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B i b l i o t e k a r e n

BF inn i AF!
På representanskapsmøtet i Akademikernes fellesorganisasjon fredag 11.novem-
ber 1994 ble det vedtatt å ta opp Bibliotekarforbundet som medlem. Det kreves 3/4-
flertall i representantskapet for opptak av nye forbund, og vi passerte grensa med
god margin. For ett år siden ble det ikke stort nok flertall, men denne gangen gikk
det altså bra. - Dette nummeret av "Bibliotekaren" bærer naturlig nok preg av
denne viktige begivenheten, med informasjon om kontingenter, lokallag, forsik-
ring, lokalt AF-samarbeid, m.m. Begynn med leder'n til Randi på s.3...

Bibliotekarstudent Karianne A.
Aam, her på trappa i Dæleneng-
gata,  synes det er flott at vi bi-
bliotekarer endelig har fått vårt
eget fagforbund opptatt i AF.
Hun var en av de mange som
meldte seg inn i BF uka etter at
vedtaket ble kjent.

Og hun er representativ for en
sterk oppfatning blant bibliote-
karer nå: Denne sjansen må vi
gripe. Dette er en historisk an-
ledning. Det gir liten mening å
sitte på gjerdet i organisasjons-
spørsmål nå lenger.

Les hva Karianne sier, og 31 an-
dre bibliotekarers kommentarer,
til at BF nå har blitt "på orntli'".
(s.9-20)
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Forbundsstyret
i Bibliotekar-
forbundet:

Randi Rønningen (leder)
Menighetsfakultetets bibliotek
Boks 5144 Majorstua
0302 Oslo
Tlf.jobb:     22 59 05 22
Fax:           22 69 18 90
Tlf.priv.:    22 19 56 41

Erling Bergan (nestleder)
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Avdeling for helsefag
6800 Førde
Tlf.jobb:     57 82 94 10
Fax:           57 82 94 30
Tlf.priv.:    57 82 24 09

Kristin Storvig (AU-medlem)
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Dampsaga
7700 Steinkjer
Tlf.jobb:     74 16 93 54
Fax:           74 16 24 10
Tlf.priv.:    74 15 16 46

Kirsten Grøtte (sekretær)
Rud videregåande skole
Hauger skolevei 8-10
1351 Rud
Tlf.jobb:     67 13 20 60
Fax:           67 13 15 50
Tlf.priv.:    67 13 26 49

Kristin Østerholt (kasserer)
Svalbardgt. 2 c, Leil. F
9600 Hammerfest
Tlf.jobb:     78 41 17 42
Fax:           78 41 10 34
Tlf.priv.:    78 41 08 52

Turid Holtermann (styremedlem)
Trondheim folkebibliotek
Postboks 2903 Tempe
7002 Trondheim
Tlf.jobb:     73 54 75 00
Fax:           73 54 75 10
Tlf.priv.:    73 91 11 59

Anne-Mette Vibe (styremedlem)
Norges idrettshøgskoles bibliotek
Postboks 40 Kringsjå
0807 Oslo
Tlf.jobb:     22 18 56 80
Fax:           22 23 42 20
Tlf.priv.:    22 27 80 12

Bibliotekaren:

Tidsskrift for Bibliotekar-
forbundet

ISSN 0804-4147

AnsvAnsvAnsvAnsvAnsvarararararlig rlig rlig rlig rlig redaktør:edaktør:edaktør:edaktør:edaktør:

Randi Rønningen

Redaksjon:Redaksjon:Redaksjon:Redaksjon:Redaksjon:

Erling Bergan
Anja Angelskår Mjelde

TTTTTrrrrrykk:ykk:ykk:ykk:ykk:

Falch Hurtigtrykk, Oslo

Abonnement:Abonnement:Abonnement:Abonnement:Abonnement:

Abonnement på «Bibliotekaren» i
1995 koster kr.160,-. Beløpet be-
tales inn til vår postgirokonto.
Merk  talongen «Abonnement 95».

Annonser:Annonser:Annonser:Annonser:Annonser:

1/1 side  kr.1.200,-.
1/2 side  kr.   600,-.

Utgivelsesplan:Utgivelsesplan:Utgivelsesplan:Utgivelsesplan:Utgivelsesplan:

Nummer:    Deadline:       I postkassa:

1 - 1995    18.januar          8.februar
2 - 1995      1.mars          22.mars
3 - 1995    19.april           10.mai
4 - 1995    31.mai            21.juni
5 - 1995      9.august        30.august
6 - 1995   13.september     4.oktober
7 - 1995    11.oktober        1.november
8 - 1995   15.november     6.desember

Bibliotekar-
forbundet

Medlemskap:Medlemskap:Medlemskap:Medlemskap:Medlemskap:

Bibliotekarforbundet ble stiftet
12.juni 1993. Medlemskap fram til
1.1.95 har kostet kr.200,- for
bibliotekarer og kr.100,- for 2. og
3.års studenter ved Statens biblio-
tek- og informasjonshøgskole.

BF er fra 1.1.95 medlem av AF,
og dermed begynner normale
kontingentsatser å gjelde. Full kon-
tingent er kr.2.388,- pr.år  (kr 199,-
pr.mnd). Redusert kontingent (for
de som har halv stilling eller min-
dre): kr.1.728,-   pr.år (kr 144,-
pr.mnd). Ikke-yrkesaktive betaler
kr. 475,- pr.år, og studenter
kr.175,- pr.år. Kontingenten inklu-
derer medlemskap i AF og abon-
nement på «Bibliotekaren», men
den inkluderer ikke medlemskap i
NBF i 1995.

Du får tilsendt innmeldingsskjema
ved å skrive til BF.

AdrAdrAdrAdrAdresse:esse:esse:esse:esse:

Bibliotekarforbundet
Postboks 9315 Vålerenga
0610 Oslo

ElektrElektrElektrElektrElektronisk post:onisk post:onisk post:onisk post:onisk post:

bforbund@bibhs.no

PPPPPostgostgostgostgostgiririririro-ko-ko-ko-ko-konto:onto:onto:onto:onto:

0825.0817062



SIDE 3 BIBLIOTEKAREN 4/94

leder'n:

- Vi har nådd vår første store målsetting, medlemskap i AF. Nå må vi vise at vi virkelig mener noe med det vi har
sukket og klagd over i årtier, at vi er spredd på så mange forbund, skriver Randi Rønningen i denne lederen.   Her
sees hun i full sving med å verve bibliotekar-studenter til BF, uka etter vedtaket om opptak i AF. (Foto: ebe)

Det er nå det skal vise seg om ideen
om et Bibliotekarforbund har livets
rett. Til nå har det vært helt uforplik-
tende å være medlem, det verste som
kunne skje var at noen hundre kro-
ner kunne være bortkastet.

11. november vedtok representant-
skapet i Akademikernes Fellesorga-

nisasjon at Bibliotekarforbundet
skulle opptas som medlem fra 1. ja-
nuar 1995. Det er fortsatt mye som
skal på plass, men en viktig forut-
setning er nå oppfylt.

Godt hjulpet av nær 600 medlem-
mers entusiasme og økonomiske bi-
drag har BFs styre nådd sin første
store målsetting, medlemskap i AF.
Vi er beredt til å fortsette arbeidet for
å få best mulige forhold for medlem-
mene, inngå forhandlingsavtaler,
bygge opp organisasjonen lokalt,
skaffe alliansepartnere i AF, legge

strategier for lønnskampen og mye
mer. Men vi er helt avhengig av at
dere blir med oss videre.

Vi vet at noen har motforestillinger
mot å melde seg ut av sitt nåværende
forbund. De føler lojalitet til sitt for-
bund, en følelse som ikke skal tas for
lettvint på, spesielt når en overgang
også kan bety ny hoved-
sammenslutning. Og tør vi satse på
noe nytt? Vil BF virkelig ble et skik-
kelig forbund? Vil forbundet få et skik-
kelig apparat for å ivareta forhandlin-
ger? Er det egentlig noe å tjene på å

Randi Rønningen,
leder i Bibliotekarforbundet

Våg å vinne,
lite å tape!
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-  For første gang har vi et forbund som er tuftet på vår egen profesjon.
Nå må vi vise at vi klarer oss selv, skriver BFs leder Randi Rønningen i
denne lederen. (Foto: ebe)

Bibliotekarforbundet. Dere som øn-
sker forsikring og som ikke allerede
har gitt BF beskjed om dette, kan fylle
ut slippen på brosjyren fra Gjensidige
og sende den til oss.

Det er ikke mulig å overføre forsik-
ringer, heller ikke for dere som even-
tuelt har forsikring i Gjensidige via
et annet forbund. Du må altså si opp
din nåværende forsikring og tegne ny
i Bibliotekarforbundet. Dersom du al-
lerede har betalt forsikringssummen
for 1995 til et annet forbund, vil for-
sikringen løpe ut året uansett om du
melder deg ut eller ei. Du kan altså
melde deg ut av ditt nåværende for-
bund og inn i BF uten å tape penger
på innboforsikringen.

