forslag til omlegging av
bibliotekarutdanningen (juniutgaven av Karis
kalender, ”Konge for en dag”). Det var vel
ikke annet å vente, men på en måte er det
litt synd at det var kunnskapsorganisering
og -gjenfinning (KoG) som ble ”kamparena”,
for det er trolig her vi er mest enige.
Jeg finner kimen til mange viktige debatter i Knutsens og Tallerås’ innlegg, men
jeg må la de fleste av dem ligge. Det var
bibliotekarutdanningens samlede betydning
for bibliotekene som var utgangspunkt for
«Konge for en dag». At det også finnes bibliotekarer – ikke minst KoG-spesialister – i
andre virksomhetstyper, lar jeg derfor ligge
i denne omgang.
La meg si det med en gang: jeg slutter
meg fullt ut til Knutsens og Tallerås’ syn
på kunnskapsorganisering som sentralt
fagområde for bibliotekfeltet. Jeg mener
(som mange andre) at KoG er selve kjernen
i bibliotekfaget, og at arbeidet som gjøres i
fagmiljøet på høgskolen, er både viktig og
relevant – ikke minst på grunn av det tette
samarbeid med praksisfeltet.
Men en kjerne er alltid del av en sammenheng, og det er sammenhengen(e) jeg
mener blir underkommunisert til stadig nye
studentkull.
Krise i bibliotekene?
En premiss for Knutsens og Tallerås’
kritikk er at jeg gjør Ida Jacksons ord om
teknologikrise i bibliotekene, til mine. Nærlesing vil vise at dette er ikke riktig. Jeg
stilte riktignok et retorisk spørsmål om nor-
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Ikke helt konge
Svar til Kari Frodesens artikkel Konge for en dag
Tekst:

Kim Tallerås og
Unni Knutsen
Høgskolen i Oslo
og Akershus (HiOA)

Det er alltid interessant med innspill
til hvordan bibliotekarutdanning bør
organiseres. En flittig bidragsyter i
så måte er Kari Frodesen. I juninummeret av Bibliotekaren gjør hun Ida
Jacksons ord fra årets litteraturfestival
på Lillehammer til sine, og slår fast at
bibliotekene ikke henger med i den teknologiske utviklingen. Primært skyldes
dette Osloutdanningens foreldete bildet
av hva en bibliotekar er.
Jackson fanget altså Frodesens interesse, men dette har vi da hørt i mange
år, om ikke tiår? «Teknologien løper fra
oss», «bibliotekene er akterutseilte»,
«bibliotekarene har ikke kompetansen
som kreves for å takle framtiden».
Analytiske og reflekterte
praktikere
Ved bibliotekarutdanninga på Bislett undervises det ikke i denne type
selvpisking. Derimot forsøker vi etter
beste evne å utdanne analytiske og
reflekterte praktikere som kan arbeide
strategisk og være endringsagenter
i bibliotekenes stadig omskiftende
omgivelser.
Det er derimot ikke like opplagt hvordan undervisningen bør organiseres for
å oppnå dette. Vi har gjennom bibliotekarutdanningens 70-årige historie
prøvd ut både høy grad av spesialisering og en mer generell tilnærming.
De ulike tilnærmingene reflekterer at
bibliotek er komplekse virksomheter i
stadig utvikling. Mens mange av våre
studenter etter endt utdanning arbeider med et bredt spekter av oppgaver,
altså muligens blir det Frodesen foraktfullt omtaler som «kulturgeneralister»
og «møteplassverter», får mange også
stillinger som innebærer høyst spesialiserte arbeidsoppgaver. Vi ser på
masterutdanningen, som Frodesen ikke
omtaler i sin artikkel, som den fremste
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Karis kalender

Konge for en dag
Bibliotek er igjen på ”alles” lepper!
Riktignok har det bare vært noen få
innlegg i media fra folk utenfor feltet,
men debatten har gått livlig i bibliotekkretser. Det er lite som trigger oss mer
enn at noen mener noe om oss.
Bibliotek har også vært hett tema
på årets litteratur festival på Lillehammer, hvor aktører fra det litterære
feltet bærer sine respektive agendaer
til torgs. Det var spesielt to uttalelser
herfra som fanget min interesse. Den
første kom fra kulturminister, Anniken
Huitfeldt: ”bibliotekarene er det viktigste når vi skal forme fremtidens
bibliotek”; den andre kom fra salen;
Ida Jackson, blogger og konsulent i
Norsk nettleksikon, hevdet at debatten
rundt det fysiske biblioteket overskygger en ”krise”; at bibliotekene ikke
henger med i den digitale informasjonsutviklingen.
I følge NRKs nettside (27. mai) utdypet hun sitt poeng slik: ”Bibliotekenes
reelle krise er at de er institusjoner
som jobber med formidling av medieformer som forandrer seg veldig raskt,
men hverken staten, bibliotekene eller
bibliotekarene henger med.”
I spennet mellom de to uttalelsene
ligger bibliotekprofesjonens utfordring.
At kulturministeren hyller bibliotekarer
er ikke overraskende, men hvis Ida
Jackson har rett, går kanskje norske
bibliotek en dyster fremtid i møte?
Faktorenes orden
Det er en illusjon å tro at bibliotekene
fullt ut kan holde tritt med den teknologiske utviklingen. Samtidig har feltet
lang tradisjon for å bruke teknologi,
noe tilveksten av nye emner på utdanningen (BIBIN) de siste årene, også
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viser. Men samlet sett har vi utvilsomt
et digitalt ”etterslep” – spesielt i møtet
med brukersiden. Jeg tror dette primært avspeiler et foreldet bilde av hva

en bibliotekar er, sett fra Bislet – nye
temaer til tross.
Ida Jackson pekte på tre aktører som
i varierende grad kan påvirkes:
Staten satser, som vi vet, tungt på
Nasjonalbibliotekets digitaliseringsprosjekt (som har fått blandet mottakelse)
og lar seg trolig ikke rokke i overskuelig
fremtid.
Bibliotekene (les: folkebibliotek) er
underlagt kommunal styring, og deres
utvikling er avhengig av kommunens
ressursfordeling og fokus. Her må vi
sette vår lit til velgerne.
Da står vi igjen med bibliotekarene;
kulturministerens uttalelse gir oss et
godt utgangspunkt – og et stort ansvar.
Hvis bibliotekarene er den sentrale
faktoren i bibliotekutviklingen, er det
altså her støtet må settes inn.
Har jeg sagt A,
får jeg også si B
Jeg avsluttet forrige spalte med en
oppfordring til BIBIN om å gjøre utdanningen mer spesialisert. I ettertid han
jeg hatt flere interessante diskusjoner
med folk i feltet, og tanken om en alternativ modell, har dukket opp (igjen).
Årsaken til at jeg stadig kommer tilbake til utdanningen, er ikke (som de
kanskje tror) at jeg har et horn i siden til
dem; derimot en tillit til deres ønske om
å produsere verdens beste profesjonsutøvere. Men jeg synes ikke de får det
helt til, selv om utdanningen innholder
mange gode enkeltelementer.
Så hvis jeg var ”konge” for en dag på
BIBIN, ville jeg – i kjølvannet av etableringen av den nyfusjonerte høgskolen,
HiOA – reformert utdanningen gjennom en tydeligere fokusering i både
innhold og form.

Kunnskaper og ferdigheter
I BIBINs studie- og undervisningsplaner skisseres byggeklossene i programmet som skal omforme unge mennesker
med allmenn studiekompetanse fra videregående, til profesjonelle veiledere
i informasjonssamfunnet.
I det nye kvalifikasjonsrammeverket fra Kunnskapsdepartementet skal
studentenes læringsutbytte defineres
som henholdsvis kunnskaper og ferdigheter. Det er her vi finner utdanningens intensjoner for fremtidige
bibliotekarer.
Det er spesielt to trekk ved oversikten som slår meg: den er svært
fragmentert og, med relativt få unntak, internfokusert. Jeg husker fra
min egen studietid hvor vanskelig det
var å identifisere mål og mening med
studiet, for ikke å snakke om sammenhengen med den virkeligheten
jeg skulle ut i, etter studiene. Kontakt
med dagens praktikanter og andre
studenter bekrefter at mange har det
samme problemet.
Min påstand er at vi ikke trenger flere
kulturgeneralister og møteplassverter;
vi må begynne å utdanne morgendagens informasjons spesialister (heri
opptatt kultur), tilpasset de kontekster
– virksomhetstyper, plattformer og
brukergrupper – som informasjonssamfunnet består av.
Jeg skal ikke gi meg inn på en gjennomgang av studieplanen, men har – i
veldig korte trekk – noen tanker om en
mulig ”reformasjon”. Den går langs to
akser: vertikalt for innhold, horisontalt
for organisering.
Bibliotekkontekst og -formål
– fra BoS til EAB
(eiere, arenaer og brukere)
Dagens Bibliotek og samfunn inneholder mye bibliotek og lite samfunn.
Jeg ville brukt mindre tid på vår ”stolte”
historie og mer på en kontekstbasert
innføring i dagens bibliotekarrolle,
balansert mellom samfunnsoppdraget
for allmennbibliotekets tjenester og
kunnskapsoppdraget for læringssentrene – fra barnehage til høyere
utdanning. Videre en fokusering

”

Min påstand er at vi ikke trenger flere
kulturgeneralister og møteplassverter; vi
må begynne å utdanne morgendagens
informasjons spesialister (heri opptatt
kultur), tilpasset de kontekster – virksomhetstyper, plattformer og brukergrupper
– som informasjonssamfunnet består av.

”

på bibliotektyper, brukergrupper og
eierforventninger, samt tilhørende
behovsanalyse og tjenesteut vikling. En vektlegging av fagets etiske
grunnlag har også vist seg ønskelig i
flere interne debatter, som ”American
Corner” i Stavanger, og Islam-utstilling
i Porsgrunn.
Samlingene
– fra LoB til KKB (kunnskap,
kultur og brukertjenester):
En ekstern utredning fra 1998 påpekte at (skjønn)litteratur er overrepresentert på studiet. Jeg ville hatt en
større vektlegging av samlingsutvikling
generelt, med balansert fokus mellom
faglige kilder og fiksjonskilder – alle
viktige medieformer inkludert – og
tjenester knyttet til disse. Forholdet til
leverandører av digitale innholdsressurser er også et tema som bør adresseres her.
Verktøykassen
– fra Kat&Klass til IAT (informasjonsarkitektur og teknologi)
Det er på kunnskapsorganisasjon det
har skjedd mest på BIBIN de siste årene.
Samtidig smiler ”gamle” bibliotekarer
gjenkjennende når vi ”nye” forteller om
klassifikasjonsoppgaver vi måtte gjennom. De nye emnene gir god innsikt,
men når dagens produksjon av kata-

logdata er i ferd med å bli sentralisert,
vil det kanskje være mer effektivt å
bruke studietiden på andre temaer som
portaler og kataloger, vevpublisering og
emnekart m.m.?
Studieorganisering
Sist, men ikke minst, ville jeg gitt
studieløpet en mer spisset form.
Første studieår må ”spenne opp
lerretet” og gi en første innføring i
roller, arenaer, brukergrupper, oppgaver og verktøy. I annet studieår bør
studiet spisses med spesialisering på
tjenesteyting innen forskjellige virksomhetstyper (offentlige og private). Når
studentene kommer til tredje og siste
år vil de så være i stand til å velge ”sin”
retning, som formidling, referansearbeid
eller teknologi og kan gå ut i feltet som
myndige profesjonsutøvere.
Jeg gleder meg allerede.

