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Lederen har ordet

Margunn Haugland
Forbundsleder

Et godt arbeidsmiljø er et arbeidsmiljø 
som gir full trygghet mot fysiske og 
psykiske skadevirkninger, og som gir 
arbeidstakeren en meningsfylt arbeids-
situasjon.

Kunnskap og kjennskap til som hva 
som skjer på norske folkebibliotek og 
hva som er en bibliotekars hverdag 
og arbeidssituasjon er ofte mangelfull. 
Hvem har ikke møtt fordommer som «å 
jobbe på bibliotek og være bibliotekar 
må da være en ganske rolig og stille 
jobb. Tenk så mange bøker du får lest» 
eller «på biblioteket er det så stille. Tenk 
å kunne jobbe et sted som er fylt med 
bøker og hviskende brukere» fra noen 
utenfor biblioteksektoren?

I Sverige skulle en gruppe forskere ved 
Linköpings universitet stressteste ulike 
yrkesgrupper. Når de skulle undersøke 
hvor stressa sykepleiere var sammen-
lignet de dem med bibliotekarer da de 
skulle ha et roligere arbeidstempo. For-
skerne fikk en overraskelse når de ulike 
yrkesgruppene var like stressa.

Dagens bibliotek er møteplasser. Mø-
teplasser for store og små, for avislesere 
og FIFA-spillere, for rusmisbrukere og 
kulturslukere, for den friske, den syke 
og for den som ikke har noe annet sted 
å henge. Det er arrangementer seint og 

tidlig, lånerne er til tider tilstede uten at 
de ansatte er på jobb. Biblioteket er for 
alle, og det kan føre til hendelser som 
påvirker arbeidsmiljøet viser den nylige 
avgitte masteroppgaven til Cecilie Røe 
og Anne Clementz.

Oppgaven deres er nybrottsarbeid 
om arbeidsmiljøet i norske folkebibliotek 
og har tittelen Der ingen ville se, at så 
mye kunne skje - Et studie over hvordan 
konfliktsituasjoner og uønsket adferd fra 
brukere påvirker arbeidsmiljøet i folkebi-
bliotek.  

Oppgaven viser at det skjer mye, mye 
mer enn hva veldig mange vil tro på et 
norsk folkebibliotek. Fra krangling bru-
kere imellom til barneprostitusjon, trusler 
og narkotikasalg.  

Masteroppgaven viser at nærmere 
70% av respondentene har opplevd 
konflikter eller bråk mellom brukere, 2/3 
har opplevd hærverk, 35% oppgir at de 
har blitt utsatt for trusler i arbeidstiden, 
40% forteller de har hatt hendelser 
ved biblioteket som har ført til politi-
anmeldelse, 6% av har blitt utsatt for 
fysisk vold i løpet av arbeidstiden og 
6% av respondenter svarte at de har 
hatt sykefravær som de helt eller delvis 
mener skyldes konfliktsituasjoner de 
har opplevd. 

Dette er skremmende tall, og viser 
at dessverre mange bibliotekansatte 
ikke alltid har et trygt og forsvarlig ar-
beidsmiljø. 

Bibliotekene skal, som alle andre 
norske arbeidsplasser, ha et godt ar-
beidsmiljø. Utgangspunktet må være en 
nulltoleranse overfor vold, trakassering 
og uønska atferd. Vold, trakassering og 
uønska atferd av bibliotekansatte er ikke 
en privatsak. Arbeidet mot dette skal 
være en del av det systematiske helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) på 
biblioteket. Ansvaret ligger hos arbeids-
giver, men det forebyggende arbeidet 
skal gjøres i samarbeid med arbeidsta-
kerne og deres tillitsvalgte. Det må på 
plass planer, rutiner og retningslinjer for 
hvordan en håndterer slike hendelser. 
Hendelsene må registreres og de må 
følges opp på en systematisk måte. Alle 
ansatte må gis opplæring slik at alle 
ansatte i norske bibliotek har en trygg 
og sikker jobbhverdagen. 
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En kvart bibliotekmilliard. Granskning av skolebibliotek som pedagogisk ressurs. Offentlig rap-
port om bibliotek som "Den femte statsmakten". Og en nasjonal bibliotekstrategi om halvannet 
år. Er en bred biblioteksatsing på gang i Sverige?

Bred biblioteksatsing i Sverige

7. september meldte det statlige svenske 
tilsynsmyndigheten «Skolinspektionen» at 
de starter «kvalitetsgranskning av skolbi-
bliotek». Hensikten er å «granska om och 
hur skolan använder skolbiblioteket som 
pedagogisk resurs för att främja elevers 
lärande.» 13. september fikk den svenske 
kultur- og demokratiministeren Alice Bah 
Kuhnke overlevert rapporten «Femte stats-

• Folkebibliotekene får 250 millioner friske midler pr år. 
• Kultur- og demokratiminister Alice Bah Kuhnke har 

fått  omverdensrapporten "Den femte statsmakten". 
• Om et halvt år kommer utkast til nasjonal biblio-

tekstrategi i Sverige. 
• Skolinspektionen skal foreta en kvalitetsgranskning  

av de svenske skolebibliotekene. 

Tekst: 
Erling Bergan

makten», som lanserer temaer til en nasjonal 
bibliotekstrategi basert på en «fördjupad 
omvärldsanalys». 15. september meldte den 
svenske regjeringen at de vil bevilge 250 
millioner kroner årlig til bibliotekutvikling.

For bibliotekfolk vil det bli interessant 
å sjekke «svenske tilstander» på vårt felt 
i årene som kommer. Fra det norske Bi-
bliotekarforbundet reiser en delegasjon til 
Stockholm i begynnelsen av november for 
et felles skandinavisk møte med danske 
BF og svenske DIK-förbundet, hvor de nye 
initiativene i Sverige vil bli drøftet.

La oss se hva som ligger i disse sats-
ingene:

Kvart milliard
Den svenske regjeringen foreslår altså 

at det avsettes 250 millioner kroner årlig i 
2018, 2019 og 2020 «för att öka utbudet 
och tillgängligheten till biblioteksverksam-
het i hela landet».

– Nå som polariseringen og den bevisste 
desinformasjonens iskalde vinder biter oss 
i ansiktet, trenger vi varme rom fylt med 
kunnskap og veiledning. De som mener 
alvor med vakre ord om menings- og 
ytringsfrihet må sørge for at bibliotekene 
er åpne, tilgjengelige og bemannet. Nå 
gir regjeringen tydelig beskjed om at bi-
bliotekene er en garantist for et levende 
demokrati, sier kultur- og demokratiminister 
Alice Bah Kuhnke om satsingen.

Den svenske regjeringen mener det er en 
urovekkende trend at antall folkebibliotek 
og bibliotekfilialer har blitt færre over tid. 
Samtidig med et synkende antall bibliotek, 
går også antall besøk, fysiske utlån og 
andelen av befolkningen som er aktive 
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brukere ned, heter det i regjeringens pres-
semelding, som avsluttes slik:

– Flere bibliotek gjør at flere mennesker 
får mulighet til å låne bøker og lese aviser. 
Det gjør også at flere får tillgang til bibliote-
kenes øvrige virksomhet, som for eksempel 
språkkaféer, lesefremmende tiltak, foredrag 
og utstillinger.

Det er Vänsterpartiet som tar noe av 
æren for at kvartmilliarden kom på plass, 
gjennom budsjettforhandlingene med 
regjeringen.

– Dette er en viktig likestillings- og 
demokratireform, sier Ulla Andersson, 
Vänsterpartiets finanspolitiske talsperson. 

– Tanken er at det blir permanent etter 
2020, legger hun til.

Pengene skal gå til kommunene og så er 
det opp til dem å avgjøre hva i bibliotek-
virksomheten det skal satses på.

– Det kan for eksempel handle om å 
starte nya virksomheter, endre på åpningsti-
der, få bokbussen ut til bygder i distriktene 
eller skaffe flere bokbusse. Det handler om 
å styrke bibliotekene og til syvende og sist 
demokratiet, sier Andersson.

Skolebibliotek
Selv om alle skoler i Sverige er pålagt å ha 

bibliotek, har Skolinspektionen ved tidligere 
kvalitetsgranskninger sett at «skolbibliote-
ken inte i tillräcklig utsträckning används 
som den pedagogiska resurs de är avsedda 
att göra». Dette kan lede til at elever ikke får 
tilgang til tekster, litteratur, databaser med 
mer som er tilpasset deres alder, behov 
og kunnskaper, påpeker Skolinspektionen.

Den nye granskningen skal ta for seg et 
tjuetalls skolebibliotek overfor «grundsko-
lans mellanstadieår». De skal belyse i hvilken 
utstrekning rektor tar ansvar for et godt 
fungerende samspill mellom bibliotek og 
lærere, samt i hvilken utstrekning skolen 
bruker skolebiblioteket som en integrert del 
av den pedagogiske virksomheten. De skal 
intervjue elever, lærere, skolebibliotekarer 
og rektorer. Resultatene skal publiseres i 
juni 2018.

Femte statsmakten
Hvilke utfordringer og muligheter står 

bibliotekene overfor? Det er utgangspunk-
tet for rapporten «Den femte statsmakten» 

som Kungliga biblioteket har jobbet med i 
to år. Det er både en «omvärldsanalys» og 
ansatser til en bibliotekstrategi.

Det var den svenske kultur- og demokra-
timinister Alice Bah Kuhnke som i 2015 ga 
Kungliga biblioteket oppdraget.

– Biblioteket skal være et samlingspunkt 
med litteraturen i fokus. Samtidig er det 
også et rom for samtale og dermed en sen-
tral byggestein i vårt demokrati. Den siste 
tidens debatt om bibliotekene belyser også 
behovet av en nasjonal bibliotekstrategi, 
sa kulturministeren om oppdraget i 2015.

I «Den femte statsmakten» står den en-
kelte forfatter selv ansvarlig for sin tekst 
og sine forslag. Det er altså ingen ferdig 
bibliotekstrategi som er lagt fram nå. Men 
rapporten peker nok ut interesseområder 
og mulige retninger. Våren 2018 kommer 
et utkast til nasjonal bibliotekstrategi i Sve-
rige, og i mars 2019 kommer den endelige 
anbefalingen til Kulturdepartementet.

Vi har latt Anders Ericson lese og dele 
sine tanker rundt «Den femte statsmakten» 
i en egen artikkel i dette nummeret av 
Bibliotekaren. 

Alice Bah Kuhnke er kultur- og demokratiminister i Sverige, for Miljöpartiet. (Foto: Kristian Pohl)



Bibliotekaren  8/20176   

Å foreslå biblioteket som «Den femte statsmakten» er himmelstrebende ambisiøst. 
Men den aktuelle teksten, og det biblioteket som beskrives, lever dessverre ikke opp 
til dette idealet, skriver Anders Ericson. 

Bibliotekets største utfordringer
Omverdensanalyse - på veien mot nasjonal bibliotekstrategi i Sverige

Brit Stakston [...] skriver i et kapittel [...] om det at "Effek-
ten i stort av att mänskligheten nu är förenade och sam-
mankopplade bortom den närmaste fysiska omgivningen 
eller landsgränserna är det ännu för tidigt att riktigt kunna 
analysera konsekvenserna av". Men hvorfor ikke engang 
forsøke?

Anders Ericson

Tekst & foto: 
Anders Ericson, frilansjournalist

Den femte  
stats makten

Bibliotekens roll för 
demokrati, utbildning,  

tillgänglighet och  
digitalisering 

KUNGLIGA BIBLIO TEKET | NATIONELL BIBLIO TEKS STRATEGI

Ikke før har digitaliseringa begynt 
å frigjøre folkebiblioteket fra sitt noe 
støvete omdømme, så møter e-boka og 
særlig e-lydboka bibliotekveggen med 
et smell. Og dette er bare ett av om-
rådene der biblioteket sliter under den 
rådende samfunnsutviklinga. Derfor er 
omverdensanalyser viktige. Men når 
svenskene nylig lanserte sin, under den 
ambisiøse tittelen «Den femte statsmak-
ten», så omgår de og svarer unnvikende 
på viktige spørsmål.

Tre år på nasjonal bibliotekstrategi
Det er mer enn en myte at svenskene 

er grundige og ordentlige. På bibliotek-
feltet har de blant annet vært ledende 
på tilgjengelighet og tjenester til alle 
slags minoriteter og på det flerkulturelle. 
Og nå bruker kulturdepartementet og 
Kungliga Biblioteket, nasjonalbiblioteket 
i Stockholm, hele tre år på en nasjonal 

bibliotekstrategi. Den ferske omver-
densanalysen er en delrapport, men 
den vil bli den største, med sine 472 
sider. Sluttproduktet, strategien, skal 
bli på bare 25, lovte koordinator Erik 
Fichtelius under lanseringa for over 
fem hundre tilhørere i Stockholm 13. 
september.

Den norske bibliotekstrategien i 2015 
var til sammenlikning fort gjort. For 
nærmest lukka dører i departementet 
tok det bare et halvt år. Om man ikke 
inkluderer rapporten "Bibliotekreform 
2014" fra 2006, men da snakker vi om 
en analyse der for eksempel Facebook 
ikke er nevnt med ett ord. For da var 
nettstedet bare et eksperiment ved 
noen universitet i USA.

Mye "hopp" i dokumentet
I Sverige elleve år seinere er det mye 

mer oppsiktsvekkende at Facebook og 
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de andre IT-gigantenes jag for å overta 
all nyhets-, kunnskaps- og litteratur-
formidling, ikke blir tatt særlig alvorlig. 
Det meste sammenhengende som sies 
om dette er relativt bortgjemt i kapitlet 
om skolebibliotek. I konklusjonskapitlet 
heter det at "medier runt om i världen 
[befinner sig] i ekonomiskt kris, med 
ifrågasatt trovärdighet, och det blir 
därför också demokratins kris. Det 
hoppfulla är att förekomsten av ”alter-
nativa fakta” och falska nyheter väcker 
motkrafter till liv»" Det er i det hele tatt 
mye "hopp" i dette dokumentet, se også 
nedenfor.

Et annet og beslekta savn i rapporten 
er tanker rundt nettnøytralitet i forhold 
til biblioteket. Med hjelp fra Trump 
kan dataselskap snart sikre seg rett 
til å "gjerde inn" brukerne sine og så 
nedprioritere tjenester som forstyrrer 
fortjenestemarginene deres. I så fall 

blir folkebibliotekets innsats for å "få 
hele folket på nett" som å pisse i havet.

En "framåtlutad aktör"
Biblioteket skal være "en framåtlutad 

aktör som ger initierad kunskap och 
adresserar frågor som dessa [nettnøytra-
litet, overvåking osv.] ur ett medborgar-
perspektiv". Det er vel og bra, men dette 
er mest på politisk og byråkratnivå og vil 
ikke komme den jevne bibliotekbrukeren 
til gode i form av tjenester. Det svenske 
folkebiblioteket skal i hovedsak møte 
publikum med informasjon og holde 
kurs og foredrag om kildekritikk og fake 
news. Noe vi veit blir for de på forhånd 
interesserte.

Brit Stakston, mediestrateg med eget 
PR-byrå, skriver i et kapittel (alle kapit-
lene er skrevet og signert av fagfolk fra 
ulike sektorer) om det at "Effekten i stort 
av att mänskligheten nu är förenade och 

sammankopplade bortom den närmaste 
fysiska omgivningen eller landsgränserna 
är det ännu för tidigt att riktigt kunna ana-
lysera konsekvenserna av". Men hvorfor 
ikke engang forsøke?

Skjøre ordninger
Det fins absolutt nyttige kapitler i boka, 

der vi i Norge kan lære av ulikheter og 
få bekrefta likheter. Kapitlet om e-bøker 
og digitalisering, skrevet av Jesper Klein, 
er sånn sett interessant. I Sverige har de 
holdt på med e-bøker lenger enn oss og 
har i dag rundt tjue tusen titler å velge 
mellom, men til forskjell fra oss med 
én stor tilbyder, Elib. Forlaga har altså 
vært litt greiere enn våre. Men uansett 
land er disse ordningene skjøre og blir 
overvåka løpende av hele bokbransjen. 
I Danmark har nå nesten alle de større 
forlaga trukket seg fra den tidligere suk-
sessen, eReolen.

Kultur- og demokratiminister Alice Bah Kuhnke får rapporten «Den femte statsmakten» av Erik Fichtelius, koordinator for ny bibliotekstrategi, i et fullsatt 
auditorium ved Stockholms universitet 13. september.
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Men disse alvorlige problema blir i 
den svenske analysen avfeid med "För-
hoppningsvis är detta digitala barnsjuk-
domar". Man tror og håper at endringer 
i opphavsretten skal gå i bibliotekets 
favør. Jo, det forekommer at underordna 
organ i f.eks. EU uttaler seg positivt for 
biblioteket og allmenheten, men så blir 
de ofte satt på plass når det nærmer seg 
politiske vedtak.

Flere eldre med mye fritid
Et annet viktig kapittel handler om 

demografi, der vi har mange fellestrekk 
i våre to naboland. Dette var ikke så 
sterkt poengtert i den norske analysen 
fra 2006. Det mest interessante er jo at 
om få ti-år vil veldig mange fler av oss 
bli over 90 år og til og med over 100, 
og vi vil likevel være i bedre form enn 
dagens eldre. Sjøl om pensjonsalderen 
derfor blir hevet vil det altså bli mange 
flere med mye fritid og store potensielle 
bibliotekbehov.

En vesentlig forskjell fra vår norske 
strategi er at alle typer bibliotek er med. 
De tre av femten kapitlene som handler 
om UH-biblioteka har jeg igjen å lese 
grundig, men her aner jeg interessant 
stoff. Men noen med bedre kompetanse 
enn meg oppfordres med dette til å 
skrive om disse.

Himmelstrebende ambisiøst
Som sagt, å foreslå biblioteket som 

"Den femte statsmakten" er himmel-
strebende ambisiøst, men den aktuelle 
teksten, og det biblioteket som beskri-
ves, lever dessverre ikke opp til dette 
idealet. Noe annet er det med finske 
Mikael Böök. I boka "Biblioteksaktivisten" 
fra 2013 kaller han framtidsbiblioteket 
"bare" den fjerde statsmakten, men han 
tar statsmakt på alvor. For ham betyr det 
intet mindre enn å overta kontrollen med 
Internett, for bare bibliotekprinsippene 
duger til det.

Interessant er det også å flashe tilbake 
til salige ABM-utviklings norske prosess 
for over ti år siden. For der kom det også 
delrapporter, og én inneholder tre ulike 
framtidsscenarier. Jeg husker et møte 
i Fredrikstad med forfatterne, innleide 
konsulenter fra Econ Analyse, og særlig 
da de dro fortellinga om "Library Fair", 
et scenario der markedsprinsippene 
virkelig hadde tatt grep. Og med den 
rystende skildringa av et slags rest-
biblioteks rolle under sånne vilkår. I dag 

virker dette scenariet dessverre mer 
sannsynlig.

Tidsperspektiv til 2030
En oppdatert versjon av "Library Fair" 

ville både våre svenske kolleger og vi hatt 
utbytte av i dag. Tidsperspektivet for den 
svenske bibliotekstrategien er faktisk så 
langt fram som til 2030.

At kjendiser gir biblioteket «likes» 
under Arendalsuka og 
at biblioteket skårer 
høyt på publikumsun-
dersøkelser af fiserer 
ikke dem som holder 
på samfunnsrattet når 
saken blir satt på spis-
sen. Se bare bibliotek-
krisa i Storbritannia, 
jamfør reportasjen min 
i Bibliotekaren nr. 9, 
2016. Vi må våge å 
snakke om de store ut-
fordringene også. I dag 
overlater vi dette til tids-
skriftet Minerva, som 
har begrensa sympati 
med dagens bibliotek, 
men som kjenner sin ka-
pitalisme og med ujevne 
mellomrom minner oss 

om hva som kan, og etter deres mening 
bør, skje på bibliotekfeltet.

Håpet for svenske bibliotek og -bru-
kere er at det, i motsetning til den norske 
strategien, blir debatt for virkelig åpne 
dører fram til første utkast skal være 
klart i april. De har blogg og Facebook-
gruppe, sjølsagt. Og ei stor referanse-
gruppe og videoer og workshops. 

Det var imponerende stor interesse da omverdensanalysen "Den femte statsmakten" ble presentert 
i Stockholm i september. 

"Den femte statsmakten" er  
gratis tilgjengelig som pdf på 
nettet, i tillegg til i bokform. 
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Norsk fagbibliotekforening (NFF) har gått til det usedvanlige skritt å promotere en under-
skriftsaksjon for at en kontroversiell tidsskriftartikkel om kolonialisme trekkes tilbake av ut-
giverne. "Jeg har skumlest gjennom halve artikkelen, og dette var ikke bra. Det er mildt sagt 
rasistisk historieforfalskning. Verre enn David Irving", skriver NFFs leder Jimi Thaule på sin 
facebook-profil.

Krever tilbaketrekking av 
kontroversiell tidsskriftartikkel

Kvalitet, politikk og ytringsfrihet:

• Statsviteren Bruce Gilley argumenterer for å gjenreise 
kolonialismen i en artikkel i et fagfellevurdert tidsskrift.

• NFF støtter et opprop for at artikkelen tilbaketrekkes.
• Er det ytringsfriheten som taper?

Tekst: 
Erling Bergan

Det dreier seg om artikkelen «The case 
for colonialism» av Bruce Gilley i Third 
World Quarterly, et fagfellevurdert tids-
skrift utgitt av Routledge/Taylor & Francis. 
Gilley er førsteamanuensis i statsvitenskap 
ved Portland State University i USA. Han 
har skrevet en rekke artikler i fagfellevur-
derte tidsskrifter tidligere, for det meste 
om politiske forhold i Kina.

Etter at «The case for colonialism» ble 
publisert 8. september, kom reaksjonene 
ganske raskt. Britiske Maxine Horne 
startet en underskriftsaksjon på change.

org. Fredag formiddag hadde mer enn 
7500 støttet kravet om at artikkelen skulle 
trekkes tilbake. Og en av dem som støt-
ter kravet er altså NFFs leder Jimi Thaule. 
På NFFs egen facebook-side promoteres 
underskriftaksjonen, med en tekst som 
viser til dilemmaer bak NFFs handlemåte.

Vi kommer tilbake til det. La oss først 
se hva artikkelen handler om.

Anbefaler nye kolonier
I den kontroversielle artikkelen skriver 

Gilley om kolonialismens dårlige rykte 
de siste hundre år, og at det er på tide å 
stille spørsmål ved denne rettroenheten. 
Vestlig kolonialisme har for det meste 
vært «objektivt nyttig og subjektivt legitim» 

for de fleste områder som opplevde det, 
hevder han. Den anti-koloniale ideologien 
har gjort stor skade på de koloniserte og 
hindret bærekraftig utvikling, skriver han 
også. Og så tar han resonnementet et 
langt skritt videre i avsnittet «The case 
for recolonisation», der han tar til orde for 
å gjenopprette kolonier med flere virke-
midler. Han foreslår et marked for kjøp og 
salg av kolonialistisk ledelsespraksis og at 
det kan opprettes koloniale leasingavtaler 
for avgrensede områder, etter modell av 
Hong Kong før 1997.

