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Hanne Fosheim (red.sekr.)
Sølvi Karlsen (distribusjon)
Cathrine Almaas
Agnete Gulbraar
Tina Mannai
Ingeborg Motzfeldt
Klaus Jøran Tollan
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Nummer: Deadline: Hos medl.:

1 - 1999 24. des. 13. jan.
2 - 1999 20. jan. 3. febr.
3 - 1999 17. febr. 3. mars
4 - 1999 17. mars 3. april
5 - 1999 21. april 5. mai
6 - 1999 19. mai 2. juni
7 - 1999 16. juni 1. juli
8 - 1999 28. juli 11. aug.
9 - 1999 25. aug. 8. sept.
10 - 1999 22. sept. 6. okt.
11 - 1999 20. okt. 3. nov.
12 - 1999 17. nov. 1. des.
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Falch Hurtigtrykk A/S
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Abonnement på «Bibliotekaren»
koster kr. 250,- pr. år. Beløpet beta-
les inn til BFs postgirokonto
0825.0817062 eller bankgiro
6039.05.64093. Merk innbetalingen
«Abonnement 98».

Enkelteksemplar av tidligere num-
mer selges for kr. 25,- pr.stk. pluss
porto.

Alle henvendelser om abonnement
og salg rettes til BFs sekretariat i
Lakkegata 21, 0187 Oslo, tlf. 22 17
04 95, faks 22 17 04 96.

�����#�
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Det er samme pris for stillingsannon-
ser som for firma-annonser:

1/1 side kr. 2.500,-
1/2 side kr. 1.500,-
1/4 side kr.    900,-

Det kan gis rabatt ved bestilling av
flere annonser under ett. Alle hen-
vendelser om annonser rettes til
Bibliotekarens redaksjon, Runnen 4,
6800 Førde, tlf. 57 72 25 19, e-post:
erling.bergan@ahf.hisf.no.

Annonser sendes redaksjonen, som
filer vedlagt epost-sendinger (attach-
ments), som tekst i selve epost-sen-
dingen, på diskett eller som vanlig
brev (helst ikke faks).
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Artikler, annonser og annet stoff sen-
des redaksjonen innen deadline.
Foretrukket tekst-format er Word
eller WordPerfect. Vi mottar helst
stoffet som filer vedlagt epost-sen-
dinger (attachments), som tekst i
selve epost-sendingen eller på dis-
kett i vanlig postsending. Men vi
mottar selvfølgelig også stoff som
kommer på papir i vanlig postending
eller på faks.
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14. januar vedtok hovedstyret i Norges Ingeniørorganisasjon,
NITO, å melde seg ut av AF. NITOs begrunnelse for å melde
seg ut er at de ikke tror det nye AF blir en slagkraftig hovedor-
ganisasjon. De beklager bl.a. at de foreningene som har fast
plass i styret ikke ser ut til å prioritere styrets arbeids så høyt
som NITO mener det bør gjøres.

Det kan sies mye om NITOs begrunnelse for utmeldelse. Det
synes noe underlig at den kommer kun noen dager før det skal
vedtas nye vedtekter for AF. Disse vedtektene har blitt arbeidet

fram i et prosjekt for omorganise-
ring av AF. Dette prosjektet har
vært ledet av NITOs president. De
burde derfor ha hatt store mulig-
heter til å påvirke prosessen i den
retningen de selv ønsker.

Jeg finner det uinteressant å spe-
kulere i hvilke motiver andre or-

ganisasjoners har når de fatter vedtak. NITO, som alle andre
forbund i AF, har full rett til å melde seg ut. Det vi som er igjen
må forholde oss til er den virkeligheten vi har når et forbund
forsvinner fra det fellesskapet vi arbeider i. Det er klart det
svekker AF at en så stor organisasjon som NITO forlater oss,
og jeg beklager sterkt at de har fattet dette vedtaket. Men jeg
mener den største skaden skjedde da Akademikerne ble dan-
net. Da ble det en splittelse i gruppene med universitets- og
høgskoleutdanning, en splittelse jeg mener er uheldig for både
AF og Akademikerne.

Det som nå har skjedd med NITO opprettholder diskusjonen
om organiseringen av arbeidslivet. Det skjer endringer også
utenfor AF. Som vi vet inngikk Norsk Helse- og Sosialforbund,
som er medlem av YS, en samarbeidsavtale med Norsk Kom-
muneforbund (LO) i fjor. På arbeidsgiversiden ser vi at Apo,
en viktig organisasjon for private virksomheter som utfører tje-
nester nært opptil det offentlige, fra nyttår ble fusjonert med
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon. Vi må være
forberedt på at det kan skje ytterlige endringer, endringer som
kan få konsekvenser for Bibliotekarforbundet.

Målet med å stifte BF var å bedre bibliotekarenes lønns- og
arbeidsforhold. Dette mente vi best kunne gjøres i et eget
profesjonsforbund. Vår korte historie har vist at vi gjorde et
rett valg, og jeg mener BF har vært en suksess. BFs medlem-
mer oppnår gode resultater i lokale forhandlinger, vi møter ar-
beidsgiver direkte og blir mer synlige. Dette skjer i kraft av
BFs eksistens, uavhengig av hovedorganisasjon. I en
uoversiktlig organisasjonsverden må vi ikke miste målet med
Bibliotekarforbundet. Vi må arbeide videre med å styrke BF,
ved verving av nye medlemmer og fortsatt god innsats av til-
litsvalgte. Hvilken hovedorganisasjon vi er tilknyttet er selv-
sagt viktig, og pr i dag er jeg ikke i tvil om at AF er «vår»
hovedorganisasjon. Men vi må hele tiden ha for øye hva som er
best for bibliotekarer, og velge samarbeidspartnere ut fra dette.
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I siste nummer av Bibliotekaren
hadde Randi Rønningen en oriente-
ring om forhandlingsresultatet etter
lokale forhandlinger i kommune-
sektoren. Bibliotekaren har fått flere
meldinger om gode resultater. Fra en
fylkeskommune meldes det at 7
medlemmer til sammen fikk 28
lønnstrinn! Riktignok gjelder en del
av lønnstillegget halve stillinger i vi-
deregående skoler, hvorav en biblio-
tekar fikk hele 6 lønnstrinn, de øv-
rige 3 fikk 4 lønnstrinn hver. I
samme fylkeskommune fikk 3 bi-
bliotekarer på fylkesbiblioteket
henhodsvis 5, 3 og 2 lønnstrinn.
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Britenes variant av Statistisk sentral-
byrå har klassifisert innbyggerne på
nytt - for første gang siden 1911. Den
nye klasseinndelingen er basert på
et sett av faktorer, blant annet inn-
tekt og framtidsutsikter for folk i de
aktuelle yrkesgruppene.
Storbrittania har beveget seg fra å
være et industrisamfunn til et mer
service-basert samfunn, og det er
disse endringene som omsider har
fått myndighetene til å utarbeide en
my liste. I Bergens Tidende omtale
av denne nye taksonomien merket vi
oss spesielt følgende passus: «Der-
med har lærerne rykket opp på nest
øverste trinn i hierarkiet, side om
side med leger, advokater, høyeste-
rettsdommere. Og ved siden av so-
sialarbeiderne og bibliotekarene, til
stor forbløffelse også for deres inte-
resseorganisasjoner.» Den tilhørende
illustrasjonen i Bergens Tidende vi-
ser da også tydelig at bibliotekarer
er plassert i overklassen (klasse 1b,
må vite), like under prins Philip.
Mens David Beckham bare tilhører
øvre del av middelklassen (klasse 2).
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Ja da, det gjør vi! Vi er 46 medlemmer med hovedtyngden av
medlemmer ved Larvik og Horten  bibliotek, og ved Vestfold
fylkesbibliotek, men med bare tre medlemmer ved Tønsberg bi-
bliotek, og bare ett ved Sandefjord bibliotek.

Her har vi et vervepotensiale!  Det har vi også i den videregå-
ende skolen.  I de små og mellomstore bibliotekene har vi god
oppslutning.

Vi har prøvd å følge
opp de av våre med-
lemmer som er alene
på sin arbeidsplass
når det gjelder lokale
forhandlinger.

Vi har ellers oppdaget at det kan være vanskelig å rekruttere
medlemmene som  lønnsforhandlere ved lokale forhandlinger i
fylket og i de forskjellige kommunene. Derfor arrangerte vi et
kombinert minikurs og medlemsmøte i høst i forkant av 5.1-for-
handlingene. Den faglige sekretæren vår, Sølvi Karlsen, ga oss
en svært god innføring i generell forhandlingsteknikk, og i stra-
tegi ved årets forhandlinger med bakgrunn i vårens lønnsopp-
gjør. Vi tror at alle som var med på  møtet, ca. 18 medlemmer,
syns at de fikk aktuell informasjon som angikk den enkelte der
og da.

Styret har ellers vært representert  på AFs lønnskonferanse i Tøns-
berg i februar, på møtet for lokallagledere i Oslo i mai, og på
regionalt kurs i lokale forhandlinger arrangert av AF i Sande-
fjord.

Ellers er BF
«på banen» på
det lokale plan,
f.eks. i Horten
hvor kommu-
nen er inne i en
s t o r
omstillings- og
utviklingspro-
sess. Informa-
sjonen når ras-
kere ut til med-
lemmene tak-
ket være BF-
medlemskapet,
selv om vi ikke
har den helt
store følelsen
av å være med
der hvor be-
s l u t n i n g e n e
virkelig fattes.

Siste årsmøte ble holdt våren -98 i Holmestrand bibliotek med
10 medlemmer til stede. Randi Rønningen orienterte bl.a. om
den pågående splittelsen i AF.

I løpet av høsten har vi dessverre mistet den dyktige lederen vår,
Pål Ødemark. Han var biblioteksjef for Sande bibliotek i Vest-
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Hvordan er det med fag-
organiseringa av bibliotekarer i de
engelske folkebibliotek? Etter det vi
kjenner til, er det i England vanlig
for folkebibliotekansatte å være
medlem av UNISON, som er forbun-
det for kommunalt ansatte. Dette
gjelder både bibliotekarer og assis-
tenter. Det er tradisjonelt høy
organisasjonsgrad blant offentlig
ansatte i England. Rundt regnet 80
prosent av alle ansatte på folke-
bibliotekene er medlemmer av fag-
foreninga. Bibliotekansatte i Eng-
land tjener dårlig. Jevnt over ligger
de under for eksempel sosialarbei-
dere og lærere. Det finnes en
annsienitetsstige, men den gir ikke
mye lønnsøkning. Og det er ikke tra-
disjon for individuelle lønnstillegg
til det ordinære personalet. Andelen
av bibliotekarer i den totale personal-
gruppa ligger ved mange bibliotek
på rundt 25 prosent. De siste årene
har antall mellomledere blitt redu-
sert, mens biblioteksjefene har kom-
met høyere i det kommunale hi-
erarki.
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Fra 1997 til 1998 økte konsumpris-
indeksen med 2,3 prosent. Spesielt
var det tjenester som bidro til pris-
veksten. Sannsynligvis på grunn av
den sterke lønnsveksten i 1998, i
følge NTB. Tjenester med arbeids-
lønn som dominerende prisfaktor,
økte med 7,1 prosent, viser tall fra
Statistisk sentralbyrå. På den annen
side avtok importerte konsumvarers
bidrag til prisveksten, siden prisene
her i gjennomsnitt bare steg med 0,7
prosent. Svakere norsk valutakurs
har nok isolert sett bidratt til dyrere
importvarer, mens Asia-krisen og de
lave prisene på råvarer internasjonalt
har virket avdempende på pris-
veksten.

fold, men er nå begynt i ny jobb som biblioteksjef for Nedre
Eiker bibliotek i Buskerud, derfor er han gått ut av  BFs Vest-
fold-avdeling.

