
Skolebibliotekarene har viktige oppgaver,
men lønn, arbeidsforhold og stillings-
størrelse gir ikke noe uttrykk for det.

(se side 6 og 13)
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Kryss fingrene !
Et nytt delmål er nådd! AFs styre anbefaler at 
Bibliotekarforbundet blir medlem av AF, med en 
forutsetning om at det foreligger en samarbeidsav- 
tale med Norsk Forskerforbund. Som det framgår 
annet sted i dette nummeret, er en slik avtale nå 
undertegnet. AFs representantsskapsmøte vil der- 
for få vår søknad til behandling. De skal ha møte 11. 
november, og det kreves 3/4 flertall for at et nytt 
forbund skal opptas. Vi krysser fingrene!

Vi begynner nå å få erfaringer med det nye 
lønnssystemet, et system som er mere fleksibelt enn
tidligere og har flere alternativer, også innen hver 
enkelt stillingskode. Det er åpnet for mere individu- 
ell lønnsfastsettelse, noen har benyttet seg av dette 
og oppnådd en bedre lønn enn det stillingen var tenkt 
plassert i.

Det er helt klart at vi må bli flinkere til å utnytte den 
muligheten vi nå har fått. Siden dette går på enkelt- 
person, må hver enkelt av oss bli mye tøffere i 
forhandlinger om lønn. Vi må bli bevisst hvilken 
kompetanse vi innehar, våre erfaringer og person- 
lige egenskaper. Det føles uvant for mange biblio- 
tekarer å markedsføre seg selv, men for å oppnå den 
lønnen vi mener vi fortjener, er dette noe vi må 
benytte, i tillegg til de tradisjonelle lønnsforhandlin- 
gene.

En erfaring vi nå har gjort, er at forutsetningene for 
den individuelle avlønningen ikke er nedfelt skrift- 
lig. Ved endringer på lønnsplanen, de såkalte 
justeringsforhandlingene, vil en som er direkte plas- 
sert ikke automatisk få uttelling. En kan derfor 
risikere å få en forholdsmessig dårligere avlønning 
enn opprinnelig bestemt.

Det er derfor viktig at vi sørger for en skriftlig avtale 
s o m  i n n e h o l d e r  f o r u t s e t n i n g e n e  f o r 
lønnsplasseringen. BFs styre vil se på om det er 
mulig å lage en ”mønsteravtale” som medlem- 
mene kan bruke til dette formålet.
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AVTALE MED NORSK FORSKERFORBUND/
FAGBIBLIOTEKARFORENINGEN

Forholdet til FF /FBF virket fastlåst da BF hadde sitt
stiftelsesmøte i juni. Etter en sommerferie og mye 
tenking, møttes vi på nytt i august. Med tanke på 
historien vi hadde bak oss, gikk forhandlingene nå 
meget bra. Etter to positive og konstruktive møter 
ble vi enige om en avtaletekst. Fredag 17. september 
kunne generalsekretæren i Forskerforbundet, Mar- 
tin Svendsen, og BFs leder underskrive denne avta- 
len:

1. Norsk Forskerforbund/Fagbibliotekarforeningen 
og Bibliotekarforbundet er enige om at det innen AF 
må være gode organisasjonsmuligheter for alle 
fagutdannede bibliotekarer i Norge, både på kom- 
munal, fylkeskommunal, statlig og privat sektor.

2. Norsk Forskerforbund/Fagbibliotekarforeningen 
og Bibliotekarforbundet vil støtte utviklingen av 
faglige samarbeidstiltak for bibliotekarer i AF.

3. Som hovedregel skal bibliotekarer i statlige og 
private forsknings- og utdanningsinstitusjoner være 
o r g a n i s e r t  i  N o r s k  F o r s k e r f o r b u n d /
Fagbibliotekarforeningen, mens bibliotekarer an-
satt i fylkeskommuner og kommuner skal være
organisert i Bibliotekarforbundet.
   De to foreningene vil oppfordre til medlemskap
etter dette mønsteret.

4. Det inngås et forhandlings-teknisk samarbeid
slik at Forskerforbundet/Fagbibliotekarforeningen
har forhandlingsansvar for og forhandler for stats-
og privatansatte, mens Bibliotekarforbundet for-
handler for kommunalt og fylkeskommunalt an-
satte.

5. Det opprettes et samarbeidsorgan med represen-
t a n t e r  f r a  Fa gb i b l io t e k a r fo r e n i n ge n  og
Bibliotekarforbundet.

6. En avtale om arbeidsdeling gjelder så lenge
Fagbibliotekarforeningen ønsker å opprettholde sitt
medlemskap i Forskerforbundet. Endringer i avta-
len forutsetter enighet mellom partene.

Noen kommentarer:
Punkt 3 tar utgangspunkt i at Forskerforbundet i
dag organiserer ansatte i statlige og private fors-
knings- og undervisnings institusjoner og at FBF
ønsker å fortsette det samarbeidet de har med FF på
denne sektoren.
Avtalen sier ingenting om de øvrige statlige og
privat ansatte, de som ikke arbeider i undervisnings-
eller forskningssektoren. Vi har inntil videre omtalt
denne gruppen som ”gråsone”. Tradisjonelt har
dette vært en gruppe som FBF har organisert, men
vi er enige om at det ikke er noe til hinder for at disse
like godt kan være organisert i BF.
Det er viktig å understreke at det her ikke forekom-
mer noen absolutte krav. Det betyr at vi som
arbeider i undervisnings-og forskningsinstitusjo-
ner, men som allikevel ønsker å være medlemmer i
BF, har anledning til det. På den andre sider kan
fylkeskommunale medlemmer i FBF forbli der, om
det er ønskelig.
I tillegg til punktet som regulerer medlemskap, er
det inngått en forhandlings-teknisk avtale (pkt. 4).
Dette er gjort for å skape mere ryddige forhold,
både innad i AF og i forhold til arbeidsgivere.
Avtalen gjelder for både sentrale og lokale forhand-
linger.