Han tar den siste ideen helt ut ved 
helt konkret å foreslå at det etableres 
en koloni på den lille «ubefolkede» øya 
Galinhas utenfor Guinea-Bissau. «En liten 
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europeisk stat ville vokse fram ved Afrikas 
kyst», skriver han.

Artikkelen avsluttes slik: «En absurd 
ide? Kanskje. Men ikke så absurd som 
den anti-koloniale ideologien som de 
siste hundre år har ridd livene til mange 
hundre millioner mennesker i den tredje 
verden som en mare. Hundre år med ka-
tastrofer er nok. Det er på tide å gjenreise 
kolonialismen.»

NFF gjør et unntak
På Norsk fagbibliotekforenings offisielle 

facebook-side lenker de til underskrifts-
aksjonen, og skriver følgende om saken:

«Som bibliotekarer skal vi være forsiktige 
med å mene noe om en sak som ikke er 
avgjort, men dette er muligens et unntak vi 
er forpliktet til å gjøre.

Den nevnte artikkelen er en rasistisk 
polemikk som ikke tilfredsstiller noe nivå 
av faglighet, og dette handler om trover-
digheten til peer review-systemet som skal 
sørge for at faglige publikasjoner er solide 
og troverdige. Uavhengig av vinkling eller 
tematikk.

Dette er dessverre alvorlig.»

At en norsk bibliotekorganisasjon går 
offentlig ut med krav om tilbaketrekking 
av en enkeltartikkel i et vitenskapelig tids-
skrift er svært spesielt. Muligens er dette 
første gang noe slikt skjer.

Dilemmaene
Det er ikke vanskelig å se at artikkelen 

er provoserende og har en svært spesiell 
innfallsvinkel. Om den er faglig svak kan 
statsvitere uttale seg bedre om. Men 
den framstår mer som politiske forslag 
i vitenskapelig innpakning, heller enn en 
undersøkelse av politiske handlingsvalg 
med vitenskapelige metoder.

Dermed kan fagfellene, som tidsskriftet 
har engasjert for å vurdere denne artik-
kelen, kritiseres for å ha gjort en dårlig 
jobb. Tidsskriftets redaksjon kan også 
kritiseres for å slippe an faglig svak ar-
tikkel gjennom. Utgiveren kan kritiseres 
dersom de, nå som artikkelens svakheter 
er eksponert, ikke gjør det som trengs 
for tilbaketrekking av artikkelen. Men, på 
den annen side, utgiveren kan kritiseres 
dersom de blander seg inn i fagredaksjo-
ners vurderinger.

Kritikerne av artikkelen, på den annen 
side, har ikke alltid faglige begrunnelser 
for å kreve artikkelen tilbaketrukket. I 

Statsviter Bruce Gilleys artikkel ser positivt på kolonialismen. (Foto: Oregon Association of Scholars)

Gilley foreslår å opprette en ny koloni på en øy i Bijagos-arkipelet utenfor Guinea-Bissau. 

Norsk fagbibliotekforening mener artikkelen ikke holder mål og må tilbaketrekkes. 
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kommentarfeltet på change.org er det en 
lang liste med fordømmelser. «It’s a racist 
article and dangerous!» skriver Matewawe 
Pouwhare. » How come are we allowing 
white supremacy in academia?» skriver 
Dea Basori. «I believe this paper is not 
based on scientific criteria but ideologi-
cal – in fact, on principles of Darwinism, 
«father» of white supremacy ideology», 
skriver Inocencia Mata.

Andre kritikere går løs på at den faglige 
kvalitetskontrollen har sviktet. «As a pub-
lished researcher, I consider it imperative 
to the integrity of science that published 
work be held to rigorous scientific stan-
dards. This «viewpoint» is a disgrace to 
not only the journal but all the people who 
volunteered their time in peer reviewing 
for this journal and all other authors who 
published in this journal», skriver Elizabeth 
Holdsworth. «No legitimate peer reviewer 
would give this piece an «accept.» What 
on earth happened?» skriver Elizabeth 
Freeman.

Ytringsfrihet?
Men spørsmålet om ytringsfrihet lurer 

også i vannskorpen her. Skal vi ikke aksep-
tere at det publiseres faglige vurderinger 
av positive og negative sider ved sam-
funnsstyringsmodellen som kolonimak-
tene representerte? Kan det drøftes om 
aspekter ved kolonistyret, som i mange 
tilfelle videreføres i frigjorte stater, har 
nyttige eller unyttige sider? Er temaet per 
definisjon uakseptabelt?

Slike spørsmål fortjener debatt. Kan kri-
tikerne av Gilleys artikkel sies å være mer 
politisk korrekte enn prinsipielle i måten 
det argumenteres på?

På den annen side kan det se ut til at 
Gilley har gått langt utenfor akademiske 
standarder når han anbefaler rekolonise-
ring i Afrika. Han foreslår til og med en 
ny europeisk koloni på det han omtaler 
som den «ubebodde øya» Galinhas uten-
for Guinea Bissau, en liten øy som i følge 
Wikipedia har 1500 innbyggere. Når han 
skriver slikt, kan det være vanskelig å 
vurdere det etter akademiske standarder.

«This is not about freedom of debate, 
nor even about academic freedom. It is 
about academic standards», skriver Patri-
cia McManus.

Bibliotekarers engasjement
Så er det Norsk fagbibliotekforenings 

engasjement i saken. Holdningen de gir 
uttrykk for er lette å slutte seg til. En 

artikkel om rekolonisering av Afrika har 
selvfølgelig få tilhengere i det norske bi-
bliotekmiljøet. NFF skriver også at denne 
saken er et unntak, at bibliotekarer ellers 
skal være forsiktige med å uttale seg 
om slikt.

Og der ligger det nok et viktig poeng. 
For det finnes fagområder vi forstår oss 
mye mindre på enn statsvitenskap, men 
der artikkelforfattere og akademiske tids-
skrifter kan kritiseres like hardt for dårlig 
faglig kvalitet og utålelige politiske hold-
ninger. Medisinske tidsskrifter om antibio-
tika og multiresistente bakterier? Hvordan 
skal bibliotekarer i så fall forholde seg til 
en underskriftsaksjon om slike temaer?

Helsepolitikk i medisinske tidsskrifter
Forholdet mellom medisin og politikk 

har også vært kontroversielt i akademisk 
tidsskrifter i Storbritannia. Det velren-
nomerte The Lancet ble i 2015 kritisert 
for publisering av «An open letter to the 
people of Gaza» i sine spalter. Noen 
hundre professorer og legespesialister 
verden over skrev under på et krav om at 
utgiveren Elsevier «tilbakekaller» artikkelen 
og beklager publiseringen. Det ble en del 
diskusjon, men Lancets internasjonale 
rådgivende organ avviste kritikken og ga 
sin fulle støtte til redaktøren. Redaktøren 
av British Medical Journal har også fått til-
svarende angrep rettet mot seg for artikler 
relatert til Midtøsten. – Helse er et dypt 

politisk tema, sa hun til The Independent 
i 2015 som forklaring på dette. Hun av-
viste også at The Lancet burde trekke 
artikkelen tilbake.

Tidsskrif tenes redaktører vurderte 
kritikken på selvstendig grunnlag, de ble 
ikke overstyrt av sine eiere. Det kom heller 
ingen uttalelser fra bibliotekhold til disse 
sakene, så vidt vi kjenner til.

Overprøving?
Dette viser at kampanjer mot akade-

miske artikler ikke er noe nytt, og at hold-
ningen aktører inntar må kunne forsvares 
uavhengig av politisk retning på artiklenes 
innhold.

Norsk fagbibliotekforenings utta-
lelse viser at bibliotekarer og deres 
organisasjoner har utfordringer med å 
vurdere hvordan støtte til tidsskriftenes 
akademiske standard skal veies opp 
mot den akademiske ytringsfriheten. 
Og det er utfordringer med i hvilken 
grad bibliotekarer og deres organisa-
sjoner bør aksjonere for overprøving 
av tidsskriftredaktørers valg og krav om 
tilbaketrekking av innhold. Eller kanskje 
spørsmålet kan stilles slik: Hva skal til 
for at det kan forsvares at bibliotekarer 
aksjonerer mot utgivelser? 

Fagfellevurdering av vitenskapelige artikler skal sikre at kun det som holder faglig mål slipper 
gjennom og blir publisert. Third World Quarterly blir nå kritisert for ikke å holde kvalitetsfanen høyt 
nok. (Ill.: A.J. Cann/CC)

 

Artikkelen er også publisert på BFs 
nettsider bibforb.no.
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Tilbaketrekking
NFFs styreleder Jimi Thaule svarer her på Erling Bergans artikkel på foregående sider, om 
reaksjonen på Bruce Gilleys artikkel om kolonialismen i Third World Quarterly.  

Tekst: 
Jimi Thaule
Styreleder i Norsk fagbibliotekforening

Før helgen (16.-17. september, red.
anm.) delte undertegnede en under-
skriftskampanje på facebooksiden til 
Norsk Fagbibliotekforening. Målet med 
underskriftskampanjen er å få tidsskriftet 
Third World Quarterly, et fagtidsskrift 
som i norsk rapporteringssammenheng 
regnes på nivå 2, til å trekke tilbake en 
artikkel av Bruce Gilley. Gilleys artikkel 

er et forsvar for den historiske kolonia-
lismen, og ikke minst et forslag til en ny 
kolonitid. Kort oppsummert går kritikken 
ut på at denne artikkelen ikke holder fag-
lig mål. Dette vakte litt oppmerksomhet. 
Det ble ikke en spesielt tilspisset debatt, 
men som jeg også påpekte da jeg delte 
oppropet er vi bibliotekarer opptatt av 
å bevare vår faglige nøytralitet. Det er 
ikke lett for oss å skulle mene noe om 
andres meninger eller innhold.

Som mange andre bibliotekarer i fag-
bibliotek har jeg i tillegg til bibliotekar-
utdannelsen en annen faglig bakgrunn, 
i mitt tilfelle som historiker. Så jeg føler 
meg fullt ut komfortabel med å uttale 
meg om det faglige innholdet i artik-
kelen.

Jeg er ikke motstander av å diskutere i 
hvilken grad kolonialisme hadde negative 
konsekvenser eller hvorvidt det også 
var positive sider, selv om jeg personlig 
ikke er i tvil om at de negative sidene 
ved kolonialismen veier langt tyngre 
enn de positive. For eksempel kunne vi 
diskutert de dypt inhumane aspektene 
ved mange førkoloniale samfunn og 

hvordan koloniherrene endret på lokale 
skikker til noe som er langt mer forståe-
lige og forsvarlig fra vår tids moralsyn. 
Så kunne vi vurdert dette mot folkemord, 
epidemier og utradering av religioner, 
styreformer og andre kulturelle aspekter. 
Ingen av disse tingene er sort/hvitt, og 
for en akademiker er det få fenomener 
som faktisk er sort/hvitt. Men det er 
ikke problematisering Bruce Gilley driver 
med, det er historieforfalskning. I hans 
artikkel er det ikke spørsmål om å veie 
gode og dårlige aspekter mot hverandre, 
debattere årsaker og strukturelle sam-
menhenger eller langtidskonsekvenser 
mot umiddelbare effekter. Det er først 
og fremst en polemikk som forutsetter 
at det vestlige samfunn nødvendigvis 
er et mål som helliger midlet, og hvor 
negative aspekter glattes over eller rent 
ut utelates.

Dette kan Bruce Gilley drive med alt 
han vil, og for historiefaget er det alltid 
positivt å utfordres. Både gjennom 
kritikk av kildebruk og kritikk av konklu-
sjoner. Spørsmålet er om teksten hans 
oppfyller de grunnleggende kravene til 

"I praksis er dette langt mer komplekst enn å 
ha nøytral innkjøpspolitikk og kurse folk i å lete 
etter vitenskapelige artikler (et begrep både vi 
og våre brukere forvirres av). Det handler om å 
ta aktivt del i en faglig sektor som stiller krav til 
nivå på publikasjonene og å støtte våre brukere 
til å finne informasjon de kan stole på at er faglig 
solid. Retorisk spørsmål: hvordan skal vi gjøre 
dette om vi ikke kan si tydelig fra når noe ikke 
oppfyller kravene?" 
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å publiseres i et faglig tidsskrift. Og i 
andre rekke, om vi forutsetter at den 
ikke gjør det, hva er da vår rolle som 
bibliotekarer?

For meg er tittelen som bibliotekar 
etisk forpliktende. En anekdote fra da jeg 
begynte på bibliotekarstudiet en gang 
mot slutten av forrige århundre: mens 
jeg lette etter et sted å bo sov jeg på gul-
vet til en venn av meg som var aktiv i en 
flyktningeorganisasjon og jeg tilbragte 
en hel del tid med ham og hans venner. 
Disse var flyktninger fra et autoritært 
diktatur, hadde en helt annen oppfatning 
av en bibliotekars rolle i samfunnet enn 
det vi har i hverdagen i Norge. For dem 
var bibliotekarer garantister for tilgang 
til regimekritisk informasjon og ytrings-
frihet. De var opptatt av at studievalget 
mitt var viktig for samfunnet. Jeg tok det 
med meg videre.

I praksis er dette langt mer komplekst 
enn å ha nøytral innkjøpspolitikk og 
kurse folk i å lete etter vitenskapelige 
artikler (et begrep både vi og våre bru-
kere forvirres av). Det handler om å ta 
aktivt del i en faglig sektor som stiller 
krav til nivå på publikasjonene og å støtte 
våre brukere til å finne informasjon de 
kan stole på at er faglig solid. Retorisk 
spørsmål: hvordan skal vi gjøre dette 
om vi ikke kan si tydelig fra når noe ikke 
oppfyller kravene?

I likhet med Andrew Wakefield og 
David Irving snakker vi her om en forsker 
som overser, forvrenger og forfalsker 
fakta for at de skal passe til en allerede 
konstruert konklusjon. Akademisk frihet 
er ikke friheten til å forfalske virkelighe-
ten. Dét skjer, og da er det vår plikt å 
påpeke at dette ikke er godt nok. Spesi-
elt når det er våre abonnementsavgifter 
som betaler for publikasjonen.

Som Nathan Robinson korrekt påpeker 
i sin kritikk av Gilleys artikkel: "we must 
repeatedly emphasize that the reason 
Gilley’s piece is so wretched is not just 
because it advocates something that 
contradicts our sense of justice, but 
because he has deliberately produced 
a false version of history." I dette tilfel-
let er det ikke snakk om å være uenig 
i en holdning, men å stille faglige krav. 

Dette kan ikke sies for tydelig. Gilley 
driver med løgn, og det kan vi ikke 
akseptere. (https://www.currentaffairs.
org/2017/09/a-quick-reminder-of-why-
colonialism-was-bad)

Jeg mener personlig at selv om vi bibli-
otekarer skal være nøytrale og forsiktige 
bør vi samtidig ha en debatt om hvordan 
vi ivaretar våre kildekritiske forpliktelser 
- i den grad vi har slike gjennom vår drift 
av bibliotekene. Skal Carlos Castañedas 
fantasier om syd-amerikansk religion og 
magi klassifiseres som skjønnlitteratur, 
religionsvitenskap eller noe annet? Hva 
med Thor Heyerdahls historieforfalsknin-
ger om de gamle nordiske gudene? Skal 
bøker om rasebiologi behandles på 
akkurat samme måte i katalogen som 
andre bøker om biologi eller bør vi ha 
en mulighet til å påpeke at dette er faglig 

tilbakevist og diskreditert? Skal David 
Irvings Hitler-biografi stå side ved side 
med Ian Kershaws tilsvarende? Alterna-
tivet til å kunne skille mellom diskreditert 
og legitim vitenskap blir fort å ikke kjøpe 
førstnevnte inn, eller å overlate det helt 
til våre lånere. Samtidig som det kan bli 
fristende å la egne personlige meninger 
bestemme hva man betrakter som viten-
skap og ikke. Det er derfor vi må kreve 
klare kriterier for faglige publikasjoner, 
og peer review-prosesser. Så dette ikke 
blir et skjønnsspørsmål.

Dette er et potensielt minefelt jeg 
håper vi kan gå sammen inn i som sektor, 
og diskutere. 

I likhet med David Irving (bildet) snakker vi her 
om en forsker som overser, forvrenger og for-
falsker fakta for at de skal passe til en allerede 
konstruert konklusjon, skriver NFF-lederen om 
Bruce Gilley. (Foto: Allan Warren/CC)
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BF står skulder ved skulder 
med helsefagbibliotek i Gaza

Tekst & foto: 
Erling Bergan

Bibliotekarforbundet gikk i 2009 inn i et samarbeid med 
bistandsorganisasjonen NORWAC om utvikling av Gaza Health 
Sciences Library (GHSL). I 8 år har dette vist seg å være et svært 
vellykket prosjekt. Biblioteket har et stabilt og kompetent perso-
nale, full tilgang til PubMed gjennom Hinari, WHOs program for 
tilgang til helsefaglige tidsskriftartikler for lavinntekstland, stabil 
internettforbindelse, godt datautstyr og romslige lokaler i Al-Shifa 
Hospital i Gaza by. Ingen av disse faktorene er en selvfølge i et 
avstengt og fattig område som Gaza. Og alle faktorene er et 
resultat av en bevisst bibliotekstrategi utarbeidet av Bibliotekar-
forbundet, Norwac og det lokale helseministeriet i fellesskap. 

Faglig bistand 
BF har ikke bidratt med penger til dette prosjektet, men å orga-

nisere faglig bistand. Pengene har kommet fra private donasjoner 
som Norwac har mottatt etter krigene som Gaza har opplevd, og 
fra offentlige bistandsmidler. 

I fjor sommer ble det klart at regjeringen omprioriterte bistands-
midlene til tiltak for flyktninger i Norge. Dette har gitt reduserte 
tildelinger for en rekke organisasjoner, også NORWAC. Resultatet 
har vært dramatiske kutt og en rekke helseprosjekter som må 
fases ut. NORWAC vurderer GHSL som så viktig og vellykket at de 

I åtte år har BF bidratt faglig for å gjøre Gaza Health Sciences Library vellykket. Nå er tida 
inne for å bidra også økonomisk til vårt bibliotekfaglige solidaritetsprosjekt.

Fire legestudenter gjør PubMed-søk i Gaza Health Sciences Library. Nett-
basert tjenester er bibliotekets hovedprodukt. (Foto: Erling Bergan)

beholder det administrative ansvaret for dette prosjektet, som nå 
er helt avhengig av eksterne økonomiske bidrag. Det vil si at jakt 
på inntekter og stram prioritering av utgifter er svært viktig fram-
over. Bibliotekarforbundet er fremdeles faglig samarbeidspartner, 
men ansvaret for å sikre økonomien hviler tungt også på oss. 

Langsiktig solidaritetsarbeid
Dette er bakgrunnen for at forbundsstyret i BF på sitt styremøte 

8. september vedtok å bevilge 50 000 kroner på budsjettet 
for 2017 til NORWAC, øremerket bruk til Gaza Health Sciences 
Library. De vedtok også å legge inn en årlig bevilgning på 50 
000 kroner til Gaza Health Sciences Library i budsjettforslaget 
for 2018-2020, som forbundsstyret legger fram for landsmøtet. 

Dette er første gang BF bevilger faste beløp til bibliotekfaglig 
solidaritetsarbeid. Bevilgningene dekker ca halvparten av det 
minimum av driftsutgifter (lønn, internett og Hinari) som GHSL 
trenger for fortsatt å levere kvalitetstjenester til leger, medisin-
studenter og annet helsepersonell i Gaza. 

Norwac har samtidig satt opp muligheten for enkeltpersoner å 
donere til GHSL gjennom Vipps-betaling. Dette gir deg mulighe-
ten til å bidra til at tilgangen på helsefaglig informasjon gjennom 
bibliotek blir mindre skjev i verden. 

Doktor Mads Gilbert møtte GHSLs daglige leder Mahmoud Abu Amer på biblio-
teket på AL-Shifa Hospital i Gaza 1. oktober i år. Et hjertelig gjensyn. Legene 
Mads Gilbert og Erik Fosse er kjent for sitt mangeårige arbeid for Norwac i 
Gaza, ikke minst under den voldsomme krigen i 2008-2009. (Foto: GHSL)

Din støtte til Norwac/BF-prosjektet
Gaza Health Sciences Library:

#126863



Bibliotekaren  8/201716   

Valgkomiteen i Bibliotekar-
forbundet kunngjorde sin 
innstilling 25. september. Det 
er den profilerte rådgiveren 
ved Buskerud fylkesbibliotek, 
Jannicke Røgler, som foreslås 
som ny forbundsleder. I dag 
har hun vervet som leder av 
Buskerud BF og sitter i Bibli-
otekarforbundets landsstyre. 

Jannicke Røgler stiller som ny BF-leder

Tekst: 
Erling Bergan

Med forslaget på Jannicke Røgler som ny forbundsleder, kan 
landsmøtet i november velge en svært profilert og aktiv bibliotekar 
til å styre skuta framover.

Da hun i fjor ble tildelt bibliotekprisen for Buskerud, het det i 
juryens begrunnelse:

"Jannicke har gjennom mange år vært en drivkraft i utviklingen 
av bibliotekene i Buskerud. Fra sin posisjon som rådgiver ved 
Buskerud fylkesbibliotek, har hun med stor faglig tyngde og en-
gasjement vært en pådriver for kompetanseheving, bevisstgjøring 
og utvikling av bibliotektjenestene i hele fylket. Jannicke har også 
markert seg sterkt i det nasjonale biblioteklandskapet."

Jannicke Røgler har bachelor ved Statens bibliotek- og infor-
masjonshøgskole i 1990. Mastergrad i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap tok hun i 2008, med en oppgave om samlingen 
av biblioteksektoren på nasjonalt nivå. Hun var også med på 
førstebibliotekarprogrammet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
i 2009-2015.

Selv om Jannicke kanskje er mest kjent i bibliotekmiljøet for 
arbeidet hun har gjort på Buskerud fylkesbibliotek, ikke minst 
med å fronte betydningen av god kasseringspolitikk og nytenk-
ning rundt bibliotekstatstikken, har hun også mange års erfaring 
som bibliotekar i Aker Engineering, Seksjon for Dokument- og 
informasjonsstyring. Hun vil dermed bli den første BF-leder med 
mangeårig erfaring med å bruke bibliotekarkompetansen på denne 
måten i privat sektor.

Jannicke Røgler har vært hovedstyremedlem og medlem av 
arbeidsutvalget i Norsk Bibliotekforening i perioden 2012-2016. 
I perioden 2008-2012 var hun leder for NBFs spesialgruppe for 
IKT. Og tilbake i 2006-2007 var hun nestleder i Norsk fagbiblio-
tekforening. I tillegg har hun hatt verv i "Section for Education 
and training" i IFLA og i arbeidsgruppen for Nasjonalt program 

for økt digital deltagelse, et program nedsatt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.

