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Lønn og lokale forhandlinger
 

Du har sikkert fått spørsmålet: Hva er begynnerlønna 
for en bibliotekar? Hva skal en bibliotekar midt i 
karrieren tjene? Her får du noen svar. Og du får reg-
neeksempler på hvordan resultatene av vårens tariff-
oppgjør slår inn i din lønn. Så er du bedre rustet som 
førstegangssøker på jobb, eller som erfaren tillitsvalgt 
før høstens lokale forhandlinger.
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Lederen har ordet
I sommer ble det klart at sykefraværet 

fortsatt går ned her i landet. I følge Nav 
gikk sykefraværet ned fra 7,3 til 6,9 pro-
sent fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. 
Dette er det laveste nivået for 1. kvartal 
siden Nav startet med denne målingen 
i 2001. Det legemeldte sykefraværet 
gikk ned fra 6,1 til 5,7 prosent, mens 
det egenmeldte ble liggende uendret 
på 1,2 prosent. Nedgangen gjaldt alle 
fylker og alle næringer, og den gjaldt 
både menn og kvinner. Allikevel fikk tal-
lene fra denne målingen arbeidsminister 
Hanne Bjurstrøm til å spørre seg hvorfor 
kvinner er mere syke enn menn. Det er 
nemlig slik at mens sykefraværet blant 
menn gikk ned fra 5,8 til 5,4 prosent det 
siste året, gikk fraværet blant kvinner 
ned fra 9,3 til 8,9 prosent. En nedgang 
hos begge kjønn, med andre ord, men 
tallene viser at kvinner er sykere enn 
menn. 

Å jobbe for velferdsstaten
Arbeidsministeren lanserte selv teo-

rien om at kvinner identifiserer seg 
mindre med arbeidslivet enn menn. I 
det samme utspillet i Dagbladet den 3. 
juli etterlyste hun kvinner som velger 

å jobbe for velferdsstaten fremfor å 
ha fritid, og koblet dermed det høyere 
sykefraværet blant kvinner til at kvinner 
oftere enn menn jobber deltid. 

Dette er selvfølgelig en ganske provo-
serende uttalelse. For det første er det 
provoserende fordi det i en slik antakelse 
ligger implisitt at det ikke er helsa det er 
noe i veien med når kvinner er syke, men 
innstillingen til arbeidet. For det andre 
er det provoserende å koble deltid til 
manglende vilje til å jobbe for velferds-
staten. Dette fordi det ofte dreier seg 
om ufrivillig deltid. Og da handler det 
om arbeidstakere som egentlig ønsker 
å jobbe full tid, men som ikke får full 
stilling, deltiden er altså ufrivillig.

Når attraktive jobber er deltid
Vi kjenner til problemet med utlysning 

av deltidsstillinger fra vår egen sektor. 
Og i løpet av de siste årene har det 
flere ganger oppstått spontane debat-
ter om bruken av deltidsstillinger på 
biblioteknorge-lista i kjølvannet av slike 
stillingsutlysninger. Ofte er slike debatt-
innlegg et resultat av irritasjon og skuf-
felse over at en ellers kanskje attraktiv 
jobb blir umulig å søke på fordi stillingen 

ikke er hel, og dermed ikke er til å leve 
av. Kampen mot ufrivillig deltid har hatt 
stort fokus i de senere årene, nettopp på 
grunn av dette. Ufrivillig deltid rammer 
som oftest de store kvinnedominerte 
yrkesgruppene i offentlig sektor, og 
derfor har kampen mot ufrivillig deltid 
vært løftet frem som en hovedutfordring 
i likelønnskampen.

Tiltak mot ufrivillig deltid
Mange har vært opptatt av proble-

matikken rundt ufrivillig deltid, både 
politikere og arbeidsgiverorganisasjoner 
har satt spørsmålet på agendaen og fag-
foreningene har fremmet krav om tiltak 
mot ufrivillig deltid ved tariffoppgjørene. 
I arbeidsmiljøloven er det innført en for-
trinnsrett for de som går i ufrivillig deltid, 
for å bidra til at det blir lettere fylle opp 
stillingen sin for å kunne jobbe full tid.

For BF har kampen mot ufrivillig deltid 
i stor grad dreidd seg om å påpeke over-
for arbeidsgivere at stillinger som hoved-
regel skal være hele, og å argumentere 
for bruken av hele stillinger, for å sikre 
både gode og kvalifiserte søkere. Vi har 
også ved flere anledninger påpekt at det 
er en bred enighet i arbeidslivet om at 
deltidsbruk skal begrenses og at ufrivillig 
deltid i arbeidslivet er et problem som 
det er bred enighet om å bekjempe.

Av og til har vi bistått enkeltmedlem-
mer som ønsker å benytte seg av retten 
til å få fylt opp stillingen sin, fremfor at 
arbeidsgiver foretar ny tilsetting, noe 
den omtalte bestemmelsen i arbeids-
miljøloven åpner opp for.

Å leve av egen inntekt
Og det er viktig å jobbe med dette. 

Det er et viktig prinsipp at man skal 
kunne leve av sin egen inntekt, og det 

I den grad arbeidsministeren ønsker 
å få bukt med et høyere sykefravær blant 
kvinner og kvinners bruk av deltid kan 
hun legge til rette for at flere får mulighe-
ten til å benytte seg av fleksible arbeids-
tidsordninger.”

”
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[ LEDEREN HAR ORDET ]

innebærer at man må ha full jobb. Men 
det å jobbe deltid får ikke bare konse-
kvenser for inntekten her og nå. Det får 
også konsekvenser for opparbeiding av 
pensjonsinntekt. Videre viser alle un-
dersøkelser at både lønns- og karriere-
utvikling er langt vanskeligere når man 
jobber deltid enn når man jobber heltid. 

I følge arbeidsminister Bjurstrøm er 
det slik at andelen av deltidsstillinger 
faktisk går ned i Norge, og at arbeidet 
og fokuset på dette faktisk har nyttet. 

Det største problemet nå ikke er ufri-
villig deltid, men frivillig deltid, sier hun 
i Dagbladets nettutgave den 8. juli, og 
viser til at 9 av 10 kvinner som jobber 
deltid sier at de ikke ønsker å jobbe 
full tid. 

Identifisering med arbeidslivet
Dette er noe av grunnlaget for på-

standen hennes om kvinners manglende 
identifisering med arbeidslivet. Og når 
man setter sammen faktumet om del-
tidsarbeidende kvinner med sykefravær-
stallene som viser at kvinner er nesten 
dobbelt så syke som menn, så kan jeg 
forstå at det er fristende å begynne å 
tenke høyt rundt kvinners deltakelse 
i arbeidslivet, og hvordan og hvorfor 
denne er annerledes enn menns. 

Vi vet at det er et kjennetegn ved norsk 
arbeidsliv at det, i større grad enn andre 
land vi kan sammenlikne oss med, er 
kjønnsdelt. Kvinner jobber i stor grad 
i tjenesteytende virksomhet i offentlig 

sektor. Kan det hende at deltidsarbeid 
og høyt sykefravær skyldes at mange 
kvinner har et arbeidsliv som i liten 
grad er åpent for fleksible arbeidstids-
ordninger og tillemping av arbeidstiden 
innenfor rammene av en full stilling?

Fleksibilitet
Det er stor forskjell på den fleksibili-

teten du har i et arbeidsliv der du kan 
styre egne avtaler og arbeide løsrevet 
fra brukere og skranker, enn på den 
fleksibiliteten du kan utøve som ansatt i 
hjemmehjelpstjenesten, som sykepleier 
i turnus eller som bibliotekar med skran-
kevakter både kveld og helg. Kan dette 
ha noe med hangen til deltid og også 
slitasjen som fører til sykefravær å gjøre? 

Jeg tror det. Jeg mener i alle fall at 
det er like nærliggende å hevde dette, 
som det er å hevde at det er kvinners 
innstilling som er årsaken. Mekanismene 
som styrer arbeidstid, fritid, familie og 
helse er høyst individuelle og de er 
livsfaseavhengige. De arbeidslivene vi 
har og de mulighetene vi vi har for å 
tilpasse arbeidslivet til livet for øvrig er 
høyst forskjellige.

En periode i livet...
Det er ikke uvanlig at BFs medlem-

mer ber om bistand til å få redusert 
stillingsstørrelsen sin. Årsakene til dette 
kan være ulike. Men det skyldes verken 
manglende identifisering med arbeids-
livet eller manglende vilje til å bidra til 

Monica Deildok
Forbundsleder

  velferdssamfunnet. Det skyldes heller 
ikke at våre medlemmer er blinde for de 
ulempene inntektsmessig eller karriere-
messig som en slik frivillig deltid – om 
enn tidsbegrenset – medfører. Det skyl-
des heller at man i en periode av livet 
har behov for å kunne tilbringe noe mer 
tid hjemme, ofte sammen med små barn. 
Dersom disse bibliotekarene hadde hatt 
muligheter for å sitte på hjemmekontor 
en dag i uken eller avbryte arbeidsdagen 
på tidlig ettermiddag når man har behov 
for det, for så å kunne jobbe flere timer 
hjemme etter barnas leggetid, hadde 
de kanskje valgt det, og dermed kunnet 
beholde sin 100 % stilling i stedet for 
å redusere den til 80 % for en periode. 
Men ikke alle har et yrkesliv der slike 
tillempinger er mulig. Og for de fleste 
bibliotekarer, som har yrkeslivet tett 
koblet opp mot bibliotekets åpningstid 
og betjening av brukere i denne tiden, 
kan denne fleksibiliteten være vanske-
lig å få til. Resultatet av dette kan for 
den enkelte bli både høy helsemessig 
belastning og et helt legitimt ønske om 
å jobbe deltid. 

Tilstedeværelse på 
livets andre arenaer

Jeg forstår godt at kravet om og ikke 
minst betydningen av ens tilstedevæ-
relse på livets andre arenaer enn i ar-
beidslivet i perioder kan overstyre både 
midlertidig inntektstap og manglende 
karriereutvikling. Og jeg mener det er 
viktig at det innenfor arbeidslivet legges 
til rette for at det skal kunne være mulig 
å ta disse valgene. Da er det også viktig 
at man ikke henges ut for manglende 
identifisering med arbeidslivet eller 
manglende vilje til å bidra til velferds-
samfunnet.

Å tilpasse yrkeslivet
I den grad arbeidsministeren ønsker 

å få bukt med et høyere sykefravær 
blant kvinner og kvinners bruk av deltid 
kan hun legge til rette for at flere får 
muligheten til å benytte seg av fleksible 
arbeidstidsordninger og således tilpasse 
yrkeslivet bedre til helse, yteevne og 
livsfaser, slik at det blir mulig å fylle en 
100 % stilling også for dem som ikke 
har en jobb der de i stor grad styrer sin 
egen arbeidsdag. 
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Vi tror på ÅPENHET!
Åpenhet i alle ledd.
Åpenhet med brukerne våre.
Åpenhet i organisasjonen.
 
Sammen med våre brukere og 
samarbeidspartnere bruker vi 
åpenhet for å forme fremtiden.
 
Velkommen i vårt fellesskap!

Med åpenhet 
skal vi forme 
fremtiden

MIKROMARC
– Bibliotekenes beste venn

I 2011 hadde fag- og forskingsbiblioteka 
20 millionar bøker og periodika. Det er 1 
prosent meir enn året før. Talet på utlån 
var på 4,7 millionar, om lag det same 
som i 2010. Andelen årsverk i bibliotek-
faglege stillingar går framleis ned.

Dette er blant dei forholda som går fram av 2011-sta-
tistikken for fag- og forskningsbibliotek, nettopp publisert 
av Statistisk sentralbyrå.

Universitetsbiblioteka med nær halvparten 
av den totale bestanden

Størst auke i talet på bøker og periodika blant fag- og 
forskingsbiblioteka hadde andre private spesialbibliotek, 
Universitetsbiblioteka og Nasjonalbiblioteket med ein 
auke på høvesvis 4 prosent, 3 prosent og 2 prosent frå 
året før. Dei andre bibliotektypane hadde ein nedgang i 
talet på bøker og periodika. Nedgangen var størst blant 
biblioteka ved helseinstitusjonane og biblioteka ved 
høgskolane, med ein nedgang på 6 prosent frå året før. 
Universitetsbiblioteka hadde klart størst bestand av bøker 
og periodika, med 48 prosent av den totale bestanden.

Like mange utlån som året før
Fag- og forskingsbiblioteka hadde nær 4,7 millionar 

utlån i 2011. Det er om lag det same som året før. Sidan 
2006 har utlåna auka med nesten ein halv million, til-
svarande 11 prosent. Andre offentlege spesialbibliotek 
hadde størst auke med 9 prosent frå 2010 til 2011, 
medan andre private spesialbibliotek hadde størst ned-
gang i talet på lån, med 17 prosent nedgang frå 2010 
til 2011.

64 prosent bibliotekfaglege årsverk
I 2011 blei det utført 1 600 årsverk fordelt på 1 900 

tilsette ved dei 314 bibliotekeiningane som statistikken 
omfattar. 64 prosent av årsverka var i bibliotekfaglege 
stillingar. Dette er 2 prosentpoeng lågare enn i 2010, 
og 8 prosentpoeng lågare enn i 2006. Størst del bi-
bliotekfaglege stillingar finn ein i biblioteka ved helse-
institusjonane, som hadde 93 prosent av dei tilsette i 
bibliotekfaglege stillingar.

Ein fjerdedel til innkjøp av materiale
Dei samla utgiftene for fag- og forskingsbiblioteka var i 

2011 1,6 milliardar kroner. Ein fjerdedel av utgiftene gjekk 
til innkjøp av materiale til samlingane, det er den same 
delen som i 2010. Ikkje alle biblioteka fører kostnader 
til løn i rekneskapane sine, i nokre tilfelle blir løn dekt av 
eigarinstitusjonen.  

Fag- og forskingsbibliotek-statistikken  

Stabilt utlån

[ FAG- OG FORSKNINGSBIBLIOTEK ]
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Hva tjener en bibliotekar i 
kommunesektoren?
Du har sikkert fått spørsmålet en gang. Eller du har lurt på det selv. Hva er 
begynnerlønna for en bibliotekar? Hva skal en bibliotekar midt i karrieren tjene? 
Hvor mye får en biblioteksjef? Eller en spesialbibliotekar? Du aner kanskje at svaret 
ikke er ett enkelt tall, men mange tall – og mange forbehold. Her får du noen tall og 
forklaringer om lønna til bibliotekarer i kommunal sektor. Neste måned bringer vi mer 
lønnsinformasjon fra andre sektorer.

For arbeidslivet er ikke enhetlig. 
Lønnsforholdene er heller ikke enty-
dige. De fleste bibliotekarer er ansatt i 
offentlig sektor, der det er flere tariffav-
taler. Jobber du i en kommune eller fyl-
keskommune, følger du tariffavtalen for 
KS-sektoren. Jobber du i en høgskole 
eller et universitet, eller annen statlig 
virksomhet, følger du tariffavtalen i 
staten. Er du ansatt i Oslo kommune, 
følger du en særskilt tariffavtale for 
Oslo kommune. Og så er det en del som 
jobber i andre offentlige virksomheter 
som følger tariffavtaler i Spekter.

I denne artikkelen ser vi altså kun på 
lønnsforhold for ansatte i kommunene.

Vi trekker fram en del stillingstyper og 
situasjoner i bibliotekarers karrierer, og 
ser på hvilke lønnsforhold som gjelder. 
Det er selvfølgelig ingen navngitte eller 
gjenkjennbare bibliotekarers lønn vi 
ønsker å blottlegge i en slik framstilling. 

Tekst:  Erling Bergan
 Redaktør

Og selv om vi gjerne skulle ramset opp 
flere kronebeløp, må du være klar over 
at dagens tariffavtale i KS-sektoren har 
langt færre slike konkrete kronebeløp 
enn tariffavtalen for ti år siden hadde. 
Lønn og arbeidsforhold er dessuten et 
forhandlingsspørsmål – også lokalt. Det 

er variasjoner i det virkelige liv, som 
ikke reflekteres i tariffavtalen – men 
som vi prøver å bringe inn i denne 
artikkelen, med opplysninger hentet fra 
BFs medlemsregister.

Vi håper artikkelen vil være nyttig 
både for bibliotekarer i jobb, og for 

Hva betyr kapittel 3, 4 og 5 
i KS-avtalen

I tariffavtalen for kommunal sektor er de ulike stillingene plassert i tre 
grupper, som omtales som kapittel 3-stillinger, kapittel 4-stillinger og kapit-
tel 5-stillinger. 

I kapittel 3 er lederstillinger og en del mellomledere i kommunene plas-
sert, blant annet en del biblioteksjefer. Disse stillingene har ingen fastsatte 
lønnsnivå, men får sin lønn avgjort kun gjennom lokale forhandlinger.

Den midterste kategorien, kapittel 4, har stillinger med minimumslønn, for 
eksempel bibliotekarstillingen som vi nettopp så på. 

Stillinger plassert i kapittel 5 får sin lønn fastsatt på samme måte som for 
kapittel 3, gjennom lokale forhandlinger - uten fastsatt minimumsnivå. Her 
er de fleste biblioteksjefer og den store gruppen med spesialbibliotekarer og 
avdelingsledere plassert.

[ LØNN ]
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bibliotekarstudenter og kolleger som 
er i starten av karrieren.

Ung og fersk i kommunen
Du er ung og nyutdannet, uten ansi-

ennitet og erfaring, skal begynne i din 
første jobb. Du har søkt og fått tilbud 
om stilling som bibliotekar i et folke-
bibliotek. Hvilken lønn har du krav på?

Utgangspunktet er stillingsannon-
sen. Altså hvilken jobb du har søkt 
på og vilkårene som er oppgitt i utly-
singa. Den vanlige stillingskoden for 
bibliotekarer i folkebibliotek er 7026 
Bibliotekar. For denne stillingskoden 
gjelder en nedre grense for hvilken 
lønn du har krav på, men det er ikke 
fastsatt noe nivå utover dette. Etter 
årets tariffoppgjør er denne nedre 
grensa fastsatt til 350 900 kroner, 
når du er helt fersk i arbeidslivet. Hvis 
du tilbys en årslønn – for en 100 % 
stilling – lavere enn dette, er du i din 
fulle rett til å protestere og kreve dette 
justert opp. Og hvis du har gode ar-
gumenter for at lønnsnivået bør være 

høyere enn minimum, så bør du kreve 
mer enn minimum. 
 
Fersk bibliotekar, 
men ikke pur ung

Selv om du er fersk som bibliotekar, 
og er på vei inn i stillingskode 7026 
Bibliotekar – som altså er en kapittel 
4-stilling, kan det likevel være at ar-
beidsgiver er pliktig å gi deg mer enn 
minstelønna på 350 900. Det er fordi 
du kan ha opparbeidet deg ansiennitet, 
selv om du er fersk bibliotekar. Du har 
kanskje hatt omsorg for barn i noen 
år? Da teller inntil 3 år av dette med i 
ansienniteten din. Du har kanskje hatt 
en annen jobb i det offentlige? Da teller 
alle årene med som ansiennitet. Du har 
kanskje jobbet i det private før du tok 
bibliotekarutdanning? Da teller årene 
”som er av betydningen for stillingen” 
med i ansienniteten din. 

I minstelønnstabellen for kapittel 4 
står det at for stillinger med krav om 
høgskoleutdanning må du ha 4 års 
ansiennitet for å ha krav på minst 357 

900 kroner i årslønn, 8 års ansiennitet 
for å få minst 369 900 kroner, og 10 
år for 402 000 kroner. Det kan altså 
være penger å hente på å kikke bak-
over på hva du har gjort før, selv om 
fersk bibliotekar.

Og så er det selvsagt viktig å være 
klar over at minstelønn ikke betyr mak-
simumslønn! Det er fullt mulig å kreve 
mer enn minimumslønn ved tilsetting, 
og det er full anledning for arbeids-
giver å gi mer enn minimumslønn. 
Dine egne kvalifikasjoner og jobbens 
innhold og ansvar spiller inn. 

Ny som bibliotekar, 
men med annen bakgrunn

Den samme minstelønna gjelder for 
alle nyutdanna bibliotekarer, men sjansen 
for at du har ansiennitet som kan tas hen-
syn til i lønnsfastsettelsen, er nok større 
jo eldre du er. Dessuten er det grunn 
til å merke seg at det i KS-sektoren er 
snakk om minstelønn. Når du får tilbud 
om en stilling som er plassert i kapittel 4, 
hvor det altså gjelder en minstelønn, er 
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tidspunktet inne til å ta opp lønnsnivået 
med arbeidsgiver. De skal ha kommet 
med et tilbud, og du kan vurdere om du 
skal kreve et høyere nivå. Selvsagt med 
fare for å legge lista så høyt at jobben 
glipper for deg. Men dersom erfaringa 
du har fra før bibliotekarutdanninga er 
relevant, er dette et godt argument. 

 
Spesialbibliotekar i kommunen

Skulle du få en annen stilling enn 
7026 Bibliotekar, er det stor sjanse for 

at den hører hjemme i kapittel 5. Og da 
gjelder ikke minstelønnssatsene. Og det 
er ikke fordi disse stillingene skal lønnes 
lavere. Tvert imot. Lønna for stillinger i 
kapittel 5 skal fastsettes mer individu-
elt, gjennom lokale forhandlinger. 

