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  1.  JANUAR Den tsjekkiske republikk opprettet 

  4.  FEBRUAR Rosemarie Køhn blir Norges 

  første kvinnelige biskop.

26.  FEBRUAR Bilbombe mot World Trade 

  Center i New York dreper 6 mennesker.

12.  MARS Terrorbomber i Mumbai dreper 

  257 mennesker.

29. MARS "Unforgiven" får Oscar som beste film

30. APRIL World Wide Web frigitt av CERN 

  og gjort offentlig tilgjengelig.

24. MAI Eritrea blir selvstendig stat

12. JUNI Bibliotekarforbundet stiftes !

26. JULI Miguel Indurain vinner Tour de France

18. AUGUST Verdens første sykkelheis Trampe 

  åpnes i Trondheim

13. SEPTEMBER Oslo-avtalen mellom Israel og PLO 

  undertegnes i Washington

  3. OKTOBER Vålerenga og Sogndal rykker opp 

  i Eliteserien i fotball

11. OKTOBER Attentat mot William Nygaard  etter 

  utgivelse av Sataniske vers

  1. NOVEMBER EF blir til EU med Maastricht-traktaten

  4. DESEMBER Frank Zappa dør

10. DESEMBER Drammens Teater brenner ned

1993
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I juni 2018 fyller Bibliotekarforbundet 25 år. Forbundet ble stif tet på 
en vårsommerdag i 1993. Bak etableringen lå et sterkt ønske om å ha 
en fagforening som arbeider for bibliotekarenes interesser, uansett 
hvor medlemmene jobber. 

BF – 25 år ung 

jubileum.  Dersom man tenker på et men-
neske, hva er det som kjennetegner en 25 
åring? En 25 åring er full av kref ter. Han 
eller hun har nok gått på noen smeller, 
men har ikke rukket å bli hverken kynisk 
eller livstrøtt. 25-åringen er sulten på livet 
og ser masse muligheter. 25-åringen er 
heller ikke veldig opptatt av fortiden, men 
har i stedet blikket godt festet framover. 
Etter et halvt år som forbundsleder synes 
jeg beskrivelsen over passer veldig bra på 
Bibliotekarforbundet. Målprogrammet 
vedtatt på landsmøtet stilte opp en rekke 
ambisiøse mål for virksomheten, og gir 
forbundsstyret og sekretariatet en rekke 
oppgaver og mye å strekke oss etter.   

L AGT MERKE TIL
Vår nye hovedsammenslutning Unio er 
opptatt av profesjoner. Bibliotekarpro-
fesjonen består av dyktige og dedikerte 
bibliotekarer som hver dag gjør en for-
skjell i andre folks liv uansett hvilken 
arbeidsplass de har. Noe som heldigvis 

også legges merke til av sentrale beslut-
ningstagere. Et eksempel er KS, som midt 
oppe i innspurten for lønnsoppgjøret satte 
av plass på forsiden av ks.no til en sak fra 
Ringsaker bibliotek om deres satsing på 
å minske digitale skiller for innbyggerne 
i kommunen. KS har virkelig fått øynene 
opp for hvilken viktig rolle bibliotekene 
spiller for å øke den digitale deltakelsen 
i Norge.    
   
FORTSAT T RELE VANS
I løpet av 25 år skjer det mye, med både 
mennesker, virksomheter, bibliotekprofe-
sjonen og ikke minst samfunnet. Mange i 
bibliotekmiljøet snakker om hvor dyktige 
bibliotekene har vært på å finne opp seg 
selv på nytt, og på den måten forbli re-
levant i folks liv. På samme måte må BF 
jobbe for fortsatt relevans i bibliotekarers 
liv. Spør du medlemmene om hva som er 
viktigst, er det lønnsutvikling og god iva-
retakelse i lokale forhandlinger de fleste 
setter på topp.  

OMSTILLING
Den spreke 25 åringen BF er ikke bygd 
for å hvile på sine laurbær og bli selvgod. 
Videreutvikling av organisasjonen ble satt 
høyt på agendaen av landsmøtet. Med 

UTEN TILLITSVALGTE, INTET FORBUND

tekst
Forbundsleder
Bibliotekarforbundet

jannicke røgler
BF-leder

Uten tillitsvalgte på 
alle nivåer, intet Biblio-
tekarforbund. Det er 
å få oppleve hvordan 
tillitsvalgte over hele 
Norge jobber, som har 
imponert meg aller 
mest etter at jeg overtok 
som forbundsleder. 

kommunesammenslåing og regionreform 
i kommuner og fylkeskommuner og krav til 
omstilling i alle sektorer, er det naturlig at 
BF tar et ekstra blikk på egen organisering. 

Hvordan sikrer vi en organisering som best 
mulig ivaretar det enkelte medlem?    

TILLITSVALGTE S INNSATS
Uten tillitsvalgte på alle nivåer, intet 
Bibliotekarforbund. Det er å få oppleve 
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hvordan tillitsvalgte over hele Norge 
jobber, som har imponert meg aller mest 
etter at jeg overtok som forbundsleder. 
Tillitsvalgte som g jør en enestående 
innsats for å sikre sine kollegaer med-
bestemmelse og best mulige lønns- og 
arbeidsbetingelser. 

EGEN MOTIVA SJON
Tidligere i vår arrangerte vi grunnkurs for 
tillitsvalgte. På dag to hadde vi invitert 
inn to tillitsvalgte til å snakke om egne 
erfaringer og motivasjon for å være til-
litsvalgt. Som nyvalgt tillitsvalgt er det 
ikke nødvendigvis slik at du går til jobben 
med stor glede og motivasjon. Det starter 
kanskje heller med din egen følelse av 
plikt, at nå er det min tur til å bidra. Det 
begge erfarte var at det etter hvert hadde 
vokst fram en egen motivasjon ut i fra et 
verv som de opplevde som både givende 
og viktig. 

Som tillitsvalgt får du innblikk i proses-
ser du ellers ikke ville få. Du får en skolering 
i arbeidsrett som du alltid vil ha nytte av 
uansett hvilken jobb du har. Tenker du i 
tillegg på en lederjobb, så er det å ha vært 
tillitsvalgt et glimrende utgangspunkt. Det 
var også utrolig hyggelig å høre om gleden 
ved å gjennomføre lokale forhandlinger 

fordi man da får lov til å framsnakke alle de 
dyktige kollegaene man har. 

ROLLEFOR STÅEL SE
En leder fortalte meg at alle arbeidsplasser 
blir bedre med dyktige tillitsvalgte, men at 
det forutsetter at de tillitsvalgte har god 
rolleforståelse og innsikt i mandatet rol-
len gir. Felles skolering av arbeidsgiver og 
tillitsvalgte på arbeidsplassen anbefales 
som et svært viktig redskap for å sikre gode 
arbeidsmiljø.   

SKOLERING
En av sekretariatets aller viktigste jobber 
er å ivareta alle våre tillitsvalgte og sikre at 
de er best mulig skolert i oppgavene som 
tillitsvalgt. Har du kunnskapen får du også 
trygghet på at du mestrer oppgavene. Og 
så gjelder det å øve. Mange bruker mulig-
heten til å være bisitter i lokale forhandlin-
ger. Det er en glimrende lavterskelmåte å 
bli fortrolig med forhandlingssituasjonen 
på, og bidrar til rekruttering til den viktige 
jobben det er å forhandle.     

M ARKERING TIL HØSTEN
Selv om BF som 25-åringer flest ikke er 
veldig opptatt av å mimre, er det absolutt 
på sin plass å minnes litt ekstra i disse 

dager, og ikke minst anerkjenne de som 
så viktigheten av å etablere et profesjons-
forbund for bibliotekarer. Det er nettopp 
det dette nummeret av Bibliotekaren 
handler om. 

BFs 25 første år vil bli markert til høsten 
på vår tillitsvalgtkonferanse i Bergen. Vi 
håper på mange feststemte deltakere i 
Bergen i november. 

tillitsvalgte . Jannicke Røgler påpeker 
den viktige rolla tillitsvalgte har i BF. 
Her er noen av dem på BF-kurs i omstil-
ling i 2015. (Foto: Erling Bergan)
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– Frustrasjonen hadde bygd seg opp over lang tid. Situasjonen var 
overmoden. Fordelen var at det på den tiden var en bevegelse blant 
bibliotekarene for å komme ut av bakevja, en vilje til å lage noe nytt. 
Tiden var inne for å starte Bibliotekarforbundet.

Tøffe damer som 
sparket BF i gang

jubileum.  Slik beskriver Rannveig Egerdal 
Eidet tidsånden blant bibliotekarene i 
årene før BF ble stif tet. Hun var sentral 
i det som ledet fram til at forbundet ble 
startet for 25 år siden. Det første of fentlige 
initiativet i april 1992 var det hun og Frode 
Bakken som sto bak. 

Jeg møter henne sammen med Kari 
Mitchell på Torshov bibliotek, for å få vite 
mer om hva som lå bak noe så sjeldent som 
å starte et nytt profesjonsforbund i Norge. 
Kari Mitchell het den gang Kari Gulbraar, og 
var leder av styringsgruppa som forberedte 
BFs stif telsesmøte. 

BIBLIOTEK ARER SOM LEDERE
Både Rannveig og Kari var høgskolelektorer 
på bibliotekhøgskolen i Oslo på slutten av 
80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. De 
underviste begge i faget Organisasjon og 
ledelse, Kari for fagbiblioteklinja, Rannveig 

for de som hadde valgt folkebibliotek. 
– Da jeg kom inn som lærer hadde Rann-

veig allerede undervist i flere år og hadde et 
opplegg. Vi valgte da å samordne dette så 
langt som mulig, så studentene opplevde 
at de utdanna seg innenfor samme faget. 
Vi hadde mye felles. Det var helt nytt at to 
fag samarbeidet på den måten, sier Kari. 

– Det sies at undervisningen agiterte 
sterkt for at studentene måtte se for seg 
en jobb som ledere?

– Ja, vi sa vel det. Virkeligheten var 
jo sånn. I 1985 var det kommet ny folke-
biblioteklov som sa at alle kommuner 
skulle ha fagutdanna bibliotekar som 
leder av kommunens bibliotek. Det betyr 
at mange bibliotekarer skulle bli ledere. 
Mange biblioteksjefer skulle jobbe alene 
eller med noen få ufaglærte kollegaer på 
deltid. Og alle ville få et hierarki over seg. På 
fagbibliotek ville også mange være eneste 
fagutdannete bibliotekar i en institusjon 
med mange andre yrkesgrupper. Da er du 
leder, du må skjønne organisasjonen over 
deg, og du må skjønne ledelse rundt deg og 
nedenfor deg. Vi la vekt på det. De måtte 

ikke tro at de kom ut i store kollegier og 
kunne skylde på noen. Studentene måtte 
skjønne organisasjon, sier Rannveig.

SKOLE I ENDRING
– Hvordan var studentene på den tida?

– De var fremdeles ganske mye preget 
av å være mer elever enn studenter. Jeg 

tekst
Erling Bergan
Redaktør

rannveig egerdal eidet
BF-gründer

Det var jo en del offer-
hyling i det norske 
bibliotekmiljøet, at 
det var så fælt med 
alle disse kultursje-
fene, at ingen skjønte 
bibliotekarene. Dette 
ville vi ha slutt på. 
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husker godt at vi fikk det bekref tet når vi 
rettet eksamensoppgaver. De fleste kom 
jo rett fra videregående skole. Men etter 
hvert kom det studenter som hadde gjort 
noe annet, tatt andre fag før bibliotekarut-
danninga. Og skolen endra seg etter hvert 
også, sier Kari. 

– Var lærerne på den tida engasjert i bi-
bliotekorganisasjoner og bibliotekpolitikk? 

– Nei, egentlig ikke noe særlig, selv om 
noen var det. Øyvind Frisvold var med og 
lagde forarbeid til bibliotekloven, men det 
var nok unntaket. På mange fagområder 
var det lærere som hadde undervist der 
svært lenge på sitt fagfelt. Etter hvert 
kom det lærere som hadde jobbet i ulike 
bibliotekinstitusjoner, men de var heller 
ikke særlig aktive utenfor bibliotekhøg-
skolen. På de nasjonale bibliotekmøtene 
annet hvert år var det stort sett bare rektor 
Tor Henriksen, Kari og meg som dro, sier 
Rannveig. 

KONTAK T MED BIBLIOTEK MIL JØE T
– Hvorfor var det akkurat dere to, i dette 
kollegiet på bibliotekhøgskolen, som en-

gasjerte dere så sterkt i opprettelsen av et 
profesjonsforbund? 

– Jeg tror det har sammenheng med 
faget vi underviste i. Vi sendte praktikanter 
ut i bibliotekene, vi hadde mye kontakt med 
bibliotekmiljøet. Det var ikke i like stor grad 
tilfellet med de som underviste i andre fag, 
kanskje med unntak av kunnskapsorganisa-
sjonsfolka, sier Kari. 

Og Rannveig følger opp: 
– Vi underviste i et samfunnsfag, på 

en måte. Det var organisasjon og ledelse, 
selv om det het administrasjon. Vi hadde 
veldig mye kontakt med miljøet. Jeg var 
på fylkesbibliotekmøter og underviste i 
budsjettering. Bibliotekene sendte oss sine 
årsberetninger, planer og budsjetter, og 
vi lagde en eksempelsamling med mate-
riale fra mange kommuner. Vi hadde bred 
kontakt. Og da kulturetatene ble innført 
var denne kontakten med feltet ekstra 
viktig, og det ble ekstra viktig å kunne or-
ganisasjon og ledelse. For plutselig hadde 
bibliotekene en stor etat over seg, med el-
leville kultursjefer som kom fra alle mulige 
tradisjoner. 

yes we can: Rannveig Egerdal Eidet (til 
venstre) og Kari Mitchell sparket i gang 
BF for 25 år siden. Her med Tove Bjør-
gaas' bok om Obamas kampanje for at 
endring er mulig. (Foto: Erling Bergan)



OFFERHYLING
– Dere ville forberede studentene på dette?

– Ja. Det var jo en del of ferhyling i det 
norske bibliotekmiljøet, at det var så fælt 
med alle disse kultursjefene, at ingen 
skjønte bibliotekarene. Dette ville vi ha 
slutt på. Bibliotekarene må stå opp og 
dokumentere sin kompetanse. Det var 
ekstra viktig å jobbe på en måte så de etter 
hvert fant sin plass innenfor dette nye 
kulturområdet. 

– Du var ikke så glad i at bibliotekarer 
koste med misnøyen sin?

– Nei, det stemmer det, sier Rannveig. 
Uten å blunke. 

– Det koses fremdeles med misnøyen, 
supplerer Kari. 
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KOM IKKE VIDERE
– Bibliotekmiljøet trengte altså et splitter 
nytt profesjonsforbund. Men dere var vel 
allerede fagorganisert andre forbund. 
Hvordan var det?

– Jeg jobbet i to år på biblioteket ved 
Aker sykehus, der jeg var medlem av 
Kommuneforbundet. De viste ingen in-
teresse for å høre på hva jeg hadde å si. På 
høgskolen var jeg leder for NTL-laget. Vi 
følte at vi jobbet godt lokalt, men vi kom 
ikke noe særlig videre. Det var nok noe av 
bakgrunnen for at vi begynte å snakke om 
et nytt forbund, sier Kari.

– Jeg kom fra Deichman, der vi var 
organisert i Sosiale Etaters Fagforening. 
Der var det ikke mye respekt for kompe-
tanse. Jeg syntes at bibliotekarer og folk 
som jobbet i bibliotek ble oversett i den 
store massen. Så var det KBF (Kommunale 
bibliotekarbeideres forening, red.anm.), 
en faglig interesseorganisasjon i Kom-
muneforbundet. KBFs rolle forsterket bare 
behovet for å ha noe eget for bibliotekarer. 
For meg ble bibliotekloven av 1985 viktig, 
med krav om at alle landets kommuner 
skulle ha fagutdannet biblioteksjef til å 
lede kommunens bibliotek. Da tenkte 
jeg at et bibliotekarforbund i hvert fall 
var nødvendig. Og så balla det på seg mot 
slutten av 80-tallet. På bibliotekhøgskolen 
var jeg medlem av NTL. Det gikk rykter om 
ekskludering, noe som kan være forståelig 
når man driver og lager en konkurrerende 
forening. Men det skjedde ingenting med 
det, sier Rannveig.

SITUA SJONEN VAR OVERMODEN
Hun legger vekt på at Bibliotekarforbundet 
ikke ble til som resultat av en idé på begyn-
nelsen av 90-tallet:

medlemmer i det som inntil videre het 
Prosjekt Bibliotekarforbund. Vi startet 
arbeidet i oktober 1992 og jobbet jevnt og 
trutt fram mot stif telsen i juni 1993. Det 
var ikke mye uenighet i styringsgruppa. Vi 
var alle der fordi vi ville sørge for at Biblio-
tekarforbundet ble etablert. 

– Det som var av støy var nok utenfor 
styringsgruppa, skyter Rannveig inn.

REF LEK SJON O G DISKUSJON
– Tenk på hvor mange år dette varte. I 

dag ville man opprette en sånn gruppe på 
facebook, nådd alle og etablert en fagfore-
ning på kort tid. Tenk på hva vi brukte av 
tid, konvolutter, frimerker og fakser. Det 
var våre arbeidsredskaper den gang. I dag 
hadde man løst dette på en helt annen 
måte. Men med kjappheten i dag hadde 
kanskje ikke resultatet blitt det samme. 
For det blir kanskje for lite tid til refleksjon 
og diskusjon nå, for mye likes og ikke-likes, 
og det er ikke politiske prosesser. Tenk hvor 
mange mennesker som var aktivt med på 
hele prosessen med å starte Bibliotekar-
forbundet! 

– Du synes det tok lang tid?
– Vi brukte vel 4-5 år fra noen snak-

ket sammen om dette og fram til BF var 
etablert. Det var kanskje ikke så lang tid i 
datidens målestokk, men sammenlignet 
med i dag så er det nok det. 

Rannveig og Kari takker rause arbeids-
givere den gang for at de fikk ta telefoner, 
fakse og kopiere så mye i arbeidstida. 
Dette var før epost var allemannseie og før 
verdensveven var lansert. 

Da BF var kommet seg på beina, skif tet 
både Kari og Rannveig beite. Kari ble ho-
vedbibliotekar ved det nye høgskolesen-
teret på Bislet. Rannveig tok Forsvarets 
høgskole og ble etter hvert rådmann i 
Sørum kommune, en stilling hun hadde 
i 12 år. 

– Jeg var litt lei av bibliotek da jeg sluttet 
på bibliotekhøgskolen. Det var mye sut-
ring. Og når man har undervist i 8-9 år, så 
bør man faktisk bli redd for å snu bunken.

PROFE SJONER I SA M ARBEID
– Er det bedre å være rådmann og ha en hel 
kommune som sutrer?

– Det er annerledes. Som rådmann får 
du se profesjoner i samarbeid og utøvd 
ledelse. Etter å ha stått og prediket ledelse 
i 8-9 år på bibliotekhøgskolen, så var det 
på tide å ta det helt ut og bli leder igjen, 
sier Rannveig. 

– Ser profesjonene annerledes ut som 
rådmann enn som bibliotekar og biblio-
tekskolelærer? 

– Nei, jeg tenker at kompetanse er det 

kari mitchell
BF-gründer

Vi vervet medlemmer 
i det som inntil videre 
het Prosjekt Bibliote-
karforbund. Vi startet 
arbeidet i oktober 1992 
og jobbet jevnt og trutt 
fram mot stiftelsen i 
juni 1993. Det var ikke 
mye uenighet i sty-
ringsgruppa. Vi var alle 
der fordi vi ville sørge 
for at Bibliotekarfor-
bundet ble etablert. 