Styret har derfor konstituert seg som et felles lederskap med
Grethe Olaussen som kontaktperson, Synnøve Tangen, kasserer
og p.t. sekretær. 1. varamedlem Hanne Ottoson Øhre er rykket
opp på fast plass i styret, og 2. varamedlem Arnfrid Steinholt

Hem deltar på
alle styremøter,
- og som det vel
fremgår av bil-
dene, har vi det
hyggelig!

V e s t f o l d -
avdelingen av
BF arbeider vi-
dere med godt
mot og håper på
mange  lønns-
trinn, selv-
f ø l g e l i g , f o r
medlemmene
våre, i kom-
mende år!

Utfordr ingen
vår går videre til
Bibliotekarfor-
b u n d e t ,
Østfoldavdel-
ingen.
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Aust-Agder fylkeskommune har tid-
ligere i prinsippet godtatt at
bibliotekarstillinger i videregående
skoler skal plasseres i stillingskode
7027 Avd. leder bibliotek. Men dette
har ikke vært gjennomført for alles
vedkommende. Bibliotekarforbundet
gikk i fjor til brudd under 5.2-forhand-
lingene (særskilte forhandlinger) for
denne gruppen, men fikk ikke med-
hold. Denne gangen kom det meste
på plass. Det er ingen tvil om at en
vedtatt plan for utbygging av
skolebibliotektjenesten i fylket har
vært til god hjelp i argumentasjonen i
Aust-Agder.
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Irans etterretningstjeneste innrømmer
at sikkerhetsagenter sto bak drapet på
fire forfattere, en opposisjonell og
hans kone, meldte NTB i forrige må-
ned. Innrømmelsen er oppsiktsvek-
kende og tolkes som en seier for pre-
sident Mohammad Khatami og et po-
sitivt vendepunkt i de moderates kamp
for et åpnere samfunn. Etterretnings-
tjenesten innrømmer at «uansvarlige
og villedede kolleger» utførte drapene
på flere politisk liberale forfattere i de-
sember i fjor. Agentene fikk også skyl-
den for å ha beordret drapene på den
opposisjonelle Daryush Foruhar og
kona Parvaneh 22. november i fjor.
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Boksalget i Norge øker. Totalomset-
ningen for 1998 vil trolig ligge rundt
5 milliarder kroner. På salgstoppen
ligger bøkene til Arne Næss, Linn
Ullmann og Thor Heyerdahl. Men
selv om skjønnlitteraturen selger be-
dre enn tidligere, er det spesielt sko-
lebøkene som har gitt fart i omsetnin-
gen. Den norske Forleggerforeningen
opplyser at det pr. november i fjor

Da det har vært diskusjon i det siste rundt lesetid for barne-
bibliotekarer (både her i bladet og på e-postlistene), tok jeg meg
en liten tur til Tromsø bibliotek for å høre hvordan de i sin tid
fikk innført ordningen med kompensasjon for lesing av litteratur

på fritida.

Lesetida på
Tromsø bibliotek
er en time pr.
uke. Den gjelder
alle biblioteka-

rene (både på voksen- og barneavdelinga) og det ligger ingen
føringer på hva som skal leses. Lesetida kan disponeres fritt.

Jeg spurte Anne-Marie Hansen, avdelingsleder ved Tromsdalen
filial om bakgrunnen for ordningen. Anne-Marie Hansen var en
av de som kjempet for å få innført lesetid, og jobbet på den tida
som avdelingsleder på barneavdelinga ved Tromsø bibliotek.

- Ordningen med lesetid på Tromsø bibliotek ble innført en gang
på 80-tallet. Bakgrunnen for ordningen var en generell gjennom-
gang av arbeidstida ved kulturavdelinga i Tromsø kommune. Det
viste seg at bibliotekarene hadde redusert arbeidstid og man
krevde en forklaring på det. Da var det at bibliotekarene så sitt
snitt til å innføre begrepet lesetid.

I følge Anne-Marie Hansen
kjempet bibliotekarene en hard
kamp for å overbevise ledelsen
om at de trengte kompensasjon
for lesetid. Det var imidlertid
enkelt å dokumentere at alle fak-
tisk brukte av fritida sin til le-
sing, og derfor fikk de til slutt
gjennomslag.

Renate Løkse, avdelingsleder
ved barneavdelinga i dag, me-

ner at det er en god ordning, men at  en time
er altfor lite. - Skulle vi kun bruke den ene
timen, ville vi gjort jobben vår dårlig, sier hun.
I Tromsø holder de fast ved at man må ha lest
litteraturen for å kunne gjøre en god
formidlingsjobb. Som ellers i landet, har
barneavdelinga i Tromsø en sterk tradisjon om
å lese «alt».

- På voksenavdelinga er det annerledes, sier
Einar Dahl, biblioteksjef ved Tromsø biblio-
tek. - Der er det umulig å oppfylle kravet om
å lese alt. Det er rett og slett for store meng-
der. Bibliotekarene leser mer ut fra person-
lige interesser og det de synes er artig. Han
innrømmer at de kanskje kunne vært mer sys-
tematiske i lesinga. Slik situasjonen er idag,
ser ikke  biblioteksjefen noen mulighet for å
utvide lesetiden ytterligere. Til det er arbeids-
presset for stort og bemanninga for liten.

På spørsmål om BF bør engasjere seg i saken,
er svaret ja.
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hadde vært en generell økning i bok-
salget på 6,8 prosent. Foreningen or-
ganiserer nesten 60 prosent av bok-
bransjen. - Vi har grunn til å være til-
freds, men det er også viktig å være
klar over at veksten skyldes et ekstra-
ordinært salg til grunnskolen - en øk-
ning på 30 prosent i forhold til 1997,
uttalte administrerende direktør Kris-
tin Slørdahl i Den norske Forlegger-
forening til VG i januar. Årsaken til
økningen i skoleboksalget skyldes
innføringen av Reform 97.

 *��#�1.$2��!��������

NITO er på vei ut av AF. Det tar vi
seriøst. Men NITOs engelske vev-side
(http://www.nito.no/abroad/english-
html) tar vi med et skjevt smil. Vi tvi-
ler på at dette forbundet organiserer
etter hvor medlemmene spiser, selv
om vev-sida sier: «NITO organizes
engineers graduated from the colleges
of engineering. 65 % of the members
ate in the private sector, 20 % in the
municipal sector and 15 % in the
governmental sector.» Det er vel også
tvilsomt om rådgivinga som NITO til-
byr er coolere enn det andre forbund
tilbyr, selv om de sier at: «Counseling
is a service provided to members and
engineering students in connection
with questions about funkier
education.»
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CNN har, som det første store interna-
sjonale nyhetskonsern, gått inn på det
norske markedet med en norskspråklig
nyhetstjeneste på internett, i tett samar-
beid med VG. CNN Norge åpnet sine
nettsider i midten av januar under intern-
ettadressen cnn.vg.no, og vil som adres-
sen antyder få en del samkjøring med
VGs etablerte nettsted. Men profilen vil
bli annerledes. - Mens VG Nett er for
det brede lag, vil CNN Norge treffe an-
dre nettbrukere, sier VGs multimedia-
sjef Frode Nielsen, som håper å stjele
nettannonsører fra Nettavisen og andre
norske nettsteder.

Bibliotekarforbundet vil sammen med de andre forbundene i
Lakkegata arrangere diverse kurs for tillitsvalgte i 1999.
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Kurs 1:
Del A: 10.-12. mars
Del B: 21.-23. april
Påmeldingsfrist 19. februar

Kurs 2:
Del A: 5.-7. mai
Del B: 25.-27. august
Påmeldingsfrist 16. april
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Del A: 1.-3. september
Del B: 22.-24. september
Påmeldingsfrist 13. august

Grunnkursene vil ta for seg følgende:
- Partene i arbeidslivet
- Avtalene i kommunal sektor
- Forhandlingsteknikk m/ rollespill
- Diverse lover som regulerer arbeidslivet
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27.-29. oktober
Påmeldingsfrist 8. oktober

Kurset vil ta for seg håndtering av personalsaker, konfliktløsning,
arbeidsmiljø m.m.

Alle kursene holdes i Bibliotekarforbundets kurslokaler i Lakke-
gata. Nærmere informasjon og påmeldingsskjema fås fra BFs se-
kretariat.
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Det er satt i gang en elektronisk protestaksjon mot hevingen av
renten på studielån.

Protestaksjonens internettadresse er http://www.gamco.no/protest/.
Her finner du  bl.a.  lenker til mer in-
formasjon om studielån og studielåns-
renter, informasjon og pressemeldin-
ger om aksjonen, og  et standardbrev
du kan sende til utvalgte sentrale po-
litikere. Sist, men ikke minst  kan du også lese svarene fra politi-
kerne.

Protestaksjonen mener nå å se resultater allerede, for i skrivende
stund har Jon Lilletun nettopp annonsert at Lånekassen kommer til
å tilby fastrente på studielån fra 1.juli 1999, som et alternativ til
flytende rente. Lånekassen kan ennå ikke si noe om detaljene i ord-
ningen, eller hvilken rente som vil gjelde for fastrentetilbudet. Lå-
nekassen er, i samarbeid med departementet,  i gang med å utforme
regelverket, og alle låntakere vil få et eget informasjonsbrev i løpet
av mai.
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 Bibliotekarforbundet ble etablert på et stiftelsesmøte 12.
juni 1993. Møtet var åpent for alle medlemmer i «Prosjekt
Bibliotekarforbund. Medlemstallet var på det tidspunkt 500.

Det ble på
stiftelsesmøtet i
1993 fattet  en
rekke konstitu-
erende vedtak.
Hovedsaken var
selvfølgelig stra-
tegien med å bli
tatt opp i AF, for
å komme på banen
med forhand-
lingsrett.

Men parallelt med dette skulle organisasjonen bygges. Det
ble valgt forbundsstyre, kontingentsatser ble fastlagt, det ble

vedtatt at landsmø-
tene skulle bestå av
valgte delegater fra
lokallagene, m.m.
Og stiftelsesmøtet
vedtok at første or-
dinære landsmøte i
BF skulle holdes i
1995.

Landsmøtet i 1995
ble dermed det før-
ste med valgte dele-
gater. Det var 41 de-
legater som satte
hverandre stevne, i
tillegg til forbunds-
styre, redaktør og
inviterte gjester.
Bak dem sto et sam-
let medlemstall i BF
på 515.

Landsmøtet i 1995 bar preg av videre konsolidering og organ-
isa-sjonsbygging, etter opptaket i AF pr. 1.1.95. Men tariff-
arbeid og lønnspolitisk offensiv var nå også kommet i fokus
for oppmerksomheten til Bibliotekarforbundet som organisa-

sjon og
B i b l i o t e k a r -
forbundets med-
lemmer.