Kari Frodesen
Spesialbibliotekar
Tidligere utgaver av Karis kalender finnes på:
http://kariskalender.wordpress.com/
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Kari Frodesen skisserte i sin spalte i juni-nummeret hvilke endringer hun ville satse på hvis hun
fikk være konge for en dag på i bibliotekarutdanninga. Kunnskapsorganisasjon var en av faggruppene hun ville gjøre om på, blant annet fordi ”dagens produksjon av katalogdata er i ferd med å bli
sentralisert”. Her gir to av utdanningas fagpersoner på området sitt tilsvar.

arenaen for spesialisering i vårt utdanningsløp. Det utelukker imidlertid ikke
at bachelorstudiet også kan innebære
en viss grad av spesialisering.
Vi arbeider forøvrig kontinuerlig med
å evaluere studieløpet i fagkretsene
våre. For tiden kartlegger vi studieløpet
i emnekretsen Kunnskapsorganisasjon
og gjenfinning (KoG) og lager utkast
til fremtidig studieløp. Profesjonsfeltet vil selvsagt bli trukket inn i denne
prosessen.
Tilslørende og begrensende
Frodesen svinger ikke pisken uten
også å tilby noen gulrøtter. Hun gir
utdanninga råd om hvordan en spesialisering kan organiseres innholdsmessig - fagemne for fagemne. Vi vil her
knytte noen kommentarer til verktøykassa hun vil stille til rådighet innefor
vårt eget fagemne ”Kat & klass” eller
«informasjonsarkitektur og teknologi»
etter Frodesens ønske. For det første:
kunnskapsorganisasjon omhand-

gen i katalogisering fordi katalogdata
produseres sentralt. Dette er ikke en
riktig beskrivelse. Norske studier har
vist at de sentrale produsentene av
katalogdata ikke oppfyller rollen som
totalleverandører. Både nasjonalt
og internasjonalt deler bibliotek på
ansvaret for nasjonal, bibliografisk
kontroll. I Frodesens eget bibliotek,
Læringssenteret på HiOA, pågår for
eksempel en utstrakt katalogisering
av materiale i Bibsys.
I USA har reduksjon av katalogiseringsunder visning ved enkelte
utdanningsinstitusjoner ført til et
kritisk underskudd av kompetente
katalogisatorer, for eksempel hos
Library of Congress. Andre land sliter
med tilsvarende problematikk. Og om
Frodesens påstand om en sentralisert
katalogisering stemte bedre: hvem har
ansvaret for å utdanne slike spesialister, og hvem skal bære kostnadene?

ler ikke utelukkende katalogisering
og klassifikasjon, men også emner
som databaseteori, webutvikling,
programmering, informasjonssøking
og -gjenfinning, brukersøkeatferd,
referansekunnskap, semantisk web,
informasjonsarkitektur, universell
utforming, evaluering av publikumskataloger og andre formidlingstjenester,
sosiale medier, kildekritikk, datautveksling og mere til. Frodesen ønsker
i navnet å redusere dette til informasjonsarkitektur og teknologi. Riktignok
er tradisjonell kjernekompetanse som
fasettanalyse og thesaurikonstruksjon
en etterspurt vare blant informasjonsarkitekter, men vi mener begrepet som
foreslås både er tilslørende og sterkt
begrensende.
Delt ansvar for
bibliografisk kontroll
Hvis vi forstår henne riktig råder
Frodesen utdanningen til å kutte ned
på eller muligens fjerne undervisnin-
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ske bibliotek går en dyster fremtid i møte,
men jeg brukte primært Jackson som kilde
for å ”grovsortere” aktører med innflytelse
på utviklingen. Bakteppet var Anniken
Huitfeldts uttalelse om at ”bibliotekarene
er det viktigste når vi skal forme fremtidens
bibliotek”.
Det jeg dessuten sa, var ”det er en illusjon å tro at bibliotekene fullt ut kan holde
tritt med den teknologiske utviklingen”. Dette
er ikke uttrykk for en kriseoppfatning, men
en erkjennelse av at (som regel) offentlige
bibliotekinstitusjoner ikke har ressurser til
å være teknologisk oppdatert til enhver
tid. Jeg uttalte meg altså om institusjonene,
ikke om fagmiljøet, som åpenbart må ligge
i forkant – noe de etter min mening gjør
på Bislet.
Det jeg stilte – og stiller – spørsmålstegn

Metadata viktigere
enn noen gang
Et av premissene vi selv legger til
grunn når vi utvikler katalogiseringsfaget er at metadata, etter webens
utbredelse, har blitt viktigere (og
morsommere å jobbe med) enn noen
gang. Det er vanskelig å tenke seg en
digital formidlingstjeneste som ikke
baserer seg på en eller annen form
for metadata. Og for å vende tilbake
til Læringssenteret ved HiOA, så er
det jo slik at mange av bibliotekarene
her jobber med et vell av metadatabaserte tjenester som institusjonelle
arkiv, referansehåndteringssystemer,
databaser og e-boktjenester.
For å effektivisere og formidle de informasjonsressursene som inngår i en

- Et av premissene vi selv legger til grunn når vi utvikler katalogiseringsfaget er at metadata,
etter webens utbredelse, har blitt viktigere (og morsommere å jobbe med) enn noen gang. Det er
vanskelig å tenke seg en digital formidlingstjeneste som ikke baserer seg på en eller annen form
for metadata, skriver Knutsen og Tallerås.

moderne biblioteksamling må bibliotekarene nødvendigvis besitte en omfattende metadatakompetanse. Dersom
vi fjerner dette kunnskapsområdet, vil
bibliotekarene ikke bare miste verdifull
bestillerkompetanse mot formidlingstjenester og innholdsleverandører. Det
vil også være et hinder for tjenesteutvikling. Dette vil etter vårt syn være
et strategisk feilgrep, siden vi i stedet
for å ekspandere, setter oss selv på
sidelinjen og overlater kompetansemarkedet til andre. Derfor arbeider
vi kontinuerlig for å modernisere og
ekspandere undervisningen innenfor
dette fagområdet.

Foreldet bilde
Emner som Frodesen ønsker at vi
heller skulle drive med (eksempelvis
kataloger og vevpublisering), dekkes
altså allerede i dag. Andre emner (som
portaler og emnekart) er i ferd med å
fases ut og erstattes av nyere verktøy
og teknologier. Uten å gå inn i noen
dyp faglig diskusjon undres vi på om
det ikke er Frodesen som har et foreldet bilde av både utdanningen, dens
fagportefølje og generelle teknologiske
utviklingstrekk.

Sett fokus på tidsaktuelle temaer, høytider
og merkedager med Bibclick!
Pynt opp i biblioteket med lekkert materiell som du lager enkelt selv i Bibclick. Eller last
ned noe av det ferdigproduserte materiellet du finner i portalen akkurat nå.
Hver måned lager vi en månedsplakat som gir deg komplett oversikt over hva som skjer!

Vil du teste bibliotekenes egen markedsføringsportal helt gratis?

Registrer deg på www.bibclickdemo.no og få tilgang til portalen som gir deg tusenvis
av bilder, hundrevis av maler og massevis av ferdig materiell!
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ved, er utdanningens klokkertro på generalistrollen som den mest fruktbare for nye
bibliotekarer som skal ut i et stadig mer
spesialisert kunnskapssamfunn. Som en
ung bibliotekar jeg snakket med, uttrykte
det: ”Det er masse forskjellige emner som
går over i hverandre; det blir som en grøt.
Man lærer egentlig ikke å være bibliotekar
før man kommer ut i jobb”.
Jeg har vanskelig for å se at ikke bibliotekfeltet er tjent med en profesjonsutdanning som tar tydeligere og mer strategiske
grep, i stedet for å overlate til den enkelte
bibliotekar selv å gjøre ”sorteringsarbeidet”
etter endt utdanning.
KoG i praksis
Det ligger en del både direkte og indirekte spørsmål i Knutsens og Tallerås’ tekst

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]

som jeg gjerne vil svare på, og tilhørende
temaer jeg ønsker å utdype.
Mindre katalogisering?
Det viktigste spørsmålet er kanskje om
jeg ”råder utdanningen til å kutte ned på
eller muligens fjerne undervisningen i katalogisering”. Svaret er et kategorisk nei;
emnebetegnelsen Informasjonsarkitektur og
teknologi var ment som en utvidelse og en
spissing, ikke en innskrenkning. Men siden
temaet er oppe, så ser jeg for meg at undervisningen kanskje med fordel kan differensieres – for eksempel i en produksjonsside
og en brukerside? For det er kanskje ikke
helt nødvendig at alle nye bibliotekarer er
utlært i hvordan man katalogiserer forskjellige materialtyper fra bunnen av?
Derimot er det av vital betydning at alle
studentene har et forhold til brukersiden
av (det organiserte) kunnskapsuniverset,
med en inngående forståelse av kildetyper,
teknologier og bibliografiske data knyttet
til forskjellige ”faglige univers” og brukerkontekster.
Det stemmer at det foregår en god del
katalogisering også i ”mitt” bibliotek på
Høgskolen i Oslo og Akershus, men det er
ikke en jobb for de mange; oppgaven ligger hos dedikert personell. Dessuten blir
en stor andel av Bibsys-postene importert,
fordi ”noen” allerede har gjort jobben, en
gang for alle.
Produksjon av bibliografiske poster er
etter min mening en jobb for spesialister
– av to grunner. For det første er dette en
kompetanse som må brukes for å opprettholdes; for det andre er det min erfaring at
kvaliteten blir høyest hvis slike oppgaver
utføres av personer som har det som fast
(hoved)oppgave.
Nasjonal eller distribuert bibliografisk
produksjon og kontroll?
Under diskusjonen om katalogiseringsfaget ligger spørsmålet om felles, nasjonal
produksjon av bibliografiske poster – et
tema som har vært diskutert i lang tid, så
vidt jeg vet. Målet er at postene registreres
én gang, ett sted, for deretter å være tilgjengelig for bibliotekene, slik at de kan bruke
sine ressurser på andre oppgaver.
Jeg har forstått at det er et uttalt mål
for bibliotek-Norge å få en slik tjeneste på
plass – og at det er Nasjonal-biblioteket
som har det overordnede ansvaret for at
det skjer. Samtidig forstår jeg på Knutsen og
Tallerås at kvaliteten på tjenesten foreløpig
ikke holder mål (for ordens skyld; jeg sa ”i