Eller som det heter i tariffavtalen: 
”Lønnsfastsettelsen for stillinger i ka-
pittel 5 foregår i sin helhet lokalt i den 
enkelte kommune, fylkeskommune eller 
bedrift.” Det heter videre at lønnsfast-
settelsen skal skje ”gjennom vurdering 

ved tilsetting”. Ved fastsetting av lønn, 
både ved tilsetting og i de årlige lokale 
forhandlingene, skal det ”tas hensyn til 
stillingens kompleksitet, og den enkelte 
ansattes kompetanse, ansvar, innsats 
og resultatoppnåelse.” Og i de årlige 
reguleringene skal det ”tas det hensyn 
til lønnsutviklingen i tariffområdet, kom-
munens/fylkeskommunens/bedriftens 
totale situasjon, herunder økonomi og 
krav til effektivitet.”

Dette kan virke som ”tenk på et tall”. 

Nye minstelønner mer 1.5.2012   0 år    4 år   8 år   10 år   16 år  
 Kap 4B2 Stillinger uten særskilt krav til utdanning          262 100          267 200       282 200     328 300                  
 Kap 4B3 Fagarbeiderstillinger/tilsv. fagarb.stillinger          302 700          307 000       310 200     358 800                  
 Kap 4B4 Stillinger med krav om høgskoleutdanning          350 900          357 900       369 900     402 000                  
 Kap 4B5 Stillinger med krav om  høgskoleutd. og ytter. 
spesialutd.          369 500          376 000       382 200     430 000                  
 Kap 4B6 Stillinger med krav om mastergrad          400 000          410 000       447 000     472 700                  
 Kap 4C3 Lærer          355 100          364 000       374 700     391 000                435 200  
 Kap 4C4 Adjunkt          395 900          405 800       417 700     424 500                463 200  
 Kap 4C5 Adjunkt m/tilleggsutdanning          413 900          424 300       436 700     451 400                493 800  
 Kap 4C6 Lektor          433 500          442 100       449 400     478 600                531 000  
 Kap 4C7 Lektor m/tilleggsutdanning          448 400          459 700       473 100     494 500                555 100  

 

Sum tillegg på minstelønnene   0 år    4 år   8 år   10 år   16 år  
 Kap 4B2 U/ krav til utdanning            15 300            15 300         15 300       15 300   
 Kap 4B3 Fagarbeidere            16 500            18 800         16 700       16 500   
 Kap 4B4 Høgskole            22 100            25 900         27 000       20 500   
 Kap 4B5 Spesialist            22 100            24 700         27 500       25 000   
 Kap 4B6 Mastergrad            28 000            28 000         40 000       25 100   
 Kap 4C3 Lærer            19 800            12 900         15 000       14 000                 14 000  
 Kap 4C4 Adjunkt            27 500            26 400         26 200       19 500                 16 600  
 Kap 4C5 Adjunkt m/till.            29 000            27 800         26 900       25 100                 23 800  
 Kap 4C6 Lektor            30 800            32 000         24 800       26 900                 27 400  
 Kap 4C7 Lektor m/till.            31 600            36 500         33 400       27 600                 28 100  
 

 

Nye minstelønner mer 1.5.2012   0 år    4 år   8 år   10 år   16 år  
 Kap 4B2 Stillinger uten særskilt krav til utdanning          262 100          267 200       282 200     328 300                  
 Kap 4B3 Fagarbeiderstillinger/tilsv. fagarb.stillinger          302 700          307 000       310 200     358 800                  
 Kap 4B4 Stillinger med krav om høgskoleutdanning          350 900          357 900       369 900     402 000                  
 Kap 4B5 Stillinger med krav om  høgskoleutd. og ytter. 
spesialutd.          369 500          376 000       382 200     430 000                  
 Kap 4B6 Stillinger med krav om mastergrad          400 000          410 000       447 000     472 700                  
 Kap 4C3 Lærer          355 100          364 000       374 700     391 000                435 200  
 Kap 4C4 Adjunkt          395 900          405 800       417 700     424 500                463 200  
 Kap 4C5 Adjunkt m/tilleggsutdanning          413 900          424 300       436 700     451 400                493 800  
 Kap 4C6 Lektor          433 500          442 100       449 400     478 600                531 000  
 Kap 4C7 Lektor m/tilleggsutdanning          448 400          459 700       473 100     494 500                555 100  

 

Sum tillegg på minstelønnene   0 år    4 år   8 år   10 år   16 år  
 Kap 4B2 U/ krav til utdanning            15 300            15 300         15 300       15 300   
 Kap 4B3 Fagarbeidere            16 500            18 800         16 700       16 500   
 Kap 4B4 Høgskole            22 100            25 900         27 000       20 500   
 Kap 4B5 Spesialist            22 100            24 700         27 500       25 000   
 Kap 4B6 Mastergrad            28 000            28 000         40 000       25 100   
 Kap 4C3 Lærer            19 800            12 900         15 000       14 000                 14 000  
 Kap 4C4 Adjunkt            27 500            26 400         26 200       19 500                 16 600  
 Kap 4C5 Adjunkt m/till.            29 000            27 800         26 900       25 100                 23 800  
 Kap 4C6 Lektor            30 800            32 000         24 800       26 900                 27 400  
 Kap 4C7 Lektor m/till.            31 600            36 500         33 400       27 600                 28 100  
 

 

Minstelønnstabellen i kommunal sektor etter årets tariffoppgjør
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Men i praksis følger kapittel 5-stillinger 
med på utviklingen i kapittel 4-stillinger. 
Kommunene er ikke bundet av det, men 
skjeler til ramma i tariffoppgjøret ellers. 
Naturlig nok. 

Det er derfor ikke mulig å si noe om 
hva en spesialbibliotekar har krav på. 
Du må vite litt om hva andre i virksom-
heten tjener, og kanskje også litt om 
hvordan oppgjørene har utviklet seg 
de siste årene. 

I BF er det totale lønnsnivået for våre 
medlemmer i kapittel 5 generelt om lag 
10 prosent høyere enn for våre med-
lemmer som innehar stillinger plassert 
i kapittel 4. 

Biblioteksjef i kommunen
De aller fleste biblioteksjefer i kom-

munene, i hvert fall de som er medlem-
mer av BF, har stillinger som plasserer 
dem i kapittel 5 eller 3. De får altså sin 
lønn fastsatt gjennom lokale forhandlin-
ger, uten noen nedre grense.  Her er det 
store variasjoner i lønnsnivå, naturlig 
nok. Sammenligningsgrunnlaget er vel 
så mye andre ledere i kommunen, som 
det er andre biblioteksjefer i Norge. 
Og dermed får du noen biblioteksjefer 
i små kommuner med en årslønn som 
knapt overstiger minstelønna ved 0 
års ansiennitet for kapittel 4-stillinger, 
mens biblioteksjefer i andre kommuner 

kan ligge et par hundre tusen kroner 
over dette. 

På jobb i fylkesbibliotek
For fylkesbiblioteksjefer er variasjo-

nene relativt små. Men nivået ser ut til 
å ligge om lag 150 000 kroner høyere 
enn gjennomsnittet for biblioteksjefer i 
kommunene.

For en del år siden hadde bibliote-
karer ved fylkesbibliotekene som regel 
stillingsbetegnelse som distriktsbi-
bliotekarer. Denne ble i 2006 endret 
til spesialbibliotekar. Men gjennom 
årene har mange av bibliotekarene ved 
fylkesbibliotekene endret stillingsbe-
tegnelse til den mer generelle Rådgiver 
(stillingskode 8530). Også andre stil-
lingskoder er i bruk. I dag har BF om-
trent en likelig fordeling mellom antall 
spesialbibliotekarer og rådgivere ved 
fylkesbibliotekene. Lønnsmessig ligger 
rådgiverne gjennomsnittlig om lag 10 
000 kroner høyere enn spesialbibliote-
karene. Uansett er dette stillinger som 
hører hjemme i kapittel 5 i tariffavtalen 
for KS. Og dermed er det den årlige 
lokale lønnsfastsettelsen som gjelder. 

Skolebibliotekarene 
De fleste skolebibliotekarene som er 

medlemmer i BF, jobber i videregående 
skoler. Men vi har også en del medlem-

mer i grunnskolen. Felles for dem er at 
de fordeler seg på flere stillingskoder. 
Rundt 45 % av BFs medlemmer i 
skolebibliotek er i stillingskode 8451 
Avdelingsleder, mens nær 20 % av sko-
lebibliotekarene våre er i stillingskode 
8112 Spesialbibliotekar. Begge disse 
stillingene er i kapittel 5, og har altså 
lokal lønnsfastsettelse – ingen fastsatt 
minstelønn. Ca tredjeparten av BFs 
medlemmer i skolebibliotek er i stillings-
kode 7026 Bibliotekar, som har fastsatt 
minstelønn på samme måte som for 
bibliotekarer i denne stillingskoden i 
folkebibliotek. Hva som er gjeldende 
minstelønn, vil derfor gå fram av det 
som er skrevet over om bibliotekarer i 
folkebibliotek, og minstelønnstabellen 
i egen ramme.

BFs skolebibliotekarer som har 
stillingskoder i kapittel 5, har i gjen-
nomsnitt 10 % høyere årslønn enn 
skolebibliotekarene i kapittel 4-stil-
linger. Hva som er høna og ebbet når 
det gjelder forholdet mellom kapittel-
plassering og lønnsnivå kan sikkert 
diskuteres. Men inntrykket er vel at det 
ofte er gunstig å komme seg innunder 
kapittel 5.  
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Lønnsøkning for BFs 
medlemmer i statlig sektor
Det har blitt 1000 kroner i måneden i generelt tillegg. Det har blitt økning på bunn 
i spenn og på topp i ramme. Lurer du på hva dette betyr? Og hva det betyr for deg? 
Her er Monica Deildoks gjennomgang av resultatene fra årets tariffoppgjør for BFs
medlemmer i staten.

Etter årets tariffoppgjør:

Tekst:   Monica Deildok
 Forbundsleder

Hovedelementene i årets statsoppgjør:
Innenfor en ramme på om lag 4,1% ble det gitt et generelt tillegg på mini-

mum 12.000 opp til og med lønnstrinn 55. Fra lønnstrinn 56 ble det generelle 
tillegget på 2,7 %. Virkningsdato for tilleggene er satt til 1. mai. 

Det ble ikke satt av pott til sentrale justeringsforhandlinger i år, men det 
ble lagt inn noen justeringselementer i det sentrale oppgjøret med virkning 
fra 1. juli. Det legges 1 lønnstrinn på topp i alle lønnsrammene, og 1 trinn i 
bunnen av alle spennstillingene. 

Det ble satt av en lokal pott på 1% pr 1. september. I tillegg skal 0,1% i 
resirkulerte midler legges til den lokale potten.

Generelt tillegg
Alle arbeidstakere i statlig sektor har 

fått et generelt tillegg på A-lønnstabellen 
i form av at det enkelte lønnstrinn har blitt 
mer verdt. For BFs medlemmer innebærer 
dette en lønnsøkning på minimum 12.000 
til alle. For de av våre medlemmer som er 
lønnet fra lønnstrinn 56 og oppover utgjør 
det generelle tillegget mer enn 12.000. 
For lønnstrinn 56 utgjør det 12.100, 
lønnstrinn 58: 12.500 og lønnstrinn 60: 
13.000, for å nevne noen eksempler. Du 
kan sjekke nøyaktig hvor mye du har fått 
i generelt tillegg i A-lønnstabellen ved 
siden av. 

Justeringselementer
Justeringselementene har virkning fra 

1. juli 2012.

Økning på topp i ramme
Lønnsrammene er økt med 1 trinn på 

topp av ansiennitetsstigen. 
Dette innebærer at bibliotekarer i 

stillingskode (Skode) 1410 Bibliotekar 
med 16 års tjenesteansiennitet får ett 
lønnstrinn pr 1. juli, som følge av at 
lønnsramme 15 er gitt 1 trinn på top-
pansienniteten (16 år), fra lønnstrinn 

45 til lønnstrinn 46 i innplasseringsal-
ternativ 1. 

Innplasseringsalternativene 2-8 er 
også økt med ett lønnstrinn på 16 års 
ansiennitet, slik at alt. 2 er økt fra 46 
til 47, alt 3 er økt fra 47 til 48 osv. 
Verdt å merke seg er det at økningen i 
toppen av ramma også treffer de som 
er direkteplassert i innplasseringsal-

[ TARIFF 2012 ]
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Lønnsplan og lønnsramme gjeldende fra 1. juli 2012

Godskrivingsregel i § 5 B 2 sier: ”Ved tilsetting godskrives 3 år av utdanningstiden som bachelor eller tilsvarende 
i tjenesteansienniteten

 3 LØNNSPLANER
Gjeldende fra 1. juli 2012

3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER

90.100 LEDERSTILLINGER
1072 Arkivleder 41-76
1054 Kontorsjef 46-88
1056 Økonomisjef 46-88
1055 Personalsjef 46-88
1058 Administrasjonssjef 46-88
1057 Informasjonssjef 46-96
1407 Avdelingsleder 48-86
1059 Underdirektør 50-88
1211 Seksjonssjef 50-94
1477 Regiondirektør 52-97
1060 Avdelingsdirektør 54-101
1061 Assisterende direktør 54-101
1062 Direktør 54-101
1538 Fagdirektør 54-101

90.103 SAKSBEHANDLER 
1063 Førstesekretær  LR10
1064 Konsulent Utgår, overf. Stko 1065
1065 Konsulent LR17 2
1408 Førstekonsulent LR21 1 el. 2

1363 Seniorkonsulent 48-73

90.201 KONTORSTILLINGER
1068 Fullmektig LR02
1069 Førstefullmektig LR03
1070 Sekretær LR09
1409 Sekretær 34-56
1433 Seniorsekretær 38-58
1071 Kontorleder 41-60

90.205 BIBLIOTEKAR
1073 Bibliotekfullmektig  LR04
1410 Bibliotekar  LR15 2
1515 Spesialbibliotekar 48-74
1077 Hovedbibliotekar 52-84

90.207 BETJENT
1078 Betjent LR02
1079 Førstebetjent 34-53

90.208 SJÅFØR
1081 Sjåfør LR02
1180 Sjåfør LR03

Lønnsplan
St.kode

Stillingsbetegnelse
Lønns-
ramme

Ltr. alt. Spesielle god-
skrivingsregler,
fellesbest. § 5 B

1
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29

2 LØNNSRAMMER

Gjeldende fra 1. juli 2012

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 24 28

nr. alt. Lønnstrinn

Lønnsramme

Tjenesteansiennitet

LR11 1 27 28 29 30 31 33

2 28 29 30   31         32   34   

3 29 30 31 32 33   35   

4 30 31 32 33 34 36

5 31 32 33 34 35 37

6 32 33 34 35 36 38

7 33 34 35 36 37 39

8 34 35 36 37 38 40

9-21 (33-45)

LR12 1 26 27 28 29 30 32

2 27 28 29 30 31 33                   

3 28 29 30 31 32 34                   

4 29 30 31 32 33 35

5 30 31 32 33 34 36

6 31 32 33 34 35 37

7 32 33 34 35 36 38

8 33 34 35 36 37 39

9-21 (32-44)

LR13 1

2   

3

4

5

6

7

8

9-21

LR14 1 26 27 28 29 30 31 33 34 35 37

2 27 28 29 30 31   32 34               35 36 38

3 28 29 30 31 32 33 35               36 37 39

4 29 30 31 32 33 34 36 37 38 40

5 30 31 32 33 34 35 37 38 39 41

6 31 32 33 34 35 36 38 39 40 42

7 32 33 34 35 36 37 39 40 41 43

8 33 34 35 36 37 38 40 41 42 44

9-21 (37-49)

LR15 1 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46

2 37 38 39 40 41   42 43 44     45   47       

3 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48     

4 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49

5 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50

6 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51

7 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52

8 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53

9-21 (46-58)

ternativ 9-21. Der er hvert alternativ 
gitt et lønnstrinn, slik at alt. 9 er økt fra 
45 til 46, 10 er økt fra 46 til 47 osv, 
helt opp til alternativ 21 som er økt fra 
lønnstrinn 57 til 58.

Økning på bunn i spenn
Lønnen for stillinger som er direk-

teplassert i lønnsspenn er økt med 
ett lønnstrinn i bunnen av spennet, og 
utvidet med to trinn på topp.

Dette innebærer at både Skode 1515 
Spesialbibliotekar og Skode 1077 Ho-
vedbibliotekar er gitt nye lønnsspenn.

1515 Spesialbibliotekar 
 – nytt lønnsspenn 48-74
1077 Hovedbibliotekar 
 – nytt lønnsspenn 52-84

For stillingsinnehavere i kode 1515 
som er plasser i bunnen av spennet i 
lønnstrinn 47, gir dette seg utslag i at 
vedkommende fra og med 1. juli får ny 
lønn: lønnstrinn 48.

For stillingsinnehavere i kode 1077 
som er plassert i bunnen av spennet 
i lønnstrinn 51, gir det utslag i ny lønn 
fra 1. juli: lønnstrinn 52. 

For øvrige stillingsinnehavere i 1515 
og 1077 vil ikke justeringsreguleringen 
pr 1. juli få uttelling i form av lønnsøk-
ning.

Resultatene sett i lys av 
begynnerlønna for 
bibliotekarene i statlig sektor

Utover den effekten det har, også 
på begynnerlønn, at hvert lønnstrinn 
er hevet og dermed blir mer verdt, vil 
effekten på begynnerlønn for bibliote-
karer i staten stort sett få utslag for de 
som tilsettes i spennstillingene 1515 og 
1077. Disse vil – dersom de tilsettes i 
det laveste alternativet i spennet, vinne 
ett lønnstrinn på den reguleringen som 
er foretatt pr 1. juli i år.

Lokale forhandlinger
Det er satt av 1,1% (1% + resirkulerte 

midler som utgjør 0,1%) til forhandlinger 
etter hovedtariffavtalens 2.3.3.

Forhandlingene gjennomføres med 
virkning 1. september 2012, og skal være 
gjennomført innen 31.oktober 2012.

Det er lagt følgende føring på den 
lokale potten:

Likelønn skal prioriteres.

Eksempler på ny lønn etter hovedtariffoppgjøret i statlig sektor 2012

Eksempel 1: 

Bibliotekar ansatt i stillingskode 1410, innplasseringsalternativ 6, med 16 års tjenestean-
siennitet. 