Premien er differensiert i forhold til
hvor du bor. På grunn av større ri-
siko for skade, betaler innbyggere i
Oslo mere enn for landet forøvrig. For
1995 er premien kr 996,- utenom
Oslo og kr 1.596,- for Oslo. Ved inn-
treden etter 1.1. betales premie etter
antall hele måneder.

I avtalen mellom AF og Gjensidige
er det muligheter for flere forsikrin-
ger. BF har i første omgang valgt å
konsentrere seg om innbo-
forsikringen. Vi antar at den er vik-
tigst for våre medlemmer. Vi vil se-
nere komme tilbake til andre tilbud.

Kollektiv innbo-
forsikring
Randi Rønningen,
leder i Bibliotekarforbundet

Bibliotekarforbundet har inngått av-
tale om kollektiv innboforsikring med
Gjensidige. Brev og brosjyre sendes
deg i disse dager.

Forsikringen dekker innbo for inntil
1,3 mill. kroner. Enkeltgjenstander
eller samlinger er forsikret opp til kr
100.000. Det er mulighet for å tegne
tilliggsforsikring dersom du har be-
hov for det, både for enkelt-
gjenstander og total forsikringssum.

Dersom du ønsker å tegne innbo-
forsikring skal det gis beskjed til

skifte forbund? Dette er naturlige
spørsmål.

Men nå må vi som yrkesgruppe ta et
valg. Dette er en historisk mulighet
til å gjøre noe med det uoversiktelige
organisasjonsbildet vi har. For første
gang har vi et forbund som er tuftet
på vår egen profesjon. Nå må vi vise
at vi klarer oss selv og at vi virkelig
mener noe med det vi har sukket og
klagd over i årtier, at vi er spredd på
så mange forbund. Og det er NÅ det
gjelder. Noen ønsker kanskje å vente
og se hvordan det går, både med BF
og i eget forbund, for så heller å
melde seg inn om noen år, når alt er
i gjenge. En slik venting tjener in-
gen. Ved at alle våre 600 medlem-
mer tar skrittet over, har BF en glim-
rende start, med store sjanser for for-
dobling i løpet av få år.

Ta sjansen! Meld deg inn omgående
og få med deg kollegaer inn i vårt
nye forbund!
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Selv om Bibliotekarforbundet ikke er
medlem av AF før 1. januar 1995, er
det ingen ting i veien for at medlem-
mene kan orientere seg om hvordan
AF-forbundene har organisert seg i
sin kommune eller på sin arbeids-
plass. Vi vet at det finnes ulike vari-
anter, noen steder er det utstrakt sam-
arbeid mellom alle forbundene, an-
dre steder samarbeider enkelt-for-
bund, men det finnes også eksempel
på at det ikke er noe organsiert sam-
arbeid. Hvordan forhandlingene skal
foregå vil avhenge av de lokale for-
holdene. Vi vet at det finnes lokale
AF tillitsvalgte som forhandler for
alle eller enkelte av forbundene. Vi
har sett at personer fra nabokommu-
ner eller fylket kan føre forhandlin-
ger. Det er muligheter for at sentrale
tillitsvalgte kan foreta forhandlinger,

i enkelte kommuner vet vi at disse
også kan føres over telefon.

For at dere skal vite hvem dere skal
spørre, er det nedenfor en liste over
alle forbundene i AF:

Arkitektenes Fagforbund
Bibliotekarforbundet
Den Norske Jordmorforening
Den norske kirkes preste- og
  kateketforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske Veterinærforening
Det Norske Diakonforbund
Fellesforeningen for fylkesskatte-
  sjefer og skattefogder
Høyskoleutdannedes Forbund
Kirgsskoleutdannede Offiserers
Landsforening
Kringkastingsforeningen
Lærerforbundet
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Ingeniørorganisasjon - NITO
Norges Juristforbund
Norges Lensmannslag
Norsk Bioingeniørforbund

AF lokalt
Randi Rønningen,
leder i Bibliotekarforbundet

Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Flygelederforening
Norsk Forskerforbund
Norsk Ingeniørhøgskolelag
Norsk Meteorologforening
Norsk Naturforvalterforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norske Fysioterapeuters Forbund
Norske Sivilingeniørers Forening
Norske Siviløkonomers Forening
Overordnede Funksjonæreres
  Forening v/A/S Vinmonopolet
Samnemnda for NK og NKF,
 Norsk Folkehøgskolelag
  Noregs Kristelige Folkehøgskulelag
Skatterevisorenes Forening
Skipskontrollens Forening
Sosialøkonomenes Fagforening
Statens Bilsakkyndiges Forening
Statsviternes Yrkesorganisasjon
Utenrikstjenestens Forening i AF

Vi kommer selvfølgelig tilbake med
mer informasjon om det lokale AF-
samarbeidet, og BFs rolle i dette sam-
arbeidet, i senere nummer. Medlem-
mer som kjenner til samarbeidsfor-
mer av interesse, bes ta kontakt med
hovedstyret.

Forbundsstyret i BF hadde møte
21.november i Oslo. Selv om mye var
forberedt og gjennomtenkt før avgjø-
relsen om opptak i AF, var det selv-
følgelig dette som preget de fleste
sakene på møtet.

Medlems- og økonomistatus ble gjen-
nomgått inngående. BF hadde 588
medlemmer og kr.38.300 før møtet.
Budsjettet for 1995 skal balansere på

en drøy million. Dette fører til en
meget stram likviditet i første halvår
-95. Ekstraordinære inntektsbrin-
gende tiltak nå, f.eks. kronerulling,
ble diskutert men avvist. Det ble prio-
ritert å raskt få gode rutiner for
kontingenttrekk, og å tilpasse akti-
viteten til den økonomiske situasjo-
nen.

Forbundsstyret gikk gjennom
informasjonsmateriellet som sendes
medlemmene i desember, kontingent-
satsene, forsikringsordninger for AF-
forbund, plan for etablering av lokal-
lag, plan for "Bibliotekaren" i 1995,
medlemsverving, forhandlingsretten
med KS, kontorlokaler, forholdet til
NBF, videre kontakt med AF, samar-

beidet med Fagbibliotekar-
foreningen., og tariffarbeidet på kom-
munal sektor.

Møtet ble avholdt på bibliotek-
høgskolen i Dælenenggata, og for-
bundsstyret benyttet sjansen til å ha
stand og snakke om BF-medlemskap
med studentene. Dette var svært vel-
lykket. Studentene forsynte seg med
flere hundre eksemplarer av
innmeldingsskjema og "Biblioteka-
ren", og drøyt 30 studenter meldte seg
inn i BF på stedet.

Neste møte i forbundsstyret skal være
i Oslo fredag 13.januar.

F o r b u n d s -
styrets  møte
i  november:
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Hvorfor skal akkurat jeg gå inn i fag-
bevegelsen? Svaret på dette spørsmå-
let er for meg og mange av min ge-
nerasjon-X-kamerater, langt i fra
åpenbart. For andre, først og fremst
allerede fagorganiserte lønns-
mottakere, er hele spørsmåls-
stillingen absurd: Hvordan kan man
være så usolidarisk at man i det hele
tatt kan tenke tanken å stå utenfor?

For meg har en borgerlig bakgrunn
bidratt til å betrakte faglig engasje-
ment med en viss skepsis. Og innen-
for arbeiderbevegelsen og første mai-
taler - har jeg kjent meg som en frem-
med. Samtidig innser jeg at den vest-
europeiske fagbevegelsens historie
mest rettferdig beskrives som et sei-
erstog, en lang rekke triumfer som
har munnet ut i demokrati og sosial
rettferdighet i arbeidslivet.

Slagord som  «solidaritet» og «sam-
hold gir styrke» gjør sikkert nok et
følelsesmessig inntrykk. Men for
mange forklarer ikke emosjonelle
fraseblomster hvorfor de bør inn-
ordne seg i et faglig kollektiv.

Fra en illojal synsvinkel kan jeg
hevde, for det første at min medvirk-
ning ikke gjør så mye fra eller til, for
det andre at kostnadene for min del-
tagelse ialle fall overstiger mitt øko-
nomiske utbytte. Og for det tredje, om
fagforeningen lykkes i å få gjennom-
slag for noe kolllektivt nyttig, f.eks.
høyere lønn, bedre arbeidstider, så

kan jeg dra nytte av det også om jeg
velger å ikke være fagorganisert.

Argumentasjonen er ikke min egen.
Jeg har lånt den fra boka «The logic
of collective action». Forfatteren, den
amerikanske økonomen Mancur
Olson, går ut fra den antagelsen at
mennesker gjennom handling alltid
forsøker å maksimere sin egennytte.
Dette kaller Olson rasjonalitet. Den
som synes det er bra med sterke fag-
foreninger men ikke er medlem selv,
kan etter Olsons syn ikke anklages
for inkonskvens: vedkommmende
handler i pakt med sin egennytte og
er således rasjonell.