– Frustrasjonen hadde bygd seg opp 
over lang tid. Situasjonen var overmoden. 
Fordelen var at det på den tiden var en be-
vegelse blant bibliotekarene for å komme 
ut av bakevja, en vilje til å lage noe nytt. 
Tiden var inne for å starte Bibliotekarfor-
bundet..
Etter debattinnlegg, opprop, underskrif ts-
lister og åpne møter, ble det nedsatt en 
styringsgruppe som skulle forberede BFs 
stif telsesmøte i juni 1993. Kari Mitchell 
ledet dette arbeidet.

– Vi forberedte alt som skulle til: Ar-
beidsprogram, vedtekter, budsjett, inn-
deling i fylkeslag og mye mer. Vi vervet 



 y Født 1948
 y Etter gymnaset søkte hun både gartnerskole og bibliotekar-

utdanning. Det ble det siste. 
 y Utdanninga var den gang ett år som praktikant på bibliotek, 

så opptaksprøve, fulgt av to år på bibliotekskolen. Ferdig 
utdannet bibliotekar i 1971.

 y Jobbet flere år på Deichman (Grünerløkka, Torshov og Nord-
tvet). Tre år i Statens bibliotektilsyn. 

 y Headhuntet til Statens bibliotekhøgskole i 1986, der hun 
underviste i Organisasjon og ledelse i folkebibliotek. 

 y Forsvarets høgskole 1993-1994. 
 y Sluttet på Statens bibliotek- og informasjonshøgskole i 1995. 
 y 12 år som rådmann i Sørum kommune. 

R ANNVEIG  EGERDAL  EIDE T
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vi har bygd samfunnet på. Så har vi ulike 
yrkeskompetanser, og dess mer vi har av 
det, desto bedre er det. Poenget er å få de 
ulike kompetansene til å funke sammen. Å 
få lærere til å akseptere en bibliotekar på 
skolebiblioteket. Å få leger og sykepleiere 
til å akseptere bibliotekarkompetansen 
på det medisinske biblioteket. Jeg mener 
fortsatt dypt og inderlig at kompetanse 
er kjempeviktig. Hver profesjon kan sitt 
fagområde, men det er ikke noe mål at hver 
profesjon skal bli seg selv nok. 

Både Rannveig og Kari legger vekt på 
betydningen av å være fagorganisert. 
Det var viktig som ansatt, det var noe 
de fremhevet som undervisere for nye 
bibliotekarer. Og de har sett verdien av 
fagorganisering og trepartssamarbeidet i 
samfunnslivet etterpå. Kari har i mange år 
bodd halve året i Canada, og er svært kritisk 
til hvor svake lite ef fektive fagforeningene 
og forhandlingssystemet er der. 

F LERE KOMPE TANSER
Hvordan ser så disse to BF-veteranene på 
statusen til bibliotekarutdanningene og 
bibliotekarene i dag?  Er klimaet annerle-
des nå, med flere bibliotekstillinger som 
lyses ut uten krav til bibliotekarutdanning? 
Eksempelvis de fem stillingene som ble lyst 
ut ved Biblo Tøyen i 2015?

fak s og frimerker: - Rannveig og Kari 
takker rause arbeidsgivere den gang for 
at de fikk ta telefoner, fakse og kopiere 
i arbeidstida, da BF skulle opp og stå. 
(Foto: Erling Bergan)

– Men hvilke funksjoner skulle disse 
stillingene ha? Biblo Tøyen ligger i en bydel 
med store utfordringer. Det kan hende at de 
trenger andre profesjoner enn bare biblio-
tekkompetanse der, på samme måte som 
at en skole med bare lærere ikke er bra. Vi 
kan trenge andre kompetanser i bibliotek, 
akkurat som skolene trenger kompetansen 
skolebibliotekarene bringer inn, presiserer 
Rannveig.  

 y Født 1942
 y Etter gymnas tok hun forberedende og engelsk mellomfag 

ved Universitetet i Oslo. 
 y Utdannet seg deretter til fysioterapeut og var det i 15 år. 
 y Leddplager førte til ny utdanning som bibliotekar 1979-

1982. 
 y Studiekonsulent ved Statens bibliotekhøgskole i 4 år. 
 y To år på medisinsk bibliotek på Aker sykehus. 
 y  Headhuntet til Statens bibliotekhøgskole i 1988, der hun 

underviste i Organisasjon og ledelse i fagbibliotek. 
 y Hovedbibliotekar for fellesbiblioteket, etter hvert under-

direktør for læringssenteret, ved Høgskolen i Oslo og  
Akershus, fram til hun gikk av med pensjon. 

K ARI  MITCHELL

Hun mener også det er grunn til å se 
nærmere på hva som ligger i den bibliotek-
faglige kompetansen. 
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i vante omgivelser: Kari Mitchell og 
Rannveig Egerdal Eidet har et forhold 
til biblioteket på Torshov. Kari bor i 
strøket. Rannveig jobbet i Torshov-
filialen da den lå i "rotunden" i Soria 
Moria-bygget. (Foto: Erling Bergan)

 – Er det kat og klass, er det gjenfin-
ningssystemet, eller er det alt det andre? 
Vi underviste i organisasjon og ledelse, 
som ikke var noen spesifikk bibliotekfaglig 
kompetanse. Men den var spesielt viktig for 
bibliotekarer i denne perioden. 

LIKE RELE VANT I DAG
– Tilsier endringene i stillingsutlysninger og 
sammensetning av kompetanse i bibliote-
kene at Bibliotekarforbundet som prosjekt 
burde endre seg, at BF i mindre grad er et 
svar på dagens behov?

– Nei, jeg kan ikke se det. Det er ikke 
så mange bibliotek som har ansatt flere 

med andre profesjonsutdanninger. Jeg 
kan ikke se at det er noen revolusjon 
på gang som skulle svekke eller gjøre 
Bibliotekarforbundet mindre attraktivt, 
sier Rannveig. 

Kari ser heller ikke at grunnlaget for BF 
skulle være noe mindre i dag:

– Nei, tvert imot. Bibliotekarforbundet 
er like relevant i dag. Det er flott at forskjel-
lige profesjoner kommer inn i bibliotekene. 
Men da trengs bibliotekarer med utdan-
ning og erfaring enda mer. Og det gjør 
også en fagforening som tar vare på deres 
interesser. 

Rannveig Egerdal Eidet og Kari Mitchell 

Møtet som stif tet Bibliotekarfor-
bundet ble arrangert på Statens 
bibliotekhøgskole i Dælenenggata i 
Oslo 12. juni 1993. Det var 69 stem-
meberettigede medlemmer av "Pro-
sjekt Bibliotekarforbund" til stede. 
Kari ønsket velkommen, som leder 
av styringsgruppa. Rannveig ble 
valgt til leder av kontrollkomitéen.  

R ANNVEIG  OG  K ARI  PÅ  STIF TEL SESMØTE T  I  BF  12. JUNI  1993

avslutter med en anerkjennelse av nye 
generasjoner bibliotekarer: 

- Vi har merket oss at de er både ty-
delige og synlige i samfunnsbildet, sier 
begge to. 
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 y Utdannet bibliotekar fra  
Høgskolen i Oslo i 2008.

 y Har i mange år jobbet i Horten 
bibliotek som avdelingsleder og 
spesialbibliotekar. 

 y I perioden 2014-2017 var han  
vara i BFs forbundstyre.

 y Han er nå leder av BFs valgkomité.
 y Siden 2010 har han bidratt  

regelmessig med sine tanker  
i Bibliotekaren. 

JAN-EGIL

I 1993, året “Children of Bodom” ble dannet og Tina Turner ga ut 
“What’s love got to do with it”. I følge Wikipedia var det også et år hvor 
det ble født mange modeller, rappere og skuespillere. Det var også 
året Bibliotekarforbundet ble dannet! Man kan vel trygt si at det var 
det viktigste som skjedde det året.

Bakover, og fremover

bf-jubileum  På disse 25 årene har det 
skjedd en del. Antall medlemmer har økt 
fra 500 til 1800, hovedorganisasjon har blitt 
byttet, og man har lempet litt på krava for 
hvem som kan være medlem. En del spalter 
skrevet av undertegnede har også dukket 
opp i Bibliotekaren, i godt selskap av utrolig 
mange gode artikler. For medlemmene er 
det nok noe annet som er viktigere, nem-
lig alle kampene som har blitt tatt på våre 
vegne, når lønn skal forhandles og trøbbel 
på arbeidsplassen skal ryddes opp i så har vi 
kunnet stole på en dyktig fagforening som 
kjenner vår bransje!

HVEM K AN VÆRE MEDLEM?
25 år er ganske lenge, og mye kan skje på 
den tiden. Og det har det. Bransjen vår har 
endret seg. Spørsmålet er hva det betyr for 
en fagforening? BF har allerede endret seg 
litt, nå er det “nok” å ha en bachelor- eller 
mastergrad med minimum 60 studiepo-
eng bibliotekfag i eller utenfor graden. Før 
var det mye mer som skulle til. 

Akkurat dette med hvem som kan være 
medlem i Bibliotekarforbundet har vært 
diskutert hef tig på de to siste landsmø-
tene. Og det er kanskje her en del utfor-
dringer ligger fremover. For hvem jobber 
i våre bibliotek, og hvem av dem skal være 
med i BF? I mange år var det to “typer” som 
jobbet i bibliotek, med et ganske klart 
skille. Det var bibliotekarene og så var det 
de merkantile. Slik har det ikke vært på 
en stund, variasjonen har økt, og jeg tror 

at denne variasjonen bare blir større. At 
bibliotekarene ikke var klare for dette ble 
veldig tydelig da stillingsannonsene til Bi-
bloTøyen ble of fentliggjort. De søkte ikke 
etter bibliotekarer, og det satte sinnene i 
kok. Det ble skrevet artikler og sinte ord ble 
sagt. Jeg skal innrømme at jeg lurte litt jeg 

jan-egil holter-wilhelmsen
Spesialbibliotekar

25 år er ganske lenge, 
og mye kan skje på den 
tiden. Og det har det. 
Bransjen vår har endret 
seg. Spørsmålet er hva  
det betyr for en fag- 
forening? 

tekst
Jan-Egil Holter-Wilhelmsen 
Spesialbibliotekar
Horten bibliotek

også. Hvorfor kunne ikke disse stillingene 
fylles av bibliotekarer? 

SA M ARBEID
Fordi bibliotekene har endret seg, og 

vil fortsette med det. Dette er mitt svar, 
som dere ser er det ganske kort og veldig 
upresist. Jeg har vært veldig heldig de 
siste årene og har jobbet med prosjek-
ter hvor biblioteket har samarbeidet 
med andre etater. Vi har jobbet med 
Folkehelsekoordinatoren, vi har jobbet 
med helsesøstrene og vi har jobbet med 
ungdomsarbeidere. Og jeg ser hvorfor 
vi trenger flere enn bibliotekarer i våre 
bibliotek. Nå sier jeg ikke at bibliotekarer 
ikke er viktige, eller at vi ikke trenger så 

mange bibliotekarer. For vi vil være og bør 
være kjernen i biblioteket. Men vi trenger 
andre typer kompetanse inn.

TA VERV
Så hvem vil få være medlem i BF vil nok 
diskuteres videre, og jeg tror nok at det 
blir en viktigere diskusjon i årene som 
kommer. Men jeg er ingen ekspert på 
fagforeninger, og i hvert fall ikke på hvilke 
utfordringer som kan møte en fagfore-
ning i en bransje i endring. Kanskje dette 
er krisemaksimering fra min side? Jeg er 
uansett glad for at det finnes folk som 
brenner for fagforeningen vår, som gir 
jernet for vår del. Nå er det ca 1800 med-
lemmer i BF, og jeg håper at dette tallet vil 
øke. Og ikke minst så håper jeg at vi som er 
med er villige til å være med på arbeidet, 
ta verv i lokallag eller melde seg til å være 
tillitsvalgte på arbeidsplassen. For uten 
de som tar slike verv så vil en fagforening 
uansett ikke funke. 
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Har dagens bibliotekstudenter bruk for Bibliotekarforbundet? Hva 
mener de om profesjonens rolle, bibliotekarutdanninga de går på og 
BFs betydning? Vi samlet fem studenter rundt et pizzabord, tok en 
pause fra BF-jubileets nostalgiske tilbakeblikk og lot dem snakke fritt. 

Generasjon formidling

jubileum.  Det er 50 år siden sekstiåtterne 
ga opphav til studentklisjeer som lever et 
slags spøkelsesaktig liv fremdeles. Det er 
25 år siden en bølge av engasjement i den 
norske bibliotekverden produserte et split-
ter nytt bibliotekarforbund. BF har vokst og 
det har etablert seg. Kanskje det tas for gitt 
av mange i dag? 

Vi ville vite hva et knippe bibliotekstu-
denter tenker om betydningen av BF i dag 
og bli kjent med noen saker som de lett 
engasjeres av. Rundt et bord med pizza 
gir de oss tankevekkende perspektiver og 
tydelige standpunkter.

 
S YNLIG STAND
Lone Wanderås Fossum er masterstudent 
og har vært studentmedlem i BF en stund. 
Hun sier at hun ikke kjenner Bibliote-
karforbundet veldig godt. Men hun har 
søkt og fått stipend, hun var med på BF-

arrangement på det store bibliotekmøtet 
i Sandefjord i år og hun mottar som alle 
andre medlemmer Bibliotekaren i posten.  

– Jeg ser også BF når de har stand på 
Bislet i starten av skoleåret. Ellers er det 
ikke så mye aktivitet, sier hun.

 
FAGORGANISERING EN SELVFØLGE
Christina Martinsson går 3. året på bache-
lorstudiet. 

– Første dagen jeg kom på skolen så jeg at 
BF hadde stand. Bra, tenkte jeg! For fagfore-
ning er viktig, sier hun. 

Christina forteller at hun vokste opp i det 
lille gruvesamfunnet Gällivare i Nord-Sve-
rige. Der var fagorganisering en selvfølge.

– Du må ha et fagforbund, ellers tram-
per noen på deg. 

Hun meldte seg inn i BF med en gang 
og gjennom Bibliotekaren ser hun at det 
skjer mye.  

– Fordelen med et lite og spesialisert 
fagforbund er at BF vet hva som er arbeidsvil-
kårene for alle som er med. Og de engasjerer 
seg i hverdagen til medlemmene, i større 
grad enn store, brede fagforbund. Selv om 

de store kan ha større gjennomslagskraf t 
overfor arbeidsgiver, foretrekker jeg et spe-
sialisert fagforbund som BF.

– Er BF for smalt?

tekst
Erling Bergan
Redaktør

christina martinsson
Bibliotekstudent

– KoG har lært meg nok 
til selv å katalogisere 
bøker. Men hva vet jeg 
om hvordan man for-
midler en bok? Jeg har 
ikke lært noe om selve 
formidlingen, og det er 
nettopp formidling heller 
enn litteratur som er det 
vesentlige i bibliotekar-
utdanninga framover. 
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– Nei, det synes jeg ikke. Det er på en måte 
litt gi og ta. Kjæresten min er i Tekna, og selv 
om de er mye større, får Bibliotekarforbun-
det gjort mer for mine interesser enn Tekna 
får gjort for hans. De organiserer bredt og 
kan ikke ivareta særinteressene for alle sine 
medlemmer på samme måte som BF kan. 
Jeg synes Bibliotekarforbundet har en god 
balanse der. 

FORE TREKKER BREDT FORBUND
Rune Keisuke Kosaka er ferdig med bac-
helorgraden og er for tiden fulltids leder 
av studentparlamentet ved OsloMet. Han 
skal begynne på masterstudiet til høsten. 

– Jeg har et positivt inntrykk av BF. Men 
NTL har vært min fagforening i mange år og 
det var ikke aktuelt for meg å forlate den. 
Jeg liker forbund som dekker hele arbeids-
plassen. Likevel har jeg et positivt inntrykk 
av Bibliotekarforbundet som politisk aktør. 
BF er et forbund som i tillegg til å jobbe for 
medlemmene også jobber med utvikling av 
sektoren de organiserer. Det er jo fordelen 
med profesjonsretta forbund. Jevnt over 
synes jeg at den bibliotekpolitiske retningen 

BF jobber i er veldig god, og jeg er imponert 
over hvor mye BF får gjort, selv om de ikke er 
så store. Skulle jeg få meg jobb et sted der de 
fleste er organisert i BF, vil det kanskje være 
aktuelt å melde seg inn der. 

KONTAK T G JENNOM ALE X ANDRIA
Susanne Osland går 3. året på bachelorstu-
diet og har tidligere vært nestleder i biblio-
tekstudentenes sosial forening Alexandria. 

– Jeg så mye til Bibliotekarforbundet de 
første dagene på studiet, da dere hadde 
stand på Bislet. Det var mye informasjon 
og mye som skjedde da. Så ser jeg jo Bi-
bliotekaren som kommer i posten. Og som 
nestleder i Alexandria hadde jeg kontakt 
med folk i sekretariatet i BF i forbindelse 
med arrangement. 

SOLIDARITE TSFØLEL SEN
Elisabeth Reinertsen går også 3. året på 
bachelorstudiet. Hun har vært leder av 
studentforeninga Alexandria og sitter nå 
som vara til forbundsstyret i BF.

– Jeg meldte meg inn første dagen på 
studiet for kanskje å vinne en iPad. Det 

bfs legitimitet: – Fordelen med et 
lite og spesialisert fagforbund er at BF 
vet hva som er arbeidsvilkårene for 
alle som er med. Og de engasjerer seg 
i hverdagen til medlemmene, i større 
grad enn store, brede fagforbund, sier 
Susanne Osland (nr to fra høyre). (Foto: 
Erling Bergan)



gjorde jeg ikke. Så var det en lang periode 
hvor BF var en av de to "ett eller annet" som 
jeg meldte meg inn i på begynnelsen av 
studiet og som stadig sendte meg blader 
i posten. Jeg bladde gjennom uten å lese 
så kjempenøye. Som leder av Alexandria 
samarbeidet jeg mer med BF og forstod 
etter hvert mer av hva BF som fagforbund 
er. Så ble jeg intervjuet i Bibliotekaren som 
Alexandria-leder, og valgt inn som vara 
til forbundsstyret i BF i fjor høst. Det har 
ballet på seg. 

Elisabeth har et godt inntrykk av BF og 
vedgår at medlemskapet nærmest var en 
selvfølge for henne:

– Jeg kommer fra en familie hvor vi alltid 
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har tatt det som en selvfølge at man betaler 
skatten sin og fagforeningsmedlemskapet 
sitt. Det dreier seg om solidaritetsfølelsen 
og at samfunnet skal støtte opp under 
alle. Faren min var med i en stor streik da 
jeg gikk på barneskolen. Han var hjemme 
hele sommeren og vi kunne ikke dra på 
sommerferie det året fordi vi hadde bare 
pengene fra streikekassa. Men jeg forstod 
at det var viktig å streike, å stå opp for lønn 
og rettigheter for alle. Jeg har alltid hatt 
en opplevelse av at fagforbund er viktig. 
Foreldrene mine var ikke nødvendigvis så 
veldig aktive, men fagforeningsmedlem-
skapet var en selvfølge. Da er det naturlig 

også for meg å melde meg inn. BF jobber 
jo både for bibliotekarene og for bibliotek 
i samfunnet, og det vil jeg være med på. 

TEORI O G PR AK SIS
Studentene har mye på hjertet når sam-
talen glir over fra organisasjon til de store 
spørsmålene om bibliotekarutdanning og 
arbeidsliv. Elisabeth fyrer løs først:

– Vår utdanning er altfor teoretisk. Vi 
snakker om ting uten nødvendigvis å lære 
å gjøre det. Vi lærer om formidling, men vi 
lærer ikke å formidle. Vi har ti ukers praksis 
i bachelorstudiet, men det er alt for store 
forskjeller mellom hva studentene får 
gjøre i praksisperiodene. Jeg er livredd for 
akademiseringen av utdanninga vår.