Lønn før 1. mai 2012: 

Lønnstrinn 50: kr. 404.600

Etter lønnsoppgjøret:

Fra 1. mai 2012: Nytt lønnstrinn 50: 416.600 kr +  12.000 kr
Fra 1. juli 2012: Nytt lønnstrinn 51: 423.400 kr +    6.800 kr
Lønnstillegg før lokale forhandlinger:   + 18.800 kr

[ TARIFF 2012 ]
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Lønninger for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1.mai 2012 Tabell A – HOVEDLØNNSTABELL 1/2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Brutto-

  Pensjonsinnskudd3)

   Overtids-
  45% natt-

tidskompen-
sasjon 5)

Lønns-    lønn1)        Bruttolønn – OU2) Nettolønn Lønns-   godtgjørelse4) 

trinn   Pr. år    Pr. år    Pr. mnd.   Pr. dag   Pr. år  Pr. mnd   Pr. år  Pr. mnd  Pr. dag trinn    50 %    100 %
1-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-18 0 0 0
19 275 500 275 200 22 933,40 764,50 5 510 459,10 269 690 22 474,30 749,20 19 223,40 297,80 67,00
20 279 000 278 700 23 225,00 774,20 5 580 465,00 273 120 22 760,00 758,70 20 226,20 301,60 67,90
21 282 600 282 300 23 525,00 784,20 5 652 471,00 276 648 23 054,00 768,50 21 229,10 305,50 68,70
22 286 200 285 900 23 825,00 794,20 5 724 477,00 280 176 23 348,00 778,30 22 232,10 309,40 69,60
23 289 900 289 600 24 133,40 804,50 5 798 483,10 283 802 23 650,30 788,40 23 235,10 313,40 70,50
24 293 700 293 400 24 450,00 815,00 5 874 489,50 287 526 23 960,50 798,70 24 238,10 317,50 71,40
25 297 700 297 400 24 783,40 826,20 5 954 496,10 291 446 24 287,30 809,60 25 241,40 321,80 72,40
26 301 700 301 400 25 116,70 837,30 6 034 502,80 295 366 24 613,90 820,50 26 244,60 326,20 73,40
27 305 400 305 100 25 425,00 847,50 6 108 509,00 298 992 24 916,00 830,60 27 247,60 330,20 74,30
28 309 100 308 800 25 733,40 857,80 6 182 515,10 302 618 25 218,30 840,70 28 250,60 334,20 75,20
29 312 800 312 500 26 041,70 868,10 6 256 521,30 306 244 25 520,40 850,70 29 253,60 338,20 76,10
30 316 500 316 200 26 350,00 878,40 6 330 527,50 309 870 25 822,50 860,80 30 256,60 342,20 77,00
31 320 100 319 800 26 650,00 888,40 6 402 533,50 313 398 26 116,50 870,60 31 259,50 346,10 77,90
32 323 900 323 600 26 966,70 898,90 6 478 539,80 317 122 26 426,90 880,90 32 262,60 350,20 78,80
33 327 700 327 400 27 283,40 909,50 6 554 546,10 320 846 26 737,30 891,30 33 265,70 354,30 79,70
34 331 500 331 200 27 600,00 920,00 6 630 552,50 324 570 27 047,50 901,60 34 268,80 358,40 80,60
35 335 500 335 200 27 933,40 931,20 6 710 559,10 328 490 27 374,30 912,50 35 272,00 362,70 81,60
36 339 600 339 300 28 275,00 942,50 6 792 566,00 332 508 27 709,00 923,70 36 275,40 367,10 82,60
37 344 000 343 700 28 641,70 954,80 6 880 573,30 336 820 28 068,40 935,70 37 278,90 371,90 83,70
38 348 500 348 200 29 016,70 967,30 6 970 580,80 341 230 28 435,90 947,90 38 282,60 376,80 84,80
39 353 000 352 700 29 391,70 979,80 7 060 588,30 345 640 28 803,40 960,20 39 286,20 381,60 85,90
40 357 800 357 500 29 791,70 993,10 7 156 596,30 350 344 29 195,40 973,20 40 290,10 386,80 87,00
41 362 500 362 200 30 183,40 1 006,20 7 250 604,10 354 950 29 579,30 986,00 41 293,90 391,90 88,20
42 368 000 367 700 30 641,70 1 021,40 7 360 613,30 360 340 30 028,40 1 001,00 42 298,40 397,80 89,50
43 373 300 373 000 31 083,40 1 036,20 7 466 622,10 365 534 30 461,30 1 015,40 43 302,70 403,60 90,80
44 379 100 378 800 31 566,70 1 052,30 7 582 631,80 371 218 30 934,90 1 031,20 44 307,40 409,80 92,20
45 384 700 384 400 32 033,40 1 067,80 7 694 641,10 376 706 31 392,30 1 046,50 45 311,90 415,90 93,60
46 390 600 390 300 32 525,00 1 084,20 7 812 651,00 382 488 31 874,00 1 062,50 46 316,70 422,30 95,00
47 396 900 396 600 33 050,00 1 101,70 7 938 661,50 388 662 32 388,50 1 079,70 47 321,80 429,10 96,50
48 403 300 403 000 33 583,40 1 119,50 8 066 672,10 394 934 32 911,30 1 097,10 48 327,00 436,00 98,10
49 410 000 409 700 34 141,70 1 138,10 8 200 683,30 401 500 33 458,40 1 115,30 49 332,40 443,20 99,70
50 416 600 416 300 34 691,70 1 156,40 8 332 694,30 407 968 33 997,40 1 133,30 50 337,80 450,40 101,30
51 423 400 423 100 35 258,40 1 175,30 8 468 705,60 414 632 34 552,80 1 151,80 51 343,30 457,70 103,00
52 430 500 430 200 35 850,00 1 195,00 8 610 717,50 421 590 35 132,50 1 171,10 52 349,10 465,40 104,70
53 438 000 437 700 36 475,00 1 215,90 8 760 730,00 428 940 35 745,00 1 191,50 53 355,10 473,50 106,50
54 445 100 444 800 37 066,70 1 235,60 8 902 741,80 435 898 36 324,90 1 210,90 54 360,90 481,20 108,30
55 452 900 452 600 37 716,70 1 257,30 9 058 754,80 443 542 36 961,90 1 232,10 55 367,20 489,60 110,20
56 460 400 460 100 38 341,70 1 278,10 9 208 767,30 450 892 37 574,40 1 252,50 56 373,30 497,70 112,00
57 468 400 468 100 39 008,40 1 300,30 9 368 780,60 458 732 38 227,80 1 274,30 57 379,80 506,40 113,90
58 476 800 476 500 39 708,40 1 323,70 9 536 794,60 466 964 38 913,80 1 297,20 58 386,60 515,50 116,00
59 485 400 485 100 40 425,00 1 347,50 9 708 809,00 475 392 39 616,00 1 320,60 59 393,60 524,80 118,10
60 493 900 493 600 41 133,40 1 371,20 9 878 823,10 483 722 40 310,30 1 343,70 60 400,50 533,90 120,10
61 503 300 503 000 41 916,70 1 397,30 10 066 838,80 492 934 41 077,90 1 369,30 61 408,10 544,10 122,40
62 513 000 512 700 42 725,00 1 424,20 10 260 855,00 502 440 41 870,00 1 395,70 62 415,90 554,60 124,80
63 523 100 522 800 43 566,70 1 452,30 10 462 871,80 512 338 42 694,90 1 423,20 63 424,10 565,50 127,20
64 533 000 532 700 44 391,70 1 479,80 10 660 888,30 522 040 43 503,40 1 450,20 64 432,20 576,20 129,60
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Lønninger for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1.mai 2012 Tabell A – HOVEDLØNNSTABELL 2/2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Brutto-

  Pensjonsinnskudd3)

   Overtids-
  45% natt-

tidskompen-
sasjon 5)

Lønns-    lønn1)        Bruttolønn – OU2) Nettolønn Lønns-   godtgjørelse4) 

trinn   Pr. år    Pr. år    Pr. mnd.   Pr. dag   Pr. år  Pr. mnd   Pr. år  Pr. mnd  Pr. dag trinn    50 %    100 %
65 542 900 542 600 45 216,70 1 507,30 10 858 904,80 531 742 44 311,90 1 477,10 65 440,20 586,90 132,10
66 552 700 552 400 46 033,40 1 534,50 11 054 921,10 541 346 45 112,30 1 503,80 66 448,10 597,50 134,40
67 563 000 562 700 46 891,70 1 563,10 11 260 938,30 551 440 45 953,40 1 531,80 67 456,50 608,60 136,90
68 572 700 572 400 47 700,00 1 590,00 11 454 954,50 560 946 46 745,50 1 558,20 68 464,40 619,10 139,30
69 583 800 583 500 48 625,00 1 620,90 11 676 973,00 571 824 47 652,00 1 588,40 69 473,40 631,10 142,00
70 595 200 594 900 49 575,00 1 652,50 11 904 992,00 582 996 48 583,00 1 619,50 70 482,60 643,50 144,80
71 609 500 609 200 50 766,70 1 692,30 12 190 1 015,80 597 010 49 750,90 1 658,40 71 494,20 658,90 148,30
72 620 500 620 200 51 683,40 1 722,80 12 410 1 034,10 607 790 50 649,30 1 688,40 72 503,10 670,80 150,90
73 631 400 631 100 52 591,70 1 753,10 12 628 1 052,30 618 472 51 539,40 1 718,00 73 511,90 682,60 153,60
74 642 900 642 600 53 550,00 1 785,00 12 858 1 071,50 629 742 52 478,50 1 749,30 74 521,30 695,00 156,40
75 655 400 655 100 54 591,70 1 819,80 13 108 1 092,30 641 992 53 499,40 1 783,40 75 531,40 708,50 159,40
76 672 500 672 200 56 016,70 1 867,30 13 450 1 120,80 658 750 54 895,90 1 829,90 76 545,30 727,00 163,60
77 689 200 688 900 57 408,40 1 913,70 13 784 1 148,60 675 116 56 259,80 1 875,40 77 558,80 745,10 167,60
78 711 500 711 200 59 266,70 1 975,60 14 230 1 185,80 696 970 58 080,90 1 936,10 78 576,90 769,20 173,10
79 733 900 733 600 61 133,40 2 037,80 14 678 1 223,10 718 922 59 910,30 1 997,10 79 595,10 793,40 178,50
80 756 400 756 100 63 008,40 2 100,30 15 128 1 260,60 740 972 61 747,80 2 058,30 80 613,30 817,70 184,00
81 778 500 778 200 64 850,00 2 161,70 15 570 1 297,50 762 630 63 552,50 2 118,50 81 631,20 841,60 189,40
82 799 800 799 500 66 625,00 2 220,90 15 996 1 333,00 783 504 65 292,00 2 176,40 82 648,50 864,60 194,50
83 821 100 820 800 68 400,00 2 280,00 16 422 1 368,50 804 378 67 031,50 2 234,40 83 665,80 887,70 199,70
84 842 400 842 100 70 175,00 2 339,20 16 848 1 404,00 825 252 68 771,00 2 292,40 84 683,00 910,70 204,90
85 869 200 868 900 72 408,40 2 413,70 17 384 1 448,60 851 516 70 959,80 2 365,40 85 704,80 939,70 211,40
86 895 700 895 400 74 616,70 2 487,30 17 914 1 492,80 877 486 73 123,90 2 437,50 86 726,20 968,30 217,90
87 922 500 922 200 76 850,00 2 561,70 18 450 1 537,50 903 750 75 312,50 2 510,50 87 748,00 997,30 224,40
88 943 700 943 400 78 616,70 2 620,60 18 874 1 572,80 924 526 77 043,90 2 568,20 88 765,20 1 020,20 229,50
89 965 100 964 800 80 400,00 2 680,00 19 302 1 608,50 945 498 78 791,50 2 626,40 89 782,50 1 043,40 234,80
90 986 400 986 100 82 175,00 2 739,20 19 709 1 642,40 966 391 80 532,60 2 684,50 90 799,80 1 066,40 239,90
91 1 007 800 1 007 500 83 958,40 2 798,70 19 709 1 642,40 987 791 82 316,00 2 743,90 91 817,10 1 089,50 245,10
92 1 029 100 1 028 800 85 733,40 2 857,80 19 709 1 642,40 1 009 091 84 091,00 2 803,10 92 834,40 1 112,50 250,30
93 1 050 400 1 050 100 87 508,40 2 917,00 19 709 1 642,40 1 030 391 85 866,00 2 862,30 93 851,70 1 135,60 255,50
94 1 071 700 1 071 400 89 283,40 2 976,20 19 709 1 642,40 1 051 691 87 641,00 2 921,40 94 868,90 1 158,60 260,70
95 1 093 100 1 092 800 91 066,70 3 035,60 19 709 1 642,40 1 073 091 89 424,30 2 980,90 95 886,30 1 181,70 265,90
96 1 114 000 1 113 700 92 808,40 3 093,70 19 709 1 642,40 1 093 991 91 166,00 3 038,90 96 903,20 1 204,30 271,00
97 1 134 900 1 134 600 94 550,00 3 151,70 19 709 1 642,40 1 114 891 92 907,60 3 097,00 97 920,20 1 226,90 276,10
98 1 155 800 1 155 500 96 291,70 3 209,80 19 709 1 642,40 1 135 791 94 649,30 3 155,00 98 937,10 1 249,50 281,10
99 1 175 800 1 175 500 97 958,40 3 265,30 19 709 1 642,40 1 155 791 96 316,00 3 210,60 99 953,40 1 271,10 286,00

100 1 195 800 1 195 500 99 625,00 3 320,90 19 709 1 642,40 1 175 791 97 982,60 3 266,10 100 969,60 1 292,80 290,90
101 1 215 800 1 215 500 101 291,70 3 376,40 19 709 1 642,40 1 195 791 99 649,30 3 321,70 101 985,80 1 314,40 295,70

A

1) Bruttolønn inklusiv avgift på kr 300,- pr år til OU-midler
2) Bruttolønn eksklusiv avgift på kr 300,- pr år til OU-midler
3) Folketrygdens grunnbeløp utgjør pr 1. mai 2012 kr 82 122
4) Jf fellesbestemmelsene § 2 nr 3
5) Jf fellesbestemmelsene § 15 nr 1
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Lønninger for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1.mai 2012 Tabell A – HOVEDLØNNSTABELL 1/2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Brutto-

  Pensjonsinnskudd3)

   Overtids-
  45% natt-

tidskompen-
sasjon 5)

Lønns-    lønn1)        Bruttolønn – OU2) Nettolønn Lønns-   godtgjørelse4) 

trinn   Pr. år    Pr. år    Pr. mnd.   Pr. dag   Pr. år  Pr. mnd   Pr. år  Pr. mnd  Pr. dag trinn    50 %    100 %
1-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-18 0 0 0
19 275 500 275 200 22 933,40 764,50 5 510 459,10 269 690 22 474,30 749,20 19 223,40 297,80 67,00
20 279 000 278 700 23 225,00 774,20 5 580 465,00 273 120 22 760,00 758,70 20 226,20 301,60 67,90
21 282 600 282 300 23 525,00 784,20 5 652 471,00 276 648 23 054,00 768,50 21 229,10 305,50 68,70
22 286 200 285 900 23 825,00 794,20 5 724 477,00 280 176 23 348,00 778,30 22 232,10 309,40 69,60
23 289 900 289 600 24 133,40 804,50 5 798 483,10 283 802 23 650,30 788,40 23 235,10 313,40 70,50
24 293 700 293 400 24 450,00 815,00 5 874 489,50 287 526 23 960,50 798,70 24 238,10 317,50 71,40
25 297 700 297 400 24 783,40 826,20 5 954 496,10 291 446 24 287,30 809,60 25 241,40 321,80 72,40
26 301 700 301 400 25 116,70 837,30 6 034 502,80 295 366 24 613,90 820,50 26 244,60 326,20 73,40
27 305 400 305 100 25 425,00 847,50 6 108 509,00 298 992 24 916,00 830,60 27 247,60 330,20 74,30
28 309 100 308 800 25 733,40 857,80 6 182 515,10 302 618 25 218,30 840,70 28 250,60 334,20 75,20
29 312 800 312 500 26 041,70 868,10 6 256 521,30 306 244 25 520,40 850,70 29 253,60 338,20 76,10
30 316 500 316 200 26 350,00 878,40 6 330 527,50 309 870 25 822,50 860,80 30 256,60 342,20 77,00
31 320 100 319 800 26 650,00 888,40 6 402 533,50 313 398 26 116,50 870,60 31 259,50 346,10 77,90
32 323 900 323 600 26 966,70 898,90 6 478 539,80 317 122 26 426,90 880,90 32 262,60 350,20 78,80
33 327 700 327 400 27 283,40 909,50 6 554 546,10 320 846 26 737,30 891,30 33 265,70 354,30 79,70
34 331 500 331 200 27 600,00 920,00 6 630 552,50 324 570 27 047,50 901,60 34 268,80 358,40 80,60
35 335 500 335 200 27 933,40 931,20 6 710 559,10 328 490 27 374,30 912,50 35 272,00 362,70 81,60
36 339 600 339 300 28 275,00 942,50 6 792 566,00 332 508 27 709,00 923,70 36 275,40 367,10 82,60
37 344 000 343 700 28 641,70 954,80 6 880 573,30 336 820 28 068,40 935,70 37 278,90 371,90 83,70
38 348 500 348 200 29 016,70 967,30 6 970 580,80 341 230 28 435,90 947,90 38 282,60 376,80 84,80
39 353 000 352 700 29 391,70 979,80 7 060 588,30 345 640 28 803,40 960,20 39 286,20 381,60 85,90
40 357 800 357 500 29 791,70 993,10 7 156 596,30 350 344 29 195,40 973,20 40 290,10 386,80 87,00
41 362 500 362 200 30 183,40 1 006,20 7 250 604,10 354 950 29 579,30 986,00 41 293,90 391,90 88,20
42 368 000 367 700 30 641,70 1 021,40 7 360 613,30 360 340 30 028,40 1 001,00 42 298,40 397,80 89,50
43 373 300 373 000 31 083,40 1 036,20 7 466 622,10 365 534 30 461,30 1 015,40 43 302,70 403,60 90,80
44 379 100 378 800 31 566,70 1 052,30 7 582 631,80 371 218 30 934,90 1 031,20 44 307,40 409,80 92,20
45 384 700 384 400 32 033,40 1 067,80 7 694 641,10 376 706 31 392,30 1 046,50 45 311,90 415,90 93,60
46 390 600 390 300 32 525,00 1 084,20 7 812 651,00 382 488 31 874,00 1 062,50 46 316,70 422,30 95,00
47 396 900 396 600 33 050,00 1 101,70 7 938 661,50 388 662 32 388,50 1 079,70 47 321,80 429,10 96,50
48 403 300 403 000 33 583,40 1 119,50 8 066 672,10 394 934 32 911,30 1 097,10 48 327,00 436,00 98,10
49 410 000 409 700 34 141,70 1 138,10 8 200 683,30 401 500 33 458,40 1 115,30 49 332,40 443,20 99,70
50 416 600 416 300 34 691,70 1 156,40 8 332 694,30 407 968 33 997,40 1 133,30 50 337,80 450,40 101,30
51 423 400 423 100 35 258,40 1 175,30 8 468 705,60 414 632 34 552,80 1 151,80 51 343,30 457,70 103,00
52 430 500 430 200 35 850,00 1 195,00 8 610 717,50 421 590 35 132,50 1 171,10 52 349,10 465,40 104,70
53 438 000 437 700 36 475,00 1 215,90 8 760 730,00 428 940 35 745,00 1 191,50 53 355,10 473,50 106,50
54 445 100 444 800 37 066,70 1 235,60 8 902 741,80 435 898 36 324,90 1 210,90 54 360,90 481,20 108,30
55 452 900 452 600 37 716,70 1 257,30 9 058 754,80 443 542 36 961,90 1 232,10 55 367,20 489,60 110,20
56 460 400 460 100 38 341,70 1 278,10 9 208 767,30 450 892 37 574,40 1 252,50 56 373,30 497,70 112,00
57 468 400 468 100 39 008,40 1 300,30 9 368 780,60 458 732 38 227,80 1 274,30 57 379,80 506,40 113,90
58 476 800 476 500 39 708,40 1 323,70 9 536 794,60 466 964 38 913,80 1 297,20 58 386,60 515,50 116,00
59 485 400 485 100 40 425,00 1 347,50 9 708 809,00 475 392 39 616,00 1 320,60 59 393,60 524,80 118,10
60 493 900 493 600 41 133,40 1 371,20 9 878 823,10 483 722 40 310,30 1 343,70 60 400,50 533,90 120,10
61 503 300 503 000 41 916,70 1 397,30 10 066 838,80 492 934 41 077,90 1 369,30 61 408,10 544,10 122,40
62 513 000 512 700 42 725,00 1 424,20 10 260 855,00 502 440 41 870,00 1 395,70 62 415,90 554,60 124,80
63 523 100 522 800 43 566,70 1 452,30 10 462 871,80 512 338 42 694,90 1 423,20 63 424,10 565,50 127,20
64 533 000 532 700 44 391,70 1 479,80 10 660 888,30 522 040 43 503,40 1 450,20 64 432,20 576,20 129,60
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Utdrag av lønns-
tabell for staten 
gjeldende fra 
1. juli 2012:

Eksempel 2:

Bibliotekar i Skode 1410, innplasseringsalternativ 9

Lønn før 1. mai 2012:

Lønnstrinn 45: kr 372.700

Etter lønnsoppgjøret:

Fra 1. mai 2012: Nytt lønnstrinn 45: 384.700 kr  +  12.000 kr
Fra 1. juli 2012: Nytt lønnstrinn 46: 390.600 kr  +    5.900 kr
Lønnstillegg før lokale forhandlinger:    + 17.900 kr

Eksempel 3:

Spesialbibliotekar i Skode 1515 direkteplassert i lønnstrinn 47

Lønn før 1. mai 2012:

Lønnstrinn 47: 384.900 kr

Etter lønnsoppgjøret:

Fra 1. mai 2012: Nytt lønnstrinn 47: 396.900 kr  + 12.000 kr
Fra 1. juli 2012: Nytt lønnstrinn 48: 403.300 kr  +  6.400 kr
Lønnstillegg før lokale forhandlinger   + 18.400 kr

Eksempel 4

Hovedbibliotekar i Skode 1077 direkteplassert i lønnstrinn 60

Lønn før 1. mai 2012:

Lønnstrinn 60: 480.900 kr

Etter lønnsoppgjøret:

Fra 1. mai 2012: Nytt lønnstrinn 60: 493.900 kr  + 13.000 kr
Fra 1. juli 2012: ingen endring som følge av just. elementet 
Lønnstillegg før lokale forhandlinger   + 13.000 kr

Eksempel 5 

Hovedbibliotekar i Skode 1077 direkteplassert i lønnstrinn 51

Lønn før 1. mai 2012:

Lønnstrinn 51: 411.400  kr

Etter lønnsoppgjøret:

Fra 1. mai 2012: Nytt lønnstrinn 51: 423.400 kr  + 12.000 kr
Fra 1. juli 2012: Nytt lønnstrinn 52: 430.500   +    7.100 kr
Lønnstillegg før lokale forhandlinger   + 19.100 kr  
            

[ TARIFF 2012 ]
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Ønsker dere at innlevert materiale blir levert til 
et skjermet område, slik at dere kan gjennomgå 
og behandle materialet når det passer inn i 
arbeidsdagen?

Vi tilbyr nå Sindre, en rimelig sorteringsenhet 
som kobles sammen med Mjølner innlevering.  
Det kan settes opp sortering opptil fem enheter 
og sorteringen kan skje basert på bruk av både 
strekkoder og RFID-brikker.

Mjølner innleveringsenhet monteres i en vegg 
og sorteringsenheten kobles til og plasseres i 
rommet på baksiden av veggen. Sif bokvogner 
med � ærbelastet bunn, kan settes opp ved hvert 

avkast på sorterings-
enheten. Sorteringen 
styres av informasjon 
i biblioteksystemet, og 
kommunikasjon skjer ved 
bruk av Sip2-protokollen.