At det likevel finnes fagforeninger,
forklarer Olson med at fagforeninger
utøver press eller tvang eller deler ut
personlige fordeler.

Jeg nemner Olson, ikke fordi jeg er
enig i hans resonnement - de er bare
gyldige på individnivå: om alle stod
utenfor, fantes det ingen fagforening
som kunne kjempe frem goder som
Olsons rasjonelle individ senere
kunne utnytte.

Jeg nemner Olson som et motbilde
til den fraseideologi som har fått alt
for mange av mine jevnaldrenede til
å stå uten faglig medlemsskap.

Bibliotekarforbundet står framfor en
periode med massiv medlemsverving.
Først med sin AF-tilknytning har BF

blitt det beste fagforenings-
alternativet. Innvalget betyr at vår
yrkesgruppe kan forenes. Det er min
overbevisning at medlemskap i BF er
det eneste riktige «rasjonelle» alter-
nativet i framtida.

Det å stå uten fagorganisering har
ofte sin årsak i mangelfullt vervings-
arbeid. For eksempel har jeg, på de
steder der jeg har arbeidet, aldri blitt
spurt om jeg ville bli medlem i noen
fagforening.

Det burde være en selfølgelig
åpningsfrase kolleger i mellom, men
det er det ikke. Det motsette, alt for
sterkt organisasjonspress, er på an-
dre arbeisplasser årsak til at mange
holder seg utenfor. I begge situasjo-
nene må BF’eren være forberedt på
å slå tilbake Olsons argument.

. . . .s p e t z f o r m u l e r i n g e r. . . .s p e t z f o r m u l e r i n g e r. . . .s p e t z f o r m u l e r i n g e r. . . .s p e t z f o r m u l e r i n g e r. . . .s p e t z f o r m u l e r i n g e r. . .. . .. . .. . .. . .

.....

En  illojal  betraktning

Jon Einar Spetz,
bibliotekar, Arendal

Redaksjonen er glad for å ha
fått Jon Einar Spetz som fast
spaltist i "Bibliotekaren" fra
og med dette nummeret. Han
vil kommentere aktuelle pro-
blemstillinger for biblioteka-
rer og   spetzformulere sin
spalte etter behov.
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Etablering av lokallag

På forbundsstyrets møte 21.novem-
ber ble problematikken rundt etable-
ring av lokallag diskutert. Følgende
vedtak ble fattet:

"For å møte utfordringene som det
første ordinære driftsåret innebærer,
og det faktum at dette ble forsinket
fordi opptaket i AF ble utsatt ett år,
har det vært nødvendig for forbunds-
styret å justere noen av bestemmel-
sene i vedtektene for året 1995:

 - I § 7.4 skal den tredje setningen
begynne slik: «Antall delegater fra
hvert lokallag står i forhold til antall
medlemmer pr.1.mai i 1995, ...»

 - § 11.4 skal endres til: «Forbunds-
styret innkaller til årsmøte, som av-
holdes innen 25.september 1995. Tid
og sted for årsmøtet varsles 8 uker i
forveien. Saker som ønskes behand-
let på årsmøtet må leveres møteleder
ved årsmøtets begynnelse.Innkalling
og sakspapir sendes ut senest 3 uker
før årsmøtet.»

Forbundsstyret presiserer at dette bare
er endringer av praktisk art, tvunget
fram av omstendighetene. De rokker
ikke ved intensjonene fra stiftelses-
møtet og gjelder kun i 1995. Den
konkrete situasjonen forbundsstyret
står overfor, med best mulig å etter-
leve vedtak og vedtekter i det første
ordinære driftsåret etter et forsinket
opptak i AF, ble ikke drøftet på
stiftelsesmøtet.

Vedtektene ellers, og øvrige vedtak
fattet på stiftelsesmøtet, gjelder fullt
ut. Dette gjelder blant annet at lands-
møtet skal avholdes i 1995, oppde-
lingen i lokallag og fordelingen av
delegater på lokallagene etter
medlemstall."
Forbundsstyret har blant annet lagt

følgende vurderinger til grunn for
dette vedtaket:

 - Virkningsdato for telling av
lokallagenes medlemstall. I følge
vedtektene skal antall delegater fra
hvert lokallag stå i forhold til
medlemstallet pr.1.januar 1995. Re-
ell innmelding i BF vil skje i noen
grad i løpet av desember, men vi må
regne med at det er mange som ikke
melder overgang til oss før utover
vinteren 1995, av praktiske årsaker.
Vi må fastsette virkningsdato for tel-
ling av medlemmer i lokallagene
slik at det fanger opp en nødvendig
overgangstid.

 - Hvem som innkaller til årsmø-
ter i lokallagene. Vedtektene sier at
lokallagets styre skal innkalle til års-
møte. Det er selvfølgelig umulig før-
ste gang. Det er naturlig å la for-
bundsstyret innkalle til årsmøter i
1995.

 - Tidspunkt for årsmøte i lokal-
lagene. Begrunnelsen fra det første
punktet gjelder også her. Årsmøter
før 15.mars, som vedtektene krever,
er åpenbart urealistisk i 1995. Men
vi må samtidig sørge for at det er
årsmøter i alle lokallag forut for
landsmøtet, ettersom årsmøtene jo
velger delegatene til landsmøtet. For
1995 vil det dessuten være en klar
fordel om lokallagenes årsmøter så
langt det er mulig diskuterer saker
som skal opp på landsmøtet. Vi bør
derfor utsette fristen for lokallags-
årsmøter i 1995 til tett oppunder
landsmøtet. Samtidig må forbunds-
styret gis noen dager forut for lands-
møtet til å fange opp resultatet av
alle lokallagsårsmøtene når delegat-
lister, m.m. skal legges fram for
landsmøtet.

 - Hvem skal motta saker som øn-
skes behandlet på årsmøtene. Et-
tersom lokallagsstyrer ikke eksiste-
rer forut for årsmøtene, kan ikke
disse være mottakere av innkomne

saker, slik vedtektene krever. Vi bør
derfor åpne for at saker kan legges
direkte fram for årsmøtene, uten frist.
Det er vel bedre med for livlige enn
for tamme årsmøter.

 - Innkalling og sakspapir til årsmø-
tene. Vedtektene sier at disse skal sen-
des ut 3 uker forut for årsmøtet. Dette
henger ikke minst sammen med at
fristen for innkomne saker er satt til 4
uker. Når fristen for å levere saker til
årsmøtene er fjernet, kan innkalling
gå ut sammen med varsling av årsmø-
tet, senest 8 uker før årsmøtet. Saks-
papir som skal sendes ut før årsmø-
tene, begrenses til landsmøtesakene,
som vi sender ut i god tid før somme-
ren, dvs. lenge før 3-ukers-fristen som
vedtektene krever.

 - Hvem som skal fungere som valg-
komiteer i lokallagene. I mangel på
lokale valgkomiteer er den sentrale
valgkomiteen det rette organ til for-
melt å gjøre dette.

 - Første ordinære landsmøte i BF.
Det ble på stiftelsesmøtet fattet sepa-
rat vedtak på at dette skal være i 1995.
Rett nok ble situasjonen med ett års
utsettelse på opptak i AF ikke trukket
inn. Men vedtaket må tolkes som et
ønske om at BFs høyeste organ skal
ha muligheten til å stake ut kursen
videre, uansett hva som har skjedd
fram til da, i løpet av 1995.

 - Landsmøtet består av delegater.
Dette ble diskutert gjennom på
stiftelsesmøtet. Det at det skal være
delegater, og den vedtatte fordelings-
nøkkelen basert på medlemstallet i
lokallagene, kan ikke fravikes. Rettig-
hetene som vedtektene gir alle med-
lemmer til å delta på landsmøtet med
forslags- og talerett, kan heller ikke
fravvikes. Denne måten å konstruere
BFs høyeste organ på, må regnes som
gjennomdrøftet og gjennomtenkt fra
stiftelsesmøtets side.

                               (forts. nest side)

Erling Bergan,
nestleder i BF
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(forts. fra forrige side)

 - Inndeling i lokallag. Dette ble dis-
kutert grundig på stiftelsesmøtet, og
fattet separat vedtak på. Selv om vi
må fravike tidsfristen for avvikling
av lokallagenes årsmøter, kan vi ikke
fravike selve inndelingen i lokallag.
Likevel kan det åpnes for å arrangere
årsmøtene i to eller flere lokallag som
et teknisk samarbeid av praktiske
grunner, f.eks. med felles innledning
til debatt og felles diskusjon, men
med parallelle årsmøter i hvert lokal-
lag etterpå.

Kontingent-
satser for BF i
1 9 9 5 :
På stiftelsesmøtet ble det vedtatt at full kontingent til Bibliotekarforbundet
skal utgjøre 1,6 % av laveste sats i grunnlønn for bibliotekarer i staten pr 1.
januar hvert kalenderår. Medlemmer i halv stilling eller mindre skal betale
75 % av full kontingent, og ikke-yrkesaktive og studenter har egne satser.
Kontingenten skal inkludere betaling for medlemskap i AF og NBF.