ferd med å bli sentralisert”) og at vi derfor
fortsatt er avhengige av at enkeltbibliotek
bidrar med poster til katalogen.
Fra min tid som praktikant i Biblioteksentralen synes jeg å huske en viss kamp om
hegemoniet på dette feltet, men her har jeg
ikke fulgt godt nok med. Jeg håper imidlertid
at vi fremdeles har det samme målet for
øyet; det er ingen mening skapt i at det
drives utstrakt dobbeltarbeid på et område
som – både av kvalitets- og ressursmessige
grunner – roper på en felles løsning.
Og for å svare på Knutsens og Tallerås’
direkte spørsmål om hvem som tar ansvar
for å utdanne disse spesialistene: det er
ingen grunn til at de sentrale katalogisatorene skal komme fra noe annet sted enn
den ordinære bibliotekarutdanningen – med
fordypning i KoG-fag, selvfølgelig(!)
Metadata!
Ja, metadata er et stadig viktigere tema,
og jeg kan ikke huske at jeg på noe tidspunkt
har foreslått å fjerne det. På HiOAs Læringssenter har vi ganske riktig bibliotekarer som
arbeider med metadata-baserte tjenester,
men de utøvende er ikke så mange; det er
en relativt liten, høyt kvalifisert gruppe, som
tilrettelegger dette komplekse feltet på alles
vegne. Derimot er vi alle brukere – og ikke
minst veiledere i bruk – av løsningene.
Så jeg tenker at det også her handler om
spesialistkompetanse – både bibliotekfaglig,
teknologisk og knyttet til kompleksiteten
rundt rettigheter og lisenser. På den annen
side gir fortrolighet med teknologien nettopp den bestiller-kompetansen Knutsen og
Tallerås nevner, og som blir stadig viktigere
for bibliotekene.
Her er vi helt enige – og jeg gleder meg
til å følge med. At jeg underveis blir korrigert
på hva som er gjeldende, relevant teknologi,
tar jeg som en ren bonus(!)
På kort og lang sikt
Nei, det er ikke opplagt hvordan utdanningen skal organiseres, spesielt fordi den
må ta høyde for både et kortsiktig og et
langsiktig perspektiv. Samtidig tenker jeg
at økende spesialisering i bibliotekenes
omgivelser rett og slett forutsetter en mer
spesialisert profesjonsutdanning. For må
ikke bibliotekene speile den konteksten de
er satt til å betjene?
Knutsen og Tallerås peker på masterstudiet som den viktigste arenaen for
spesialisering, og jeg har selv god erfaring
med fordypningen disse årene gir. Samtidig er det i følge utdanningens egne tall

bare en håndfull (5-6) studenter som går
videre etter avsluttet grunnstudium. Det
betyr at de aller fleste studentene går ut i
praksisfeltet fra grunnutdanningen. Da er
det altså – i hvert fall foreløpig – her støtet
må settes inn.
Det er sikkert noen som mener det
er utidig av en utenforstående å blande
seg inn i profesjonsutdanningens interne
organisering. Men hvis det er (de nye)
bibliotekarene som skal forme fremtidens
bibliotek, så har det avgjørende betydning
hvordan de selv formes. Og det angår
oss alle.
Forankring i kontekst
Utover skissen i ”Konge for en dag”, kunne
jeg tenke meg å oppsummere slik:
KoG-gruppens tette samarbeid med praksisfeltet er, etter min mening, en av de viktigste grunnene til dette miljøets relevans.
Da følger naturligvis spørsmålet om det er
mulig å knyttet også de to andre emneområdene nærmere til bibliotekhverdagen?
I tidligere spalter har jeg foreslått flere
elementer som kunne veves inn i dagens
utdanning for å gjøre den mer utadvendt.
Ett eksempel er et organisert samarbeid
mellom bibliotekar- og lærerutdanningen, til
glede og nytte for begge parter; et annet er
prosjektsamarbeid med folke-, skole- eller
fagbibliotek i Oslo-regionen, hvor bibliotekarstudenter for eksempel kan hospitere i
prosjekter som bibliotekene er i gang med.
Og kanskje kunne utdanningen til og med
finne måter å nyttiggjøre seg høgskolens
eget Læringssenter på?
Det er selvfølgelig en utfordring å få til
denne typen prosjektsamarbeid med store
studentgrupper, men hvis utdanningsløpet
spesialiseres allerede fra 2. år, blir kanskje
ideene mer realiserbare?
Kanskje kan slike kontakter med praksisfeltet i løpet av studiet synliggjøre noen av
de sammenhengene det kan være vanskelig
å få øye på i utdanning? Og kanskje vil det
gjøre det lettere for den enkelte å finne sin
plass i feltet etter endt utdanning – for ikke
å snakke om når de skal være med på å
utvikle morgendagens bibliotek?
Jeg bare spør!
Kari Frodesen
Spesialbibliotekar
Tidligere utgaver av Karis kalender finnes på:
http://kariskalender.wordpress.com/
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Helseopplysninger
SPØRSMÅL:
Jeg har kronisk sykdom som fører
til en del sykefravær. Da jeg var på intervju til min nåværende arbeidsgiver
, svarte jeg nei på direkte spørsmål
om jeg var mye syk. Årsaken var at
jeg følte at dette ville kunne hindre at
jeg ble ansatt.
Da sjefen fant ut om min helsetilstand, ble hun sint. Denne uka ble jeg
opplyst om at de vurderer å si meg opp
på grunn av at jeg ikke hadde snakket
sannferdig i intervjuet. De mente at jeg
hadde vært illojal.
SVAR:
Du har ikke gjort noe galt. For det
første er det ikke lov å spørre om helseopplysninger ved ansettelse. Unntaket fra forbudet er om helsekravene er
direkte knyttet til krav i jobben. I ditt
tilfelle virker det mer som at ledelsen
var skeptisk til sykefravær generelt.
Årsaken til forbudet er nettopp at
arbeidsgiver ikke skal legge vekt på
helse ved ansettelse.

For det andre vil en oppsigelse
av deg kunne kobles til din kroniske
sykdom og dermed kunne rammes av
forbudet mot diskriminering i diskriminerings- og tilgjenglighetsloven. I
den forbindelse vil vi informere deg
om at en arbeidsgiver har en plikt
til å tilrettelegge arbeidsplassen og
arbeidsoppgavene, slik at du kan
beholde arbeidet ditt. Dette fremgår
klart av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12 (plikt til individuell
tilrettelegging).
For det tredje vil det også kunne
rammes av forbudet mot usaklig oppsigelse. Lovbestemmelsen som skal
hindre usaklig oppsigelse finner du i
arbeidsmiljøloven § 15-7. I tillegg er
det særbestemmelser som skal hindre
oppsigelse av arbeidstakere på grunn
av sykdom. Bestemmelsen som gir
ansatte vern mot oppsigelse på grunn
av sykdom finner du i arbeidsmiljøloven § 15-8.
Vi anbefaler deg om å snarest mulig
kontakte din tillitsvalgte og informere

Likestillings- og diskrimineringsombud
Sunniva Ørstavik. (Foto: CF Wesenberg)

om saken og be om bistand for å hindre at saken utvikler seg videre. Hvis
arbeidsgiver skulle gå til oppsigelse, så
er det viktig å sende krav om forhandlinger innen 14 dagers fristen.
Hvis du trenger mer informasjon om
forbudet mot diskriminering på grunn
av nedsatt funksjonsevne, så er det
bare å ta kontakt med LDO.
Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik
Likestillings- og diskrimineringsombud

Stipend til studentmedlemmer
Bibliotekarforbundets forbundsstyre har satt av inntil kr 10.000 i 2011
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.
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Biblioteksentralen

Som BF-medlem er det du som sjekker og
oppdaterer opplysningene om deg selv i medlemssystemet vårt.
Dermed blir forbundets kunnskap om bibliotekarers lønns- og ansettelsesforhold aktuell og
nyttig. Og vi kan se utviklingstrekk over tid. Har
du vært inne og oppdatert deg selv i det siste?
Klikk på knappen ’Oppdatere medlemsinformasjon’ til høyre!
Siden 2005 har medlemmene kunnet oppdatere info om seg selv i BFs medlemsregister.
Dette har dere gjort i økende grad, og dermed
er forbundets faktagrunnlag stadig bedre, enten
det gjelder lønnsstatistikk eller adresser for utsending av blad. Nå ønsker vi at alle medlemmer
går inn og sjekker info om seg selv, og at de gjør
det til en vane å sjekke dette jevnlig. Har det
skjedd endringer med deg selv siden sist, er det
bare å endre dette på direkten. Vi ønsker at det
skal være en ryggmargsrefleks hver gang du har
endring i telefonnummer, adresse, arbeidsgiver,
arbeidssted, lønn, stillingsprosent, osv.
Når medlemmene sender inn endringer i opplysninger om seg selv på denne måten, havner
de i et såkalt ”venteregister”. BFs sekretariat sjekker manuelt hver enkelt opplysning for å luke ut
åpenbare misforståelser og feilskrivinger. Dette
blir gjort daglig.
Medlemmene finner
lenken til medlemsregisteret fra BFs nettsider. En knapp på
høyre side heter ”Oppdatere medlemsinformasjon”.
Du føres da til innloggings-bildet. Der avkreves
du medlemsnummer og fødselsdato. Medlemsnummer står på adresseetiketten bak på Bibliotekaren.

www.playreklame.no

Se hva vi
har på deg!

VI KAN
AUTOMATISERING
OG SIKKERHET!
IOTEKM GJØR BIBL
- VERKTØY SO ERE OG MER EFFEKTIV
KL
EN
N
HVERDAGE

Vår ﬁlosoﬁ bygger på helhetsprinsippet og vi
leverer løsninger til både store og små bibliotek.
Vi kan levere alt fra sortering, selvbetjening,
alarmporter, etiketter/RIFD-brikker,
implementering, opplæring til konsulentbistand.

Foto: John O’Neill

BS har gjennom mange års erfaring bygget
opp solid kompetanse innen selvbetjenings- og
alarmløsninger for bibliotek. Vi tilbyr løsninger
innen strekkoder, elektromagnetisk alarm (EM)
og RFID.