Røgler har også skrevet en rekke tidsskriftartikler og holdt 
mange foredrag og presentasjoner i inn- og utland. Blant annet 
hadde hun en presentasjon om norsk kasseringspraksis da 
skandinaviske fagforeninger for bibliotekarer var samlet hos 
Bibliotekarforbundet i Oslo i 2016.

Etter at BFs nåværende leder Margunn Haugland i april i år 
meldte at hun ikke ville ta gjenvalg, har det vært knyttet spenning 
til hvem som ville overta som forbundsleder, og hvilke andre nye 
forbundsstyremedlemmer som ville komme inn. Se hele forslaget 
fra valgkomiteen på side 45.  
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Jannicke Røgler med en tralle full av den svenske omverdensanalysen 
"Den femte statsmakten", da denne ble presentert i Stockholm i forrige 
måned. Her sammen med Øystein Stabell fra Oppland fylkesbibliotek. 
(Foto: Anders Ericson)
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Innkalling til landsmøte i 
Bibliotekarforbundet 

23. - 24. november 2017
Bibliotekarforbundet avholder landsmøte torsdag 23. november kl 1300 – fredag 24. november kl 16.30 på Scandic 
Oslo Airport Hotel på Gardermoen. Landsmøtet består av delegater valgt av fylkeslagene.

  1.  Konstituering
         a) Godkjenning av innkalling, delegater og møtereglement
         b) Valg av møteledere, referenter, redaksjonskomité, protokollkomité og tellekorps
         c) Godkjenning av dagsorden
  2.  Forbundsstyrets beretning
  3.  Forbundsstyrets regnskap
  4.  Kontrollkomitéens rapport
  5.  Kontingent for kommende landsmøteperiode
  6.  Godtgjøring av forbundsstyrets medlemmer
  7.  Konfliktfondets størrelse
  8.  Innkomne saker
         a) Veiledning for valgkomitéen
  9.  Målprogram
10.  Budsjett 
 11.  Endringer i vedtektene
 12.  Valg
        a) Leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret
        b) Leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomitéen
        c) Leder, medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomitéen

Oslo, 27. september 2017
Margunn Haugland
Forbundsleder

23. - 24. november samles 65 delegater 
på Gardermoen til rådslaging og vedtak, 
under Bibliotekarforbundets tiende ordinære 
landsmøte. Delegatene er valgt i februar og 
mars på årsmøter i fylkeslagene. 

Sakspapirene som landsmøtet skal 
behandle trykkes i Bibliotekaren og legges 
ut på BFs nettsider. Alt som legges fram er 
kun forslag, intet er vedtatt ennå. 

Har du andre saker du vil at landsmøtet skal 
behandle, kan du ta kontakt med delegatene 
fra fylkeslaget ditt. De må levere slike forslag 
til forbundsstyret senest 6 uker før landsmøtet.  
Endringsforslag til saker som allerede står på 
dagsorden tas direkte på landsmøtet. 

Det er nå vi diskuterer lærdommene av de 
siste tre årene. Det er nå vi legger planer for 
tre nye år... 

Landsmøtet nærmer seg...
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Forbundsstyrets beretning for perioden 
14. november 2014 - 22. september 2017

Sak 2

Innledning

Forbundsstyret har i landsmøteperioden hatt følgende grunnlags-
dokumenter å styre etter: Målprogram 2015-2017, vedtektene for 
Bibliotekarforbundet og budsjettene for perioden.

Forbundsstyret
Forbundsstyret har i perioden hatt følgende sammensetning:

Leder: 
Margunn Haugland, Skien videregående skole. Frikjøpt i 60 %
   stilling fra landsmøte til 31.12.2014, deretter 100 % stilling

Nestleder: 
Veronicha Angell Bergli, Vadsø bibliotek fram til 30. april 2015, 
   deretter Finnmark fylkesbibliotek

Styremedlemmer:
Monica Roos, Høgskolen i Bergen fram til 9. januar 2017, 
   deretter Universitetet i Bergen
Monica Skybakmoen, Elverum bibliotek
Randi Egge Svendsen, Moss bibliotek
Kjell Erik Johnsen, Høgskolen i Østfold
Anne Husøy, Molde bibliotek fram til 14. august 2016, deretter 
   Fræna folkebibliotek

Varamedlemmer:
1. Linda Rasten, Ås bibliotek fram til 31. mai 2015, deretter 

Vestby bibliotek
2. Irene Eikefjord, Universitetet i Bergen
3. Kari Tverelv Angelsen, Bodin videregående skole
4. Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, Horten bibliotek
5. Marthe Rislå Thorkildsen, Kristiansand folkebibliotek

Det har vært avholdt 29 styremøter i perioden, hvorav 6 på 
telefon.

Arbeidsutvalget (AU)
Arbeidsutvalget (AU) har bestått av: Margunn Haugland, Vero-
nicha Angell Bergli og Monica Skybakmoen 
Vara: Monica Roos

Økonomiutvalget (ØU)
Økonomiutvalget har bestått av AU og Randi Rønningen, 
Universitetsbiblioteket i Oslo. ØU har fungert som arbeids-
givers forhandlingsutvalg ved lokale lønnsforhandlinger i 
sekretariatet.

Landsstyret
Det har vært avholdt landsstyremøter 11. - 12. november 2015, 
14. november 2016 og 14. - 15. juni 2017.

Ekstraordinært landsmøte
Det har vært avholdt ekstraordinært landsmøte 14. november 
2016.

Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen har bestått av: 
Ola Eiksund, Arendal bibliotek (leder)
Mette Rysjedal, Nesodden bibliotek fram til 1. februar 2017, 
   deretter Lørenskog bibliotek
Ritha Helland, Bergen offentlige bibliotek (fram til 2. mars 2017)
Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag/NTNU - Norges Tekn.-
   Naturvit. Universitet (fra 2. mars 2017)

2. mars 2017 valgte Ritha Helland å fratre kontrollkomiteen på 
bakgrunn av at hun ble valgt til fylkeslagsleder i Hordaland. Va-
ramedlem Astrid Kilvik ble da fast medlem.

Valgkomiteen
Valgkomiteen har bestått av: 
Susanne Baumgärtel, Troms fylkesbibliotek. (leder)
Hege Bergravf Johnsen, Deichmanske bibliotek
   (fram til 16. desember 2016) 
Ingrid Ericson, Høgskolen i Sør-Trøndelag/NTNU - Norges 
   Tekn.-Naturvit. Universitet
Kristin Østerholt, Høgskolen i Buskerud og Vestfold/Høgskolen 
   i Sørøst-Norge (fra 16. desember 2016)

16. desember 2016 valgte Hege Bergravf Johnsen å fratre valg-
komiteen på bakgrunn av ansettelse i sekretariatet. Varamedlem 
Kristin Østerholt ble da fast medlem.

YS 
BFs representasjon i YS har i perioden vært som følger fram til 
14.11.2016:
Hovedstyremøter: Margunn Haugland
Sektorstyret i YS-K: Margunn Haugland
Sektorstyret i YS-Stat: Margunn Haugland
Forhandlingsutvalget i YS-K-Oslo: Kari Lifjell
 I 2016: 
 Hege Bergravf Johnsen 
Sektorstyret i YS-Spekter: Kari Lifjell 
 I 2016: 
 Margunn Haugland

Unio
BFs representasjon i Unio har vært som følger fra 1.1.2017:
Styret: Margunn Haugland
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Forhandlingsutvalget i KS:  Margunn Haugland
Forhandlingsutvalget i Stat: Kieth Lau Andersen
Forhandlingsutvalget i Oslo kommune: Hege Bergravf Johnsen 
Forhandlingsutvalget i Spekter: Kieth Lau Andersen
Forhandlingsutvalget i Virke: Kieth Lau Andersen

Utvalg i Unio:
Kieth Lau Andersen: Høyere utdanning og forskning, 
 Digitalisering, Pensjon
Hege Bergravf Johnsen:  IA-gruppe / arbeidsliv, Likestilling 
Petter Bruce: Medlemsprodukter 
Margunn Haugland: Statsbudsjettet 
Erling Bergan: Infogruppe

Andre utvalg:

Arbeidsgruppe for e-bøker
Ørjan Persen, Bergen offentlige bibliotek (leder)
Thomas Brevik, Lindås bibliotek
Eva Mostraum, Bergen katedralskole
Monica Roos, Høgskolen i Bergen

Statlig tariffutvalg 
Statlig tariffutvalg ble oppnevnt av forbundsstyret 5. mai 2017. 
Utvalget har bestått av:
Grete Gluppe, Høgskolen i Østfold
Sara Røddesnes, NTNU - Norges Tekn.-Naturvit. Universitet
Glenn Karlsen Bjerkenes, Universitetsbiblioteket i Oslo
Miriam Bakkeli, Folkehelseinstituttet
Kjell Erik Johnsen, Høgskolen i Østfold
Kieth Lau Andersen, sekretariatet

Utvalg for ytringsfrihet og informasjonstilgang 
Utvalget ble oppnevnt 4. juni 2015. Utvalget bestod av:
Joep Aarts, Buskerud fylkesbibliotek
Marite Elisabeth Juul, Presterød ungdomsskole i Tønsberg 

Ole David Østli, Alta bibliotek 
Veronicha Angell Bergli, Finnmark fylkesbibliotek
Monica Roos, Høgskolen i Bergen
Erling Bergan, sekretariatet
Utvalget ble nedlagt 7. november 2016.

Utvalg for medlemsfordeler inkl. forsikring
Utvalget ble opprettet 5. desember 2016, og har bestått av:
Margunn Haugland, Skien videregående skole
Randi Egge Svendsen, Moss bibliotek
Heidi Scarth Hansen, Deichmanske bibliotek
Petter Bruce, sekretariatet
Kieth Lau Andersen, sekretariatet

Sekretariatet
Ansatte i BFs sekretariat har i perioden vært:

Erling Bergan: 100 % stilling som redaktør.
Petter Bruce: 100 % stilling som kontorleder. 
Kari Lifjell: 100 % stilling som rådgiver til hun gikk av med pen-
sjon 1. februar 2017.
Embret Rognerød: 100 % midlertidig stilling som prosjektmedar-
beider i prosjekt «Lærende organisasjon» til 28. mai 2015. Ansatt 
fast som rådgiver fra 28. mai 2015 til 16. november 2016.
Monica Deildok: 100 % stilling som forhandlingsleder til 31. 
desember 2016.
Cecilia Bruce: Midlertidig stilling som timelønnet kontormedarbei-
der til 28. februar 2017, fast ansatt i 13 % stilling fra 1. mars 2017. 
Hege Bergravf Johnsen: 100 % midlertidig stilling som rådgiver 
fra 1. november 2016. Ansatt fast fra 15. desember 2016. 
Kieth Lau Andersen: 100 % stilling som rådgiver fra 1. januar 2017.

Margunn Haugland har ledet arbeidet i sekretariatet i hele pe-
rioden.

Frikjøp Kulturetaten i Oslo kommune
Hovedtillitsvalgt ved Kulturetaten i Oslo kommune, Hege Bergravf 
Johnsen, har vært frikjøpt i 30 % stilling fra 1. april til 23. juni 
2016 for å ivareta BFs største arbeidsplass, Deichmanske biblio-
tek, i tariffoppgjøret i Oslo kommune, samt i forbindelse med Nye 
Deichman og arbeidstid ved Kulturetaten. 

Lokaler
BF har sekretariatslokaler i Øvre Vollgate, Oslo. BF leier 7 kontorer 
i 4. etasje i Øvre Vollgate 11 på til sammen 166 kvm kontorloka-
ler. I tillegg inkluderer leieforholdet lagerplass og tilgang til flere 
møterom samt felles kantine, renhold, posthenting og -levering, 
vaktmestertjenester og vedlikehold av fasader og fellesarealer. 

Forbundsstyret har på oppdrag av landsmøtet i 2014 utredet og 
vurdert effekten av å kjøpe og eie egne kontorlokaler. Forbunds-
styret la til grunn at ved kjøp av kontorlokaler må lokalene framstå 
som en fullgod erstatning for dagens leieløsning. Det vil si at plas-
seringen må være sentral, antallet kvadratmeter må være minst 
det samme, og ekstra møterom og kantine må være tilgjengelig.  
Utredningen avdekket at det er et svært begrenset marked for 
kontorlokaler som passer for BF i Oslo sentrum. Aktuelle annon-
serte lokaler i 2. kvartal 2016 viste at kvadratmeterprisen lå på 

Forbundsstyret samlet til styreseminar i juni 2016. Fra venstre: Kjell Erik 
Johnsen, Randi Egge Svendsen, Monica Roos, Margunn Haugland, Anne 
Husøy, Monica Skybakmoen og Veronicha Angell Bergli. (Foto: Erling 
Bergan)
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minst 45 000 kroner. Det vil si at 166 kvm ville kostet ca. 7 500 
000 kroner. Forbundsstyret vurderte det slik at dette er langt 
over det BF har av tilgjengelig kapital, og en investering i egne 
kontorlokaler må derfor karakteriseres som uaktuell.

Medlemsutvikling
I november 2014 hadde BF 1803 medlemmer, i september 2017 
var medlemstallet på 1830. Dette er en vekst på 27 medlemmer 
i perioden. Dette er det høyeste medlemstallet i BFs historie.

Gjennom perioden har medlemstallet utviklet seg slik:
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Yrkesaktive 1298 1293 1266 1286

Studenter 294 273 292 286

Ikke yrkesaktive 208 219 263 257

TOTALT 1800 1785 1821 1830

Organisasjon

Forbundsstyret har i denne landsmøteperioden hatt et ekstra 
fokus på bygge en god organisasjon, særlig med tanke på med-
lemmer som er ledere, studenter, jobber i statlig sektor eller er 
tillitsvalgte. Forbundsstyret har også hatt et ønske om at BF skulle 
være synlig på nye arenaer i perioden.

Skifte av hovedorganisasjon
Å skifte hovedorganisasjon er en krevende prosess. Sekretariatet 
og forbundsstyret drøftet spørsmålet i mange omganger før en 

Forbundsleder Margunn Haugland på talerstolen under BFs ekstraordi-
nære landsmøte i november 2016. (Foto: Embret Rognerød)

innkalte til ekstraordinært landsmøte for å sikre at små og store 
endringer som vil skje på grunn av et evt. hovedorganisasjons-
skifte skulle foregå på en tilfredsstillende måte. Spørsmålet om 
et skifte av hovedorganisasjon ble også diskutert på medlems-
møter i fylkeslagene i forkant av den endelige behandlingen på 
ekstraordinært landsmøte.

BF avholdt for første gang ekstraordinært landsmøte 14. novem-
ber 2016. Det var én sak på agendaen: Skifte av hovedorganisa-
sjon. 60 delegater vedtok enstemmig:

1. Bibliotekarforbundet søker om medlemskap i Unio med virk-
ning fra 1.1.2018.

2. Bibliotekarforbundet melder seg ut av YS med virkning fra 
1.1.2018.  

3. Forbundsstyret forhandler om nye forsikrings-ordninger for 
BFs medlemmer fra 1.1.2018.

Et enstemmig representantskap i Unio vedtok 7. desember 2016 
å ta opp Bibliotekarforbundet som nytt medlemsforbund fra 1. 
januar 2018. Utmelding av YS ble sendt YS samme dag.

I hele 2017 er BF fremdeles formelt medlem av YS på grunn av 
YS’ oppsigelsestid, men uten å kunne delta i noen YS-organer. 
Til gjengjeld har Unio allerede fra 1. januar 2017 regnet BF som 
en del av Unio-fellesskapet, og BF er hospitanter i Unio fram til 
vi er medlem 1. januar 2018. Det betyr at BFs forbundsleder 
deltar på styremøtene i Unio, og at BF er representert i de ulike 
tariffutvalg for sektorene.

Unio har vært opptatt av at BF skal føle seg velkommen i Unio-
familien, og at BF skal kunne bidra i ulike fora. BF har, i tillegg til 
å delta i Unios organer sentralt, blitt invitert inn i regionale Unio-
nettverk i flere fylker. BFs medlemmer har også kunnet delta på 
konferanser og seminarer i Unios regi.

Medlemsfordeler og forsikring
BF har ut 2017 medlemsfordeler og forsikringstilbud gjennom YS. 
Dette er tilbud som nær 6 av 10 medlemmer i BFs medlemsun-
dersøkelser i 2015 og 2017 oppgir at de har benyttet seg av. For 
å sikre at BF også i framtiden kan gi medlemmene gode tilbud 
på forsikringer og andre medlemsfordeler satte forbundsstyret 
5. desember 2016 ned et eget utvalg som skal se på medlems-
fordeler inkl. forsikringer. 

Nye forsikringsordninger
Det er viktig for BF å kunne tilby medlemmene forsikringer til priser 
som er konkurransedyktige sammenlignet med andre fagforenin-
ger. Det ble i prosessen i forkant av overgangen til Unio tidlig 
klart at forsikringsavtalen BF har hatt med Gjensidige gjennom 
YS ikke kunne videreføres i Unio. Hvert enkelt Unio-forbund har 
sine egne forsikringsordninger, så det var ingen tilsvarende felles 
avtale som BF eventuelt kunne gå inn i Unio.

Sekretariatet tok derfor tidlig kontakt med Bafo Forsikringsme-
gling for å klarlegge om BF ville kunne benytte seg av deres 
tjenester til å etablere egne forsikringsordninger for medlem-
mene. Høsten 2016 jobbet Bafo og sekretariatet sammen for å 
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forberede anbudsrunde, og Bafo ble i oktober gitt fullmakt til å 
opptre på BFs vegne – under forutsetning av at Unio-overgangen 
ble vedtatt.
 
Etter anbudsrunde våren 2017 presenterte Bafo tilbudene for 
utvalget for medlemsfordeler, sekretariatet og forbundsstyret. 
Forbundsstyret vedtok 10. mai at:

 BF innfører obligatorisk grunnforsikring for yrkesaktive med-
lemmer (med reservasjonsrett).
BF tilbyr følgende frivillige   kollektive medlemsforsikringer:

• Innboforsikring
• Reiseforsikring
• Behandlingsforsikring (helseforsikring)
• Barneforsikring
• Ulykkesforsikring
• Gruppeliv (død og uførhet)
• Kritisk sykdomsforsikring
BFs forsikringstilbud skal også inneholde individuelle skade-
forsikringer.

I perioden etter forbundsstyrets vedtak har det blitt arbeidet med 
å få på plass tekniske løsninger og informasjonsmateriell. BF 
Forsikrings nettportal ble lansert 1. september, og medlemmene 
ble informert om det nye forsikringstilbudet gjennom nyhetsbrev 
samme dato og gjennom Bibliotekaren 7/2017. Det arbeides også 
med å legge til rette for innføring av obligatorisk grunnforsikring 
med reservasjonsrett, slik at denne ordningen kan være på plass 
fra 1. januar 2018.

Andre medlemsfordeler ved overgangen til Unio
Overgangen fra YS til Unio innebærer også at medlemsforde-
lene BFs medlemmer har hatt gjennom YS' avtaler ikke vil være 
tilgjengelige etter 1. januar 2018. Også Unio har en rekke felles 
medlemsprodukter som delvis overlapper tilbudene i YS. Etter 

at Unio-overgangen ble vedtatt har sekretariatet arbeidet med å 
få BF integrert i de aktuelle avtalene, og fra sommeren 2017 er 
alle Unios medlemsprodukter tilgjengelige for BFs medlemmer. 
BFs sekretariat jobber med å utvide BFs medlemsfordeler slik at 
flere produkter kan lanseres høsten 2017.

Kurs og opplæring
Det har vært et av satsningsområdene i perioden å avholde flere 
kurs og utvikle kurstilbudet til BF for å øke kompetansen blant 
tillitsvalgte og medlemmer i BF.

BF arrangerer hvert år 3 faste kurs: grunnkurs for medlemmer 
og tillitsvalgte, forhandlingskurs og kurs for fylkeslagstyrene. 
Oppslutningen om de faste kursene gjennom perioden har vært 
som følger:

 2015 2016 2017

Grunnkurs 20 20 24

Forhandlingskurs Avlyst* 16 21

Fylkeslagskurs 23 14 19

SUM 43 50 64

 *Avlyst pga. for få påmeldte

I perioden har det vært avholdt temakurs innen arbeidstid, 
omstilling/omorganisering i KS-sektoren og retorikk, i tillegg 
jobbsøkingskurs for studentene både i Oslo og Tromsø. Det 
har også blitt avholdt introkurs for nye tillitsvalgte, plasstil-
litsvalgtkurs for Kulturetaten i Oslo kommune samt flere 
regionale kurs blant annet i lokale forhandlinger. Medlemmer 
i statlig sektor har også hatt mulighet til å delta på kurs i regi 
av YS stat.

I tillegg har det vært avholdt lederseminar i 2015, og nytt leder-
seminar avholdes i slutten av september 2017. 

Fra tillitsvalgtkonferansen i november 2015: Embret Rognerød intervjuer (fra høyre) BF-tillitsvalgte Linda Rasten, Hege B. Johnsen og tidligere forbunds-
leder Monica Deildok om hvordan det er å være BF-tillitsvalgt i offentligheten. (Foto: Erling Bergan)
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Kick-off-samlinger i fylkeslagene i forkant av lokale for-
handlinger avholdes hovedsakelig i hovedoppgjørsår, og 
ble avholdt høsten 2016 samt i enkelte fylkeslag i 2017. I 
2016 deltok over 10 % av BFs yrkesaktive medlemmer på 
de ulike samlingene. Kick-off-samlingene er fylkesvise kurs 
for å orientere om resultatet av det sentrale oppgjøret, samt 
ha en gjennomgang av muligheter og føringer i de lokale 
forhandlingene, og ikke minst bidra til erfaringsoverføring i 
organisasjonen. 

Et nytt innslag i BFs kursportefølje er Tillitsvalgtkonferanse. 
Den ble for første gang avholdt i Trondheim i november 
2015 og samlet over 70 tillitsvalgte fra hele landet. Kon-
feransen hadde tema «Tillitsvalgte og ytringsfrihet». BFs 
andre tillitsvalgtkonferanse ble avholdt i november 2016 
og samlet over 60 tillitsvalgte. Konferansen hadde tema 
«Omstilling, reformer og nye arbeidsoppgaver». BF har fått 
gode tilbakemeldinger på konferansene, som må betegnes 
som vellykkede. Konferansen har møtt et behov blant de 
tillitsvalgte, og BF bør arrangere konferansen i de årene vi 
ikke har landsmøte.