Forbundsstyret har, etter bl.a. å ha vært i kontakt med NBF, funnet tida for
knapp til å kunne ordne det praktiske med å melde BF kollektivt inn i NBF
for 1995. Samtidig har vi en kontingentsats som er satt med tanke på at NBF-
kontingenten er inkludert. Vi har derfor funnet det korrekt å trekke fra et
beløp tilsvarende NBF-kontingenten når BF-kontingenten for 1995 fastset-
tes. Vi har også rundet av satsene nedover, så de blir delelig med 12, p.g.a.
månedlig kontingent-trekk. Kontingenten for 1995 er dermed fastsatt til:

Full kontingent: kr  2.388,-  (kr 199,- pr.mnd)
Redusert kontingent: kr  1.728,-  (kr 144,- pr.mnd)
Ikke-yrkesaktive: kr    475,-
Studenter: kr    175,-

BF i pressa:
BF sendte ut pressemelding etter opp-
taket i AF var klart. Det ble ingen
stor sak i media, for å si det mildt.
Men i Klassekampen ville de ha en
notis. Under overskriften "Nytt AF-
forbund" het det blant annet:

"- Bibliotekarer har en lønnssituasjon
som ligner den som andre kvinne-
dominerte høyskolegrupper i AF har.
Hittil har vi bibliotekarer vært soli-
dariske nesten til det selvutslettende.
Nå skal vi vise at vi er tøffere enn
vårt rykte, sier Bergan."

Hilsen fra bibliotekarene ved Asker bibliotek
Bibliotekarene ved Asker bibliotek takker styret i Bibliotekarforbundet for flott innsats og vi
gratulerer alle bibliotekarer med resultatet. Fra 1. januar 1995 melder vi oss inn i vårt nye
forbund og vi ønsker med dette styret lykke til med det videre arbeid. Bibliotekarene ved
Asker bibliotek oppfordrer alle bibliotekarer til å melde seg inn og slutte opp om arbeidet for
bedre lønnsvilkår, høyere status og større faglig synlighet.

Inger Brandt

Ingegjerd Bratli

Kari Bø

Hanne Danielsen

Elisabeth Gran

Live Gulsrud

Hilde Ljødal

Åse Naterstad

Mette Plyhn

Eline Blom Poulsson

Berit Risberg

Reidun Ruud

Gro Bihaug Soydan

Anne Lise Terjesen

Jorunn Tveter

Kari Westheim

Eli Wraa

Bjørg A. Heitmann

Liv Holmesland

Grethe Kolberg

Anette Kure

Kajsa Gunnarson Kvalnes

Ingrid Winsnes Lange
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om

m
entarer :

"Bibliotekaren" har
bedt en rekke bibliote-
karer fra nord og sør,
øst og vest, fra fagbi-
bliotek, skolebibliotek,
folkebibliotek, fylkes-
bibliotek, høgskolebi-
bliotek, nasjonal-
b i b l i o t e k ,
informasjonssentra,
kompetansesentra,
biblioteksentral, olje-
selskap, m.m., pluss
en del samarbeidspart-
nere i inn- og utland,
om å kommentere ny-
heten om at
Bibliotekarforbundet
endelig var kommet
inn i Akademikernes
Fellesorganisasjon
(AF). Vi mente det
ville være den beste
måten å markere
denne avgjørende be-
givenheten på.

Dette panelet viser
spennvidden i yrkes-
gruppa vår. Det viser
vårt felles ønske om å
kunne stå sammen.
Og kommentarene vi-
ser også at vi langt på
vei har overkommet de
gamle motsetningene
som sto i veien for
samling.

Her er mange opp-
muntrende og tanke-
vekkende kommenta-
rer. Men vi falt spesi-
elt for kommentaren
fra Anne Liv Tønnes-
sen, bibliotekar fra
Stavanger: "Hvorfor
velge Bibliotekar-
forbundet? - Fordi li-
vet er fullt av sjanser
og muligheter - og ak-
kurat nå tar jeg sjan-
sen på et medlemskap
i Bibliotekar-
forbundet."

Litt av en historisk julegave! Bibliotekarforbundet endelig
godtatt av Akademikernes Fellesforbund. Honnør til pro-
sjektgruppa og interimstyret! Av mer langsiktig betydning
er om vi nå klarer å få til noen nyttårsforsetter.

Jeg for min del kan tenke meg følgende:
Bedre lønn for distriktsbibliotekarer.
Vår tittel som distriktsbibliotekar har fått et litt alderdom-
melig preg. Noen ser på oss som omreisende alfabetisører.
Jeg tror dette har ført til at vi også er kommet i bakleksa i
forhold til andre fylkeskommunale yrkesgrupper som har
faglig konsulentansvar.
Tilleggsutdannelse honoreres.
Svært mange har tatt seg verdifull tillegsutdannelse, er
cand.mag. o.l. Klart det er nyttig, inspirerende og viktig at
vi får en så god kvalitet på yrkesgruppa som mulig.

Rigmor Haug, bibliotekar,
Holstbakken videregående skole, Alta:

- Håper BF blir slag-
   kraftig
Det var godt å høre at BF nå
har kommet inn som medlem
i AF! - GRATULERER! Jeg
håper at BF blir slagkraftig!
Vi trenger en fagorganisasjon
hvor vi som fagutdannede bi-
bliotekarer kan stå sammen.
Som medlemmer i Af vil vi stå
sterkere. Nå blir det spen-
nende å følge med i utviklin-
gen framover!

Lykke til framover!

Grethe Borgen, distriktsbibliotekar, Gjøvik:

- Historisk julegave!

Jeg regner selvfølgelig med at
Bibliotekarforbundet hiver seg
inn i lønnskampene. Det vil nok
ikke regne med gull og grønne
skoger med en gang, lønnsfor-
handlinger er et tidkrevende og
vanskelig arbeid. Men nå har vi
mulighet til å samle oss i dette
nye forbundet og bli så slag-
kraftige som mulig.
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Kjempeflott at vi kom inn! Nyheten
er nesten uten unntak positivt mot-
tatt av de øvrige bibliotekarene her.

Folk lurer litt på hvordan vi kan or-
ganisere oss lokalt; det er ønske og
forventning om at det skal komme
noen signaler fra Bibliotekar-

- Tenker framover

Kari Asker, Ålesund bibliotek: Lise Vik-Haugen, biblioteksjef
i Luster kommune:

- Tettere samarbeid

Gratulerer! Uten at jeg har fulgt
bibliotekarenes organisasjonsstrid så
nøye, så ser jeg dette som en seier for
profesjonen som helhet. Hvis det
neste målet er et tettere samarbeid
mellom «Fagbibliotekarforeneingen»
og «Bibliotekarforbundet», vil dette
være en ekstra utfordring for lederne
i organisasjonene.

Sigbjørn Hernes, Lillehammer:

- Ikkje  sit  på
  gjerdet  !

Herleg! Bibliotekarforbundet er ende-
leg medlem i Af! Kvifor «herleg»?
Fordi det no kan bli slutt på at
bibliotekarar sit i kvar sin organisa-
sjon, på kvart sitt nes, og klagar over
dårleg løn - no kan vi arbeide saman
i ein organisasjon om dei same måla.
Vi vil også sleppe den kjensla som
sikkert mange med meg har følt, å
vere medlem i ein organisasjon der
utdanning har svært låg status.

Problemlaust vil det imidlertid ikkje
bli for BF. Sjølv er eg spesielt
oppteken av organisering i lokallag.
Korleis skal BF t.d. få til lokale
lønstingingar ute i distrikts-Noreg
der det i mange kommunar berre er
ein bibliotekar og dermed fleire mil
mellom kvar BF-medlem?

Men ein ting er sikkert: Dersom vi
bibliotekarar sit på gjerdet for å vente
og sjå korleis det går, vil BF ikkje
lukkast. BF treng medlemmer frå
starten av, og eg vil oppmoda alle om
å melde seg inn. Valet skulle no også
vere lett for studentar og nyutdanna
bibliotekarar - dei kan no sleppe å
orientere seg i organisasjonsjungelen,
BF står klar til å ta imot alle uansett
arbeidsgjevar!

forbundet sen-
tralt om hvordan
vi kan bygge opp
et lokalt apparat.
Kan vi f.eks.
danne en lokal
gruppe som be-
står av de ansatte
på fylkesbiblio-
tek/folkebiblio-
tek her, pluss
bibliotek i nabo-
kommunene? En
slags  Ålesund
og omegn
b i b l i o t e k a r -
organisasjon?
Mange slike
spørsmål svirret
i luften, og det
var tydelig at

folk tenkte litt framover.