Bibliotekarforbundet har nå underskrevet en samarbeidsavtale med
Norsk Forskerforbund/Fagbibliotekarforeningen (FF/FBF)
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Lokalt betyr det at FF /FBF forhandler for alle
bibliotekarer i AF i statlige og private institusjoner,
uansett hvor de er medlemmer, mens BF forhandler
for alle på fylkeskommunal og kommunal sektor.
Dette innebærer at ingen faller ut av forhandlings-
systemet selv om de velger ”galt” forbund. I for-
bindelse med de sentrale oppgjørene forteller avta-
len hvilket forbund det er som skal sende kravene
videre oppover i systemet.

Denne arbeidsfordelingen i sektorer betyr selvsagt
ikke at det blir to adskilte arbeidsløp. Det vil være
et nært samarbeid mellom FBF og BF om utforming
av krav, strategier for forhandlingene, prinsipper
for plassering av stillinger o.s.v. Avtalen vil fortelle
oss hvem som skriver under hvilke brev, hvem som
har ansvaret for å føre kravene videre og hvem som
sitter ved forhandlingsbordet.

BFs styre er svært fornøyd med denne delen av
avtalen. I tillegg til at den skaper ryddige forhold,
gir det oss en arbeidsfordeling som kan komme alle
bibliotekarer i AF til gode. BF får nyte godt av den
erfaring og det nettverk som FBF har opparbeidet
seg innenfor AF, mens BF kan bidra med å bygge
opp bredere forhandlingsstyrke for bibliotekarer
der FBF har få medlemmer. Lønnsforhandlinger er
arbeidskrevende. En god fordeling av oppgavene vil
derfor komme alle parter til gode.

Et naturlig spørsmål mange vil stille seg er om
avtalen representerer en samling av bibliotekarer
eller ikke. Fra BFs side er det klart at vi ser dette som
et tidsbestemt kompromiss vokst fram av forhand-
linger. Men vi ser det absolutt ikke som en retrett i
forhold til målet om organisatorisk samling av
b i b l io t e k a r e r  i  A F.  Ua n s e t t  s t å s t e d  og
framtidsønsker, ville det ha vært uklokt med en
forhastet nedlegging av FBF, for deretter å bygge
BFs virksomhet fra grunnen av på alle områder.
Den inngåtte avtalen innebærer at FBFs erfaring
blir en ressurs i fellesskapet, som skal virke sammen
med BFs samlende og utfyllende styrke.

Hvordan samarbeidet formelt skal foregå er enda
ikke bestemt. Men som det framgår av avtalen skal
det opprettes et samarbeidsorgan med representan-
ter fra FBF og BF. Hvor mange og hvem som skal
være med i organet, arbeidsformen, hyppigheten av

møter o.l. må vi sammen med FBF komme fram
til i løpet av høsten. Med erfaringer fra møtene
med FBF tidlig i høst, har vi stor tro på at det kan
bli et godt og fruktbart samarbeide. Etter en del
gnisninger i vår, er nå alle parter innstilt på å gi øre
det beste ut av den nye situasjonen som har oppstått.
I stedet for ørkesløse meningsutvekslinger vil vi
sammen gå inn for at bibliotekarer organisert i AF
skal få maksimalt igjen for sin kontingent.

RRø

Lønnsforhandlinger er arbeidskre-
vende. En god fordeling av oppgavene
vil derfor komme alle parter til gode,
skriver Randi Rønningen i denne ar-
tikkelen.
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SKOLEBIBLIOTEKARENE

Bærum kommune har satset på fagutdannede bi-
bliotekarer i  g runnskolen. I  dag er det 33
deltidsbibliotekarstillinger i barne- og ungdoms-
s ko l e n  o g  1  s p e s i a l s ko l e  s a m t  e n  h e l
bibliotekarstilling på pedagogisk senter.
Det var i 1974 at Bærum skolestyre etter forslag fra
daværende skolesjef Thorleif Øisang vedtok å opp-
rette bibliotekarstillinger ved alle kommunens sko-
ler. Stillingene var på 12, 18 eller 24 timer pr. uke alt
etter skolens størrelse. Stillingsstørrelsene er blitt
regulert f lere ganger, men når det i dag lyses ut
ledige skolebibliotekarstillinger, er alle halve stil-
linger, dvs. 18,75 timer pr. uke. Noen skoler har i
tillegg tatt timer fra rammetimetallet eller gitt bi-
bliotekaren timer i heldagsskolen.

Stillingene er lønnet etter kode 7026, LR 6.l, l.tr. 9-
14 over 10 år. Fordi stillingene følger skoleåret
beregnes lønnen med 85,2 % av full årslønn.
Topplønn er derfor nå kr.81.891,- pr. år.

For noen er dette passe stor stilling i en kortere eller
lengre periode i livet. Men uten mulighet for
stillingsutvidelse eller forfremmelse er det ikke til å
undres over at det blir en del gjennomtrekk i stillin-
gene. Noen har deltidsjobb andre steder, og det har
vært prøvd med å ansette en bibliotekar på to skoler
for å lage en tilnærmet full stilling.

Etter snart 20 år med fagutdannede bibliotekarer
har elever og lærere blit t  vant t i l  å bruke
skolebiblioteket. Men også i Bærum har det vært
økonomiske innstramninger og en har måttet kjempe

Hvem som helst som forvalter en samling bøker på en skole kan kalle seg
Skolebibliotekar. Men i vår sammenheng i BF tenker vi på bibliotekarer
utdannet ved SBIH eller tilsvarende, og som arbeider i grunnskolen eller
videregående skole. Hvordan er våre lønnsforhold? I den videregående skole
opprettes stadig flere stillinger for fagutdannede bibliotekarer, men i grunn-
skolen har det vært uenighet om skolebibliotekarene skal være lærere med
tilleggsutdannelse i biblioteksfag eller fagutdannede bibliotekarer.

for å opprettholde ordningen. Timetallet har blitt
skåret ned til tross for at innføring av 6-årsreformen
og heldagsskolen har medført flere arbeidsoppga-
ver.

Bærums skolebibliotekarer ønsker å arbeide for en
bedre lønnsplassering: som Bibliotekar I / Avdelings-
bibliotekar, å redusere 85,2-prosenten (ved utvi-
delse av arbeidsåret) og å utvide arbeidstiden slik at
biblioteket kan være betjent en større del av arbeids-
tiden.