Da BF hadde sitt
andre ordinære
landsmøte i
1997, var det en
fagorganisasjon
med mange pro-
fesjonelle trekk
som samlet sitt
høyeste organ.
Vi hadde lønns-
ressurser til både
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Store deler av statsapparatet kan
klappe sammen i januar år 2000
fordi mange departement og sentrale
etater mangler nødplaner, konklude-
rer Direktoratet for sivilt beredskap,
etter å ha mottatt rapporter som de-
partement og sentrale etater har
sendt direktoratet, skriver internett-
avisa Digi.no. Rapportene som di-
rektoratet skal sammenfatte avdek-
ker alvorlige mangler i arbeidet med
år 2000-feil i statens it-systemer.
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Kina har funnet en original og effek-
tiv løsning på år 2000-problemet når
det gjelder flysikkerhet. Sjefs-
direktørene i alle landets flyselskap
har fått ordre om å ta en flytur 1. ja-
nuar 2000. - Alle topplederne for fly-
selskapene må være i lufta 1. januar
2000, sa Zhao Bo, som er ansvarlig
for å takle år 2000-problemet i det
kinesiske departementet for
informasjonsindustri, i følge Financial
Times. Avisa skriver også at Kina har
et spesielt 2000-problem: Den store
mengden piratkopiert programvare.
Teknikerne kan ikke rådføre seg med
produsenten, men må selv forsøke å
finne fram til løsninger.
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Det blir fra mange hold hevdet at
internett innebærer en revolusjon når
det gjelder tredje verdens mulighe-
ter for tilgang til informasjon. Sam-
tidig blir det hevdet at disse mulig-
hetene ikke blir realisert fordi infra-
strukturen i telekommunikasjoner
ikke er spredt vidt nok og ikke pri-
set lavt nok. I påvente av at internetts
demokratiserende og utjevnende ef-
fekt skal vise seg, blir forskjellene
større. Paradoksalt nok. Både mel-
lom rike og fattige land, og mellom
rike og fattige i utviklingslandene.
Bibliotekenes problemer med å ut-
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leder og faglig sekretær,
vi hadde forhandlings-
erfaring både lokalt og
sentralt, vi hadde eta-
blert  regelmessig
tidsskriftutgivelse, m.m.

På landsmøtet i 1997
var det 49 delegater, i
tillegg til forbundsstyret
og inviterte gjester. Bak
landsmøtet sto 777 med-
lemmer. Selv om lands-
møtet var godt, var det
nok også regnet for å
være litt for «snilt» til å
være det øverste organet
i et fagforbund.

Det bør være
grunn til å for-
vente at vårt
tredje lands-
møte nå i 1999
også blir  et
godt lands-
møte, men at
innlegg og
vedtak blir litt
skarpere i kan-
tene enn vi har
vært vant til fra
tidligere lands-
møter i
B i b l i o t e k a r -
forbundet.

vikle seg som knutepunkt for
informasjonstilgang, er en del av
dette bildet. Som en påminnelse av
at bibliotekutvikling henger sammen
med informasjonsutvikling, som
henger sammen med samfunnsutvik-
ling, kan vi derfor sitere Malaysias
statsminister: «Det er ingen tilfeldig-
het at ingen velutviklede land i dag
er informasjonsfattige, og ingen
informasjonsrike land er fattige og
underutviklede.»
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Det svenske tidsskriftet «Bibliotek i
samhälle» (BiS), med sin organisasjon
av samme navn, er en seiglivet over-
levning fra de politiske søttiåra. Og
se om de ikke gjør seg fortjent til sitt
lange liv. Nå er de nemlig inne i sitt
andre år av et større to-årig samar-
beidsprosjekt med det sørafrikanske
«Library and Information Workers
Organization» (LIWO). Med 1,5 mil-
lioner svenske kroner i støtte fra SIDA
(svenskenes NORAD) er de i gang
med noe som har fått det lange nav-
net «Library Practice for Young
Learners. Developing School Library
Resources for Primary and Secondary
Schools in Disadvantaged Areas in
South Africa». Under tiden med apar-
theid tilpasset hvite bibliotekarer seg
til det daværende systemet. I mange
tilfelle svært så villig. Nå jobber svarte
og hvite bibliotekarer i større grad side
om side, med likhet både på egen ar-
beidsplass og i samfunnet for øye.
Men prosjektet har også brakt lær-
dommer til svenske bibliotekarerer.
bl.a. har skolebibliotekutredningen fra
1997 imponert de svenske prosjekt-
deltakerne. Det stilles store krav til bi-
bliotekene når «Curriculum 2005»
implementeres, med skrittvise endrin-
ger i sørafrikanske læreplaner fram
mot 2005, fra tradisjonell kateter-
undervisning til målstyrt undervisning
basert på undersøkende arbeidsmåter.
En egen sørafrikansk bibliotekløsning
på slike utfordringer er målet til sam-
arbeidsprosjektet.
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Her har du en komplett oversikt over sakene til
Bibliotekarforbundets landsmøte 1999. De fleste
landsmøtesakene er klare og trykt i dette nummeret.

Det samme gjelder noe landsmøte-in-
formasjon. Men noen saker er ikke klare
ennå og vil bli lagt fram direkte på
landsmøtet. Det gjelder for eksempel
navn på delegatene som lokallagene
velger på sine årsmøter utover i februar
og mars. Det gjelder forbundsstyrets
beretning for perioden fra årsskiftet og

fram til landsmøtet. Det gjelder revisors beretning om
1998-regnskapet. Det gjelder valgkomitéens forslag.
Og det gjelder selvfølgelig flere innkomne saker. I dette
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nummeret ser du at det allerede foreligger 6 saker un-
der «Innkomne saker». Noen av dem er kontroversi-
elle og bør føre til frisk debatt på landsmøtet.

Det er fremdeles full anledning til å fremme flere sa-
ker som man ønsker tatt opp på landsmøtet. 19. februar
er siste frist for å levere slike saker. De skal sendes til
BFs sekretariat i Lakkegata 21, 0187 Oslo.

For dere som deltar på årsmøter i lokallagene, og for
delegater på landsmøtet, bør dette nummeret av Biblio-
tekaren være nyttig lesestoff og praktisk å ha med seg
på møtet.

Bibliotekarforbundet avholder landsmøte fredag 16. april kl 1000-1700 i Folkets Hus, Yongsgt. 11, Oslo. Lands-
møtet består av delegater valgt av lokallagene.

1. Konstituering
a) Godkjenning av innkalling, delegater og møtereglement
b) Valg av møteledere, referenter, redaksjonskomité, protokollkomité og tellekorps
c) Godkjenning av dagsorden

2. Forbundsstyrets beretning
3. Forbundsstyrets regnskap
4. Kontrollkomitéens rapport
5. Kontingent for kommende landsmøteperiode
6. Inndeling i lokallag for kommende landsmøteperiode
7. Innkomne saker

a) Bibliotekarforbundets inntektspolitikk kommende landsmøteperiode
b) Prinsipper for bevilgning til BFs lokallag
c) Konfliktfondets størrelse
d) Etterlønnsordning for frikjøpte tillitsvalgte
e) Bibliotekarforbundets internasjonale engasjement
f) Lesetid for bibliotekarer

8. Målprogram
9. Budsjett for 2000-2001
10. Endringer i vedtektene

a) § 2.1 Medlemskap
b) § 7.6g  Prinsipprogram og arbeidsprogram
c) § 7.7 Ekstraordinært landsmøte

11. Valg
a) Leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret
b) Leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomitéen
c) Leder, medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomitéen

Oslo, 18. januar 1999
Randi Rønningen
Forbundsleder
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1.  Alle som forbundsstyret ved møtets begynnelse
har registrert som valgte delegater fra årsmøte i sitt
lokallag, medlemmer og varamedlemmer til styret,
kontrollkomitéen og valgkomitéen, redaktøren av Bi-
bliotekaren og inviterte medlemmer og gjester, har rett
til å være tilstede.

2.  Valgte delegater, medlemmer og varamedlemmer
til styret, kontrollkomitéen og valgkomitéen, har tale-
og forslagsrett. Inviterte gjester kan gis ordet av møte-
leder på anmodning.

3.  Stemmerett har kun de valgte delegatene. Numme-
rerte stemmetegn utleveres ved inngangen og oppbe-
vares gjennom hele møtet.

4.  Landsmøtet kan i enkelte saker vedta at møtet luk-
kes for andre enn Bibliotekarforbundets medlemmer.

5.  Forslag som fremmes under møtet skal leveres skrift-
lig på møtelederens bord og refereres straks de fore-
ligger.

6.  Møteleder skal påse at alle talere får ordet i den
rekkefølge de har meldt seg. Samtidig som møteleder
gir ordet til en taler, skal det opplyses hvem neste taler
er.

7.  Møteleder kan foreslå
tidsbegrensing på taletida
og strek satt med de inn-
tegnede talere. Når strek er
satt kan ingen ny taler få ordet og ingen nye forslag
kan settes fram. Tidsbegrensing og strek skal godkjen-
nes av landsmøtet.

8.  Når en sak er tatt opp til avstemming skal møtele-
der referere alle innkomne forslag på nytt og gjøre greie
for sitt forslag til avstemmingsmåte. Avstemmingsmå-
ten skal godkjennes av landsmøtet.

9.  Møteleder skal påse at den som forlanger ordet til
forretningsorden straks blir gitt ordet. Til forretnings-
orden gis ingen ordet mer enn en gang, og høyst 1 mi-
nutt, til hver sak.
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1. Finnmark 27 2
2. Troms 22 2
3. Nordland 33 3
4. Trøndelag 45 3
5. Møre og Romsdal 47 3
6. Sogn og Fjordane 32 3
7. Hordaland 68 3
8. Rogaland 58 3
9. Agder 53 3
10. Telemark 29 2
11. Vestfold 46 3
12. Buskerud 67 3
13. Hedmark/Oppland 34 3
14. Østfold 52 3
15. Oslo 149 5
16. Akershus 152 5
17. Studentene 36 3
Totalt 950 52

I tillegg har BF to medlemmer som bor i utlandet, de er ikke tatt med i denne sammenhengen.
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Delegater til Bibliotekarforbundets landsmøte velges av lokallagene. An-
tall delegater fra hvert lokallag er basert på medlemstall og går fram av fore-
gående oversikt. Lokallagsårsmøtene avholdes i perioden fram til 15. mars.
Liste med navn over landsmøtedelegatene vil derfor ikke foreligge før på lands-
møtet.
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Landsmøtet skal velge møteledere, referenter, redaksjonskomité, protokollkomité (til å skrive under
protokollen) og tellekorps. Forbundsstyret vil komme med forslag på navn til disse valgene på selve
landsmøtet.
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Forbundsstyrets arbeidsprogram ble vedtatt på lands-
møtet i 1997. Forbundsstyret har hatt arbeidsprogram-
met og formålsparagrafen som bakgrunn for sin virk-
somhet i perioden.

Forbundets formålsparagraf er gjengitt i vedtektenes
paragraf 1:

«Bibliotekarforbundet (BF) er et landsomfattende fag-
f o r b u n d ,
med formål
å arbeide for
m e d l e m -
m e n e s
lønns- og ar-
b e i d s f o r -
hold, høy

faglig standard i såvel utdanning til som utøvelse av
faget, samt samarbeid og forståelse mellom yrkesgrup-
pene i bibliotek-, dokumentasjons- og informasjons-
sektoren.»