Vi sitter selvfølgelig med en masse
usikkerhet, men forventningene er
tilstede, og jeg tror at folk tåler om
det går langsomt og at resultatene
ikke kommer med en gang.
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bund fra grunnen av. Jeg har tro på
at BF er det beste alternativet for fag-
utdanna bibliotekarer, og jeg ser fram
til et langt medlemsskap!

At BF slapp inn i AF var virkelig jule-
gaven øverst på ønskelista! Nå håper
jeg bibliotekarer flest skjønner at tida
er moden for å samles i BF, og at vi
med dette har fått en unik sjanse til å
være med på å skape vårt eget for-

- Unik  sjanse  til å skape
   vårt eget forbund

Anne Woje, avd.bibliotekar, Kvinnherad folkebibliotek:

Aslaug Nesje Bjørlo, biblio-
teksjef i Gloppen:

 -   Felles
     interesser
      i AF

Endeleg - medlemsskapet i Akade-
mikernes Fellesorganisasjon er ein
realitet for Bibliotekarforbundet. Eit
delmål er nådd - og det blir ei
spennande tid framover.

Mitt håp er at dette blir ein samlande
organisasjon for dei fleste biblioteka-
rar. Det er viktig å stå sammen for å
fremje både yrke og lønn. Eg er spent
på korleis organisasjonen vil fungere
i høve til oss kommunetilsette, både
lokalt og sentralt.

Det er viktig at det blir arbeidd med
å heve biblioteksjeflønene til eit nivå
som samsvarar med samanliknbare
stillingar i kommunane. Det er nød-
vendig for også å få løfta dei andre
stillingane i biblioteka - både
bibliotekarar og andre tilsette.

Eg trur at Bibliotekarforbundet kan
få eit fruktbart samarbeid med andre
yrkesgrupper i AF - vi burde ha fel-
les interesser innan mange områder.

Frode Bakken, biblioteksjef i Tønsberg:

- Grasrotopprøret  loset
   gjennom  vanskelig farvann

og kloke hovedstyre som har loset
grasrotopprøret gjennom et vanske-
lig farvann fram til denne milepelen.
Det startet med blanke ark og en idé.
Nå blir det opp til hver enkelt av oss
å realisere idéen.

Det som har skjedd er en viktig hen-
delse for norske bibliotekarer. Det
faktiske grunnlaget og behovet for å
samle norske bibliotekarer i en mer
slagkraftig organisasjon er åpenbart
og godt kjent. Men ting gjør seg ikke
selv. En sterk takk går til BFs seriøse
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Dag Skarstein, biblioteksjef i Molde:

 -  Styret i BF har en knalltøff
    tid foran seg

Bibliotekarer får nå sjansen til å sam-
les i ett forbund. Jeg har hørt til dem
som har sett det som en ulykke at en
så liten yrkesgruppe skal være split-
tet på tre hovedorganisasjoner, og
hilser meldingen om opptak med
glede.

Som NBL’er vil et skifte av fagfor-
bund bli spranget over i det ukjente.
NBL har i de siste årene markert seg
sterkt innenfor KFO og har begynt å
oppnå resultater. Jeg tror ikke på noen
umiddelbar bedring av bibliotekar-
enes kår ved en AF-tilknytning, men
på sikt mener jeg altså at man vil
oppnå mer ved at en samlet
bibliotekarstand står bak kravene.

Styret i Bibliotekarforbundet får en
knalltøff tid foran seg. Å hevde seg
innenfor AF-systemet blir ikke lett.

Av praktiske oppgaver på folke-
biblioteksektoren som først må gri-
pes fatt i, er å komme i posisjon ved
lokale forhandlinger, finne
avansementstiger for «vanlige» bi-
bliotekarer og se på om biblioteksjef-
stillingene fortsatt skal være
unormerte. Biblioteksituasjonen i de
videregående skoler er også et for-
sømt område som må prioriteres.

Anne Liv Tønnessen,
bibliotekar, Stavanger:

 - Jeg tar
    sjansen!

Hurra og gratulerer!!!!!

Hvorfor velge Bibliotekarforbundet?

- fordi livet er fullt av sjanser og
  muligheter  - og akkurat nå tar
  jeg sjansen på et medlemskap
  i Bibliotekarforbundet

Jeg våger det

- fordi det å «dukke fram fra
  glemselen» er en besnærende tanke
- fordi det blir herlig å se reaksjonene
  når folk oppdager at det finnes
  bibliotekarer
- fordi vi har sovet lenger enn
  Tornerose og det skal bli deilig
  å våkne
-  fordi vi alltid er så mye for så mange
- og det skal bli godt å tenke
  littegrann bare på seg selv

Håper jeg på for mye?

Den som intet håper intet vinner!

(Anne Liv Tønnessen tok ikke sjan-
sen på fotograf eller fotoboks, så
denne tegningen er av Anne Liv, i
dobbelt  forstand.)

Drøye 2 år etter at vi startet «Prosjekt
Bibliotekarforbund» er vi endelig tatt
opp i AF - fra januar 1995 blir
Bibliotekarforbundet en «ordentlig»
fagforening! Takk til initiativtagerne,

- På tide å hoppe ned på vår
side av gjerdet

Ingeborg Motzfeldt, hovedbibliotekar, Høgskolen i Tromsø:

til prosjektets styringsgruppe, og ikke
minst til vårt første, iherdige styre
som har holdt oss i gang det siste
halvannet året!

«Ordentlig» fagforening, men ennå
liten og svært, svært ung. Medlems-
skapet i AF er en begynnelse  - på en
stor jobb. Nesten 600 bibliotekarer
har til nå støttet tanken om én felles
forening for alle bibliotekarer ved å
melde seg inn i BF. Mange sitter
visstnok på gjerdet og vil se hva dette
egentlig blir til. Nå er det jo på tide
at dere hopper ned på vår side! Jo
flere vi blir, jo sterkere og dyktigere
blir det unge forbundet vårt.
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Britt Marie Häggström, ordförande i DIK-förbundet (BFs søsterforbund i Sverige)

- Mycket glädjande nyhet från
   grannlandet i väster
Uppsala,
den 14. november 1994.

I går var det folkomröstning om
svenskt EU-medlemsskap. Sverige
svarade ja med en liten men ändå klar
majoritet. Det känns omtumlande -
ingen vet ju vart den vägen bär. Nu
återstår att se vad Norge säger i
samma fråga den 28. november.

Då komm ett samtal från det kära
grannlandet i väster. Ett samtal som
kom med en mycket glädjande nyhet:
«Bibliotekarforbundet har fått inträde
i Akademikernes Fellesorganisa-
sjon.» För ett och ett halvt år sedan
verkade vägen vara rak för ett inträde,
men så inträffade något oforklarligt,
kanske var det den s.k. «mänskliga
faktorn» som spökade. Men nu, i
november 1994, hände det som vi
övriga nordiska bibliotekarie-
fackföreningar väntat på: att
Biliotekarforbundet skulle komma in
under samma centralorganisations-

hatt som övriga nordiska kollegor.
Det gör det lettare för oss alla att på
gemensam nordisk basis arbeta med

olika frågor för att förbettra status och
villkor för våra medlemmar. Vilken
rolig nyhet! Välkommna.

May Line Hansen, bibliotekar,
Hammerfest folkebibliotek:

«Spennende» og «det kan ikke bli
verre enn kommuneforbundet...» er
det første jeg tenker! Mer seriøst er
dette en kjempemulighet for oss bi-
bliotekarer til å stå samlet og jobbe
for vår yrkesgruppe. Håper flest mu-
lig slutter opp om det nye forbundet,
også det som har avventet situasjo-
nen, slik at vi kan bli en sterkest
mulig gruppe.

Venter i spenning på informasjon og
planer framover fra Bibliotekar-
forbundet.

Kjempemulighet

Tina Mannai, bibliotekar, Universitetet i Oslo:

ENDELIG! Dette var virkelig for-
tjent. Det viser at tålmodigheten og
at vi har klart å holde motet oppe har
hjulpet. Fint å vise de som ikke hadde
tro på BF at nå er vi i gang. Samtidig

er det nå alvoret og arbeidet begyn-
ner for alvor! Forhåpentligvis vil BF
bli den fagforeningen de unge og
nyutdannede bibliotekarene har sav-
net.

- Forhåpentligvis vil BF bli
den fagforeningen de unge
og nyutdannede
bibliotekarer har savnet.
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Det er positivt
at vi har fått et
f a g f o r b u n d
som gir mu-
ligheter for å
samle alle bi-
b l i o t e k a r e r
uavhengig av
om man er til-
satt i statlig,
f y l k e s -
k o m m u n a l ,
kommunal el-
ler privat sek-
tor. Jeg har tro
på at dette kan
gi bredere
forhandlings-
styrke og for-
håpentligvis
bedre biblio-
t e k a r e n e s
lønnsutv ik-
ling.