Jeg håper det kommer flere innlegg i ”Biblioteka-
Ren” fra bibliotekarer både i grunnskolen og vide-
regående skole for å fortelle hvordan kommunene
og fylkene har satset/ikke satset på bemanning av
skolebibliotekene.

Kirsten Grøtte

Kirsten Grøtte ser på lønns- og arbeidsforholdene til

Kirsten Grøtte
er skolebibliotekar på Evje
skole i Bærum kommune,
og sekretær i styret for
Bibliotekarforbundet.
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Mandag
Det luktet fremdeles nytt treverk av den nye
skranken da jeg kom inn i biblioteket i morges, og
sommerblomstene fra egen hage sto like fint som
på bokdagen sist tirsdag
Helgas aviser blir satt på sin rette plass slik at de
er klar til bruk når våre trofaste avislesere kom-
mer presis kl. 10.00.
Var spent på hva Inge hadde å fortelle da han
kom. Han har vært hos oss på ”skap” i 6 mnd.,
men var ute av systemet i sommer pga. annen
jobb. Han føler seg utnyttet av systemet, må
jobbe for ei luselønn her enda han gjør en god
assistents arbeid. Men beskjeden han fikk var:
tar han ikke denne jobben så mister han
dagpengene. Da har han jo ikke noe valg.
Så nå skal en mann på 63 år læres opp i bruk av
utlånssytemet som nå er på data, Bibliofil, en uke
etter at vi selv tok det i bruk, og fremdeles er
usikre.
Det ble en rask gjennomgang før 7a stormet inn
i biblioteket. Jeg samler dem til en kort oriente-
ring i barneavdelinga, for på lesesalen sitter våre
jusstudenter.
Elevene liker å høre meg fortelle erfaringer fra
yrket, spesiellt om hvorfor jeg tok denne utdan-
ningen, hvorfor jeg leste så mye som barn, tenk,
jeg vokste opp uten TV...
Jeg forteller hvorfor jeg fremdeles befinner meg
på samme arbeidsplass etter 20 år.
Det morsomste er likevel når jeg tar fram en
katalogskuff, taler varmt om gjenfinning, for
deretter å kaste katalogkortene utover og lede
oppmerksomheten bort mot våre terminaler. Rett
ved siden av ligger min familiebibel fra 1699,
bare for å vise utviklingen.
Interessen blant elevene er stor, men så skal alle
ha nytt lånekort. Dette blir skikkelig gjennom-
kjøring for Inge - og for meg. Innimellom må jeg
hjelpe ei gammel dame med religiøse romaner og

Kirsten Aafløy Opdan

Dagbok fra en uke ved 
Sortland Bibliotek

en mann trenger raskt hjelp på cd-rom for å finne stoff
om autisme, for raskt å koble over til Bermuda-
triangelet, dinosaurer og ei lett bok om Bjørnson.
Samtidig trengte Inge mye hjelp, det pep i maskinen
hans i ett, med beskjed om ”feil valg”. Inge mister ikke
motet, litt av en kar dette.
Matpausen måtte forskyves denne formiddagen p.g.a.
skoleklassen, i tillegg var det denne dagen da våre
trofaste pensjonister skulle fornye sine bøker. De er så
skeptiske når de må oppgi fødselsdato, redde for at det
skal bli misbrukt.
Matpausen ble som vanlig amputert, stadig kald kaffe,
det hagler med spørsmål som Inge ikke mestrer, og
fortsatt må han ha hjelp når nye lånere skal registreres.
Endelig ble klokka 11.30 og Hanne kom på jobb, men
hun måtte bruke flere timer for å informere Lillian om
fotoregistrering. Merkelig at kommunen har fått i
stand denne skap-stillingen og krever opplæring fra
oss, hun får nemlig ikke lov til å jobbe med
biblioteksaker. Nå er jo bemanningssituasjonen vår
prekær etter at Berit gikk ut i permisjon fra 6.
september .Ett er sikkert - lånerne bryr seg ikke om det
er lite folk, eller de forstår det ikke. Det er for lite synlig
i skranken at vi har mye å gjøre. Lånerne har sine
behov, og skal ha hjelp av oss raskest mulig.
Verst er det med alle interbiblioteklån, her skal de ha
bøkene helst samme dag, skulle tro vi kunne trylle.
Det er iallefall flott at vi nå kan bestille bøker online fra
fylkesbiblioteket - når det fungerer. I dag er det stopp.
Klokka er nå 4 og arbeidsdagen er egentlig slutt for
meg.
Jeg føler at.jeg denne dagen har jaget fram og tilbake
uten å ha gjort noe positivt. Uten å ha satt i verk noen
av de planene jeg hadde for denne dagen. Nei, jeg kan
ikke forlate arbeidsplassen nå, dessuten bør ikke Hanne
være alene på ettermiddagsvakt. Dermed blir det flere
timer å avspasere, men når ? Jeg truer med å ta fri hele
år 2003.
Ettermiddagen ble ganske rolig. Hanne klarte skran-
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ken alene og jeg kunne konsentrere meg om endel
uåpnet post, og mye feilposteringer på budsjettet.
Nå er det ikke lenge før jeg selv kan gå inn online på
min budsjettpost og gjøre iakttagelser.
Har nå fatt kommunens EDB-ekspert i tale, torsdag
kommer han på besøk.
Dagen har løpt avgårde i raskt tempo, Lillian er
imponert over hvor mye vi har å gjøre og over hvor
mye folk som er innom biblioteket. Nå er klokka 7,
jeg stenger og går hjem med god samvittighet
medbringende dagens aviser. De går jeg gjennom
hjemme for stoff som senere skal klippes ut.