Medlemsundersøkelse
BF har i perioden gjennomført 2 medlemsundersøkelser 
blant de yrkesaktive medlemmene, en i juni 2015 og en i 
mai 2017. Alle yrkesaktive medlemmer med e-postadresse 
registrert i medlemssystemet ble invitert til å være med i 
undersøkelsen. Begge undersøkelsene hadde en svarprosent 
på rundt 50 %. At så mange av medlemmene tok seg tid til 
å svare tyder på engasjement og at mange føler eierskap 
til forbundet. 

Gjennom disse undersøkelsene ønsket BF å bli bedre kjent med 
hvordan medlemmene oppfatter BF og hvordan de vurderer 
arbeidet forbundet gjør. Grovt sett tar de for seg fire temaer: 
Hvilke faktorer som gjør at man er med i BF, hvordan man 
opplever forbundets informasjons- og kommunikasjonsarbeid, 
oppfatninger knytta til det å påta seg tillitsverv, samt erfaringer 
med kontakt med BF-sekretariatet. 

I begge undersøkelsene er det enkelte ting som er ganske syn-
lige. Det ene er at de fleste BF-medlemmene er godt fornøyd 
med forbundet sitt, det andre er at de viktigste grunnene til 
at man meldte seg inn er “At BF er et profesjonsforbund for 
bibliotekarer” og “For at mine interesser/rettigheter skal bli 
ivaretatt”. Dette er sammen med «Råd og hjelp ved lokale for-
handlinger» også oppgitt som viktige faktorer for hvorfor man 
er medlem i dag.

At BF er et forbund med medlemmer spredt utover et stort antall 
arbeidsplasser over hele landet, er godt kjent. Med behov for 
tillitsvalgt på hvert arbeidssted, er dette en konstant utfordring 
for BF. Dette kommer også til uttrykk i medlemsundersøkelsen. 
Over halvparten (55 % i 2015, 59% i 2017) av de som svarte på 
medlemsundersøkelsen oppgir at de har eller har hatt tillitsverv. 
Dette store tillitsvalgtkorpset er en betydelig ressurs, fordi det 
medfører at en stor andel av medlemmene har et aktivt forhold 
til organisasjonen. 

Den viktigste begrunnelsen for tillitsverv var at “Tillitsverv gir 
kompetanse”. Men “Følte meg forpliktet” oppgis av nesten 
like mange. Blant de som deltok i undersøkelsen svarer 40 
% nei på spørsmål om de kan tenke seg å ha verv i BF i 
framtida, mens bare 23 % svarer ja. Enhver organisasjon 
må regne med at en god del av medlemmene verken kan, 
vil eller egner seg til å ha tillitsverv, men når behovet er så 
stort som i BF, blir det en utfordring at så pass mange ikke 
kan tenke seg det. Dette er en problemstilling som forbundet 
må ta på alvor.

Kommunikasjon og Prosjekt lærende organisasjon
BF har flere ulike kommunikasjons- og informasjonskanaler; 
Bibliotekaren, nettsider, nyhetsbrev, Facebook og Twitter.

15. januar 2015 lanserte BF nye nettsider sammen med en ny 
tjeneste: «Ofte stilte spørsmål». Å lage «Ofte stilte spørsmål» var 
et ledd i å gjøre BFs kunnskap og kompetanse innen feltene 
arbeidsliv, lønn og tariff lettere tilgjengelig for medlemmer og 
tillitsvalgte. Spørsmålene er delt i ulike temaer innen arbeidsliv, 
og til nå er 9 ulike temaer lansert. Temaene er blant annet 
pensjon, arbeidstid, ferie og lokale forhandlinger. 

Nettsidene har siden andre halvår av 2015 økt fra ca. 50.000 
sidevisninger til ca. 92.000 sidevisninger i første halvår av 2017. 

BF lanserte nettjenesten "Ofte stilte spørsmål" om ulike arbeidslivstema 
i januar 2015.
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Ca. 30 % av dette utgjør sider som inngår i tjenesten «Ofte stilte 
spørsmål» perioden sett under ett.

Opprettelsen av den nye tjenesten var et resultat av det 2-årige 
prosjektet forbundsstyret opprettet i februar 2013. Prosjektet 
hadde som mål å: 

• Styrke BFs kommunikasjon og kunnskapsdeling mellom 
medlemmer, tillitsvalgte, fylkeslagsstyrer og sekretariat, med 
spesiell vekt på arbeidslivsspørsmål og tillitsvalgtrollen.

• Etablere systemer for gjenbruk av opparbeidet kompetanse og 
kunnskapsdeling i organisasjonen som helhet.

Prosjektet ble avsluttet i mai 2015. Forbundsstyret mener pro-
sjektet har gitt BF et løft på synlighet og har gitt gode resultater 
og var et vellykka prosjekt. Nettsidene til BF er blitt bedre, og BF 
er blitt mer synlige i sosiale medier.  

Etter prosjektet ble avsluttet har det vært fokus på at mye av 
arbeidet som ble gjort i prosjektet må videreføres. Dette gjelder 
særlig de nyoppretta informasjonskanalene og ofte stilte spørsmål 
på nettsidene. 

BFs medlemsundersøkelse i 2015 og 2017 viser at BF-medlem-
mene vil ha informasjon i mange kanaler. Særlig har tidsskriftet 

Bibliotekaren stor oppslutning. Ca. 80 % av medlemmene mente 
at Bibliotekaren var en viktig eller svært viktig informasjonskilde i 
2015, i 2017 ca. 75 %. Tilsvarende tall for nettsidene var i 2015 
63 % og 73 % i 2017. BFs nyhetsbrev har siden det ble startet 
høsten 2013 etablert seg som en viktig informasjonskilde for om 
lag halvparten av medlemmene – 48 % svarte at nyhetsbrevet 
var viktig eller svært viktig i 2015, 61 % i 2017. Ca. 22 % synes 
Facebook er en viktig eller svært viktig informasjonskilde i 2015, 
i 2017 ca. 30 %. Twitter blir i liten grad sett på som en viktig 
informasjonskilde. 

BF i statlig sektor
Forbundsstyret har hatt et ønske om å øke fokuset på statlig sektor 
i denne landsmøteperioden. Blant annet har en egen gruppe sett 
på konkrete tiltak for å løfte statlig sektor i BF, og hvordan en kan 
verve nye og beholde eksisterende medlemmer. 

Et av forslagene var økt deltakelse på konferanser og semi-
narer i universitet- og høyskolesektoren, samt mer stoff om 
statlig sektor i BFs egne informasjonskanaler. Begge deler 
er fulgt opp. BFs politiske ledelse eller ansatte har deltatt på 
universitet- og høyskolekonferansen i 2017, samt BIBSYS-
seminarene i 2016 og 2017. På BIBSYS-seminarene har BF 
har stand de 3 siste årene, med god hjelp av fylkeslaget i 
Trøndelag.

Hvert år ved studiestart på bibliotekarutdanningen ved HiOA har BF stand, betjent av lokallaget i Oslo og sekretariatet. Her står daværende leder av 
Oslo BF Siri Iversen klar til å svare på spørsmål og dele ut materiell på Bislet i august 2016. (Foto: Erling Bergan)
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Antall medlemmer i statlig sektor har i perioden falt med 10 stk, 
fra 174 medlemmer i november 2014 til 164 medlemmer i 2017. 
Tiltakene har foreløpig ikke hatt ønsket effekt på medlemstallet. 
Skifte av personale i sekretariatet har gjort at en ikke har kunne 
følge opp flere av tiltakene som gruppen foreslo.

Forbundsstyret har også opprettet statlig tariffutvalg som blant 
annet skal fastlegge en lønnspolitikk og -strategi for medlemmer 
i staten, samt gi innspill til forbundsstyret i forbindelse med BFs 
lønnskrav i statlig sektor. 

BF har gjennom YS Stat deltatt i kampanjen #jegerstatsansatt 
høsten 2015. Kampanjen forsøkte å vise hva statsansatte bidrar 
med i samfunnet. Inngangsporten er en video der statsansatte, 
deriblant bibliotekar og BF-medlem Eli Frisvold, selv leser opp 
fordomsfulle utsagn om statsansatte. 

Fokus på studenter
Gjennom ulike tiltak har forbundsstyret ønsket å ha større fokus 
på studentmedlemmene i BF.

BF og linjeforeningen Alexandria, som organiserer alle studentene 
ved arkiv, bibliotek og informatikk ved HiOA, har i perioden sam-
arbeidet om flere ulike foredrag. Foredragene varierer i tema, og 
har blant vært om e-bøker i norske folkebibliotek, jobbmarkedet 
for norske bibliotekarer og hva som forventes av framtidens 
bibliotekmedarbeider i København. 

I tillegg til foredrag avholder BF jobbsøkerkurs ved HiOA i samar-
beid med Alexandria. I 2017 ble det også avholdt jobbersøkerkurs 
for studentmedlemmer i Tromsø.

Hvert år ved studiestart på bibliotekarutdanningen ved HiOA har 

BF stand. Standen blir betjent av lokallaget i Oslo og sekretariatet. 
Som materiell har vi blant annet en spesialutgave av Bibliotekaren, 
"Studiestart spesial". Dette ble gjort for første gang i 2015. Utga-
vene inneholder både stoff fra foregående numre av Bibliotekaren 
og nyskrevne artikler. Standen har de siste årene ført til 50 – 60 
nye medlemmer pr år til BF.

I 2016 holdt leder av linjeforeningen innledning på BFs arrange-
ment Nye stemmer under Bibliotekmøtet i Tromsø. Hun snakket 
om bibliotekarutdanningen slik studentene ser den. 

Fokus på ledere
En ikke ubetydelig del av medlemsmassen til BF er ledere på 
ulikt nivå, og i ulike virksomheter. Forbundsstyret har ønsket å 
løfte ledelse som tema i BF for å kunne gi god støtte til de med-
lemmene som er ledere, samt bidra til økt bevissthet omkring 
ledelse og lederrollen. 

Dette er bakgrunnen for at BF arrangerte lederseminar i desember 
2015 med 30 ledere fra små og mellomstore bibliotek. Nok et 
lederseminar arrangeres i slutten av september 2017 med like 
stor deltakelse. 

Fokus på fylkeslag
Fylkeslagenes arbeid og innsats er av stor betydning for BF, og de 
har en viktig rolle i koordinering av lokale forhandlinger. Forbunds-
styret ønsker å støtte fylkeslederne i deres viktige arbeid for BF, 
og har derfor ønsket å ha en tett oppfølging av fylkeslagsledere 
gjennom en egen ordning. 

Forbundsstyremedlemmene skal stille seg til disposisjon som 
samtalepartner når fylkeslagsleder har behov for det, holde seg 

Fylkeslagenes arbeid og innsats er av stor betydning for BF, heter det i forbundsstyrets beretning. Her fra medlemsmøte i Hordaland BF i oktober 2016, 
om overgangen fra YS til Unio. (Foto: Erling Bergan) 
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orientert om aktiviteten og holde kontakt med fylkeslagsledere 
når det er naturlig, men minst en gang i året. Gjennom denne 
kontakten er forbundsstyret blitt kjent med at enkelte fylkeslag 
sliter med å engasjere medlemmene, både til å ta verv og til å 
delta på møter.

Skandinavisk samarbeid
BF har fortsatt et godt samarbeid med våre skandinaviske søs-
terorganisasjoner: svenske DiK-forbundet og danske BF. Det 
avholdes årlige skandinaviske fagforeningstreff over to dager, og 
arrangementet går på omgang mellom landene. BF var vertskap 
for arrangementet i 2016.

Gaza Health Sciences Library
Bibliotekarforbundet og NORWAC inngikk sommeren 2009 en 
avtale om å bidra til gjenoppbygging og styrking av helsefagbi-
blioteket ved Shifa-sykehuset i Gaza etter krigen i 2008-2009. 
BFs bidrag fram til 2017 har stort sett vært å organisere faglig 
bistand. Dette er gjort gjennom et omfattende planarbeid de 
første årene, og påfølgende oppfølging. Både medlemmer og 
sekretariatsansatte har gitt viktige bidrag til at det har kommet 
personell, kompetanse og utstyr på plass, slik at Gaza Health 
Sciences Library har kunnet yte digitale bibliotektjenester for 
leger, medisinstudenter og annet helsefagpersonell i Gaza. For-
bundsstyret har vedtatt å bevilge 50.000 kr i 2017 for å sikre 
fortsatt drift, da biblioteket går inn i svært usikker framtid uten 
friske midler. 

Politikk

Nasjonal bibliotekstrategi
BF ble høsten 2014 invitert av Kulturdepartementet til å sitte 
i referansegruppen for Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018, 
og forbundsleder har deltatt i disse møtene. Strategien ble 
lagt fram av kulturminister Thorhild Widvey og direktør for 
Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre på Drammensbiblioteket 
12. august 2015. 

Ett av hovedgrepene i strategien var å utvikle sterkere fellestje-
nester for å frigjøre lokale bibliotekressurser. En ny modell for 
prosjektmidlene skulle videreutvikle bibliotekene som debatt- og 
litteraturhus. I tillegg skulle flere e-bøker og mer digitalt innhold 
gjøres tilgjengelig i folkebibliotekene. Nasjonalbiblioteket skulle 
være mer aktive i utviklingsarbeidet.

BF var positive da strategien kom, og mente at strategien var et 
skritt i riktig retning for å utvikle gode bibliotektjenester samtidig 
som den forplikter kulturminister og nasjonalbibliotekar i deres 
arbeid. 

Ytringsfrihet
7. januar 2015 ble redaksjonen i avisen Charlie Hebdo i Paris 
angrepet. Angrepet var et angrep på ytringsfriheten. Etter denne 
hendelsen skrev forbundsleder og BFs redaktør en uttalelse for 
å forsvare ytringsfriheten. For ytringsfrihet er viktig, både i sam-
funnet generelt og for bibliotekarer spesielt. Det dreier seg om 
grunnholdninger av betydning for kvaliteten av vår yrkesutøvelse, 

samspill med andre aktører i det litterære kretsløpet, og vårt 
renommé i offentligheten. 

Uttalelsen skapte debatt, og førte til at redaktør Odd Letnes skrev 
på lederplass i Bok & Bibliotek at "det virker som om Bibliotekar-
forbundet har stilt seg på ytringsfundamentalismens ytterfløy." 
Dette førte til ytterligere debatt våren 2015. BF deltok gjennom 
kronikker og artikler i Bibliotekaren, og på postlista Biblioteknorge 
for å løfte fram BFs og bibliotekarers holdning til ytringsfrihet og 
krenkelser. Forbundsleder hadde som et resultat av debatten et 
innlegg på Flerkulturelt bibliotekmøte i mai 2015 om Krenkelser 
og ytringsfrihet. 

Debatten om bibliotekarer og ytringsfrihet førte til at forbunds-
styret vedtok å styrke BFs aktivitet på området, og satte ned 
et eget utvalg for ytringsfrihet og informasjonstilgang. Utvalget 
hadde som mål å øke kunnskapsnivået, stimulere til debatt, få 
fram eksempler, vurdere samarbeidspartnere og foreslå tiltak 
og utspill. Dessverre førte manglende kapasitet blant utvalgets 
medlemmer til at forbundsstyret vedtok å legge ned utvalget 7. 
september 2016.

Integrering
I begynnelsen av 2016 sendte BF innspill til Stortingsmeldingen 
om integrering. BF pekte på bibliotekenes og bibliotekarenes 
bidrag til integrering. De ansatte på norske folkebibliotek gjør en 
betydelig innsats for å forberede flyktninger og asylsøkere på 
det norske samfunns- og arbeidslivet. BF ba om at det ble gitt 
prosjektmidler til integrering. 

I januar 2017 meldte Kulturdepartementet at de har bevilget tre 
millioner kroner til Nasjonalbiblioteket, øremerket integreringsar-
beid i folkebibliotekene. BF er glad for nyheten, som er i tråd med 
de innspillene vi hadde til integreringsmeldingen.

Unio utarbeider hvert år innspill til regjeringens statsbudsjett etter 
innspill fra forbundene. I forkant av statsbudsjettet 2018 krever 
Unio blant annet at «Bibliotekenes rolle i integreringsarbeidet 
styrkes» etter innspill fra BF.

Forbundsleder Margunn Haugland intervjues av media etter at den nasjo-
nale bibliotekstrategien var lagt fram i august 2015. (Foto: Erling Bergan) 
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Kompetanse 

Biblo Tøyen
Deichmanske bibliotek opprettet høsten 2015 nytt barne- og 
ungdomsbibliotek på Tøyen, Biblo Tøyen. Da stillingsannonsen 
kom søkte de etter fem faste nye medarbeidere. Utlysingen 
hadde tittelen “Nytt bibliotek på Tøyen kun for barn og unge! 
Vi trenger deg som kan inspirere og løfte!” Selve stillingsan-
nonsen nevnte flere andre yrkesgrupper, men manglet krav eller 
ønske om bibliotekarutdanning. Bibliotekarer er velkomne som 
søkere presiserte Deichman i avisen. Men ingen bibliotekarer 
ble ansatt. 

Bibliotekarforbundet skrev kritiske innlegg om saken på 
biblioteknorge-lista, der vi uttrykte bekymring over en 
endring i rekrutteringspolitikken ved storbybibliotekene. 
Dette var en viktig prinsipiell sak, som våre tillitsvalgte i 
Oslo opplever som presserende. Både Klassekampen og 
Morgenbladet hadde oppslag om saken. Også Bibliotekaren 
og BFs nettside viet profesjonsdebatten flere artikler, i til-
legg ble det vært mye diskusjon på BFs facebookside og 
på biblioteknorge-lista. 

BF fulgte opp debatten på tillitsvalgtkonferansen i 2016 hvor 
vi arrangert paneldebatt med tittelen «Ikke tilpasset framtidas 
behov», en diskusjon om bibliotekarutdanningens relevans og 
hvilke kvalifikasjoner bibliotekansatte trenger i framtiden. 

Biblioteksjefstillinger
BF har i perioden jobbet mye med ulike temaer knyttet til 
biblioteksjefstillinger i kommunal sektor enten det gjelder 
hvilken kompetanse det settes som krav i stillingsutlysnin-
gene, vakanser eller deltidsstillinger. Fylkeslag, tillitsvalgte og 
medlemmer er flinke til følge med på kommunenes biblio-
teksjefutlysinger. BF kan derfor reagere overfor kommunene 

Bibliotekaren
Tidsskrift for Bibliotekarforbundet  
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"Er du kokk eller kunstner...". Bibliotekarforbundet reagerte på at stillingene ved nye Biblo på Tøyen ble lyst ut uten at bibliotekarkompetanse var nevnt.
Dette førte til både medieoppmerksomhet og diskusjoner blant bibliotekfolk. 

når de ikke følger lovverket når det gjelder kompetanse eller 
lyser stillingen som en deltidsstilling, eller når stillinger blir 
stående vakante lenge. 

I slutten av 2014 kom sivilombudsmannen med en kjennelse i BFs 
favør. På vegne av et medlem hadde vi klaget på en tilsetting av 
en biblioteksjef uten fullført bibliotekfaglig utdanning. Vi hevdet at 
dette var i strid med bibliotekloven og kvalifikasjonsprinsippet, og 
Sivilombudsmannen ga oss medhold. Kjennelsen sa blant annet: 
“Ombudsmannen er kommet til at tilsettingen av biblioteksjef er 
i strid med de formelle kvalifikasjonskravene i folkebibliotekloven 
§ 5, jf. forskrift om kvalifikasjonskrav i bibliotekene § 2 andre 
ledd. Kommunen hadde derfor ikke rettslig adgang til å tilsette 
den aktuelle søkeren i stillingen, og tilsettingen må kritiseres.” 

E-bøker 
E-bøker er et stort og viktig tema i biblioteksektoren, så vel som 
i samfunnet for øvrig. BF har en egen arbeidsgruppe for e-bøker 
som er ledet av Ørjan Persen. Gruppen har egen facebook-side 
hvor de deler smått og stort om e-bøker i bibliotek. I løpet av 
landsmøteperioden har de særlig vært aktive i forbindelse med 
Kulturdepartementets utredning om e-bøker og utlån i norske 
folkebibliotek som kom i juni 2015 og i forbindelse med de ulike 
modellene for utlån av e-bøker i norske folkebibliotek som er 
presentert i perioden.

Skolebibliotek
Forbundsstyret har ønsket å løfte fram skolebibliotek, og har på 
ulike måter fokusert på skolebibliotek og viktigheten av fagutdan-
net personell i skolebibliotekene.

BF sendte i januar 2016 brev sammen med 10 andre organisasjo-
ner til kunnskapsministeren hvor en påpekte at skolebibliotek ikke 
har den rollen i skolen som Stortinget ønsker, og en ba ministeren 
vurdere hvordan en styrking av skolebibliotekene kan gjøres. 
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Regjeringen la i mars 2017 fram Meld. St. 21 (2016-2017) 
Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Regjeringen omtalte 
skolebibliotek i positive vendinger i meldingen, men lite var 
forpliktende. BF deltok på høringen til Kirke-, utdannings- og 
forskningskomiteen i forbindelse med behandling av meldingen. 
BF poengterte da viktigheten av velutvikla, velfungerende skole-
bibliotek med kvalifiserte og motiverte bibliotekansatte og hadde 
forslag til flere konkrete tiltak for å styrke skolebibliotekene og 
sikre dem en viktig rolle i elevenes opplæring.

I komiteens merknader til meldingen ble noen av BFs innspill 
trukket fram. Komiteens flertall innstilte også på at regjeringen 
skulle legge fram en egen melding «om biblioteksektoren, og 
inkludere skolebibliotekenes og universitetsbibliotekenes rolle i 
utdanningene.» Dessverre ble dette stemt ned i Stortinget.

BF sendte i juni 2017 inn høringssvar til ny generell del av lære-
planverket for grunnopplæringen. BF pekte på at skolebibliotek 
bør inngå som en del av prinsippene for grunnopplæringen. 

BF har også spilt inn til Unio i forbindelse med statsbudsjettet 
2018 at bemanninga i skolebibliotekene bør styrkes. Dette har 
ført til at i Unios innspill til regjeringens statsbudsjett for heter det 
«Skolebibliotekene må gis egne stimuleringsmidler, gjerne etter 
modell fra Sverige, slik at bemanningen i skolebibliotekene styrkes. 
Dette vil øke skolebibliotekenes muligheter til å støtte elevenes 
læring, stimulere leselyst og fremme språkutvikling. Unio foreslår 
at det øremerkes 30 mill. kroner til slike stimuleringsmidler.»

Kultur for kvalitet i høyere utdanning
I slutten av januar 2017 la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 
fram Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdan-
ning. BF var fornøyd med at regjeringen har som mål å satse på 
kvalitet i høyere utdanning. Meldingen inneholdt flere tiltak som 
skal bidra til bedre undervisningskvalitet og bedre kvalitet og 
relevans i studieprogrammene.  BF stilte seg imidlertid undrende 
til at bibliotek og bibliotekenes betydning for utdanningskvalitet 
overhodet ikke var nevnt i meldingen.