Forbundsstyret har i perioden hatt følgende sam-
mensetning:

Leder: Randi Rønningen, Det teologiske
menighetsfakultet / frikjøp på heltid

Nestleder: Siri Sjursen, Hordaland fylkesbibliotek
Styremedl.: May Line Angell, Hammerfest

folkebibliotek
Hanne Fosheim, Høgskolen i Oslo/
Fylkesbiblioteket i Akershus
Leikny H. Indergaard, Rogaland
fylkesbibliotek
Siri Kolle, Fredrikstad bibliotek, avd.
Onsøy
Steinar Lakså, Meråker bibliotek/
Ikke yrkesaktiv

Varamedl.: Kari S. Lifjell, Deichmanske bibliotek
Mona Magnussen, Troms fylkeskom-
mune
Ingebjørg Aagre, Aust-Agder fylkes-
bibliotek
Aasa Storlien, Brønnøy folkebibliotek
Aud Guttu, Rælingen bibliotek

I brev av 1. august 1998 trakk Leikny H. Indergaard
seg fra styret. Kari S. Lifjell rykket opp som fast med-
lem i styret og de resterende varamedlemmene rykket
en plass opp.

Leder, nestleder og Siri Kolle har fungert som arbeids-
utvalg, med Steinar Lakså som vara. BF har i perioden
ikke hatt eget lønnsutvalg, da vurderingen var at lønns-
saker er av en slik viktighet at de bør behandles av
hele forbundsstyret.

Styret har i perioden hatt 10 møter og behandlet 141
saker. I tillegg har styret hatt kontakt og fått informa-
sjon via elektronisk post. Arbeidsutvalget har hatt to
telefonmøter, og har i tillegg hatt nær kontakt via elek-
tronisk post.

Kontrollkomitéens sammensetning:

Leder: Else-Margrethe Bredland, Kristiansand
folkebibliotek

Medlemmer: Turid Holtermann, Høgskolen i Sør-
Trøndelag
Eli Kristin Wilhelmsen, Nasjonalt Lære-
middelsenter

Varamedlem: Ingeborg Motzfeldt, Høgskolen i Troms/
Aker engineering as

Valgkomiteens sammensetning:

Leder: Mona Hedén, Vadsø videregående
Medlemmer: Trond Minken, Trondheim folke-

bibliotek
Kirsten Leth Nielsen, Deichmanske
bibliotek

Varamedlem: Aud Nordgarden Grimstad, Fredrikstad
bibliotek
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Landsmøtet vedtok følgende delpunkter:

- Delta aktivt i AFs lønnspolitiske prosjekt
- Arbeide for en minimumslønn for biblioteksjefer
- Arbeide for at etter- og videreutdanning gir lønns-

messig uttelling
- Gjøre medlemmene i stand til å ta ansvar for egen

lønn
- Styrke medlemmenes muligheter til å få gjennom-

slag ved de lokale forhandlingene
- Sørge for at medlemmenes lokale medbestemmelses-

rett utnyttes
- Ivareta medlemmenes rettigheter lokalt
- Arbeide for hele stillinger

- delta aktivt i AFs lønnspolitiske prosjekt

AFs lønnspolitiske prosjekt har mellomoppgjøret 1999
som siste oppgjør i prosjektet, og har følgelig vært i
gang denne perioden. BFs styre har oppmuntret med-
lemmene til å delta aktivt i lokale arrangement. BF er
representert i alle fylkesfora.

BFs leder har i perioden sittet i AF-K, som fungerer
som forhandlingsutvalg for kommunal sektor i de sen-
trale tarifforhandlingene. BFs medlemmer har i perio-
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den fått generelle tillegg på lønnstabellen på mellom
kr 12.500 og kr 13.800. Minstelønnen for biblioteka-
rer i kommunal og statlig sektor er hevet fra lønns-
trinn 17 til 19, i Oslo kommune er den hevet fra lønns-
trinn 19 til 23. Det er også foretatt endringer på andre
stillingskoder for bibliotekarer i offentlig sektor. I
begge tariffoppgjør var det satt av potter til lokale for-
handlinger.

BF hadde i forbindelse med mellomoppgjøret i 1998
140 personer ute i streik, 139 i kommunal sektor og en
i statlig sektor. Streiken ble evaluert under et møte med
kontaktpersonene. BFs medlemmer viste stort enga-
sjement lokalt, mange av BFs medlemmer var med i
lokale streikekomitéer. Evalueringen av streiken viste
at BFs sentrale ledd ikke hadde vært flinke nok på
informasjonssiden.

Forbundsstyret har utarbeidet forslag til stillings-
beskrivelser for stillingskoder i kommunal sektor.

I tillegg oppfordret BF sine medlemmer om å delta i
den politiske streiken den 15. oktober 1998. Den poli-
tiske streiken var en protest mot forslaget til statsbud-
sjettet, hvor det var forslag om å endre faglige rettig-
heter og fjerne goder oppnådd i tidligere oppgjør.

- arbeide for en minimumslønn for biblioteksjefer

BF har fremmet krav om at biblioteksjefstillingen skal
defineres som en lederstilling i struktur 2 i det kom-
munale stillingsregulativet. LO-K og YS-K har også
hatt dette inne som krav overfor arbeidsgiver, men vi
har ikke fått gjennomslag for det. I de lokale forhand-
lingene høsten 1998 anbefalte BF et brudd der
biblioteksjefen fikk tilbud om en lavere avlønning enn
minstelønn for ledere i struktur 2. BF har reagert på
utlysinger hvor biblioteksjefstillingen er avlønnet la-
vere enn lederstilling i struktur 2.

- arbeide for at etter- og videreutdanning gir lønns-
messig uttelling

BF har oppfordret medlemmer om å fremme krav over-
for arbeidsgiver om lønnsuttelling for etter- og vide-
reutdanning ved ansettelse, ved endt utdanning eller
ved omorganiseringer i virksomhetene som har ført til
at arbeidsgiver nyttiggjør seg tilleggskompetansen i
større grad enn tidligere. BF har definert etter- og vi-
dereutdanning som et viktig argument overfor arbeids-
giver i lokale forhandlinger.

- gjøre medlemmene i stand til å ta ansvar for egen
lønn

Alle medlemmer som har ønsket å få skolering har fått

tilbud om det. Kurs og tillitsvalgtopplæring har vært
annonsert i Bibliotekaren og på hjemmesiden slik at
alle medlemmer har hatt mulighet for å melde seg på
disse kursene, uavhengig om de er tillitsvalgte eller
ikke. Lokallagene har arrangert møter, både åpne mø-
ter og medlemsmøter hvor lønn har vært tema, og se-
kretariatet har vært til stede for å orientere og svare på
spørsmål.

- styrke medlemmenes muligheter til å få gjennom-
slag ved de lokale forhandlingene

BFs medlemmer har i perioden deltatt i to runder med
lokale forhandlinger, i tillegg til løpende forhandlin-
ger i løpet av året. BF som organisasjon har etter hvert
fått en del erfaring med lokale forhandlinger, og har
hatt liten utskifting av tillitsvalgte. Våre tillitsvalgte
begynner derfor å få erfaring med lokale forhandlin-
ger. Styret har ikke fått beskjed om at noen ikke har
fått fremmet sine krav eller ikke fikk dem forhandlet,
men enkelte steder har tillitsvalgte fra andre AF-for-
bund forhandlet for medlemmer. Sekretariatet har gjen-
nomført en del lokale forhandlinger på telefon.

Forskerforbundet forhandlet i 1997 for våre medlem-
mer på statlig sektor, mens BF selv forhandlet i 1998.
Disse forhandlingene er ikke sluttført pga sen nemnds-
behandling i statlig sektor.

Inntrykket er at medlemmene tar ansvar for egen lønns-
utvikling og fremmer krav ved lokale forhandlinger.
Det viser seg at BFs medlemmer får god uttelling i
lokale oppgjør.

- sørge for at medlemmenes lokale medbestemmel-
sesrett utnyttes
- ivareta medlemmenes rettigheter lokalt

BFs sekretariat har i perioden mottatt svært mange hen-
vendelser fra medlemmene om tolkning av avtaler, lo-
ver og lignende. De aller fleste henvendelsene kan det
svares umiddelbart på eller medlemmet får tilbakemel-
ding i løpet av få timer.

Sekretariatet og lokale tillitsvalgte har i perioden as-
sistert medlemmer som av en eller annen grunn har
hatt behov for hjelp fra fagforeningen, i tillegg til lønns-
forhandlinger. Disse sakene er ofte kompliserte og kre-
ver god kompetanse. De blir behandlet av
organisasjonssekretær eller frikjøpt leder. Fire saker
har vært av en slik grad at vi har hatt behov for advokat-
hjelp.

- arbeide for hele stillinger

Forbundsstyret beklager at svært mange virksomheter
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fortsatt ikke bevilger midler til en hel stilling til sitt
bibliotek. Sekretariatet har i perioden reagert skriftlig
når slike stillinger har blitt utlyst med mindre enn hel
stilling.

-annet

Sekretariatet har i perioden hatt en tre måneder lang
prøveperiode med presseklippservice. Denne tjenes-
ten ble vedtatt avsluttet etter prøveperioden. Årsaken
var at klippene ikke var til nytte for BF. Andre måter å
samle interessante presseoppslag er vurdert uten at det
er satt i gang konkrete tiltak.

.
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Landsmøtet vedtok følgende punkter:
- rekruttere medlemmer
- videreutvikle sekretariat
- skolere tillitsvalgte
- utvikle «Bibliotekaren» videre til et hovedorgan for

bibliotekarer i Norge
- delta aktivt i ulike AF-fora
- oppmuntre til og støtte lokalt AF-samarbeid

- rekruttere medlemmer

Bibliotekarforbundet hadde pr 31.12.1998 952 med-
lemmer. Det er i perioden ikke gjennomført noen sys-
tematisk vervekampanje, men mange lokallag har ver-
ving som en av sine prioriterte oppgaver. Styret har
bevisst valgt å la lokallagene fortsette det gode arbei-
det de gjør med medlemsrekruttering. Sekretariatet
sender informasjon om BF til potensielle medlemmer
etter henvendelser. Medlemmene fordeler seg på føl-
gende måte:

Kommuner og fylkeskommuner: 796
Staten: 65
Privat: 21
Studenter: 38
Ikke yrkesaktive: 32

Vervebrosjyren som ble utarbeidet i 1996 er oppdatert
og trykket opp to ganger i perioden.

BF hadde stand på Det 66. Norske Bibliotekmøtet vin-
teren 1998 og på Nordnorsk bibliotekkonferanse i
Tromsø i 1997. Standene oppfattes som en fin anled-
ning til å synliggjøre forbundet og treffe de som alle-
rede er medlemmer i tillegg til å vise fram forbundet
for potensielle medlemmer. BF samarbeidet med de
andre nordiske organisasjonene om stand på IFLA
København 1997 og Amsterdam 1998. Standene på
IFLA regnes som dyr i forhold til nytten.

Gjennom studentlaget har styret bevisst prøvd å få flest
mulig studenter som medlemmer. Studentene tilbys et
meget rimelig medlemskap, det koster mindre enn
abonnement på Bibliotekaren.

Avtalen med Fagbibliotekarforeningen / Forsker-
forbundet har hindret oss i å drive rekruttering i uni-
versitets- og høgskolesektoren, men fra 1.1.99 er
Forskerforbundet en del av Akademikerne og grunn-
laget for avtalen faller bort.

Selv om styret mener vi har en positiv medlems-
utvikling, er vi av den oppfatning at det fortsatt er et
stort medlemspotensiale igjen.