Lone har registrert at det er mange uten-
for ABI som har meninger om utdanninga:

– Bibliotekarforbundet har mange me-
ninger om hvordan utdanninga bør være. 
Men det virker som instituttet oppfatter 
at BF ikke er så flinke til å gi konstruktive 

råd om hva som burde være annerledes. 
Hvis noe skal inn i utdanninga, må noe 
annet tas ut. Det er tydeligvis behov for 
bibliotekarer med et mangfold av kompe-
tanser, bibliotekarer som er eksperter på 
ulike ting. De tre som holdt innledninger 
på BF-arrangementet "Nye stemmer" på 
bibliotekmøtet i Sandefjord viste det tyde-
lig. De vektla og ville ha mer av svært ulike 
ting i utdanninga. Men det kan ikke lages 
uendelig mange kombinasjonsmuligheter 
innenfor en bachelor, hvis man samtidig 
skal kunne si at alle som går ut fra utdan-
ninga har den samme kompetansen. 

PROFE SJONENS UTDANNING
Elisabeth er kritisk til det hun mener er en 
alt for lite praktisk rettet utdanning:

– Det virker som instituttet ikke tar inn 
over seg at dette faktisk er en profesjons-
utdannelse, hvor målet er at vi skal ha en 
spesifikk stillingstittel når vi kommer ut. 
At vi skal ha en utdanning hvor jeg kan si at 



x x x: Xxxx (Foto: Erling Bergan)

formidling:  – I litteraturformid-
lingsfaget er hovedvekten så mye på 
litteratur at formidlingen rett og slett 
mangler, sier Lone Wanderås Fossum 
(til venstre). Christina Martinsson og 
Rune Keisuke Kosaka lytter.  (Foto: 
Erling Bergan)
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jeg er bibliotekar. Det virker som instituttet 
sier at en stor bolk av det vi trenger å kunne, 
må vi lære etter at vi kommer ut. 

Rune påpeker at det er forskjell på en 
profesjonsutdanning og de tradisjonelle 
etatstyrte skolene, der du skal kunne 
håndverket når du går ut og er låst til det 
yrket. 

– Biblioteksektoren er en bred sektor 
og det er viktig at man kan ansette utdan-
nete bibliotekarer i et bredt spekter av 
jobber. Mange bibliotek vil gjerne ha mer 
av noen fag i utdanninga, men da må noe 
annet tas ut – som noen andre ser behov 
for. De aller fleste bibliotekarer sier jo at 
utdanninga de har tatt har vært relevant. 
Alle kan peke på ting i utdanninga som 
de ikke har hatt bruk for. Men alle har nok 
hatt behov for noe av det. Og så er jeg enig 
i at noe av litteraturdelen i utdanninga er 
så basal at den burde justeres opp. Man 
har ikke greidd å lage en god nok stolpe 
av litteraturformidling i utdanninga, 
sammenlignet med de to andre stolpene. 
Men det handler nok mer om å styrke og 
spisse den enn å utvide den. Spørsmålet 
er nok ikke om det skal mer litteratur inn 
i undervisninga, men hva slags kunnskap 
studentene skal sitte igjen med. 

FORMIDLING
Når diskusjonen kommer inn på litteratur-
faget i bibliotekarutdanninga, blir det mye 
engasjement rundt bordet. 

– Når det gjelder Kunnskapsorganisa-
sjon og gjenfinning (KoG) har studiet lært 
meg nok til at jeg selv kan katalogisere 
bøker. Men hva vet jeg om hvordan man 
formidler en bok? Jeg har ikke lært noe 
om selve formidlingen, og det er nettopp 
formidling heller enn litteratur som er det 
vesentlige i bibliotekarutdanninga fram-
over. Litteraturfaget er ikke bra, slik det er 
i dag, sier Christina.

– Enig i at KoG fungerer bra. Der får 
vi nok kunnskap til å kunne gjøre det på 
egen hånd. Men litteraturfagene blir for 
teoretiske. I litteraturformidlingsfaget 
er hovedvekten så mye på litteratur at 
formidlingen rett og slett mangler. Ta bort 
mye av teorien rundt litteraturen og la det 
heller dreie seg om praktisk formidling. La 
studentene få praktisere det. Det er utro-
lig at man kan gå gjennom en bachelor, 
hvor vi har hatt litteraturformidlingsfag, 
uten å ha hatt trening i formidling, sier 
Lone. 

Elisabeth sier seg enig, presiserer at hun 
også synes KoG-biten er glimrende og suk-
ker selvironisk over at hun ikke godt nok har 
fått formidlet sitt savn etter formidling i 

undervisningen. 
Med så klare meldinger fra disse fem 

studentene om svakhetene ved littera-
turformidlingsfaget i utdanninga, er det 
grunn til å spørre om Bibliotekarforbundet 
har en jobb å gjøre. Bør BF sjekke hvor bred 
denne oppfatningen er blant studenter, ny-
utdannede bibliotekarer og de som ansetter 

disse? Bør BF formidle behov for endringer 
overfor ABI? 

ARBEIDSM ARKEDE T
Kvaliteten på undervisning og studier opp-
tar naturlig nok studentene. Muligheter 
for gode jobber er ikke mindre viktig etter 
hvert som studietida nærmer seg slutten. 
Hvordan vurderer de jobbmulighetene i 
tida framover? 

Christina ser det store bildet: 
– Det finnes stadig mer informasjon. 

Det er en eksponentiell vekst, ikke minst 
på nettet. Behovet for kvalifiserte personer 
går opp, man trenger folk med en utdan-
nelse som klarer å søke seg gjennom all 
denne informasjonen og finne fram til 
ting som er relevant, sier Christina, som 
likevel lurer på om trenden kan gå mot å 
ansette mindre kvalifiserte folk, som er 
billigere i drif t. 

Rune husker utspillet til storbybibliote-
kene, om at de ikke får de bibliotekarer med 
den kompetansen de trenger. 

–  Og det stemte sikkert, siden de i til-
legg til bibliotekaroppgavene skal betjene 

pr ak sis:  – Vi har ti ukers praksis i 
bachelorstudiet, men det er alt for store 
forskjeller mellom hva studentene får 
gjøre i praksisperiodene. Jeg er livredd 
for akademiseringen av utdanninga 
vår, sier Elisabeth Reinertsen (nær-
mest), mens Susanne Osland lytter.  
(Foto: Erling Bergan)

rune keisuke kosaka
Bibliotekstudent

Man har ikke greidd å 
lage en god nok stolpe 
av litteraturformidling 
i utdanninga, sam-
menlignet med de to 
andre stolpene. Men 
det handler nok mer 
om å styrke og spisse 
den enn å utvide den. 
Spørsmålet er nok ikke 
om det skal mer lit-
teratur inn i undervis-
ninga, men hva slags 
kunnskap studentene 
skal sitte igjen med. 
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en hel rekke andre tjenester med andre 
kompetansebehov. Vi må innrømme at 
dette er kompetanser som biblioteka-
rutdanninga ikke gir og heller ikke skal 
gi. Det er ikke nødvendigvis bra om alle 
som jobber i et bibliotek er bibliotekarer. 
Befolkningen vil ikke vært tjent med en slik 
ensretting av tilbudet. Det ville vært rart å 
ha en etat i Oslo kommune der alle hadde 
den samme utdanninga. Det er sunt med 
forskjeller.

HELHE TSKULTUR 
Rune presiserer at bibliotekarutdanninga 
etter hans mening utdanner gode kandi-
dater til det de skal gjøre. 

– Men vi utdanner ikke kandidater til 
alle delene av bibliotekvesenet. Det må 
være noe mer enn rene bibliotekarer. Det 
er for eksempel sunt å ha litt tyngre litte-
raturvitere, og det kan være lurt å ha folk 
med enda mer kompetanse på data. 

– Du opplever det ikke som en trussel 
mot bibliotekarene, når arbeidsgivere 
rekrutterer på denne måten? 

– Nei, ikke så lenge bibliotekene samti-
dig sier at de som skal drive med bibliote-
kutvikling, de som skal drive bibliotekene 
videre, bør ha bibliotekarutdanning. Men 
jeg tror det er lurt å ha tilstøtende kom-
petanser inn, ansatte som kan bidra til å 
bygge opp en helhetskultur i bibliotekene, 
sier Rune, som er mer engstelig for om 
kommunesammenslåingene fører til tap 
av bibliotekfaglig kompetanse. 

– Det skal man være forsiktig med. Man 
må ikke gå ned på antall bibliotekarer, men 
heller ruste opp og styrke tjenestetilbudet 
på nye områder der det trengs, sier han.  

IKKE BARE STORBYBIBLIOTEK
Lone minner om at storbybibliotekene 
kan ha helt andre behov enn mindre 
bibliotek. 

– Det viktigste er å ha det bibliotekfag-
lige grunnlaget, men samtidig forstå at 
våre brukere i tillegg har andre behov som 
biblioteket skal også dekke. Det er frukt-
bart å få inn mennesker med andre typer 
kompetanse. Men storbybibliotekene må 

ikke være de eneste som skal definere 
hva vi trenger. Det finnes så mange typer 
bibliotek og så mange ulike type jobber 
som bibliotekarer kan påta seg. Da kan 
ikke storbybibliotekene være de eneste 
som skal fortelle oss om behovene. 

ST YRKEN I DE T ANALO GE
Vi avslutter samtalen med en sekstiåtters 
frykt: 

– Er BF ute av synk med tida vi lever i? Er 
BF på bærtur i måten vi organiserer og kom-
muniserer på? 

Lone tar ordet og holder nærmest en 
sluttappell: 

– Det som har fungert og det som har 

festet seg er at dere har vært til stede ved 
studiestart. Det er sånn vi husker dere. 
Vi forbinder BF-logoen med skolestart. 
Jeg tror fremdeles på det fysiske møtet. 
Det fester seg. Slike møter skaper enga-
sjement! 

Og dermed har formidling og ulike for-
midlingsmåter gjennomsyret flere temaer 
i samtalen. Det bør løf tes i utdanninga, 
det står sentralt i yrkesutøvelsen og det 
spiller en stor rolle i BFs samhandling med 
medlemmene. 

Så da er det vel greit å klistre merke-
lappen Generasjon formidling på dagens 
bibliotekstudenter?   

analogt:  – Jeg tror fremdeles på det fy-
siske møtet. Det fester seg. Slike møter 
skaper engasjement, sier Lone  Wan-
derås Fossum. (Foto: Erling Bergan)
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Jannicke Røgler ble valgt som BFs femte forbundsleder i november. Etter det 
har det gått i ett med kurs, fylkeslagsårsmøter, politisk arbeid, kontorrutiner, 
styremøter og ikke minst hektiske tarif forhandlinger. Etter et halvår i leder-
stolen for et forbund som fyller 25 år, ba vi Jannicke gi sitt syn på noen aktu-
elle saker for en BF-leder. 

- Felles språk i bibliotekene

tekst og foto
Erling Bergan
Redaktør

- Du har vært forbundsleder i seks måneder 
nå. Hvordan går det?
- Det er en bratt læringskurve. Ambisjonen 
så langt har vært å holde hodet over vannet. 
Jeg føler at jeg har rimelig god kontroll på 
det bibliotekfaglige og bibliotekpolitiske, på 
slikt som jeg har jobbet med de siste 10-12 
årene. Utfordringen er å komme godt nok 

inn i lønn og tarif f. Og Unio stiller høye krav 
til deltakelse på de enkelte områdene. Det er 
mange møter i en rekke ulike fora. I en ideell 
verden hadde et lederskif te vært bedre i et 
mellomoppgjør enn i et hovedoppgjør. Det 
hadde vært mer overkommelig. Men det er 
kjempeinteressant å være forbundsleder. 
Det er en ære og en jobb som jeg tar på 
største alvor. Det er medlemmene våre det 
handler om. Jeg er ikke ny i arbeidslivet, og 
har gjort meg mange ulike erfaringer opp 
gjennom årene. For BF som organisasjon 
dreier det seg om å ivareta hver enkelt på 
best mulig måte. Forbundsstyret og sekre-

tariatet har høye ambisjoner for BF. Det 
forplikter at BF nå fyller 25 år. 

– Er det mye historie i veggene her?
– Jeg opplever ikke det. Min kunnskap om 
BF har i stor grad vært bygd på det som pu-
bliseres i Bibliotekaren og på BFs nettsider. 
Bibliotekaren er kjempeviktig, og der har vi 
også mye historikk. 

– Er det tradisjoner i BF som binder opp for 
mye, som hindrer videreutvikling?
– Nei, det tenker jeg ikke på. Det har dessu-
ten vært stor utskif tning i forbundsstyret. 
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Signalene så langt har vært at det er rom for 
å tenke nytt, i den grad man ønsker det. Også 
i sekretariatet er det jo flere som har begynte 
i jobben for ikke så lenge seiden. En fordel 
med å være ny er at du kan stille de dumme 
spørsmålene. Vi skal kunne gjøre ting på 
andre måter, samtidig som vi skal ha stor 
respekt for det som er gjort i de foregående 
tjuefem årene.
 
– Er det noe som har gjort spesielt inntrykk 
på deg i de første månedene som forbunds-
leder?
– Jeg har fått en enda sterkere respekt for 
tillitsvalgtrollen, hvor uendelig viktig til-
litsvalgte er i arbeidslivet. Jeg har kanskje 
tatt de tillitsvalgte litt for gitt før. Men det 
er viktig å ta godt vare på de tillitsvalgte og 
sette pris på dem som gjør en jobb på vegne 
av fellesskapet. 

– Hva med bibliotekfag og bibliotekpoli-
tikk, er det viktig for BF? 
– Jeg tenker at fag og politikk henger 
sammen med lønn og arbeidsforhold. 
Hvis vi ikke klarer å vise overfor politi-
kere at bibliotek er viktig, så har vi ikke 
noen jobb å gå til etter hvert. Dette 
henger sammen. Jeg brenner for biblio-
tekpolitikk, men det må balanseres med 
arbeidet BF gjør med lønnsforhandlinger 
og rådgiving overfor medlemmer som 
trenger hjelp. 

– BF ble stif tet for 25 år siden som et 
opprør mot at bibliotekarer var så spredt 
organisert. Opplever du BF som samlende 
i dag?
– Ja, jeg gjør det, og det tror jeg nok mange 
andre gjør også. Bibliotekarforbundet 
blir lyttet til. Men samtidig vet vi jo at 
bibliotekarer er organisert i ulike forbund 
på mange arbeidsplasser. Men BF har sin 
styrke i å inkludere alle bibliotekarer og 
bygge bro mellom bibliotekarer som job-
ber i forskjellige bibliotektyper. Samme 
hvor du jobber så er BF ditt fagforbund. 
Vi bidrar til å begrense fragmenteringen. 
Noen g jør forskjellene større enn de 
egentlig er. Folkebibliotekene driver for 
eksempel mer og mer med læringsaktivi-
teter, som er nært beslektet med arbeidet 
i UH-bibliotek.

– Hvordan bør BF forholde seg til Norsk 
bibliotekforening?
– Vi jobber tett sammen om sentrale bi-
bliotekpolitiske spørsmål. Så har vi ulike 
innfallsvinkler i noen saker. Vi har naturlig 
nok fokus på de ansattes arbeidsforhold 

og rettigheter. For eksempel i diskusjonene 
om ubetjente bibliotek, så ønsker alle seg 
meråpent, men det er vår jobb også å påpeke 
at det har noen konsekvenser for de ansatte. 
Et annet eksempel kan være i spørsmål om 
antall bibliotekenheter og nedleggelse av 
filialer. For en bibliotekar er det å tilhøre et 
fagmiljø og delta i meningsbrytningen i et 
kollegafellesskap svært viktig. Små enheter 

snakket om bibliotekenes død. Det er det 
slutt på. 

– Er bibliotekarers nettkompetanse god 
nok?
– Der er det rom for forbedringer. Dette 
er jo også ett av poengene i SVs foreslåtte 
bibliotekløf t. De vil ha en plan for kompetan-
sehevingstiltak for bibliotekansatte. Vi ser 
ikke minst behovet på skolene, der lærerne 
forventes å være digitale, uten alltid å få det 
til. Her kan skolebibliotekarer med digital 
kompetanse spille en viktig rolle.  

– Folkebibliotekene har levd med ny for-
målsparagraf noen år nå, med pålegg om 
å være "arena for of fentlig samtale og 
debatt". Blir dette fulgt opp?
– En streng tolkning av samtale og debatt 
er det nok mest de store og mellomstore 
bibliotekene som følger opp. Men ellers 
er det jo en eksplosjon av arrangement i 
bibliotek.  

– Stiles det for høyt ved at dette pålegges 
alle folkebibliotek?
– Nei, dette jobbes det bra med over hele 
Norge. I Nasjonalbibliotekets tildeling av 
arenamidler sist, var f. eks nesten alle folke-
bibliotekene i Buskerud med.

– Er utdanninga på høyde med dette kravet?
– Det vet jeg for lite om. Man snakker of te 
om bibliotekarutdanninga som om den ikke 
har endret seg siden man selv gikk der, men 
det stemmer naturligvis ikke. Utdanning er 
dynamisk. En treårig bachelor er et utgangs-
punkt, så praktiserer man i arbeidslivet og 
bygger kompetansen stein på stein. ABI har 
en ny gjennomgang av utdanningsprogram-
met nå. 

– Bør skolebibliotekarer utdannes i Oslo, 
Tromsø eller Kristiansand?
– Det viktige er å vite hvordan lærerne job-
ber. Skolebibliotekarer må være matnyttige 
for lærene. For noen kan det bety lærerut-
danning i bånn og ett år i Agder oppå det. For 
andre kan det være bibliotekarutdanning og 
læring i praksis.

– BF har vedtatt skolebibliotek som ett 
av tre satsingsområder i denne lands-
møteperioden. Hvordan følges dette 
opp?
– Vi fremhever skolebibliotek i mange 
bibliotekpolitiske sammenhenger. Vi 
bidrar i Aksjon skolebibliotek. Vi har 
styremedlemmer som skriver og debat-
terer. Det er tidvis mye oppmerksomhet 

jannicke røgler
Forbundsleder

BF har potensial til å 
vokse. Men da må vi 
være synlige, ikke minst 
overfor studentene og 
spesielt i overgangen fra 
studieliv til arbeidsliv. Vi 
må fortsatt inviteres inn 
i politiske prosesser av 
betydning for feltet vårt. 
Vi må levere på lønn, 
både sentralt og lokalt. 
Vi må gjøre de tillits-
valgte trygge, gjennom 
et godt skoleringsarbeid. 

kan bli for små. Det kan være en forskjell 
mellom BF og NBF i hvordan vi ser på slike 
spørsmål. 

– BFs medlemstall har holdt seg på omtrent 
samme nivå de siste sju-åtte årene. Har BF 
mulighet til å bli større?
– Jeg håper det. BF har potensial til å vokse. 
Men da må vi være synlige, ikke minst 
overfor studentene og spesielt i over-
gangen fra studieliv til arbeidsliv. Vi må 
fortsatt inviteres inn i politiske prosesser 
av betydning for feltet vårt. Vi må levere på 
lønn, både sentralt og lokalt. Vi må gjøre 
de tillitsvalgte trygge, gjennom et godt 
skoleringsarbeid. 

– Du har selv undervist på bibliotekarut-
danninga. Hvordan virker de yngre kollega-
ene som kommer inn i bransjen?
– Kullene på Bislet blir tøf fere. De er opptatt 
av aktiv formidling, de vil være relevante for 
egne brukere. For 10 år siden ble det stadig 





BIBLIOTEKAREN  2/2018 19   

BF 2 5  ÅR

rundt skolebibliotek, men det er en seig 
materie å jobbe med. 

– Hva er det viktigste i fag- og forsknings-
bibliotek nå?
– Endringene som kommer med Open Ac-
cess. Regjeringen har utarbeidet nasjonale 
mål og retningslinjer for åpen tilgang som 
jeg håper vil få stor ef fekt. Å gi befolkningen 
god tilgang til forskningsresultat er svært 
viktig for et kunnskapssamfunn som vårt. 
UH-bibliotekene er gode til å fornye seg for å 
håndtere dette arbeidsområdet. Økt tilgang 
til det fysiske fagbiblioteket er også et viktig 
spørsmål, der det jobbes med meråpent ved 
flere bibliotek. På universitetsbiblioteket i 
Stavanger er det f. eks døgnåpent.   