-også på nett
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Sogn og Fjordane fylkesbibliotek har ledig stilling som:

Spesialbibliotekar/Rådgivar (100 %)
Ved Sogn og Fjordane fylkesbibliotek er det frå 1. januar 2012 ledig fast 100 % stilling som
spesialbibliotekar/rådgivar.
Fylkesbiblioteket er eit utviklings – og kompetansesenter for biblioteka i fylket. Arbeidet er forankra i
Strategisk plan for bibliotekutvikling i Sogn og Fjordane 2011-2014. Fylkesbiblioteket skal i haust
samlokaliserast med fylkeskommunen sin kulturavdeling i nye lokale i Storehagen Atrium.
Fylkesbiblioteket står framfor mange spanande oppgåver.
Vi søkjer ein medarbeidar med brei kompetanse innan bibliotekutvikling og prosjektarbeid
Oppgåver:
yy Arbeide med å realisere strategisk plan for bibliotekutvikling
yy Initiere og koordinere utviklingsoppgåver og prosjektarbeid
yy Delta aktivt i å utvikle nettbasert litteratur- og kulturformidling
yy Det kan verte aktuelt med teneste på bokbåten
Vi søker etter ein person som:
yy Har bibliotekfagleg utdanning eller anna relevant utdanning frå høgskule eller universitet
yy Har relevant IT kompetanse
yy Har erfaring med prosjektarbeid
yy Er utviklings- og resultatorientert
yy Er sjølvstendig, kreativ og initiativrik
yy Er fleksibel og med gode samarbeidsevner
Vi kan tilby:
yy Eit spanande utviklingsmiljø og gode kollegar
yy Gode vilkår for fagleg utvikling
yy Nye og fine kontorlokale
yy Vanlege fylkeskommunale tilsetjingsvilkår

Nærare opplysningar om stillinga får du ved å venda deg til Ágúst Magnússon,
tlf. 57721888 / 90283243.
Opplysningar om søkjar kan verte offentleggjorde sjølv om søkjar har bedt om ikkje å bli oppført på
søkjarlista, jf. Offl.lova §25.
Vi oppmodar alle til å nytte vårt elektroniske søknadsskjema. Det gjer du ved å nytte linken
“Søk stillingen” som du finn i søknadsbiletet. Alternativt kan du senda søknaden som e-post
til postmottak@sfj.no eller som papirpost.
Merk søknaden med A-sak nr. 11/4302
Søknadsfristen er 20.10.2011
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Longyearbyen ligger sentralt plassert på Spitsbergen, hovedøya på Svalbard, midt i en variert
og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne
tettsted med ca. 2000 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bl.a. tilnærmet full
barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv
Longyearbyen lokalstyre ble etablert 1. januar i 2002 som et resultat av en prosess for et
styrket lokaldemokrati i Longyearbyen. Lokalstyret har oppgaver som er tilnærmet lik det en
kommune har på fastlandet, og styres etter tilsvarende regelverk som for kommunene.

Bibliotekar
Til Longyearbyen folkebibliotek søkes bibliotekar i 100 % stilling med hovedansvar for bibliotekets
tilbud overfor barn og ungdom.
Tiltredelse 1.1.2012.
Biblioteket holder til i hyggelige lokaler sentralt i Longyearbyen og er mye brukt av både
lokalbefolkning og besøkende. Vi ønsker å være et utadvendt bibliotek med et variert tilbud, og tilbyr
bl.a. lesering, forfatterbesøk, foredragskvelder, arrangementer for barn, samt aktiviteter overfor
barnehager og skole.
Biblioteket har en omfattende samling med polarlitteratur, og arbeid med denne samlingen er en
prioritert oppgave. Biblioteksystemet Mikromarc benyttes.
Hovedansvarsområdet vil være bibliotektilbudet til barn og unge, men som et lite bibliotek vil generell
publikumsveiledning og utlån, katalogisering, daglige rutiner og arbeid i forbindelse med
arrangementer og utstillinger også være en del av de daglige oppgavene.
Bibliotekets vaktplan innebærer ettermiddags- og lørdagsvakter.
Vi søker en fagutdannet bibliotekar med
•
kunnskap om barne- og ungdomslitteratur
•
erfaring og/eller interesse for arbeid med barn og unge
•
serviceinnstilling, fleksibilitet, gode samarbeidsevner og godt humør
•
evne til selvstendig jobbing
Vi kan tilby
•
interessante og givende arbeidsoppgaver
•
lønn etter avtale
•
et godt arbeidsmiljø
•
gode pensjons- og forsikringsordninger
•
bolig og flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale
•
allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til bibliotekleder Elisabeth Bergstrøm, tlf
79 02 23 42. Det oppfordres til å søke elektronisk på www.lokalstyre.no, innen 2.11.2011
I samsvar med offentlighetsloven § 25 vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens
utløp. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har
anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.
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Sporbarhet

Gjenfinning

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

Centerpoint AS er et konsulent- og rekrutteringsselskap, og opererer innen olje/gass/energiog 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.centerpoint.no
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Færre bibliotek
i Sverige
Redusert antall offentlige
bibliotekfilialer, bøker og
ansatte. Men like mange
går til biblioteket.
Kungliga biblioteket – Sveriges nasjonalbibliotek – offentliggjorde i slutten av
september sin foreløpige statistikk for
folkebibliotek for årene 2009-2010. Den
endelige statistikken blir ikke presentert
før i desember.
Foreløpige tall fra den svenske folkebibliotekstatistikken for 2010 viser at 45
bibliotekfilialer har blitt stengt fra 2009 til
2010. Dette er en fortsettelse av den nedadgående trenden som har pågått lenge.
I 2001 var det 1415 bibliotek i Sverige, i
2010 var dette redusert til 1215. Antall medier i bibliotekene synker også – fra 2009
til 2010 ”forsvant” to millioner bøker.
Flere låntakere, mindre stab
Samtidig med at bibliotekfilialer stenges,
reduseres også antall ansatte i de kommunale bibliotekene. Over 200 ansatte
har måttet slutte. Færre ansatte gir service til en voksende befolkning på stadig
færre steder. Antall aktive låntakere og
besøkende er likevel stort sett uendret. I
2010 var det mer enn 67 millioner besøk
i folkebibliotekene i Sverige.
Nedlegging av folkebibliotekfilialer påvirker også antall skolebibliotek, siden de i
en del tilfelle har vært integrert med filialer
som har forsvunnet.
Økt kreativitet
I takt med at bibliotek legges ned, finner de bibliotekansatte på flere og mer
kreative måter å nå sitt publikum på. Små
distribusjonsteder opprettes i butikker,
svømmehaller og helseinstitusjoner.
Møteplasser med bibliotektjenester
opprettes noen ganger der det tidligere var en bibliotekfilial og bokkasser
sirkulerer blant familier via barnehager.
Antallet slike andre utlånssteder har økt
til nærmere to tusen. Dette innvirker på
mulighetene til å registrere alle de reelle
lånene som skjer. I 2010 ble det registrert
nesten to millioner færre utlån fra svenske
folkebibliotek enn året før.

KLEPP KOMMUNE
Klepp kommune ligg midt på Jæren, 25 km sør
for Stavanger. Landskap og natur er prega av
jordbrukslandskap, mildt kystklima og lange flotte
sandstrender. Kommunen har vel 17 000 innbyggjarar. Stavanger lufthavn, Sola ligg få kilometer
nord for kommunegrensa og Jærbanen går gjennom den austre delen av kommunen.

BIBLIOTEKSJEF
st.nr 10/2103
2. gangs utlysning

Frå 01.01.2012 er det ledig 100% fast stilling som biblioteksjef
ved Klepp bibliotek.
Biblioteket har fem årsverk og er lokalisert i Klepp rådhus. I stillinga inngår fag- og utviklingsansvar for biblioteket, dagleg drift,
samt personalansvar og økonomioppfølging.
Klepp kommune søkjer ein kreativ medarbeidar som har gode
samarbeidsevner, er serviceinnstilt, har gode leiareigenskapar og
som kan jobbe sjølvstendig. Du må ha godkjent bibliotekfaglig
utdanning, god IKT-kompetanse og vere utviklings- og resultatorientert. Personlege eigenskapar vil bli tillagt vekt.
Biblioteket bruker biblioteksystemet Mikromarc og samarbeider
med Sola og Time bibliotek med bl.a. felles katalog. Du blir
med i eit fagleg samarbeid for å vidareutvikla eit framtidsretta
bibliotek. Viktige oppgåver blir å utvikle bruken av digitale ressursar, samt tilrettelegga for gode opplevingar og informasjon
for brukarane.
Me kan tilby: utfordrande, meiningsfylte og varierte arbeidsoppgåver i eit aktivt og veletablert bibliotek, samt gode pensjons- og
forsikringsordningar. Løn etter avtale, tilsetjing på vanlege kommunale vilkår. Kvelds og laurdagsvakter inngår i arbeidstida.
Nærare opplysningar hos biblioteksjef Elisabeth Kolstø, 51429871
eller kommunalsjef Kåre Strand, 51429861.
Søknadsfrist: 28. oktober 2011
Søknaden sendes elektronisk, sjå klepp.kommune.no, Ledige
stillingar under Sjølbetjening.
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ISDN

ISBN

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

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.
Xtra personell – stolt leverandør av flinke folk.

tlf: 02360

www.xtra.no

Vår postadresse!
Bibliotekarforbundets sekretariat
flyttet i vinter. Dermed har vi også
fått ny postadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum,
0103 Oslo

FINNMARK INTERNASJONALE

Godt lesestoff:
Vinneren av Nordisk Råds litteraturpris i 2011,
islandske Gyrðir Elíasson, Beate Grimsrud og
finsk-samiske Kerttu Vuolab er alle med på
å sette fokus på temaet språk når Finnmark
internasjonale litteraturfestival arrangeres for
andre gang fra onsdag 29. februar til søndag
4. mars 2012 i Kirkenes.

www.dagogtid.no

Språkforhold i nord, språk som identitets- og
kulturbærer, og ikke minst språket som råstoff
for litteratur, i original og i oversettelse, vil belyses under festivalen. Språkviter og forfatter
Helene Uri kommer til festivalen og det samme
gjør den russiske forfatter og skuespiller Jevgenij Grisjkovets.
Programmet blir variert, med tilbud til alle aldersgrupper. Anna Fiske, Tor Åge Bringsværd,
Aina Basso, Morten Jentoft… Følg med på
www.finnlitt.org for lanseringer og programslipp utover høsten.
Velkommen til en litteraturfestival i Norges
mest spennende språkområde, 29. februar til
4. mars 2012.
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Foto: Morten Borgestad

Alt det du gjorde, vil barnet ditt
også gjøre – pluss litt til
Visste du at i det barna dine fyller 20 år, så er de kanskje ikke lenger dekket av dine forsikringer? Vi vet at du er bekymret
for dem, men fra og med nå er du satt på sidelinja. Sørg i hvert fall for at de er forsikret – det er nå de trenger det som mest.
Alt du trenger å gjøre er å ringe oss på 03100 eller se gjensidige.no/ys, så kan vi ta vekk noen av dine bekymringer.
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Sykefraværet opp nesten 5 prosent
Det totale sykefraværet var i 2. kvartal på
6,8 prosent, en økning på 4,6 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Sykefraværet 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 arbeidsledigheten 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.

- 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 involverte 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 mellom 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 restaurantvirksomhet med 6,8 prosent og transport og kommunikasjon
med 6,2 prosent. Sykefraværet har økt i alle næringer i løpet
av det siste året.

Stillingsannonser i Bibliotekaren
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 sykemeldingsblankett 1. september i år åpner for kommunikasjon mellom lege,
arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom hele sykmeldingsperioden,
og introduserer samtidig avventende sykmelding.

Trenger du en ny medarbeider?
Er du på bibliotekarjakt?

BF-stipend til
studentmedlemmer
Bibliotekarforbundets forbundsstyre
vikariat
har satt av inntilLedig
kr 20 000
i 2008 til stipend for
studentmedlemmer
av BF Nesodden bibliotek
ved
ved Høgskolen i Oslo

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.

Bruk Bibliotekaren til å komme i
kontakt med aktuelle søkere!