- videreutvikle sekretariatet

BF har i perioden hatt eget sekretariat. Faglig sekretær
har full stilling, og endret tittel til organisasjonssekretær
1. november 1998.  Leder har vært frikjøpt i 20 % stil-
ling fram til 15. august 1997, og etter det i 100 % stil-
ling. Redaktør for «Bibliotekaren» har vært ansatt i 20
% stilling fra 1. desember 1997.

BF leier lokaler sammen med fire andre AF-forbund i
Lakkegata i Oslo. Dette er et kontorfellesskap vi me-
ner fungerer veldig bra og som sekretariatet har stor
glede og nytte av.

- skolere tillitsvalgte

En av hovedoppgavene i perioden har vært å skolere
tillitsvalgte. BF har i perioden vært medarrangør på en
rekke kurs for tillitsvalgte. Vi har samarbeidet med
forbund innenfor den tidligere 13-gruppen og med de
andre forbundene i kontorfellesskapet. Organisasjons-
sekretær og leder har deltatt som foredragsholdere på
disse kursene. BF har også sendt medlemmer på kurs
arrangert av AF eller andre forbund. Til sammen har
123 av BFs medlemmer deltatt på kurs i perioden, 109
fra KS-området, 10 fra Oslo kommune og 4 fra statlig
sektor. Alle tillitsvalgte har fått tilbud om kurs. Det
var også annonsert et videregående kurs for tillitsvalgte,
men på grunn av for liten påmelding ble det avlyst.

I perioden ble det kommunale opplærings- og utvi-
klingsfondet avviklet, og BF vedtok å opprette et eget
kommunalt opplærings- og utviklingsfond. I 1998 ble
det delt ut kr 27.700 fra fondet i stipend til medlem-
mer.

-  utvikle «Bibliotekaren» videre til et hovedorgan
for bibliotekarer i Norge

BFs medlemmer har i all hovedsak fått sin informa-
sjon gjennom «Bibliotekaren». Målet for medlemsbla-
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det er at det skal være et hovedorgan for bibliotekarer
i Norge. Styret mener at bladet er inne i en positiv ut-
vikling og at det er et nyttig informasjonsorgan. Ho-
vedvekten av stoffet har vært rettet mot bibliotekarer
som yrkesgruppe, men det har også vært artikler av
mer bibliotekpolitisk art. Bladet utkom med 12 num-
mer i 1997 og 1998.

I tillegg til alle medlemmene har «Bibliotekaren» 95
abonnenter og sendes til noen av våre samarbeidspart-
nere, vesentlig innenfor AF. Erling Bergan har vært
redaktør for «Bibliotekaren».

I tillegg til «Bibliotekaren» fikk medlemmene diverse
skriv om tariffoppgjørene, streik, lokale forhandlinger
osv.

BF har også egen hjemmeside på Internett. Hanne Fos-
heim er ansvarlig for hjemmesiden.

- delta aktivt i ulike AF-fora
- oppmuntre til og støtte lokalt AF-samarbeid

Representanter fra BF har i perioden deltatt i de AF-
sammenhenger det har vært naturlig. Vårt mål er at
BF skal være representert i de fora vi blir invitert til å
delta i. BF har representanter i alle Fylkesfora i for-
bindelse med AFs lønnspolitiske offensiv.

Leder og organisasjonssekretær har vært aktive i AFs
samarbeidsforum for de mindre foreningene,
organisasjonssekretær som leder fra 15.6.1998.

Randi Rønningen har i perioden vært nestleder i 13-
gruppen, mens Kirsten Leth Nielsen har vært nestle-
der i Oslo-gruppen. Begge var med i AFs forhandlings-
utvalg under lønnsforhandlingene i henholdsvis KS-
området og Oslo kommune i perioden. Rønningen satt
i konfliktberedskapsutvalget for kommunal sektor i
1998.

Representanter fra BFs studentlag har deltatt i student-
forum i AF.

BF har i perioden etablert ulike samarbeidsformer med
andre AF-forbund. Dette gjelder spesielt de fire for-
bundene vi leier kontorer sammen med og forbundene
i 13-gruppen/Oslo-gruppen.

BF var med i planleggingen av 13-gruppekursene.
Randi Rønningen og Sølvi Karlsen var to av foredrags-
holdere i denne sammenhengen.

Det har i perioden vært arbeidet med en omorganise-
ring i AF, her har AFs samarbeidsforum vært en natur-
lig møteplass for de mindre foreningene i AF. Randi
Rønningen og Sølvi Karlsen har deltatt på disse mø-
tene. Rønningen har vært med i en arbeidsgruppe som

arbeidet med forhandlingsordningen i AF. I tilknyt-
ning til prosjektet med omorganisering i AF har
Rønningen vært med i referansegruppen.

Selv om det krever ressurser å delta i ulike AF-sam-
menhenger, mener styret det er viktig å satse på dette
området. Det er viktig både for å synliggjøre BF innen
AF og for å motta
informasjon.

Perioden har vært sterkt preget av splittelsen i AF. I
oktober 1997 meldte syv foreninger seg ut av AF og
dannet sammen med Den Norske Lægeforening hoved-
sammenslutningen Akademikerne. I juni 1998 fulgte
fem andre foreninger etter. Med dette har AF mistet en
tredjedel av sine medlemmer.

Det har i hele perioden vært jevnlige møter med
Forskerforbundet/Fagbibliotekarforeningen om prak-
tiseringen av den inngåtte avtale mellom forbundene
og andre aktuelle saker. Randi Rønningen og Sølvi
Karlsen har representert BF i møtene med FBF, Siri
Kolle og Leikny H. Indergaard har deltatt på noen av
møtene.

Tillitsvalgte har vært med i lokale AF-utvalg og AFs
fylkesfora.

�	�����"��	��������������

- delta i den generelle bibliotekpolitiske debatten
- gi innspill i aktuelle bibliotekpolitiske saker
- arbeide for gode og fleksible primær-, etter- og

videreutdanningstilbud

- delta i den generelle bibliotekpolitiske debatten
- gi innspill i aktuelle bibliotekpolitiske saker

Styret har fulgt med i bibliotekpolitikken som drives
og debattene som pågår og har kommet med synspunk-
ter og innspill der det har vært naturlig. Konkret liste
over høringsuttalelser følger nedenfor.

BF var representert på NBFs årsmøte med leder og
nestleder. Leder har også deltatt på NBFs kontaktmø-
ter for tillitsvalgte og i NBFs strukturkomite. Flere av
lokallagene har et godt samarbeid med NBFs lokallag.
BF er institusjonsmedlem i NBF.

BF har engasjert seg i debatten om hvem som skal lede
de kommunale bibliotekene. Det er stilt spørsmål ved
nødvendigheten av å ha fagutdannet bibliotekar som
leder av bibliotek i store kommuner. Leder hadde et
innlegg i Bok og Bibliotek sommeren 1997 om dette.
Dette ble også foreslått i revisjon av forskriftene til
bibliotekloven. I høringsuttalelsen har BF gått imot
dette forslaget.
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Søndagsåpne bibliotek har i denne perioden vært en
politisk sak, og sekretariatet har bistått de lokale til-
litsvalgte ved behandling av saken. Det har vært pro-
blematisk å få avtaler som ivaretar våre medlemmers
interesser på en tilfredsstillende måte.

Forbundsstyret mener at Bibliotekarforbundet har bi-
dratt til å synliggjøre bibliotekene i kommunene og
virksomhetene gjennom tillitsvalgtarbeidet. Med et
eget forbund for de fagutdannede bibliotekarene blir
vi mer synlig enn som medlemmer av et mer vidtfav-
nende forbund.

BF har nedsatt en ad hoc-gruppe som arbeider med
internasjonalt engasjement, en utredning fra denne
gruppen vil bli presentert for landsmøtet. BF har i pe-
rioden sendt en støtte-erklæring franske bibliotekarer
i forbindelse med at Nasjonal front overtok styringen i
fire sørfranske byer og stilte krav til hvilken litteratur
bibliotekene skulle tilby. Forbundet har støttet aksjo-
nen «Nødhjelp til russiske bibliotekarer» med kr 3.000,
og Frie Faglige Internasjonales solidaritetsfond med
kr 3.000.

- arbeide for gode og fleksible primær-, etter- og
videreutdanningstilbud

Styret har fulgt med på de utdanningstilbudene som
finnes, både de nye som er kommet og det etablerte
tilbudet på Høgskolen i Oslo. Studentene ved utdan-
ningen i Tromsø er tilbudt studentmedlemskap, og flere
av de uteksaminerte bibliotekarene fra Tromsø er nå
vanlige medlemmer i Bibliotekarforbundet. BF har
deltatt på møter med Høgskolen i Oslo og Universite-
tet i Tromsø om etter- og videreutdanningstilbud for
bibliotekarer.

Utdanningen i Tromsø og evalueringen av utdannin-
gen ved Høgskolen i Oslo har vært omtalt og debattert
i «Bibliotekaren».

Høgskolen i Oslo (HiO) arbeidet med en halvårsenhet
i skolebibliotekkunnskap for lærere, og BF avga i den
forbindelse en høringsuttalelse til HiO. BF mente at
grunnfag i bibliotekkunnskap bør være et minimums-
krav for skolebibliotekansvarlige.
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Sølvi Karlsen, organisasjonssekretær, 1/1 stilling, for
tiden 20 % omsorgspermisjon.

Randi Rønningen, frikjøpt leder, 1/5 stilling fra 1. au-
gust 1997, 1/1 stilling fra 15. august 1998.

Erling Bergan, redaktør, 1/5 stilling fra 1. desember
1997.
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AF Evaluering av stillingsregulativet i
kommunen

NBF Uttalelse Strukturkomiteens rapport
AF Buer-utvalgets innstilling
HiOslo Etablering av storfag ved JBI
HiOslo Studieplan for halvårsenhet i skole-

bibliotekkunnskap
AF AFs organisasjonsutviklingsprosjekt
St. bibl.tilsyn Endring av forskrift om personale i

kommunale folkebibliotek

I tillegg har forbundet sendt 44 reaksjoner på utlysing-
stekster og lønnsplasseringer og 20 uttalelser vedrø-
rende personalsaker.
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Beretningen godkjennes.