– Ser du optimistisk på BFs muligheter 
framover?
– Jeg henter mye motivasjon fra studentene, 
fra de kommende fagfolkene på bibliotek-
feltet. Og så er det jo utrolig mange dyktige 
bibliotekarer. Vi har behov for å jobbe godt 
med våre felles interesser, så det er absolutt 
liv laga for et profesjonsforbund for bibliote-
karer. Samtidig kommer det nye yrkesgrup-
per med annen utdanning inn i bibliotekene. 
Den gamle todelingen mellom bibliotekarer 
og merkantile er stort sett borte, nå er det 
kollegaer med ulik høyere utdanning som 
jobber side ved side i bibliotekene. Dette 
kan gi bibliotekarer morsommere jobber, 
vi kan få nye oppgaver og nye roller. Men 
det forutsetter at de ulike gruppene har et 
felles språk og har en felles forståelse av 
hvordan biblioteket skal jobbe, en felles 
bibliotekdidaktikk. Her er det fremdeles en 
del uavklart og en del ugjort. Og det er slik 
det skal være! 

på farten. Jannicke Røgler har vært 
forbundsleder i BF siden november i 
fjor.  Øverst i samtale med nestleder 
Veronicha Angell  Bergli. I midten med 
Unio-leder Ragnhild Lied. Nederst i 
samtale med kontorleder Petter Bruce 
i BF-sekretariatet. (Foto:  Erling Bergan)
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Er Bibliotekarforbundet et nødvendig resultat av utviklingstrekk eller 
av noen personers handlinger? Eller begge deler? Vi har sett nærmere 
på BFs unnfangelse, svangerskap, fødsel og krabbestadium, med god 
hjelp fra den sentrale initiativtageren Frode Bakken og den første 
forbundslederen Randi Rønningen.  

Opprør og konsolidering

PROFE SJONEN VOK SER FR A M
I norsk sammenheng er bibliotekarenes 
historie noen hundre år gammel. Og leg-
ger vi en form for profesjonsutdanning til 
grunn, kan vi ikke gå lenger tilbake enn til 
slutten av 1800-tallet. Det var da Haakon 
Nyhuus i 1897 kom hjem etter sju år ved 
Chicago Public Library, at det ble profe-
sjonell sving på sakene. Han ble sjef for 
Deichman året etter, og revolusjonerte 
hele tenkningen rundt bibliotekdrif t. Han 
utviklet moderne folkebibliotek etter 
amerikansk-engelsk mønster, han profe-
sjonaliserte det "indre arbeidet" og åpnet 
hyllene for publikum. 

Selv om Nyhuus regnet seg selv som den 
eneste med tittel bibliotekar på Deichman, 
etter hvert med unntak av hans nestkom-
mandrende Karl Fischer, var det ingen tvil 
om at han arbeidet for at det skulle bli 
mange flere med tittelen bibliotekar her til 
lands. For han presenterte allerede i 1907 
ideen om en egen bibliotekarutdanning 

i Norge, noe som ble realisert med det 
første avgangskullet i 1940, og deretter 
årlig fra 1945. Men fram til krigen var det 
mange norske – i likhet med Nyhuus – som 
kom tilbake fra USA med en bibliotekar-
utdanning. Og de som hadde utenlandsk 
utdanning betød mye for oppbygging av 
profesjonen i Norge. 

FORENINGENE VOK SER FR A M 
Bibliotekarene i staten organiserte seg 
tidlig i en egen forening. I 1920 ble Stats-
bibliotekargruppen etablert, en forening 
som har gått inn i Forskerforbundet og 
skif tet navn flere ganger, i dag kjent som 
FBF - Forskerforbundets bibliotekforening. 
I 1930 ble NBL – Norske Bibliotekansattes 
Landsforbund – stif tet. De gikk etter hvert 
inn som en delforening i det som nå heter 
Delta. Og i 2001 slo de sammen med andre 
delforeninger der til å bli del av Kulturfor-
bundet, som er en del av Delta. 

Men tilbake i 1950 var det uenighet i 
NBL, og en gruppe brøt ut og stif tet KBF – 
Kommunale Bibliotekarbeideres Forening. 
Denne sognet til LO, innenfor det som nå 
heter Fagforbundet. KBF vokste i stør-
relse og ble etter hvert en kritisk faglig og 
politisk kraf t i bibliotekmiljøet. Toneangi-

vende bibliotekarer som Bjørn Bringsværd 
og Frode Bakken var aktive i ledelsen av 
KBF i en årrekke. 

VEIEN TIL ET LEVEDYKTIG BF

tekst
Erling Bergan
Redaktør

frode bakken
BF-gründer

På 70- og 80-tallet var 
KBFs moderorganisa-
sjon Kommunefor-
bundet en gammel 
Arbeiderpartibastion, 
som stakk kjepper i 
hjula og gjorde det 
vanskelig for radikalere 
som ville få gjort noe, 
som ville gjøre positive 
ting med KBF. Skif-
tende ledere prøvde, 
men fikk ingen dra-
hjelp fra forbundet.
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initiativ tager . Frode Bakken regis-
trerte at det murret i rekkene i mange 
bibliotekorganisasjoner. Da var det 
på tide med et opprør. (Foto: Erling 
Bergan)



GR ATISPRINSIPP O G EDB
I første halvdel av 80-tallet fikk Frode Bak-
ken og KBF gjennomført forskningsprosjek-
tet ”Bibliotekarbeid, arbeidstakerinteresser 
og EDB”, et omfattende og viktig arbeid for 
å håndtere usikkerheten som mange opp-

levde da vi var på vei ”Inn i informasjonssam-
funnet”, som rapporten fra prosjektet het. 

Samtidig var det gjentatte små og store 
kamper rundt det bibliotekpolitisk viktige 
gratisprinsippet i folkebibliotek, der også 
KBF var aktive. 

– På landsmøtet i Bodø i 1980 behandlet 
vi KBFs edb-politiske program, så sa vi: Etter 
å ha analysert og vurdert dette, setter vi oss 
ikke mot en edb-innføring, men det er under 
forutsetning av at vi beholder gratisprinsip-
pet, sier Frode Bakken i dag.

Han trekker fram en rekke eksempler på 
politiske angrep mot gratisprinsippet opp 
gjennom årene, ikke minst fra Arbeider-
partistatsråder. Men de ble alle slått tilbake, 
samtidig som det skjedde en voldsom inn-
føring av edb i bibliotekene. 

K JEPPER I HJUL A
I dette bibliotekpolitiske arbeidet, innvevd 
med viktige arbeidstakerinteresser, sto KBF 
sentralt som en aktiv og kritisk stemme.

Men i spørsmål som gjaldt lønns- og ar-
beidsforhold var medlemmene, i det store 
og hele, prisgitt det store Kommuneforbun-
det som KBF var en del av. Som mange av 
de andre variantene av del-fagforeninger 
innenfor større forbund, hadde KBF få mid-

ler til egen disposisjon og liten innflytelse på 
lønnsutviklingen. Som for bibliotekarer ikke 
var mye å skryte av på den tiden. 

Det murret i rekkene i mange av disse 
foreningene hvor bibliotekarene var med. 

– På 70- og 80-tallet var KBFs moderor-
ganisasjon Kommuneforbundet en gammel 
Arbeiderpartibastion, som stakk kjepper i 
hjula og gjorde det vanskelig for radikalere 
som ville få gjort noe, som ville gjøre posi-
tive ting med KBF. Skif tende ledere prøvde, 
men fikk ingen drahjelp fra forbundet, 
minnes Frode. 

FELLE S ORGANISERING?
Også i de andre delorganisasjonene for 
bibliotekansatte inn andre forbund, var det 
registrert lignende frustrasjon. 

I 1982 ble det tatt initiativ for å få KBF 
og NBL til å nærme seg hverandre, blant 
annet med et fellesnummer av deres to 

debat t og synlighet. Det pågikk ganske 
heftige diskusjoner om å sanere og samle 
organisasjonslivet i 1991-93. Forsiden på 
BAFs tidsskrift viser det. 
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tidsskrif ter. Samtidig kom det innlegg i KBFs 
medlemsblad som argumenterte for en 
samling av bibliotekansatte i både statlig og 
kommunal sektor innen LO-forbundene, en 
overgang fra KBF til BAF – Bibliotekansattes 
Fellesorganisasjon. Dette førte ikke fram i 
første omgang, men i 1988-89 ble initiativet 
til samling av bibliotekansatte innenfor LO 
gjennomført, BAF var en realitet i 1990. 

Men den var fremdeles ikke mer enn 
en tilleggsorganisering for medlemmer av 
NTL, Kommuneforbundet (nåværende Fag-
forbundet) og NOPEF (nåværende Industri 
Energi). Det var disse store forbundene som 
håndterte lønns- og arbeidsforhold, som 
prioriterte lønnskrav og kjørte forhandlin-
gene. Det var ingen ressurser å snakke om i 
KBF og det ble det heller ikke i BAF.

EN SLUT T O G EN BEG YNNEL SE
BAF var nærmest et siste forsøk. Det var klart 
at man enten måtte få en tydeligere og mer 
innflytelsesrik posisjon som fagforening, 
eller ta konsekvensen dersom det ikke går 
og nedlegge organisasjonen. På landsmøtet 
i 1990, da KBF ble omdannet til BAF, frem-

met Frode Bakken et forslag med tittelen 
"Kartlegge mulighetene for en samling av 
de fleste bibliotekansatte i en organisasjon": 
Hele forslaget lød slik: 

"Landsmøtet pålegger det nye styret å ta kontakt 
med alle de øvrige landsomfattende fagforenin-
ger/sammenslutninger for bibliotekansatte med 
henblikk på å kartlegge mulighetene for en sam-
ling av alle eller de aller fleste bibliotekansatte 
i en organisasjon. Styret står fritt på basis av 
drøf tingene med de andre organisasjonene å ut-
rede og fremme forslag til neste landsmøte i BAF 
om en samling som om nødvendig kan medføre: 

a. at en ny felles organisasjon for alle eller de 
fleste knyttes til en annen hovedorgani-
sasjon en LO .

b. at en nyorganisering medfører at biblio-
tekarer og merkantilt personale etablerer 
seg i to forskjellige grupperinger."

Det meldte seg sterkt kritiske røster 
til dette forslaget på landsmøtet. Noen 
mente det pekte i retning "gult" forbund, 
et skjellsord på den tida for forbund som 
står utenfor LO.

– Jeg skjønte at forslaget kunne bli stemt 
ned og gikk i stedet for at det ble oversendt 
styret uten realitetsbehandling, sier Frode 
Bakken i dag. Han vedgår at dette var et valg 
som kan ha betydd en del for at BF ble startet 
tre år seinere.  

I BAF-styrets arbeid etter landsmøtet 
ble manglende gjennomslag innad i LO-
forbundene et påtrengende problem. Og på 
landsmøtet i 1991 ble Frode Bakkens forslag 
fra året før tatt fram igjen og simpelthen 
vedtatt som BAFs virkeplan. Det brente 
åpenbart et blått lys for organisasjonen.

R A SERI O G HANDLING
I januar 1992 ble det, i tråd med virkeplanen, 
holdt et uformelt møte med representanter 
fra, FBF, NBL og BAF. Men da Frode Bakken 
senere på våren etterspurte resultatet av 
møtet, fikk han vite at lite var kommet ut av 
det og at BAF-styret ikke hadde gjort noe 
mer med saken.

– Jeg ble rasende! Jeg hadde jo fremmet 
dette forslaget på BAF-landsmøtet tidligere 
og blitt hånet av de som mente at dette var 
usolidarisk. Nå var dette noe styret skulle 

du tror det ikke før du får se det. Fagbibliotekarforeningen (FBF) tvang gjennom en avtale  med det nystiftede Bibliotekar-
forbundet 1993. Avtalen ga dem monopol på de fleste bibliotekarer i UH-sektoren på 90-tallet, mot at BF slapp inn i hovedorga-
nisasjonen AF. Avtalen opphørte da AF ble oppløst i 2000. Oppslaget i Nationen viser at media fikk med seg krangelen. 
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følge opp, men som de saboterte. 
– Og da var det ikke lenge etter at du og 

Rannveig Egerdal Eidet kom med oppropet 
for å etablere Bibliotekarforbundet?

– Det gikk bare en dag! Jeg var rasende. 
Pampene i BAF hadde sviktet oss. Det måtte 
bli et grunnplansopprør. Jeg vurderte hvem 
som kunne være i stand til å gjøre noe med 
dette, og ringte Rannveig. Hun var helt med 
på dette. Vi startet med et opprop med en 
del kjente navn, og en underskrif tsaksjon 
som på kort tid samlet nærmere 500 under-
skrif ter til støtte for et nytt forbund. 

– Dette må vel regnes som et opprør?
– Ja, dette var et opprør mot foreninger 

som egentlig er våre venner. Man skal jo være 
lojal, men av og til er det nødvendig med 
opprør. Vi måtte ryste disse organisasjonene 
i sine grunnvoller. Resultatet ble Bibliotekar-
forbundet, som i dag er en velfungerende 
organisasjon, sier Frode Bakken.  

Aksjonen de startet appellerte ikke bare 
til å etablere BF, men var også en sterk appell 
til styrene i BAF, NBL og FBF om å bidra til 
dette. Begrunnelsen var dels oppsplittinga 
av bibliotekarer i flere organisasjoner, dels 
at bibliotekarene hadde sakket lønnsmessig 

akterut – mer enn de ufaglærte i bibliote-
kene. 

I BAF ble dette håndtert gjennom for-
handlingsmøter med forbundene og LO. 
Men dette førte ikke fram. Begge de siste le-
derne av BAF konkluderte med at virksomhe-
ten levde ”på sidelinja av viktige avgjørelser”. 
Som en konsekvens av dette ble BAF nedlagt 
med stort flertall i uravstemming i 1992.

  
FARVEL TIL DE MERK ANTILE
Et lite hopp tilbake i tid er nødvendig her. 
For både KBF og NBL var rene bibliotekar-
organisasjoner fram til sekstiåtterne overtok 
hegemoniet og åpnet dem for alle bibliote-
kansatte i 1970. I oppropet som Bakken og 
Eidet rettet til foreningene i 1992 het det 
blant annet: ”Det synes å være et meget svakt 
grunnlag for å hevde at bibliotekansatte 
assistenter og fullmektiger har vunnet noe 
av betydning på at de har vært organisert 
sammen med fagutdannede bibliotekarer 
i NBL og BAF i perioden ca 1970-1992.” Og 
videre: ”Fagutdannede bibliotekarer på 
landsplan er en meget liten gruppe og bør 
ikke uten meget tungtveiende grunner split-
tes opp i flere organisasjoner.” 

STOR OPPSLUTNING 
Frode Bakken, Rannveig Egerdal Eidet og 
ytterligere 10 bibliotekarer – medlemmer 
fra alle de berørte foreningene – stilte seg 
bak oppropet. 

I løpet av 14 dager ble oppropet under-
tegnet av 472 bibliotekarer. Initiativet ble 
fulgt opp med et åpent møte i Sandvika 
bibliotek 23. oktober 1992 der 110 personer 
var tilstede. Alle de berørte foreningene var 
også invitert, og ga sine synspunkter. Og 
disse synspunktene varierte nok noe mer 
enn blant den vanlige møtedeltaker. For 
foreningene betød jo dette initiativet at de 
enten skulle/burde nedlegge organisasjonen 
sin, eller stå i fare for å miste mange med-
lemmer over til et nytt forbund for bibliote-
karer. Og de store forbundene som de små 

første leder . – Veldig spennende, vel-
dig morsomt og innmari skremmende! 
Jeg lurer fremdeles på hvordan jeg torde 
det, sier Randi Rønningen om å bli 
valgt til BFs første leder. (Foto: Erling 
Bergan)
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bibliotekansatte-delforeningene var med i, 
hadde nok også sagt hvor skapet skulle stå. 

PROSJEKT ”BIBLIOTEK ARFORBUND”
Forsamlingen på møtet i Sandvika ga sin 
tilslutning til opprettelse av Prosjekt ”Biblio-
tekarforbund”, altså et forberedende arbeid 
for å få et slikt forbund opp og stå. Samtidig 
heter det i beretninga fra dette møtet at 
”Initiativtakerne anerkjente det arbeid som 
alle organisasjoner på biblioteksektoren 
har gjort for å fremme bibliotekenes og de 
bibliotekansattes interesser. Man ønsket 
dette arbeidet videreført og forsterket gjen-
nom en sterk organisasjon.”

– Møtet i Sandvika betød en formalise-
ring av prosjektet. Det var starten av selve 
planleggingen fram mot vårt eget forbund. 
Det var god stemning på møtet, vi skulle jo 
starte noe nytt! Nå må vi ta ansvar selv for 
vår egen lønn, og ikke stole på disse andre 
som skal ivareta våre interesser, sier Randi 
Rønningen, som året etter ble valgt til BFs 
første leder.

Sandvika-møtet avsluttet med å velge en 
styringsgruppe som bestod av Kari Gulbraar, 
Live GuIsrud, Turid Holtermann, Randi Røn-
ningen, Solveig Werner og Erling Bergan. 

Kari Gulbraar (nå Kari Mitchell) fungerte som 
styringsgruppas leder. 

FORBEREDE EN NY ORGANISA SJON
Styringsgruppa hadde seks møter og en 
arbeidshelg til å forberede forslag til hvor-
dan organisasjonen skulle se ut. Dessuten 
ble det drevet verving av medlemmer, noe 
som resulterte i 500 medlemmer fram til 
april 1993. Det ble utarbeidet forslag til 
vedtekter, kontingentsatser, inndeling i 
lokallag, arbeidsprogram, budsjett, navn 
på tidsskrif t, m.m. Alle forslagene ble sam-
let i et eget hef te som ble sendt ut til alle 
medlemmer i Prosjekt ”Bibliotekarforbund”, 
med invitasjon til å være med på stif telsen 
av forbundet 12. juni 1993, på daværende 
Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 
i Dælenenggata i Oslo.

Stif telsesmøtet samlet bare en del av 
medlemmene, på grunn av reiseavstander 
og reiseutgif ter. Men noen av deltakerne 
fikk dekket deler av utgiftene sine av et 
magert prosjektbudsjett. Vedtakene gikk 
som forventet og om selve stif telsesmøtet er 
det egentlig ikke så mye mer å si. Deltakerne 
tok oppgaven alvorlig, jobbet seg gjennom 
sakene og fattet til slutt det formelle ved-

taket om å stif te Bibliotekarforbundet. Det 
nyvalgte styret, med Randi Rønningen som 
leder, ble overlatt ansvaret med å få inten-
sjonene og vedtakene realisert.

Å FINNE SIN PL A SS
– Veldig spennende, veldig morsomt og 
innmari skremmende! Jeg lurer fremdeles 
på hvordan jeg torde det, sier Randi Røn-
ningen i dag om hvordan hun opplevde å bli 
valgt til Bibliotekarforbundets første leder. 
Og legger til: 

– En ting var å få på plass alle formalite-
tene i et nytt forbund. Like viktig var arbeidet 
for å komme inn i hovedorganisasjonen. 
Forbundsstyrets viktigste oppgave i 1993 
var å forberede og sende søknad om med-
lemskap i AF.

Søknaden ble sendt 6. august, og ble først 
behandlet i AFs styre, som sendte den videre 
til behandling av AFs representantskap, med 
positiv innstilling. På representantskapsmø-
tet 12. november stemte tre av 38 forbund 
mot å oppta Bibliotekarforbundet som 
medlem i AF. Disse tre representerte 31,5 % 
av medlemmene. Siden det etter AFs ved-
tekter ble krevd 3/4 flertall for å bli opptatt, 
ble derfor BFs søknad avvist. 

stif telsesmøtet 12 . juni 1993. Møtet var i Statens bibliotek- og informasjonshøgskoles lokaler i Dælenenggata. På bildet til venstre står Ric-
hard Madsen i kantinekø, mens Kristin Østerholt og Kari Gulbraar (nå Mitchell) står til venstre. På bildet øverst til høyre ser vi Kirsten Grøtte 
med hvit skjorte, hun ble valgt inn i BFs første styre. Nede til høyre ser vi møtelederne Leif Mathisen og Ingeborg Motzfeldt på stiftelsesmøtet.
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HÅNDTERING AV AF-AVSL AGE T
– Førte avslaget til at hele BF-prosjektet 
sto i fare?