BF deltok på høringen til Kirke-, utdannings- og forskningskomi-
teen i forbindelse med behandling av meldingen. Budskapet var: 
Bibliotekene bidrar til å minske frafall, de er grunnleggende for 
kvalitet i universitet- og høyskolesektoren, og bibliotekrommet 
utgjør en daglig ramme for studiekvalitet. 

Arendalsuka 
Under Arendalsuka i 2015 deltok Bibliotekarforbundet med egen 
paneldebatt med temaet «Nye bibliotek – en motor i byutviklinga?» 
Panelet bestod av seks personer med tilknytning til temaene 
bibliotek, kultur og byutvikling på ulike måter; en redaktør, to 
politikere, en biblioteksjef, en kultursjef og en bibliotekforsker. 
Debatten var godt besøkt, og den ble også streamet live på 
bibforb.no. BF stod også på stand i YS-teltet sammen med andre 
forbund i YS. I 2016 og 2017 har forbundsleder vært til stede 
under arrangementet.

Lokal bibliotekpolitikk
Bibliotekarforbundets tillitsvalgte har gjort en solid jobb i lands-

møteperioden med å gi innspill og korrektiver til trusler om bud-
sjettkutt, arbeidet med å påvirke planer for bibliotekvirksomheten, 
eller motvirke forslag om nedskalering av tjenestetilbudet. Dette 
er en viktig jobb som gjøres for å rette søkelyset mot biblioteket 
og hindre kutt og forringelse av bibliotektilbudet.

Høsten 2015 så vi mange eksempler på BF-tillitsvalgte var fremme 
for å protestere mot kutt og endringer i tjenestetilbudet. 

I Halden hadde BFs tillitsvalgte Hedvig Grønlund Moen et utspill i 
mediene under tittelen «Fra vondt til verre?». Utspillet fra tillitsvalgt 
ved Halden bibliotek kom etter at rådmannen foreslo å kutte 1,4 
millioner kroner i bibliotekets budsjett i sitt budsjettforslag for 
2016 (28% av en totalramme på 5 millioner).  

Det som kanskje har fått mest oppmerksomhet var diskusjonen 
før jul i 2015 om Nye Deichmanske bibliotek. Hovedtillitsvalgt for 
BF i kulturetaten i Oslo kommune, Hege Bergravf Johnsen, hadde 
flere innspill til politikerne i denne prosessen, hvor hun på vegne 
av BF-klubben krevde at «Deichman må være herre i eget hus».

Lønn og tariff

Lønn og tariff er Bibliotekarforbundets kjerneoppgave, og arbeidet 
med å forbedre bibliotekarers lønns- og arbeidsvilkår er en av 
forbundets viktigste oppgaver.

Arbeidstid
BF får ofte henvendelser som gjelder arbeidstid. Henvendelsene 
er ofte i forbindelse med utvidet åpningstid eller arrangement 
på bibliotekene, og hvordan en skal ordne arbeidstiden i den 
forbindelse. 

BF har gjennom flere år arbeidet med å få på plass en ar-
beidstidsavtale ved Deichmanske bibliotek i Oslo. Stridens 

Strid om arbeidstidsavtale ved Deichman pågikk i flere år. Saken løste seg 
våren 2017. Her fra hovedbiblioteket på Hammersborg. (Foto: Erling Bergan)
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kjerne var tolkning om hva den ordinære arbeidstiden skal 
være og hvor mange dager i en uke de ansatte skal jobbe. 
Høsten 2015 var BF på vei til å stevne Oslo kommune for 
Arbeidsretten på grunn av tolkningen. I august 2016 endret 
arbeidsgiver holdning til saken. Våren 2017 er vi blitt enige 
med Oslo kommune om hvordan prinsippene for arbeidsplanen 
ved Deichmanske bibliotek skal være. Fagforeningene har 
blant annet fått gjennomslag for 5 dagers uke slik det står i 
avtaleverket i Oslo kommune.

Ny Arbeidsmiljølov
28. januar 2015 deltok BF på den storstilte politiske streiken mot 
de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven.  YS, LO og Unio 
oppfordret alle sine medlemmer til å delta. 

En samlet fagbevegelse reagerte fordi vi fryktet:  

• Økt bruk av midlertidige stillinger
• Lengre arbeidsøkter og mer pålagt overtid
• Hyppigere søndagsarbeid 

Oppslutningen om den to timers politiske streiken og alle arran-
gementene rundt i landet var stor. Bibliotekarforbundet oppfordret 
våre medlemmer til å streike, og mer enn 275 BF-medlemmer 
ga sekretariatet beskjed om at de ville streike. Sannsynligvis er 
antallet streikende bibliotekarer langt høyere. Over 60 bibliotek 
var stengt som følge av streiken.

Sekretariatet jobbet mye med streiken. Januarnummeret av Biblio-
tekaren hadde fokus på endringene i arbeidsmiljøloven. I tillegg 
har Facebook, nettsider og nyhetsbrev informert om den politiske 
streiken. Sekretariatet utarbeidet tidlig en egen liste over spørsmål 
og svar om hva den politiske streiken betydde for medlemmene, 
en liste som ble svært hyppig brukt. 

Stortinget vedtok endringer i arbeidsmiljøloven, gjeldende fra 1. 
juli 2015. Blant annet er det nå tillatt med midlertidig ansettelse 
på inntil 12 måneder.

Mellomoppgjøret 2015 
2015 var et mellomoppgjør, og vi fikk et resultat med en ramme 
på om lag 2,7 % i alle tariffområder. I kommunal sektor var mye 

av lønnsveksten avtalt under hovedoppgjøret i 2014. Det ble ikke 
satt av pott til lokale forhandlinger i noen av områdene. Dermed 
var det kun KS-sektorens kapittel 3 og 5 som forhandlet lokalt 
høsten 2015.

Hovedoppgjøret 2016
I hovedoppgjøret ble det for BFs del forhandlingsløsning i områ-
dene KS, Oslo kommune, Spekter og Virke, mens det ble brudd i 
de sentrale forhandlingene i Stat og KS Bedrift. Etter mekling kom 
disse tariffoppgjørene i havn. Alle resultatene ga en økonomisk 
ramme på linje med frontfaget på 2,4 %.

KS
Innenfor en økonomisk ramme på 2,4 % ble det gitt sentralt 
tillegg til alle i kapittel 4. Tillegget varierer etter utdanningsnivå 
og ansiennitet. Tillegget er på minimum 6200 kr til ansatte i 
garantilønnsystemet, mens ledere i kapittel 4 får et tillegg på 
2,4 %. 

BF har i flere år arbeidet for at ansiennitet skal gi lønnsmessig 
uttelling også etter 10 år. I 2016 lyktes dette arbeidet da det ble 
avtalt å bygge ut garantilønnssystemet med et ansiennitetsnivå 
for 16 års ansiennitet samt harmonisering av lønnsstigene mel-
lom lærere og andre høgskoleutdannede i kapittel 4 over 2 år. 

Det ble ikke avsatt penger til lokale forhandlinger for stillinger 
i kapittel 4. Stillinger i KS-sektorens kapittel 3 og 5 forhandler 
som vanlig kun lokalt.

Staten
Innenfor en ramme på 2,4 % ble partene enige om en fordeling 
av lønnstilleggene der 50 % ble gitt som sentrale tillegg, 50 % 
ble satt av til lokale forhandlinger. Det sentrale tillegget ble gitt 
som et generelt tillegg på A-tabellen på 1,15 % pr. 1. mai.

Det ble avtalt to ulike Hovedtariffavtaler(HTA): Én for Akademi-
kerne og én for YS, Unio og LO. I ny HTA ble det gjort endringer i 
bestemmelsene om lokale forhandlinger. I tillegg ble alle rammer 
og spenn i lønnssystemet «åpnet» i toppen slik at det ikke lenger 
er noe «topplønnstrinn» i de ulike lønnsrammer og lønnsspenn. 
B-tabellen ble fjernet, og erstattes av kronebeløp. 

YS sin forhandlingsdelegasjon til hovedtariffoppgjøret i Oslo kommune i 
2016. BFs forhandler Hege Bergravf Johnsen til høyre. (Foto: Siv M. Bjelland)

Et godt knippe med BF-medlemmer samlet før den store demonstrasjonen 
til forsvar for arbeidsmiljøloven i januar 2015. (Foto: Margunn Haugland)
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Det ble satt av lokal pott til lokale forhandlinger på 1,5 % med 
virkning fra 1. juli.

Oslo kommune
Det sentrale forhandlingene i Oslo kommune ga bibliotekarer et 
generelt tillegg på minimum 8 500 kroner som tillegg på årslønn. 
Fra og med lønnstrinn 31 ble det gitt et generelt tillegg på 2 
%. I tillegg ble det satt av 0,35 % til justeringsforhandlinger. 
Bibliotekarforbundet fikk her gjennomslag for lønnsopprykk for 
bibliotekarer og spesialbibliotekarer, begge koder fikk 1 lønns-
trinn i generelt tillegg på lønnsrammen samt ny innplassering.

Det ble ikke satt av pott til lokale forhandlinger.

Spekter-området
I helseforetakene i Spekter kom vi i havn med en forhandlings-
løsning. Det er gitt et generelt tillegg på 9.000 kroner for våre 
medlemmer i helseforetakene, samt at minstelønnssatsene er 
økt med mellom 9.000 og 20.000 kroner. Det ble avtalt B-dels 
forhandlinger i de enkelte foretak.

Virke-området
De sentrale forhandlingene i Virke endte med korrespon-
derende resultater jmf. Oslo, stat og KS. I tillegg innebærer 
løsningen enighet om en helt ny pensjonsordning, en såkalt 

hybridordning, som skal være et fullverdig alternativ til offentlig 
tjenestepensjon. 

Mellomoppgjøret 2017
Mellomoppgjør var det i dobbel forstand for BF i 2017, siden vi 
har meldt oss ut av YS og inn i Unio. Som tidligere nevnt har dette 
formelt virkning fra 1. januar 2018, men BF deltar i hele 2017 
fullt ut i Unios organer. Samtidig er vi i 2017 bundet av de toår-
ige tariffavtalene som i fjor ble inngått for perioden 2016-2018, 
den gang som medlem i YS. I årets mellomoppgjør har derfor BF 
forholdt seg til begge hovedorganisasjonene. Vi har fulgt med på 
hva som gjøres, og levert krav til begge organisasjonene siden 
vi formelt er bundet av YS’ avtaler ut tariffperioden, men deltar 
i Unios organer.

I oppgjøret fikk vi et resultat med en ramme på om lag 2,4 % i alle 
tariffområder. Det er satt av pott til lokale forhandlinger i statlig 
sektor og i KS-sektorens kapittel 4, i tillegg til KS-sektorens kapittel 
3 og 5 som alltid forhandler lokalt. 87 % av BFs yrkesaktive med-
lemmer vil dermed være omfattet av lokale forhandlinger i 2017. 

Forhandlingsstart i kommunal sektor (KS) i april 2015. Forbundsleder Margunn Haugland midt i bildet, den gang som del av delegasjonen til YS. Bak henne 
ses delegasjonen fra Unio, BFs nåværende hovedorganisasjon. (Foto: Erling Bergan)

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Forbundsstyrets beretning tas til etterretning.
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BFs regnskap 2014 - 2016

Sak 3
På de neste sidene følger Bibliotekarforbundets regnskap for årene 
2014, 2015 og 2016. Revisjonsrapporter for de samme regnskaps- 
årene vil som vanlig bli lagt fram for delegatene på selve landsm øtet. 

Inntekter
Budsjett 

2014
Regnskap 

2014
Budsjett 

2015
Regnskap 

2015
Budsjett 

2016
Regnskap 

2016
Kontingent 7 141 000 6 429 725 7 550 000 7 262 541 7 812 000 7 373 626
Abonnement 30 000 33 002 32 000 31 059 32 000 31 098
Annonser 280 000 130 900 120 000 131 450 120 000 137 550
OU-fond 560 000 830 129 850 000 853 394 880 000 886 785
Diverse 10 000 0 10 000 0 10 000 400
Sum 8 021 000 7 423 756 8 562 000 8 278 444 8 854 000 8 429 459

Utgifter
Kontingent HO - 309 000 295 055 320 000 335 265 331 000 331 535
Lønn og personal - 3 474 000 3 789 772 4 449 000 4 249 416 4 598 000 4 324 082
Husleie - 504 000 371 198 430 000 536 150 445 000 516 403
Drift kontor - 850 000 754 617 711 000 720 707 736 000 693 607
Lands-/forbundsstyre* - -- -- 317 000 289 177 328 000 265 653
Øvrige reiser/møter - 587 000 655 743 180 000 234 721 243 000 249 792
Kurs - 475 000 374 826 700 000 1 156 936 725 000 1 158 617
Stipend - 100 000 78 611 100 000 115 030 100 000 87 350
Bibliotekaren - 759 000 619 929 780 000 595 137 806 000 615 166
Fylkeslag - 243 000 175 000 275 000 155 763 285 000 191 317
Markedsføring - 101 000 216 895 150 000 221 395 150 000 220 718
Advokathonorar - 441 000 468 969 300 000 526 700 300 000 371 835
Diverse utgifter - 58 000 11 314 40 000 15 589 40 000 14 888
Streik - 0 0 0 0 0 0
Landsmøte - 150 000 423 274 0 2 853 0 72 918
Sum - 8 051 000 8 235 204 8 752 000 9 154 840 9 087 000 9 113 881

Driftsresultat -30 000 -811 448 -190 000 -876 396 -233 000 -684 422

Finansposter
Aksjeutbytte 0 158 999 0 138 100 0 151 702
Renteinntekter 140 000 156 432 190 000 99 805 190 000 35 434
Renteutgifter 0 -647 0 -529 0 -701
Resultat finans 140 000 314 785 190 000 237 375 190 000 186 435

Årsresultat 110 000 -496 663 0 -639 021 -43 000 -497 987

Overføringer
Landsmøtet 0 -300 000 150 000 150 000 150 000 150 000
Til/fra konfliktfond -35 000 18 522 0 3 743 0 48 072
Renter konfliktfond -75 000 59 296 60 000 38 225 95 000 19 922
Til/fra OU-fond 0 132 925 22 000 -321 121 23 000 -235 799
Til/fra egenkapital 0 -407 407 -232 000 -509 868 -311 000 -480 182
Sum -110 000 -496 663 0 -639 021 -43 000 -497 987
* I 2014 er lands-/forbundsstyre inkludert i posten Øvrige reiser/møter. 

Landsmøtevedtatte budsjett-tall oppgis som sammenlikningstall. Budsjettet for 2014 ble vedtatt av landsmøtet i 
2011, for 2015 og 2016 av landsmøtet 2014. Forbundsstyret har gjennom perioden regelmessig vedtatt og 
arbeidet etter reviderte budsjett med basis i forbundets faktiske økonomiske situasjon. 

Virksomhetsregnskap 2014 - 2016
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Note 2014 2015 2016

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
Annen driftsinntekt 7 423 756 8 278 459 8 429 459
Sum driftsinntekter 5, 6 7 423 756 8 278 459 8 429 459

Lønn 2, 3 3 867 789 4 316 014 4 299 259
Annen driftskostnad 2 4 367 414 4 838 826 4 814 622
Sum driftskostnader 6 8 235 204 9 154 840 9 113 881

Driftsresultat -811 448 -876 381 -684 422

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Renteinntekt 156 432 99 805 35 434
Annen finansinntekt 158 999 138 100 151 702
Annen rentekostnad 647 529 701
Resultat av finansposter 314 785 237 376 186 435

ÅRSOVERSKUDD / ÅRSUNDERSKUDD (-) -496 663 -639 021 -497 987

OVERFØRINGER 
Overført til OU-fond 132 925 0 20 280
Overført fra OU-fond 0 -321 121 -256 079
Overført til Konfliktfond 77 819 41 968 67 994
Til/fra egenkapital -407 407 -509 868 -480 181
Til/fra landsmøte -300000 150 000 150 000
Sum overføringer 7 -496 663 -639 021 -497 987

Resultatregnskap 
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Note 2014 2015 2016
EIENDELER 
Fordringer: 
Kundefordringer 15 096 14 659 3 950
Andre fordringer 107 205 47 410 51 856
Sum fordringer 122 301 62 069 55 806

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4, 8 8 127 185 7 604 045 7 174 819
SUM EIENDELER 8 249 486 7 666 114 7 230 625

EGENKAPITAL OG GJELD 
Egenkapital 
Egenkapital 3 054 292 2 544 424 2 064 243
Sum egenkapital 7 3 054 292 2 544 424 2 064 243

Fondsavsetninger: 
Konfliktfond 7 2 656 665 2 698 633 2 766 627
Avsatt til landsmøtet 7 0 150 000 300 000
OU - fond 6 1 629 450 1 308 329 1 072 530
Sum fondsavsetninger 7 4 286 115 4 156 962 4 139 156
Sum egenkapital og fondsavsetninger 7 340 407 6 701 386 6 203 399

Gjeld 
Kortsiktig gjeld: 
Leverandørgjeld 270 176 269 517 256 513
Skyldige offentlige avgifter 304 777 299 904 353 782
Annen kortsiktig gjeld 334 126 395 307 416 931
Sum kortsiktig gjeld 909 079 964 728 1 027 226
Sum gjeld 909 079 964 728 1 027 226
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 8 249 486 7 666 114 7 230 625

Balanse 
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Note 2     Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.
Lønnskostnader består av følgende poster: 2014 2015 2016
Lønninger 2 968 888 3 603 802 3 436 493
Arbeidsgiveravgift 444 005 508 441 510 026
Pensjonskostnader 254 213 72 881 199 941
Andre lønnskostnader 200 683 130 890 152 799
Sum lønnskostnader 3 867 789 4 316 014 4 299 259

Antall årsverk sysselsatt 6 6 6

Godtgjørelser
Forb.leder Styret Forb.leder Styret Forb.leder Styret

Lønn 605 644 0 548 843 22 000 616 687 24 550
Annen godtgjørelse 53 438 0 196 335 0 8 590 0
Total godtgjørelse 659 082 0 745 178 22 000 625 277 24 550

Revisor 2014 2015 2016
Kostnadsført revisjonshonorar utgjør  35 000 35 000 23 000 eks mva
Andre tjenester 12 493 16 060 15 910 eks mva

Lån til ansatte
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til forbundsleder eller andre nærstående  parter.

Note 3  Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 4      Bundne midler 2014 2015 2016
I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 146 586 161 152 208 736

Note 5      Inntekter 2014 2015 2016
Annonsesalg 133 080 131 450 137 550
Abonnement 33 002 31 059 32 258
Kontingent 6 427 545 7 262 541 7 376 626
OU-midler 830 129 853 394 886 785
Diverse 0 0 -3 760
Sum inntekter 7 423 756 8 278 444 8 429 459

Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. 
Inntektsføring ved salg av annonser og abonnement skjer på leveringstidspunktet. Kontingent og OU-midler inntektsføres etter 
hvert som de mottas.

2014 2015 2016

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap 
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert 
avsetning for å dekke generell tapsrisiko. 

Noteopplysninger
Note 1       Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. 
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
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Note 6      Spesifikasjon OU-midler
2014 Adm KS Stat Spekter Oslo Kom Sum
% vis andel kostnader 82 % 14 % 0 % 4 % 1
Inngående saldo 96796183 % 50163108 % 2693172 % 0 % 1496524,63
Inntekter 0 616 470 190 088 8 393 15 178 830 129
Reisekostnader 57 635 124 207 31 252 0 2 484 215 578
Kurs 121 891 310 088 43 818 0 17 766 493 562
Andre kostnader 0 0 0 0 0 0
Sum kostnader 179 526 434 295 75 070 0 20 250 709 141
%-vis andel av adm -179 526 147 215 25 447 0 6 864 0
Kostnader OU-midler 0 581 510 100 517 0 27 114 709 141
Resultat 34 960 89 571 8 393 -11 936 120 988
Utgående saldo 1 002 922 591 203 35 325 0 1 629 449
Underskudd ført over res. 0 0 0 -11 936 -11 936

2015 Adm KS Stat Spekter Oslo Kom Sum
Prosent av kostnader 79,5 % 12,4 % 1,2 % 6,9 % 100 %
Inngående saldo 1 002 922 591 203 35 325 0 1 629 449
Inntekter 631 280 198 352 9 543 15 476 854 651
Reisekostnader 30 995 326 255 38 763 0 5 870 401 882
Kurs 110 593 557 595 86 766 8 391 48 752 812 096
Andre kostnader 6 846 0 0 0 6 846
Sum kostnader 141 587 890 695 125 529 8 391 54 622 1 220 824
%-vis andel av adm -141 587 116 852 16 468 1 101 7 166 0
Kostnader OU-midler 0 1 007 547 141 997 9 492 61 788 1 220 824
Resultat -376 269 56 355 -1 206 -46 312 -367 432
Utgående saldo 626 653 647 557 34 118 0 1 308 328
Underskudd ført over res. 0 0 0 -46 312 -46 312

2016 Adm KS Stat Spekter Oslo Kom Sum
% vis andel kostnader 78,1 % 17,0 % 0,5 % 4,4 % 100,0 %
Inngående saldo 626 653 647 557 34 118 0 1 308 328
Inntekter 0 648 739 215 394 7 160 15 492 886 785
Reisekostnader 51 245 230 477 46 172 0 1 482 329 375
Andre kostnader 123 691 537 679 121 001 4 550 41 926 828 848
Sum kostnader 174 936 768 156 167 173 4 550 43 408 1 158 223
%-vis andel av adm -174 936 136 662 29 742 810 7 723 0
Kostnader OU-midler 0 904 817 196 915 5 360 51 131 1 158 223
Resultat -256 078 18 479 1 800 -35 639 -271 438
Utgående saldo 370 575 666 036 35 918 0 1 072 529
Underskudd ført over res. 0 0 0 -35 639 -35 639

Note 7      Egenkapital og avsetninger
2014 Egenkapital Landsmøte Konfliktfond OU-fond SUM
Egenkapital og avsetninger pr 01.01 3 461 698       300 000           2 578 846       1 496 525        7 837 070       
Årets disponering -407 407        -300 000          77 819            132 925           -496 663        
Egenkapital og avsetninger pr 31.12 3 054 292       0 2 656 665       1 629 450        7 340 407       

2015 Egenkapital Landsmøte Konfliktfond OU-fond SUM
Egenkapital og avsetninger pr 01.01 3 054 292       -                    2 656 665       1 629 450        7 340 407       
Årets disponering -509 868        150 000           41 968            -321 121          -639 021        
Egenkapital og avsetninger pr 31.12 2 544 424       150 000           2 698 633       1 308 329        6 701 386       

2016 Egenkapital Landsmøte Konfliktfond OU-fond SUM
Egenkapital og avsetninger pr 01.01 2 544 424       150 000           2 698 633       1 308 329        6 701 386       
Årets disponering -480 181        150 000           67 994            -235 799          -497 986        
Egenkapital og avsetninger pr 31.12 2 064 243       300 000           2 766 627       1 072 530        6 203 400       
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Note 8        Bankinnskudd
Bokført saldo Herav renter Bokført saldo Herav renter Bokført saldo Herav renter

Bedriftskonto 6030.05.71568 479 355 2 899 255 385 1 140 578 137 266
Skattetrekk    6030.86.08940 146 586 332 161 152 131 208 736 98
Bedriftskonto 6039.05.64093 394 241 1 156 42 851 707 3 502 143
Kapitalkonto 6039.56.79123 2 675 893 59 296 2 714 118 38 225 21 103 6 986
Kapitalkonto 6005.09.03756 0 0 0 0 2 712 936 12 936
Kapitalkonto 6039.66.11646 4 276 169 91 841 4 249 419 59 422 3 495 204 14 898
Depositumk  6014.09.45903 0 0 26 024 24 0 0
Depositumk  6030.57.15452 154 942 908 155 096 155 155 201 105
SUM 8 127 185 156 432 7 604 045 99 804 7 174 819 35 432

2014 2015 2016

Kontrollkomiteens rapport for
landsmøteperioden 2014 - 2017

Sak 4

Kontrollkomiteen har i perioden bestått av:

Leder:   Ola Eiksund, Arendal bibliotek.
Medlemmer:  Ritha Helland, Bergen kommune, 

  Mette Rysjedal, Lørenskog bibliotek.
Varamedlem:  Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag/NTNU.