Vi tilbyr Mjølner + Sindre med tre avkast 
og tre Sif bokvogner, ferdig montert i vegg og 
igangsatt for ca kr 235.000,– eks. mva.

Se videoklipp av sorteringen på våre nettsider:  
http://www.bibsyst.no/mjolner 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon!

Sindre – sortering ved innlevering
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Lønnsøkning for BFs 
medlemmer i kommunal sektor
Det har blitt 1000 kroner mer i måneden i generelt tillegg. Det har blitt justering av 
minstelønnstabellen og økning i lørdags- og søndagstillegget. Lurer du på hva dette betyr? 
Og hva det betyr for deg? Her er Monica Deildoks gjennomgang av resultatene fra årets 
tariffoppgjør for BFs medlemmer i kommunesektoren.

Etter årets tariffoppgjør:

Tekst:   Monica Deildok
 Forbundsleder

Innenfor en økonomisk ramme på om 
lag 4,07 prosent ble det gitt følgende 
lønnstillegg:

Lørdags/søndags-tillegget er økt med 
15 kroner til 50 kroner med virkning 
6.juni. Dette gjelder for stillingsinnehavere 
i kapittel 3, 4 og 5.

For stillingsinnehavere i kapittel 4 er 
det også avtalt: 

Et generelt tillegg for alle stillinger i 
kapittel 4 på 2,7 prosent eller minst 12 
000 kroner. Virkningsdato er 6. juni.

Justerte minstelønnssatser i kapittel 4 
er justert opp, og det gis mest til høgsko-
legruppene. 

Ny minstelønn for stillinger med krav 
om høgskoleutdanning er:

  0 års ansiennitet: kr 350.900
  4 års ansiennitet: kr 357.900
  8 års ansiennitet: kr 369.900
10 års ansiennitet: kr 402.000

Det er avsatt en pott på 1,2 prosent til 
lokale forhandlinger i henhold til hoved-
tariffavtalens pkt 4.A.1. Forhandlingene 
skal gjennomføres innen 15. november 
2012. 

Lokale tillegg gitt etter 1. august 2010, 
og/eller 1. januar 2011, skal komme 
oppå de nye minstelønnene. Det samme 
gjelder også for kompetansetillegg gitt 
f.o.m. 1. mai 2008.

Iverksettingen av lønnstilleggene i 
kapittel 4 foretas på følgende måte:
•	Det generelle tillegget på 2,7 %, dog 

minst kr. 12 000 gis først. Det pro-
sentvise lønnstillegget beregnes av 
grunnlønnen. Tillegget gis pr 6. juni.

•	Justér eventuelt ny lønn opp til ny 
sentral minstelønn.

•	For videreføring av lokale lønnstillegg 
gjelder:
•	Dersom arbeidstaker fikk lokalt 

lønnstillegg
1. i h t  k a p .  4 . A . 1  p r . 

1.8.2010/1.1.2011
2. og/eller lokale kompetanse-

tillegg f.o.m 1.5.2008 skal 
vedkommende pr. 6. juni 2012 
minst ha en grunnlønn lik sum-
men av sentral minstelønn + 
lokalt tillegg iht pkt. 1 og / eller 
2 over.

For stillingsinnehavere i kap 3 og 5
For stillingsinnehavere i kapittel 3 og 

5 skal det føres lokale forhandlinger. Ho-
vedtariffavtalen sier at slike forhandlinger 
bør gjennomføres i tidsrommet 1. mai og 
1. oktober.

[ TARIFF 2012 ]
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Eksempler på utregning av lønnstillegget for det generelle tillegget 
og ny minstelønn for stillingsinnehavere i kapittel 4

Eksempel 1:

Stillingskode 7026 Bibliotekar med årslønn på 391.500, 10 års 
ansiennitet, og som har fått 10.000 i lokale tillegg pr 1/8 2011.

1. Generelt tillegg: 2,7 % av grunnlønn: 2,7 % av 391.500 = 
10.570. I og med at det generelle tillegget skal være på minst 
kr 12.000, blir det generelle tillegget her på 12.000 og lønn 
etter det generelle tillegget er 391.500 + 12.000 = 403.500

2. Justering opp til ny minstelønn for 10 års ansiennitet? Nei. Ny 
minstelønn er på 402.000, og nivået er dermed nådd.

3. Lokale tillegg skal videreføres slik at lokale lønnstillegg og 
eller lokale kompetansetillegg kommer i tillegg til ny min-
stelønn. Utgangspunktet er altså 402.000, og de 10.000 i 
lokale tillegg skal komme oppå slik at ny lønn pr. 6. juni blir:  
402.000 + 10.000 = 412.000

Totalt lønnstillegg = 20.500

Eksempel 2:

Stillingskode 7026 Bibliotekar med årslønn på 381.500, 10 års 
ansiennitet, og som har fått 10.000 i lokale tillegg pr 1/8 2011

1. Generelt tillegg: 2,7 % av grunnlønn : 2,7% av 381.500 = 
10.300. I og med at det generelle tillegget skal være på minst 
kr 12.000, blir det generelle tillegget her på 12.000 og lønn 
etter det generelle tillegget er 381.500 + 12.000 = 393.500

2. Justering opp til ny minstelønn for 10 års ansiennitet? Ja!  Ny 
minstelønn er på 402.000, så her må det justeres opp.

3. Lokale tillegg skal videreføres slik at lokale lønnstillegg og 
eller lokale kompetansetillegg kommer i tillegg til ny min-
stelønn. Utgangspunktet er altså 402.000, og de 10.000 i 
lokale tillegg skal komme oppå slik at ny lønn pr. 6. juni blir:  
402.000 + 10.000 = 412.000

Totalt lønnstillegg = 30.500

Eksempel 3

Stillingskode 7026 Bibliotekar med årslønn på 370 000, 8 års 
ansiennitet, og som har fått 15.000 i lokale tillegg pr 1/8 2011

1. Generelt tillegg: 2,7 % av grunnlønn : 2,7 % av 370 000 = 
9990. I og med at det generelle tillegget skal være på minst 
kr 12.000, blir det generelle tillegget her på 12.000 og lønn 
etter det generelle tillegget er 370.000 + 12.000 = 382.000

2. Justering opp til ny minstelønn for 8 års ansiennitet? Nei  Ny 
minstelønn er på 369.900, så nivået er nådd

3. Lokale tillegg skal videreføres slik at lokale lønnstillegg og eller 
lokale kompetansetillegg kommer i tillegg til ny minstelønn. 
Utgangspunktet er altså 369.900, og de 15.000 i lokale til-
legg skal komme oppå slik at ny lønn pr. 6. juni blir: 369.900 
+ 15.000 = 384.900

Totalt lønnstillegg = 14.900

Eksempel 4 

Stillingskode 7026 Bibliotekar med årslønn på 350 000, 4 års 
ansiennitet, og som har fått 5.000 i lokale tillegg pr 1/8 2011.

1. Generelt tillegg: 2,7 % av grunnlønn : 2,7 % av 350 000 = 
9450. I og med at det generelle tillegget skal være på minst 
kr 12.000, blir det generelle tillegget her på 12.000 og lønn 
etter det generelle tillegget er 350.000 + 12.000 = 362.000

2. Justering opp til ny minstelønn for 4 års ansiennitet? Nei  Ny 
minstelønn er på 357.900, så nivået er nådd.

3. Lokale tillegg skal videreføres slik at lokale lønnstillegg og eller 
lokale kompetansetillegg kommer i tillegg til ny minstelønn. 
Utgangspunktet er altså 357.900, og de 5.000 i lokale tillegg 
skal komme oppå slik at ny lønn pr. 6. juni blir: 357.900 + 
5.000 = 362.900

Totalt lønnstillegg = 12.900

Eksempel 5 

Stillingskode 7026 Bibliotekar med årslønn på 335 000, 4 års 
ansiennitet, og som ikke har fått tillegg i lokale forhandlinger.

1. Generelt tillegg: 2,7 % av grunnlønn: 2,7 % av 335 000 = 
9045. I og med at det generelle tillegget skal være på minst 
kr 12.000, blir det generelle tillegget her på 12.000 og lønn 
etter det generelle tillegget er 335.000 + 12.000 = 347.000

2. Justering opp til ny minstelønn for 4 års ansiennitet? Ja Her må 
det justeres opp til ny minstelønn på 357.900.

3. Lokale tillegg skal videreføres slik at lokale lønnstillegg og eller 
lokale kompetansetillegg kommer i tillegg til ny minstelønn. Men 
her er det ikke lokale tillegg å videreføre, og ny lønn pr. 6. juni 
blir: 357.900

Totalt lønnstillegg = 22.900

Eksempel 6 

Stillingskode 7026 Bibliotekar med årslønn på 414.000, Mye mer 
enn 10 års ansiennitet, og som har fått 10.000 i lokale tillegg pr 
1/8 2011 og 15.000 i kompetansetillegg i 2008.

1. Generelt tillegg: 2,7 % av grunnlønn : 2,7 % av 414.000 = 
11.178. I og med at det generelle tillegget skal være på minst 
kr 12.000, blir det generelle tillegget her på 12.000 og lønn 
etter det generelle tillegget er 414.000 + 12.000 = 426.000

2. Justering opp til ny minstelønn for 10 års ansiennitet? Nei. Ny 
minstelønn er på 402.000, og nivået er dermed nådd.

3. Lokale tillegg skal videreføres slik at lokale lønnstillegg og eller 
lokale kompetansetillegg kommer i tillegg til ny minstelønn. 
Utgangspunktet er altså 402.000, og de 10.000 i lokale tillegg 
og 15.000 i kompetansetillegg skal komme oppå slik at ny lønn 
pr. 6. juni blir: 402.000 + 10.000 + 15.000 = 427.000

Totalt lønnstillegg = 13.000               

[ TARIFF 2012 ]
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Kunnskapsutvikling 
i praksisfellesskap

Tekst:   Astrid Kilvik
 Hovedbibliotekar
 Høgskolen i Sør-Trøndelag

Bibliotekarer møtes stadig på seminarer og konferanser.  Vi diskuterer prosjekter, 
utveksler idéer og erfaringer og drøfter egen og hverandres arbeidspraksis i felles-
skap. Kort sagt: vi deler kunnskap, fra talerstoler i plenum og i grupper over kaffe-
kopper og måltider. Dette utgjør en viktig del av læringen og kunnskapsutviklingen i 
profesjonen vår.  Og nettopp kunnskap betraktes i dag som en strategisk ressurs i 
profesjonell og organisatorisk sammenheng.

Fenomenet kunnskap
Men hva er egentlig kunnskap? Be-

grepet har opptatt mennesker gjennom 
tidene. Det har vært forsøkt definert og 
klassifisert på ulike måter i filosofien, i 
humaniora og samfunnsvitenskapene 
– og også blant teknologer og orga-
nisasjonsteoretikere. Skal en dømme 
etter tilfanget av litteratur på området, 
ser det ut til at diskusjonen på ingen 
måte er sluttført. Dette sier kan hende 
noe om det komplekse og tvetydige 
ved kunnskapsbegrepet – og ikke minst 
det dypt fascinerende. 

Nettopp det komplekse ved kunn-
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skapsbegrepet tilsier at definisjonene 
varierer. En mye brukt definisjon trek-
ker trådene tilbake til Platon og ser 
kunnskap som ”rettferdiggjort sann 
oppfatning” (”justified true belief”) 
(Gustavsson 2000). Denne definisjo-
nen vektlegger sannhetsaspektet ved 
kunnskap. Dette kan kanskje føre til en 
forståelse av kunnskap som et generelt 
og objektivt fenomen. Når dét er sagt, 
definisjonen fokuserer også på at det 
må en bevisst handling til for å skape 
mening eller fornuft ut fra en (ny) situa-
sjon. Slik knyttes kunnskap sammen 
med begrepet handling. 

Skille mellom strukturell 
og prosessuell tilnærming

Vi kan betrakte fenomenet kunnskap 
fra ulike vinkler. Et hovedskille går mel-
lom en strukturell og en prosessuell 
tilnærming. Fra et strukturelt perspektiv 
betraktes kunnskap som objekt. Her 
blir kunnskap noe som nærmest ek-
sisterer apriori og som en ved de rette 
kognitive anstrengelser kan gripe og 
ta i besittelse. En kan si at kunnskap 
sees som statisk og konkret, enkel å 
identifisere og å måle. Dermed kan 
kunnskapen nedfelles som kategorier 
og strukturer i for eksempel databa-
ser, rutinebeskrivelser og prosedyrer. 
Slik kan kunnskapen distribueres og 
deretter erobres og forvaltes av med-
arbeidere og organisasjoner. Kunnskap 
blir en beholdning som kan eies. Det 
strukturelle perspektivet representerer 
et systemteoretisk kunnskapssyn, der 
en teknisk-rasjonell logikk vil være do-
minerende. Knowledge Management-
tradisjonen, som fokuserer på å utvikle 
kunnskapsbeholdning, styre kunn-
skapsflyt og stimulere kunnskapsbruk 
i organisasjoner, har et klart utgangs-
punkt i denne rasjonelle forståelsen 
av kunnskap (Gotvassli 2007, Newell 
et al. 2002). 

Det prosessuelle perspektivet på 
kunnskap kan sees som en reaksjon 
på Knowledge Management-retningen. 
Perspektivet betrakter kunnskap mer 
som verb.  Her er kunnskap dynamisk 
og i vedvarende bevegelse. Kanskje 
kan en bruke begrepet kunnskaping? 
Kunnskaping handler om prosesser der 
kunnskap knyttes til handling og utvi-
kles i samspill mellom medarbeidere, 
grupper og organisasjonsnivået. Det 
prosessuelle perspektivet oppfatter 

dermed kunnskap som sosialt konstru-
ert.  Det relasjonelle og kontekstuelle 
aspektet står med andre ord i fokus 
(Gotvassli 2007,  Newell et al. 2002). 

Det sentrale er 
å forstå samspillet

Disse to perspektivene står altså i 
kontrast til hverandre.  De kan stilles 
opp som motsetningspar eller dikoto-
mier.  Dikotomier kan være fruktbare 
for å ordne og kategorisere verden 
i håndterlige størrelser, men de kan 
også invitere til svart-hvitt-tenkning 
og til å parkere dynamikken mellom 
ulike perspektiver. For ulike perspe-
ktiver kan forenes og heller sees som 
dimensjoner i et samspill. Det sentrale 
er ikke å klassifisere, men å forstå 
samspillet. Slik kan kunnskap og kunns-
kapsutvikling sees som både struktur 
og prosess.  Ja takk, begge deler. Vi 
trenger kunnskapen som er nedfelt i 
prosedyrene og rutinebeskrivelsene, 
men vi trenger også improvisasjonen 
og muligheten til å utveksle idéer og 
erfaringer i uformelle sosiale kontek-
ster. Kunnskap utvikles ikke minst i re-
lasjonelle prosesser, på sosiale arenaer 
som seminarer og konferanser er. For 
det skjer noe med kunnskap når den 

deles, ”… to share knowledge is to 
change it” (Newell et al.  2002: 126). 
Kunnskapen kan, i det den formidles, 
endre betydning både for den som 
formidler og for den som mottar. 

Mye av kunnskapsutviklingen i vår 
virksomhet foregår i grupper, enten det 
dreier seg om grupper som spontant 
oppstår på seminarer, formaliserte ar-
beidsgrupper med bestemte oppgaver 
og målsettinger eller mer løst sammen-
satte interessefellesskap. Gruppen er 
kanskje den fremste sosiale arenaen 
for kunnskapsdeling og omtales av 
sentrale organisasjonsteoretikere 
som kunnskapens mikrosamfunn 
(von Krogh, Ichijo og Nonaka 2001).  

Kunnskapsdeling, kunnskapsutvikling 
og praksisfellesskap

Kunnskapsdeling og kunnskapsut-
vikling i grupper kan sees i lys av 
Wenger (2004) sin teori om com-
munities of practice eller på norsk: 
praksisfellesskap. Praksisfellesskap kan 
beskrives slik: grupper der deltakerne 
deler interesser, problemer eller en-
gasjement innen et område og der de 
utvikler sin kunnskap på dette området 
gjennom å dele erfaringer og jevnlig 
samhandle eller forhandle med hveran-

PADDLE
Personal Actualisation and Development through
Digital Literacy in Education

A novice PADDLER, more than likely, will  go round
in circles.

UNLESS they have the skills (the J Stroke) to move 
forward on their own.

Andrew Eynon fra Coleg Llandrillo i Wales bruker kano-metaforen når han presenterer sitt PADDLE-
prosjekt, om praksisfellesskap. Her er første bilde han viser. Se neste side for oppfølgingsbilde: 
gruppestrukturen gir klare rammer for deltakelse og engasjement, relasjoner utvikles og alle kjen-
ner hverandres bidrag i prosjektarbeidet. 
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dre (Wenger 2004). Praksisfellesskap 
er gjerne uformelle. Ikke i betydningen 
uorganiserte, men de er uformelle på 
en slik måte at organisatorisk styring 
og kontroll ikke nødvendigvis utøves. 
Eksempler på praksisfellesskap kan 
være: en gruppe profesjonsutøvere 
som møtes uformelt på tvers av or-
ganisatorisk tilhørighet, en gruppe 
kolleger på samme arbeidsplass, for 
eksempel bibliotekarer som driver kurs 
og undervisning i sitt bibliotek, en alum-
niforening eller en frivillig organisasjon. 

Kjennetegn på 
praksisfellesskap

Wenger opererer ikke med klare kriterier 
for hva som kan karakteriseres som 
praksisfellesskap, men har en nokså løs 
definisjon. Han lanserer imidlertid noen 
kjennetegn for vurdering av om det forelig-
ger et slikt fellesskap. En kan undersøke 
om det er vedvarende, gjensidige relas-
joner mellom deltakerne, harmoniske eller 
konfliktfylte. I praksisfellesskap vil det 
være felles måter å engasjere seg i sa-
marbeidet på. Informasjon og innovasjon 
flyter raskt. Samtaler og samspill vil være 
fortsettelser i en kontinuerlig prosess, 
slik at problemer og spørsmål raskt kan 
defineres og diskuteres i gruppen. Deltak-
erne vet også hva de andre kan, hvilken 
kompetanse de har og hvordan de kan 
bidra i fellesskapet. Gruppen har felles 
historie, innforstått humor og sjargong. 

Spesielle måter eller stiler kan gjenkjennes 
som uttrykk for medlemskap i praksisfel-
lesskapet. Dessuten har deltakerne i det 
store og hele det samme perspektivet 
på verden. Alle kriteriene må ikke innfris 
for at en kan definere en gruppe som et 
praksisfellesskap. Kriteriene kan også 
oppfylles i sterkere eller svakere grad. 
Men jo flere kriterier som oppfylles, og jo 
sterkere de oppfylles, desto mer trolig er 
det at det foreligger et praksisfellesskap. 

Gjensidig engasjement
Praksisfellesskap er ikke synonymt 

med gruppe, team eller nettverk; det 
som definerer fellesskapet og knytter 
deltakerne sammen er gjensidig engasje-
ment. Gjensidig engasjement handler om 
ansvarlighet og innsatsvilje for å bygge 
fellesskapet. Wenger understreker at dette 
engasjementet ikke nødvendigvis dreier 
seg om homogenitet og enighet. Tvert 
i mot er forskjellighet en viktig drivkraft. 
”Som deltakelsesform avslører opprør 
ofte et større engasjement enn passiv 
konformitet” (Wenger 2004: 94). 

von Krogh, Ichijo og Nonaka (2001) 
har gitt viktige bidrag til forståelsen av 
kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling i 
organisasjoner ved å lansere betegnelsen 
”kunnskapshjelpende kontekst”.  Slike 
kontekster er felles møtesteder som gjør 
det mulig å utvikle gode relasjoner. Med 
utgangspunkt i det japanske ordet ba 
(felles plass eller sted) kan en slik or-

PADDLE
Personal Actualisation and Development through
Digital Literacy in Education

OR, they work as part of a group that benefits
everyone.

http://www.punahou.edu/page.cf m?p =1940

ganisasjonskontekst være fysisk, mental 
eller virtuell. Ba kan også beskrives som 
et felles rom som omfatter alle disse tre 
plassene eller kontekstene. Samhandling 
er uansett det sentrale, ifølge forfatterne. 
Det blir dermed viktig å skape sosiale 
arenaer der deltakerne for eksempel i en 
gruppe kan møtes for diskusjon og reflek-
sjon (von Krogh, Ichijo og Nonaka  2001).

Oppsummert: grupper kan altså be-
traktes som praksisfellesskap eller som 
kunnskapshjelpende kontekster - ba - der 
perspektiver brytes, relasjoner utvikles og 
kunnskap deles og dannes. Dette skjer 
ved kontinuerlig forhandling mellom ulike 
forståelser i en felles og gjensidig praksis 
i gruppen (von Krogh, Ichijo og Nonaka  
2001, Wenger 2004).