– Uten en hovedsammenslutning har 
forbundet simpelthen ikke livets rett. Det var 
en svært vanskelig situasjon for oss. 

– Vurderte du å gi opp?
– Vi kunne søke på nytt året etter. Men det 

lå vel i bakhodet at det hadde blitt vanskelig 
å drive BF videre om vi ikke kom inn på andre 
forsøk. Da hadde nok prosjektet dødd. Det 
er grenser for hvor lenge vi kunne ha greidd 
å opprettholde både egne og andres enga-
sjement, sier Randi. 

Noen av vedtakene på stif telsesmøtet 
forutsatte at BF ble medlem av AF, blant 
annet at vedtekter og arbeidsprogram skulle 
ta til å gjelde. Det hadde derfor ikke vært 
vanskelig å argumentere for å nedlegge 
arbeidet. Men forbundsstyret fortsatte, de 
utga fremdeles ”Bibliotekaren”, de planla 
nye arrangement og de ba om mere penger. 

Årsaken var dels at signalene fra AF var 
veldig klare på at avslaget på BFs søknad 
om medlemskap skyldtes ting utenfor BFs 
kontroll og at en ny søknad året etter kunne 
få et positivt resultat. Og minst like viktig var 
det at arbeidet med å opprette BF hadde fått 
en så god mottakelse blant bibliotekarene.

AV TALE MED FBF
I forbindelse med søknaden om medlem-
skap i AF var det nødvendig å inngå en 
avtale med Forskerforbundet, som allerede 
organiserte bibliotekarer i AF gjennom FBF. 
Avtalen som ble inngått viste en grenseopp-
gang mellom BF og Forskerforbundet om 
verving av medlemmer og anga hvordan de 
to forbundene skulle samarbeide. 

Etter at første gangs behandling av BFs 
søknad i AF ikke fikk tilstrekkelig flertall i 
1993, krevde Forskerforbundet/FBF end-
ringer i avtalen før de kunne støtte vår nye 
søknad i 1994. Avtalens kontroversielle pkt 
3 lød slik: 

"Som hovedregel skal bibliotekarer i 
statlige og private forsknings- og utdan-
ningsinstitusjoner være organisert i Norsk 
Forskerforbund/Fagbibliotekarforeningen, 
mens bibliotekarer ansatt i fylkeskommuner 
og kommuner skal være organisert i Biblio-
tekarforbundet." 

Avtalen ga FBF anledning til å hindre bi-
bliotekarer som jobbet i utdanningssektoren 
i staten å bli medlem av BF. 

– Jevnlige møter mellom BF og FBF skulle 
godkjenne eller forkaste innmeldinger i BF. 
Jeg opplevde det som absurd. Det var veldig 
spesielt at jeg som leder og du som nestleder 
i BF, siden vi begge jobbet i forsknings- og 

undervisningsinstitusjoner, egentlig ikke 
skulle ha lov til å være medlem av Bibliote-
karforbundet. 

– Hvordan var disse møtene mellom FBF 
og BF?

– Det var ikke hyggelige møter. Vi satte 
oss ikke sammen for å løse et problem, men 
for at FBF skulle kunne ta oss på at vi hadde 
innmeldte medlemmer som ikke skulle være 
hos oss.

karforbundet få tarif favtaler i alle sektorer. 
I statssektoren fikk vi forhandlingsrett gjen-
nom hovedorganisasjonen – slik det gjelder 
for alle forbund – også i dag. I kommune-
sektoren fikk vi forhandlingsrett gjennom 
et fellesskap av 13 forbund – den såkalte 
13-gruppa. Men allerede to år etterpå fikk 
BF selvstendig forhandlingsrett overfor KS. 
Tilsvarende ordning gjaldt for tarif fområdet 
Oslo kommune. På øvrige tarif fområder fikk 
vi også forhandlingsrett og avtaler. 

BF hadde knapt blitt registrert som 
medlem av AF før det kom brev om innsen-
ding av krav til tarif foppgjøret. Aller først 
måtte vi forsøke å forstå det som stod i 
brevet fra AF. Begreper som mellomopp-
gjør, lønnsglidning, indekstall, konsumpris, 
solidaritetsalternativ, reallønnsnedgang, 
lønnskomponenter, PAI-statistikk, overheng, 
rammer, m.m. var enda ikke blitt daglig-
dagse ord blant styremedlemmene. Men 
styret var ikke i tvil om det skulle sendes 
inn krav, vår holdning var at det var bedre 
med ufullstendige krav enn ingen krav i det 
hele tatt.

STREIK ALLEREDE I 
FØR STE OPP G JØR
I januar 1995 ble vi bedt om å utforme pla-
ner for konfliktberedskap. Dette gikk for så 
vidt greit, selv om styret var svært usikre på 
konsekvensene av en eventuell streik. Det 
som virkelig fikk styret til å skjelve var de 
økonomiske konsekvensene av en streik. 
Som nystartet forbund hadde BF svært 
dårlig økonomi. Mange medlemmer i streik 
allerede det første ordentlige regnskapsåret 
vårt, ville få store og uheldige konsekvenser 
for BFs økonomi. BF informerte AF om dette 
og ble tatt hensyn til. 

Men med på streiken, det skulle vi være. 
Og streik ble det!  

– Vi hadde 4 medlemmer som var tatt 
ut i streik ved Trondheim folkebibliotek og 
ett medlem ved Universitetet i Oslo. Det 
var ikke noe stort streikeuttak, kanskje vi 
ble skjermet fordi vi var et ferskt forbund, 
husker Randi Rønningen. 

Det var her BF skaf fet seg sine første er-
faringer med streikeuttak, at det er viktig å 
ta ut medlemmer som gjør at virksomheten 
de jobber ved må stenge. Å sitte streikevakt 
utenfor en åpen virksomhet fungerer dårlig. 

Streiken ble avsluttet uten at BFs øko-
nomi ble rammet særlig hardt. Og med-
lemmene som var i streik fikk utbetalt 
nettolønn og ble dermed ikke skadelidende. 
Dette er også erfaringer som BF har tatt 
med seg videre og som fungerer den dag 
i dag.

randi rønningen
BF-gründer

Vi kunne søke på nytt 
året etter. Men det lå 
vel i bakhodet at det 
hadde blitt vanskelig å 
drive BF videre om vi 
ikke kom inn på andre 
forsøk. Da hadde nok 
prosjektet dødd. Det er 
grenser for hvor lenge 
vi kunne ha greidd å 
opprettholde både egne 
og andres engasjement.

Dette var en svært krevende situasjon 
og ga grunnlag for ikke så rent lite irritasjon 
med FBF og Forskerforbundet. 

KUNNE STARTE PÅ ORDENTLIG
Men da representanskapsmøtet i Aka-
demikernes fellesorganisasjon fredag 
11.november 1994 vedtok å ta opp Bibliote-
karforbundet som medlem, med tilstrekke-
lig flertall, kunne BF begynne ”på ordentlig”. 
588 medlemmer i BF – på 200 kroner året og 
of te annet fagforeningsmedlemskap intakt 
– måtte konverteres til fullt betalende BF-
medlemmer. Vi startet 1995 med 304 av disse 
som ”bekref tede” medlemmer, og med kun 
13.255 kroner på konto. Men allerede i 1995 
passerte vi 618 medlemmer og en omsetning 
på 1 million kroner. 

– Det var ekstremt spennende å se om til-
strekkelig mange bibliotekarer ville bli med 
videre når det ble alvor, når medlemskapet i 
Bibliotekarforbundet skulle erstatte et annet 
fagforeningsmedlemskap man hadde hatt.

Med medlemskap i AF kunne Bibliote- 
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LØNNSNEMD FOR ALLE
Men tarif foppgjøret 1998 ble mer turbulent. 
Det ble streik i of fentlig sektor og BF hadde 
på det meste 140 medlemmer ute i streik i 
både kommunal og statlig sektor. Også dette 
greide BF å håndtere økonomisk, takket 
være at streiken ble avsluttet med tvungen 
lønnsnemd før omfanget kom ut av kontroll. 
Randi husker stemningen:

– Det ble panikk både i AF og BF da ar-
beidsgiver truet med å ta ett og ett forbund 
i lønnsnemd. Men heldigvis sto de fast på at 
AF var en enhet. 

BF hadde medlemmer i streik ved folkebi-
bliotekene i Fredrikstad, Sarpsborg, Bærum, 
Asker, Hamar, Drammen, Porsgrunn, Skien, 
Kristiansand, Stavanger, Bergen, Molde, 
Trondheim, Bodø og Tromsø. Og ved fylkes-
bibliotekene i Buskerud, Rogaland, Horda-
land og Troms. I tillegg var det medlemmer 
ute i streik ved Vest-Agder sentralsykehus, 
Sentralsjukehuset i Rogaland, Fylkessjuke-
huset i Molde og ved Statens næringsmid-
delkontroll. Et voldsomt omfang for et lite 
og ferskt forbund. 

– Streiken viste at BF og FBF kunne samar-
beide. Vi gikk blant annet sammen i tog for 
streikekravene, sier Randi. 

Men streiken ga også et forvarsel om at 
det var sterke spenninger i AF. Noe som alle-
rede hadde kommet til uttrykk da Lægefore-

ningen meldte seg ut og var med på den nye 
hovedorganisasjonen Akademikerne i 1997. 

ORGANISA SJONSBYGGING
Fylkeslagene ble sparket i gang i 1995.  Vi kom 
også i gang med forsikringsordninger, ordi-
nært kontingenttrekk, deltakelse i AF-organ, 
og alt annet som følger av å være i gang på 
ordentlig. Høsten 1995 fikk BF sin første 
ansatt, da Sølvi Kristiansen (nå Karlsen) ble 
organisasjonssekretær. Og det ble hun i BFs 
første kontorlokaler – i Lakkegata 21, der vi 
delte plass med fire andre forbund.

– Å få kontorlokaler sammen med blant 
annet radiografene og ergoterapeutene var 
viktig for BF. Vi vurderte kontor sammen 
med bibliotekhøgskolen, men jeg er glad vi 
valgte fellesskap med de andre forbundene. 
De satt på en kompetanse som vi ikke ville 
fått i Dælenenggata, sier Randi. 

LOK ALE FORHANDLINGER
I 1996 kom BF i gang med lokale for-

handlinger. Det ble regnet som spesielt 
utfordrende for et lite forbund med spredt 
medlemsmasse å lykkes i lokale forhand-
linger. Men det har vist seg å være en av BFs 
store suksessfaktorer. 

– Lokale forhandlinger har vær t en 
suksess i BF. En ting er at de BF-tillitsvalgte 
forhandler lønn. Men de gjør også bibliote-

karene mer synlig, når de møter arbeidsgiver 
direkte, både i lønnsforhandlinger og andre 
formaliserte møter som de har med orga-
nisasjonene. 

T I L L I T S V A L G T E  G J Ø R  S E G  G J E L -
DENDE
Med lokal organisering av BF kom også lokal 
innf lytelse. De tillitsvalgte som BF-med-
lemmene valgte rundt på arbeidsplassene 
forberedte seg godt og gjorde seg gjeldende. 
Under årsmøtet for BF-medlemmene i 
Bærum i februar 1997, avsluttet hovedtil-
litsvalgt Kirstin Vinje slik: ”Med BF har vi 
åpenbart blitt mer synlige i landskapet. 
Personalsjefen i kommunen spurte meg for 
en tid siden om det var blitt så mange flere 
bibliotekarer i Bærum nå enn før. Årsaken 
til at han spurte, var at han nå møtte biblio-
tekarer – altså BF-tillitsvalgte – stadig vekk: 
på informasjonsmøter, i forhandlinger, i 
ansettelsessaker, osv.”

I 1996 ble forbundslederen for første 
gang frikjøpt – i første omgang i 20 % stil-
ling. Allerede året etter var det økonomiske 
handlingsrommet stort nok til å ha BF-leder 
på fulltid. 

Og med det hadde bibliotekarene i Norge 
for første gang valgt en som jobbet på fulltid 
bare for deres interesser. En viktig milepæl.  

Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til stipend 
for studentmedlemmer i BF. 

Stipendet skal brukes til deltakelse på konferanser og seminar innen biblio-
teksektoren.

Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipendmidler til-
deles 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
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Etter flere år med oppgang viser årets søkertall fra Samordna opptak en svak 
nedgang fra i fjor. 342 søkere hadde bibliotekfag som førstevalg. De kjemper 
om 210 studieplasser i Oslo, Tromsø og Kristiansand.

Svak nedgang i antall 
søknader til bibliotekstudiene

nye kollegaer. 142 004 personer har per 
16. april 2018 søkt til høyere grunnutdan-
ning gjennom Samordna opptak. Dette er 
6 417 flere førstevalgsøkere enn i 2017, det 
vil si en økning på 4,7 prosent.

Samtidig har antall planlagte studieplas-
ser økt fra 55 831 i fjor til 57 402 i år, en økning 
på 2,8 prosent.

210 STUDIEPL ASSER I BIBLIOTEKFAG
Av dette tilbyr de tre universitetene Oslo-
Met, UiT i Tromsø og UiA i Kristiansand i 
år til sammen 210 studieplasser, en svak 
nedgang fra fjorårets 215.

Det er bibliotek- og informasjonsviten-
skap på OsloMet som har det største tilbudet, 
med 120 studieplasser på bachelorstudiet og 
10 studieplasser på årsstudiet. UiT Norges 
arktiske universitet tilbyr 25 studieplasser på 
bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap og 
30 på medie- og dokumentasjonsvitenskap. 
Universitetet i Agder tilbyr 25 studieplasser 
på skolebibliotekkunnskap.

OSLO NED, AGDER OPP
Det er søkningen til studiene i Oslo som 
viser tydeligst nedgang. 154 har bachelor-
studiet som førstevalg, 79 har årsstudiet 
som førstevalg. Begge deler er en nedgang 
på godt over 10 prosent. Det er imidlertid 
en viktig del av bildet at bibliotekstudiene 
i Oslo har hatt kontinuerlig økning i antall 
førstegangssøkere siden 2013. I denne 

perioden har det vært mellom 1,5 og 2 
førstevalgssøkere pr studieplass.

For Tromsø er nedgangen på 7 prosent. 
De siste 8 årene har Tromsø slitt med å fylle 
de planlagte studieplassene med studen-
ter som har nettopp deres studium som 
førstevalg.

Skolebibliotekstudiet i Agder har fra 2017 
til 2018 hatt en pen framgang på 11 prosent 
i søkere med deres studium som førstevalg. 
Søkertallene til skolebibliotekstudiene i 
Agder har steget kontinuerlig fra 2012 til 
2018. Og i Agder er det hele 2,6 førstevalgs-
søkere pr studieplass. Det siste kan være et 
tegn på en viss forventning til at skolebiblio-
tekene vil ha en positiv utvikling i årene som 
kommer. Utviklingen gjennom flere år, som 
tallene for i år bekref ter, tyder dessuten på 

tekst
Erling Bergan
Redaktør

færre enn i f jor: Bibliotekstudiene på 
Bislet har hatt økt antall førstevalgssø-
kere i flere år, men fikk en nedgang i år. 
Her fra studiestart i 2015. (Foto: Erling 
Bergan)

at UiA bør vurdere en oppjustering av antall 
studieplasser.

INFORM A SJONSTEKNOLO GI 
ER VINNEREN 
Av utdanningsområdene med størst øk-
ning, troner informasjonsteknologifag 
øverst med 21,6 % oppgang. For lærerut-
danningene er veksten 15 %. Helsefag har 
i år en vekst på 3,9 %.

Det er i år en nedgang søkning til helse-
fag som reseptar -18 % og farmasi -13 %. Til 
fag som reiseliv er det -19,6 % færre første-
valgsøkere. Jus -4,9 % og arkitekt -2,0 % har 
også nedgang i antall førstevalgsøkere 
fra i fjor.   
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Da jeg skulle velge tema for masteroppgaven min i bibliotek- og infor-
masjonsvitenskap, brukte jeg mye tid til å tenke på hva jeg skulle skrive 
om. Fordi jeg selv jobber i skolebibliotek og med digitale læremidler, 
ble dette et naturlig tema å ta utgangspunkt i.

Skolebiblioteket – en arena 
for digital innovasjon?

skolebibliotek.  Det finnes lite forskning om skolebibliotek i videre-
gående skole i Norge, og jeg startet derfor med å se nærmere på hva 
internasjonal forskning sier om skolebibliotek. Noen litteratursøk 
senere ble det klart at det finnes mye litteratur og forskning om 
elever og læreres bruk av digitale læremidler, men lite om skolebi-
bliotekarenes perspektiv og holdninger til disse læremidlene. Dette 
ønsket jeg å sette fokus på.

I følge Nasjonalbiblioteket brukes i gjennomsnitt 30 % av per-
sonalressursene ved skolebibliotek til innkjøp, administrering og 
utlån av lærebøker. Parallelt med utviklingen av digitale læremidler 
har det for mange bibliotekarer blitt en ny arbeidsoppgave å ad-
ministrere utlån av disse. Skolebibliotekarer blir anbefalt å ha en 
rolle i å tilby digitale læremidler i Digital agenda for Norge — IKT for 
en enklere hverdag og økt produktivitet (Innst. 84 S (2016-2017), 2016). 
Her blir skolebiblioteket beskrevet som et naturlig samlingspunkt 
for bruk av digitale læringsressurser, med bakgrunn i deres posisjon 
i skolen som læringsarena i og på tvers av alle fag. 

De siste årene har jeg sett et økt fokus på hvordan skolebi-
bliotekarene kan bidra med sin kompetanse i den nye digitale 
skolehverdagen. Invitasjoner til kurs og videreutdanninger om 

hvordan skolebibliotekaren kan styrke elever og læreres digitale 
kompetanse og utnyttelse av digitale verktøy er eksempler på dette. 
Derfor ville jeg undersøke nærmere hva Norges skolebibliotekarer 
tenker om økt digitalisering i skolen, hvilke utfordringer og utvi-
klingsmuligheter de ser som følge av dette og hvordan de oppfatter 
sin rolle og profesjon i den digitale utviklingen. Opplever de at de 
har kompetansen som trengs for å administrere, veilede og lære 
opp elever og lærere i bruk av digitale læremidler? 

En spørreundersøkelse ble sendt ut til landets 450 skolebibliote-
karer i april 2016. Når svarene begynte å tikke inn, fikk jeg bekref tet 
inntrykket jeg hadde om at skolebibliotekarer er en understudert 
gruppe. Respondentene hadde mye på hjertet, og de åpne spørs-
målene gjorde at mange temaer jeg ikke eksplisitt hadde spurt etter 
som kom til overflaten. Tanker om digitalisering, lesing i skolen, 
skolebibliotekets rolle samt en rekke andre temaer utgjorde til slutt 
50 sider med kvalitative data. 

Med respons fra i underkant av 200 bibliotekarer, fikk jeg et stort 
datamateriale å jobbe videre med. Jeg fikk derfor gjort et omfat-
tende dypdykk i skolebibliotekarenes holdninger og forståelse av 
digitale læremidler relatert til egen arbeidssituasjon, profesjonen, 
elevenes læringsutbytte og læreres bruk av disse læremidlene. Her 
vil jeg presentere noen av funnene, og diskutere noen utfordringer 
jeg mener skolebibliotek står overfor. 