Den skriftlige beretninga for landsmøteperioden går fram til siste
årsskifte. For at forbundsstyret skulle rekke å behandle beretninga
og få den trykket i dette nummeret av Bibliotekaren, kunne den
ikke gå lenger fram. På tilsvarende måte som på forrige landsmøte
vil derfor forbundsstyret legge fram en beretning for perioden fra 1.
januar 1999 til 15. april 1999 på selve landsmøtet.
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Regnskap Budsjett
Inntekter:
Kontingent 2.002.455,13 2.217.000
Trekk til OU-fond      25.942,58               0
Annonser      76.004,23      20.000
Abonnement      15.375,-      15.000
Bidrag Bibliotekaren      20.000,-               0
Kursrefusjon AF        8.347,-               0
Renter      11.213,27      25.000
Diverse inntekter         1.015,-               0

2.160.352,21 2.277.000
Utgifter:
Kontingent til AF    184.119,-    200.000
Kontingent til NBF    255.360,-    272.000
Lønn m/sos.avgifter    471.273,50    590.000
Kontor    278.178,65    160.000

Husleie    116.932,50
Tele,porto      50.982,10
Datautg.      63.784,-
Rekvisita        5.603,-
Inventar        4.885,55
Trykkekostn.      35.991,50

Møter, reiser    173.360,70    200.000
Kurs    159.262,40    200.000
Bibliotekaren    265.529,21    250.000
Landsmøtet      99.341,19    100.000
Bidrag lokallag    140.000,-    140.000
Konfliktberedskap        5.242,-               0
Diverse      41.485,13      85.000

2.073.151,78 2.197.000

Avsetning til konfliktfond      89.470,89      80.000
Avsetning til OU-fond      25.942,58               0

2.188.565,25 2.277.000

Underskudd      28.213,04
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Konfliktfond
Pr. 1.1.1997 270.000,-
Overført 1997   80.000,-
Renter     9.470,89
Pr 31.12.1997 359.470,89

OU-fond
Pr. 1.1.1997 0
Overført 1997   25.942,58
Pr. 31.12.1997   25.942,58
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Eiendeler
Bank og kasse pr. 31.12.    677.867,70
Aksjer SALA        2.000,-
Utestående kontingent      39.410,-
Utestående fordringer      21.116,40

   740.394,10
Gjeld/Egenkapital
Kortsiktig gjeld  42.532,38
Innbet. forsikring 1997 147.678,-    190.210,38

Konfliktfond 359.470,89
OU-fond  25.942,58    385.413,47

Egenkapital pr. 1.1. 192.983,29
Underskudd   28.213,04

Egenkapital pr. 31.12.97    164.770,25

Sum gjeld og egenkapital    740.394,10 Oslo, 16. februar 1998
Randi Rønningen
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Regnskap Budsjett
Inntekter
Kontingent         2 220 164,80 2 254 000
Abonnement   25 225,-      15 000
Annonser   92 200,-      20 000
Kursrefusjon AF     1 644,-        8 000
OU-fond   79 440,-    0
Renter               15 563,57      15 000

        2 434 237,37 2 312 000
Utgifter
Kontingent AF 231 598,-    215 000
Lønn 700 398,20    895 000
Husleie, kantine 130 228,50    100 000
Datautgifter   63 609,75      50 000
Inventar   23 286,50      30 000
Porto, telekostnader   58 910,53      50 000
Rekvisita, trykkeutg.   40 010,80      40 000
Reise-, møtekostnader 175 258,30    150 000
Kursutgifter 221 563,70    230 000
Bibliotekaren 240 493,99    270 000
Lokallag 129 000,-    130 000
Stand NBFs landsmøte   28 744,65    0
Diverse              46 742,30      42 000

        2 089 845,22 2 202 000

Konfliktfond 116 087,35    110 000
OU-fond              81 714,76               0

        2 287 647,33 2 312 000

Overskudd 146 590,04
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Eiendeler
Bank og kasse pr 31.12. 653 372,20
Aksjer Sala     2 000,-
Utestående kontingent   48 412,67
Utestående annonser     1 500,-  .

705 284,87

Gjeld/Egenkapital
Kortsiktig gjeld    4 400,-
Forsikring 1999 betalt i 1998 120 602,- 125 002,-

Konfliktfond 188 965,24
OU-fond   79 957,34 268 922,58

Egenkapital pr 1.1. 164 770,25
Overskudd 146 590,04
Egenkapital pr 31.12.98 311 360,29

Sum gjeld og egenkapital 705 284,87
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Konfliktfond
Pr 1.1.1998 359 470,89
Avsatt 1998   110 000,-
Renter       6 087,35 116 087,35

475 558,24

Streikeutgifter 1998 -286 593,-

Pr 31.12.1998 188 965,24

OU-fond
Pr 1.1.1998 25 942,58
Avsatt 1998    79 440,-
Renter      2 274,76 81 714,76

107 657,34

Utbetalt stipend -27 700,-

Pr. 31.12.1998 79 957,34

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

Regnskapene for 1997 og 1998 godkjennes. Underskuddet for 1997 dekkes av egenkapitalen. Overskuddet i
1998 legges til egenkapitalen.
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Revisjonsberetning
for 1998 foreligger
ikke før oppunder
landsmøtet, og vil bli
lagt fram for delega-
tene på selve lands-
møtet.

Vi har revidert årsoppgjøret for Bibliotekarforbundet
for 1997. Årsoppgjøret som består av resultatregnskap,
balanse og noter er avgitt av foreningens styre.

Vår oppgave er å granske foreningens årsoppgjør, regn-
skaper og behandling av dets anliggende for øvrig.

Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover,
forskrifter og god revisjonsskikk. Vi har gjennomført
de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige
for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesent-
lige feil eller mangler. Isamsvar med god revisjons-
skikk har vi kontrollert utvalgte deler av grunnlags-
materialet som underbygger regnskapspostene og vur-
dert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmes-

sige vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt inn-
hold og presentasjon av årsopp-
gjøret. I den grad det følger av
god revisjonsskikk har vi gjen-
nomgått foreningens formues-
forvaltning og interne kontroll.

Vi finner å kunne tilrå at det fremlagte årsregnskap
fastsettes som foreningens regnskap for 1997.

Oslo, 23.mars 1998

Aarstad revisjon AS
Sjønne Aarstad
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Vedtektenes §9.5 sier at komiteen skal levere en skrift-
lig rapport for hvert kalenderår. Denne rapporten strek-
ker seg over 2 år, og de to årene sees under ett.

Kontrollkomiteens sammensetning:
Leder: Else-Margrethe Bredland, Kristiansand

folkebibliotek / Høgskolen i Agder
Medlemmer: Turid Holtermann, Høgskolen i Sør-

Trøndeland
Eli Kristin Wilhelmsen, Nasjonalt lære-
middelsenter

Varamedlem: Ingeborg Motzfeldt, Høgskolen i
Tromsø/Aker engineering

Komiteen har ikke hatt møter i løpet av perioden. Med
utgangspunkt i arbeidsprogrammet vedtatt for perioden
1997-99 har kontrollkomiteen fulgt styrets arbeid.
Kontrollkomiteen er meget godt fornøyd med innsatsen
i perioden. Helhetsinntrykket er at Bibliotekarforbundet
er en faglig dyktig organisasjon som utfører et seriøst,
ryddig og godt forberedt arbeid.

Lønns- og arbeidsforhold
Det er arbeidet aktivt med målsettingene i arbeidspro-
grammet for perioden. Lønnsforhandlinger og lønnspo-
litikk har vært høyt  prioritert, og det er oppnådd gode
resultater. Det er opparbeidet bred kompetanse hos
organisasjonssekretær, styre og i tillitsmannsapparatet,
og derigjennom er organisasjonen styrket når det gjelder
lokal medbestemmelse, evne til å ivareta medlemmenes
rettigheter lokalt, og ikke minst mulighetene til å få gjen-
nomslag ved lokale forhandlinger.

Lønnsoppgjøret 1998 stilte store krav til organisasjonen.
Etter kontrollkomiteens vurdering ble dette håndtert pro-
fesjonelt. Kontrollkomiteen vil imidlertid påpeke at in-
formasjonen under streiken både til tillitsmannsapparatet
og den enkelte burde vært bedre.

Organisasjonen
BF har utviklet seg til et effektivt og handlekraftig for-

bund i AF. BF holder et høyt aktivitetsnivå, og styret og
sekretariatet arbeider effektivt, seriøst og ryddig. Saks-
behandlingen er grundig, og alle ledd i organisasjonen
høres. Den økonomiske
siden av driften håndteres
profesjonelt.

Tilsiget av nye medlem-
mer er jevnt, som følge av
løpende verving.

Forholdet til Fag-
bibliotekarforeningen/Forskerforbundet har vært hånd-
tert profesjonelt. Avtalen har imidlertid hindret rekrutte-
ring i universitets- og høgskolesektoren.

Innsatsen når det gjelder opplæring av tillitsmanns-
apparatet har vært god, og derigjennom er organisasjo-
nen styrket og synliggjort.

Aktiviteten i ulike AF-fora har vært stor både gjennom
AFs samarbeidsforum, 13-gruppen og Fylkesforumene.
Kontrollkomiteen ser imidlertid med bekymring på ut-
viklingen når det gjelder utmeldinger fra  AF.

Fag- og utdanningspolitikk
BF har fulgt aktivt med, kommet med innspill og høring-
snotater, og har på en konstruktiv måte synliggjort bi-
bliotekene i ulike sammenhenger.

Bibliotekaren
Bibliotekaren er utviklet til et godt faglig talerør. Tids-
skriftet er en viktig informasjonskanal til det enkelte
medlem. Det er også et bibliotekfaglig og bibliotek-
politisk organ med tyngde - og av interesse langt utover
medlemmenes rekker. Tidsskriftet er et viktig redskap
for meningsytring og debatt. Redaktør og redaksjon for-
tjener honnør for arbeidet!

Else-Margrethe Bredland (sign)
Turid Holtermann (sign)       Eli Wilhelmsen  (sign)
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Forbundsstyret
fremmer ikke forslag
til nye kontingent-
satser for kommende
landsmøteperiode.
Kontingenten blir da:

- 1,3 % av medlemmets bruttolønn.
øvre grense kr 3.300,-
nedre grense kr 1.992,-

- kr 400,- pr år  for ikke yrkesaktive
- kr 100,- pr skoleår for studenter
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Forbundsstyret fremmer ikke forslag til ny innde-
ling av lokallagene. Inndelingen blir da:

1. Alle medlemmer i Finnmark
2. Alle medlemmer Troms
3. Alle medlemmer Nordland
4. Alle medlemmer Trøndelag
5. Alle medlemmer Møre og Romsdal
6. Alle medlemmer Sogn og Fjordane
7. Alle medlemmer Hordaland
8. Alle medlemmer Rogaland
9. Alle medlemmer Agder
10. Alle medlemmer Telemark
11. Alle medlemmer Vestfold
12. Alle medlemmer Buskerud

������

�  !"#$ %�$�#&��##�%�'&(��&))" !"�#� !*)+,"-"($&!" 13. Alle medlemmer Hedmark/Oppland
14. Alle medlemmer Østfold
15. Alle medlemmer Oslo
16. Alle medlemmer Akershus
17. Bibliotekarforbundets studentlag

Forbundsstyret finner benevnelsen på lokallag 17
Bibliotekarforbundets studentlag upresis. BF har
studentmedlemmer både ved Høgskolen i Oslo og
Universitetet i Tromsø. Lag 17 omfatter kun de første,
studentene i Tromsø er medlem av Troms lokallag.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

Det foretas ingen endring i inndelingen av lokallagene
for kommende landsmøteperiode. Lag 17 endrer navn
til «Bibliotekarstudenter ved Høgskolen i Oslo».

Når vi diskuterer inntektspolitikk har vi svært lett for
kun å ta med lønnspolitikk. Men hva vi samlet sitter igjen
med til netto utbetalt avhenger av flere faktorer, for ek-
sempel skattepolitikk og rentenivå. For Bibliotekar-

forbundet vil
kampen for
høyere lønn til
våre medlem-
mer alltid være
et prioritert
satsnings-om-
råde. Vi må al-

likevel ikke glemme at det er andre saker som også be-
stemmer våre medlemmers inntekt.

I tilknytning til tariffoppgjørene kommer også spørsmå-
let om midlene som forhandles fram i oppgjørene kan
benyttes til andre saker enn lønn. Kan  noe av lønns-
økingen komme i form av for eksempel en kompetansere-
form? Det er også de sentrale forhandlingene som be-
stemmer hvor mye av lønnen som skal fordeles sentralt
og hvor mye som skal avsettes til lokale forhandlinger.
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Ønsker Landsmøtet at BF skal prioritere arbeidet for

høyere lønn foran andre reformer? Forbundsstyret me-
ner at det her ikke kan være et enten eller. Det er en
kjensgjerning at bibliotekarer i gjennomsnitt er lavere
lønnsplassert enn det våre oppgaver og vår kompetanse
skulle tilsi. Vi mener derfor at heving av lønn må være
BFs hovedkrav i kommende landsmøteperiode.