Informasjonskompetanse 
og praksisfellesskap 
– prosjekter i Wales

I mai i år var jeg på et seminar i Danmark 
der tema var informasjonskompetanse.1 
Andrew Eynon, Library & Learning Tech-
nology Manager fra Coleg Llandrillo i 
Wales presenterte flere interessante pros-
jekter der gruppen som kunnskapsarena 
sto sentralt. I spesielt ett av prosjektene, 
PADDLE, utgjør tankegangen rundt prak-
sisfellesskap selve fundamentet. PADDLE 
står for Personal Actualisation and De-
velopment through Digital Literacies in 
Education (Eynon 2012).  Prosjektet er 
finansiert gjennom JISC, en organisasjon 
som støtter blant annet IKT-prosjekter i ut-
danningssektoren i Storbritannia. PADDLE 
omfatter de fem FE-institusjonene 2 i 
Nord-Wales, med over 70.000 studenter 
og 4000 ansatte, og blir ferdigstilt i 2013. 
Målsettingen er å utvikle digital kom-
petanse og informasjonskompetanse hos 
ansatte og studenter. Prosjektet er organ-
isert med en rekke grupper eller nettverk, 
praksisfellesskap, som arbeider innenfor 
et felles rammeverk. Gruppene står relativt 
fritt til å definere egne aktiviteter som kan 
bidra til å fremme effektiv undervisning og 
læring både hos faglærere og studenter.   

1)  Er informationskompetence en livs-
stil? Konferanse 10. – 11. mai 2012, 
arrangert av Danmarks Forskningsbiblio-
teksforening, Forum for brugeruddannelse

2)    Institusjoner i Storbritannia som tilbyr 
ulike typer etter- og videreutdanning (FE - 
further education), men som er forskjellig fra 
HE-institusjonene (HE - higher education, 
tilsvarer våre universiteter)
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Det kan være alt fra gode kursopplegg 
til vellykkede strategier for å integrere 
informasjonskompetanse i timeplaner og 
pensum og til effektive «tool kits» for digital 
kompetanse. Hver gruppe er ansvarlig 
for å spre beste praksis innen og mellom 
deltakerinstitusjonene.  Andrew Eynon 
fremholder at konseptet praksisfellesskap 
er fruktbart av flere grunner: gruppestruk-
turen gir klare rammer for deltakelse og 
engasjement, relasjoner utvikles og alle 
kjenner hverandres bidrag i prosjektar-
beidet. Praksisfellesskapet blir arena for 
å dele idéer, kursopplegg, presentasjoner, 
filer, lenker, ressurser  -  innad i gruppen 
og gruppene imellom. Når det er sagt, 
PADDLE ś suksess (så langt) handler ikke 
bare om gevinsten ved mer eller mindre 
uformelt nettverksarbeid, men også om at 
prosjektet som sådan er godt strategisk 
forankret og har solid ledelsesmessig 
støtte i deltakerinstitusjonene. De tusen 
blomster blomstrer – men på en målrettet 
måte!

PEDL og understøtting 
av uformell læring

Et annet av JISC-prosjektene i Wales, 
som Andrew Eynon har stått i spissen 
for, har fått navnet  PEDL - Using Peer 
EGuides to promoting Digital Literacy 
(Eynon 2011). Prosjektet pågikk fra januar 
til desember i 2011 og omfattet studenter 
og ansatte ved Eynons egen institusjon, 
Coleg Llandrilli. Prosjektet legger til grunn 
at mye av læringen i utdanningsinsti-
tusjonene foregår uformelt, studenter i 
mellom, i grupper eller praksisfellesskap 
om en vil. Studentene får mye av sine 
IKT- og søkekunnskaper fra jevnaldrende, 
heller enn fra formell opplæring gitt 
av lærere og bibliotekarer. Prosjektet 
ønsket å understøtte denne uformelle 
læringen, samtidig som det var viktig 
å kvalitetssikre aktiviteten. Løsningen 
ble å utdanne 20 studenter til e-guider 
eller mentorer. Etter endt opplæring ble 
disse e-guidene kontaktpersoner i IKT 
og søkespørsmål for en bestemt gruppe 
medstudenter. Hensikten var ikke at de 
skulle ha rollen som lærere, men snarere 
kunne svare på ulike spørsmål, enten 
gjennom en egen E-Guide Portal eller i 
ansikt-til-ansikt-sammenhenger. I tillegg 
skulle de være talsmenn for den mer 
formelle oppæringen som biblioteket ga. 
Studentene meldte seg frivillig til e-guide-
opplegget og har i prosjektevalueringen 
gitt svært positive tilbakemeldinger. De 

har fått bedre kompetanse og selvtillit i 
forhold IKT-spørsmål og mer motivasjon 
for studiene. Prosjektet betegnes som en 
stor suksess!

En kan si at begge disse prosjektene 
tar opp i seg ulike innfallsvinkler til kunns-
kapsutvikling. Gruppen fungerer som det 
operative nivået for deling og danning 
av kunnskap. Mye av læringen foregår 
i uformelle praksisfellesskap uten fast 
ledelse, der det sentrale er å utvikle gode 
relasjoner og sosiale arenaer for kunns-
kapsutvikling. Samtidig styres aktiviteten 
av overordnede strukturer og tydelige, 
felles målsettinger. Slik kan det struk-
turelle og det prosessuelle perspektivet 
på kunnskap kombineres. Se til Wales!
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von Krogh, G., Ichijo, K. & Nonaka, 
I. (2001). Slik skapes kunnskap: 
hvordan frigjøre taus kunnskap 
og inspirere til nytenkning i or-
ganisasjoner, [Oslo], NKS forlaget 

Wenger, E. (2004). Praksisfællesska-
ber: læring, mening og identitet, 
København, Reitzel  

Prosjektene tar opp i seg ulike inn-
fallsvinkler til kunnskapsutvikling. Grup-
pen fungerer som det operative nivået for 
deling og danning av kunnskap. Mye av 
læringen foregår i uformelle praksisfelles-
skap uten fast ledelse, der det sentrale 
er å utvikle gode relasjoner og sosiale 
arenaer for kunnskapsutvikling. Samtidig 
styres aktiviteten av overordnede struk-
turer og tydelige, felles målsettinger. Slik 
kan det strukturelle og det prosessuelle 
perspektivet på kunnskap kombineres. Se 
til Wales!

”

”
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Seminar om mapping til Dewey - 
en oppsummering
Denne artikkelen er en lett omskrevet versjon av et blogginnlegg på WebDewey-bloggen 
(http://www.nb.no/nbdigital/deweyblogg/?p=242). Lenker til presentasjoner og ressurser finner 
du i blogginnlegget. WebDewey-prosjektet er tidligere beskrevet i Bibliotekaren (nr. 1-2012).

Tekst:   Asbjørn Risan
 NKKI/BIBSYS

Asbjørn Risan er medlem av Norsk 
komité for klassifikasjon og indek-
sering (NKKI)og er produkteier for 
BIBSYS Nettportal. Han har tidligere 
vært webredaktør i BIBSYS. Risan 
har mastergradsutdannelse fra 
Høgskolen i Oslo (HiOA) innen 
bibliotek- og informasjonsfag.

11. juni var ca 65 bibliotekarer samlet 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus for 
å høre om mapping av emneordssys-
temer/vokabularer til Dewey. Seminaret 
ble arrangert av Nasjonalbiblioteket, i 
samarbeid med HiOA, og med innspill 
fra NKKI.

Hensikten med seminaret var tredelt:

•	Forstå hva mapping er og hvilke ge-
vinster/fallgruver det er ved å mappe 
ulike norske vokabularer til Dewey

•	Få en praktisk forståelse av mapping
•	Identifisere aktuelle emneordssyste-

mer/vokabularer og begynne å stake 
ut en kurs for den videre organiserin-
gen av arbeidet

Hva er poenget?
Første bolk hadde tittelen Hva er 

mapping og hva er poenget?. Elise 
Conradi, prosjektleder for WebDewey, 
og Ingebjørg Rype, Nasjonalbibliote-
ket, innledet med å definere mapping 
som forholdet mellom et begrep i ett 

vokabular (kildevokabularet) (enten 
et emneordssystem eller et klassifika-
sjonssystem) og et eller flere begrep 
i et annet vokabular (målvokabularet).

Hensikten med mappingen ble be-
skrevet som å konvertere og supplere 
målvokabularet, som i denne konteksten 
er Dewey. En slik mapping kan være et 
bidrag inn i indekseringsprosessen, i 
søkeprosessen eller begge.

Ifølge Rype er hovedhensikten å gi 
flere innganger til et emne for indekse-
rere og sluttbrukere. Det er flere forde-
ler med dette. De største overordnede 
fordelene med Dewey som målvoka-
bular er at Dewey er internasjonalt og 
språkuavhengig.

For indeksererne vil en mapping 
bidra til:

•	Hjelp til klassifikasjon - flere termer 
å søke på

•	Hjelp til å sette emneord - flere termer 
å søke på

•	Lettere gjenbruk og utveksling av 
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data - mapping mellom Dewey og 
emneord på flere språk

For sluttbrukere vil en mapping bidra 
til økte søkemuligheter ved at man ved 
en underliggende mapping kan:

•	søke med eget vokabular i samlinger 
med ulike vokabularer

•	søke med emneord også i samlinger 
som bare har Dewey. 

•	søke med eget språk i poster på 
andre språk

Conradi sa også at det er viktig å 
identifisere hva slag relasjon det er mel-
lom de to begrepene. Er det en identisk 
match (ekvivalens) eller er det en mer 
relatert kobling. Behovet for graderin-
gen er noe avhengig av om mappingen 
skal benyttes i indekseringsprosessen 
eller i søkeprosessen. I indekserings-
prosessen kan det være tilstrekkelig 
med en ”tilknyttet klasse”-relasjon, 
mens det i søkeprosessen er viktig å 
differensiere mer. Conradi foreslo ISO-
standard ISO/DIS 25964-2 (DRAFT) 
som utgangspunkt for angivelse av 
relasjon. 

Utfordringer
Etter innledningen til Rype og Con-

radi problematiserte Ellen Hjortsæter 
fra Høgskolen i Oslo og Akershus, 
bibliotekarutdanningen, forholdet og 
ulikhetene mellom tesauri og DDC og 
hvilke utfordringer disse grunnleggende 
ulikhetene kan føre til.

Tradisjonelt sett er det en utfordring 
for brukerne å søke på tvers av vokabu-
larer, da de ofte må vurdere alternative 
søkeuttrykk. Det ville vært ideelt om en 
bruker kan søke og gjenfinne informa-
sjon som er klassifisert i DDC ved bruk 
av eget uttrykk, og som gir et resultat 
som er akseptabelt med tanke på full-
stendighet og presisjon. 

Historisk sett har DDC vært et system 
for å stille opp dokumenter. Dokumenter 
som omhandlet det samme skulle stå 
samlet og dokumenter med relatert 
tematikk skulle stå i nærheten av hver-
andre. Det var en inndeling etter fag 
og ikke etter emne, og dokumenter om 
et emne ble spredt rundt i systemet. 
Registeret er oversettelsesmekanis-
men fra term til symbol/klassenummer 
som samler de emner som er spredt i 
systemet.

Tesauri har en annen målsetning 
enn DDC. Tesauri skal bidra til gjenfin-
ningen, mens DDC skulle organisere 
fysisk. Tesauri dekker som regel ikke 
hele kunnskapsuniverset, men heller 
smalere emneområder.

Disse ulikhetene fører til noen ut-
fordringer:

•	Ikke alltid eksakt match
•	Identiske termer kan ha ulik betydning
•	Et språk kan mangle et uttrykk for 

begrepet i det andre
•	Dekker ikke de samme emneområ-

dene
•	Ulik faglig synsvinkel/kontekst
•	Ulik grad og dybde med tanke på 

spesifisitet
•	Ulik syntaks
•	Ulik struktur
•	Utfordringer knyttet til oppdatering 

og revisjon.

Erfaringer fra Sverige
I neste bolk fikk vi presentert er-

faringer fra Sverige. Mange svenske 
bibliotek har gått over til å benytte 
Dewey etter å ha brukt sitt eget klas-
sifikasjonssystem, SAB, i mange år. For 
å lette overgangen og for å bidra i gjen-
finningen har de mappet SAB til Dewey. 
Dette har blant annet resultert i at de 
maskinelt kan sette Dewey-nummer på 
poster som ikke har dette, basert på 
SAB-klassifikasjon. Dette fungerer stort 
sett bra, men med noen utfordringer.

Svenskene har også mappet:

•	svenske navn med engelske navn
•	SÄO (svenske emneord) til LCSH
•	SÄO til Dewey
•	deler av det svenske autoritetsregis-

teret for navn/korporasjoner til Dewey

Eksisterende prosjekter
Etter lunsj fikk vi presentert ulike 

eksisterende initiativ som allerede er 
relatert til mapping.

Asgeir Rekkavik fra Deichmanske 
bibliotek, og Anette Munthe fra Uni-
versitetsbiblioteket i Oslo presenterte 
hvordan to emneportaler, Detektor og 
SMIL, som er basert på verktøyet Sub-
lima bruker mapping for å gi brukerne 
bedre tjenester.

SMIL (Skandinavisk medisinsk infor-
masjon for legfolk) er en nettportal med 
medisinske nettressurser. Tilknyttet 
hver ressurs er det mappet en MeSH-

id. Denne MeSH-id’en er internasjonal 
og språkuavhengig. Dette innebærer 
at når brukeren har funnet en relevant 
nettressurs så kan systemet basert 
på MeSH-id’en tilby videresøk i andre 
medisinske databaser som MedLine+, 
SweMed+ og PubMed. For eksempel 
kan brukeren søke på Hjerte- og karsyk-
dommer og få tilbud om å søke videre 
på dette i engelskspråklige databaser 
uten å kjenne til den engelskspråklige 
betegnelsen.

Detektor, som er rettet mot skole-
elever, benytter noen av de samme 
mulighetene men benytter Dewey som 
mapping. Dette innebærer at de kan 
hente inn relevante artikler fra Norart. 
Detektor har også knyttet seg opp mot 
Wikipedia/DBpedia og kan hente inn 
eksterne referanser fra disse kildene. 
Fordelen med dette er at det andre som 
vedlikeholder og holder informasjonen 
oppdatert.

Kjersti Feiring Myrtrøen fra Bibliotek-
sentralen presenterte Biblioteksentra-
lens emneord. 

Biblioteksentralen har koblet Dewey-
nummer opp mot sine emnestrenger 
og de har nå ca 40.000 emnestrenger 
som er ”gryteklare” for å kobles inn 
i WebDewey. Eksempler på tjenester 
som er utviklet på bakgrunn av dette 
er Emneord i skjønnlitteratur og BS 
Globus. Biblioteksentralen er i dialog 
med Nasjonalbiblioteket om å koble 
emneordene med WebDewey, men det 
er foreløpig ikke helt avklart.

Sigrun Ask fra Universitetsbiblioteket 
i Bergen presenterte lokale emneregis-
teret med undertittelen: Deres innhold, 
funksjon og utnyttelse i dag. Det finnes 
fire store lokale emneregistre i dag. 
Disse eies av henholdsvis UiO, UiB, UiA 
og BOB. Emneregistrene er tilpasset 
deweynumre i oppbygging og struktur.  
Fagekspertise har ”mappet” termer til 
dewey manuelt (og intellektuelt) i over 
30 år. De inneholder mange bygde 
numre og termer knyttet til disse og 
vil være en potensiell kilde til å få et 
stort omfang av bygde nummere inn i 
WebDewey.

Andre prosjekter som ble presentert 
var:

•	Agrovoc som linked data ved Lisbeth 
Eriksen ved Universitetet for miljø- og 
biovitenskap. 

•	Rydding og reorganisering av emne-
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ordsarbeidet og overgang til Dewey ved 
Universitetsbiblioteket i Oslo ved Mari 
Lundvall, UiO

•	Sammenslåing/mapping av Tekord 
fra NTNU Universitetsbiblioteket og 
Realfagstermer fra UBO ved Viola Kul-
devere, UiO

Oppsummering og veien videre
Etter presentasjonene var det klart for 

gruppediskusjoner og diskusjonspunk-
tene var:

•	Hvilke potensielle problemer og/eller 
gevinster kan dere tenke dere ved en 
mapping av emnesystemer til Dewey?

•	Hvilke emneordsystemer ønsker vi map-
pet til Dewey?

•	Tidsperspektiv/hvordan kan et slikt 
arbeid organiseres og støttes?

Noen av de utfordringene som ble 
identifisert var:

•	Mapping tar tid og det kan være en 
utfordring å bli enige

•	Lite ekvivalensrelasjoner (direkte 
match)

•	Det er forskjellige tilnærminger/innret-
ning på vokabularene

•	Det blir mange Broad match-koblinger, 
dvs. kobling til en overordnet term/
klasse

•	Potensielt mye opphopning på enkelte 
klasser

•	Vanskelig og tid-/ressurskrevende 
vedlikehold

Men, potensielt kan en mapping gjøre 
det lettere å søke og gi bedre treff, og 
også legge til rette for videresøk og andre 
uante muligheter.

Ønskede mappede emneordssystemer 
var:
•	BS Emneord. Biblioteksentralen er i 

dialog med Nasjonalbiblioteket, men 
foreløpig ingen avklaring.

•	MeSH. Her foregår det et mappearbeid 
internasjonalt, men det har stoppet litt 
opp. I og med at det er den internasjo-
nale ID’en som mappes, vil vi kunne 
gjenbruke denne også i Norge. MeSH 
oversettes også til norsk (ferdig i 2013).

•	Emneordsliste for musikk. Nylig revidert. 
Konvertert til SKOS/RDF.

•	Samiske emneord. Samisk bibliografi 
har gode emneord som kan danne 
grunnlaget for en mapping. Det kan 
være aktuelt med et samarbeid med 
Sverige. Nasjonalbiblioteket var posi-
tivt innstilt. (Obs: det er ikke samiske 
emneord i samisk bibliografi). 

Tidsperspektiv/organisering:
Oversettelsen av Dewey tar tid. Pro-

sjektet var opprinnelig tenkt ferdig i løpet 

av 2012, men nå er planen forskjøvet til 
2013. I løpet av høsten 2013 ser man 
for seg å begynne med opplæring og 
kursing.

Det er imidlertid bare å sette i gang 
å mappe. Det er DDC23 som overset-
tes. Nasjonalbiblioteket presiserte at 
det er dataeierne som har eierskap til 
mappingen og dermed også ansvaret 
for vedlikehold. Det ble nevnt at det vil 
være mulig å søke Nasjonalbiblioteket 
om prosjektmidler til dette gjennom de 
vanlige kanalene. Frist for dette er 1. 
oktober 2012.

Nasjonalbiblioteket presiserte også at 
systemleverandørene må ta disse verk-
tøyene i bruk og lage gode løsninger for 
sluttbrukerne, hvis ikke har satsningen 
begrenset verdi.

En forutsetning for at systemleverandø-
rene skal kunne ta i bruk WebDewey og 
tilknyttede emneordssystemer er at de får 
en god maskin til maskin integrasjon med 
systemet, enten ved hjelp av API’er eller 
på andre måter. WebDewey-prosjektet er 
i dialog med OCLC om lisenser og jobber 
for at dette skal bli en realitet.

Lenker 
...til presentasjonene finner du på 

WebDewey-bloggen (http://www.nb.no/
nbdigital/deweyblogg/?p=242) 

Hensikten med mapping er ikke bare å hjelpe både indekserer, men også å lette  søkeprosessen til sluttbruker. Med underliggende mapping kan biblio-
tekbrukerne søke med eget vokabular i samlinger med ulike vokabularer,  søke med emneord i samlinger som bare har Dewey og søke med eget språk i 
poster på andre språk, skriver Asbjørn Risan. (Illustrasjonsfoto fra Gloppen folkebibliotek: Erling Bergan)
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Senitos undersøkelse viser at 52 
prosent av de spurte benytter seg av 
biblioteket. 42 av disse 52 prosentene 
sier de er godt fornøyde med biblio-
tektilbudet der de bor, mens 9 av de 
52 prosentene er middels fornøyde. 
Kun 1 av de 52 prosentene er lite 
fornøyd. 

Fra 1995 og fram til i dag er mer 
enn 350 bibliotekavdelinger lagt ned 
i Norge. Likevel holder altså tilfreds-
heten seg høy i befolkningen.

Kvinner bruker biblioteket mer 
enn menn, og de er mer fornøyd

Sentio-undersøkelsen viser at det 
er flere med høy enn lav utdanning 
som bruker biblioteket. Det er også en 
tydelig forskjell på kvinner og menn. 
62 prosent av kvinnene som ble spurt, 
svarte at de bruker biblioteket, mens 
bare 44 prosent av mennene oppga 
å være bibliotekbrukere. Kvinnene 
var også mer tilfreds med bibliotek-
tilbudet enn menn. Av kvinnene som 
brukte biblioteket, var 81 prosent godt 
fornøyd med bibliotektilbudet der de 
bor, mens 77 prosent av de mannlige 
bibliotekbrukerne var godt fornøyd.  

Forskjell på hvordan folk 
bruker biblioteket

Professor Svanhild Aabø ved biblio-
tekarutdanninga ved Høgskolen i Oslo 
og Akershus, kommenterer overfor 
Nationen forskjellene i utdanningsbak-
grunn blant bibliotekbrukerne. 