UNIVERSITETET I AGDER SØKER:

Ledig vikariat
ved Nesodden bibliotek

SPESIALBIBLIOTEKAR/
SENIORKONSULENT

og UniversitetetNesodden
i Tromsø. 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
Stipendet skal brukes
vakker til
og landlig, med god og rask kommunikasjon til og fra Aker brygge i Oslo og Lysaker
deltakelse på konferanser
i Bærum. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender, rikt kulturliv og
og seminar
innen
et bibliotekbransjen.
godt
skoleog barnehagetilbud.
Nesodden
kommune
skal det være
Nesodden
kommune,
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sine
ca 17.000
innbyggere, I er
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bo-kommune
som godt å bo i alle
livets faser.
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mot Oslofjorden og Bundefjorden. Attraktiv, fordi den er
Forbundsstyret
skal ha
vakker og
landlig, med Det
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og rask
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til og fra Aker brygge i Oslo og Lysaker
er ca
1200utbytte
ansatte i Nesodden kommune. Som ansatt nyter du godt av våre gode låne-,
kortfattet
rapport om
hvilket
i Bærum.
Her er turterreng
både
sommer
og
vinter,
mange
badestrender,
rikt
kulturliv
og
pensjons- og forsikringsordninger, bedriftsidrettslaget vårt og personalhytta
på fjellet. Vi
hadde
av deltakelsen.
et godt man
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I Nesodden
kommune
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bo i alle
leverer avanserte
tjenester, med
krav til skal
høy kvalitet
i allegodt
ledd.åDerfor
trenger vi deg med
livets faser.
god kompetanse og ønske om videre utvikling. Vår visjon er mangfold og muligheter.
Søknad sendes bf@bibforb.no.

Universitetsbiblioteket
Ref. 95/08

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

Søknadsfrist: 20.10.08

Det er ca 1200 ansatteFra
i Nesodden
kommune.
nyter
du godt
av ivåre
låne-,
1. september
2008 erSom
det ansatt
ledig ett
1- årig
vikariat
50%gode
stilling
som bibliotekar ved
Detog
er forsikringsordninger,
ingen søknadsfrist,
Nesodden bibliotek.
Biblioteket har vårt
6 ansatte
fordelt på 5,5 på
årsverk,
pensjonsbedriftsidrettslaget
og personalhytta
fjellet.ogVier i dag lokalisert
søknader kan
sendes
hele krav
året.
på Skolefall.
Det til
er høy
imidlertid
vedtatt
biblioteket
av de
leverer avanserte
tjenester,
med
kvalitet
i alleatledd.
Derfori løpet
trenger
vi nærmeste
deg med årene skal flytte
til nyeom
lokaler
i detutvikling.
planlagteVår
kommunesenteret
på Tangenåsen.
Nesodden bibliotek er inne
god kompetanse og ønske
videre
visjon er mangfold
og muligheter.
Har du spørsmål,
i en svært positiv utvikling, med stor økning i besøk og utlån. Vi ønsker å utvikle en fremtidsrettet
biblioteksdrift,
og søker
etter
en kreativ
engasjert
deltager
i vårt team.
ring BFs sekretariat
09 00.
Fra 1. september
2008
er 48
det02
ledig
ett 1- årig
vikariat
i 50%
stillingogsom
bibliotekar
ved

Full utlysing på www.nav.no og www.uia.no/stilling
eller ved personal- og organisasjonsavdelingen
tlf. 38 14 10 00.
UNIVERSITETET I AGDER
GIMLEMOEN 25A SERVICEBOKS 422
4604 KRISTIANSAND
TELEFON 38 14 10 00 postmottak@uia.no www.uia.no
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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.

Nesodden bibliotek. Biblioteket har 6 ansatte fordelt på 5,5 årsverk, og er i dag lokalisert
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kompå Skolefall. Det er imidlertid
at biblioteket iPersonlige
løpet av de
nærmeste
skalstor
flytte
penserevedtatt
for utdanningskravet.
egenskaper
vil årene
bli tillagt
vekt.
til nye lokaler i det planlagte kommunesenteret på Tangenåsen. Nesodden bibliotek er inne
i en svært positiv utvikling,
medopplysninger
stor økning om
i besøk
og utlån.
ønsker
å utvikletilen
fremNærmere
stillingen
kan fåsVived
henvendelse
biblioteksjef
Ib Aarmo på
tidsrettet biblioteksdrift,
søker etter
en kreativ
og e-post:
engasjert
deltager i vårt team.
tlf og
66916052
/ 95150883
eller
ib.aarmo@nesodden.kommune.no
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Søknad med utdanning
CV og bekreftede
kopier sendes
bibliotek,
For stillingen kreves bibliotekfaglig
på bachelornivå.
RelevantNesodden
erfaring kan
kom- Kapellveien2,

BIBLIOTEKSJEF TRONDHEIM pensere
FOLKEBIBLIOTEK
1450 Nesoddtangen
innen 3. september
For elektronisk
for utdanningskravet.
Personlige egenskaper
vil bli tillagt2008.
stor vekt.

søknad, gå inn på

www.nesodden.kommune.no

opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til biblioteksjef Ib Aarmo på
Vil du være leder for Trondheims
størsteNærmere
kulturhus?

tlf 66916052 / 95150883 eller e-post: ib.aarmo@nesodden.kommune.no


Vi søker etter en resultatorientert person med
bibliotekarutdanning eller annen høyere
  fra
 
  eller
 
  med
 CV
 og bekreftede
  
utdanning innen kulturrelaterte fagområder.Erfaring
bibliotek
annen
Søknad
kopier sendes Nesodden bibliotek, Kapellveien2,

 
      
 
 
   
   

  
  

    2008. For elektronisk søknad, gå inn på
kulturinstitusjon er nødvendig.
1450
Nesoddtangen
innen3.september
             

  

          www.nesodden.kommune.no
             

   og
 
   finnes
 på
          
Nærmere informasjon om Trondheim folkebibliotek
stillingen


 
 
 
 www.trondheim.kommune.no/folkebiblioteket

 

 
 
 
  
   
    
 

   
www.trondheim.kommune.no/stillingledig

  
 

              
Søknadsfrist 19. september
2008
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  Gerhard
Kontaktpersoner: Kommunaldirektør
0047
91 11 24
66,$%&'()*%%$
eller rådgiver   (+(((,-.
 
                    
     
Tone Christensen, tlf. 0047 95 26
35 19.       
Det er ledig stilling som fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune.
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For informasjon, sjå vår heimeside; www.sfj.no eller ta kontakt med konstituert fylkesbibliotek/     !
    000# sjef
 Anja


Angelskår
Mjelde, tlf 57 27 18 87 / 99 25 73 56 eller fylkesdirektør Ingebjørg
HOVEDBIBLIOTEKAR




 

     



Erikstad tlf 57 82 50 03 / 41 53 09 41.
BIBLIOTEKAR
2. gangs utlysning VED
1  !!  #!    2 $%&'()*),
/     !
    000#  Søknadsfrist
  15. september.
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
I AGDER
/




!




000#



Ved Universitetsbiblioteket i Agder er det ledig en fast
100
%

3!          
stilling som leder av virksomhetsområdet samlinger. 

 



Det er
ledig
stilling
som fylkesbiblioteksjef
i Sogn og Fjordane fylkeskommune.
1  !!

#!
   
2
$%&'()*),
Ref nr 83/08

Fylkesbiblioteksjef

"k^\_©g`jcch`Vei^a\_Zc\Za^\

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

  

   Fylkesbiblioteksjef


 
 
   
      