ELE VENE HAR BEHOV FOR OPPL ÆRING
Det digitale er en integrert del av elevenes hverdag og fritid. Men 

MASTEROPPGAVE PÅ ABI/OSLOMET
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har de kompetansen til å ta i bruk digitale verktøy i en lærings-
sammenheng? Ifølge flere bibliotekarer i undersøkelsen mangler 
elevene den digitale modenheten og kompetansen som trengs 
for å utnytte de digitale læremidlene fullt ut. Andre studier tyder 
også på at man ikke uten videre kan forutsette at barn og unge har 
digital kompetanse, selv om de mestrer mange aspekter ved bruk 
av internett (Strømsø & Bråten, 2007). 

Digitale læremidler som for eksempel Norsk Digital Læringsa-
rena (NDLA) har ikke en naturlig oppbygging med sidetall og 
kapitler på lik linje som papirbaserte lærebøker. Dette stiller større 
krav til leserens evne til å navigere, søke etter innhold og vurdere 
kvaliteten, og det er en utfordring for mange, spesielt for elever 
som sliter med lesing. 

Flere respondenter påpekte disse utfordringene: «En bok har et 
visst sideantall. Eleven vet at mellom disse to permene står det jeg 
skal tilegne meg av kunnskap. Et digitalt læreverk kan bety kaos for 
noen, avhengig av hvordan det er bygd opp». Det ble også påpekt 
at elevene lærer på forskjellige måter, og det derfor er individuelt 
hvem som får godt læringsutbytte av digitale læremidler. 

Elevene gir tilbakemeldinger om at de synes det er tungvint å 
få oversikt over de digitale læremidlene på grunn av læremidlenes 
oppbygging og struktur, og gir uttrykk for at de foretrekker trykte 
lærebøker. At elevene er konservative og foretrekker trykte lære-
bøker er et tema som ble tatt opp av svært mange, blant annet av 
en mannlig respondent: 

«I de tilfellene der vi har tilbudt elevene e-bøker viser det seg at 
de foretrekker papir, dersom det også er tilgjengelig. E-bokut-
lånet til vgs-elever er svært lavt. Inntrykket mitt er at elevene 
bruker digital teknologi så mye på fritida at de synes det er godt 
å kunne forholde seg primært til trykte bøker på skolen.»

GODE A MBA SSAD ØRER FOR 
TILPA SSEDE HJELPEMIDLER
I bibliotekarenes resonnementer var det et gjennomgående tema: 
elevens behov står i fokus. De var opptatt av individuelle hensyn 
og tilpasning for den enkelte elev, spesielt elever med lesevansker. 
Bibliotekarene hadde en mer avklart rolle i forbindelse med innkjøp 
av lydbøker og hjelpemidler til elever med lese- og skrivevansker, 
enn digitale læremidler generelt. 

Mange påpekte at elevene trenger veiledning i å bruke digitale 
bøker, og at de trenger å lære seg nye studieteknikker og lesemeto-
der. PISA-undersøkelsen viser også at elevene har forbedringspo-
tensiale når det gjelder navigering og å finne relevant informasjon 
digitalt (Kjærnsli & Olsen, 2013). Utfordringene rundt digitale 
læremidler som kom frem i denne undersøkelsen understøttes av 
norsk og internasjonal forskning om digitale læremidler. Digitale 
tekster er spesielt utfordrende for svake elever (Mangen et al., 2013), 
og sosial bakgrunn kan ha betydning for elevenes digitale bruks-
mønster (Krumsvik et al., 2013). Disse utfordringene kan imidlertid 
åpne for nye muligheter for skolebibliotekarene.

BIBLIOTEK AREN K AN ØKE ELE VENE S 
DIGITALE KOMPE TANSE
Skolebibliotekarene i undersøkelsen viste at de i stor grad er oppda-
terte, kompetente og optimistiske til digitale læremidler og til den 
digitale utviklingen generelt. De leser e-bøker langt hyppigere enn 
gjennomsnittet, og de er i stor grad innovatører og tidlige brukere 
når det kommer til innovasjon. De har høy utdanning og mange 
oppgir at de holder seg faglig oppdatert gjennom kurs. Dette viste 
seg å være faktorer som påvirker holdningene til digitale læremidler 

i positiv retning. 
I materialet antydes det at bibliotekaren kan ha en funksjon 

i arbeidet med å øke elevenes digitale kompetanse, og at han/
hun kan være en ressurs i arbeidet med digitale læremidler og i 
opplæring i bruken av disse. Mange påpekte at opplæring i infor-
masjonskompetanse blir desto viktigere med økt digitalisering, og 
bibliotekarene viste stor vilje til å tilpasse seg den digitale skoleh-
verdagens nye forutsetninger. Responsen indikerer at mange var 
bevisste på sin rolle i dette arbeidet, samt at mange ønsket å bidra 
med opplæring og støtte ved bruk av digitale læremidler. Bibliote-
karene som har ansvar for administrering av digitale læremidler, 
var de mest positive.

 

Ifølge Bråten og Strømsø trenger elevene strategier for å forstå 
digitale kilder, og dette innebærer blant annet at de lærer seg 
spørsmålsstilling, informasjonssøking og oppsummering (2007, s. 
188). Elevene trenger også kildekunnskap for å kunne vurdere og 
integrere digitale kilder i eget arbeid (Strømsø & Bråten, s. 208). 
For at elevene skal kunne utvikle disse ferdighetene og innta en 
kildekritisk holdning trengs det undervisning.

Malmberg og Graner (2014) skriver at dagens utvikling med en 
eskalerende informasjonsflyt stiller store krav til elevenes ferdig-
heter i å håndtere de nye mediene. De mener bibliotekarene kan 
fungere som en pedagogisk bru mellom ulike fag og lærere for å 
skape en helhet og tydelig rød tråd for elevenes læringsprosesser 
(s. 21). Med viktigheten av kildekritisk tenking og økt integrering 
av ulike medier i den ordinære undervisningen, kan bibliotekarens 
kompetanse om kildekritikk og informasjonssøking anvendes i å 
nå målet om å gjøre elevene informasjonskompetente. 

Jeg mener selv at digitale læremidler og økt tilgang til fagstof f 
på internett fører med seg muligheter som skolebibliotekarene 
kan og bør utnytte. Skolebibliotekarer kan være en viktig ressurs 
for elever og lærere som veiledere, støttefunksjon og som inspi-
ratorer. Med bibliotekfaglig bakgrunn har man kompetansen 
som trengs for å lære opp elever i å anvende digitale verktøy i sin 
læringsprosess. Jeg mener dermed at skolebibliotekarene kan 
være et ledd i å øke elevenes digitale kompetanse, og bidra til 
å utjevne skillene som oppstår som følge av sosial bakgrunn og 
ulike leseferdigheter.

BIBLIOTEK AREN SOM RE SSUR S FOR L ÆRERNE
Resultatene fra undersøkelsen viste at få skoler var heldigitale, 
og at det var en blandet bruk av digitale og trykte læremidler og 
læringsressurser. Ifølge Senter for IKT i utdanningen er læreren 
sentral for elevenes tilgang til og bruk av digitale ressurser. Lærerens 
kjennskap til aktuelle digitale læringsressurser kan gi muligheter 
eller legge begrensninger for bruken (2013, s. 58). Respondentene i 
undersøkelsen min identifiserte også problemet med at lærere kan 
ha vanskeligheter med å holde seg oppdatert på hjelpemidler og 
læringsressurser, og at ikke alle er komfortable med å bruke disse 
i klasseromsundervisningen. Lærerne rapporterer at det er tidkre-
vende å holde seg oppdatert på digitale læremidler (Synovate, 2011). 
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Jeg mener kompetansen bibliotekarene har om referansearbeid, 
søking og navigering kan brukes i arbeidet med opplæring av både 
lærere og elever i bruk av disse læremidlene. I undersøkelsen var 
det funn som bekref ter at skolebibliotekarer har oppdatert kunn-
skap om ny teknologi, om læremiddelmarkedet og ungdom som 
målgruppe, som skulle tilsi at de kan være en viktig ressurs for elever 
og lærere som skal ta i bruk læremidlene. Et tettere samarbeid med 
bibliotekarene bidrar til å redusere lærernes forberedelsestid til 
undervisning. En fordel med at biblioteket har ansvaret for admi-
nistrering av digitale læremidler og ressurser er at bibliotekaren 
har mulighet til å få en helhetlig oversikt, og kan promotere disse 
overfor elever og lærere.

ULIKE S YN PÅ BIBLIOTEK ARROLLEN
De fleste bibliotekarene i undersøkelsen så på den digitale utviklin-
gen som noe positivt for skolebiblioteket med bakgrunn i at det vil 
frigjøre tid til mer relevante bibliotekoppgaver. Kvalitetssikring av 
kilder, organisering av digitale ressurser og opplæring i kildekritikk 
og informasjonskompetanse ble trukket frem som viktige oppgaver. 
En respondent skriver:

«Jeg tror det har POSITIV ef fekt på min profesjon. Jeg opplever at 
utlån av lærebøker er en FOR enkel ting å drive med i forhold til 
hva vi bibliotekarer faktisk kan. Noen elever ser på oss som rene 
utlånsstasjoner på lik linje som å jobbe i butikk, fylle på varer, 
skanne varer og veilede kundene i produktvalg. Det er bedre om 
vi får bruke tiden til å vise hva vi kan på mer aktuelle områder».

På den andre siden var det enkelte som uttrykte bekymring for 
at fylkeskommunene vil satse mindre på skolebibliotek dersom det 
trykte lærebokutlånet utgår. Noen kommentarer handlet om faren 
for å bli overflødig og kutt i stillingsressurser. Årsaken til denne 
bekymringen hadde ikke bare bakgrunn i digitaliseringen i seg selv, 
men i at skoleeiere og andre «ikke vet hva en bibliotekar virkelig er 
og gjør og tror fravær av papirbøker gjør oss overflødige». En annen 
respondent pekte på et misforhold mellom skoleeier og skolebiblio-
tekarens oppfatning av bibliotekarrollen: 

«Ser ikke ut til at det i vårt fylke er noen forståelse for hva skolebi-
bliotekaren gjør utover å passe bokhyller, og låne inn og ut. At vi er 
informasjonsveiledere, spesialister på informasjonskompetanse, 
kildekritikk, informasjonssøk og referanseteknikk ser ingen utover 
yrket vårt. Ved stadige nedbemanninger, og struping av budsjett 
ser det ut til at skolebibliotekar som yrke er på vei ut i Rogaland».

Flere ga uttrykk for at de har hektiske arbeidsdager med mange 
løpende forespørsler og små personalressurser. Enkelte trakk paral-
leller fra skolebibliotek til butikk, lager og pølsebu i sine beskrivelser 
av arbeidsoppgavene relatert til lærebokutlånet. Dette står i kontrast 
til bibliotekarenes ønske om å være en pedagogisk ressurs.

Kommentarene om at skoleeiere og ledelse ikke ser bibliotekaren 
som en mulig ressurs i det pedagogiske ar-
beidet, viser hvor viktig det er at skolebiblio-
tekarer synliggjør sin kompetanse. Dette er 
spesielt viktig for å legitimere yrket i en tid 
med økt digitalisering. Som en respondent 
skriver: «Bibliotekarer vet at vi har mer enn 
nok å gjøre i et bibliotek, men det kan synes 
som om det kan være utfordrende å argu-
mentere for behovet for bibliotekarer som 
arbeider uten fysiske bøker». 

Uklare rolleforventninger fører til ulike praksiser og oppfatninger 
om hva en skolebibliotekar er og gjør, og er et tema som forekommer 
hyppig i forskningen om skolebibliotek.

BEHOV FOR NA SJONALE RE TNINGSLINJER
En viktig forutsetning for å kunne utnytte skolebibliotekets poten-
siale, er bibliotekfaglig kompetanse. I dag stilles det ikke lovmessige 
krav til kompetanse eller stillingsressurs ved skolebibliotek, og sko-
lene står fritt til å ansette personale uten bibliotekfaglig kompetanse, 
eller til å velge bort personalressursen. Statistikk fra undersøkelsen 
min viser en utvikling der det ansettes færre fagutdannede bibliote-
karer i videregående skole. 

Er dette en konsekvens av økonomiske innstramminger, eller at 
skoleeiere og skoleledelse ikke ser mulighetene som ligger i det å ha 
en fagutdannet bibliotekar?

Mangel på klare, nasjonale retningslinjer og styringsdokumenter 
gir hver enkelt skole stor individuell frihet i hvilke oppgaver som skal 
tillegges skolebiblioteket. Dette kan føre til store ulikheter i ressurs-
bruk og stillingsinnhold ved skolene. Hver enkelt skolebibliotekars 
bakgrunn og kompetanse kan dermed bli avgjørende for hvilke 
arbeidsoppgaver hun får. 

Resultater fra undersøkelsen viser at bibliotekarene som er tid-
lig ute med innovasjon, som leser e-bøker og har deltatt på kurs 
om digitale læremidler, i større grad har ansvar for administrering 
av disse læremidlene. Dette kan tyde på at personlig interesse og 
kompetanse er av betydning for arbeidsoppgavene hver enkelt sko-
lebibliotekar får av arbeidsgiver eller selv tar initiativ til. I materialet 
så jeg at noen skolebibliotekar inntar en aktiv rolle når det gjelder å 
påvirke skolens bruk av digitale ressurser, mens andre fokuserer på 
andre arbeidsområder.

Dette kan indikere at skolebibliotekarene har innflytelse til å 
påvirke arbeidshverdagen, og at de har en viss frihet til å prioritere 
arbeidsoppgaver og ressursbruk. Dette kan for mange være en 
fordel, men for nye og uerfarne skolebibliotekarer kan mye frihet 
og fleksibilitet by på utfordringer når det finnes få of fisielle krav 
og retningslinjer å støtte seg til (Lo & Chiu, 2015). Fleksibilitet kan 
være en fordel, men det kan også føre til varierende kvalitet på 
skolebibliotekene. Det kan også føre til at skoleeiere, rektorer og 
ledelse får ulike forventninger til skolebiblioteket. Lo og Chiu mener 
at skolekulturen får stor innvirkning på hva som forventes av skole-
bibliotekaren (2015). 

Nasjonale retningslinjer for stillingsinnhold og stillingsressurs 
ved skolebibliotek i videregående ville satt en standard for hva et 
velfungerende skolebibliotek skal inneholde, og bidratt til å utjevne 

forskjeller mellom fylkene. Slike retningslin-
jer mener jeg som et minimum burde angi en 
stillingsprosent knyttet til antall elever, slik 
at skoler av en viss størrelse er forpliktet å ha 
en fagutdannet skolebibliotekar. For mye fri-
het kan føre til ulike praksiser og variasjoner 
i elevenes bibliotektilbud, og at skoler kan 
velge å redusere bibliotekressursen av øko-
nomiske hensyn. Nasjonale retningslinjer 
for skolebibliotekarenes arbeidsoppgaver vil 
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også tydeliggjøre overfor skoleeiere hva et skolebibliotek skal være 
og hva bibliotekaren kan bidra med.
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ing linear texts on paper versus computer screen: Ef fects on 
reading comprehension. International Journal of Educational 
Research, 58, 61-68.

 y Nesset, H. (2017). Skolebibliotekarers holdninger til digitale 
læremidler - En nasjonal spørreundersøkelse (Masteroppgave). 
Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo.

 y Senter for IKT i utdanningen. (2013). Rapport fra kartlegging av 
digitale læringsressurser. Oslo: Senter for IKT i utdanningen. 
(For digital tilgang, se nettpublisering av denne artikkelen.) 

 y Strømsø, I.H. & Bråten, I. (2007). Forståelse av digitale tekster 
– nye utfordringer. I I. Bråten (Red.), Leseforståelse: Lesing i 
kunnskapssamfunnet – teori og praksis (s. 196-220). Oslo: Cap-
pelen akademisk forlag.

 y Synovate. (2011). Lærernes bruk og holdninger til digitale 
læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. (For 
digital tilgang, se nettpublisering av denne artikkelen.)  

hanne nessets masteropp gave: Skolebibliotekarene i un-
dersøkelsen viste at de i stor grad er oppdaterte, kompetente 
og optimistiske til digitale læremidler og til den digitale 
utviklingen generelt. (Foto: Margunn Haugland)
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Colombias nest største by, beryktede Medellín, har de siste årene gjennomgått en enorm forvandling. 
Byen har gått fra å være beryktet drapshovedstad og kjent som Pablo Escobars hjemby, til å bli en 
moderne storby med imponerende og inkluderende metrosystem, parker, skoler og bibliotek. 

En ny vår for bibliotekene 
i Medellín

colombia.  Satsingen på infrastruktur, 
urban innovasjon og tilbud for byens inn-
byggere har gitt Medellín et stort løf t og 
blant tilbudene det har blitt satset mest på 
er bibliotekene.

Den mest kjente, futuristiske og monu-
mentale Parque Biblioteca España, ligger på 
en av Medellíns åssider, midt blant lave mur-
hus og trange gater, kjent fra Netflix’ Narcos. 
Den belastede bydelen Santo Domingo har 
fått æren av å huse et av de kanskje vakreste 
bibliotekene i Latin Amerika. Området har 
også fått en av to gondolbaner, som gjør 
det enklere for innbyggerne å få tilgang til 
sentrumskjernen, noe som tidligere har vært 
praktisk utfordrende. 

UT I GATENE
Dessverre er biblioteket for tiden stengt og 
under oppussing, men bibliotekdrif ten er 
dratt ut i gatene og parken utenfor bibliote-
ket. Park er nemlig et viktig stikkord for hva 

tekst
Ingrid Fabiola O. Moen 
Vikar ved Øvre Eiker bibliotek

som gjør bibliotekene i Medellín innovative 
i den Latin-Amerikanske biblioteksverden. 
Bibliotekparker er et konsept utviklet nettopp 
i Colombia, som inkluderer bibliotek med et 
større grøntområde åpent for alle og med 
sterke inkluderende verdier. Medellín er kjent 
som byen med evig vår, så grøntområdene 
blir brukt året rundt. En annen av Medellíns ti 
bibliotekparker ligger i bydelen Belén. 

Belén bibliotek fremstår som et høy-
moderne og inkluderende bibliotek, med 
funksjoner og tilbud som ville gjort de fleste 
bibliotek i Norge grønne av sjalusi. Tilbudene 
inkluderer agrotek (urtehage), teater, gal-
leri, ludotek (spillrom), verksted, et dedikert 
Japan-rom, lokal-samling, konserthall, samt 
luf tige biblioteklokaler for voksne og barn. 
Selve biblioteket er tegnet av japanske ar-
kitektstudenter i samarbeid med Hiroshi 
Naito og er en symbiose av japansk estetikk 
og lokale tradisjoner, med jord, vann og men-
nesker som bærende ideer. 

SOSIAL VERDI
Bibliotekar Melissa Restrepo Echavarria 
forklarer ivrig hvilken sosial verdi biblioteket 
har for lokalområdet. Biblioteket ligger i en 
bydelene med innbyggere fra utfordrende 

livsvilkår, et sted hvor ikke alle innbyggere 
kan dekke sine grunnleggende behov, men 
som likevel har fått tildelt et av de vakreste 
bibliotek i kanskje hele Sør-Amerika.

“Medellín har vært en by som har inves-
tert i biblioteket som en demokratisk funk-
sjon. Belén bibliotek er et sted for barn og 
voksne av alle sosiale lag. Belén er et område 
som inkluderer alle byens sosiale klasser og 
mange barn fra nabolaget har biblioteket 
som det eneste trygge og faste sted, så 
bibliotekarjobben innebærer mer enn bare 
tradisjonell bibliotekararbeid.” forteller hun 

L AV TER SKEL MØTEPL A SS
Videre forklarer hun at bibliotekar-

arbeidet til tider kan være utfordrende, 
med voldsepisoder og hærverk som gjør 
hverdagen utrygg for både bibliotekarer og 
lånere. Situasjonen har likevel forbedret seg 
de siste årene i Belén, kanskje takket være 
nettopp biblioteket, som fungerer som en 
sosial utjevner. Belén bibliotek arrangerer 
verksted, diskusjoner og kulturelle kvelder. 
Området fungerer også som en lavterskel 
møteplass for lokalbefolkningen, som møtes 
for å tegne, lese, leke, diskutere og jobbe, 
noe som skaper en dynamisk biblioteksdrif t.