Eli Svingeseth, bibliotekar ved NBR, Mo i Rana:

- Bredere forhandlingsstyrke

Leikny Haga Indergaard,
konsulent,
Rogaland fylkesbibliotek:

- Mer synlig

Ja, nå er vi altså endelig i gang! Mine
forventninger til Bibliotekar-
forbundet gjelder mest markedsføring
av yrket. Gjør en bibliotekarenes
kompetanse på kunnskaps- og kultur-
formidling mer synlig, vil dette også
få konsekvenser for rekruttering og
lønn. Rent praktisk blir det en stor
oppgave å stable på beina en funk-
sjonsdyktig organisasjon på kom-
mune- og fylkesplan. En spennende
utfordring - dette skal vi få til!

Ingrid Fogth, nestleder, Moss bibliotek:

- Tiden er inne
Ingunn Stokstad, bibliotekar,
Aurland folkebibliotek:

- Felles front
Difor var dette ei gledeleg melding:
- endeleg kan me stå samla i eit eige
   fagforbund
- endeleg kan me gjera felles front i
  lønskampen
- endeleg kan me få eit eige fagblad
Takk til styret for flott innsats så
langt. De har mange bak dykk som
de må bruka når de treng støtte, både
moralsk, praktisk og fagleg.

En hjertelig takk til alle dere som har
stått på og ført Bibliotekarforbundet
frem til medlemsskapet i AF, har fak-
tisk lyst til å si hurra!

Hele tiden har jeg ment at dette blir
det riktige for bibliotekarene, og jeg
er meget godt fornøyd med tilknyt-
ningen til AF.

Tiden er inne for at vi bibliotekarer
også har et eget forbund, slik som
andre yrkesgrupper. Ikke fordi vi har
noe hemmelig å holde på med, men
fordi organisasjonsbildet blir
ryddigere - det blir enkelt å få biblio-
tekarene i tale. Og vi som er med-
lemmer, vet at Bibliotekarforbundet
bare har oss som interessefelt.

Ja, dette er en god nyhet, og vi øn-
sker hverandre til lykke.
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Rannveig Egerdal Eidet, lektor ved bibliotekarutdanningen, Høgskolen i Oslo:

 -  Håper  på  et  ras  av  innmeldelser
En fornuftig drøm er realisert! Dette
er en historisk begivenhet i bibliotek-
Norge: Endelig har vi en fagforening
der alle bibliotekarer uansett arbeid-
sted og funksjon kan være med. Jeg
håper at Bibliotekarforbundet er be-
gynnelsen til slutten på forenings-
jungelen. En samlet forening vil gi
større gjennomslagskraft i arbeidet
med å synliggjøre bibliotekarens fag-
kompetanse. Denne synliggjøringen
blir stadig viktigere etter som
teknologiutviklingen endrer både or-
ganisasjoner, dokumenter, kunnskap-
sorganiseringen og formidlingen.

Vi har også fått en organisasjon som
samlet kan samarbeide med DIK-
förbundet i Sverige og med
Bibliotekarforbundet i Danmark.

Første mål er nådd - et fullverdig fag-
forbund innenfor AF. Nå er det om å
gjøre å utvikle Bibliotekarforbundet
til en god og dyktig fagforening. Jeg
håper på et ras av innmeldelser og
gode krefter som vil være med på job-
ben!

- Flott! Nå har bibliotekarene fått en
kjempesjanse til å samle seg i én fag-
forening! Vi får sjanse til å vise oss
som den yrkesgruppa vi er og med
den profesjonen vi har.

Kirsti Tveitereid, avdelingsbibliotekar, Lillegården kompetansesenter:

Jeg tror bibliotekarforbundet i AF vil
kunne bli en forening som kan øke
både vår egen yrkesstolthet og vår
egen bevissthet når det gjelder job-
ben vi gjør ute i bibliotekvesenet. Vi
er en yrkesgruppe som innehar både
praksis og teori på et helt vesentlig
område i samfunnet i dag. Vi har et
særpreg som vi kan bli bedre til å vise
fram. Det er det som er mitt viktigste
argument for å bli med i Bibliotekar-
forbundet.

Den såkalte solidariske tanken om at
alle yrkesgrupper på et bibliotek bør
være med i sammme fagforening har

overlevd seg selv. Tvert imot synes
jeg det ser ut som at det virker som et
lokk og et stengsel for andrre yrkes-
grupper i bibliotekene ved at lavtlønte
bibliotekarer «stenger» for andre an-
sattes muligheter for å komme høy-
ere opp på stigen. Kollegaer i annnen
offentlig virksomhet ligger ofte over
i lønn.

Ved at bibliotekarene samler seg i
Bibliotekarforbundet, lager et skik-
kelig tidsskrift, og framstår mer en-
hetlig tror jeg vi kan tjene på det. I
mer enn en forstand.

- Øke  vår  egen  yrkesstolthet
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Torill Berge, avdelingsbiblio-
tekar, Gloppen folkebibliotek:

GRATULASJONAR til forbundssty-
ret! - og andre som har arbeidd med
Bibliotekarforbundet, frå ei av dei
passive på sidelinja!

Bibliotekarar er ei for lita - og vik-
tig - yrkesgruppe til å spreiast rundt
på mange ulike forbund, og eg håpar
bibliotekarar vil slutte opp om BF,
slik at det ikkje vert berre endå ein
ny organisasjon.

Eg ser det som spesielt positivt at
BF vil gjere det mulig å profilere
bibliotekarar som yrkesgruppe, uav-
hengig av arbeidsstad.

Irén Terray,
Høgskolen i Oslo:

GRATULERER! - til ildsjelene som
har stått på for å få forbundet skik-
kelig på beina, - og til «oss» - biblio-
tekarene - som nå er enda ett skritt
nærmere en mer enhetlig samling av
kreftene! Vi trenger et godt, samlende
og synliggjørende - og nå også
forhandlingsdyktig - organ i en tid
hvor vi må & bør hevde oss, vår kom-
petanse og profesjon! Jeg håper dette
virkelig kan bli til inspirasjon: - i
bibliotekarenes arbeid med å møte
alle nye faglige utfordringer, - i vårt
og forbundets arbeid med å sørge for
at omgivelsene verdsetter måten vi
gjør det på.

Hilde Trygstad,
leder i FBF:

Bibliotekarforbundet ble en realitet
12. november. FBF gratulerer og ser
fram til et konstruktivt samarbeid!

Etableringen av BF i tillegg til FBF
innebærer at alle bibliotekarer, uan-
sett arbeidssted og sektor, nå har an-
ledning til å organisere seg i AF.

BF og FBF vil i samarbeid kunne bli
en samlende lønns- og fagpolitisk
pådriver for bibliotekarer i Norge.

BF og FBF står foran mange spen-
nende organisatoriske utfordringer.
Jeg vil i denne sammenheng nevne
opprettelsen av et samarbeidsorgan
med representanter fra de to forenin-
gene.

Arbeidsdelingen som er beskrevet i
samarbeidsavtalen mellom BF og
Forskerforbundet/FBF innebærer
dessuten at vi kan bygge opp et skik-
kelig forhandlingsapparat også på
kommunal og fylkeskommunal sek-
tor. Etter min vurdering har FBF sko-
lering og tyngde på statlig sektor,
mens BF må etablere tilsvarende på
kommunal og fylkeskommunal sek-
tor.

LYKKE TIL!

- Spennende
     organisatoriske
  utfordringer

Kjempebra at bibliotekarene kan
samle seg i et forbund under AF. Bare
tull med mange småforeninger - jeg
er selv med i en av dem (Fag-
bibliotekarforeningen), men går uten
tvil over til Bibliotekarforbundet. Vi
stå sterkere samlet!

- Samlende- Profilering

Katrine With Eielsen,
bibliotekar v/Hesseng og Kirkenes videregående skoler:

- Vi står sterkere samlet
Det blir spennende å se om BF kan
få gjort noe med lønnsforholdene
våre. Begynnerlønna til biblioteka-
rer er altfor lav! Burde satse på å ut-
jevne de store lønnsforskjellene i
f.eks. skolebibliotek. Mange lederstil-
linger ligger også altfor lavt, særlig
i små kommuner.

Ellers synes jeg arbeidsmiljø er vik-
tig - mange bibliotek har lav beman-
ning som fører til stort press på de
ansatte, hvilket igjen fører til stress
og sykemeldinger. Skulle ønske BF
kunne gå inn i slike saker og påvirke
til opprettelse av flere stillinger.

Til slutt ønsker jeg lykke til videre -
det er nå kampen begynner!
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Sissel Nilsen, leder i Norsk Bibliotekforening:

- Positivt  at  Bibliotekarforbundet
  blir  en  realitet

Jeg synes det er positivt at
Bibliotekarforbundet nå blir en rea-
litet. Jeg håper at vi etterhvertkan få
en samlende fagforening for biblio-
tekarene her i landet. Vi er for få til å
være så splittet, og den flora vi i dag
har på fagforeningsiden gagner oss
ikke som yrkesgruppe. Utad tror jeg
de mange aktørene innenfor
bibliotekområdet svekker hele sekto-
ren.