  !
     ""  # $%&'()*%%$

Stillingen skal ivareta oppgaver knyttet til universitets1  !!  #!    2 $%&'()*),
biblioteket som helhet.
3!som
For informasjon,
sjå vår heimeside;
www.sfj.no eller ta kontakt med konstituert fylkesbibliotek26 | Bibliotekaren
8/2008
Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % fast stilling
107 x 55,5
sjef Anja Angelskår Mjelde, tlf 57 27 18 87 / 99 25 73 56 eller fylkesdirektør Ingebjørg
bibliotekar,
med arbeidssted
Kampus
Kristiansand.
3!
Universitetsbiblioteket
består
av fem
bibliotek lokalisert
i 
Erikstad tlf 57 82 50 03 / 41 53 09 41.
Arendal,
Grimstad
og
Kristiansand,
og
utfører
til
sammen
25
Trenger du en ny medarbeider? Er du på bibliotekarjakt?
Universitetsbiblioteket
i Agder
er lokaliserti på
universitetets studiårsverk
- 17 av disse ved
virksomheten
Kristiansand.
Bruk
Bibliotekaren
til
å
komme
i
kontakt
med
aktuelle
søkere!
FYLKESBIBLIOTEKSJEF – VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
Søknadsfrist
15. september.
BIBSYS
brukes som
biblioteksystem.
For informasjon
om 25
Vi utkommer hyppig, du treffer bibliotekarer esteder
og bibliotekari Arendal,
Grimstad
og Kristiansand,
med til sammen
Kvinnherad kommune har 13.100
Det er ledig 100% fast stilling som fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder fylkeskommune,
i hele
vi er rimelige:
BIBSYS utvikler IT-løsninger for bibliotek,studenter
forskning
oglandet på en effektiv måte. ogårsverk.
innbyggjarar . Kommunen ligg i SunnRegionalavdelingen.
universitetet
og universitetsbiblioteket,
http://www.uia.no
For informasjon
om Universitetet se:
i Agder
og universitetsåttendedels side
publisering.
er en16174631.
sentral leverandør tilEninstitusjoner
i er gratis! Kvart side koster 600. En halv
hordland, mellom Bergen, Haugesund
Fullstendig utlysingstekst av stillingen
på www.finn.no,Vi
finnkode:
biblioteket:
kr 1400. En hel side kr 2600. Alle priser
pluss mva. www.uia.no
og Odda. Rosendal er administrativt
Universitets- og Høgskolesektoren, andreside
forskningsStillingen
Kontaktperson for stillingen: Seksjonsleder Rune Holbek tlf. 38 07 45 66, eller fungerende
Ta kontakt med redaktør Erling Bergan: 91 31
80 01, ellerer tillagt faglig ansvar for virksomhetsområdet
fylkesbiblioteksjef Kari Skibenesinstitusjoner,
tlf. 38 07 47 38.
senter.
Husnes er største tettstaden
forvaltningsinstitusjoner og Nasjonalsamlinger.erDette
innebærer
blant annet koordinering,
erling.bergan@bibforb.no.
26 | Bibliotekaren 8/2008 og har vidaregåande skule og hanStillingen
knyttet
til virksomhetsområdet
Fag og formidling,
Bibliotekarforbundets forbundsstyre
Søknadsfrist: 2. mars 2009
biblioteket. Produktene våre er utviklet i samarbeid
utvikling og kvalitetssikring av oppgaver knyttet til 80 x 42
delssenter. Kvinnherad har eit manghar satt av inntil kr 20 000
med bibliotekene.
med særlig ansvar i forhold til lærerutdanningene og fagområdet
medievalg, innkjøp, registrering og behandling av
faldig kulturliv. Sjø, fjell og bre gjev
i 2008 til stipend for
pedagogikk.
Oppgavene
er
allsidige,
med
hovedvekt
på
samlingsBIBSYS er et forvaltningsorgan, underlagt
naturtilhøve for friluftsliv heile året.
studentmedlemmer av BF
mediesamlingene, trykt og elektronisk - for hele
For arbeidsgivere som vil vite mer om hvordan
utvikling,
publikumsarbeidDen
og veiledning/undervisning
studenter
Kunnskapsdepartementet, administrativt organisert
ved Høgskolen i Oslo
universitetsbiblioteket.
som tilsettes vil delta iav
operativ
og Universitetet i Tromsø.seniorpolitikk kan være nyttig for virksomheten.
under Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
og
ansatte
drift,
blant annet med vakter. Leder av virksomhetsområdet
som er arbeidsgiver for våre nåværende 43 ansatte.
møter i bibliotekets ledermøte.
Stipendet skal brukes til
For stillingen kreves bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Se mer på BIBSYS nettside: www.bibsys.no
deltakelse på konferanserFor arbeidstakere som vil vite mer om hvilke
60 x 31
Kvinnherad bibliotek er det ledig 100% vikariat
Skule- og kulturkontoret
og seminar innen bibliotekbransjen.
eller
tilsvarendekreves
utdanning.
For stillingen
bibliotekfaglig utdanning på minimum
muligheter de har som Ved
seniorer.
FAUSKE KOMMUNE
som biblioteksjef 01.02.2009-31.01.2010. Mogleg for
bachelornivå,
gode
IKT-kunnskaper
og relevant erfaring.
Relevant
erfaring
og gode
IKT- og språkkunnskaper
vil bli vektlagt. Fauske kommune er regionsenter i Indre Salten medfast
nær
10.000 innbyggere. Kommunesenteret ligger ca. 6 mil
tilsetjing.
Forbundsstyret skal ha
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Bodø og
sentralt
plassert
ved jernbane
og vil
E6. Kommunen
et godt
utbygd skole-, service- og fritidstilbud.
Forutbytte
tillitsvalgte
som
vite merhar
om
hvordan
kortfattetfrarapport
omerhvilket
Viktigste
næringsveier
er offentlig og privat
har spennende,
vakker og variert
natur med
Nærmare
opplysningar
ved biblioteksjefen
telefon
Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi søker en initiativrik, målrettet
man hadde
av deltakelsen.
seniorpolitikk
kantjenesteyting.
bidra
til Kommunen
bedre
arbeidsmiljø
53482777/91667060 eller kultursjefen telefon
Vi
søker en medarbeider
somsom
ønsker
å være
pådriver i den
rike muligheter til inspirasjon og rekreasjon.
og serviceinnstilt
medarbeider
vil trives
meden
undervisnings45 x 23 og
Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 )
og mer motiverte kolleger.
53483195/91531487.
Søknad sendes bf@bibforb.no.
bibliotekfaglige
utviklingen,
og
som
vil
bidra
til
å
skape
et
veiledningsoppgaver, og som vil være med å videreutvikle universimest
mulig
tilgjengelig
og
godt
tilbud
for
bibliotekets
Det er ledig 100% fast stilling som biblioteksjef i Vang i Valdres.
tetsbiblioteket i Agder som ressurs for studenter og ansatte. Det er ingen søknadsfrist,
Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.
brukere. Evne og vilje til teambygging, samarbeid og
Biblioteket held til i nye lokaler i Vang sentrum med barne- og ungdomsavdeling,
søknader kan sendes hele året.
vaksenavdeling, fagavdeling og galleri.
kommunikasjon vil være avgjørende.
BIBSYS utvikler IT-løsninger for bibliotek, forskning og
Søknadsfrist 15. desember.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile
mang33,75
x 17,5
publisering. Vi er en sentral leverandør til institusjoner i
Har
du spørsmål,
Fauske
bibliotek
har fra 01.01.2009 ledig fast stilling i 100% som bibliotekar.
I tillegg til drift av biblioteket så ønskjer me at biblioteksjefen skal:
foldetstatlige
i befolkning.
Det er derfor
et ipersonalpolitisk
mål gjenspeile
å oppnå
enBFs sekretariat 48 02 09 00.
www.kvinnherad.kommune.no
ring
FAUSKE
KOMMUNE
Den
arbeidsstyrken
skal
størst mulig grad
• saman med skulane og barnehagane legge til rette for gode litteraturopplevingar
Universitets- og Høgskolesektoren, andre forskningstil åleselysten til barn og ungdom
Arbeidsoppgaver
vil hovedsakelig
være
katalogisering, samlingsutvikling
skranketjeneste.
Fauske kommune og
er regionsenter
i Indre Salten med nær 10.000 innbyggere. Kommunesenteret ligger ca. 6 mil
Myndighetene,
partene
arbeidslivet
ogpersoner
Senter
for
seniorpolitikk
står bak
vinnvinn-kampanjen:
balansert
alderskjønnssammensetning
og rekruttere
med
ogLyst
stimulere
mangfoldet
i befolkningen.
Det eri derfor
et personalpolitisk
institusjoner, forvaltningsinstitusjoner og NasjonalBodø og er sentralt plassert ved jernbane og E6. Kommunen har et godt utbygd skole-, service- og fritidstilbud.
• organisere
arbeidet med Den kulturelle skulesekken i Vang kommune
K¨gZbZYji[dgbZ[gZbi^YZch


innvandrerbakgrunn.
Personer
med og
innvandrerbakgrunn
oppfordres
mål å oppnå en balansert
alderskjønnssammensetning
ogha 3-årig bibliotekfaglig høyskoleutdanning og fra
Søkere
må
gode
datakunnskaper.
biblioteket. Produktene våre er utviklet i samarbeid
Viktigste næringsveier er offentlig og privat tjenesteyting. Kommunen har spennende, vakker og variert natur med
• organisere/legge til rette for gode kunst- og kulturopplevingar i m.a. biblioteket sitt galleri
x 13
rekruttere
personer med innvandrerbakgrunn. Personer25med
til
å søke stillingen.
 YViVhnhiZbZg[dgjc^kZgh^iZid\]©\h`daZg4
rike muligheter
inspirasjon
og rekreasjon.
Sunndal kommune ligger i Møre og Romsdal
ogtilhar
ca. 7500
med bibliotekene.
medfører
1-2 ettermiddagsvakter pr. uke og lørdagsvakt 1-2 g. i måneden.
36Arbeidstiden
| Bibliotekaren
12/2008
innvandrerbakgrunn
oppfordres
til Bergan
å søke stillingen.
Vi søkjer etter
ein medarbeidar som:
Bibliotekarforbundets
redaktør
Erling
arrangerer
innbyggere,
hvorav ca. 4.000 bor i kommunesenteret SunnJik^`aZY^c`dbeZiVchZd\Zg[Vg^c\

• har godkjent bibliotekarutdanning
BIBSYS er et forvaltningsorgan, underlagt
dalsøra.
Hydrokultur
Aluminium
er dentlf.største
arbeidsplassen
i
Den til
som
tilsettes
har rettigheter og
og andre
plikter etter
de bestemmelser
studietur
Egypt
for bibliotekfolk
interesserte.
Nærmere
opplysninger:
Enhetsleder
Sigrun
Fostad
75
60
07
47/480
08
174.

^ZihiZg`i[V\a^\b^a_©4
• er positiv, serviceinnstilt og lett å samarbeide med
19 x 10
Den
tilsettes
harble
rettigheter
ogog
etter
de stillinger
kommunen. Kommunen har et godt utbygd barnehage-, skole-,
Kunnskapsdepartementet, administrativt organisert
tilsom
enhver
tid
gjelder
for
tekniske
administrative
ved
8.-16.som
november.
Turen
kunngjort
i plikter
midten
av juni
og
• er7^YgVi^a\_©gZZi\dYihdh^Vaid\
løysings- og utviklingsorientert


gjelderkulturvanligeogkommunale
ansettelsesvilkår, herunder 6 mnd prøvetid.
bestemmelser
som
til
enhver
tid
gjelder
for tekniske
ogstillingen
fritidstilbud.
under Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
var i ferd
med å ibli
fulltegnet
førforetas
måneden
var
omme.For
All
Universitetet
Agder.
Tilsetting
av Tilsettingsråd
for
tekniske/
• har interesse for kulturarbeid
Fauske
bibliotek
hargjeldende
fra 01.01.2009
fast stilling i 100% som bibliotekar.
pensjonsordning
i KLP.
Lønn
i h.h.t.
loverledig
og avtaleverk.
 j[dgbZaib^a_©ZcYVWZYgZ4
administrative
stillinger
ved Universitetet
i Agder.Kommunen
Tilsetting har gunstig
For ytterligere
opplysninger
vises
til vår
hjemmeside.
som er arbeidsgiver for våre nåværende 43 ansatte.
informasjon
om turen
ligger på
nettsider www.bibforb.no.
administrative
stillinger
vedBFs
Universitetet
i Agder.
Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være katalogisering, samlingsutvikling og skranketjeneste.
Vi kan tilby
eit godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig løn i naturskjønne
6gWZ^YZbZYbdYZgcZbZidY^``!
 Vang! 
foretas av tilsettingsråd for teknisk-/administrative stillinger
Dersom flere er interessert i en slik tur, vurderes bådeFauske
en kommune har lagt til rette for elektronisk søkning på ledige stillinger:
Se mer på BIBSYS nettside: www.bibsys.no
ved Universitetet i Agder.
 ^ciZgcVh_dcVaZhiVcYVgYZgd\eZc`^aYZ`dYZ4
Søkere må ha 3-årig bibliotekfaglig høyskoleutdanning og gode datakunnskaper.
Biblioteka i Valdres samarbeider etter ”Regional bibliotekplan for Valdres”. Sjå:
ekstra-tur
i høst
og eventuelt
turerlønnsregulativ
i 2009. Meld
fra www.fauske.kommune.no
om 90.205,
Stillingen
lønnes
etter Statens
lønnsplan
Kulturtjenesten
http://www.oppland.no/Documents/fylkesbiblioteket/Bibliotekplan%20Valdres.pdf
9ZaiV^cVh_dcVaid\^ciZgcVh_dcVaihVbVgWZ^Y4
interesse
for
dette
til
erling.bergan@bibforb.no.
Spørsmål
Arbeidstiden
medfører
1-2
ettermiddagsvakter
pr.
uke
og
lørdagsvakt
1-2
g.
i
måneden.
stillingskode
1515,
ltr.
43-50.
For
spesielt
godt
kvalifiserte
søkere
Bibliotekaren 9/2008 | 29
Sunndal folkebibliotek
Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, l.pl. Dokumentasjon
90.205,
på opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju eller på forespørsel.
6gWZ^YZ^iZVbbZYHXgjb!hb^Y^\V\^aZ 
kan rettes
til Erling
Bergan
3152-56.
80 01.For spesielt godt
kan
lønn
vurderes.på 91 ltr.
Du kan lese meir om Vang kommune og biblioteket på nettsidene våre:
Nærmere opplysninger: Enhetsleder kultur Sigrun Fostad tlf. 75 60 07 47/480 08 174.
kodehøyere
1077,
hovedbibliotekar,
http://www.vang.kommune.no/artikkel.aspx?AId=1&MId1=599
 d\^iZgVi^kbZidY^``4
Søknadsfrist:
1.desember 2008
kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen
går
For stillingen gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår, herunder 6 mnd prøvetid.
Nærmere
opplysninger
fås vedPensjonskasse.
henvendelse til universitetsbiblioKommunen har gunstig pensjonsordning i KLP. Lønn i h.h.t. gjeldende lover og avtaleverk.
lovfestet innskudd
til Statens
Meir informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte skule- og kultursjef
Frå 01.09.2008 er det ledig 100% fast stilling som bibliotekar
Jon Eggen,9V`VcZcVkkgZhi^aa^c\Zgk¨gZcdZ[dgYZ\
tlf. 61 36 85 42 og/eller biblioteksjef Renate Remme Øverseth, 61 36 85 66.
tekar Henry Langseth, tlf. 38 14 12 10, e-post: Henry.langseth@uia.no
kommune
har50/50
lagt til rette
for elektronisk
i Sunndal kommune. Fauske
Stillinga
er delt
mellom
grunn-søkning på ledige stillinger:
Opplysninger
om stillingen
kan fås ved
henvendelse
til 11 10/
eller
biblioteksdirektør
Else-Margrethe
Bredland,
tlf. 38 14
I Vang kommune er det også ledig stilling for førskulelærar, sjukepleiar og vernepleiar,
skoletjenesten i Sunndal
og Sunndal folkebibliotek. Sunndal
www.fauske.kommune.no
bibliotekdirektør
Else-Margrethe
Bredland, tlf 38 14 11 10,
918
73 533, e-post:
else.m.bredland@uia.no
kontakt oss for meir informasjon.
hovedbibliotek og 3 filialer, og det er
Tinnfolkebibliotek
kommune harbestår
6100av
innbyggere
Dokumentasjon
på opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju eller på forespørsel.
mobil 918 73 533, e-post else.m.bredland@uia.no
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studentmedlemmer
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VANG KOMMUNE