Likevel er situasjonen både i Belén eller i 
resten av Medellín fortsatt preget av en rela-
tivt høy drapsrate og narkotikakriminalitet. 
Men satsingen på gode bydelsbibliotek gir i 
utgangspunktet alle innbyggere mulighet 
for tilegnelse av kunnskap, et talerør og en 
trygg møteplass. Medellíns biblioteksatsing 
er et sterkt bevis på viktigheten av bibliote-
kets demokratiske funksjon i praksis.  

belén: Melissa ser den sosiale verdien 
biblioteket har i lokalsamfunnet. (Foto: 
Ingrid Fabiola O. Moen)

bibliotek i medellín: Øverst det monumen-
tale Parque Biblioteca España. (Foto: Al-
beiror) Nederst biblioteket i bydelen Belén. 
(Foto: Ingrid Fabiola O. Moen)
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1800-tallet var en gullalder for norsk litteratur. Forfatterne fra denne tiden skrev ikke i et vakuum, men 
innhentet impulser fra andre land. 

Ibsen og Bjørnson i Italia

italiensk frigjøringskamp.   Også na-
sjonallitteraturens store diktere Henrik 
Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson har fått 
ideer fra andre lands forfattere, kulturer 
og historie. Giuliano D’Amico fra Senter for 
Ibsenstudier ved Universitetet i Oslo, har 
studert hvordan disse to diktere var på-
virket av den italienske frigjøringskamp. 
I april foreleste han om dette på Bergen 
of fentlige bibliotek.

OPPHOLD I ITALIA
Både Ibsen og Bjørnson hadde lange 
opphold i Italia, mest i Roma. D’Amico 
forteller at de skrev mange av sine verk 
herfra. Bjørnson skrev "En glad gut", "En 
Fallit", og  "Kaptein Mansana" herfra. Ibsen 
skrev "Et dukkehjem", "Gengangere" og "En 
folkefiende" fra Roma. Oppholdene i Italia 
var – ifølge den kanoniserte fortellingen 

– det gode liv, hvor de spiste godt, drakk 
billig vin og kjøpte kunst. Men det var også 
et sted for inspirasjon. D’Amico viser et 
brev som Ibsen skrev til Bjørnson i 1865: 

Saa gik jeg en Dag i Peterskirken – jeg 
var et Erinde i Rom – og der gik der med 
engang op for mig en stærk og klar Form for 
hvad jeg havde at sige. – Nu har jeg kastet 
overbord hvad jeg i et Aar har pint mig med 
uden at komme nogen Vej og i Midten af Juli 
begyndte jeg paa noget nyt, der gik frem 
saaledes, som endnu aldrig noget er gaaet 
frem for mig. (...)

– Det var et sted der han fikk inspira-
sjon. Et sted der kunsten, historien og ste-
dene hjalp ham med å komme i gang med 
skrivingen, og utvikle skuespillene sine, 
sier D’Amico og peker på betydningen av 
språkkunnskaper. Ibsen forsøkte riktignok 
å lære seg italiensk, men kunnskapene 
begrenset seg antakelig til enkel kommu-
nikasjon, som å bestille mat og liknende. 

– Ibsen møtte mange folk, men mest 
nordiske folk som bodde der. Han levde 

på mange måter i en slags boble, sier 
D’Amico. Bjørnson, derimot, kunne 
italiensk ganske godt og skrev artikler i 
italienske aviser. 

ITALIENSK FRIG JØRINGSK A MP
"Il Risorgimento" betyr g jenoppstan-
delse og betegner den italienske frigjø-

tekst
Aud Gjersdal
Frilansjournalist

HVOR KOMMER NORSK LITTERATUR FRA?
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ringskamp. De viktigste hendelsene her 
skjedde fra 1815 til 1870, og bestod av 
en rekke endringer i italiensk politikk 
og åndsliv som førte til en uavhengig 
italiensk stat.  Italia bestod tidligere av 
småstater kontrollert av italienske adels-
familier, en kirkestat kontrollert av Paven, 
samt områder kontrollert av Østerrike og 
Spania. Nå ble småstatene samlet til en 
nasjonalstat. 

– Innsikt i disse historiske hendelsene 
vil problematisere og kaste nytt lys på den 
kulturelle påvirkningen fra Italias hjørne. 
På den andre siden setter Risorgimento 
norsk litteratur i en internasjonal sam-
menheng, sier D’Amico. Det handler ikke 
bare om fasinasjon for italiensk kultur, 
som antikken og renessansen.

– Men det er noe mer. Italiensk sam-
tidspolitikk blir grunnlag for en mer 
reflektert og nyansert tenkning om sam-
tiden for Ibsen og Bjørnson, særlig i for-
bindelse med Skandinavismen, sier han. 
Ibsens entusiasme tok imidlertid slutt i 
1864, pga krigen i Schleswig-Holstein. Han 
ble skuf fet over at Norge ikke ble med i 
krigen på Danmarks side. 

– Det er her Skandinavismen, altså 
ideen om et kulturelt og politisk fellesskap 
blant de nordiske landene, som Ibsen var 
tilhenger av, stanser brått, sier D’Amico.

IDE ALISME MOT RE ALISME
"Ved Tusendårs-festen den 18.7.1872", er 
et dikt skrevet til tusenårs-jubileet for 
Harald Hårfagres forening av Norge. I 
diktet nevnes tre sentrale skikkelser i fri-
gjøringskampen, nemlig realpolitikeren 
Cavour, Bismarck og drømmeren  Giu-
seppe Garibaldi, som er den viktigste 
generalen i frigjøringskampen. Disse 
tre historiske personene kan settes i et 
dialektisk forhold, der idealisme settes 
mot realisme. Dette gjelder ikke bare 
enkeltdikt som handler om frigjørings-
krigen

– Det er en dialektikk mellom idealisme 
og realisme, mellom det man må gjøre 
og det man ønsker å gjøre, som gjen-
nomsyrer mye av Ibsens skuespill og dikt. 
Det betyr at Risorgimento hadde en rolle 
for Ibsens verk som er større enn bare 
inspirasjon til at de nordiske landene må 
gjøre det samme som Italia, men også et 
kontrastfylt og problematisk bilde som 
utvikles i skuespillene som følger, sier 
D’Amico. Risorgimento blir ikke bare noe 
positivt og en hyllest til nasjonalstaten, 
men også noe problematisk.

– Dette kommer også til syne i Bjørn-
sons kortroman "Kaptein Mansana", som 

først kom ut i føljetongformat i 1875, og 
senere trykt som bok i 1879. Det blir et 
tilbakeblikk på Risorgimento, sier han og 
forteller videre at Bjørnson selv bodde i 

gjøringskampen også er noe som påførte 
andre mennesker lidelse.

ITALIA S BIDR AG
Måten Ibsen skrev på var inspirert av den 
greske tragedie, særlig i den retrospek-
tive teknikken han bruker. I tillegg lærte 
han og Bjørnson mye fra de store franske 
dramatikere, som Alexandre Dumas, d.y.

– Norsk litteratur er ikke isolert i en 
norsk boble, men påvirket av andre kul-
turer og andre forfattere. Risorgimento 
gav kimen til temaer, kontraster, ideer 
som påvirket forfatterskapet til disse 
to forfatterne. Kanskje dette er Italias 
største bidrag til norsk litteratur, avslut-
ter D’Amico.

VIDERE LE SNING
 y Carbone, E. & D’Amico, G. (red.). 

(2011). Lyset kommer fra Sør. Oslo: 
Gyldendal

 y Dahl, H. (2008). Bjørnson i Roma. 
Oslo: Messel forl.

 y Fulsås, N. & Rem, T. (2017). Ibsen, 
Scandinavia and the Making of a 
World 

 y     Drama. Cambridge: Cambridge 
University Press

 y Rønning, H. (2006). Den umulige 
friheten. Oslo: Gyldendal  

giuliano d'amico
Senter for Ibsenstudier ved UiO

Italiensk samtids-
politikk blir grunnlag 
for en mer reflektert 
og nyansert tenkning 
om samtiden for Ibsen 
og Bjørnson, særlig 
i forbindelse med 
Skandinavismen

Roma perioden 1860-1862, og ble vitne til 
etableringen av en italiensk stat. Boken 
handler om kaptein Mansana som er sønn 
av en patriot som deltok i frihetskampen, 
og døde som en helt. I boken skildrer 
Bjørnson hvordan den avdøde patriot 
hylles. 

– Bjørnson er en stor beundrer av 
Garibaldi, og mente man skulle få til 
Risorgimento i Norge også, sier D’Amico. 
Samtidig kommer det frem i boken at fri-

to store i italia: – Ibsen møtte mest 
nordiske folk og  levde på mange 
måter i en slags boble. Bjørnson  
kunne derimot italiensk ganske godt 
og skrev artikler i italienske aviser, 
sier Giuliano D'Amico.  (Foto: Aud 
Gjersdal)
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De tre stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og 
Karin Andersen fra SV fremmet i forrige uke et såkalt representantforslag om 
et femårig nasjonalt biblioteksløf t. Forslaget er i sju punkter, men begrepet 
bibliotekmilliard er nå forlatt.

SV foreslår bibliotekløft

bibliotekpolitikk. Det er den unge SV-
representanten Freddy André Øvstegård 
fra Østfold som fronter forslaget, som har 
fått positiv mottakelse i bibliotekkretser. 
Forslaget har sju punkter og har et tidsper-
spektiv på fem år.

ØREMERKING FOR EN PERIODE
Dette gjelder ikke minst punktet om «en 
øremerket opptrapping av bevilgningene 
til kommunenes biblioteksdrif t over 
fem år før bevilgningene føres inn i ram-
meoverføringene til kommunene». Med 
så mye motvilje det er mot øremerking i 
det politiske miljøet, kan begrensningen 
på fem år gi forslaget større muligheter 
for å nå gjennom.

BIBLIOTEK STR ATEGI MED 
KOMBINA SJONSBIBLIOTEK
Viktige punkter ellers er påpekning av 
at det må komme en ny nasjonal biblio-
tekstrategi, på tvers av forvaltningsnivå-
ene denne gangen. Men mer kontroversielt 
er kanskje at SV i den sammenheng vil «se 
på samarbeid mellom folkebibliotekene 
og skolebibliotekene og legge til rette 
for videreutvikling av kombinasjonsbi-
bliotek».

Vi har spurt Øvstegård om forslaget 
bygger på forskning eller oppsummerte 
erfaringer som er dokumentert noe sted:

– Vi vet det er ulike erfaringer med kom-

binasjonsbibliotek, det er derfor vi mener 
det må behandles i en strategi, og også 
få på plass en egen lov for skolebibliotek, 
svarer SV-representanten.

Vi har også spurt den erfarne skolebi-
bliotekaren, nå pensjonist, Liv Evju om 
hennes syn på dette:

– Kombinasjonsbibliotek er for det før-
ste dårlig definert, og for det andre dårlig 
dokumentert. Mangelen på dokumenta-
sjon skyldes blant annet at bibliotekenes 
statistikkskjemaer ikke er tilpasset denne 
bibliotektypen. Det foreligger også lite 
erfaringsmateriale i form av artikler etc. 
Det er gledelig at et politisk parti nå tar 
dette spørsmålet på alvor, bl.a. fordi en 
kombinasjon med folkebibliotek kan ha 
stor betydning for en ef fektiv og peda-
gogisk drif t av skolebiblioteket, sier Evju.

NA SJONALT DIGITALT 
MEDIEBUDSJE T T
Et forslag som var med da SV i 2014 også 
fremmet et forslag om femårig bibliotek-
løf t, er «etablering av et felles nasjonalt, 

tekst
Erling Bergan
Redaktør

MILLIARDEN ER UTE, KOMBINASJONASJONSBIBLIOTEK ER INNE

digitalt mediebudsjett for kjøp av tilgang 
til digitale ressurser», som skal gjøres 
tilgjengelig på landets folkebibliotek, 
skolebibliotek og forsknings- og høgsko-
lebibliotek. Dette er også i tråd med hva 
BF ved flere anledninger har spilt inn til 
representantene på Stortinget.

KOMMUNEREFORMENS 
INNVIRKNING
Et viktig punkt i forslaget er «at nærhet til 
biblioteket ivaretas når kommuner slås 
sammen». Dette baserer seg trolig blant 
annet på erfaringene med de mange 
biblioteknedleggelsene i Danmark etter 
kommunereformen der.

SKOLEBIBLIOTEK I FOKUS
Selv om SVs forslag har en litt over-
raskende lett omgang med hva kombi-
nasjonsbibliotek kan bety, er de tungt 
inne med betydningen av skolebibliotek. 
Dette er jo et satsingsområde for hele 
det bibliotekpolitiske feltet for tida. De 
vil ha regjeringen til å «komme tilbake til 
Stortinget med en egen sak om skolebi-
bliotek, inkludert utredning av en mulig 
lov om skolebibliotek og med forslag om 
å pålegge kommunene en plan for skole-
bibliotek.»

MER ÅPENT
SV vil ha en plan for kompetansehevings-
tiltak for bibliotekenes ansatte. De vil også 
ha en videreføring av en nasjonal satsing 
på etablering av nye biblioteklokaler, samt 
tilpassing eller utvidelse av eksisterende 
biblioteklokaler og mobile bibliotektilbud. 
I tillegg vil SV «legge til rette for mer åpne 
biblioteker i hele landet», en klar tilslut-
ning til trenden med meråpne bibliotek. 
De vil også at bibliotek er lett tilgjengelig, 
med en beliggenhet der innbyggerne fer-
des, og «gjerne i et flerbrukskonsept med 
andre kulturtilbud». legge til ret te: Vi vet det er ulike 

erfaringer med kombinasjonsbibliotek, 
innrømmer SV-representanten Freddy 
Øvstegård. (Foto: Jo Straube)
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– Avstanden mellom partene var for stor til at vi kunne finne en forhandlings-
løsning. Nå må vi få assistanse av riksmekleren, sa forhandlingsleder Petter 
Aaslestad i Unio stat da bruddet var et faktum 29. april.

Brudd og megling 
i statsoppgjøret

tariff 2018. – Staten har ikke imøtekom-
met oss på våre krav, samtidig som de leg-
ger opp til en svekkelse av dagens avtale, 
sier Petter Aaslestad.

Det var natt til søndag 29. april at Unio, 
LO og YS brøt forhandlingene. Statens 
siste tilbud var ikke godt nok.

M ÆL ANDS MODERNISERING
Staten forhandler videre med Akade-

mikerne. 
– Vi er fornøyd med at vi fortsatt 

forhandler med Akademikerne om mo-
dernisering av lønnssystemet og økt 
lokalt handlingsrom, sier kommunal- og 
moderniseringsminister Monica Mæland. 
Bakgrunnen for at partene ikke kom til 
enighet var blant annet uenighet om 
fordelingen av den disponible rammen, 
heter det i en pressemelding fra hennes 
departement. 

– Regjeringen ønsker å gi større hand-
lingsrom og f leksibilitet til de statlige 
virksomhetene, sier Mæland.

STORT LØNNSGAP
Fra oppgjøret i staten har det kommet 

lite ut etter forhandlingsstarten 5. april. 
– Lønnsgapet mellom grupper med 

høyere utdanning i staten, og tilsvarende 
grupper med like lang utdanning i privat 
sektor er stort. Årets oppgjør må bidra til 
å redusere dette gapet, sa forhandlings-

leder for Unio stat, Petter Aaslestad da 
forhandlingene åpnet.

En spesiell utfordring på statsområdet 
er at det for to år siden ble inngått en sepa-
rat hovedtarif favtale for Akademikerne, 
mens Unio, YS og LO inngikk en felles 
avtale. De to ulike lønnssystemene spiller 
dermed inn i årets forhandlinger på det 
statlige tarif fområdet.

AV TALEPARTNERNE 
HOLDER SA MMEN

– Selv om partene har kommet fram til 
en økonomisk ramme i tråd med frontfa-
get, er det totale tilbudet av en slik art at vi 
ikke fant å kunne godta det, sier leder i YS 
Stat Pål N. Arnesen på YS sine nettsider. – 
Jeg tror det er viktig at avtalepartnerne på 
arbeidstakersida snakker godt sammen 
og holder sammen, sier John Leirvaag til 
nettavisa Frifagbevegelse. Leirvaag er 
leder i LO-forbundet NTL.

tekst
Erling Bergan
Redaktør

petter aaslestad 
Forhandlingsleder for Unio stat

Lønnsgapet mellom 
grupper med høyere 
utdanning i staten, og 
tilsvarende grupper 
med like lang utdan-
ning i privat sektor er 
stort. Årets oppgjør 
må bidra til å redu-
sere dette gapet.

Frist for å finne meklingsløsning i 
staten er satt til onsdag 23. mai klokken 
24.00.  

megling til 23. mai: Statens personaldi-
rektør Gisle Norheim og forhandlings-
leder Unio stat Petter Aaslestad ved 
forhandlingsstart for årets hovedopp-
gjør i staten. (Foto: Unio)
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Partene i kommunesektoren kom fram til en forhandlingsløsning i 
hovedtarif foppgjøret sent på kvelden 30. april.

Kommuneoppgjøret ble 
løst uten megling

tariff 2018.  Unio kommune klarte å få en 
profil som gir bedre uttelling for arbeidsta-
kere med universitets- og høgskoleutdan-
ning. Totalrammen for oppgjøret er på 
2,8 prosent, mens Unios medlemmer fikk 
en ramme på 2,95 prosent. Dette gir god 
reallønnsvekst for våre grupper.

– Vi mener at dette er akseptabelt, 
selv om vi hadde forventet å se 3-tallet på 
ramma for våre medlemmer. Det er viktig 
å prioritere arbeidstakere med høyere 
utdanning fordi kommunesektoren har 
store utfordringer med å rekruttere og 
beholde flere av Unios medlemsgrupper, 
sier forhandlingsleder Stef fen Handal i 
Unio kommune.

– Arbeidstid har vært et vanskelig tema 
også i disse forhandlingene. Vi har kommet 
fram til kompromisser som våre grupper 
kan leve med, sier Handal.

VIDEREFØRER PROFILEN
I 2016 ble det laget en ny hovedinndeling 
av lønnstabellen i kapittel 4. Ufaglærte og 

fagarbeidere lønnes i gruppe 1 og stillinger 
med krav om universitets- og høgskoleut-
danning lønnes i gruppe 2.

Med en ramme på 2,95 prosent har 
Unio fått en større del av den økonomiske 

rammen og videreført profilen fra 2016 
med mer til universitets- og høgskole-
gruppene.

Resultatet innebærer blant annet:

 y generelle tillegg til ansatte med høyere 
utdanning (kapittel 4, gruppe 2). Dette 
gir lønnstillegg fra 8500 til 12 300 kro-
ner (Se vedlagte protokoll for sentrale 
tillegg og ny garantilønnstabell)

 y garantilønn og utregnet laveste års-
lønn heves med de samme tilleggene

 y alle ledere som hovedsakelig får sin 
lønn i sentrale forhandlinger (kapittel 
4) får et tillegg på 1,5 prosent av sin 
grunnlønn

 y alle tilleggene gis med virkning fra  
1. mai

Det er ikke avsatt penger til lokale pott-
forhandlinger i 2018.

ULEMPE TILLEGG
Partene har avtalt økning av ulempetil-
leggene med virkning fra 1. januar 2019 
(godtgjøring for særskilt arbeidstid, nær-
mere bestemt lørdags- og søndagstillegg, 
og kvelds- og nattillegg). Dette vil være 
en del av lønnstilleggene for mellomopp-

UNIOS MEDLEMMER FIKK EN RAMME PÅ 2,95 %

Steffen Handal 
Forhandlingsleder for Unio kommune

Vi mener at dette er 
akseptabelt, selv om 
vi hadde forventet å 
se 3-tallet på ramma 
for våre medlemmer. 
Det er viktig å priori-
tere arbeidstakere med 
høyere utdanning fordi 
kommunesektoren 
har store utfordringer 
med å rekruttere og 
beholde flere av Unios 
medlemsgrupper.

tekst
Erling Bergan
Redaktør
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k s- opp gjøret i mål: Bibliotkarforbun-
dets leder Jannicke Røgler midt i Unios 
delegasjon i KS-huset under et for-
handlingsmøte tre dager før avtalen var 
underskrevet. (Foto: Nora Sørensen)

gjøret 2019. Disse tilleggene tref fer i mye 
større grad arbeidstakere i gruppe 1 enn 
gruppe 2.