Tirsdag
Alle plantene henger, dette var Berits oppgave å ta
seg av, det merkes at hun er ute av systemet nå.
Hanne skal læres opp til å katalogisere, likeså
overta ansvaret for interbiblioteklån. Mye ansvar
på henne for nå reiser jeg snart og blir borte i 14
dager på videreutdanning.
Det heter jo så fint at ingen skal være uunnværlig...
Eska fra Norli med bøkene til Næringsbiblioteket er
åpnet og hele formiddagen er gått med til å legge
dem inn i vår permanente base, halvparten lå ikke
i den eksterne basen og det var virkelig vanskelig å
finne det rette emneordet, selv om jeg etterhvert er
blitt ekspert. Verre er det med gavebøkene fra AOF,
her var det mye kursmateriell for teknisk tegning og
bilmekanikk.
Nå er det også kommet nye bøker om hester til
bokbussen, fint at vi har fått litt budsjettmidler til
slike emner.
Bestillingene til Narvik om autisme tok Hanne seg
av i morges og deretter satte hun seg ned med
gårsdagens innleverte bøker som fremdeles må
behandles på gammelmåten.
Inge arbeider med ei vogn med bøker som skal ha
etikett samtidig som han passer skranken.
Han begynner å få taket på dette, men er litt hard på
labben. 2 ganger fikk han stopp på den ene maski-
nen, nå må han passe seg.
Tenker endel på hva den enkelte skal jobbe med
mens jeg er borte, det er viktig at iallefall rutinene
i skranken går som normalt og at publikum finner
et åpent bibliotek.
I morges fikk vi levert flere esker med med bøker
testamentert til biblioteket - ærlig talt, her er det
mye som kan kastes, det har antagelig vært lagret

i en fuktig kjeller.
Dette må jeg se litt nærmere på når jeg kommer
hjem igjen. I dag er jeg fast bestemt på å gå hjem til
normal tid, skal heller jobbe litt med pensumlista
for kurset jeg skal på.
Kanskje lager jeg vafler til kvelds med nyrørt
bringebær fra egen hage, bare for å bevise at det
finnes et liv for meg også utenfor biblioteket.

Onsdag
Herlig høstvær møter oss ute og ved kaia er båt inne
med fersk sild og reker. Det har jeg utsikt mot fra
mitt kontor.
ldag skal jeg konsentrere meg om de arbeidsoppga-
vene den enkelte skal jobbe med mens jeg er borte.
Det blir alltid så mye papir rundt meg både ute i
skranken og her på kontoret, nå har jeg planer om
at skrivebordet mitt skal bli ryddig.
Hanne får nå en innføring i katalogisering, senere
må jeg inn å lese korrektur, så om hun gjør noen feil
er det ikke så farlig. Inge er fullt opptatt med å sette
ut bøker, jeg antar han har nok å gjøre med det fram
mot lunsj. Jeg får finne meg noe arbeid jeg kan gjøre
i skranken.
Brev fra Bibliotekhøgskolen med programmet for
kurset. Dette blir spennende, men med lange dager,
får jo også opplæring i Windows og Word Perfect.
Mange nye lånere innom idag som skal ha nytt
lånekort. Vi har også prøvd oss med reserveringer,
her vil vi virkelig bli spart for mye arbeid. Gleder
meg virkelig til vi kan begynne å skrive ut krav, det
som til nå har fortonet seg som et mareritt.
Det går dårlig med ryddinga for mitt vedkom-
mende, Hanne og Inge har tusen spørsmål til det de
holder på med. Det hjelper ikke med hva slags yrker
folk har hatt tidligere, det å jobbe i bibliotek er
veldig spesielt.
Det er heller ikke lett å sette nye folk til katalogise-
ring uten skikkelig bibliotekfaglig innsikt.
Hanne ønsker å gå på bibliotekskolen, men valgte
feil linje på videregående, nå må hun ha et år ekstra
for å få det til, selv om hun nå har 2 års praksis.
Er også idag fast bestemt på ikke å jobbe overtid,
selv om jeg er kommet godt igang med å lenke
Raija-serien.

Torsdag
Plukket med meg en stor bukett sommerblomster
fra hagen, så nå er det flott rundt oss, denne opp
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muntringen trenger vi. Deilig med disse torsdagene
der vi ikke åpner før klokka 12.00. Da får vi
skikkelig tid til å arbeide uten innblanding fra
lånerne, selv om telefonen kimer i ett.
Hanne og Inge rydder, og innleverte bøker skal på
plass.
Selv har jeg murt meg inne på kontoret for å få unna
endel ubetalte regninger, har så lite penger igjen på
bokbudsjettet, tør nesten ikke bestille bøker nå. Det
blir bedre i november, da kan jeg utsette betalingene
til januar .
Har også idag fungert som strikkball mellom lånerne
og de ansatte, gitt dem gode råd og instrukser for
hvordan de skal forholde seg hvis det blir krasj på
dataanlegget. EDB-mannen ved økonomiavdelinga
har vært på befaring og vil være til god hjelp.
Torsdagene pleier jeg å ha meg en god pause midt
på dagen og så jobbe til kl. 7. Noen pause ble det ikke
idag, men heller ikke så mange vanskelige lånere på
ettermiddagen. Fikk fred til å jobbe med mitt.

Fredag
I hele august har vi hatt ei stor utstilling i
barneavdelinga, kunst laget av barn i Vesterålen.
Nå skal den rigges ned og sendes ut til Andøy. Dette
har vi arbeidet med mesteparten av dagen og gjort
barneavdelinga brukbar igjen. Godt at hyllene her er
på hjul, og godt at vi har en mann i arbeidstokken
som ikke er redd for å ta i et tak.
Øyvind fra ungdomsskolen har ryddet i barneav-
delingen og er så smått begynt med bokanmeldelsene
som nå skal plasseres i arkivskapet sammen med
biografiene.
Skrivebordet er ryddet, beskjeder er skrevet, di-
verse telefonnr. er funnet fram. Nå føler jeg at jeg
kan forlate biblioteket i 14 dager.
Dette har vært ei helt vanlig uke, der mesteparten av
min tid går med til å rettlede de andre og lite tid til
å arbeide med det jeg bør gjøre som biblioteksjef
Jeg har iallefall godt av 2 uker borte fra dette
miljøet.