Noen hevder at det er lite solidarisk
å igjen lage en ren profesjons-
forening, men jeg mener faktisk at
det også kan styrke de kontoransatte
i bibliotekene at de kan kjempe for
sin egen gruppe - sammen med de
øvrige kontoransatte i  kommunen
eller institusjonen - uten å skjele til
bibliotekarenes lønnsvilkår.

Hvis vi får ett sterkt bibliotekar-
forbund, vil det også bli lettere å
trekke opp klarere linjer mellom
hvilke oppgaver Norsk Bibliotek-
forening skal konsentrere seg om og

hva som er fag-
f o r e n i n g e n s
oppgaver. Med
de mange orga-
nisasjonene vi
har i dag, har
det blitt til at
flere av sakene
på NBF’s virke-
planer de siste år
har tangert opp-
gaver som bør
være forbeholdt
fagforeningene.

Jeg kommer til å
følge spent med
i utviklingen av
B i b l i o t e k a r -
forbundet og hå-
per på godt sam-
arbeid med
NBF.

Lykke til.

Svein Arne Tinnesand,
tidligere leder i BAF - Bibliotekansattes fellesorganisasjon (nedlagt 1992):

- En naturlig konsekvens
Lykke til!

Det er vel riktig å begynne med å gra-
tulere Bibliotekarforbundet med opp-
tak i AF.

At vår profesjon nå organiserer seg i
et rent profesjonsforbund tror jeg er
en naturlig konsekvens, både av ut-
viklingen i profesjonen, men også av
LOs manglende evne og vilje til å
lytte til våre krav.

Jeg tror likevel ikke det er mulig for

BF å bli et samlende forbund for oss
med bibliotekarutdanning, til det er
vi for spredd i for mange yrkesgrup-
per og på for mange ulike arbeids-
plasser. Derfor vil det fortsatt være
de tradisjonelle fagforbunda som vil
organisere de fleste bilbiotekarene.

Den viktigeste funksjonen for BF vil
etter min mening å være en pådriver
for å få bibliotekarenes krav høyere
opp på dagsorden. Noe som i seg selv
er en stor utfordring, derfor - lykke
til.
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Anja Rasmussen,
nyvalgt leder for Bibliotekarforbundet i Danmark:

   - En fælles strategi, en rød
     tråd, er altafgørende for
      gennemslagskraften

Først tillykke til Bibliotekarforbundet
i Norge med optagelsen i Akademi-
kernes Fællesforbund, og dermed den
endelige etablering af jeres forbund.

Jeg håber, at det i fremtiden vil lyk-
kes jer at fremme de norske
bibliotekarers interesser, både i løn-
og ansættelsesmæssig og i faglig hen-
seende.

Et fagforbund må til stadighet defi-
nere sig selv og sin rolle i et samfund
i forandring, et samfund med stadig
nye forventninger og krav til fremti-
dens arbejdsmarked, dets
institutioner og dets medarbejdere.
Ikke for at tilpasse sig og agere
forventeligt, men for at få
medinflydelse og placere sig som en
synlig og ansvarlig medspiller, med
synpunkter værd at tage seriøst.

Derfor er det vigtigt at tænke og
handle helhedorienteret, forstå at
synspunkter og holdninger på det
kulturpolitiske, det fagpolitiske, det
lønpolitiske og på det beskæftigelses-
og arbejdsløshedsmessige område er
inbyrdes afhængige elementer, hvor
en fælles strategi, en rød tråd, er
altafgørende for gennemslagskraften.

Det kræver en solid opbakning - et
forbund præget af dialog og informa-
tion. Etablering af et internt netværk
blandt medlemmerne og et bredt
samarbejde med såvel
hovedorganisation som med andre
kulturpolitiske og biblioteksfaglige
parter er grundlæggende.

Uden kendskap til og forståelse for
hinandens virkelighed er fælles
fodslag og opbygning af den nødven-
dige korpsånd utænkelig.

I den proces er rum for gensidig
inspirations- og erfaringsudveksling
internationalt af stor vigtighed. Det
danske BF er engageret på verdens-
plan i IFLA, på europæisk plan i
EBLIDA, men også det
østeuropæiske og nordiske
samarbejde er i opblomstring og kan
yderliger styrkes.

Jeg håber at også det norske BF i
fremtiden vil indgå i en sådan
sammenhæng, og ser frem til et
frugtbart samarbejde.

Etablering af et internt netværk blandt medlemmerne og et bredt
samarbejde med såvel hovedorganisation som med andre
kulturpolitiske og biblioteksfaglige parter er grundlæggende, skriver
Anja Rasmussen i denne kommentaren til BFs opptak i AF. Anja
Rasmussen ble i høst valgt til det danske Bibliotekarforbundets
formand, med tiltredelse 1.januar 1995. (Foto: Henning Hjorth/
Ragnarok)

Kirsti Husby,
avdelingsleder,
Eydehavn bibliotek,
Arendal kommune:

- La oss sette
igang en
offensiv
overfor kjente
og ukjente
kollegaer og
få dem inn i
BF først som
sist!

Endelig! Bibliotekarforbundet er en
«ordentlig» fagforening! Vi er mange
som har hatt store forhåpninger til
Bibliotekarforbundet og fulgt proses-
sen med opptaket i AF. La oss sette
igang en offensiv overfor kjente og
ukjente kollegaer og få dem med i
Bibliotekarforbundet først som sist!
La oss håpe at Forbundet vokser seg
stort og mektig med bibliotekarer fra
alle krinkelkroker av bibliotek-
vesenet. Nå bør valget av fagforening
ikke lenger være en uoverkommelig
oppgave for de spesielt engasjerte,
men et selvølgelig valg!
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Solveig Werner, avd.leder Deichmanske bibliotek, Holmlia filial:

- Viktig statusheving
En hyllest til Bibliotekarforbundet -
opptatt i AF 12.11.94

Så brøt lyset igjennom i
organisasjonsjungelen - herlig!

Før første gang får nå bibliotekarene
et felles fagforbund. Jeg føler dette
som en oppgradering til profesjonell
bibliotekar, noe som vil styrke vår
yrkesidentitet, få stor betydning for
rekruttering til yrket, stimulere til
løpemde skolering og etterutdanning
og forplikte til kvalitetsheving.

Et eget fagforbund vil representere en
viktig statusheving i kampen for be-

dre lønn og arbeidsvilkår - noe som
på sikt vil komme alle til gode som
jobber i biblio-teksbransjen.

En stor
takk til
R a n d i
og for-
b u n d s -
s t y r e t
f o r
fremra-
g e n d e
innsats!

Jan Frederik Solem, høgskolelektor,
fung.leder for Forskerforbundet ved SBIH:

- Velg  medsammensvorne
  med omhu
Det er hyggelig for oss ved Forsker-
forbundet ved SBIH (vi har ikke om-
organisert navnet vårt ennå ...) at
enda flere av våre tidligere studenter
har valgt å komme ut av (bok-)ska-
pet som bekjennende akademikere -
og oppnådd en viss symbolsk aner-
kjennelse gjennom å bli tatt opp i AF.
Sammen med oss og FBF! Forhåpent-
lig kan denne nye (selv-)forståelsen
av bibliotekarrollen bidra til en vi-
dere utvikling av bibliotekar-
utdanningen på den ene side, og våre
kandidaters (deres!) prestisje og jobb-
muligheter i informasjonssamfunnet
på den annen. For at biblioteket skal
kunne være en ressurs, må bibliote-
karene først være ressurspersoner
som kan spille både Trivial Pursuit
og Diplomacy (jeg hadde nær sagt
Machiavelli...) med hvem som helst
- og velge sine medsammensvorne
med omhu. Velkommen på laget!

Norunn Myhre Lund, skole-
bibliotekar, Drammen gymnas:

- Viktig at vi
kan samles og
vise større
styrke utad

Første milepæl er nådd, nå når
Bibliotekarforbundet er opptatt i AF.
Det er gledelig!
Mitt ønske for bibliotekarforbundet
videre er at det skal kunne funksjo-
nere godt for alle karegorier biblio-
tekarer: fra fag/forskning, folke-
bibliotek og skolebibliotek. Vår yr-
kesgruppe er totalt sett ikke stor. Det
er derfor viktig at vi kan samles og
vise større styrke utad.
Jeg setter imidlertid et lite spørsmåls-
tegn ved Bibliotekarforbundets inn-
flytelse lokalt.

- Jeg har sett noe informasjon fra
Bibliotekarforbundet som er lagt ut
på skolen her, så jeg kjenner litt til
BF. Det er flott at vi får vårt eget for-
bund. Jeg vet at bibliotekarer er for
dårlig betalt. Og at spesialiseringa
begynner for seint i bibliotekar-
utdanninga. To saker for BF!