Ritha Helland gikk ut av komiteen våren 2017 grunnet annet verv 
i BF. Astrid Kilvik gikk fra samme tidspunkt inn som ordinært 
medlem av komiteen.

Kontrollkomiteen har til oppgave å vurdere forbundets løpende 
virksomhet i forhold til vedtekter og gjeldende vedtak (Bibliote-
karforbundets vedtekter § 10.1). Kontrollkomiteen skal holdes 
løpende orientert om virksomheten i forbundet. Alle vedtektsfes-
tede organ i forbundet plikter fortløpende å sende informasjon 
om sin virksomhet og referat fra sine møter til komiteen (§ 10.3). 
Kontrollkomiteen kan rette henvendelser til organ i forbundet når 
den finner det nødvendig. Kontrollkomiteen har ingen rett til å 
gripe inn i avgjørelsesprosesser i forbundet (§ 10.4). 

Komiteen har jobbet med utgangspunkt i forbundets målpro-
gram, vedtekter og budsjett, samt sakspapirer fra virksomheten i 
Bibliotekarforbundet. Komiteen har løpende mottatt alle sakspapirer 
og referater fra forbundsstyret. Komiteen har hatt 3 arbeidsmøter 
i perioden og ellers hatt kontakt pr. e-post og telefon. Kontakten 
med forbundsstyre og sekretariat har vært relevant og god.

Etter komiteens oppfatning er retning og intensjon i målpro-
gram, vedtekter og vedtak fulgt opp på en tilfredsstillende måte 

ut fra organisasjonens forutsetninger, og det er oppnådd gode 
resultater i perioden. Det har vært god økonomistyring. 

Komiteen er kjent med at det har vært utfordringer knyttet til 
samarbeid og arbeidsmiljø sentralt i BF denne perioden. Det har 
imidlertid vært arbeidet aktivt med å finne løsninger for å klargjøre 
roller og skape bedre samarbeidsforhold.

I det følgende vil komiteen kort kommentere arbeid og resultat 
knyttet til organisasjon og til målprogrammets hovedoverskrifter.

Organisasjon
Kontrollkomiteen vil særlig trekke fram følgende saker:

Ny hovedorganisasjon
På ekstraordinært landsmøte 14. november 2016 ble det 

enstemmig vedtatt at BF ville søke om opptak i hovedorgani-
sasjonen Unio. Unio vedtok i desember 2016 å ta opp BF som 
nytt medlemsforbund med virkning fra 1. januar 2018. Det er 
kontrollkomiteens oppfatning at det har vært grundige forarbeider 
og gode prosesser i organisasjonen fram mot vedtak. 

Organisasjonsutvalg (OU)
Forbundsstyret har fulgt opp forslag om tiltak for bedre lokal og 

regional rekruttering som ble lagt fram av OU i forrige periode. OU 
har fortsatt sitt arbeid og har fremmet ulike forslag til organisato-
riske og prosessuelle endringer. Disse har vært diskutert i forbunds-
styret og noen av forslagene vil bli fremmet på landsmøtet 2017. 

Lærende organisasjon
Kontrollkomiteen mener at arbeidet med prosjektet «Lærende 

organisasjon», som ble avsluttet ultimo mai 2015, har bidratt 

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Regnskapet tas til etterretning.
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til profesjonalisering av forbundets kommunikasjonsarbeid. BF 
framstår som mer synlig og mer tilstedeværende både internt og 
eksternt. Kontrollkomiteen mener det er viktig å videreføre dette 
arbeidet i kommende periode. 

Medlemsutvikling
Medlemsutviklingen viser en svak oppgang fra forrige periode. 

Det er kontrollkomiteens oppfatning at organisasjonen bør fort-
sette å styrke rekrutteringsarbeidet særlig i statlig sektor. 

Utvalg og komiteer
Forbundsstyret har i perioden nedsatt flere utvalg og komiteer, 

som f. eks. ytringsfrihets- og informasjonstilgangsutvalget, utvalg 
for økt fokus på statlig sektor og tariffutvalg for statlig sektor. Når 
det gjelder ytringsfrihetsutvalget, var konklusjonen at mandatet 
opplevdes uklart og arbeidet kom derfor ikke i gang. Dette viser at 
det kan være behov for grundigere vurdering av om nedsettelse av 
utvalg er hensiktsmessig, og at mandat utformes tydelig og konkret. 

A. Samfunnsliv

Flere store bibliotekpolitiske spørsmål har vært på agendaen i 
inneværende periode. Kontrollkomiteen vil trekke fram følgende 
saker:

Nasjonal bibliotekstrategi og e-boklån
BF var representert i referansegruppa for Nasjonal bibliotekstra-

tegi 2015-2018. Forbundet var positive til Nasjonalbibliotekets 
strategi, men viste til behov for oppfølging i forbindelse med 
implementering av tiltak. BF har vist mest engasjement når det 
gjelder NBs forslag til modell for utlån av e-bøker. Arbeidsgruppen 
for e-bøker har vært synlig og aktiv i den offentlige debatten om 
utforming av modell for e-boklån i folkebibliotek.

Ytringsfrihet
Spørsmål om ytringsfrihet har vært et tilbakevendende tema 

i perioden. Kontrollkomiteen kunne med glede konstatere at BF 
var førende i den bibliotekpolitiske debatten i etterkant av Charlie 
Hebdo-saken.

Innspill til stortingsmeldinger og lokalpolitikk
BF har gitt innspill til stortingsmeldinger blant annet om inte-

grering, skolebibliotek og kultur for kvalitet i høyere utdanning. 
Forbundet har også vært aktiv i ulike lokalpolitiske sammenhenger, 
f. eks. når det gjelder driften av bokbåten Epos, Hobøl og «post 
i bibliotek», nye Deichman og budsjettkutt for Halden bibliotek.

Selv om BF har markert seg på det bibliotekpolitiske området 
i perioden, mener kontrollkomiteen at forbundet bør posisjonere 
seg enda sterkere og tydeligere på bibliotekpolitikkfeltet i neste 
periode. Kontrollkomiteen mener at samarbeidet med andre 
aktører på bibliotekfeltet bør styrkes der det er hensiktsmessig. 

B. Arbeidsliv

Arbeidsmiljølova
BF deltok i den politiske streiken mot foreslåtte endringer i 

arbeidsmiljølova i januar 2015. Dette var en viktig politisk mar-
kering der BF gjorde et grundig arbeid. 

Arbeidstidskonflikten ved Deichmanske bibliotek
BF har i mange år engasjert seg i arbeidstidskonflikten 

ved Deichmanske bibliotek. Våren 2017 ble saken løst ved 
forhandlinger, og man unngikk dermed rettssak. Kontrollkomi-
teen mener BF har arbeidet godt med saken og bidratt til en 
minnelig løsning.

Medlemskonferanser
I perioden er det etablert to viktige møtesteder for BFs 

medlemmer. Både tillitsvalgtkonferansen og lederkonferansen 
fungerer som betydningsfulle arenaer for kompetanseutvikling, 
erfaringsutveksling, politikkutforming og for å skape et sterkere 
fellesskap for medlemmene i BF. Lederkonferansen er sentral for 
forbundets arbeid med å fokusere på bibliotekarer som ledere 
og bibliotekarkompetanse i lederfunksjoner. Kontrollkomiteen 
mener at disse konferansene er verdifulle nyvinninger som det 
er viktig å videreføre. 

Stillinger
BF har i perioden vært engasjert i flere saker om rekrutterings-

politikk og kompetansekrav. Dette gjelder f. eks. utlysninger av 
stillinger ved BiblioTøyen og biblioteksjefstillinger i mindre kom-
muner. Kontrollkomiteen ser at samarbeidet mellom regionalt og 
sentralt nivå har fungert godt i disse sakene. 

C. Lønn og tariff

Det er kontrollkomiteens oppfatning at BF har gjort et grundig 
arbeid med lønns- og tariffpolitikk i denne perioden. 

Lokale forhandlinger
I lønns- og tariffarbeidet er det avgjørende å fortsatt foku-

sere på fylkesleddet i organisasjonen med årlige samlinger for 
fylkesledere, flere forhandlingskurs og fylkesvise kick-off-møter 
i forkant av lokale forhandlinger. Kontrollkomiteen mener det 
kan være behov for å framskaffe ytterligere dokumentasjon om 
lønnsforhold for bedre å kunne sammenligne lønnsnivå mellom 
BFs medlemmer og andre høgskolegrupper. Dokumentasjonen 
kan være et nyttig verktøy både for bibliotekledere, forhandlere og 
tillitsvalgte i forbindelse med rekruttering og lønnsforhandlinger. 

Ny hovedorganisasjon
Med overgang til Unio som hovedorganisasjon vil BFs medlem-

mer organiseres sammen med andre høgskolegrupper, og kon-
trollkomiteen mener det er grunn til å forvente at dette vil bidra til 
lønns- og tarifforhold som samsvarer bedre med BFs målprogram. 

Ola Eiksund (sign.)
Astrid Kilvik (sign.)

Mette Rysjedal (sign.)

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Kontrollkomiteens rapport tas til etterretning.
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Kontingent for kommende 
landsmøteperiode

Sak 5

I BFs vedtekter heter det at ”Landsmøtet fastsetter kontin-
genten til forbundet”. 

Siden 1997 har BFs kontingent for yrkesaktive medlemmer 
vært definert som en viss prosentandel av medlemmets brut-
tolønn, begrenset av faste minimums- og maksimumssatser. 
Prosentsatsen har ligget fast siden 2001, mens minimums- og 
maksimumsbeløp har blitt justert opp ved flere anledninger, i takt 
med utviklingen i medlemmenes lønninger. Ikke yrkesaktive og 
studenter betaler et fast kronebeløp. Satsene for ikke yrkesaktive 
og studenter har ligget fast siden 1999. 

Siste endring av kontingenten ble vedtatt av landsmøtet i 
2014, med utgangspunkt i den merkbare lønnsutviklingen 
blant BFs medlemmer. Denne utviklingen hadde ført til at 
andelen av yrkesaktive medlemmer på maksimumskontingent 
i løpet av landsmøteperioden hadde steget fra 23 % til 57 
%. Landsmøtet vedtok derfor å justere maksimumsbeløpet 
opp fra kr. 460,- til kr. 600,- pr måned. Den forholdsvis store 
oppjusteringen ble begrunnet med behovet for å unngå at 
maksimalkontingent nok en gang ville bli normalkontingent 
(dvs. at flertallet av de yrkesaktive medlemmene betaler mak-
simalkontingent) i løpet av den kommende perioden. En slik 
utvikling ville stemme dårlig med den solidariske tankegangen 
bak prosentkontingenten. Denne tankegangen tilsier at alle 
medlemmer skal bidra til forbundet med en like stor andel av 
sin inntekt, og at det er rettferdig at de som tjener mest også 
skal bidra med mest i kroner.

Siden landsmøtet i 2014 har kontingentsatsene dermed 
vært som følger:

• Kontingenten for alle yrkesaktive utgjør 1,32 %  
av medlemmets bruttolønn

• Maksimal kontingent er kr 7200 pr år (kr 600 pr mnd.)
• Minimumskontingent er kr 2400 pr år (kr 200 pr mnd.) 
• Ikke-yrkesaktive betaler kr 250 pr år. 
• Studentmedlemmer betaler kr 100 pr skoleår. 

Medlemskontingenten bør stå i et rimelig forhold til tjenes-
tene som samlet sett ytes til medlemmene, men samtidig er 
det viktig at BF ikke oppfattes som et dyrt forbund å være 
medlem i. Forbundsstyret har i forbindelse med overgangen 
til Unio vurdert BFs kontingentnivå opp mot de øvrige Unio-
forbundene. Det er stor variasjon i både kontingentnivå og 
måten kontingenten beregnes på. BF ligger med dagens 
kontingentsatser nokså midt på treet, og det virker dermed 
fornuftig å holde fast ved den grunnleggende kontingentsatsen 
på 1,32 %. 

Minimumssatsen i BF er imidlertid høy sammenlignet med 
andre forbund som opererer med prosentbasert kontingent. 
Flere av disse forbundene har overhodet ikke noen minimums-
sats, og alle som har en slik sats ligger godt under BFs nivå 
på 200 kr pr mnd. Dette bør gi grunn til å vurdere om våre 
medlemmer med lav inntekt (under ca. 182 000, det vil i praksis 
si medlemmer med svært liten stillingsbrøk) betaler for mye for 
medlemskapet. En reduksjon av denne satsen til 100 kr/mnd vil 
gi BF reduserte inntekter på rundt 16 000 kroner på år, men 
likevel gi en merkbar kontingentreduksjon for en gruppe med 
svært lav inntekt.

Når det gjelder maksimumssatsen har lønnsutviklinga 
blant BFs medlemmer ført til at andelen yrkesaktive med-
lemmer på maksimumskontingent har steget fra 6 % til 
16 %. Den store økningen som ble vedtatt i 2014 har 
dermed fungert etter hensikten, nemlig at det det store 
flertallet av medlemmene betaler etter prosentsats gjen-
nom hele perioden. For å unngå at situasjonen utvannes 
igjen i løpet av kommende periode, er det nødvendig med 
en ny justering av maksimalsatsen. En årlig gjennomsnitt-
lig lønnsøkning på i overkant av 3 % (i tråd med SSBs 
prognoser) vil uten justering føre andelen medlemmer på 
maks-kontingent opp til ca. 35 % i løpet av treårsperioden. 
Hvis BF øker maksimumsbeløpet til kr 660 pr mnd (dvs et 
brytningspunkt på 600 000 i årsinntekt), vil andelen på 
makskontingent mot slutten av perioden igjen være på ca 
16 %. Kontingentinntektene vil øke med ca. 75 000 kroner 
pr år ved denne endringen isolert sett, altså uten hensyn 
til eventuell lønnsøkning i perioden. 

Dersom SSBs prognoser for lønnsvekst de neste årene slår 
til, vil det innebære en økning i BFs kontingentinntekter på 320 
000-380 000 kroner pr år (inkl. justering av minimums- og 
maksimums-beløp, men uten hensyn til evt. endring i medlem-
stallet), eller ca. 4 %. Dette er nødvendig for at BFs økonomi 
ikke bare skal holde tritt med kostnadsutviklingen, men også 
kunne avsette midler til konfliktfond og helst ha noe å gå på 
for å kunne videreutvikle organisasjonen. Det er dermed ikke 
behov for noen økning i prosentsatsen.  
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Forbundsstyret ser behovet for vekst i forbundets med-
lemstall, spesielt blant yrkesaktive. I den forbindelse kan det 
være et hensiktsmessig å bruke medlemskontingenten som et 
virkemiddel. Per i dag er medlemssatsene satt av landsmøtet. 
Forbundsstyret ber derfor om fullmakt fra landsmøtet til å 
kunne bruke kontingenten som et virkemiddel til å rekruttere 
nye og beholde eksisterende medlemmer. Tiltaket vil gjelde for 
enkelte medlemsgrupper, i tidsavgrensede perioder og innenfor 
forsvarlige økonomiske rammer.

BF mister mange medlemmer ved overgangen fra student-
medlemskap til ordinært medlemskap. Forbundsstyret ønsker 
å gjøre denne overgangen lettere, slik at flere tidligere student-
medlemmer blir stående som BF-medlemmer etter avsluttet 
utdannelse. Ett tiltak som kan bidra til dette er å gi betalingsfritak 
i en periode på seks måneder etter at studiet er avsluttet. Sjøl 
om dette kan gi noe reduserte inntekter på kort sikt, vil det på 
lang sikt trolig føre til flere yrkesaktive medlemmer og dermed 
ha en positiv økonomisk effekt. Forbundsstyret foreslår derfor 
at en slik ordning innføres fra og med 2018.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

Bibliotekarforbundets kontingent utgjør 1,32 % av medlemmets 
bruttolønn. 

Maksimum kontingent settes til kr 660 pr måned (kr 7920 pr. år). 

Minimum kontingent settes til kr 100 pr måned (kr 1200 pr. år). 

Ikke-yrkesaktive medlemmer: kr 250 pr år. 

Studenter: kr 100 pr skoleår. Ved overgang til ordinært medlemskap 
gis det betalingsfritak i seks måneder etter studiets avslutning.

Virkningsdato er 1. januar 2018.

Landsmøtet gir forbundsstyret fullmakt til å fravike kontingentsat-
sene for enkelte medlemsgrupper, i tidsavgrensede perioder og 
innenfor forsvarlige økonomiske rammer som et virkemiddel for å 
rekruttere og beholde medlemmer. Forbundsstyret må rapportere 
om eventuelle tiltak på neste landsmøte.

Godtgjøring til forbundsstyremedlemmer
Sak 6

BFs vedtekter, § 7.6 e) fastslår at landsmøtet skal behandle 
"godtgjøring av forbundsstyrets medlemmer". Denne godtgjøringa 
ble innført gjennom en vedtektsendring vedtatt av landsmøtet 
2014, etter forslag fra organisasjonsutvalget som hadde arbei-
det i foregående landsmøteperiode. Godtgjøringa skal være en 
kompensasjon for bruk av fritid ut over de rettighetene som gis i 
avtaleverket som det enkelte medlem er underlagt i sitt ordinære 
arbeid. Godtgjøringa skal ikke gjelde de forbundsstyremedlem-
mene som er helt eller delvis frikjøpt for sitt arbeid i BF. For disse 
skal frikjøpet dekke denne tidsbruken. 

Landsmøtet vedtok at godtgjøringa settes til kr 400,- pr for-
bundsstyremøte og 250,- pr AU-møte for perioden 15. november 
2014 til landsmøtet 2017, og gjelder også for telefonmøter. For-
bundsstyret opplever ved avslutninga av denne første perioden 
med honorering at de nåværende satsene utgjør en rimelig 
kompensasjon, og ser ikke at det er behov for å endre satsene 
for kommende periode.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Godtgjøringa for forbundsstyrets medlemmer settes til kr 400,- pr 
forbundsstyremøte og kr 250,- pr AU-møte for perioden 24. no-
vember 2017 til landsmøtet 2020, og gjelder også for telefonmøter.

Konfliktfondets størrelse
Sak 7

Landsmøtet i 2014 fattet følgende vedtak om konfliktfondets 
størrelse: 

Konfliktfondet skal til enhver tid utgjøre 0,5 % av samlet brutto 
lønnsmasse for BFs yrkesaktive medlemmer. 

Dette vedtaket har blitt fulgt opp av forbundsstyret med nød-
vendige avsetninger siden landsmøtet i 2014. Forbundsstyret vil 
derfor foreslå at tilsvarende vedtak gjøres for landsmøteperioden 
2018 – 2020. 

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Konfliktfondet skal til enhver tid utgjøre 0,5 % av samlet brutto 
lønnsmasse for BFs yrkesaktive medlemmer. 
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Veiledning for BFs valgkomité
Sak 8a

Forbundsstyret ser behov for enkelte justeringer i valgkomiteens 
veiledning og fremmer følgende forslag: 

Veiledning for BFs valgkomité

1. Valgkomitéen er saksforbereder for landsmøtet og skal 
fremme forslag på kandidater til verv som står på valg på 
landsmøtet, bortsett fra ny valgkomité. 

2. Valgkomitéen må skaffe seg nok informasjon til å danne 
seg en begrunnet oppfatning om hvilke kvalifikasjoner som 
trengs i de ulike vervene, inkludert forbundsleders funksjon 
som daglig leder i sekretariatet. 

3. Valgkomitéen bør gjennomføre intervju av kandidater til 
vervene som forbundsleder og nestleder.

4. Valgkomitéen må vurdere aktuelle/potensielle kandidater 
opp mot kvalifikasjonene som trengs til vervene.

5. Valgkomitéen skal forvisse seg om at kandidatene de foreslår 
er valgbare og villige til å påta seg verv. 

6. Kandidatene bør så langt som mulig speile medlemsmassen 
i forhold til kjønn, geografi og sektorer.

7. Valgkomitéen står fritt til å foreslå en eller flere kandidater 
til det enkelte verv.

8. Valgkomitéen skal legge fram relevante opplysninger om 
kandidatene, gjerne med en kort CV og omtale/egenomtale. 
Omtalene skal være relativt likeartede i omfang og hva de 
omtaler.

9. Valgkomitéens innstilling bør sendes landsmøteutsendingene 
sammen med andre landsmøtedokumenter. Komitéens leder 
lager en arbeidsplan for å overholde denne tidsfristen.

10. Valgkomitéen møter på landsmøtet, og komitéen legger 
fram innstillingen i møtet. Hver av valgkomitéens medlem-
mer har rett til å gjøre rede for sitt standpunkt i tilfelle det 
er delt innstilling.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Veiledning for Bibliotekarforbundets valgkomite vedtas.

Alle landsmøtesakene, 
både de som står i 
dette nummeret av 
Bibliotekaren og de 
som måtte komme i 

tida fram mot 
landsmøtet, 
finner du på 

BFs nettsider:

bibforb.no 



Bibliotekaren  8/201740   40   

BFs LANDSMØTEDAGER 23. - 24. NOVEMBER 2017  

Bibliotekarforbundet (BF) skal være det naturlige valg av fagfor-
bund for alle bibliotekarer.

BF er et landsomfattende, partipolitisk uavhengig profesjons-
forbund. BFs formål er å arbeide for å sikre og bedre medlem-
menes lønns- og arbeidsvilkår, høy kvalitet i utdanningen og i 
utøvelse av faget. BF skal arbeide for å styrke medlemmenes 
rolle i arbeidslivet.

Som organisasjon bygger BF på demokratiske prinsipper og 
medlemmenes medbestemmelse, fellesskap mellom medlem-
mene og faglig og bibliotekpolitisk engasjement. BF forsvarer 
den frie forhandlingsretten.