De frivillige bibliotek-organisasjoner i Europa er
lite opptatt av åpningen av EF s indre marked. Dette
fremgår av en undersøkelse basert på svar fra 16
slike organisasjoner.
Undersøkelsen er utført av Norsk Bibliotekforening
i et samarbeide med Statens Bibliotek- og
informasjonshøgskole.

De 16 bibliotek-organisasjonene er fordelt på 6
land: Belgia, Danmark, Finland, Island, Neder-
land, Sverige og Storbritannia. De aller fleste svarte
at deres formålsparagrafer og arbeidsområder ikke
ville endres som følge av åpningen av det indre

Bibliotekene 
og EFs indre marked

marked. Organisasjoner innenfor EF var imidlertid
noe mer opptatt av spørsmålet enn land som var
utenfor. Spesielt var The Library Association i
Storbritannia opptatt av at informasjon fortsatt skal
få flyte fritt. Konkret måtte man ikke få copyright-
regler som hindret dette. EF-organisasjonene var
også bekymret for folkebibliotekenes framtid, i den
forstand at retten til gratis utlån skulle endres til
bare å bli en rett til utleie.

Rapporten ”Frivillige bibliotekorganisasjoners
funksjon og rolle i sammenlignbare land i og uten-
for EF - strategier foran åpningen av EFs indre
marked”, kan bestilles fra Statens Bibliotek- og
informasjonshøgskole., Dælenenggt. 26., 0567 Oslo.

ebe 
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BIBLIOTEKARER - HVA ER DET?

Struktur
I stedet for en 3-årig høgskoleutdanning satses det
på to fag som skal inngå i universitetenes vanlige
gradssystem (lavere grad = cand.mag., høyere grad
= hovedfag). Man kan da tenke seg følgende modell
for en bibliotekarutdanning:

Som de fleste vel er kjent med, har det i noen år vært arbeidet med planer
for en bibliotek- og informasjonsfaglig utdanning i Tromsø. Det er foreløpig 
siste kapitlet i denne føljetongen er en rapport fra det faglige utvalget som 
har vært i sving et års tid. Den ble avlevert i slutten av april, og har tittel
”Veiviser i informasjonssamfunnet”. Utvalget foreslår å etablere to nye
fag: Informasjonskunnskap ved Universitetet i Tromsø og
Bibliotekkunnskap ved Tromsø lærerhøgskole.

Bibliotekkunnskap og Informasjonskunnskap skal
også kunne inngå i  en hvilken som helst
fagkombinasjon, etter gjeldende regler for tildeling
av grader.
Tromsø-planene legger m.a.o. ikke opp til noe
profesjonsstudium, slik som f.eks. medisin og jus,
og utdanningen gir ingen egen eksamenstittel. Selv

om den omtales som en ”bibliotekarutdanning”, er
det viktig å huske at tittelen ikke er beskyttet, untatt
for kommunale biblioteksjefstillinger. Det vil der-
for være opp til kandidatenes fremtidige arbeidsgi-
vere (og bibliotekarenes fagforeninger) å stille krav
m.h.t. hva slags utdanning og fagkombinasjoner
som er nødvendig. Modellen må derfor sees som en
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anbefaling, dvs. utdanningsinstitusjonene kan ikke
stille krav om bestemte fagkombinasjoner.

Innholdet i fagene
En slik modell med to selvstendige fag, hvor også
rekkefølgen av fagene skal være valgfri, gjør det
komplisert å planlegge innholdet. Man kan i liten
grad forutsette bestemte forkunnskaper hos studen-
tene, samtidig som man må unngå for mange gjen-
tagelser.
Informasjonskunnskap tenkes innrettet mot pro-
duksjon, organisering, lagring og gjenfinning av
dokumentert kunnskap på generell basis. Målet er
å rekruttere bredt til dette faget, også blant studenter
som ikke planlegger å bli bibliotekarer. Derfor skal
ikke undervisningen konsentreres bare om biblio-
tek, men ta opp alle former for dokumentasjons- og
informasionstjenester.

Grunnfaget er satt sammen av 5 delemner:

-Informasjonsteknologi

- Informasjonskretsløpet - produksjon, distri
busjon og bevaring av dokumentert kunnskap

-Innholdsmessig og formell analyse og beskri-
velse av dokumenter

- Litteratur- og opplysningssøking

- Juridiske og økonomiske aspekter (opphavs-
rett, eiendomsrett til informasjon osv.)

I mellomfagstillegget tenker man seg å vinkle
faget mot brukerne av ulike tjenester, og forskjellige
g r u p p e r s  a d fe r d  og  t r a d i s jo n e r  m . h . t .
kunnskapstilegnelse og informasjonssøking. Det er
foreslått 4 delemner:

-  I n n f ø r i n g  i  s a m f u n n s v i t e n s k a p e l i g
forskningsmetode

- Brukere (ulike grupper, inndelingskriterier, kart-
legging av behov)

- Samlingsutvikling

- Litteratur- og opplysningssøking

Det er  ønskel ig at  faget  bygges ut  t .o.m.
hovedfagsnivå, slik at det på sikt kan bidra til å
utvikle en bibliotek- og informasjonsfaglig
forskning i Norge.

Bibliotekkunnskap er mer konkret rettet mot
biblioteket som institusjon, og vil inneholde såvel
administrative og organisatoriske emner, som
emner relatert til kultur- og litteraturformidling.
Det vil bli lagt vekt på å utvikle evnen til kritisk
vurdering av bibliotekets organisasjon og priori-
tering av ressurser til ulike funksjoner.

Grunnfaget settes sammen av 4 delemner:

- Biblioteket i samfunnet - Administrasjon og
organisering av bibliotektjenester

- Litteratur

- Barne- og ungdomskultur

I mellomfagstillegget bygges det videre på de
to hovedemnene organisasjon og formidling, og
det foreslås 3 delemner:

- Litteratursosiologisk metode

- Lesing og lesevaner i en ”medietid”

- Bibliotekutvikling - organisering og profile-
ring av tjenester

Utvalget tenker seg at mellomfag i
Bibliotekkunnskap skal gi adgang til
hovedfagsstudiet i Informasjonskunnskap, forut-
satt at kandidaten også har grunnfag i
Informasjonskunnskap.