Karianne A. Aam,
bibliotekarstudent:

- Flott med
  eget
  forbund!
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Framtidsbiblioteket?
Onsdag 20. oktober 1994 reiste fem forventningsfulle norske
bibliotekarstudenter til Ålborg i Danmark. Formål? 19. nordiske konferanse
for bibliotekarstudenter. Torsdag til søndag gikk med til å finne ut hvordan
bibliotekene vil se ut i framtida. Hvordan vi  ønsker de skal se ut, og hvordan
vi frykter de vil se ut.

Av
Gunhild Nordbø og
Alf Endre Magnussen,
bibliotekarstudenter,
Høgskolen i Oslo

Det hele begynte med et foredrag av
Vicestadsbibliotekar Rolf Hapel, der
han snakket om bibliotekets rolle i
informasjonssamfunnet. Han la bl.a.
vekt på Internet, copyrightlovgivning
i elektroniske medier, og markedsfø-
ring av bibliotekstjenester. Markeds-
føringen er et område som må tas mer
seriøst, og utøves av fagkyndige
markedsførere, fordi konkurransen
innen fritidstilbudene bare øker,
mente Hapel.

Århus - en studieturÅrhus - en studieturÅrhus - en studieturÅrhus - en studieturÅrhus - en studietur

Fredag var satt av til studietur til
Århus. Hovedbiblioteket i Århus er
Nordens største i utlån av bøker, selv
om lokalene ikke er imponerende
store. Biblioteksjef Knud Schulz for-
talte bl.a. om den store omorganise-
ringen av folkebiblioteket i Århus i
1991, der alle ansatte ble «sagt opp»,
og ansatt i nye «valgfrie» stillinger i
biblioteket.

Biblioteket i Århus har satset mye på
arbeidsplassbibliotek, der man opp-
søker forskjellige bedrifter med et

bibliotekstilbud, og samarbeider med
organisasjoner som AOF om voksen-
opplæringstiltak.

Kim Jesper Josefsen, Ålborg, var primus motor for konferansen (Foto: Alf
Endre Magnussen)
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FFFFFrrrrremtidsbibemtidsbibemtidsbibemtidsbibemtidsbiblioteklioteklioteklioteklioteketetetetet

I Århus har de faktisk et bibliotek som kaller seg
Fremtidsbiblioteket. Noen ungdommer som kal-
ler seg «frontløberne» har samlet seg i et ung-
doms- og kulturhus, der det også undervises i
multimediedesign. Se i spalten til høyre hvordan
biblioteket profilerer seg selv.

Er nå FEr nå FEr nå FEr nå FEr nå Frrrrremtidsbibemtidsbibemtidsbibemtidsbibemtidsbiblioteklioteklioteklioteklioteket fret fret fret fret framtidsbibamtidsbibamtidsbibamtidsbibamtidsbiblioteklioteklioteklioteklioteket?et?et?et?et?

De ser på seg selv som et eksperiment. Bibliote-
ket er beregnet på ungdom, men inntrykket er at
de favner bare et fåtall ungdom. Biblioteket fun-
gerer innen et helt bestemt miljø, som trauste
nordmenn kan oppfatte som vel hipt og fancy.

Fredagskveld var tid for den første sosiale happe-
ningen, med restaurantbesøk, og fysiske utskei-
elser i Jomfru Anes gade, restaurantgaten i Ål-
borg.

FramtidsbiblioteketFramtidsbiblioteketFramtidsbiblioteketFramtidsbiblioteketFramtidsbiblioteket

Lørdag dukket våre egne versjoner av framtids-
biblioteket opp. Fire grupper jobbet med hver sin
visjon, der det mest framtredende var mangelen
på revolusjoner. Dette kan bety to ting: enten er
vi kjedelige, eller så har vi innsett at kanskje si-
tuasjonen rundt om i Norden ikke er så verst, tross
alt. Problemene vi strir med er myteproblemer,
det er mytene om bibliotek og bibliotekarer som
må gjøres noe med.

Lørdag var også tid for den andre sosiale happe-
ningen. Danskene stilte opp med pizza, salg av
drikkevarer, diskotek og lokalt band. Samtlige
deltakere er trolig enige om at sosialt samvær og
festivitas også er en viktig del av en konferanse.

Siste dagSiste dagSiste dagSiste dagSiste dag

På søndag skulle det hele rundes av i plenum. De
forskjellige gruppene la fram sitt arbeide, noe som
førte til heftig diskusjon.
Siste post på programmet var evaluering av kon-
feransen. Flere av deltakerlandene ønsket at ar-
rangørene skal ta initiativ til bedre faglig forbe-
redelse blandt alle landene, i forkant av konfe-
ransen. Slik kan man stille med ideer, spørsmål
og motivasjon i gruppearbeidet. Dette blir gjort
før Island-konferansen.

Tema for neste års konferanse ble foreslått av
vertslandet Island, og vedtatt av en samlet delta-
kergruppe.
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Neste års konferanse avholdes i Rey-
kjavik på Island. Temaet er forskning
innen bibliotek og informasjonsviten-
skap, og dens betydning for bibliotek-
utviklingen i de nordiske landene.

Forskningen varierer i de nordiske

landene. Island ligger nok litt etter
de andre landene, men i fjor startet
man undervisning i bibliotek- og
informa sjonsvitenskapelig fors-
kning.

Fordi forskningen varierer vil man i
tiden fram mot neste års konferanse
utveksle erfaringer og materiale fra
de forskjellige landene. Dette vil også
gjøre at hver deltaker er bedre forbe-
redt til konferansen, enn hva som har
vært tilfellet før.

Vi har satt sammen en gruppe som

vil forberede konferansen. De vil kon-
takte aktuelle forelesere. I tillegg til
forelesningene vil vi også arrangere
besøk til forskjellige bibliotek og an-
dre severdigheter på Island.

Neste års konferanse vil bli den 20. i
rekken, og dette må selvsagt marke-
res med jubileum.

Beste hilsner fra islandske biblioteks-
studenter, og velkommen til neste års
konferanse.

Neste års bibliotekarstudent-konferanse avholdes i Reykjavik på Island.
Temaet er forskning innen bibliotek- og informasjonsvitenskap, og dens
betydning for bibliotekutviklingen i de nordiske landene.

Neste år:  Island

Av
Thorsteinn Jonsson,
bibliotekarstudent,
Reykjavik, Island
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I FOP-nytt nr 2/94 kan vi lese at det
planlegges å starte et nytt studium i
informasjonsforvaltning (IF) ved
Universitetet i Trondheim fra høsten
1995.

Pådriveren har vært FOP (Forum for
petroleumsdokumentasjon) med
støtte fra Universitetsbiblioteket i
Trondheim, som har ønsket å få lagt
en høyere bibliotekutdanning til
UNIT. IF-utdanningen vil formelt

Nytt studium i nformasjons-
forvaltning (IF) planlegges ved
Universitetet i Trondheim fra
høsten 1995

være knyttet til Institutt for informa-
tikk.

En vil gi undervisning i
informasjonsforvaltning på
hovedfagsnivå, og instituttet vil gi
cand.scient.-grad i informatikk, med
studieretning IF. Hovedfagsstudiet er
beregnet å ta halvannet år; et halvt
år med fag og ett år med hovedfag-
soppgavearbeid.

Prosjektleder Ingeborg Sølvberg me-
ner kandidatene vil være kvalifisert
for et vidt spekter av stillinger; f.eks.
faglige og administrative stillinger i
dokumentasjons- og informasjons-
behandlingsavdelinger, prosjekt-
arbeidere i utviklings- og drifts-
prosjekter, saksbehandlere eller an-
dre stillinger som går ut på strategisk
kartlegging og innhenting av infor-
masjon.
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«Likelønn» presenterer data fra
SSB om lønnsførskjeller mellom
kvinner og menn. Hovedtendensen
er at kvinnedominerte yrker er la-
vere betalt enn yrker dominert av
menn, og kvinner får mindre igjen
for den utdanningen de velger.

Ser en på kommunesektoren viser
kvinneyrkene et sammentrengt
lønnsbilde. Mens menn har stor
lønnsspredning, og stor avstand
mellom de med lavest lønn og le-
derstillinger, klumper kvinne-
yrkene seg lønnsmessig sammen på
et lavere nivå.

Dette fører til at lederstillinger do-
minert av kvinner, som f.eks. bi-
blioteksjef, ligger lønnsmessig mye
lavere enn lederstillinger dominert
av menn.

Kvinner får mindre
igjen for den
utdanning de velger

Statistisk sentralbyrå:

Anja Angelskår Mjelde,
bibliotekar,
Høgskulen i Sogn og Fjordane

Anja Angelskår Mjelde har sett på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn,
slik tidsskriftet "Likelønn" presenterer dette, basert på data fra Statistisk
Sentralbyrå.  Hovedtendensen er at kvinnedominerte yrker er lavere betalt
enn yrker dominert av menn. Bildet viser Anja i ferd med utføre arbeid som
gir mindre igjen enn utdanningen skulle tilsi. (Foto: ebe)
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