Studietur til Cairo
og Alexandria

BIBLIOTEKAR
2.
gangs utlysning VED
UNIVERSITETSBIBLIOTEK
Ved Universitetsbiblioteket i Agder er

Biblioteksjef

3! 

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

HOVEDBIBLIOTEKAR

stilling som leder av virksomhetsområ
Ref nr 83/08
Stillingen skal ivareta oppgaver knytte
biblioteket som helhet.
Ved Universitetet i Agder er det ledig en
bibliotekar,
med arbeidssted
Kampus
Kris
Universitetsbiblioteket
består
av fem
b
Arendal, Grimstad og Kristiansand, og
Universitetsbiblioteket
i Agder
er lokalise
årsverk - 17 av disse ved
virksomheten
BIBSYSi Arendal,
brukes som
biblioteksystem.
esteder
Grimstad
og Kristians
universitetet
og universitetsbiblioteket
årsverk. For informasjon
om Universitete
biblioteket: www.uia.no
Stillingen er tillagt faglig ansvar for vi
samlinger.erDette
innebærer
blant anne
Stillingen
knyttet
til virksomhetsomr
utvikling og kvalitetssikring av oppgav
med særlig ansvar i forhold til lærerutda
medievalg, innkjøp, registrering og be
pedagogikk. Oppgavene er allsidige, med
mediesamlingene, trykt og elektronisk
utvikling, publikumsarbeidDen
og veiledning/
universitetsbiblioteket.
som tilsett
og
ansatte
drift,
blant annet med vakter. Leder av
møter i bibliotekets ledermøte.
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Nærmere
opplysninger
fås vedPensjons
henvend
lovfestet innskudd
til Statens
tekar Henry Langseth, tlf. 38 14 12 10, e-po
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Studietur til Cairo
og Alexandria
Stillingsannonser i Bibliotekaren

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.

ved Rjukan bibliotek
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grunnskoler
i kommunen.
Biblioteket har ikkekan
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siden
Søknad
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en7169
sterk stilling
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servicekontoret
i Sunndal
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stil-innhold
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i lokalmiljøet.
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biblioteka
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9000.
Sunndal
PostboksStillinga
94, 6601
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hadde
av deltakelsen.
ling på voksenavdelinga,
somPostadr.:
ble ledig fra
1. aug., kommune,
om til
Det er ingen
søknadsfrist,
grunnskolane
i kommunen,
og skal ivareta samarbeidet melSunnslsøra.
barnebibliotekarstilling.
Biblioteket har ikke hatt egen barnebibliotekar
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lom folkebiblioteket og grunnskole-tjenesten. Formidling til
søknader kan sendes hele året.Søknad sendes bf@bibforb.no.

stillinga ble inndratt i 2004, og nå barn
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100%
er stilen viktig del av arbeidet, samt ansvar for

Søknadsfrist:
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Søknadsfrist: 15. nov.
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barnebibliotekarstilling.

Mer info: www.tinn.kommune.no
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Du vil få ansvar og oppgaver innen blant annet litteratur- og samSøknadsfrist:
lingsutvikling for voksne, og IKT.
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• har godkjent bibliotekarutdanning
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Du kan lese meir om Vang kommune og biblioteket på nettsidene våre:

Biblioteksjef
http://www.vang.kommune.no/artikkel.aspx?AId=1&MId1=599
3! 
Bibliotekaren
8/2009
Stipendet skal brukes til
deltakelse på konferanser
og seminarMeir
innen informasjon
bibliotekbransjen.
om stillinga

ledig 100% vikariat
kan du få Ved
vedKvinnherad
å kontaktebibliotek
skule- er
ogdet
kultursjef
som biblioteksjef 01.02.2009-31.01.2010. Mogleg for
Jon Eggen, tlf. 61 36 85 42 og/eller biblioteksjef
Renate Remme Øverseth, 61 36 85 66.
fast tilsetjing.

Forbundsstyret skal ha
kortfattet rapport om hvilket utbytte
Vang
kommune er det
man haddeIav
deltakelsen.

også ledig stilling
for førskulelærar,
og vernepleiar,
Nærmare
opplysningar sjukepleiar
ved biblioteksjefen
telefon
kontakt oss for meir informasjon.
53482777/91667060 eller kultursjefen telefon

Søknad sendes bf@bibforb.no.

53483195/91531487.

Søknad merka med ”arkivsak nr 08/729” kan du sende elektronisk via våre internettsider:
Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.
eller i vanleg post
til Vang kommune, rådmannen, 2975 Vang i Valdres

Det er ingen
søknadsfrist,
www.vang.kommune.no
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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.

Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og
Søknad med CV og bekreftede kopier
om utdanning og erfaring sendes elektro
sendes Universitetet i Agder, Personal
søknad”. Alternativt kan søknad og CV med
organisasjonsavdelingen,
Serviceboks
om
utdanning
og Søknaden
praksis sendes
Universi
innen
18.04.08.
merkes
med
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 4
innen 01.08.08. Søknaden merkes me

31.07.08

Oppegård
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Bibliotekar – 100 % fast stilling

Kvinnherad kommune har 13.100
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/
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senter. Husnes er største tettstaden
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eit godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig og
lønhar
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vidaregåande skule
og hanBibliotekarforbundets
forbundsstyre









delssenter. Kvinnherad har eit manghar satt av inntil kr 20 000
faldig kulturliv.
Sjø, fjell ogSjå:
i 2008 til stipend
for i Valdres samarbeider etter ”Regional bibliotekplan
Biblioteka
for Valdres”.
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  bregjev 2 $%&'()*),
naturtilhøve for friluftsliv heile året.
studentmedlemmer
av BF
http://www.oppland.no/Documents/fylkesbiblioteket/Bibliotekplan%20Valdres.pdf

ved Høgskolen i Oslo
og Universitetet i Tromsø.
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Det er ingen søknadsfrist,
Har du spørsmål,
kan sendes hele året.
ringvilBFs
48i bibliotekets
02 09søknader
00. IKT-arbeid:
Stillinga
ogsåsekretariat
være sentral
vi
ønsker søkere som gjerne tar i bruk den nye teknologien i
Har du spørsmål,
formidlingsarbeidet, har kjennskap til biblioteksystemet
MiBFs sekretariat 48 02 09 00.
kromarc, og drifte heimeside for Sunndalring
folkebibliotek.

Nærmere opplysninger v/ biblioteksjef Ingeborg Sæther, tlf.
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studentmedlemmer

Ledig stilling som
barnebibliotekar
ved Rjukan bibliotek

FYLKESBIBLIOTEKSJEF – VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Postadresse :
Foretaks nr. :

BF-stipend til
studentmedlemmer

grunnskoler
og 9ligger
øver st i ikommunen.
Telemark ved
Søknadsfrist:
Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger Hardangervidda med tettstedet
Rjukan 1.desember 2008
Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål
er tillagt Kommunen
ansvaret forharkoordi¬nering av biblioteka i
om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken ”Send somStillinga
kommunesenter.
sendes Universitetet i Agder, Personal- og
i kommunen,
og skal ivareta samarbeidet melgodt næringsliv
og utdanningssøknad”. Alternativt kan søknad og CV med fullstendige opplysninger et grunnskolane
organisasjonsavdelingen,
Serviceboks 422, 4604 Kristiansand
lombl.a.
folkebiblioteket
og grunnskole-tjenesten.
Formidling til
med videregående
skole,
om utdanning
og Søknaden
praksis sendes
Universitetet
Agder,
Personal- og tilbud
innen
18.04.08.
merkes
med ref.i nr
19/08.
Bibliotekarforbundets
forbundsstyre
barn
og
unge
er
en
viktig
del av arbeidet, samtSunndal
ansvar
for ligger i Møre og
6100 kommune
innbyggere
Romsdal og har ca. 7500
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand, og aktiviteten innenfor kultur-, idretts- og Tinn kommune har
har satt
av
kr 20 000
skolens
del av felles
Bibliotekarforbundets
Erling katalog.
Bergan arrangerer
og ligger øver st
i Telemark
vedinntil
friluftsliv
er redaktør
mangfoldig.
innbyggere,
hvorav
ca. 4.000 bor i kommunesenteret Sunninnen 01.08.08. Søknaden merkes med Ref. nr. 83/08. studietur til Egypt for bibliotekfolk og andre interesserte.
i 2008
til Aluminium
stipend for
Hardangervidda med
tettstedet
Rjukan
dalsøra.
Hydro
er den største arbeidsplassen i
Trenger du en ny medarbeider? Er du på bibliotekarjakt?
studentmedlemmer
som
Kommunen
kommunen.
Kommunen
godtBF
utbygd barnehage-, skole-,
8.-16. november.
Turen vil
ble også
kunngjort
i midten
av juni
og kommunesenter.
Stillinga
være
sentral
i bibliotekets
IKT-arbeid:
vi har har et av
kulturog
fritidstilbud.
etAllgodt næringsliv
ogved
utdanningsHøgskolen
i Oslo
Bruk Bibliotekaren til å komme i kontakt med aktuelle søkere!
var i ferd medønsker
å bli fulltegnet
måneden
vartar
omme.
søkereførsom
gjerne
i bruk
den nye teknologien
i
ytterligere
opplysninger
vises til vår hjemmeside.
tilbud bl.a. med For
videregående
skole,
informasjon omformidlingsarbeidet,
turen ligger på BFs nettsider
og Universitetet
i Tromsø.
Vi utkommer hyppig, du treffer bibliotekarer og bibliotekarharwww.bibforb.no.
kjennskapogtilaktiviteten
biblioteksystemet
MiBibliotekarforbundets forbundsstyre
innenfor kultur-, idretts- og
Dersom flere er
interessert
slik tur,
vurderes både
en
har satt av inntil kr 20 000
kromarc,
ogi en
drifte
heimeside
for Sunndal
studenter i hele landet på en effektiv måte. og vi er rimelige:
friluftsliv erfolkebibliotek.
mangfoldig.
ekstra-tur i høst og eventuelt turer i 2009. Meld fra om
i 2008 til stipend for
Stipendet skal brukes til
Kulturtjenesten
En åttendedels side er gratis! Kvart side koster 600. En halv
interesse
til erling.bergan@bibforb.no. Spørsmål
studentmedlemmer av BF
Bibliotekaren 7/2008
| 29for dette
folkebibliotek
deltakelse
Nærmere opplysninger v/ biblioteksjef IngeborgSunndal
Sæther,
tlf. på konferanser
side kr 1400. En hel side kr 2600. Alle priser pluss mva.kan rettes til Erling
Bergan på 91 31 Ledig
80 01.
ved Høgskolen i Oslo
stilling
som
og seminar innen bibliotekbransjen.
71 69 90 00 / mobil 473 02 734.
og Universitetet i Tromsø.
BIBLIOTEKAR
bibliotek søker bibliotekar med ansvar for BarneTa kontakt med redaktør Erling Bergan: 91 31 80Rjukan
01, eller
og ungdomsavdelinga. Biblioteket ligger barnebibliotekar
høyt når det
erling.bergan@bibforb.no.
Forbundsstyret
skal
ha
Fullstendig utlysingstekst finnes på Sunndal Frå
kommunes
01.09.2008 er det ledig 100% fast stilling
som bibliotekar
Stipendet
skal brukes til