Fremdriftsplaner
Utvalgets rapport foreligger, men foreløpig er det
ikke fattet endelige vedtak om at fagene skal
startes opp. I løpet av høsten skal saken behand-
les i styringsorganene for de to involverte institu-
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sjonene, dvs. styret for Universitetet i Tromsø og
høgskolestyret i Troms. Hvert styre kan bare
fatte vedtak for egen institusjon, dvs. for ett av de
to fagene.

Forutsatt positive vedtak og vilje til å prioritere
fagene (stillinger) på budsjettet for 1994, kan vi i
heldigste fall regne med studiestart fra høsten
1994. Dette avhenger imidlertid også av hvor
raskt stillingene lyses ut, og hvor lett det blir å få
dem besatt. Spesielt universitetet stiller relativt
strenge krav m.h.t. forskerkompetanse for anset-
telse i vitenskapelige stillinger, og dette kan være
et problem for et fagområde som hittil har man-
glet både organisert forskerutdannelse og et
skikkelig forskningsmiljø.

Uansett om studiestarten blir til neste år eller
senere - nå er det på tide med en avgjørelse. Det
har vært tilstrekkelig med utvalg og utredninger.

Hva slags bibliotekarer?

Til tross for at tittelen ikke er beskyttet, har vi
hittil hatt en rimelig enkel situasjon m.h.t. å
definere hvem som er ”ekte” bibliotekarer. I og
med at SBIH har vært den eneste
utdanningsinstitusjonen, har de også definert en
slags ”norsk standard” for bibliotekarer. Der-
som Tromsø-utdanningen starter opp, vil denne
situasjonen endre seg på flere måter.
For det første vil det ikke lenger være SBIH alene
som definerer innholdet i en biblio-
tekarutdanning. De forskjellige
utdanningsinstitusjonene kan komme til å vekt-
legge forskjellige ting, uten at man dermed kan si
at den ene er ”riktigere” enn den andre.

Dessuten vil den fleksible modellen som vi legger
opp til i Tromsø gi kandidater med en varierende
mengde BDI-fag i fagkretsen, fra ett grunnfag og
oppover. Dette kan være kombinert med andre
fag som også er relevante for bibliotekarbeid,
eks. administrasjon eller kulturformidling.
Til enkelte stillinger kan det dukke opp søkere
uten full cand.mag.-grad, med bare ett eller begge
”Tromsø-fagene”. Kandidater som har tatt

cand.mag.-graden etter modellen skissert foran,
vil ha valgt forskjellig m.h.t. ”det tredje faget”.
I et fagforeningsperspektiv bør vi snarest be-
gynne å tenke over hva denne situasjonen vil
innebære. Hvordan skal vi f.eks. definere
medlemskapskravene i Bibliotekarforbundet i
fremtiden? Personlig tror jeg ikke vi vil tjene på
å innta en alt for restriktiv holdning. Det må
sannsynligvis stilles visse krav til utdanningens
omfang og innhold, men jeg er ikke så bekymret
for at Bibliotekarforbundet skal bli ”oversvømt”
av cand. mag.’ er uten (tilstrekkelig)
bibliotekfaglig utdanning.

Også ved utlysning av ulike stillinger må det
tenkes nytt - det vil ikke lenger være tilstrekkelig
å kreve ”bibliotekareksamen” uten nærmere
spesifikasjoner. I stedet må man gå nærmere inn
på hvilke kvalifikasjoner som er nødvendige/
ønskelige til den enkelte stillingen. Det vil ikke
nødvendigvis være en ulempe.

Ingeborg Motzfeldt
Universitetet i Tromsø
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Halve bibliotekarer   -   Finnes de ?
I 1991 sa fylkespolitikerne at det trengtes
et krafttak.for bibliotektjenesten i de vide-
regående skolene i Rogaland!
Hva kom det ut av det - jo mange halve
stillinger.

Fylkespolitikerne ville ta et krafttak for de de vide-
regående skolene når det gjaldt bibliotektjeneste. En
undersøkelse viste at disse tjenestene i skolene i
fylket var i bunnsjiktet på landsbasis. Bevilgninger
til materiell og ansatte manglet.
Det ble lagt planer, og to skoler fikk umiddelbart en
halv bibliotekarstilling hver. Etterhvert har f lere
skoler kommet til, nå sist kunne vi lese i Stavanger
Aftenblad at f ire nye skoler har fått en halv
bibliotekarstilling.

Men hvor i verden finnes halve bibliotekarer?

Vi har idag mangel på fagutdanna bibliotekarer i
fylket, men hvem tror at nyutdanna bibliotekarer
med studielån og ønske om å etablere seg flytter til
Rogaland for å begynne i halv stilling, med en
årslønn på 85 000 kr. i året? Er det gamle
kvinnemyter som fylkespolitikerne har tatt med
seg? For bibliotekarer er svært ofte kvinner.
Ønsker skolene og fylkespolitikerne fagutdanna
bibliotekarer? Ønsker de at skolebibliotekene skal
bli de ressurssentra som skolene trenger?
Erfaringene viser at å bygge opp og drive skolebi-
bliotek i den videregående skolen er en fulldagsjobb.
Skal skolebibliotekene bemannes med kvalifisert
personale, må hele stillinger opprettes.
Man kan lure på om politikerne ser mer på kvantitet
enn på kvalitet. Plutselig ligger Rogaland forholds-
vis godt an på landsbasis - og flere halve stillinger
skal opprettes.
Fyl kesskolesjefen  v i se r  t i l  den  vedt a t t e
handlingsplanen for bibliotek i videregående skoler
hvor det står at ”alle” skal ha bibliotekar i halv
stilling før stillingsutvidelser kan komme på tale.

Enkelte skoler ser behovet for fagutdanna bibliote-
kar i full stilling og prioriterer på eget budsjett (AV-
styrer,samlingstyrer, bibliotek valgfag m.m.) for

å utvide stillingen, men får ikke lov til å skrive det
i utlysingen. Noen har sikkert lest de nesten
tragikomiske stillingsannonsene som sier at ”stillin-
gen fra tid til annen vil være full”.