- Vi vet at det er flere med høyere 
utdanning som låner bøker og film på 
biblioteket enn de med lavere utdan-

Flertallet fornøyd med bibliotekene, 
viser fersk Sentio-undersøkelse
Selv om antall folkebibliotekavdelinger i Norge har gått kraftig ned siste tiårene, 
står de fortsatt for et utlån opp mot 20 millioner bøker hvert år. Nå har avisa 
Nationen fått Sentio til å gjennomføre en undersøkelse av befolkningens tilfreds-
het med bibliotektilbudet.

ning. Men det er også en stor forskjell 
på hvordan folk bruker biblioteket. 
Mens mange høyt utdannede men-
nesker bruker bibliotekene først og 
fremst som et utlånssted hvor de 
henter bøker og forsvinner i løpet av få 
minutter, bruker flere av de med lavere 
utdanning biblioteket som mer enn et 
stoppested. De setter seg gjerne ned 
og blir på biblioteket i mange timer. De 
låner ikke like ofte med seg noe hjem, 
sier Aabø, som i 2005 tok doktorgrad 
på bibliotekets verdi. 

- Ta hensyn til at det er 
en sosial møteplass

Aabø påpeker overfor avisa at det er 
viktig å ta hensyn til at biblioteket for 
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Nationens distriktsbarometer

©NATIONEN

Undersøkelsen er utført av Sentio på oppdrag fra Nationen. Et representativt utvalg på 
1.000 personer er spurt mellom 24. og 30. april 2012.
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avgjøre hvor mye penger som skal 
brukes på tilbudet, sier hun. 

Det kommunale ansvar for pen-
gebruken fører til store forskjeller 
i bibliotek-Norge, sier Hjorthen. 
Resultatet er for eksempel dår-

lige åpningstider mange steder, 
og dermed mindre tilgjengelige 
bibliotek for folk flest. 

– Korte åpningstider går ut over 
muligheten til å bruke biblioteket. 
Det er ille at bibliotekene skal stå 

stengt for kommunens befolkning 
store deler av uken, når kommu-
nen har brukt mye penger på både 
lokalet og bøkene. Om de hadde 
brukt mer ressurser på biblioteke-
ne tror jeg enda flere ville benyttet 
seg av dem, sier hun.

Trenger kort reisevei
Argumentene for nedleggelse av 
de små filialene kan være at kom-
munene ønsker å samle ressurse-
ne på hovedbibliotekene, antyder 
Hjorten.

– Det er argumenter for det og 
det er argumenter for det mot-
satte, sier hun. 

Et problem med sentralisering 
av bibliotekene, sier Hjorthen, er 
at store avstander mellom hjem 
og bibliotek gjør bibliotekene 
mer utilgjengelig for noen av de 
som har størst nytte av dem. 

– De som har vanskeligst for å 
komme til bibliotek er ofte barn 
og gamle. For dem kan det med 
lang reisevei være et problem. 
Den eneste riktige løsningen på 
nedleggingstrenden ville være at 
det ble satt av mer ressurser til bi-
bliotek, sier hun. 

Samfunnsøkonomisk nyttig
Ifølge Hjorthen er bibliotek en 

billig investering. Hun viser til 
doktorgradsavhandlingen av 
førsteamanuensis Svanhild Aabø 
ved Høgskolen i Oslo. Der fram-
går det at biblioteket er verdt 
fire ganger så mye som det koster 
kommunene å drive det.

– Jeg synes det er sterke argu-
menter for å bevilge mer penger 
til bibliotekene. Det vil være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt, 
og tjenesten har sin kanskje vik-
tigste funksjon med å inkludere 
folk med lavere sosioøkonomisk 
status. På biblioteket får de mu-
ligheten til å øke sin status, hev-
der hun.

bibliotekene, men stadig flere legges ned

FOR KORTE TIDER
«Korte åpningstider går 
ut over muligheten til å 
bruke biblioteket.»
INGEBORG HJORTHEN
LEDER I NORGES BIBLIOTEKFORENING

NATIONEN · MANDAG 16. JULI 20128

En fersk undersøkelse gjennom-
ført av Senito for Nationen viser 
at 52 prosent av de spurte benyt-
ter seg av biblioteket. 42 prosent 
sier de er godt fornøyde med bi-
bliotektilbudet der de bor, mens 
47 prosent oppgir at de aldri be-
nytter seg av fylkesbiblioteket der 
de bor. 

– Det finnes mange forskjellige 
undersøkelser om biblioteker. I 
en annen undersøkelse, Kommu-
neundersøkelsen, er biblioteket 
også det tilbudet i kommunen 
folk er mest fornøyd med, sier le-
der av Norsk bibliotekforening, 
Ingeborg Rygh Hjorthen. 

I innbyggerundersøkelsen 
Hjorthen viser til, utført av Di-
rektoratet for forvaltning og IKT 
(Difi), kommer Folkebiblioteket 
ut med 83 av 100 poeng tilfreds-
het. Etter biblioteket, havner den 
lokale barnehagen til responden-
tene på 81 prosent tilfredshet. 
Nederst på rangeringen finner vi 
Lånekassen, med kun 65 prosent 
tilfredshet hos forbrukerne. 

Mange biblioteker lagt ned
Hjorthen sier resultatene i dis-
triktsbarometeret samsvarer 

godt det generelle inntrykket av 
nordmenns biblioteksvaner.

– Resultatet samsvarer med 
inntrykket vårt. Cirka halvparten 
av befolkningen bruker bibliote-
ket, og de som bruker det er stort 
sett veldig fornøyd. Over tid ser vi 
ser svak, men jevn nedgang i bru-
ken av biblioteket. Det er ikke rart 
når man ser på antallet bibliote-
ker i dag og for 20 år siden, sier 
hun. 

Mellom 1995 og 2005 ble 292 
biblioteker lagt ned i Norge. Si-
den 2005 er ytterligere 64 filialer 
lagt ned.

Utdanningsforskjeller
Svarene fra Nationens undersø-
kelse viser at det er flere med høy 
enn lav utdannelse som bruker 
biblioteket, og at kvinner bruker 
biblioteket mer enn menn. 

– Vi vet at det er flere med høy-
ere utdanning som låner bøker og 
film på biblioteket enn de med la-
vere utdanning. Men det er også 
en stor forskjell på hvordan folk 
bruker biblioteket, sier professor 
ved Høgskolen i Oslo og Akers-
hus, Svanhild Aabø.

Aabø har skrevet doktorgrad 
om bibliotekets verdi og er Nor-
ges første kvinnelige professor i 
bibliotek- og informasjonsviten-
skap. 

– Mens mange høyt utdan-
nede mennesker bruker bi-
bliotekene først og fremst som 
et utlånssted hvor de henter 
bøker og forsvinner i løpet av 
få minutter, bruker flere av de 
med lavere utdanning bibliote-
ket som mer enn et stoppested. 
De setter seg gjerne ned og blir 
på biblioteket i mange timer. 
De låner ikke like ofte med seg 
noe hjem, sier hun. 

Aabø bekrefter også forskjel-
len mellom kvinner og menn som 
kommer fram i Nationens under-
søkelse. Hvor 62 prosent av kvin-
ner sier de benytter biblioteket, 

mens kun 43 prosent av menn sier 
det samme. 

Brukes til mye 
Til tross for at mange ser på biblio-
teket som en ren utlånsplass, sier 
Aabø det er viktig å ta hensyn til at 
biblioteket for mange er en sosial 
møteplass. Med bakgrunn i det, 
sier hun hun ikke tror biblioteket 
går noen negativ framtid i vente. 

– Jeg er optimistisk. Arbeidet 
jeg har gjort med forsking om bi-
bliotekene gir tydelige retninger 
på at biblioteket brukes og trengs. 
Det brukes veldig mangfoldig av 
både arbeidende, arbeidssøken-
de, i læringssammenhenger og i 
sosiale sammenhenger, sier hun.

Også Kulturdepartementet er 
positive til bibliotekets framtid. 

– Det er kun snakk om små va-
riasjoner i folk bibliotekbruk de 
siste 20 årene, sier statssekretær 
Kjersti Stenseng.

Kulturdepartementet har nylig 
hatt forslag til endringer i biblio-
tekloven på høring. 

– Der diskuterer vi blant an-
net hvordan bibliotekenes gode 
lånesamarbeid og nettverk kan 
beholdes og videreutvikles, sier 
Stenseng. 

MARI GISVOLD
mari.gisvold@nationen.no

 ✱ Distriktsbarometer

NYHETER · DISTRIKT

Fakta
Biblioteksvaner 

 ✱ 784 folkebibliotekavdelinger i 
landet gir tilgang til 218.613.301  
titler fra bibliotek over hele verden.

 ✱ 53.000 bøker lånes ut hver dag på 
norske folkebibliotek.

 ✱ 428.752 besøker folke-
bibliotekene hver uke.

 ✱ 93 prosent av 10-11-åringer har 
besøkt biblioteket det siste året.

 ✱ 97 prosent av befolkningen har 
i løpet av livet besøkt biblioteket.

Kilde: Norsk bibliotekforening 

Flertallet er 
fornøyde med 
bibliotekene

STABILE VANER
«Det er kun snakk om 
små variasjoner i folk 
bibliotekbruk de siste 
20 årene.»
KJERSTI STENSENG
STATSSEKRETÆR  
I KULTURDEPARTEMENTET

Til tross for en betydelig nedgang i antall 
norske biblioteker, lånes det fortsatt ut opp 
mot 20 millioner bøker hvert år.

La bøkene leve: Svanhild Aabøe er Norges første kvinnelige professor i bibliotek- og in
en møteplass.  

Mellom 1995 og 2005 ble 292 bi-
blioteker lagt ned i Norge. Siden 
da har ytterligere 64 filialer måtte 
stenges.

– Tidligere var ofte begrunnel-
sen for nedleggelsene å skape be-
dre ressursbruk og at det skulle gi 
et bedre totaltilbud til brukerne, 
sier leder i Norsk bibliotekfore-

ning, Ingeborg Rygh Hjorthen. 
Nå sier hun begrunnelsen er 

endret, og at nedleggelsene bun-
ner i rene innsparinger av penger. 

– I Norge er det lovpålagt at man 
skal ha et bibliotek. Det skal være 
et bibliotektilbud med en bibliote-
kutdannet ansatt i hver kommune. 
Men så er det opp til kommunen å 

Vil ha økt støtte til 
Siden 1995 er opp mot en tredel av  
bibliotekfilialene i landet lagt ned. Leder 
av Norsk bibliotekforening håper  
nedgangen snart bremser opp. 

mange er en sosial møteplass. Og da 
tror hun biblioteket går en lys framtid i 
møte. – Jeg er optimistisk. Arbeidet jeg 
har gjort med forsking om bibliotekene 
gir tydelige retninger på at biblioteket 
brukes og trengs. Det brukes veldig 
mangfoldig av både arbeidende, 
arbeidssøkende, i læringssammen-
henger og i sosiale sammenhenger, 
sier hun. 

Senitos undersøkelse av folks bibliotekbruk, og hvor tilfreds de er med bibliotektilbudet der de 
bor, ble presentert i avisa Nationen 16. juli. Undersøkelsen gir interessante tall for tilfredshet, og 
for forskjeller mellom kvinner og menn. Professor Svanhild Aabø tror biblioteket går en lys framtid i 
møte, om de tar hensyn til den mangfoldige bruken av bibliotekene.

[ BIBLIOTEKPOLITIKK ]

Tekst:  Erling Bergan
 Redaktør
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EBL og innovasjon med 
brukerstyrt akkvisisjon
Bibliotekene kan kjøpe inn  og tilby e-bøker på en rekke måter. Vanessa Gamet
Vanessa og Heli Isoaho forklarer i denne artikkelen hva EBLs tilbud på dette området går 
ut på, med fokus på brukerstyrt akkvisisjon. 

Tekst:   Vanessa Gamet
 (vanessa.gamet@eblib.com) 
 Heli Isoaho 
 (heli.isoaho@lminfo.no)

Problemet:
Hvert år publiseres store mengder 

bøker, og ingen bibliotek har råd til å 
kjøpe alle. UNESCO anslår at det i hele 
verden publiseres mer enn 1 million 
bøker årlig. [1] Men statistikken viser 
at gjennomsnittlig rundt 40 prosent 
av bøkene som akademiske bibliotek 
kjøper aldri blir utlånt, og ytterligere 40 
prosent lånes ut færre enn tre ganger. 
[2]  Rick Lugg anslår at bibliotek i til-
legg bruker 4,26 dollar til å oppbevare 
(istandgjøring, etc) hver bok på hylla. Så 
bøkene er ikke bare ubrukt, de påfører 
også biblioteket ytterligere kostnader. 

En løsning: Brukerstyrt akkvisisjon 
Ideen er enkel. I stedet for å kjøpe 

bøkene som brukerne kanskje vil ha, 

Vanessa Gamet fra Ebook Library (EBL) holdt gjesteforedraget da LM Informasjonstjenesterholdt 
sitt e-Information Road Show i mai. I denne artikkelen utdyper hun hvordan deres e-bok-tilbud 
legger til rette for brukerstyrt akkvisisjon. (Foto: Erling Bergan)

[ E-BØKER OG SAMLINGSUTVIKLING ]
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Hva er brukerstyrt akkvisisjon
•	På engelsk brukes både Patron-driven acquisition (PDA) og Demand-

driven acquisition (DDA)
•	Brukerstyrt akkvisisjon, eller etterspørselsdrevet innkjøp, er en model for 

innkjøp av bibliotekmateriale, der bibliotekarene setter opp parametrene 
for innkjøp, og brukerne trykker på knappen. 

•	Brukerstyrt akkvisisjon kan også beskrives som en ordning der bibliote-
ket abonnerer på en samling materiale, men der betaling først utløses når 
en bruker etterspør en tittel i samlingen og denne lastes ned. Dermed 
betaler biblioteket kun for det som brukes.

Kilder: 
•	Patron Driven Acquisitions (PDA) and the role of metadata in the dis-

covery, selection and acquisition of ebooks. Ken Chad Consulting 
for JISC. December 2011

•	E-bøker i norske universiteter og høgskoler : status og utfordringer. 
UH-nett Vest. April 2011

kan bibliotek gjøre et stort antall bøker 
tilgjengelig for sine brukere og bare 
betale for bøkene som faktisk brukes. 
Enkelttitler kan deretter leies eller kjø-
pes inn, i henhold til forhåndsdefinerte 
regler som biblioteket har bestemt seg 
for. Jason Price og John McDonald har 
vist at bøker kjøpt med brukerstyrt 
akkvisisjon brukes mer enn de som 
kjøpes på den tradisjonelle måten ”just 
in case”. [3] EBL har funnet ut at bøker 
som er kjøpt gjennom brukerstyrt ak-
kvisisjon brukes 3 - 5 ganger mer enn 
en bok som er kjøpt av innkjøpere.

 
Slik fungerer det

Med brukerstyrt akkvisisjon kan bi-
blioteket gjøre e-bøker synlige for bru-
kerne før innkjøp. En typisk arbeidsflyt 
innebærer vanligvis en kombinasjon av 
følgende:

1. Biblioteket velger hvilke titler som 
skal gjøres tilgjengelige for brukerne. 
Dette kan gjøres ved å opprette 
en innholdsprofil eller gjennom et 
manuelt utvalg. Det kan være så 
enkelt som å velge fagområder, 
utgivere og datoer som samsvarer 
med bibliotekets behov, eller det 
kan være så nøyaktig som Dewey-
nummer eller Library of Congress- 
klassifisering. EBL har over 260 
000 titler, og bibliotek kan gjøre 
så mange de ønsker,  eller så få de 
ønsker, tilgjengelig for sine brukere. 

2. Utvalgte titler gjøres synlig for bru-
kerne gjennom EBLs plattform eller 
ved å nedlaste EBLs gratis MARC-
poster til bibliotekets OPAC, eller til 

en discovery-tjeneste (f.eks. Sum-
mon). E-bøkene kan aksesseres ved 
hjelp av 856-lenken i MARC-posten. 
EBL bruker en rekke ulike godkjen-
ningsmetoder, inkludert - men ikke 
begrenset til - Shibboleth, Athen, EZ 
Proxy og egendefinert godkjenning. 

3. Brukerne har så en 5 minutters 
gratis periode til å skumme boka, 
med ubegrenset tilgang til sidene 
i boka, da de selv kan bestemme 
om de fortsatt vil bruke boken. 
Brukerne kan søke i hele teksten i 
EBL-bøker eller bare bla gjennom for 
å se om de ønsker å fortsette å lese.  

4. Når perioden med skumming er over, 
bestemmer biblioteket hva som så 
skjer. 

Bibliotek kan velge hvilke tilgangstil-
latelser som brukes:

Automatiske korttidslån 
Tilgang utover gratis skumme-

periode kan automatisk aktivere et 

[ E-BØKER OG SAMLINGSUTVIKLING ]
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engangs korttidslån (leie) av e-boka. 
Leieprisen er en andel av innkjøps-
prisen og settes av utgiver. Auto-
matiserte korttidslån kan også være 
pris-kontrollert (dvs. at en leie over 
20 euro, 25 euro eller andre beløp 
blir kontrollert).

Kontrollert tilgang
Utover gratis skummeperiode, kan 

brukerne be om ytterligere tilgang til 
boka, eller anbefale at biblioteket kjøper 
boka. Biblioteket varsles om brukernes 
forespørsler og kan velge enten å kjøpe 
eller leie etterspurte titler (eller avvise 
forespørslene).

Prisen på korttidslån settes av utgi-
verne, men er alltid en andel av listepri-
sen på boka og er omtrent som følger:

•	1	dag	=	~	10	%	av	listepris
•	1	uke	=	~	15	%	av	listepris
•	2	uke	=	~	20	%	av	listepris
•	4	uke	=	~	25	%	av	listepris

Automatisk innkjøp 
Når en bok er utlånt på korttidslån 

et forhåndsbestemt antall ganger, kan 
biblioteket velge å kjøpe den. Noen bi-
bliotek velger å kjøpe så tidlig som ved 
første korttidslån, mens andre venter til 
det femte eller sjette lånet. Det vanligste 
er for bibliotekene å kjøpe en bok etter 
tredje eller fjerde gangs bruk, men 

antallet som utløser automatisk innkjøp 
kan alltid endres.

Budsjettoppfølging 
og rapportering

EBL tilbyr en rekke verktøy for å hjelpe 
bibliotekene å enkelt administrere sin 
brukerstyrte akkvisisjon. Bibliotekene kan 
i budsjettarbeidet bruke sporingsverktøy 
og varsler, som settes opp til å gi dag-
lige, ukentlige eller månedlige varsler om 
utgifter. EBL kan behandle flere budsjett – 
etter emne eller finansieringskilde, de kan 
fakturere ukentlig eller månedlig, og de 
kan fakturere via LM Information i Norge.

Vi sørger for detaljerte rapporter i 
sanntid over bruk (inkludert COUNTER) 
og faktureringsrapporter. Og fordi EBL kan 
identifisere hver bruker, tilbyr vi også valg-
frie ”data-mining”-verktøy som gir dypere 
analytiske data om hvem som bruker hva. 
Denne informasjonen blir deretter en del 
av rapportene over bruk og fakturering. 

Eide titler
Kjøpte titler er fortsatt tilgjengelig i 

bibliotekets faste samling med EBLs 
fleksible ”Non-Linear ™ Lending”, 
”Textbook Access”-modellen eller 
”Unlimited Access”-modellen, alle er 
evigvarende og alle tillater flere samti-
dige brukere.

Non-Linear ™ Lending gir flere sam-
tidig tilgang til innholdet. Hvert ”eksem-

Choice of reading online or downloading 

plar” av en e-bok som biblioteket kjøper 
via Non-Linear ™ Lending, tillater inntil 
325 utlån pr år, der hvert lån er 24 
timer. Når året er slutt, fornyes disse 
325 lånene automatisk og kostnadsfritt. 

Textbook Access virker på samme 
måten som Non-Linear ™ Lending, 
men tilgang er begrenset til maksimalt 
3 samtidige brukere. 

Unlimited Access til e-bøker har 
ingen restriksjoner på tillatt antall lån 
eller antall samtidige brukere. 

EBL-bøker kan leses online eller lastes 
ned til en PC, laptop eller mobil enhet 
for å leses frakoblet. De er kompatible 
med over 100 eBok-lesere, inkludert 
iPads iPhone, Android-telefoner, Kindle 
Fire, Nook og Sonys eReader. For en 
uttømmende liste over utstyr og apper 
som støtter Adobe Digital Editions, 
kan du gå til http://blogs.adobe.com/
digitalpublishing/supported-device .

Listen over EBLs titler
EBL har over 260,000 titler og sam-

arbeider med over 500 utgivere, og 
innholdet vokser med rundt 4000 titler 
i måneden. EBLs katalog inneholder 
materiale innen et bredt spekter av 
fagområder. EBL er særlig sterk innen 
naturvitenskap, teknologi og medisin 
(STM - Science, Technology and Medi-
cine) og bedriftsøkonomi og –ledelse, 
men har også et rikt utvalg innen kunst, 

Ebok-titler gjøres synlig 
for brukerne gjennom EBLs 
plattform eller ved å ned-
laste EBLs MARC-poster til 
bibliotekets OPAC. Brukerne 
har så en 5 minutters gratis 
periode til å skumme boka, 
med ubegrenset tilgang til 
sidene i boka, da de selv kan 
bestemme om de fortsatt vil 
bruke boken. Når perioden 
med skumming er over, be-
stemmer biblioteket hvilken 
tilgangstillatelse som skal 
brukes.