BF har en struktur der tillitsvalgte utgjør en sentral rolle ved å 
bidra til å sikre gode, velfungerende arbeidsplasser til fordel for 
medlemmer og samfunnet. 

BFs målprogram er styrende for forbundets aktiviteter i perioden 
2018-2020, og bygger på temaene kompetanse, arbeidsliv, lønn 
og utvikling av BF som organisasjon.

I perioden skal forbundet ha et særlig fokus på områdene:

• Ledere
• Skolebibliotek 
• Lokale forhandlinger

A. Sikre bruk av bibliotekarenes 
    kompetanse i samfunnet

Bibliotekarforbundet mener at bibliotekarkompetanse er viktig i 
dagens og framtidens samfunn. Det gjelder blant annet innenfor 
kunnskapsorganisering og formidling av informasjon og kultur. BF 
skal arbeide for å synliggjøre bibliotekarenes rolle og funksjon i 
samfunnet, sikre deres høye faglige og yrkesetiske standard og 
legge til rette for at forskning og utvikling innenfor fagområdet 
gjøres kjent. 

Bibliotekarforbundet mener videre at digital kompetanse og 
evnen til å strukturere, kvalitetssikre og framskaffe informa-
sjon er viktige faglige kvalifikasjoner som understøtter andre 
faggrupper i samfunnet. Behovet for slik kompetanse er 
gjeldende også i bransjer som ikke har tradisjon for å ansette 
bibliotekarer, men der kompetansen vil kunne høyne det 
samlede resultatet. 

I perioden 2018-2020 vil Bibliotekarforbundet arbeide for: 

1. Å styrke og videreutvikle bibliotekenes posisjon i samfunnet.
2. Å synliggjøre bibliotekforskning og -utvikling.

3. Å være tydelig i den bibliotekpolitiske debatten og sette 
bibliotekfaglige saker på dagsorden.

4. Arbeide for at bibliotekarutdanningene holder en høy fag-
lig standard.

5. Å øke etterspørselen etter bibliotekarers kompetanse og 
utvide arbeidsmarkedet for bibliotekarer. 

6. Flere stillinger med krav om masterutdanning for biblio-
tekarer. 

7. Fagutdannede bibliotekarer i alle sektorer, herunder:
a. fagutdannet biblioteksjef i 100 % stilling i alle kom-

muner. 
b. bibliotekarkompetanse inn i grunnskolen.
c. fagutdannede bibliotekarer i alle skolebibliotek i den 

videregående skole.
d. skolebibliotekarene som en del av skolens pedagogiske 

tilbud.
e. fagutdannede bibliotekarer i universitets- og høgskole-

sektoren.

B. Sikre et godt arbeidsliv for bibliotekarer

Bibliotekarforbundet skal arbeide for at alle bibliotekarer 
har et godt arbeidsliv. Et godt arbeidsliv forutsetter en god 
balanse mellom privatliv og arbeidsliv, godt arbeidsmiljø, 
medbestemmelse, mulighet for karriereutvikling og løpende 
kompetanseutvikling. 

Bibliotekarforbundet skal arbeide for at opparbeidde rettigheter 
som er lov- og avtalefestet forsvares og videreutvikles.

I perioden 2018-2020 vil Bibliotekarforbundet arbeide for: 

1. Å sikre rammene for et godt arbeidsmiljø på bibliotekarenes 
arbeidsplasser. 

2. At normalarbeidsdagen er utgangspunkt for de ansattes 
arbeidstid og at det kompenseres i form av lønn der man er 
nødt til å avvike fra denne. 

3. At seniortiltakene i arbeidslivet videreutvikles. 
4. At bibliotekarstillinger som hovedregel skal være hele.
5. At bibliotekarer i løpet av sin karriere alltid har mulighet for 

karriereutvikling og løpende kompetanseutvikling.
6. At bibliotekarer sikres de beste muligheter for å utvikle sin 

lederkompetanse.
7. Gode finansieringsordninger for etter- og videreutdanning.

C. Sikre at medlemmenes lønn avspeiler deres 
    utdanning, kompetanse, erfaring og ansvar.

Bibliotekarforbundet skal arbeide for at medlemmenes lønns-
nivå og lønnsutvikling samsvarer med utdanning, kompetanse 
og ansvar. Bibliotekarforbundet arbeider for å sikre reallønn 
og for at bibliotekarers lønn samsvarer med andre yrkesgrup-
per med samme utdanningsnivå og / eller likt ansvar. Alle 
forhandlinger skal i tillegg søke å utjevne kjønnsbetingede 
lønnsforskjeller. 

Bibliotekarforbundets målprogram 2018-2020
Sak 9
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I perioden 2018-2020 vil Bibliotekarforbundet arbeide for:

1. Å sikre medlemmenes reallønn. 
2. At forhandlingsmodellene i offentlig sektor beholder både 

et sentralt og et lokalt forhandlingsnivå, slik at en generell 
og rimelig lønnsutvikling for alle medlemmer sikres samtidig 
med at lokale behov ivaretas. 

3. Å forsvare pensjonsrettighetene i de offentlige tariffområdene 
og arbeide for at endringer ikke fører til dårligere vilkår for 
medlemmene.

4. At etter- og videreutdanning skal gi lønnsmessig uttelling. 
5. At stillingskoder innenfor et tariffområde avspeiler faktisk 

stillingsstruktur for å kunne sammenligne lønn og innhold 
i stillinger.

6. At ledere får lønn i samsvar med sitt ansvar.
7. Forhandlingsrett ved alle de steder der BF er representert.

D. Utvikling av BF som organisasjon 

Bibliotekarforbundet skal arbeide for å utvikle og tilpasse de 
organisatoriske rammene for å nå forbundets mål. 

I perioden 2018-2020 vil Bibliotekarforbundet arbeide for:

1. Å verve nye og beholde medlemmer. 
2. Å videreutvikle BFs medlemsfordeler.
3. Å opprette mentorordning for ledere.
4. Å etablere tariffutvalg.
5. At lokale tillitsvalgte skal kunne utføre sine verv med pro-

fesjonalitet og kompetanse gjennom en grundig og effektiv 
opplæring.

6. At medlemmene er informert om sine rettigheter og mulig-
heter for lønnsutvikling.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Målprogram for 2018-2020 vedtas.
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Forslag til budsjett 2018 - 2020

Sak 10

Nedenfor følger forbundsstyrets forslag til budsjett for neste 
landsmøteperiode. Forbundsstyret foreslår at BF fra 2018 går 
over til å føre regnskap etter regnskapsstandarden "NRS(F) 
- God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner" i stedet for 
som hittil etter "NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak". 
For BF vil dette først og fremst innebære at regnskapet skal 
føres som aktivitetsregnskap i stedet for som resultatregnskap. 
Budsjettforslaget er satt opp i henhold til dette.

Det tradisjonelle resultatregnskapet er innrettet mot virksomhet 
som har som formål å generere fortjeneste for eierne, og gir 
ikke informasjon om bruken av midler sett i forhold til et ideelt 
formål. Hensikten med et aktivitetsregnskap er å vise hvordan 
anskaffede midler er anvendt i løpet av regnskapsåret. Brukeren 
av regnskapet skal kunne lese av regnskapet hvordan organisa-
sjonen har finansiert sine aktiviteter, hvordan midlene er anvendt 

til aktiviteter som skal realisere organisasjonens formål, hvor 
mye som er brukt på administrasjon, og hvor store kostnader 
som er påløpt til å anskaffe midler. 

Sammenlignet med tidligere budsjett- og regnskapsoppsett er 
den mest iøynefallende forskjellen for BF at lønns- og perso-
nalkostnader, som gjerne har utgjort bortimot halvparten av de 
totale kostnadene, nå skal fordeles på de ulike budsjettområ-
dene. Det blir dermed tydeligere hvordan forbundets ressurser 
faktisk benyttes, og regnskapet blir bedre egna til å svare på det 
ganske grunnleggende spørsmålet: "Hva er det egentlig dere 
bruker kontingenten til?"

Regnskapsstandarden stiller visse krav til hvordan inntekter 
og kostnader skal presenteres. Det er for eksempel obliga-
torisk å vise kostnader til anskaffelse av midler og kostnader 
til administrasjon på egne linjer. Det er imidlertid adgang til 
selv å definere hvordan man grupperer og presenterer øvrige 
aktiviteter. Forbundsstyret foreslår at det benyttes følgende 
budsjettområder:

Budsjettområde
Omfatter tidligere 

budsjettlinjer
Stillings-
andeler

Anskaffelse av midler
(Medlemsverving, annonsering, tiltak for å beholde medlemmer)

Markedsføring 0,20

Administrasjon
(Kostnader til husleie og drift av kontor, personaladministrasjon, regnskap 
og revisjon, medlemssystem mm)

Husleie
Drift kontor
Reiser og møter (33 %)
Diverse

1,33

Rådgivning og forhandling
(Kontingent til Unio, deltakelse i sentrale og lokale lønnsforhandlinger, 
individuell rådgivning, advokattjenester mm)

Reiser og møter (67 %)
Advokathonorar
Kontingent HO
(Streik)

1,80

Organisatorisk og politisk arbeid
(Drift av forbundets organer, utredninger, påvirkningsarbeid,  
internasjonalt mm)

Forbunds-/Landsstyret
Landsmøte
Fylkeslag

0,40

Kurs og opplæring
(Kurs for tillitsvalgte og medlemmer, stipend mm)

Kurs
Stipend

0,40

Kommunikasjon og publisering
(Produksjon og distribusjon av Bibliotekaren, nyhetsbrev, nettsider,  
sosiale medier mm)

Bibliotekaren/kommunikasjon 1,00
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Fordelinga av stillingsandeler tar utgangspunkt i at BFs ansatte  i perioden vil utgjøre 5,13 årsverk, og 
er et estimat for hvordan ressursbruken for staben som helhet fordeler seg på de enkelte 
budsjettområdene.  
 
Forbundsstyret foreslår følgende aktivitetsbudsjett for perioden 2018 – 2020: 
 

 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Budsjett for 2018-2020 vedtas. 

Anskaffede midler Budsj. 2018 Budsj. 2019 Budsj. 2020
Medlemskontingent 7 752 000 8 012 000 8 328 000
Opplysnings- og utviklingsmidler 989 000 1 023 000 1 063 000
Abonnement/annonser 107 000 107 000 107 000
Renteinntekter 25 000 25 000 25 000
Andre inntekter 10 000 10 000 10 000
Sum anskaffede midler 8 883 000 9 177 000 9 533 000
Forbrukte midler
Markedsføring og medlemsverving - 300 000 300 000 300 000
Lønn og personal* - 160 000 165 000 172 000

Kostnader ti l  anskaffelse av midler - 460 000 465 000 472 000
Advokathonorar - 350 000 350 000 350 000
Hovedorganisasjon - 450 000 465 000 484 000
Møter og reiser - 139 000 105 000 141 000
Lønn og personal* - 1 370 000 1 417 000 1 473 000

Rådgivning og forhandling - 2 309 000 2 337 000 2 448 000
Forbunds-/landsstyret - 240 000 248 000 258 000
Fylkeslagene - 190 000 196 000 204 000
Landsmøte - 0 0 500 000
Internasjonalt arbeid - 50 000 50 000 50 000
Lønn og personal* - 331 000 342 000 356 000

Organisatorisk/politisk arbeid - 811 000 836 000 1 368 000
Kurs - 984 000 1 017 000 779 000
Stipend - 120 000 120 000 120 000
Lønn og personal* - 289 000 299 000 311 000

Kurs og opplæring - 1 393 000 1 436 000 1 210 000
Bibliotekaren/kommunikasjon - 642 000 663 000 689 000
Lønn og personal* - 864 000 893 000 929 000

Kommunikasjon og publisering - 1 506 000 1 556 000 1 618 000
Drift kontor - 706 000 730 000 759 000
Husleie - 600 000 613 000 627 000
Møter og reiser - 68 000 51 000 70 000
Lønn og personal* - 986 000 1 020 000 1 061 000
Finanskostnader - 0 0 0
Diverse - 10 000 10 000 10 000

Administrasjonskostnader - 2 370 000 2 424 000 2 527 000
Sum forbrukte midler - 8 849 000 9 054 000 9 643 000
Årets aktivitetsresultat 34 000 123 000 -110 000

* SUM lønn og personal 4 000 000 4 136 000 4 302 000

Aktivitetsbudsjett 2018-2020

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Budsjett for 2018-2020 vedtas.
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Forslag til vedtektsendringer

Sak 11

Forbundsstyret legger fram disse forslagene til vedtektsendringer:

§ 2 Medlemskap

§ 2.2

Nåværende: 
Bibliotekarstudenter kan opptas som studentmedlemmer. Stu-
dentmedlemsskap gir ikke rett til bistand i arbeidsforhold, men 
er for øvrig å regne som et ordinært medlemskap. Etter endt 
bibliotekarutdanning må vitnemål sendes BF før medlemmet kan 
registreres som ordinært medlem. Medlemmer under etter- og 
videreutdanning kan registreres som studentmedlemmer i stu-
dieperioden dersom man er fulltidsstudent.

Forslag til ny: 
Bibliotekarstudenter kan opptas som studentmedlemmer. Stu-
dentmedlemskap gir ikke rett til bistand i arbeidsforhold, men 
er for øvrig å regne som et ordinært medlemskap. Etter endt 
bibliotekarutdanning må vitnemål sendes BF før medlemmet kan 
registreres som ordinært medlem. Yrkesaktive medlemmer kan 
ikke gjeninntre som studentmedlemmer ved videreutdanning 
på fulltid, men registreres som ikke-yrkesaktive i utdannings-
perioden. 

Begrunnelse: 
Endringen foreslås for å spesifisere at studentmedlemskap skal 
være for studenter i grunnutdanning, før de starter på yrkeslivet 
som bibliotekarutdannede. Medlemmer som tar videreutdanning 
på fulltid skal ikke være studentmedlemmer, men registreres 
som ikke-yrkesaktive i utdanningsperioden da dette gir tilgang 
til bistand og gir rett til å beholde ordinære forsikringer gjennom 
Bibliotekarforbundet.

§ 10 Kontrollkomité

§ 10.2

Nåværende: 
Kontrollkomitéen er valgt av landsmøtet og består av en leder og 
2 medlemmer, med 1 varamedlem.

Forslag til ny: 
Kontrollkomitéen er valgt av landsmøtet og består av en leder 
og 2 medlemmer, med 1 varamedlem. Medlemmene kan ikke ha 
andre verv regionalt eller sentralt i Bibliotekarforbundet.

Begrunnelse: 
Dette skal være en uavhengig komite.

§ 12 Fylkeslag
§ 12.6

Nåværende:
d) Valg:

Leder av fylkeslaget
2 medlemmer til fylkeslagets styre, hvorav en er vararepre-
sentant til landsstyret
2 varamedlemmer til fylkeslagets styre
2 medlemmer til valgkomité (foreslås av styret)
1 varamedlem til valgkomité (foreslås av styret)
Delegater og varadelegater til landsmøtet (velges i år med 
ordinært landsmøte, foreslås av styret). Valg til det enkelte 
verv kan gjøres for ett eller to år, og må fremgå av protokollen.

Forslag til ny: 
d) Valg:

Leder av fylkeslaget
2 medlemmer til fylkeslagets styre, hvorav en er vararepre-
sentant til landsstyret
2 varamedlemmer til fylkeslagets styre
2 medlemmer til valgkomité (foreslås av styret)
1 varamedlem til valgkomité (foreslås av styret)
Delegater og like mange varadelegater til landsmøtet (velges 
i år med ordinært landsmøte, foreslås av styret).
Valg til det enkelte verv kan gjøres for ett eller to år, og må 
fremgå av protokollen.

Begrunnelse: For å sikre full representasjon fra alle fylkeslag på 
landsmøte er det viktig at det velges nok varadelegater. Dette 
bør derfor framgå av vedtektene. 

§12.7
Forslag til ny: 
Når fylkeslagets styre finner at særlig viktige saker gjør det nød-
vendig eller når minst 1/4 av fylkeslagets medlemmer krever det, 
skal styret sammenkalle til ekstraordinært årsmøte med minst 14 
dagers skriftlig varsel. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle 
de sakene som var årsaken til at det ble sammenkalt.

Begrunnelse: 
I gjeldende vedtekter er ikke ekstraordinært årsmøte i fylkesla-
gene nevnt, men det kan oppstå situasjoner der dette vil være 
nødvendig, for eksempel for suppleringsvalg av landsmøtedele-
gater. Muligheten for å gjennomføre ekstraordinært årsmøte bør 
derfor vedtektsfestes.

Dagens §12.7 - §12.10 forskyves tilsvarende. 
 

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Forbundsstyrets forslag til vedtektsendringer vedtas.
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Valg

Sak 12

Valgkomitéens innstilling til nytt forbunds-
styre og ny kontrollkomité i BF 2017-2020:
Forbundsstyre:

Leder:
Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek

Nestleder:
Veronicha Angell Bergli, Finnmark fylkesbibliotek

Styremedlemmer:
Anne Husøy, Fræna folkebibliotek
Kathrin Luneborg Kvilstad, Jåttå videregående skole
Glenn Karlsen Bjerkenes, Universitetsbiblioteket i Oslo
Miriam Bakkeli, Folkehelseinstituttet  
Aleksander Kristung, Asker bibliotek

Varamedlemmer:
1. vara:  Linda Rasten, Vestby bibliotek
2. vara:  Sigrid Nesland, Åmli bibliotek
3. vara:  Kjersti Gulli Lunde, Sandefjord bibliotek
4. vara:  Sophie Essmat, Høgskolen i Oslo og Akershus
5. vara:  Elisabeth Reinertsen, Student Høgskolen i Oslo og Akershus

Kontrollkomité:

Leder:  Monica Roos, Universitetet i Bergen
Medlemmer: Monica Skybakmoen, Elverum bibliotek
  Randi Egge Svendsen, Moss bibliotek
Vara:  Mette Rysjedal, Lørenskog bibliotek

22. september 2014

Susanne Baumgärtel, leder Kristin Østerholt  Ingrid Erics  on

Forbundsstyrets innstilling til ny valgkomité
Forslaget legges fram på landsmøtet.
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Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til 
stipend for studentmedlemmer i BF. 

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

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. 

Studentstipend tildeles normalt kun til konferanser/seminarer i inneværende semester.

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

Søknad sendes til bf@bibforb.no

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

Stipend til studentmedlemmer

- Jeg har fundert på hvorvidt biblioteket et en kulturinstitusjon, en kunnskapsinstitusjon 
eller en utdanningsinstitusjon. Svaret er at det er alle tre.

Det sa Unio-leder Ragnhild Lied da 
hun innledet på Bibliotekarforbundets 
lederseminar, som gikk av stabelen 25. 
- 26. september.

Rundt 35 bibliotekledere fra Longyear-
byen til Horten var samlet på Garder-
moen for å diskutere ulike spørsmål og 
få faglig input om blant annet omstilling, 
lederutvikling og endringsledelse.

Konflikter i arbeidshverdagen
Et tema som ble tatt opp var hvordan 

konfliktsituasjoner og uønsket adferd 
fra brukere påvirker arbeidsmiljøet i 
folkebibliotek, som var en presentasjon 
av masteroppgaven til Cecilie Røe og 
Anne Clementz med tittelen «Der ingen 
ville se, at så mye kunne skje». De har 
her gjort et nybrottsarbeid i Norge, og 
biblioteklederne fikk fakta og tall å ta 
med hjem og jobbe videre med. Clemetz 
og Røe fant nemlig at 60 prosent av de 

Bibliotek - tre i ett
Unio-leder Ragnhild Lied:

spurte har opplevd konfliktsituasjoner i 
arbeidshverdagen, og 40 prosent har 
meldt hendelser til politiet.

– Dette er alt fra krangling brukere 
imellom til barneprostitusjon. De ansatte 
har ikke kompetanse til å takle denne 
type hendelser, så 80 prosent av de 
spurte etterlyser opplæring, fortalte de 
to. De jobber nå med å utvikle nettopp 
et kurs for bibliotekansatte i håndtering 
av konfliktsituasjoner.

Profesjonene må samarbeide
Men det var altså Unio-lederen som 

åpnet med en innledning der hun ønsket 
bibliotekarene velkommen i Unio. Det 
er snaut ett år siden BF ble innlemmet 
i Unio og Lied understreket hvordan vår 
profesjon supplerer de andre forbundene 
i Unio.

Hun snakket om press på arbeidstid og 
det å få profesjonene til å samarbeide på 

den enkelte arbeidsplass – eksempelvis 
lærerne og bibliotekarene ute i skolene.

– Vi har hørt om bibliotekarer som 
åpner dørene til biblioteket om kvelden 
fordi de arrangeres konsert, og får be-
skjed om at lønnen er gratis inngang til 
konserten. Ingen vil bli oppfattet som 
negative, men grenseoppgangen mellom 
jobb og fritid skal og må være tydelig, sa 
hun blant annet. 

Unio-leder Ragnhild Lied på BFs ledersamling. 
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Biblioteklokaler som stikker seg ut

Biblioteket er både en ressurs og 
et sosialt samlingssted, sier arki-
tektene Koning Eizenberg Archi-
tecture om bibliotekfilialen Pico 
Branch i Santa Monica, California. 
Den ligger i et parkområde med 
leiligheter for lavinntektsfamilier 
på den ene siden og villastrøk 
på den andre. Arkitektene satset 
på en fasade som viser fram den 
varierte aktiviteten i biblioteket.



Biblioteksjef, 100 % fast - 2. gangs utlysning

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1039&ProjectId=144080&MediaId=5[18.09.2017 10.00.57]

Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for
innbyggere og besøkende? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier:
åpenhet – respekt – humor.

Enhet for kultur og bibliotek søker:

Biblioteksjef, 100 % fast - 2. gangs utlysning

100 % fast stilling - 2. gangs utlysning.

Stillingen er organisert i kultur- og bibliotekenheten. I tillegg til folkebiblioteket inneholder enheten kultur og
fritid, eTeateret kino- og kulturhus samt Lillesand by og sjøfartsmuseum. Biblioteksjefen rapporterer til
enhetsleder.

Lillesand folkebibliotek har fantastiske lokaler med sjøutsikt midt i sentrum, og fungerer som en møteplass i
lokalsamfunnet. Biblioteket har 3,3 årsverk. 

Tiltredelse:
Tiltredelse etter avtale.

Arbeidstid:
Den som blir ansatt går inn i bibliotekets vaktordning med lørdagsvakt hver fjerde uke.

Ansvarsområde/hovedoppgaver:
Drift og videreutvikling av biblioteket i tråd med føringer i samfunnet, og med hovedvekt på
voksenavdelingen.