Når det viser seg å være vanskelig å få fagutdanna
bibliotekarer til halve stillinger, må politikerne kunne
se bort fra handlingsplanen og tidligere prioriterin-
ger. (- det pleier ikke være vanskelig i andre sam-
menhenger. . . )

Alle skolebibliotekene skal bygges opp fra bunnen
av, og lærere og elever veiledes i bruken av biblio-
teket. Dette tar tid og krefter, og det sier seg sjøl at
bibliotekaren må være på skolen hver dag hele
skoledagen.

Bibliotekarer er billig arbeidskraft, selv i full stil~
ling - men det er en annen diskusjon.

Anne-Grethe Engebretsen
Stavanger 

Innlegget bygger på et avisinnlegg i Sta-
Vanger Aftenblad i mars i år – fra NBF,
Avd Rogaland.

…… reaksjonene har uteblitt.
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Både i stat og kommune består lønnssystemet nå av
en stillingsbetegnelse med tilhørende stillingskode.
Hver stillingskode har en lønnsramme knyttet til
seg. For eksempel er stillingen distriktsbibliotekar
på kommunal sektor, med stillingskode 6112, plas-
sert i lønnsramme 25. Hver lønnsramme består av
5 alternativer. Dersom intet annet er bestemt eller
forhandlet frem, blir man plassert i laveste alterna-
tiv.
Hvert av de 5 alternativene i en lønnsramme kan
være enten et enkelt lønnstrinn eller en stige. Som
regel er de to laveste alternativene stiger, mens de tre
høyeste alternativene er direkteplasseringer. I ek-
semplet med distriktsbibliotekarene, er alle 5 alter-
nativene i lønnsramme 25 direkteplasseringer (lønns-
trinn 13, 14, 15, 16 eller 17).
Hvordan kan du ga fram nar du vil fremme lønns-
krav i forbindelse med tilsetting i en ny stilling?
Stillingen vil som regel bli utlyst med en bestemt
Stillingsbetegnelse med tilhørende lønnsramme. Du
kan da stille krav om ett av de 5 lønnsalternativene
i lønnsrammen.
Det  hender  a t  s t i l l i nger  ut lyses  med en
stillingsbetegnelse, men er direkteplassert i et be-
stemt lønnstrinn. I slike tilfeller er det også anled-
ning til å fremme krav om bedre plassering innenfor
den lønnsrammen som hører til stillingsbetegnelsen.
Den direkte plasseringen signaliserer hva som er
arbeidsgivers første tilbud. Dette tilbudet kan imid-
lertid også være arbeidsgivers endelige tilbud. Du
kan da “take it or leave it”.
Spørsmål om lønn kan tas opp under et eventu-
elt intervju. Selve lønnskravet er det naturlig å
komme med etter at det foreligger et tilbud om
stillingen. Du kan eksempelvis si eller skrive at
du tar stillingen, men at du gjerne vil forhandle om
lønn, og ditt lønnskrav er følgende...

Du kan også si at du vil vurdere tilbudet og gi
endelig svar når dere har forhandlet om lønn. Du må
da være oppmerksom på at avslag på et lønnstilbud
kan oppfattes som et nei til tilbudet om stillingen,
med mindre du klart markerer at du gjerne vil
forhandle mere (dvs. ønsker et nytt og bedre tilbud).
Vær oppmerksom på at et tilbud om stillingen
gjelder til svarfristen, med mindre noe annet er
avtalt med arbeidsgiver.
Hvordan skal du avgjøre hvilken verdi du skal sette
på deg sjøl? Det er mange hensyn som kan legges til
grunn for utforming av lønnskravet. De kan deles
inn i tre hovedgrupper:
Markedsvurdering: Rekrutteringsmuligheter, til-
bud og etterspørsel på kvalifikasjonene det søkes
etter, virksomhetens økonomi, lønnsnivået på sam-
menlignbare stillinger i virksomheten.
Individvurdering: Utdanning, erfaring, dyktighet,
arbeidsresultat, utviklingsmuligheter, evne til å lede
(dersom det er ledende stilling) og evne til å samar-
beide.
Stillingsvurdering: Kravet til utdanning og erfa-
ring, arbeidsmiljøet, stillingens arbeids- og ansvars-
område.
Et særlig aktuelt grunnlag for lønnskrav i store
områder av landet vil være markedsvurderingen,
når arbeidsgiver må bruke lønn som virkemiddel for
å få besatt stillingen. Men du bør også vurdere om
du ikke har en del å fare med når det gjelder dine
individuelle kvalifikasjoner.
Det vil være nyttig å utveksle erfaringer vi har
med å fremme lønnskrav ved tilsetting. BF og
”Bibliotekaren” tar derfor gjeme imot vitnes-
byrd, både fra de som har erfart at hodet holdt
og fra de som må innrømme at muren ikke fikk
en skramme. Lykke til!

ebe.

Med det lønnsrammesystemet som nå er innført i offentlig sektor, er det lagt større vekt 
på individuell fastsetting av den enkeltes lønn. Du kan ved tilsetting i ny stilling fremme
lønnskrav som privatperson. Benytt denne muligheten til å kreve lønn som tilsvarer din
verdi. Det er nemlig dette som har vært en viktig begrunnelse for det nye
lønnsrammesystemet. Etter at du er tilsatt må lønnskravene fremmes g jennom fag fore-
ning.

LNN SOM FORTJENT?
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PRESSEKLIPP OM BF

Stiftelsen av Bibliotekarforbundet 12 .juni har ikke
gått upåaktet hen i pressen. Først ute var Nationen
som 5.juli slo til med et helsides oppslag under
overskriften ”Bibliotekarene krangler”. De har
intervjuet BFs leder Randi Rønningen, men også
NBLs leder Bergljot Brønn Senumstad og FBFs
leder Turid Tharaldsen blir sitert. Selv om over-
skriften er litt i heftigste laget, er det kanskje ikke så
galt om bibliotekarer blir assosiert med litt høyrøs-
tethet og vising av tenner?