Men vi må også arbeide i forhold til reformer som ikke
umiddelbart fører til mer penger for den enkelte. Som
et nærliggende eksempel kan nevnes den planlagte
kompetansereformen. Forbundsstyret mener denne kan
få stor betydning for bibliotekarer. Det har skjedd og
vil skje store endringer i vårt arbeid. Selv de som tok
bibliotekarutdanningen for relativt kort tid siden mer-
ker behovet for faglig oppdatering. Mange biblioteka-
rer har små muligheter for å skifte arbeidssted. Uten-
for de store tettstedene er det ofte ikke andre mulighe-
ter enn kommunens eneste stilling for bibliotekarer,
biblioteksjefstillingen. For disse vil en mulighet for
videre- og etterutdanning være det som kan gi påfyll i
en lang yrkeskarriere.

Bibliotekarforbundet vil prioritere lønn høyere enn so-
siale goder i kommende landsmøteperiode.

Bibliotekarforbundet skal arbeide for at kompetansere-
formen blir en realitet
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BFs medlemmer er i ulike livssituasjoner. Dette med-
fører ulike behov for kortere eller lengre arbeidstid.
Forbundsstyret finner det vanskelig å anbefale om vi
skal arbeide for kortere daglig arbeidstid, lengre ferie
eller lavere pensjonsalder. Vi mener det må arbeides
for reformer som gir individuelt tilpassede løsninger,
løsninger som ivaretar den enkeltes behov ut fra fami-
liesituasjon, alder m.m.

Bibliotekarforbundet skal arbeide for fleksible
arbeidstidsordninger
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Pr i dag er det de sentrale tilleggene som utgjør den
desidert største delen av det som blir gitt i
tarifforhandlingene. Dette gjelder alle sektorer. Mange
av BFs medlemmer befinner seg i stillingskoder hvor
det kun kan gis lønnsopprykk lokalt. Dette gjelder spe-
sielt de unormerte stillingene i kommunesektoren, bi-
blioteksjef og fylkesbiblioteksjef. Men også de som er
plassert i lederkodene i både stat og kommune er av-
hengige av lokale forhandlinger for å få en tilfredsstil-
lende lønnsutvikling.

I de sentrale forhandlingene spiller BF en perifer rolle.
Vi argumenter for våre krav inn i AF-systemet, men
konkurrer med sterke aktører, både internt i AF og i
andre hovedorganisasjoner. Dette ville ikke vært an-
nerledes dersom BF hadde vært medlem av en annen
hovedorganisasjon. I de lokale forhandlingene derimot
har vi anledning til å spille en mye mer sentral rolle. I
både stats- og kommunesektoren har BF anledning til
å møte arbeidsgiver direkte og kan derfor synliggjøre
vår kompetanse og våre arbeidsoppgaver på en helt
annen måte enn i de sentrale forhandlingene.

Forbundsstyret mener at BFs medlemmer har fordel
av at størst mulig del av lønnsdannelsen skjer lokalt.
Det sentrale leddet må sørge for at alle medlemmer er
sikret en minste lønn som samsvarer med vår kompe-
tanse og våre arbeidsoppgaver. Men vi mener det er
viktig å kjempe for større potter til lokale forhandlin-
ger. Dette krever imidlertid en stor grad av egeninn-
sats fra enkeltmedlemmene og godt skolerte tillits-
valgte.

Bibliotekarforbundet skal arbeide for at en større del
av lønnsfastsettelsen skal skje lokalt

Bibliotekarforbundets medlemmer skal gjøres i stand
til å ta ansvar for egen lønn

Enkeltmedlemmer i Bibliotekarforbundet skal være
oppdatert på sine rettigheter og muligheter for lønns-
utvikling
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Forbundsstyret mener det må være rom for ulikheter i
avlønningen av våre medlemmer. Alle medlemmer har
krav på en anstendig lønn, vi må derfor arbeide for at
alle stillingskoder er sikret en akseptabel minstelønn.
Spesielt begynnerlønnen må være på et slikt nivå at
det skal lønne seg å investere i en utdanning. En
nyutdannet bibliotekar vil ha større problem med å bli
plassert høyere enn minstelønnen enn en som kan vise
til erfaring og kompetanse tilegnet i andre stillinger.

Men det må være åpning for at de som tilegner seg
spesiell kompetanse eller påtar seg større ansvar, får
lønnsmessig uttelling for dette. Dette mener vi på sikt
kan heve lønnsnivået for alle bibliotekarer. Dersom vi
lokalt klarer å heve lønnsnivået for enkeltpersoner kan
dette få konsekvenser for de øvrige ved senere for-
handlinger. Vi må også arbeide for at det er andre fak-
torer enn kjønn som bestemmer lønnsnivået.

Bibliotekarforbundet skal arbeide for at begynner-
lønnen for bibliotekarer står i samsvar med utdannin-
gen

Bibliotekarforbundet skal arbeide for at lønns-
dannelsen blir mer diffensiert

Bibliotekarforbundet skal arbeide for å fjerne kjønns-
baserte lønnsforskjeller
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Bibliotekarers livslønn blir, som for andre langtids-
utdannede, preget av at vi investerer i en utdanning og
må ta opp studielån. Vi ”mister” flere års lønn, vi får
kortere tid til å tjene opp pensjonspoeng og vi må ta
opp studielån. Forbundsstyret mener vi må arbeide for
en større stipendandel og at studielånsrenten holdes
lav. Vi ønsker også å arbeide for at de som tar utdan-
ning skal få pensjonspoeng for normert studietid.

Bibliotekarforbundet skal arbeide for lavere studielåns-
rente og høyere stipendandel

Bibliotekarforbundet skal arbeide for at de som tar
høyere utdanning får pensjonspoeng tilsvarende nor-
mert studietid
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Forbundsstyret mener det er uheldig for bibliotekar-
nes lønnsutvikling at vi har så mange deltidsstillinger.
Det gir et dårlig signal om vår kompetanse når 45 %
av kommunene har biblioteksjefstillinger under 100
%. Vi vet også at flere videregående skoler ikke har
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hele bibliotekarstillinger og i grunnskolen er det unn-
taket at stillingen er hel. Problemet med små stillings-
ressurser til bibliotek finner vi også i mindre statlige
og private institusjoner.

Bibliotekarforbundet skal arbeide for hele bibliotekar-
stillinger
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I dag er det aksept for at de som påtar seg lederansvar
skal få lønnsmessig uttelling for dette. Det er derimot

ikke like opplagt at de som påtar seg spesialoppgaver
som ikke innebærer personalledelse har de samme mu-
ligheter for lønnsutvikling. BF må arbeide for at det
blir akseptert at de som innehar stillinger med krav til
spesialkompetanse skal belønnes. Skal det være slik at
en leder skal ha høyere lønn enn de hun leder, uansett
kompetansen til de øvrige ansatte? Her må det utføres
mye holdningsarbeid både overfor arbeidsgiver og egne
medlemmer.

Bibliotekarforbundet skal arbeide for at bibliotekarer
får gode muligheter for karriereutvikling, både faglig
og administrativt.

Størrelsen på bevilgningen til lokallaget blir bestemt
ut fra budsjett vedtatt av landsmøtet. Fordelingen til

de enkelte lokalla-
gene foretas av
forbundsstyret.

Når styret har
foretatt fordelin-

gen er det tatt hensyn til antall medlemmer og geo-
grafi. Vi har gått ut fra at det er medlemsmøter, styre-
møter og utsendelser av informasjon som har vært de
største utgiftspostene.

De første årene fordelte styret hele det budsjetterte
beløpet, i 1998 ble kr 15.000 holdt tilbake for søknad
om ekstratilskudd.

I all hovedsak har fordelingen fungert bra. Ett lokallag
har hatt problemer med å gjennomføre medlemsmøter
fordi bevilgningen har vært for liten, mens flere har
hatt mer enn nok penger ut fra aktiviteten.

For mange medlemmer er lokallagenes aktivitet den
eneste kontakten med BF, utenom Bibliotekaren og
informasjonsskriv fra sekretariatet. Det er derfor vik-
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tig for forbundet at lokallagene har en økonomi som
gjør det mulig for medlemmene å møtes minst en gang
i året. Vi må også ha som prinsipp at pengene som
tilføres lokallagene skal brukes, det er ingen grunn til
at lokallagene skal spare opp midler.

Det finnes ulike prinsipper for fordeling.

- alle lokallagene får samme beløp
- det blir fastsatt et bestemt beløp pr medlem
- det tas hensyn til geografiske forhold
- hele summen fordeles av forbundsstyret i

begynnelsen av året
- en del av summen fordeles av forbundsstyret,

resten etter søknad
- lokallagene får kun midler etter søknad, vedlagt

budsjett og aktivitetsplan

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

Landsmøtet fastsetter hvor stor sum som skal fordeles
til lokallagene. Fordelingen til hvert enkelt lokallag
gjøres av forbundsstyret, etter søknad fra lokallagene.

I BFs vedtekter § 14 er det bestemt at BF skal ha et
konfliktfond og at landsmøtet skal fastsette
fondets størrelse.

På landsmøtet i 1995 ble følgende vedtatt:
«BF skal ha et konfliktfond tilsvarende kr
500,- pr yrkesaktivt medlem. Fondet skal

være fullt utbygd innen utgangen av 1999.»

Ved utgangen av 1998 er fondet på ca kr 190.000, mens
det uten streik ville vært på ca 500.000. Grunnen til at
vi er så langt fra det opprinnelige måler er streiken i
1998. Den kostet BF kr 300 000. Streiken i 1998 viste

også at BF bør ha et konfliktfond som er større enn kr
500,- pr yrkesaktivt medlem. Vi må ikke komme i den
situasjonen at det blir økonomien som bestemmer om
vi skal gå ut i konflikt eller ei. Det er også svært uhel-
dig dersom en streik fører til at hele konfliktfondet blir
brukt opp. Forbundsstyret mener derfor vi må ha et
større fond enn det vi vedtok i 1995.

Styrets forslag til vedtak:

BF skal ha et konfliktfond tilsvarende kr 1.000,- pr
yrkesaktivt medlem. Fondet skal være fullt utbygd
innen utgangen av 2004.
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Bibliotekarforbundet har frikjøpt leder på full tid.
Det er ikke fattet noen prinsippielle beslutninger om
hvilke avtaler som skal gjelde for frikjøpte tillitsvalgte,
og forbundsstyret velger derfor å fremme dette for
landsmøtet.

Styret har inngått avtale med nåværende forbundsle-
der og vedtatt en etterlønnsordning for denne. Arbeids-
avtalen er etter kommunale vilkår, men mangler
oppsigelsesfrister m.v. Forbundsstyret mener dette er
en praksis som fungerer, leder går da på samme vilkår
som andre ansatte unntatt når det gjelder oppsigelses-
frister.