Utdannelse/erfaringer:
Godkjent bibliotekarutdanning.
Relevant ledererfaring
Gode IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper:
Gode litteraturkunnskaper og evne til å formidle litteratur
Arbeide selvstendig, men samtidig like å jobbe i team
God evne til kommunikasjon og samhandling
Utviklingsorientert
Utadvendt og serviceinnstilt

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler
Et faglig og godt arbeidsmiljø

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Enhetsleder Magne Haugen på telefon 99224283.

Søknadsfrist:
17.10.17.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et
eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25 gjør vi oppmerksom
på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

Nusam eat aut dolore volendes nimus de con peribus 
aut officto et eatiatis rerorepture nis nullesti repreperum 
faci aut pro etur acculpa pratem undio vercidelis excea 
quo voluptia voluptata postiam ium, quo blaces comniss 
itaquatio. Unt liqui reste officit, omnis.

Stilling ledig.......

Stillingen og Stillingen
100% stilling..........

Nusam eat aut dolore volendes nimus de con 
bus aut offictoCatio te magnatquid eum sitiisqui.
Ut quamus volor a nobitiur as eum in corrum que 
as aut velenimi, id est, omnis ium reptatur.

Om jobben:  quidelit, quos magnima gnatem et 
alibus eatiis abo. Neque doluptatem. Itatia cor 
solorehent ea arum fuga. Ut quamus volor a nobi-
tiur as eum in corrum que as aut velenimi, id est, 
omnis ium reptatur.

Om deg: aceatem laces inis re sum rate pelende 
llatet omnis consed que nonsectus, id ullignam 
eaturio nsequi beatium aliberro et periore.
Emquid eum delentur as est quidit et magnim 

Kontaktinfo: omnis doloritium remporro blab is 
impos molores nobit, quiasitios nonsequ asseque 
ipiet, to eum id et qui dolorenda.
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Jan-Egil Jan-Egil Holter-Wilhelmsen er ut-
dannet bibliotekar fra Høgskolen i 
Oslo i 2008. Han har i mange år 

jobbet ved  Horten bibliotek. I Bibliotekaren reflekterer han over  
hendelser og fenomener på eget bibliotek, med blikket rettet 
også utover på de store spørsmålene.

I dag ble jeg jaget ut av kontoret mitt, 
det var ingen stor spenning mellom 
kollegene som satt der eller interne 
gnisninger blant staben som var skyld 
i dette. Eimen fra bilen som sugde opp 
kloakk utenfor vinduet vårt sørget for at 
jeg tok laptopen under armen og fant 
meg en plass ute i lokalet vårt, der ute 
blant de som holder oss i ånde: lånerne, 
brukerne eller hva man nå enn velger å 
kalle dem.

Jeg får sitte i fred i sofaen jeg har 
kapret, en kopp kaffe ved siden av meg 
og laptopen på bordet foran meg. Tidli-
gere har jeg fått høre at det ikke akkurat 
lyser “bibliotekar”, og sittende her bøyd 
over skjermen er det ingen som spør 
meg om bøker, utskrifter eller andre 
bibliotekting. Det er nesten så jeg føler 
at jeg er undercover på min egen ar-
beidsplass! Rundt meg er det en variert 
gruppe folk. Jeg ser unge og gamle, folk 
som lyser av penger og folk som lyser 
av mangel, folk som er klinkende edru 
og andre som trenger en kikkert for å i 
det hele tatt se nykterheten. Og det er 
alle mulige kombinasjoner og grader av 
dette blant dem. I “båsen” 
bak meg sitter en gruppe 
jenter og ruller terninger, 
de spiller rollespill, “Harry 
Potter” virker det som. 

Greit nok så er det oftest 
bare rollespillere her på 
mandager, men ser du bort 
i fra dem er dette en miks 
vi er vant til å se hver dag. 
Sittende her med alle disse 
folkene myssende rundt 
meg slår det meg hvor sjel-
dent det er å se en slik vari-
ert gruppe andre steder her 
til lands. Og det er vel noe 

av det jeg liker best med denne jobben. 
Den store variasjonen folk jeg får lov til 
å møte! Noen av møtene er morsomme, 
de fleste er hyggelige, noen er så frykte-
lig såre. Her jeg sitter nå kan jeg høre 
dusinvis av samtaler, som strekker seg 
fra det trivielle til det hyggelige,  til det 
deprimerende. Den unge kvinnen som 
låner en pc for å sende bilder av sin 
ganske ferske baby og kommer i samtale 
med den eldre mannen som sitter ved 
pc’n ved siden av. Det unge, rusede 
paret som researcher kvinnefengsler for 
å finne ut hvor det vil være verst å havne. 
“Biblioteket - fra krybben til graven” er 
noe jeg har hørt bli sagt, og bare ved 
å vri litt på hodet så ser jeg folk fra alle 
deler av den reisen.

Da jeg for en del år siden ble gjort 
oppmerksom på at det fantes en utdan-
nelse for bibliotekarer tenkte jeg at det 
var den perfekte jobben for meg. Jeg 
elsket jo å lese! Ingen ble overrasket 
over at jeg ville bli bibliotekar, jeg gikk jo 
med nesa i en bok hele tiden. Lite visste 
jeg at det ikke var bøkene som ville bli 
den mest givende delen av jobben som 

bibliotekar, men menneskene jeg møter 
her. Ei heller forstod jeg hvor viktig dette 
stedet er for mange mennesker. Jeg er 
en ganske heldig fyr, og før jeg begynte 
å jobbe som bibliotekar så slo det meg 
ikke at biblioteket kunne være mer enn 
et sted jeg lånte bøker og kanskje fikk 
meg et par minutter i stillhet. Nå derimot 
er jeg veldig klar over det. Og jeg skulle 
ønske flere utenfor bransjen hadde blitt 
mer klar over det. 

Rundt meg har det blitt litt roligere 
igjen, før gruppen av brett-og rollespil-
lere straks inntar bord og grupperom 
her. Nå som jeg har løftet hodet er 
det flere som kjenner meg igjen, noen 
stopper og snakker litt, andre nikker 
i forbifarten. Dette var det ingen som 
fortalte meg da jeg begynte å studere! 
Jeg lurer på om vi hadde rekruttert flere 
hvis det hadde vært tydeligere at dette 
er en stor del av jobben også? Eller re-
kruttert mer vidt kanskje? Vi skal dekke 
hele befolkningen, det betyr at vi skal 
ha plass til de som “koser på boka”, “de 
som snakker med utestemme inne”, de 
som liker å katalogisere, og de som liker 

å snakke med folk. 
Min lille runde undercover 

i eget bibliotek har på ny 
minnet meg på noen av de 
beste delene av jobben min, 
de som så mange utenfor 
bransjen ikke er klar over 
eksisterer. Kanskje du skal 
gjøre det også? Og hva med 
å invitere en politiker eller 
lignende med deg? Vis hvor 
stor variasjon det faktisk er 
hos oss i bibliotekene, og 
ikke minst hvor viktige dette 
lokalet er for folk. 

Disse folka altså

Ill.foto: Erling Bergan
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Har du fått endret lønna di i det siste? 
Har du fått ny lønn etter lokale forhand-
linger? Eller har du kanskje også skiftet 
arbeidsgiver, eller fått ny epostadresse?

Meld inn ny lønn!

Alt dette vil vi gjerne at BF-medlemmer gjør på nettet. 
Gå inn på BFs nettsider www.bibforb.no og velg ”Oppdater 
medlemsinformasjon” under ”Medlemskap” i menyen. Da får 
du  opp et skjema å fylle ut. Velger du yrkesstatus ”Yrkes-
aktiv” og deretter hvilken sektor du er i, får du anledning til 
å fylle inn årslønn, eller lønnstrinn. 

Er du tillitsvalgt, er det fint om du ber BF-medlemmene på 
din arbeidsplass om å gjøre det samme. Opplysningene vi 
har om deg, brukes på en rekke områder: Til lønnsstatistikk 
som tillitsvalgte kan bruke når de forbereder forhandlinger. Til 
adresselister for utsending av Bibliotekaren og Nyhetsbrev. 

Takk for hjelpen! 

Godtgjøring for forhand-
ling på "feil" arbeidsplass.

Har du som BF-medlem forhandlet for Bibliotekarfor-
bundet på en annen arbeidsplass enn din egen? Da kan 
du ha krav på godtgjøring fra BF! 

Send inn protokollen til bf@bibforb.no og vi vil foreta 
utbetaling. Har du spørsmål, tar du kontakt med BFs 
sekretariat. 

Sier nei til behovs-
prøvd barnetrygd
Unio sier nei til behovsprøvd barnetrygd, slik 
et offentlig utvalg går inn for. – Det kan bli 
en vedvarende fattigdomsfelle. Det beste 
middelet for å komme ut av fattigdom, er å 
lønnet arbeid, ikke kontantoverføringer, sier 
Unio-leder Ragnhild Lied.

Barnefamilieutvalget foreslår at den behovsprøvde bar-
netrygden skal være på 23.000 pr år for familier med lave 
inntekter (under 478 000 kr for par og under 385 000 kr for 
enslige, deretter avtrapping med 13,5 prosent). Utvalget har 
regnet at 40 prosent vil motta barnetrygd, noe som gir en 
besparelse på 9 milliarder. Pengene skal i hovedsak brukes 
på gratis barnehage for alle. Unio er for gratis barnehage, men 
ikke at finansieringen skal oppnås gjennom en inntekstsprøvd 
barnetrygd. 

- Økende inntektsforskjeller og flere som lever i fattigdom 
må bekjempes uten å sette nasjonale velferdsgoder opp mot 
hverandre på denne måten. I stedet bør disse utviklingstrekkene 
korrigeres med andre virkemidler som styrking av universelle 
tjenester, økonomisk støtte til aktiviteter og arbeidsfremmende 
tiltak, sier Lied.

Universelle velferdstjenester har lang tradisjon i Norge. Unios 
prinsipielle syn er at det styrker oppslutningen om offentlige vel-
ferdstjenester at velferdstjenestene er universelle.  Fordelen med 
universelle tiltak er at det ikke virker stigmatiserende for utvalgte 
grupper. Unio mener en styrking av tjenester er å foretrekke 
framfor kontantoverføringer.

Barnefamilieutvalget foreslår å kutte kontantstøtten, en 
kontantoverføring Unio mener er overmoden for å kaste ut av 
velferdssystemet.

Ut med kontantstøtten
- De samme argumentene for å kutte kontantstøtten mener vi 

også gjelder for en fortsatt universell barnetrygd. En behovsprøvd 
barnetrygd kan binde flere kvinner til hjemmesfæren og har ne-
gative integreringspolitiske utslag, sier Lied.

I høringssvaret påpeker Unio at utvalgets forslag til behovsprøvd 
barnetrygd for enkelte kan bli en slags forlengelse og utvidelse 
av kontantstøtten.  Det svekker kvinners yrkesaktivitet, og gir 
ikke insentiver til å jobbe i stedet for å være hjemme med barn. 
En slik «forlenget kontantstøtte» bidrar til at kvinner venter lenger 
med å gå ut i arbeid – spesielt i familier der det er vanlig å tenke 
at ektemannen er forsørger og kvinnen er hjemmearbeidende i 
stedet for å tjene egne penger.

Unio mener vi må unngå velferdsordninger som låser utsatte 
kvinner inne i en familieomsorgsrolle. Deltakelse i arbeidslivet er 
viktig for økonomisk selvstendighet og integrering i samfunnet, 
og Norge har stort behov for arbeidskraft. Det er derfor viktig 
med tiltak som sikrer en reell tilgang til arbeidsmarkedet, ikke 
minst for kvinner med minoritetsbakgrunn. 



CAFÉCAFÉ

Vi skaper fremtidens biblioteksystem
Les mer på www.axiell.no

Kom til en spennende 
dag med fokus på
fremtidens bibliotek

Vi vil gjerne invitere deg til en temadag med fokus på 
folkebibliotekenes fremtid i Norge. Temadagen finner sted på 

Union Scene i Drammen, onsdag den 22. november 2017
 

Sett av datoen allerede nå!
Vi lover deg en spennende dag med interessante temaer:

                    •  Nasjonalbiblioteket forteller om de nye internasjonale 
                        standardene som RDA
                    •  Digitale biblioteksstrategier
                    •  Internasjonale trender
                    •  Visjoner for folkebibliotek og skolebibliotek
                    •  Quria og Arena – nå og i fremtiden
                    •  Quria – på vei til andre land
                    •  Drammensbiblioteket forteller om deres valg av Quria
                    •  Rundvisning i Drammensbiblioteket

Se mer og meld deg på www.axiell.no

QURIA® 

– utviklet for et moderne bibliotek

Drammen 2017.indd   1 24-08-2017   16:25:21
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FORSIKRING

Nå kan du ta kontakt med 
ditt eget forsikringskontor!

Se mer på BFs nettsider:
bibforb.no/forsikring



Barn på flukt trenger 
din hjelp NÅ

Send FLUKT til 2454 og gi kr 200,- 

Send FADDER til 2454 og gi 250,- pr. måned
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Bidrag til Flyktninghjelpen kommer frem.
Under 10% av våre midler går til administrasjon. Resten kommer flyktningene til gode gjennom 
direkte hjelp. Flyktninghjelpen har rundt 180 ansatte i Oslo og over 4 000 ansatte totalt, de fleste 
lokalt ansatte som driver prosjektene i felt. Les mer på fadder.flyktninghjelpen.no
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De flykter for 
livet over 
Middelhavet
SEND SMS FLUKT 
TIL 2272 (200 kr)

Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til 
stipend. 

Stipendet skal bidra til faglig utvikling for BFs medlemmer og kan gjelde 
etter- og videreutdanning, kurs, aktiv deltakelse på arrangement, studie-
turer, studieopphold, hospitering, prosjekt, m.m.

Det er kun medlemmer av BF som kan søke stipend. Medlemmer i stats-
sektoren 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/Del din kunnskap kan være en del 
av gjenytelsen for tildelt stipend.

Søknad sendes til bf@bibforb.no

Stipend for BF-medlemmer
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Finnmark
Jorunn Irene Johansen
Loppa folkebibliotek
Telefon:    91 59 65 70
E-post:     finnmark@bibforb.no

Troms
Astrid Johanna Sømhovd (kontaktperson)
Universitetsbiblioteket i Tromsø
Telefon:   93 46 46 50
Epost:      troms@bibforb.no

Nordland
Cecilie Odding
Narvik videregående skole
Telefon:    90 09 53 58
E-post:     nordland@bibforb.no

Trøndelag
Morten Olsen Haugen
Fylkesbiblioteket i Nord-Trøndelag
Telefon:    41 51 76 33
Epost:      trondelag@bibforb.no

Møre og Romsdal
Claus Christian Hansen
Sunndal folkebibliotek
Telefon: 94 19 49 63
E-post:  moreogromsdal@bibforb.no

Sogn og Fjordane
Anja Angelskår Mjelde
Sogn og Fjordane fylkesbibliotek
Telefon:   99 25 73 56
Epost:     sognogfjordane@bibforb.no

Forbundsleder: Margunn Haugland
Kontorleder:  Petter Bruce
Rådgiver:  Hege Bergravf Johnsen
Rådgiver:  Kieth Lau Andersen
Redaktør:  Erling Bergan

Hordaland
Ritha Helland
Bergen offentlige bibliotek
Telefon:    41 58 11 74 
E-post:     hordaland@bibforb.no

Rogaland
Linda Johnsen
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Telefon: 94 13 62 77
Epost:       rogaland@bibforb.no

Agder
Sigrid Nesland
Åmli bibliotek
Telefon: 95 73 51 50
E-post:  agder@bibforb.no

Telemark
Kari Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon:    93 21 58 41
E-post:     telemark@bibforb.no

Vestfold
Susanne Birgitte Bolstad
Larvik bibliotek
Telefon:  95 12 28 66
E-post:  vestfold@bibforb.no

Buskerud
Jannicke Røgler
Buskerud fylkesbibliotek
Telefon:   99 01 42 88
E-post:    buskerud@bibforb.no

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

Nestleder
Veronicha Angell Bergli, Finnmark fylkesbibliotek
Mobil: 97 61 68 88
Epost: veronicha.angell.bergli@ffk.no

Hedmark og Oppland
Vegard Gundersen
Lillehammer bibliotek
Telefon:   97 75 02 68
Epost:      hedmarkogoppland@bibforb.no

Østfold
Vegard Krog Petersen
Sarpsborg bibliotek
Telefon:    95 88 88 42
E-post:     ostfold@bibforb.no

Akershus
Helene Nyen
Asker bibliotek
Telefon:    99 01 15 32
E-post:     akershus@bibforb.no

Oslo
Sondre Molteberg Dalen
Høgskolen i Oslo og Akershus
Telefon:    94 48 90 38
E-post:     oslo@bibforb.no

Bibliotekarforbundet
Sekretariatet

Fylkeslag

Styremedlemmer
Monica Skybakmoen, Elverum bibliotek
Randi Egge Svendsen, Moss bibliotek
Monica Roos, Universitetet i Bergen
Anne Husøy, Fræna folkebibliotek
Kjell Erik Johnsen, Høgskolen i Østfold

Varamedlemmer
Linda Rasten, Vestby bibliotek 
Irene Eikefjord, Universitet i Bergen
Kari Angelsen, Bodin videregående skole, Bodø
Jan Egil Holter-Wilhelmsen, Horten bibliotek 
Marthe Rislå Torkildsen, Kristiansand folkebibliotek 

Forbundsstyret

Postadresse:  Bibliotekarforbundet
  Postboks 431 Sentrum, 
  0103 Oslo

Besøksadresse: Øvre Vollgt 11,
  Oslo

  
Telefon:  48 02 09 00
E-post:  bf@bibforb.no
Nettside:  www.bibforb.no
Facebook:  /Bibliotekarene
Twitter:  @Bibliotekarene

Du melder deg inn i Bibliotekarforbundet på våre nettsider www.bibforb.no. 
Ferdig utdannede bibliotekarer må sende dokumentasjon på bibliotekar-
utdanning som vedlegg. 
Trenger du hjelp? Ta kontakt med Petter Bruce i BFs sekretariat: 
tlf 48 02 09 00 eller bf@bibforb.no. 

Innmelding og endring av medlemsopplysninger :   www.bibforb.no



"Jeg er ikke enig med Ericson i at øre-
merking av midler til kommunenes drift 
av folkebibliotek er veien å gå. For meg 
strider det med prinsippene om det lokale 
selvstyret. Oppgaver og beslutninger skal 
ligge så nær dem det gjelder som mulig. 
Derfor bør kommunene ha ansvaret for 
å utnytte potensialet som ligger i folkebi-
bliotekene. Det er her prioriteringene for å 
utvikle gode bibliotektjenester må gjøres, 
fordi de skal være tilpasset behovene i 
lokalsamfunnet."

Kulturminister Linda Hofstad Hel-
leland i Klassekampen 29. septem-
ber, som tilsvar til Anders Ericsons 
kronikk "La oss løfte bibliotekene!" 
i samme avis en uke tidligere. 

Kan det tenkes at det var noe positivt med 
slavehandelen, noe som tilsier at den burde 
gjenopptas? Eller hva med livegenskapet, 
er det noe å hente i vår tid der? Kanskje 
raseskille også har et ufortjent dårlig rykte? 

De fleste av oss rygger tilbake fra å dis-
kutere eller forske på slike spørsmål seriøst. 
Vi godtar ikke nedverdigende tiltak overfor 
andre mennesker, det går noen grenser 
for hva det regnes som legitimt å drøfte 
seriøst. Og dette gjelder kanskje særlig 
praksis som historien tydelig har vist oss 
konsekvensene av. 

Kan det være akseptabelt å forske på plus-
ser og minuser ved den russiske annekterin-
gen av Krim-halvøya, eller ved Puerto Ricos 
status som uinnlemmet territorium tilhørende 
USA og uten stemmerett for innbyggerne? 

Statsviteren Bruce Gilley skrev et essay 
om fordelene ved kolonitida. Han hører 
ikke akkurat til på venstresida i amerikansk 
akademia, for å si det sånn. Han tok reson-
nementet sitt helt ut, og anbefalte å etablere 
nye kolonier i Afrika. 

Dette var ikke forskning. Tidsskriftet som 
tok det inn kaller det et essay. Det var altså 
en løpende tekst med en del resonnement 
i et akademisk språk, og med imponerende 
84 noter og 99 referanser på slutten.  

Tidsskriftet engasjerte 2 fagfeller til å vur-
dere teksten, og den ene av dem anbefalte 
at det ikke skulle trykkes. Redaktøren ga 
etter mindre endringer likevel grønt lys. Og 
dermed var helvete løs. Underskriftslister 
krevde tilbaketrekking, men underskriverne 
var nok hovedsakelig ikke fagfolk. Noen 
medlemmer av tidsskriftets redaksjonsråd, 
altså fagfolk, trakk seg i protest. 

Det kan være mange sider ved denne 
saken. Her er én vinkling: Statsvitenskap 
er et fag. Farmasi er et fag. Historie er et 
fag. Medisin er et fag. Når fagfolk på disse 
områdene skriver artikler de vil ha trykket i 
fagfellevurderte tidsskrifter, er det nettopp 
fagfeller - altså forskere som jobber i deres 
egne fagfelt - som skal vurdere om artikkelen 
holder faglig mål. Deres anbefalinger er så 

Hvordan felle fagfolk?
en del av redaktørens beslutningsgrunnlag 
før evt publisering. At problemstillinger i 
f.eks. statsvitenskap og historie er lettere 
tilgjengelig og mer forståelig for ikke-fagfolk 
enn f.eks. i farmasi og medisin, bør likevel 
ikke friste ikke-fagfolk til å være overdom-
mere ved hjelp av imponerende underskrifts-
lister. At vi måtte finne problemstillingene i 
en artikkel motbydelig, kan være et spen-
nende utgangspunkt for en diskusjon, men 
ikke som begrunnelse for "retraction", altså 
krav om at tidsskriftet skal trekke tilbake en 
artikkel. Kraftige reaksjoner fra ikke-fagfolk 
mot artikkelens innhold - uten krav om "re-
traction" - kan likevel være på sin plass. Det 
kan føre til større årvåkenhet i fagmiljøet 
rundt artikler som av faglige grunner ikke 
burde kommet gjennom nåløyet.

En annen vinkling er for kollegaer innen 
samme fag å ta utfordringa som ligger i at et 
mindre tiltalende og faglig svakt tekststykke 
har sluppet gjennom fagfellevurderinga. Det 
må da finnes dyktige nok fagfeller som kan 
skrive et essay som viser hva som er feil, 
hva som er usant, hva som er etisk uhold-
bart eller hva som ikke holder faglig god 
nok standard? 

Når skaden først har skjedd, altså publise-
ring av noe langt under pari, har jeg større 
forhåpninger til imøtegåelse, enn til krav 
om tilbaketrekking. Et skarpt motinnlegg fra 
en fagfelle gir nok større effekt enn tusen 
underskrifter fra folk som i mange tilfelle kun 
har lest overskriften. 

Så får kanskje tidsskriftredaktørene også 
lytte bedre til fagfeller som avviser dårlige 
artikler. 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan

Sitatet