I egen ramme får Randi sagt klar t f ra om
bibliotekarenes lønnsforhold: ”Leder Randi
Rønningen mener bibliotekarene har sakket akterut
i lønnskampen de siste 15 årene. - For 15 år siden
kunne vi sammenligne oss med ingeniører. De ligger
milevis foran i dag, sier Rønningen.” Hun avslutter
med: ”For oss handler dette om å få uttelling for tre
års fagutdanning, og tilleggsutdanning. Dessuten
gjør vi en viktig jobb, sier Rønningen.”

I juli har også Stavanger Aftenblad en notis om
BFs fødsel, og det samme har Aftenposten i begyn-
nelsen av august. 27.august blir Randi intervjuet i
Ny Tid, og sier blant annet: ” - Vi spiller en
betydelig rolle i dagens samfunn, som gjør det viktig

at vi får gjennomslag for våre rettigheter. l et samlet
forbund er det lettere å diskutere lønn og arbeids-
forhold, mener Rønningen.”
Også i fagforeningenes blader finner vi omtale av
BF. I ”Kommunike”, organet til KFO, der Norges
Bibliotekansattes Forbund (NBL) er medlem, fin-
ner vi overskriften ”Tanken om enhet kan ende med
firedeling”. NBLs leder Bergljot Brønn Senumstad
blir intervjuet, og sier blant annet om etableringen
av Bibliotekarforbundet: ”Hvis tanken blir mer enn
luftslott, kan forbundet komme til å bli en konkur-
rent til NBL. Foreløpig er det imidlertid lite som
tyder på at initiativet skal slå igjennom.”

Da passe r  de t  kansk je  å  avslut t e  den ne
”presserunden” med et helsides oppslag i

”AF-rapport”, organet til sammenslutningen vi
altså vil inn i. Under overskriften ”Nye foreninger
vil under paraplyen” heter det: ”Et enstemmig
s t y r e  [ i  A F]  e r  p os i t ive  t i l  op p t a k  av
Bibliotekarforbundet, men forutsetter at det trekkes
organisasjonsmessige grenser til Forskerforbundet,
som organiserer fagbibliotekarene.”
Som det går fram av artikkel annet sted i dette
nummer av Bibliotekaren, er av talen med
Forskerforbundet underskrevet og i orden. Under et
bilde av en bibliotekar i arbeid, lyder da også
billedteksten: ”Bibliotekarene blir t rolig ny
medlemsgruppe i AF.”

ebe.

Forbundsstyrets andre mte:
27.august var forbundsstyret samlet for
andre gang. Medlems- og økonomistatus
ble gjennomgått, og møtekalender fram til
jul satt opp. Det blir styremøter 29. oktober
og 3.desember. Arbeidsutvalget skal ha
møte umiddelbart etter AFs representant-
skapsmøte 11. november, der BFs søknad
om opptak i AF blir endelig avgjort.
En av de viktigste sakene som ble behand-
let var naturlig nok forhandlingene med
Forskerforbundet/FBF om en samarbeids-
avtale. Randi refererte fra møte med FBF
to dager før. Det var enighet om våre
holdninger, og Anne-Mette Vibe ble valgt
til å representere BF sammen med Randi i
det siste forhandlingsmøtet 30.august.
Styret har vedtatt å få utarbeidet notater
om BFs strategi i forhold til lønnsforhand-
lingene på de ulike sektorene framover.
Hovedtariffforhandlingene i 1994 vil stå
sentralt.
Forbundsstyret gikk også nøye gjennom
situasjonen for ”Bibliotekaren”, både
stoffvalg, utgifter og inntekter. Det var
enighet om å prioritere utgivelsen av bla-
det, med 3 nummer i høst. Planene for 1994
vil bli drøftet på et senere styremøte.
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En hyggelig hilsen - bibliotekarer i Asker str for denne annonsen:

Bibliotekarer ved Asker bibliotek ønsker sty ret  i
Bibliotekarforbundet lykke til med arbeidet mot et felles mål:

”Alle bibliotekarer skal kunne bli medlem av
AF fra 1994 uavhengig av hvilken arbeidsgi-
ver de har.”

Vi oppfordrer andre bibliotekarer til å støtte styrets arbeid ved
å yte økonomisk bidrag og ved å melde sin interesse for å bli
medlem av Bibliotekarforbundet.

Hilsen fra Asker-bibliotekarene



18 

Bibliotekaren, 1993, nr 2

I forrige nummer kom vi dessverre i skade for å gi gale opplysninger om det sentrale justeringsoppgjøret i staten.
Feilen gjaldt stillingskode 1074. Det riktige skal være:
Stillingskode 1074 har tidligere vært plassert i lønnsramme 12. Dette er nå hevet til lønnsramme 13.
Grunnplassering i denne lønnsrammen er lønnstrinn 10, stigende til lønnstrinn 15 etter 24 års ansiennitet. I
tillegg kan man forhandle seg fram til en høyere direkteplassering, i lønnsramme 13 er lønnstrinn 18 høyeste
alternativ.

Feil i justeringsoppgjret i staten
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”SENGAMAT” TIL BF

Forbu nd ss t y re t  ha r  sa t t  iga ng  en 
innsamlingsaksjon for å finansiere BFs 
virksomhet i høst. Styringsgruppa som fungerte 
fram til stiftelsesmøtet 12. juni etterlot seg noen 
midler, og disse vil komme godt med selv om det 
ikke er tilstrekkelig. Og ordinær kontingent- 
innkreving er ikke aktuelt før BF blir et fullverdig 
fagforbund gjennom opptak i AF ved årsskiftet. 

Innsamlingsaksjonen er kalt ”Sengamat til BF”. 
Forbundet er nyfødt, og tradisjonen med 
sengamat til familien er en god parallell til 
forbundets situasjon. Forbundsstyret regner med 
at det er mange som vil gi, og at enkelte ønsker 
å gi så det monner. Utfordringsmetoden blir 
brukt: Du betaler inn et beløp til BF sin 
postgirokonto 0825.0817062, og merker 
talongen ”Sengamat”. Samtidig kan du 
utfordre 2 nye bibliotekarer ved å fylle ut slippen 
nedenfor og sende den til Bibliotekarforbundet. 
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