[ E-BØKER OG SAMLINGSUTVIKLING ]
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1) UNESCO Institute for Statistics. Book 
Production: Number of Titles by UDC clas-
ses, Table IV.5 

2) Levine-Clark, M. (2011). “Building a 
Demand Driven Collection: The University 
of Denver Experience,”. from Patron-Driven 
Acquisition: History and Best Practices. De 
Gruyter: Berlin

3) Price, J. and McDonald, J. (2009).”Be-
guiled by Bananas? A Retrospective Study 
of Usage and Breadth of Patron vs Library 
Acquired Ebook Collections.” Charleston 
Conference. http://ccdl.libraries.claremont.
edu/cdm/singleitem/collection/lea/id/177 

humaniora og samfunnsfag. Du finner en 
oversikt over innholdet nedenfor:

Bakgrunnsinformasjon om EBL 
EBL er en del av Ebooks Corporation, et 

australsk selskap grunnlagt i 1997 av den 
australske bokhandleren Stephen Cole. 
Med kontorer i Europa, Australia og USA, 
er det en ledende global leverandør av 
digitale bøker.

EBL utviklet brukerstyrt akkvisisjon 
(DDA) i samarbeid med akademiske bi-
bliotek og utgivere, og i 2003 presenterte 
de sammen med CERN (den europeiske 
organisasjonen for Nuclear Research) et 
foredrag om temaet fjernlån og brukerstyrt 
akkvisisjon på IFLAs ”Interlending and Do-
cument Delivery Conference”. Som svar på 
dette, lanserte EBL i 2004 sin unike DDA-
modell. Swinburne universitet i Australia var 
i 2005 det første biblioteket som lastet ned 
hele EBL-katalogen til sin bibliotek-katalog. 
Dette gjorde det mulig med automatiske 
korttidslån og automatiske innkjøp, og de 
bruker DDA fremdeles i dag. I 2012 bruker 
ca 60 % av EBLS kunder på verdensbasis 
en eller annen versjon av DDA. Med over 7 
års erfaring med DDA, fortsetter EBL med 
innovasjon og samarbeid med bibliotek for 
å møte deres behov når det gjelder e-bøker. 

Hvis du er interessert i å komme i gang 
med EBL eller sette opp en gratis prøve-
periode, kan du kontakte oss for å finne ut 
hvordan. Vi samarbeider med vår partner, 
LM Information i Norge. 

Høringsuttalelsene om biblioteklova er tydelige 

Overveldende flertall for å 
beholde § 5, uten dispensasjon
Det er ingen tvil om hva aktørene mener om kompe-
tansekravet i folkebibliotek. Rundt 90 % av de som har 
levert høringssvar til Kulturdepartementets endringsfor-
slag til folkebiblioteklova sier klart i fra: De mener kom-
petanse er viktig og støtter alternativ 1: ”Alle kommuner 
skal ha fagutdannet biblioteksjef.” Uten dispensasjon.

Tekst: Erling Bergan
 Redaktør

Kulturdepartementet har fått inn 
rundt 120 høringsuttalelser på sitt for-
slag til lov om folkebibliotek. Hørings-
fristen gikk ut 8. juni, og departementet 
starter nå arbeidet med å oppsummere 
innholdet i disse uttalelsene. Senior-
rådgiver Nina Børge-Ask forteller til 
Bibliotekaren at de tar sikte på å legge 
fram lovproposisjon for Stortinget i 
løpet av høsten. 

Det er flere instanser som leverer fel-
les høringssvar, og dermed kan antallet 
høringssvar variere alt etter hvordan 
man teller. 

Hva mener Kommunal- og 
regionaldepartementet?

Av de rundt 120 uttalelsene som har 
kommet inn, er de fleste departement 
representert – og de har ingen menin-
ger i saken. Bortsett fra Kommunal- og 
regionaldepartementet, som simpelthen 
melder at de holder kortene tett til 
brystet: ”Vi forutsetter at KUD kommer 
tilbake til regjeringen med saken etter 
den åpne høringen, og vil fremme ev. 
merknader da”.  Når vi vet at KS er en 
sentral påvirker inn mot KRD, og at KS 
er sterkt kritisk til nærmest et hvert krav 
til biblioteksjefstillingen, enten det er 
kompetansekrav eller funksjonskrav, er 
det grunn til å være noe bekymret. KS 
har i sitt høringssvar blant annet skre-
vet: ”Kravet bryter med prinsippet om 
at kommunene selv bestemmer hvordan 
deres virksomhet skal organiseres, et 
prinsipp som også er nedfelt i Europeisk 
charter om lokalt selvstyre. For KS kan 
det se ut som departementet her har 

tatt mer hensyn til fagprofesjonen enn 
til de overordnede styringsprinsippene 
som bl.a. ble lagt til grunn i St.meld. nr 
31 (2000-2001) Kommune, fylke, stat 
– en bedre oppgavefordeling.”

KS rir alene
Her rir altså KS en kjepphest. Men de 

har åpenbart glemt å sjekke om deres 
egne medlemmer – nemlig kommunene 
– rir sammen med dem. Det gjør de 
nemlig ikke. For blant høringssvarene 
som er kommet inn fra kommunene, er 
det under 10 % som støtter alternativ 
2, dvs å erstatte kompetansekrav med 
det som kalles ”funksjonskrav”. Og det 
vanlig blant kommunene som støtter 
alternativ 1, altså kompetansekrav til 
biblioteksjefen, er å legge spesiell vekt 
på dette. De ser sammenhengen mel-
lom en god bibliotektjeneste og sjefens 
kompetanse. Eller som departementet 
selv sa da de sendte forslagene ut 
på høring: ”Departementet mener at 
bibliotekfaglig kompetanse i folkebi-
bliotekene er grunnleggende for å sikre 
gode bibliotektjenester.”

Modum kommune uttaler for eksem-
pel: ”Det er bra at lovforslaget tar inn 
over seg hvilken positiv virkning lovens 
kompetansekrav har hatt de siste tiå-
rene. Modum kommune slutter seg til 
departementets egen konklusjon, og 
støtter alternativ 1.” 

Og for eksempel Buskerud fylkes-
kommune følger opp med å støtte 
konsekvensene av et kompetansekrav 
uten dispensasjonsmulighet: ”Som 
påpekt i høringsnotatet, kan løsnings-
forslaget gjøre det vanskeligere for små 
kommuner å utlyse sjefsstillinger som 
deltidsstillinger. De utfordringer som en  
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slik skjerping av kompetansekravet måtte 
medføre, kan løses gjennom samarbeid på 
tvers av kommunegrensene – gjerne med 
bistand fra et sterkt og faglig kompetent 
regionalt organ.”

Harmonisering av lovverk
Departementet har ikke foreslått felles 

biblioteklov for alle bibliotektyper. En har-
monisering av regelverk er avvist, og dette 
har fått støtte blant høringsinstansene. Et 
lite mindretall melder et ønske om felles 
lov, men dette ønske kommer ikke fra 
fagbibliotekene selv.

Akershus fylkeskommune uttaler for 
eksempel: ”En felles lov kunne gjort 
samarbeidet om fjernlånet, lån av alle 
typer media, mellom de to sektorene langt 
enklere. Høyt utdanningsnivå og et stort 
antall studenter på etter- og videreutdan-
ning krever enkel tilgang til informasjon 
og kunnskap. Demokrati og lik tilgang til 
informasjon er viktig i samfunnet, og vi 
ber om at departementet vurderer dette 
på nytt.”

Litteraturforsyning i fokus
Spørsmålet om fjernlån og litteratur-

forsyning opptar i det hele tatt mange av 
høringsinstansene, ofte i samband med 
endringene i paragrafene som gjelder 
fylkesbibliotek.  For det er mange som 
påpeker at endringene etterlater et behov 
for å sikre litteraturforsyningen, enten 
gjennom å beholde et ansvar plassert 
på fylkesbibliotekene for dette, og/eller å 
styrke Nasjonalbibliotekets rolle i denne 
sammenhengen. 

”For å sikre ivaretakelse av blant annet 
lokalt utgitt litteratur og være en utjev-
nende faktor mener Akershus fylkeskom-
mune at man bør opprettholde en viss 
grad av innkjøp og fjernlån i fylkesbiblio-
tekene”, skriver for eksempel Akershus 
fylkeskommune.

Hamar kommune ser at ”bibliotek-
nettverket har store utfordringer mht 
medieforsyning i tida framover. Fylkesbi-
bliotekenes endrede oppgaver og større 
grad av begrenset tilgang til digitale kilder 
i UH-sektoren, kan føre til svært store 
forskjeller i tjenestetilbudet i kommunene. 
Det er derfor ønskelig at departementet/
NB ser på løsninger for å sikre lik tilgang 
til digitale kilder.”

Det er flere som påpeker at det i lov-
sammenheng er noen utfordringer med 
lik tilgang på litteratur, ikke bare når det 
gjelder bibliotekstruktur og ansvarsforde-

ling mellom nivåene, men også spesifikke 
utfordringer med det digitale materialet. 
Men det er ikke mange forløsende forslag 
til juridiske løsninger på den siste nøtta.  

Fylkesbibliotek som egen institusjon
Kanskje litt overraskende, er det en god 

del høringssvar som markerer ønske om at 
de regionale bibliotekoppgavene ikke bare 
lovfestes som plassert et fritt valgt sted 
i de fylkeskommunale apparatene, men 
som helt spesifikt vil beholde fylkesbi-
bliotek som egne institusjoner. Men det er 
også sterk støtte til skiftet av fokus over til 
utvikling og kompetanseutvikling. Sterkest 
kommer dette kanskje til uttrykk i hørings-
svaret fra Hordaland fylkeskommune: 

”Hordaland fylkeskommune har sidan 
den første fylkesdelplanen for bibliotek 
blei vedtatt i fylkestinget i 1994, vore ein 
regional utviklingsaktør på bibliotekfeltet. 
Fylkeskommunen arbeider i samspel med 
bibliotek og andre aktørar for å utvikle 
betre bibliotek i Hordaland. Vi har fokus 
på kompetanse- og tenesteutvikling og 
på å stimulere bibliotek til samarbeid på 
tvers av kommunegrensene. Høyringsno-
tatet og lovframlegget underbyggjer og 
forsterkar bibliotekpolitikken som har blir 
ført i Hordaland fylkeskommune gjennom 
fire fylkesdelplanar for bibliotek.”

Samarbeid med skolebibliotek 
Departementets forslag om å fjerne det 

lovpålagte samarbeidet mellom folke- og 
skolebibliotek i § 6 møter sterk motbør. 
Av de som har uttalt seg om denne para-
grafen er det også her et forhold omtrent 
10 til 1 mellom de som vil ha lovpålegget 
tilbake og de som støtter at departementet 
fjerner det. Dette gjelder også Skolebiblio-
tekarforeningen i Norge (SIN):

”SIN vil på det sterkeste anmode om at 
denne paragrafen ikke fjernes. Gjør den 
det, vil ikke skolebibliotek være nevnt i Bi-
bliotekloven. Vi er mange som har opplevd 
et fruktbart samarbeid i kommunen mel-
lom folkebiblioteket og skolebibliotekene, 
mye takket være denne bestemmelsen. 
Folkebiblioteket er en viktig ressurs for 
skolebibliotekene, samtidig som skolene 
er en verdifull opplæringsarena for fram-
tidige bibliotekbrukere. Med tanke på 
framtidige sømløse digitale tjenester, med 
nasjonale lånekort, felles søk og fjernlån 
mellom ulike typer bibliotek, er det viktig 
at skolebibliotekene også blir nevnt som 
folkebibliotekets samarbeidspartnere på 
linje med fylkesbibliotek og UH-bibliotek. 

I stedet for å fjerne bestemmelsen om 
samarbeid med skoler vil vi heller foreslå 
et tillegg under par. 1 Målsetting: 

Folkebiblioteket skal være et ressurs-
senter for skolebibliotekene.”

Formålsparagrafen får mye ros
Den delen av lovforslaget som har fått 

mest uttrykt støtte, er formålsparagrafen. 
Nedre Eiker kommune sier for eksempel: 
”Forslaget til ny formålsparagraf gir en 
god og oppdatert formulering av folke-
bibliotekenes samfunnsoppdrag. Det er 
positivt at aktiv formidling vektlegges og 
at folkebibliotekene skal være en møte-
plass og arena for offentlig samtale og 
debatt. Det siste følger på en god måte 
opp formuleringene i grunnlovens para-
graf 100, siste ledd der det heter ”Det 
paaligger Statens Myndigheder at lægge 
Forholdene til Rette for en aaben og oplyst 
offentlig Samtale.”

Men her har det kommet noen nyttige 
tilleggsinnspill, både fra Buskerud fylkes-
kommune og Delta. 

Førstnevnte skriver: ”Biblioteket som 
arena for uavhengig debatt bør presi-
seres i lovteksten.” Og Delta utdyper: 
”Folkebibliotekenes viktige rolle som en 
åpen og demokratisk møteplass kan ikke 
understrekes nok. Folkebiblioteket er den 
eneste organisasjonen som er tilgjengelig 
for alle og som ikke har en egen agenda 
utover det å fremme demokrati. Vi mener 
derfor det bør framheves at det skal være 
en.. uavhengig arena for offentlig samtale 
og debatt. Med uavhengig mener vi at 
ingen, verken eiere, politikere, pressgrup-
per aller andre skal kunne legge føringer 
på hvilke saker som kan tas opp.”

En positiv lovproposisjon?
Kulturdepartementets gjennomgang av 

alle synspunktene som er kommet inn, er 
altså i gang nå. Og selv om seniorrådgiver 
Nina Børge-Ask sier at departementet tar 
sikte på å legge fram lovproposisjon for 
Stortinget i løpet av høsten, kan hun ikke 
si noe nærmere om tidspunktet. Etter 
at høringssvarene er saksbehandlet og 
oppsummert, skal forslag til proposisjon 
utarbeides og behandles politisk i de-
partementet, før den sjekkes ut med de 
rødgrønne stortingsgruppene. Først etter 
denne prosessen kommer proposisjonen. 

Men alt tyder på at det bør blir mye 
positivt i denne proposisjonen. 
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Gjennom bachelorstudiet ved HIO som 
jeg avsluttet i 2007 var det en del pensum 
og bibliotekeksempler fra Danmark. Jeg har 
også hatt glede og utbytte av foredrag av 
både Henrik Jochumsen og Jesper Hvene-
gaard Rasmussen som begge er tilknyttet 
IVA. Motivasjonen for å søke IVA var derfor 
både å lære mer, få inspirasjon av dansk 
bibliotekutvikling og fordi det er et godt 
fagmiljø ved akademiet. 

Mange idèer og mye kunnskap om lit-
teraturformidling glimrende forelest og 

BF-stipend til master-modul i Innovativ Bibliotekutvikling i København

Design av ny praksis?
Denne våren har jeg vært så heldig å få stipend fra BF til videreutdanning. Jeg har 
brukt stipendet til å ta en modul på masterstudiet i Innovativ Bibliotekutvikling ved 
Det Informationsvidenskapelige akademi (IVA)i København. Modulen jeg har 
gjennomført er ”Litteraturformidling i det virtuelle og fysiske rum”. 

Tekst:   Tove Fjerdingstad
 Bibliotekar
 Røyken kommune

formidlet av dyktige foredragsholdere med 
forskningsrådprofessor Beth Juncker og 
lektor, ph.d Gitte Balling som ledere. Emner 
vi har vært innom er blant annet retorikk, 
tekst som kunst, bokprat, fanfiction, cyber-
sosiologi og litteraturformidling i bibliotek.  
En grundig presentasjon av danske biblio-
tekers nettsted for barn, Palles Gavebod, 
var det også satt av tid til. 

En bok på pensum som jeg synes er 
spesielt interessant er: Readers̀  advisory 
service in the public library av Joyce G. 
Saricks. Her beskrives hvordan vi kan ar-
beide systematisk for å gjøre vår formdling 
av skjønnlitteratur bedre, også når du for 
eksempel får spørsmålet: Kan du anbefale 
en god bok for meg?  

Jeg fant boken ved kun ett folkebibliotek 
i Norge og lånte den derfra til studiet. Takk 
til Tønsberg og Nøtterøy bibliotek for det. 
Vi har nå kjøpt den nyeste utgaven til vårt 
bibliotek og jeg anbefaler gjerne andre å 
gjøre det samme. Boken er utgitt av ALA 
(The American Library Association) og kan 
kjøpes via de vanligste nettbokhandlene.

På denne modulen var vi ca. 15 studen-

ter med veldig uensartet bakgrunn og jobb-
hverdag. For noen var dette første modul 
på masterutdanningen for andre var det 
siste modul før skriving av masteroppgave. 
Veldig interessant å lære av hverandre med 
eksempler på ulik praksis som kan være til 
inspirasjon for eget bibliotek.

Eksamen var en moduloppgave på 3000 
ord eller 10 sider +. Jeg valgte en variant 
som het Design af ny praksis? hvor jeg 
tok utgangspunkt i erfaringen fra littera-
turkvelder på Slemmestad bibliotek og 
problematiserte om det er andre måter vi 
kan gjøre dette på som er bedre.

Studieavgiften var 6000,- på denne 
modulen. I tillegg kommer utgifter til reise 
og opphold til to samlinger á 2 dager i 
København.  Læringsutbyttet er betyde-
lig, inspirasjonen det gir til å lære mer i 
arbeidshverdagen er uvurderlig, og vi er i 
gang med å tenke på å omsette noe av den 
nye kunnskapen til ny praksis i biblioteket.

Takk for stipendet! 

En bok artikkelforfatteren festet seg ved, be-
skriver hvordan vi kan arbeide systematisk for 
å gjøre vår formdling av skjønnlitteratur bedre. 

Mange idèer og mye kunnskap om litteraturformidling ble glimrende forelest om av blant annet pro-
fessor Beth Juncker  ved IVA. (Foto: Eieka Wines/CC)
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Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket og 
litteraturforsyningen

Bergen offentlige bibliotek mente at 
deres samling ble «urimelig» belastet 
i fjernlånet. Utspillet fra Bergen ble 
senere fulgt opp med et brev fra fem 
storbybibliotek til Nasjonalbiblioteket, 
der de ga utrykk for de samme tankene 
som Bergen offentlige hadde målbåret. 

Tidlig i vår ble søkelyset 
rettet mot bibliotekenes 
litteraturforsyning og 
fjernlån. Bakgrunnen for 
dette var en melding fra 
Bergen offentlige bibliotek 
som annonserte at de ville 
senke servicenivået på 
sine fjernlånstjenester. 

Tekst:  Svein Arne Tinnensand
          Nasjonalbiblioteket

er omtalt i bibliotekmeldingen som 
regjeringen la fram i 2009.

Endring av fylkesbibliotekenes ansvar
Fylkesbibliotekenes ansvar er omtalt i 

eksisterende biblioteklov, men foreslått 
opphevet i nytt forslag til lov som har 
vært ute på høring før sommeren. Det 
som en gang startet som «centralbiblio-
tek», med utgangspunkt i at de hadde 
store boksamlinger som også kunne 
benyttes av små bibliotek i provinsen, 
er gjennom historien blitt forandret fra 
å ha ansvaret for litteraturforsyning til 
et organ for utviklingsarbeid, kompe-
tanseheving og samarbeidstiltak. 

Når forslaget til ny biblioteklov ikke 
lenger pålegger fylkeskommunen en 
særskilt rolle i litteraturforsyningen, 
bekrefter det langt på vei den end-
ringen som alt er i ferd med å skje. 
Fylkeskommunene organiserer sine 
bibliotekutviklingsorgan og sine re-
gionale bibliotektjenester forskjellig 
fra fylke til fylke ut fra fylkets egne 
behov og tradisjon. De siste årene 
har vi sett en markant dreiing vekk 
fra samlingsoppbygging til at fylkene 
organiserer transporttjenester. I alle 
fylker sør for Nordland er det i dag 
organisert regionale transporttjenester 
for bibliotekene. Det som er verdt å 
merke seg i forbindelse med oppret-
telsen av regionale transporttjenester 
er at denne gjør at bibliotekene i regio-
nen gjennom å delta i ordningen har 
forpliktet seg til å bidra til hverandres 
litteraturforsyning. Det er lite trolig at 
formuleringen i en ny biblioteklov vil 
endre på dette, litteraturforsyning vil 
nok fortsatt være en naturlig del av 

Samtidig offentliggjorde fylkesbiblio-
teksjefkollegiet et brev som var sendt 
til Nasjonalbiblioteket under tittelen 
«Bekymringsmelding regional medi-
eforsyning». Fjernlån ble tema både på 
postlista og i avisa Nationen. 

Virkelighetsforståelsen og 
løsningsforslag spriker

Vårens fjernlånsdebatt tok likevel 
en brå slutt på bibliotekforeningens 
årsmøte i Stavanger da forsøket på å 
få vedtatt en uttalelse om fjernlånet 
strandet. En av grunnene til at en fel-
les uttalelse ikke kunne realiseres var 
nok både at virkelighetsforståelsen 
og løsningsforslag spriker ut fra hvor 
i biblioteknettverket en befinner seg.  
Det er faktisk ikke slik at alle bibliotek 
føler at de har felles interesser i saken.

Når en til daglig snakker om lit-
teraturforsyning og fjernlån handler 
det naturlig nok om forhold mellom 
bibliotek og bibliotektyper. Det er 
likevel viktig å huske på at det faktisk 
ikke er det saken gjelder. Det handler 
om brukernes tilgang til materiale. Det 
er ikke bibliotek som etterspør mate-
riale som finnes i andre bibliotek, det 
er mennesker som har behov for det 
etterspurte materialet.