– Dette betyr at en del av rammen for 
mellomoppgjøret i 2019 allerede er avtalt. 
Vi forventer at KS fortsatt ønsker å bevare 
profilen i lønnsoppgjørene for å rekruttere 
og beholde ansatte med høyere utdanning. 
For at denne profilen skal videreføres må 
tarif f tilleggene som enda ikke er avtalt 
for 2019 være vesentlig høyere for gruppe 
2 enn gruppe 1.

ARBEIDSTID BARNEHAGE
Utdanningsforbundet avviste nemndas 
forslag til løsning i behandlingen av ar-
beidstidsavtalen for barnehage (SFS 2201). 
Dermed ble avtalen tatt inn i hovedtarif f-
oppgjøret.

Etter krevende forhandlinger har par-
tene blitt enige om en ny arbeidstidsavtale.

–Selv om vi har endt opp med samme 
avtaletekst som nemda nylig landet på, har 
vi nå forhandlet oss fram til et tillegg til av-
talen, en såkalt protokoll. Her utdyper par-

tene en felles forståelse av avtaleteksten, 
og her har vi oppnådd flere forbedringer. 
Vi mener at forhandlingsresultatet bedre 
sikrer at barnehagelærere og pedagogiske 
ledere faktisk vil få de minst fire timene 
de har krav på til planlegging i uken, sier 
forhandlingslederen.

ARBEIDSREL ATERTE TEM AER
Det skal nedsettes et utvalg for arbeidsre-
laterte temaer i tarif fperioden 2018-2020. 
Utvalget skal drøf te, utforske og vurdere 
ulike arbeidsrelaterte temaer, for å foreslå 
mulige tiltak. Temaene som skal gjen-
nomgås er bemanning og organisering, 
arbeidstidsordninger, tjenestereiser og 
arbeidstid i kommunalt barnevern.

PENSJON
Forutsatt at forslaget til avtale om ny tjenes-
tepensjon for of fentlig ansatte blir akseptert 
av hovedsammenslutningene, åpnes det i 
hovedtarif favtalen i KS for at krav knyttet 
til avtalen kan fremmes i mellomoppgjøret 
2019 dersom en av partene krever det.

En partssammensatt gruppe skal i ta-
rif fperioden drøf te og vurdere hvordan 
helsefremmende og forebyggende arbeids-
miljøarbeid kan bidra til en reell mulighet for 
et lengre yrkesliv, og vurdere tiltak knyttet 
til dette.

– Vi har dermed fått gjennomslag for at 
partene må ta et felles ansvar og legge til 
rette for at det faktisk skal bli mulig å stå 
lenger i jobb, sier Stef fen Handal.  
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Bibliotekarforbundet ble stiftet i 1993 og er det største landsomfattende fagforbundet 
for bibliotekarer. Forbundet har i dag ca 1800 medlemmer. BF er en partipolitisk  
uavhengig fagorganisasjon, og er medlem i hovedorganisasjonen Unio. BFs yrkesaktive  
medlemmer jobber både i offentlig og privat sektor, de fleste i bibliotek i offentlig sektor.  
Medlemmenes lønns- og arbeidsforhold reguleres av lover og avtaler innen tariffområdene  
KS, Staten, Oslo kommune, Spekter og Virke/HUK. Forbundsleder er leder av sekretariatet,  
som har sine kontorer i Oslo. Sekretariatet består av til sammen fem personer. 

Bibliotekarforbundet søker rådgiver
Vår dyktige danske rådgiver flytter tilbake til Danmark. Til å erstatte ham søker vi nå en fast ny medarbeider i full stilling til  
Bibliotekarforbundets sekretariat.
Bibliotekarforbundets medlemsoppdrag er å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og bibliotekpolitiske interesser. 
Arbeidet vil i hovedsak være rådgivning, forhandling, kursvirksomhet og tilrettelegging av informasjon innen tarif f-, lønns- og 
arbeidslivsspørsmål. I Bibliotekarforbundets sekretariat har medarbeiderne også andre arbeidsoppgaver enn de som i hovedsak 
ligger til stillingen.
Som rådgiver i Bibliotekarforbundet vil du få en arbeidshverdag med utfordrende og varierte oppgaver. Du vil jobbe både 
direkte ut mot medlemmene, lokalt tillitsvalgte og mot forbundsstyret og andre sentrale organer. 

Arbeidsoppgaver
 y Forhandling og rådgivning.
 y Følge opp forbundets lønnsstrategi og tarif favtaler.
 y Drive kurs- og opplysningsvirksomhet knyttet til våre tarif favtaler og arbeidsmiljøloven, samt annen relevant lovgivning.
 y Tilrettelegging av informasjon innen tarif f-, lønns- og arbeidslivsspørsmål.

Kvalifikasjoner
 y Relevant høgskole-/universitetsutdanning. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 y Erfaring med å forhandle.
 y God kunnskap om arbeidsrett.
 y Erfaring med å undervise/formidle. 
 y Det er en fordel med tillitsvalgterfaring.
 y Kjennskap til biblioteksektoren vil være en fordel.
 y Beherske norsk, muntlig og skrif tlig.

Egenskaper
 y Gode samarbeidsevner.       
 y Løsningsorientert. 
 y Selvstendig og strukturert.
 y Gode kommunikasjonsevner, både skrif tlig og muntlig.
 y Tillitvekkende og god på å bygge relasjoner. 
 y Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 y Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
 y Stor variasjon og innflytelse på arbeidsoppgavene. 
 y Gode lønns- og arbeidsvilkår.
 y IA-bedrif t med gode pensjons- og forsikringsordninger.
 y Subsidiert kantineordning.

Andre opplysninger
 y Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt med BFs forbundsleder Jannicke Røgler, 99 01 42 88, jannicke.rogler@bibforb.no.

Arbeidssted
Oslo
Søknad med CV sendes til Bibliotekarforbundet på stilling@bibforb.no innen 1. juni 2018.
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Natt til tirsdag 1. mai kom Unio til enighet med Oslo kommune i årets lønns-
oppgjør. Løsningen innebærer at alle får et generelt tillegg, samt at det avset-
tes midler til justeringer. Det avsettes også en pott til lokale forhandlinger.

Forhandlingsløsning i 
oppgjøret for Oslo kommune

tariff 2018. – Vi har fått gjennomslag 
for flere viktige krav samtidig som vi har 
fått et akseptabelt økonomisk resultat, sier 
forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, 
Aina Skjefstad Andersen.

Hun er spesielt fornøyd med at det avset-
tes midler til særskilte lønnsmessige tiltak, 
som er forhandlinger på særskilte grupper, 
og at profil og innretning av de økonomiske 
elementene gjør at Unios medlemmer kom-
mer godt ut samlet sett.

Skjefstad Andersen mener justerings-
forhandlingene som vil foregå senere i år, 
må gi økt lønnsmessig uttelling for Unios 
medlemsgrupper.

– Jeg har store forventninger til at Oslo 
kommune vil prioritere Unios medlems-
grupper i forhandlingene som gjenstår. 
Økt lønnsmessig uttelling for utdanning og 
kompetanse blir viktig for oss, sier hun.

I justeringsforhandlingene og de lokale 
forhandlingene skal det til sammen fordeles 
mer enn 310 millioner kroner.

DE T ØKONOMISKE I OPP G JØRE T
Hva som blir det endelige resultatet for hver 
enkelt avhenger av resultatet i justeringsfor-
handlingene og i de lokale forhandlingene. 
Den økonomiske rammen for årets oppgjør 
er på om lag 2,8 prosent, som er det samme 
som i kommunesektoren for øvrig.

Skjefstad Andersen sier hun gjerne skulle 
sett 3-tallet for den økonomiske rammen, 
men at helheten i resultatet gjør at Unio 

likevel anbefaler resultatet.

AV TALEN GIR:
 y Generelt tillegg på 1,75 prosent på Oslo 

kommunes lønnstabell, minimum 
7700 kroner, med virkningstidspunkt 
fra 01.05.2018

 y Avsetning til sentrale lønnsmessige 
tiltak (justeringer for grupper) på 0,35 
prosent av lønnsmassen på årsbasis, 
med virkningsdato fra 01.05.2018

 y Avsetning til lokale forhandlinger på 
0,40 prosent av lønnsmassen på årsba-
sis, med virkningsdato fra 01.08.2018

AK SEP TABEL LØSNING
– Dette er en akseptabel løsning med en 
ramme på samme nivå som resten av kom-
munesektoren. Det blir justeringsforhand-
linger og lokale forhandlinger til høsten. 
Dette er godt nytt for våre medlemmer, 
ettersom det ikke har vært lokale forhand-
linger i Oslo siden 2014, sier BFs forhandlings-
ansvarlige i Oslo-oppgjøret Hege Bergravf 
Johnsen på morgenkvisten 1. mai.

ARBEIDSTID, BARNEHAGE 
O G ANDRE TEM AER
Når det gjelder arbeidstidsavtalen for 
barnehagelærere og pedagogiske ledere 

er den videreført. Partene har bestemt at 
det skal nedsettes et partssammensatt 
utvalg.

– Arbeidstid barnehage var et spesielt 
vanskelig tema. Endringene kommunen 
krevde var noe vi ikke kunne gå med på. 
Nå blir avtalen videreført og det er vi svært 
fornøyd med, sier Skjefstad Andersen.

Det har også kommet forbedringer på 
flere av fellesbestemmelsene, blant annet 
på kompetanse. Se mer om det i protokol-
len under.

Forhandlingsleder Skjefstad Andersen 
sier årets forhandlinger har vært krevende 
med store og vanskelige spørsmål på dags-
orden, men at hun er tilfreds med at man 
har kommet til enighet uten at oppgjøret 
går til mekling.

AK ADEMIKERNE GIKK TIL BRUDD
Det var altså etter forhandlinger noen 
timer på overtid at Unio, YS og KAH (LO) 
kom fram til en forhandlingsløsning i dette 
oppgjøret. Akademikerne. Det ble konsta-
tert brudd med Akademikerne. Oppgjøret 
mellom Oslo kommune og Akademikerne 
går dermed til megling.  

løsning i oslo - opp gjøret: Forhand-
lingsleder Skjefstad Andersen sier årets 
forhandlinger har vært krevende med 
store og vanskelige spørsmål på dagsor-
den, (Foto: Stig Brusegard)

tekst
Erling Bergan
Redaktør
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På tide å se over 
forsikringene

HVA TRENGER DU?
Forsikringsbehovet endrer seg altså i takt med livssituasjonen. 
En personforsikring skal være en økonomisk buf fer om noe skulle 
skje. Våre forsikringssummer er knyttet opp til grunnbeløpet i fol-
ketrygden der 1 G er kr 93 634 pr 1.1.2018. En eventuell utbetaling 
er skattefri og kan brukes fritt etter ønske og behov, og det er ingen 
samordning med andre forsikringer. 

Død – livsforsikring
Hva skjer med din livssituasjon dersom din partner dør? Har du råd 
til å beholde huset? Finnes det andre arvinger du må kjøpe ut av 
boligen? Har du råd til hele byrden av boliglånet med en inntekt? 
Hensikten med forsikringen er å sikre de etterlatte slik at deres øko-
nomiske hverdag ikke blir for vanskelig. Hos oss kan både medlem 
og ektefelle/samboer velge 12 G, 24 G eller 36 G i forsikringssum. 
36 G utgjør i dag drøye 3,3 millioner kroner.

Uførhet
Uførhet rammer deg direkte og vil gå hardt utover din inntekt. Blir 
du 100 % varig ufør får du et inntektstap på minst 34 % (forutsatt 
medlemskap i Statens pen-
sjonskasse eller KLP). Er du 
ikke omfattet av STP/KLP 
blir tapet vesentlig høyere. 
Tegner du en uføreforsik-
ring vil dette kompensere 
for inntektstapet. Forsik-
ringen gir en engangser-
statning dersom du blir 
mer enn 50 % arbeidsufør. 
Du kan kjøpe 12 G, 24 G 
eller 36 G i uføreforsikring, 
både for deg selv og for 
ektefelle/samboer.  

Kritisk sykdom
Over 60 000 nordmenn rammes av en kritisk sykdom hvert år. Blir 
en rammet av alvorlig sykdom er behovene mange – å bekymre 
seg for det økonomiske aspektet burde ikke være en av dem. Du 
kan kjøpe dekning inntil 10 G (kr 936 340) både for deg selv og for 
ektefelle/samboer. Forsikringen gir en engangsutbetaling dersom 
du får en diagnose for en av de 16 alvorlige sykdommene som er 
dekket. For eksempel hjerneslag, hjerteinfarkt, nyresvikt eller 
alvorlig kref tsykdom. Forsikringen gir en rask utbetaling etter at 
diagnosen er stilt. Vi anbefaler dekningen som et supplement til 
uføreforsikring.

Barneforsikring
Gjennom ditt medlemskap i Bibliotekarforbundet får du kjøpt 
en av markedets beste barneforsikringer til en gunstig medlems- 
pris. 

TA KONTAK T!
Nå har du fått vite litt om medlemsforsikringene, og da begynner 
kanskje spørsmålene å dukke opp i hodet: Hva hvis.. kan jeg kjøpe..
trenger jeg..hvor mye..hva koster det.. Da er det bare å ringe til BF 
Forsikring på 23 11 33 17. Der får du alle svarene!

MEDLEMSFOR SIKRINGENE
Du har nå tilgang til f lere kollektive medlemsforsikringer enn 
tidligere. Det betyr gode vilkår til konkurransedyktige priser. 

Gjennom våre avtaler kan 
du kjøpe praktisk talt alle 
de forsikringene du har 
bruk for, til priser du ikke 
får som privatkunde i et 
forsikringsselskap.
Du kan også forsikre din 
e k t e f e ll e /s a m b o e r  o g 
barna dine gjennom våre 
avtaler med forsikrings-
selskapene. Les mer om 
forsikringene på w w w.
bibforb.no/forsikring.  

tekst
Roar Hagen
BF Forsikring

Når du tar de store grepene i livet, må du samtidig se over at personforsikringene passer til din nye tilvæ-
relse. Som etablert voksen med samboer, barn og gjeld har du bruk for helt andre forsikringer enn som 
singel 22-åring. Den gang var det kanskje nok med en reiseforsikring!

GIF TET DEG ELLER SKILT DEG? FORTSATT SINGEL? FÅTT BARN? K JØPT HUS?
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FORSIKRING

Nå kan du ta kontakt med 
ditt eget forsikringskontor!

Se mer på BFs nettsider:
bibforb.no/forsikring
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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, stu-
dieturer, studieopphold, hospitering, prosjekt, m.m.

Det er kun medlemmer av BF som kan søke stipend. Medlemmer i 
statssektoren oppfordres spesielt til å søke. 

Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipendmidler tildeles fortløpende 
etter vurdering. Søknader skal inneholde oversikt over alle kostnader, egenandeler og andre 
bidrag.

Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en kortfattet rapport om hva som er gjort 
og hvordan midlene er brukt. Skriving av artikkel til Bibliotekaren/Del din kunnskap kan være 
en del av gjenytelsen for tildelt stipend.

Søknad sendes til bf@bibforb.no

Stipend for BF-medlemmer



Argentina & Uruguay
MED EVA BR ATHOLM
10.-20.  M A R S ·  FR Å 29 950,-

Roma & Toscana 
12 .–19.  A PR   ·  FR Å 15 975 ,-  

I Luthers fotefar
MED EDVARD HOEM 
8.–14.  A PR   ·  FR Å 15 950,-

Vandretur i Andalucia
29.  A PR IL – 6 .  M A I ·  FR Å 13 950,-

I vikingane sine fotefar
MED TORGRIM TITLESTAD  
& R ASMUS SUNDE
30. A PR IL – 7.  M A I ·  FR Å 17 950,-

Kroatia, Bosnia & Montenegro 
MED HANS WILHELM STEINFELD 
5 .–12 .  M A I    ·  FR Å 19 950,-

Island 
MED SYLFEST LOMHEIM
9.–14.  M A I & 1 .–6 .  AUG   ·  FR Å 15 975 ,-

Beatles-tur til Liverpool   
23 .–27.  M A I   ·  FR Å 11 950,-

Moskva & St.Petersburg 
MED HANS-WILHELM STEINFELD
24.–31.  M A I & 7.–14.  SEP   ·  FR Å 27 950,-

Normandie 
MED SYLFEST LOMHEIM
19.–26 .  M A I   ·  FR Å 15 950,-

Irland & Nord-Irland  
5 .–12 .  JU NI ·  FR Å 15 990,-

Kiev & Odessa
MED HANS WILHELM STEINFELD
19.-26 .  JU NI ·  FR Å 25 950,-

Færøyane 
MED SYLFEST LOMHEIM
16 .–20. JUL I   ·  FR Å 14 990,-

Midtvesten USA 
I  UTVANDR AR ANE SINE FOTEFAR
21.–31 .  JUL I   ·  FR Å 22 995,-

Historiecruise i Vesterled 
MED SYLFEST LOMHEIM  
& TORGRIM TITLESTAD
19.–27.  JUL I   ·  FR Å 20 950,-

Roma & Napoli 
MED SIMEN EKER N  
& TOMAS LAPPALAINEN
21.–28 .  SEPT   ·  FR Å 18 950,-

Georgia 
MED HANS-WILHELM STEINFELD
21.–29.  SEPT   ·  FR Å 28 950,-

New York & Washington 
MED EVA BR ATHOLM
28 .  SEPT – 6 .  OK T   ·  FR Å 28 950,-

Nashville, Memphis  
& New Orleans    
MED OLAV STEDJE
16 .–25 .  OK T    ·  FR Å 29 950,-

San Fransisco,  
Los Angeles & Las Vegas 
MED EVA BR ATHOLM 
26 .  OK T – 5 .  NOV   ·  31 950,-

Vandring på Madeira
30. OK T – 7.  NOV ·  FR Å 13 950,-

I Jesu fotefar
MED SYLFEST LOMHEIM
31.  OK T – 6 .  NOV ·  FR Å 18 950,-

2018h i s t o r i e  .  k u l t u r  .  f o l k e l i v 

sylfest LOM
HEIM

 eva BRATHOLM

 hans-wilhelm STEINFELD

edvard HOEM

  

 simen   

 torgrim

TLF. 918 20 304       post@fotefartemareiser.no       www.fotefartemareiser.no       

  

 olav

STEDJE EKERN TITLESTAD

500 kroner rabatt til medlemmer i 
Bibliotekarforbundet på alle reisene.



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



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

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

Nordland
Liv Idun Alstad
Bodin videregående skole
Telefon:    97 56 09 36
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: Jannicke Røgler
Kontorleder: Petter Bruce
Rådgiver: Hege Bergravf Johnsen
Rådgiver: Kieth Lau Andersen
Redaktør: Erling Bergan

Hordaland
Trude Vaksdal
Arna vidaregåande skule
Telefon:    45 20 69 86 
E-post:     hordaland@bibforb.no

Rogaland
Silje Helgevold
Sandnes bibliotek
Telefon: 95 79 20 94
Epost:       rogaland@bibforb.no

Agder
Kasper Vejen
Statped Kristiansand
Telefon: 41 93 16 04
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
Anne Marie Bekk
Drammen bibliotek
Telefon:   90 53 20 19
E-post:    buskerud@bibforb.no

Leder  
Jannicke Røgler
Mobil:     99 01 42 88
E-post:     jannicke.rogler@bibforb.no

Nestleder
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