$*$&30FW

Fullstendig utlysingstekst ﬁnnes på www.jobbnorge.no og på
BIBSYS nettside: www.bibsys.no.
Søknad skal kun sendes elektronisk
via www.jobbnorge.no.
28 | Bibliotekaren 2/2009
Søknadsfrist: 20.08.2008.

$*$&30FW

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.

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

28 |
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Vil du jobbe i et moderne bibliotek 10 minutter fra Oslo sentrum?
Du vil få ansvar og oppgaver innen blant annet litteratur- og samlingsutvikling for voksne, og IKT.
Søknadsfrist 20. august 2008
Fullstendig annonse og søknadsskjema på
www.oppegard.kommune.no

Bibliotekaren 8/2009

35

Bibliotekaren 10/2011

53

[ ORGANISASJON ]

Stipend for
BF-medlemmer
Bibliotekarforbundets forbundsstyre har satt av inntil kr 58.000 til stipend for medlemmer av BF i
2011. 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.
Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipendmidler tildeles fortløpende etter
vurdering. Søknader skal inneholde oversikt over alle kostnader, egenandeler og andre bidrag.
Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en kortfattet rapport om hva som er gjort og hvordan midlene er brukt. Skriving av artikkel til Bibliotekaren kan være en del av gjenytelsen for tildelt
stipend.
Søknad sendes til bf@bibforb.no

VI RYDDER
FOR LIVET

TV-AKSJONEN NRK 2011 GÅR TIL NORSK FOLKEHJELPS
ARBEID MED Å RYDDE MINER OG KLASEBOMBER.
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Bibliotekarforbundet
Sekretariatet
Leder:		
Postadresse:		
		
		
Besøksadresse:
		
Telefon:		
E-post:		
URL:		

Monica Deildok
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum,
0103 Oslo
Øvre Vollgt 11, Oslo
(øverst i Tollbugata)
48 02 09 00
bf@bibforb.no
www.bibforb.no

Forbundsstyret

Innmeldingsskjema

Navn

Født

Adresse

Tlf.

Mobil

Postnr.

E-post:

Yrkesaktiv

Poststed

Innmelding på nett:
www.bibforb.no
Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Student

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
Roger Dyrøy, Kristiansand folkebibliotek
Elisabeth Bergstrøm, Longyearbyen bibliotek
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek og byarkiv
Henriette Primberg, Forus videregående skole
Knut Hverven, Lovisenberg diakonale høgskole
Varamedlemmer
Gro Haugastuen, Stavanger bibliotek og kulturhus
Mette Rysjedal, Fjaler folkebibliotek
Ingrid Ericson, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Kari Angelsen, Bodø bibliotek

yrkesativ
I Ikke
mai
2009 åpnet BF for å ta imot
Fra og med januar-nummeret 2010 har
innmeldinger
på
nett.
Både
studenter
og
vi
derfor tatt
innmeldingsskjema av
Arbeidsgiver
Sektorut
(Komm/Stat/Fylke/Priv)
ferdig utdanna bibliotekarer kan fylle inn et
Bibliotekaren. Det har stått jevnlig i bladet
Arbeidssted
skjema
på våre nettsider og klikke Sendsiden startenTlf.i 1993. Men nå er dette altså
knappen.
Så
er
de
registrert
som
medlem.
ikke lenger nødvendig.
Adresse
Faks.
Ferdig utdanna bibliotekarer må sende
Trenger du hjelp med innmelding på
Postnr.
Poststed
dokumentasjon
på bibliotekarutdanning
i
nett, tar du kontakt med BF-sekretariatet
posten til BF. Ellers er alt elektronisk.
tlf 48 02 09 00 eller bf@bibforb.no.
Ansiennitet fra
Stilling
BF
- sek ret ariatet har
mottatt
70
innmeldinger
Stillingskode
Årslønn 100% / Lønnstrinn
Stillingsandel
på denne måten fra mai til
desember 2009. Av disse
Dato 18 studentmedSignatur
gjaldt
lemskap og 52 bibliotekarmedlemskap.
Rutinen
Kontingentsatser:
Yrkesaktive:
1,32 %nå
av bruttolønn.
virker
godt, og bør
være (Min. kr. 2220 pr. år. / Maks. kr. 4800 pr. år.)
Ikke-yrkesaktive:
kr. 250 pr. år.
Studenter:
pr. skoleår.
tilgjengelig
forkr. 100
alle
som
ønsker
medlemskap.
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Like rundt hjørnet?
Og så tar han sats: ”Hva er det som er så
banebrytende med dette? Jo, det vil forskyve
balansen dramatisk fra skrift til tale.” Altså:
Tale-til-tekst for hvermannsen er like rundt
hjørnet! Og: Vi kommer til å snakke i stedet
for å skrive!
Nå ønsker jeg ikke å gi et generelt dårlig
inntrykk av Vassnes sin journalistikk. For det er
det ingen grunn til. I sin spalte i Klassekampen
trekker han fram og analyserer saker som du
sjelden ser i avisene ellers. Ære være ham
for det.
Dessuten får tale-til-tekst medvind av det
faktum at de fleste mennesker leser raskere
enn de snakker, og snakker raskere enn de
skriver.
Men når PhD-stipendiat Daniel Lees Fryer
har et debattinnlegg om Vassnes-profetiene
uka etter, er han noe skeptisk til at snakking skal
overta for skriving: ”Det vil nok fortsatt være
behov for å skrive ”lavt”. (Jeg skriver dette på
toget, og da er det fint for medpassasjerene
at jeg ikke gjør det med stemmen.)”
Kan du se (eller høre…) for deg et kontorlandskap med saksbehandlere, etter at
tale-til-tekst-teknologien har slått gjennom?
Artig tanke…
Nå er det riktignok fremdeles litt tid å gå på.
Men ikke mye, i følge Vassnes: ”Teknologien
er sikkert ikke helt moden ennå. Men den
er så godt som der.” Eller som min Dragon
Dictation-app fikk det til å bli, da jeg leste opp
disse to setningene fra artikkelen til Vassnes:
”Teknologien er sikkert ikke helt Mona nå Nagar
så godt som går.”
Altså: Også dette paradigmeskiftet er like
rundt hjørnet…?

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet

Foto: www.tomegeland.com

Det er alltid en trend ”waiting to happen”.
Utviklingsoptimister har sine forventninger.
Dommedagsprofeter ser alltid tegn i tida.
Entusiaster av alle slag har også ofte noe
de går og venter på skal skje. Det er like før!
Det er like rundt hjørnet! Det er bare et tidsspørsmål før…
Snart slutter vi å gå på kino! (Streamingentusiaster.) Revolusjonen kommer! (Gamle
ml-ere.) Klima går av skaftet! (Miljøfrikere.)
Papirboka forsvinner! (Ebok-fantaster) Vålerenga vinner serien! (Urealistiske klansfolk.)
11. september-bløffen blir avslørt! (Konspirasjonsteoretikere) Norsk kultur vil bli stadig mer
marginalisert! (Tybringgjeddister…) osv. osv.
Vi kjenner det også – i mindre skala – fra
vår egen bransje. Ja, tesen om at papirboka
forsvinner snart, er allerede nevnt. Det er for
så vidt ingen liten skala over en slik hendelse.
(Så har vi jo mot-tesen: Papirboka vil aldri forsvinne.) En annen forutsigelse er at klassiske
bokbusser forsvinner. (Vi har vel egentlig ikke
flere bokbusser her i landet, enn at hvis noen
strategisk plasserte bibliotekarer deler denne
profetien, så er den fort gjort å innfri.) Og så
har vi de som mener det bare er et tidsspørsmål før bibliotekene forsvinner. (De som deler
denne innsikten om framtidas fremskritt har
samlet seg i ett og samme parti, og det er jo
oversiktlig og greit.)
En frisk forutsigelse kom fra vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes i Klassekampen på
ettersommeren. ”Ny medieteknologi gjør kommunikasjon enklere, men gjør den oss også
til analfabeter?” spurte han i et stort oppslag
1. september. Han har prøvd en iPhoneapplikasjon – en app – som heter ”Dragon
Dictation”. Den gjør om til tekst det du leser
inn som tale. Altså: et ”tale-til-tekst”-program.
Han registrerer at man ”må snakke SVÆÆRT
TYYDELIIG, og det likevel kan dukke opp
merkverdigheter, slik at du alltid må sjekke
resultatet. Men dette er antakelig innkjøringsproblemer”, skriver Vassnes.

” [Hjemmebiblioteket mitt] sier at jeg
er glad i å lese og at jeg er strukturert, fordi jeg har mange bøker og
alle er organisert alfabetisk og etter
sjanger. Jeg prøver å tenke som en
bibliotekar. Hvordan finner jeg de
bøkene jeg vil ha på enklest mulig
måte? Når man har fem tusen bøker,
må man ha et visst system.”
Forfatter Tom Egeland, om sin egen
bokhylle, til nrk.no 28. september
2011. Egeland er med i juryen som skal
kåre Norges fineste bokhylle.