Nasjonalbiblioteket har ansvar for 
litteraturforsyningen gjennom bl.a. 
depotbiblioteket i Mo i Rana. Denne 
tjenesten, som Helén Sakrihei skrev 
om i forrige utgaven av «Bibliotekaren», 
hadde i fjor bortimot 150 000 utlån. 
I tillegg har NB ansvar for å legge til 
rette infrastruktur for bibliotekenes 
litteraturforsyning gjennom tjenesten 
«biblioteksøk». Begge disse tjenestene 
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regional bibliotekutvikling. 

NBs nasjonale ansvar
Når det gjelder fysisk materiale er 

Nasjonalbiblioteket beredt til å møte 
en ytterligere økning i etterspørselen. 
Dette er en del av vårt nasjonale ansvar 
på feltet. Biblioteksøk skal videreutvi-
kles til å være det foretrukne søkeverk-
tøy utenfor egen samling. Målet er at 
denne søketjenesten ut fra oppsatte 
logaritmer skal kunne søke, finne og 
skaffe boka til lånerens bibliotek på 
mest mulig rask og kostnadseffektiv 
måte uten at bestiller trenger å ta 
stilling til hvor boka kommer fra. På 
den måten vil biblioteksøk også legge 
grunnlaget for direkte lånerinitierte 
fjernlånsbestillinger.

Når det gjelder digitalt materiale blir 
dette ofte betraktet som et problem i 
fjernlånet enten det er forleggerne som 
ønsker å nekte bibliotekene å fjernlåne 
e-bøker eller det er allmennhetens 
muligheter til tilgang til akademiske 
ressurser med begrenset lisensregime. 

Det er likevel ikke tvil om at det digitale 
materialet gir nye muligheter. Avistje-
nesten som Nasjonalbiblioteket leverer 
og som ble omtalt i forrige utgave er et 
eksempel på det. Det er fullt ut mulig 
å forestille seg flere av denne typen 
tjenester. Både når det gjelder aviser, 
tidsskrifter og bøker. Årets bibliotek 
– Helsebiblioteket.no – er også et 
eksempel på hvordan digitalt materiale 
kan gjøres tilgjengelig både for en 
fagsektor og etter hvert også for et 
allment publikum. Nasjonalbiblioteket 
har ansvar både for å levere digitalt 
materiale og for å være i kontakt med 
de andre aktørene på feltet. Det er 
liten tvil om at brukernes tilgang til 
både digitalisert og digitalt produsert 
materiale etter hvert vil endre littera-
turforsyningen.

Tre konkrete spørsmål
I bekymringsmeldingen fra fylkes-

biblioteksjefkollegiet ble det stilt tre 
konkrete spørsmål til Nasjonalbiblio-
teket:

•	Har Nasjonalbiblioteket planer for å 
sikre at all type litteratur avleveres 
eller kjøpes inn? Altså den rol-
len som fylkesbibliotekene hadde 
tidligere.

•	Har Nasjonalbiblioteket planer for 
innkjøp, for å sikre at den totale 
mengden eksemplarer ikke går 
dramatisk ned? 

•	Kan Nasjonalbiblioteket ta en rolle 
eller legge føringer for avtaler for 
folkebibliotekene, slik at den tra-
disjonelt gode tilgangen til faglit-
teratur kan videreføres?

Svaret på spørsmålene er altså ja.  
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BF-sekretariatet svarer

Sykemelding i prøvetida
SPØRSMÅL:

Jeg begynte i ny jobb for to måne-
der siden og er på prøvetid, men har 
dessverre vært så uheldig å skade 
meg. Dette har ført til noen ukers 
sykemelding. Kan jeg regne med å 
få utvidet prøvetiden tilsvarende den 
tiden jeg er sykmeldt?

SVAR:
Det er ingen automatikk i dette, 

men ifølge arbeidsmiljølovens § 15-6 

kan arbeidsgiver forlenge prøvetiden. 
Dette forutsatt at du ved ansettelsen 
ble skriftlig informert om adgangen 
til å forlenge prøvetiden og innen 
utløpet av prøvetiden må arbeidsgiver 
skriftlig informere deg om at prøveti-
den blir forlenget.

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell 

Rådgiver i BF
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§ 15-6. Oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med bestemt prøvetid

(1) Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i 
arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

(2) Bestemmelsene i paragrafen her innskrenker ikke arbeidsgivers rett til å si opp arbeidstaker etter § 15-7.

(3) Bestemmelsene i paragrafen her gjelder bare dersom oppsigelsen blir gitt innen utløpet av den avtalte prøve-
tiden. Prøvetid kan avtales for en periode på inntil seks måneder, jf. likevel fjerde ledd.

(4) Dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøve-
tiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. Forlengelse kan bare skje når arbeidstaker ved ansettelsen 
er skriftlig orientert om adgangen til dette og arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om forlengelsen innen 
utløpet av prøvetiden. Det er ikke adgang til forlengelse ved fravær som er forårsaket av arbeidsgiver.

(5) Departementet kan gi forskrift om adgang til å avtale lengre prøvetid enn seks måneder for visse arbeidsta-
kergrupper.

Fra arbeidsmiljøloven:
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Bibliotekarforbundets 
forbundsstyre setter av 
midler til stipend for  
studentmedlemmer av 
BF ved Høgskolen i 
Oslo og Universitetet 
i Tromsø i 2012. 

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

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

Søknad sendes:
bf@bibforb.no.

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes 
hele året. 

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

Stipend 
til 
student-
medlemmer

YS’ solidaritetsfond støtter 
georgisk fagbevegelse
Styret i YS’ internasjonale solidaritetsfond har bevilget 75 
000 kroner til den georgiske hovedorganisasjonen GTUC – 
Georgian Trade Union Confederation.

- Blant landene i det tidligere Sov-
jetunionen, anses det at det kun er i 
Georgia den tidligere regjeringsdomi-
nerte og - kontrollerte fagbevegelsen 
har blitt reformert til en virkelig fri 
fagbevegelse. Men siden 2008 har 
den georgiske regjeringen ført en in-
tensiv kamp mot Georgian Trade Union 
Confederation (GTUC) og GTUCs med-
lemsorganisasjoner, forteller Trond 
Wikne, styreleder i YS’ internasjonale 
solidaritetsfond.

Midlene fra solidaritetsfondet skal gå 
til et prosjekt for fremme av likestilling 
mellom kjønnene i forholdet mellom 
arbeidstakere og arbeidsgivere i Ge-
orgia. Statistikk- og faktagrunnlaget 
på likestillingsområdet i landet er 
mangelfull. Det samme er bevissthet 
rundt likestillingsspørsmål og kvinners 
rettigheter. – Dette håper vi at prosjek-
tet kan bidra til å rette på, fortsetter 
Wikne.

Det som finnes av statistikk viser 
at kvinners posisjon i det georgiske 
arbeidslivet er svært utsatt. Kvinner 
er de første som mister jobben når 

bedrifter må gå til oppsigelser, de tar 
ofte jobber langt under deres kompe-
tansenivå, og kvinner tjener kun 60 % 
av hva menn tjener.

Kortsiktig skal prosjektet bidra til å 
informere kvinner om deres rettigheter 
i arbeidslivet og hvilke beskyttelses-
mekanismer som finnes.

På lang sikt er målet å bedre kvin-
ners stilling i arbeidslivet og opp-
muntre kvinner til aktiv deltakelse i 
fagforeningsaktiviteter, herunder å 
styrke kvinners representasjon i GTUC.

- Prosjektet vil ha et særlig fokus på 
uformell sektor, hvor kvinner utgjør 
halvparten av arbeidstakerne. Her er 
beskyttelsesmekanismer så godt som 
fraværende, og de som jobber der er 
spesielt utsatt for diskriminering, må 
ta til takke med svært lav lønn og blir 
ofte utsatt for seksuell trakassering, 
avslutter Wikne.  
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Kickoff
Når vi snakker om

i BFbetyr detavspark
for lokale forhandlinger

i fylkeslagene
”Kickoff” er nyttige møter for å utveksle kunn-
skap og erfaringer mellom BF sentralt, tillits-
valgte og medlemmer i hvert fylkeslag. Her tas 
resultatene av årets tariffoppgjør inn i hverdagen 
– i den enkeltes utforming av krav og de tillits-
valgtes gjennomføring av lokale forhandlinger. 

Disse arrangementene er nå under planlegging. 
De holdes innenfor ukene 35, 36 og 37 (27. 
august – 14. september). Forbundsleder Mo-
nica Deildok, nestleder Margunn Haugland og 
rådgiver Kari Lifjell deler fylkeslagene søsterlig 
seg imellom, så alle får besøk av en tariffkom-
petent fra BF sentralt. Her ser du en foreløpig 
oversikt. Nærmere info på BFs nettsider eller 
ved å kontakte leder i ditt fylkeslag. En varm sommerdag i Fredrikstad i 2007: Kickoff i Østfold  BF (Foto: Erling Bergan)

[ TARIFF 2012 ]

Finnmark BF
Tirsdag 11. og onsdag 12. september
Innleder: Forbundsleder Monica Deildok

Troms BF
Fredag 14. september (NB endret dato)
Innleder: Forbundsleder Monica Deildok

Nordland BF
Onsdag 12. september 
Innleder: Nestleder Margunn Haugland

Trøndelag BF
Tirsdag 28. august 
Innleder: Forbundsleder Monica Deildok

Møre og Romsdal BF
Dato, tid og sted kommer… 
Innleder: Forbundsleder Monica Deildok

Sogn og Fjordane BF
Dato, tid og sted kommer…  
Innleder: Rådgiver Kari Lifjell

Hordaland BF
Onsdag 5. september 
kl 10.00 – 15.00 i Bergen 
Innleder: Nestleder Margunn Haugland

Rogaland BF
Tirsdag 28. august 
kl 12.00 – 18.00 i i Stavanger 
Innleder: Rådgiver Kari Lifjell

Agder BF
Mandag 10. september 
kl 09.00 – 15.30 i Kristiansand 
Innleder: Nestleder Margunn Haugland

Telemark BF
Dato, tid og sted kommer…  
Innleder: Nestleder Margunn Haugland

Vestfold BF
Dato, tid og sted kommer…  
Innleder: Nestleder Margunn Haugland

Buskerud BF
Dato, tid og sted kommer…  
Innleder: Rådgiver Kari Lifjell

Hedmark/Oppland BF
Onsdag 29. august 
kl 09.00 – 15.00 på Lillehammer 
Innleder: Forbundsleder Monica Deildok

Torsdag 30. august 
kl 09.00 – 15.00 på Elverum 
Innleder: Rådgiver Kari Lifjell

Østfold BF
Onsdag 5. september 
kl 12.00 – 17.00 i Moss 
Innleder: Rådgiver Kari Lifjell

Oslo/Akershus BF
Mandag 27. august 
kl 10.00 – 15.30 i Oslo (Møterommet i 
BF-kontorene i Øvre Vollgate 11) 
Innleder: Forbundsleder Monica Deildok



37   Bibliotekaren 8/2012

Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for medlem-
mer av BF i 2012. 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, stu-
dieopphold, 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

Stipend for BF-medlemmer

RANA KOMMUNE

til tjeneste...
Sentralbordet er åpent mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00
Tlf. +47 75 14 50 00  postmottak@rana.kommune.no
Se også www.rana.kommune.no

frantz.no

Spennende vikariat
som biblioteksjef 
i Mo i Rana 
Vår biblioteksjef har permisjon i ett år fra
1.august, og vi søker dyktig vikar. Stillingen byr
på inspirerende og utfordrende oppgaver, 
og inngår i et stort bibliotekfaglig miljø i 
Nord-Norges tredje største by.

Fullstendig utlysningstekst finner du på
http://www.rana.kommune.no 

Søknadsfrist: 12.08.2012

Aksjonen ble gjennomført i 20 byer over hele landet, 
og 71 fagforeningsmedlemmer og -ledere ble arrestert.

YS-leder Tore Eugen Kvalheim har i dag sendt et brev 
til Tyrkias stasminister Recep Tayyip Erdoğan, hvor han 
protesterer mot dette omfattende angrepet på tyrkiske 
fagforeningsaktive.

I brevet som kan leses her insisterer YS-lederen på 
at våre fagforeningskollegaer i Tyrkia må løslates umid-
delbart, og at alle anklagene må droppes.

- Etter hva vi får opplyst fra vår globale arbeidstak-
erorganisasjon ITUC er det ikke noe rettslig grunnlag 
for pågripelsen. I stedet for å undertrykke fagforenin-
gene i landet, bør den tyrkiske regjeringen støtte og 
oppmuntre dem som et bidrag til sosial rettferdighet 
og demokrati i landet. Disse arrestasjonene er i stedet 
et brudd på grunnleggende faglige rettigheter, sier 
Kvalheim.  

Fagforeningsledere 
arrestert
Mandag 25. juni raidet tyrkisk politi 
både kontorer og hjemmene til fagfore-
ningsledere i Tyrkia, 71 ble arrestert.



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

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

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

ISDN ISBN

Xtra_Biblo183x263.indd   1 05-01-09   10:11:59
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Finnmark
Ragnhild Måsø
Tana bibliotek
Telefon:    46 40 03 16
E-post:     ragnhild.maso@tana.kommune.no

Troms
Marit Somby
Troms fylkesbibliotek
Telefon:   47 30 40 49
Epost:      marit.andersen.somby@tromsfylke.no

Nordland
Grete Gløsen Josefsen
Rana bibliotek
Telefon:    95 06 65 26
E-post:     grete.g.josefsen@rana.kommune.no

Trøndelag
Morten Haugen
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Telefon:    41 51 76 33
Epost:      bokmorten@gmail.com

Møre og Romsdal
Hilde Gjessing
Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Telefon: 90 79 92 45
E-post:  hilde.gjessing@mr.fylkesbibl.no

Leder:  Monica Deildok
Postadresse:  Bibliotekarforbundet
  Postboks 431 Sentrum, 
  0103 Oslo
Besøksadresse: Øvre Vollgt 11, Oslo
  (øverst i Tollbugata)
Telefon:  48 02 09 00
E-post:  bf@bibforb.no
URL:  www.bibforb.no

Sogn og Fjordane
Gry Hatlelid
Årdal bibliotek
Telefon:   47 26 18 61
Epost:     gha@ardal.kommune.no

Hordaland
Irene Eikefjord
Universitetsbiblioteket i Bergen
Telefon:    95 74 71 52 
E-post:     ireneeikefjord@gmail.com

Rogaland
Elisabeth Haug
Hetland videregående skole
Telefon:    95 16 16 86
Epost:       elihaug@gmail.com

Agder
Mari Hauge
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Telefon: 99 16 12 78
E-post:  mari@aabk.no

Telemark
Kari Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon:    93 21 58 41
E-post:     karim@porsgrunn.folkebibl.no

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

Nestleder
Margunn Haugland
Mobil:     99 01 44 19
E-post:    margunn.haugland@bibforb.no

Styremedlemmer
Elisabeth Bergstrøm, Longyearbyen bibliotek
Monica Skybakmoen, Elverum bibliotek
Mette Rysjedal, Fjaler folkebibliotek
Knut Hverven, Lovisenberg diakonale høgskole
Monica Roos, Høgskolen i Bergen

Varamedlemmer
Randi Egge Svendsen, Moss bibliotek
Anne Husøy, Molde bibliotek
Kari Angelsen, Bodin videregående skole
Gro F. Haugastuen, Statoil
Arild Skalmeraas, Høgskolen i Telemark

Vestfold
Trygve Kikut
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Telefon:  95 24 22 78
E-post:  trygve@tnb.no

Buskerud
Bror Von Krogh
Kongsberg videregående skole
Telefon:   90 77 85 46
E-post:    bror.krogh@skole.bfk.no

Hedmark og Oppland
Øystein Stabell
Oppland fylkesbibliotek
Telefon:   93 63 84 23
Epost:      Oystein.Stabell@oppland.org 

Østfold
Lise Haugen Larsen
Moss bibliotek
Telefon:    97 70 10 20
E-post:     lise.haugen.larsen@moss.kommune.no

Oslo/Akershus
Siri Iversen
Norsk lokalhistorisk Institutt
Telefon:    93 43 11 05
E-post:     siri.iversen@lokalhistorie.no

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

Bibliotekarforbundet
Innmeldingsskjema

Postnr.                 Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf. 

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesativ

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arbeidsgiver

Adresse

Postnr.                            Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

 Ansiennitet fra

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

Dato            Signatur

Stillingskode           Årslønn 100% / Lønnstrinn               Stillingsandel

Faks.

E-post:

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

Mobil

Arbeidssted

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

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

Innmelding på nett:
www.bibforb.no

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

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

 



Sitatet

”- Vi må dyrke et annet type uttrykk. 
Vi ønsker å tilby mer enn bare 
bøker. Visuelt materiale vil nok være 
mer fremtreden enn tidligere. ”

Evy Sisilie Bergum til Romsdals Bud-
stikke 16. juli 2012, etter åpninga 
av det nye biblioteket i Molde. Hun 
setter søkelys på Molde bibliotek som 
et fremtidsretta prosjekt, blant annet 
ved at ungdomsavdelingen er utvida 
med et bredere spekter av bøker og 
TV-spill. Hun fremhever også Molde 
bibliotek som en møteplass og arena 
for samtale og diskusjon – i tillegg til 
en plass for rolig lesing. 

Så er det august igjen. Drøyt hundre nye og 
friske bibliotekarer melder seg på i yrkeslivet 
vårt. Og enda litt flere starter på utdanninga. 
Det er tid for å bli møtt med spørsmålet: 
Lukter det framtid? Er det smart å starte en 
yrkeskarriere som bibliotekar i det herrens 
år 2012? 

Hvis du har sans for dommedagsprofetier, 
er det bare å pakke snippesken først som 
sist. Dystre tegn i tida velter inn over de fleste 
yrker, bortsett fra de som skal behandle, 
trøste og bære meg når jeg blir gammel og 
syk. Industrien kjemper med utenlandske løn-
ninger. Posten kjemper med rasjonalisering 
og konkurranseutsetting. Utenlandske turister 
har ikke råd til å komme til norske reisemål. 
Journalistene konkurrerer med gratis bloggere 
og gratis nettaviser. Bokhandlene er ikke like 
trygge arbeidsplasser som før. Folk som job-
ber i olja lever riktignok fett om dagen, men 
når det svarte gullet tar slutt en gang, er det 
deres tur til å møte de samme vanskelige 
spørsmålene som mange andre møter i dag.

Det var en gang en armé av telefonsent-
raldamer, typografer, resepsjonister og kon-
duktører på trikken. Deres tid er for lengst 
over. Alle yrker frykter en skjebne som dem. 
Men er bibliotekarer i en historisk posisjon 
som gir grunnlag for en slik frykt?

Som forvaltere av et fysisk knapphetsgode, 
nemlig fysiske bokeksemplarer, ser vi skrifta 
på veggen. Eller rettere sagt: Vi ser skrifta 
på lesebrettet. For når diskusjonen går om 
hva slags kunstig kø som skal konstrueres 
for å sikre at bibliotek skal få lov til å låne 
ut e-bøker i framtida, forstår vi at det er nye 
tider for oss. Gutenbergs trykkpresse har 
revolusjonert og demokratisert kunnskaps-
spredningen i Europa i løpet av de 570 årene 
som har gått etter at den ble introdusert. 
Med voldsom kraft ble tilgangen på lesestoff 

Forvaltere av kunnskap, 
ikke av fysiske knapphetsgoder!

spredd langt utenfor elitene. 
- Trykkekunst, krutt og kompass. Disse 

tre har forandret alt, over hele verden, sa 
Francis Bacon i 1620. - Fra disse har det 
kommet utallige endringer. Intet rike, intet 
trossamfunn, ingen stjerne har utvist større 
styrke og påvirkning i menneskelige forhold 
enn disse mekaniske oppdagelsene, sa den 
engelske filosofen. 

Hva skal vi da si om dagens datamaskiner, 
brett, mobiltelefoner og internett? Ingen 
menneskelige forhold ser ut til å bli uberørt 
av dette. Bibliotekene har tilpasset seg i flere 
tiår allerede. Men nå kommer snart det som 
- for bibliotekene - kan bli selve flodbølgen: 
e-bøkene. Neste generasjon bibliotekarer 
kan oppleve at reoler blir avlegs, og kanskje 
gjeninnført som retro. Er dette en trussel mot 
bibliotekene?

Nei, ikke nødvendigvis. Formidling, møte-
plass og demokratiserende institusjon for 
hvermansen, det er beina vi står på i dag. 
Det er ingen lett posisjon å stå i. Men den gir 
en masse muligheter, hvis bibliotekarene vet 
å utvikle seg og institusjonene de jobber i. 

Jeg vedder pensjonen min på at bibliote-
karer har spennende jobber både en og to 
generasjoner fram i tid. Men forutsetningen 
er at vi møter utfordringene med kreativ 
endringsvilje. Og det har de nye genera-
sjonene med bibliotekarer vist i mange år. 
Bibliotekarstudentene som begynner på 
Bislet og i Tromsø denne høsten må fortsette 
denne trenden!

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

B-PostAbonnement

Redaktør
Erling Bergan
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