Styret fattet følgende vedtak når det gjelder etterlønn
for nåværende leder i sak 35/98:

«Ved manglende gjenvalg, avsetting eller frivillig av-
gang på Landsmøtetvil arbeidstaker (frikjøpte tillits-
valgte) få utbetalt regulativlønnen i en måned, og kan
deretter søke om lønn for inntil to måneder til. Foru-
ten nødvendig overlapping eller overlapping som er
ønsket av ny tillitsvalgt i samme funksjon vil arbeids-

taker være fritatt for arbeidsplikten i etterlønns-
perioden.»

Frikjøpte tillitsvalgte bør
ha en arbeidsavtale på lik
linje med andre ansatte,
men oppsigelsesfrist blir
vanskelig å avtale. Like-
ledes bør tillitsvalgte ha
en form for økonomisk
trygghet dersom man ikke blir gjenvalgt eller blir av-
satt.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

Ved manglende gjenvalg, avsetting eller frivillig av-
gang på Landsmøtet vil arbeidstaker (frikjøpte tillits-
valgte) få utbetalt regulativlønnen i en måned, og kan
deretter søke om lønn for inntil to måneder til. Foru-
ten nødvendig overlapping eller overlapping som er
ønsket av ny tillitsvalgt i samme funksjon vil arbeids-
taker være fritatt for arbeidsplikten i etterlønns-
perioden.
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Forbundsstyret nedsatte 26. januar 1998 en ad hoc-
gruppe for å se på BFs internasjonale engasjement.
Gruppa har bestått av Aud Jorunn Aano, Leikny Haga
Indergaard og Elisabeth Dyvik. Gruppa kom med sitt
forslag 19. august 1998. Forbundsstyret legger med
dette gruppas forslag fram til behandling på landsmø-
tet:

Mål for BFs internasjonale engasjement:

- Ivareta bibliotekfaglige, profesjonelle og
fagforeningsmessige interesser.

- Høste av andres erfaringer og utvide BFs
horisonter.

- Vise solidaritet og støtte over landegrenser med
spesiell fokus på faglige rettigheter og ytringsfri-
het.

Forslag til handling:

- Velge kontaktperson for internasjonalt arbeid.
- Kontaktpersonen velges for to år av gangen av

eller blant styrets medlemmer.
- Det må utarbeides retningslinjer for kontakt-

personens ansvar og oppgaver.  Bl.a. er det na-
turlig at opprettelse og vedlikehold av kontakt-
register innen internasjonalt arbeid legges til
kontaktpersonens arbeidsoppgaver. Kartleggin-
gen foreslås utformet som spørreskjema (ved-
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legg til Bibliotekaren) og følges opp (vedlike-
holdes) ved tilsvarende spørsmål på innmel-
dingsskjema.
Mål: støtte og referanse for det internasjonale
arbeidet

- BF følger med i og tar del i AFs
internasjonale arbeid, spesielt
når dette er bibliotekrelevant.

- Bedre kontakt og koordinering
med andre nasjonale bibliotek-
organisasjoners internasjonale
arbeid.

- Samarbeide med de øvrige nordiske fagorganisasjo-
ner, herunder deltagelse på evt. felles møter.

- Kanalisere, evt. opprette, stipend og prosjektmidler
og derigjennom støtte lokale organisasjoner og ini-
tiativ til prosjekter som fremmer internasjonal soli-
daritet og forståelse mellom bibliotekarer, for ek-
sempel utveksling.

- Vurdere og forberede engasjement og profilering på
IFLA 2005 hvis denne legges til Oslo.

- Vurdere annet IFLA-engasjement spesielt ved å
støtte og søke innflytelse innen FAIFE (Committee
on Free Access to Information and Freedom of
Expression)

- Undersøke muligheter r internasjonalt jobbytte og
formidle disse til medlemmene.
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Rundt 1980 startet en ny bevegelse innen barne-
bibliotekvirksomheten. Folk plukket opp signaler
fra USA, England, Sverige og Danmark. Fra nå av
skulle en barnebibliotekar med respekt for seg selv

og sitt fag lese all barnelitteratur
som kom ut, samt alt som sto i
hyllene og ventet på den rette
stunden for en bokprat. Barn
skulle taes på alvor. Nåde den bi-
bliotekaren som prøvde å prakke

på ungene bøker de ikke hadde lest selv, opplevd
selv, tygget, fordøyet, vurdert og godkjent eller for-
kastet! Troen var sterk på formidlingens mulighe-
ter. Og mange var gledene over begeistrede unge
lesere. Barnebibliotekarene vant også troverdighet
og respekt fra foreldre såvel som fra lærere. Den
profesjonelle bokpraten åpnet dører. Å være barne-
bibliotekar fikk tyngde og ble for mange en inter-
essant spesialisering - der hvor man var så heldig å
vinne gehør for egne barnebibliotekarstillinger.

Men det kostet og koster: Frikvelder, helger og fe-
rier, stor entusiasme og vilje til å satse litt mer og
litt lenger, selvdisiplin, men også bevisstgjøring og
overtalelsesevne overfor arbeidsgiver og sjefer.
Noen fikk gjøre litt i arbeidstiden, f.eks. skriftlige
bokvurderinger. Andre fikk skrive overtidstimer. Alt
i alt monnet det lite. Ros og klapp på skulderen for
barnebokanmeldelser i lokalpressen, kollegers be-
geistring over dukketeaterforestillinger og eventyr-
stunder. For ikke å snakke om de flotte aktivitets-
og utlånssstatistikkene! Vel og bra, men ingenting
viste igjen i lønningsposen, eller i faglig anerkjen-
nelse - til tross for en del lokale fremstøt. Vi fikk
aldri gjennomslag for at det arbeidet vi gjorde på
fritiden skulle kompenseres for i anstendige former.
Barnebibliotekarer leser fortsatt mesteparten på fri-

tiden. Dessuten må en følge ekstra godt med i fag-
litteraturen for barn p.g.a. L97 og obligatoriske ar-
beidsmetoder som prosjektarbeid og problembasert
læring på alle klassetrinn.

6
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- Er dette en rettferdig sak i forhold til biblioteka-
rer med andre formidlingsoppgaver?

- Er det urimelig å kreve kompensasjon for dette
arbeidet - lesing av skjønnlitteratur - som aldri vil
kunne utføres i arbeidstiden, men som sikrer kvali-
tet i formidlingsarbeidet?

- Er det mulig å finne eller konstruere en mal for
beregning av slik kompensasjon? Skal en gå ut fra
en gjennomsnitts lesetid pr. bok, f..eks. ½ time, for
så å gange med utgitte bøker pr. år? Skal en be-
regne 3 nye bøker lest pr. klasseundervisning, 4 (+
-) bøker pr. bokmøte, 1 (+ -) pr. individuell veiled-
ning? Skal en knytte lesetid opp til konkrete opp-
gaver som klasseundervisning, foreldrekurs, lærer-
kurs, bokmøter m.m. og kreve 90/100% overtids-
kompensasjon? Kan avtalen skolebibliotekarene i
Oslo-K har oppnådd brukes?

- Hører slike krav hjemme i a)sentrale oppgjør el-
ler i b)lokale forhandlinger?
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BF skal arbeide for særlige kompensasjons-
ordninger (lesetid) for barnebibliotekarer. BF skal
i samarbeid med barnebibliotekarmiljøet utarbeide
ulike beregningsmodeller som kan legges til grunn
for konkrete krav.
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I følge BFs vedtekter skal landsmøte behandle prin-
sipp- og arbeidspro-
gram for kommende
landsmøteperiode. For-
bundsstyret vil imidler-
tid foreslå at forbundet
i stedet vedtar ett doku-
ment, som kalles mål-
program.

Forbundsstyret frem-
mer følgende forslag til
målprogram:
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Hovedmål:

Bibliotekarforbundet skal arbeide for at bibliotekarer
får en inntekt som samsvarer med vår utdanning, kom-
petanse og ansvar, og at det enkelte medlem får til-
fredsstillende arbeidsforhold og utviklingsmulighetene
de har krav på.

Delmål 1: Lønn

- lønn skal prioriteres høyere enn sosiale goder
- begynnerlønnen for bibliotekarer skal stå i samsvar
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- Alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef.

- Det skal være fagutdannet bibliotekar i alle skolebi-
bliotek i den videregående skole.

- BF skal arbeide for flere bibliotekarstillinger i grunn-
skolen.

- Arbeide for å sikre bibliotekarer best mulig leder-
kompetanse med vekt på relasjons- og kommu-
nikasjonsledelse.

Delmål 3: Utvikling

- BF skal være en aktiv part i bibliotekarers kompe-
tanseutvikling og være lydhør for medlemmenes be-
hov for faglig utvikling og videre- og etterutdanning.

- Være med og utvikle bibiotekarers roller og yrkes-
funksjoner som er framtidsrettet og i samsvar med
samfunnets og brukernes behov for bibliotek-
tjenester.

- Arbeide for å øke etterspørselen etter bibliotekarers
kompetanse bl.a. gjennom synliggjøring og formid-
ling av faglig utvikling og forskningsarbeid.

- Støtte og initiere utviklingsarbeid og forskning innen
BDI-faget som bidrar til å bedre tilbudet til brukerne.

�����������������

Hovedmål:

Bibliotekarforbundet skal være tydelig i den bibliotek-
politiske debatten og være med på å sette bibliotek-
faglige saker på dagsorden, i tråd med organisasjonens
mål og medlemmenes interesser.

Delmål:

- BF skal stimulere til debatt om fag- og bibliotek-
politikk.

- BF skal bidra til å styrke bibliotekarers evne til å stå
sentralt i utdanningssamfunnet.

- BF skal bidra til at bibliotekarer er i stand til å vide-
reføre bibliotekenes demokratiske oppgaver og funk-
sjoner.

- BF skal bidra til at bibliotekarer får en sentral  rolle
i informasjonssamfunnet og at de er i stand til å på-
virke myndighetene til å satse sterkere på teknologi.

- BF skal søke samarbeid og støtte i fellespolitiske
spørsmål innenfor AF-organisasjonen

 med utdanningen
- kjønnsbaserte lønnsforskjeller skal fjernes
- en større andel av lønnsfastsettelsen skal skje lokalt
- Bibliotekarforbundets medlemmer skal gjøres i stand

til å ta ansvar for egen lønn
- enkeltmedlemmer i Bibliotekarforbundet skal være

oppdatert på sine rettigheter og muligheter for lønns-
utvikling

- lønnsdannelsen skal være mer differensiert

Delmål 2: Arbeidsforhold

- kompetansereformen må bli en realitet
- arbeidstidsordningene må være mer fleksible
- det skal være flere hele bibliotekarstillinger
- bibliotekarer skal ha gode muligheter for en karri-

ereutvikling, både faglig og administrativt

Delmål 3: Studiefinansiering

- studielånsrenten må være lavere og stipendandelen
høyere

- de som tar utdanning skal få pensjonspoeng tilsva-
rende normert studietid
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Hovedmål:

Bibliotekarforbundet skal arbeide for at bibliotekarer
skal være konkurransedyktige innenfor alle former for
kunnskapsorganisering og formidling av informasjon
og kultur, og at standard på utdanning og yrkesutøvelse
best mulig ivaretar samfunnets og befolkningens be-
hov for bibliotektjenester.

Delmål 1: Utdanning

- Utdanningskapasiteten skal samsvare med samfun-
nets behov for informasjons- og bibliotektjenester.

- Utdanningstilbudene innen BDI-faget bør samord-
nes for å sikre kvalitet, bredde og en høy faglig og
yrkesetisk standard. For å bidra til dette, ønsker BF
kommunikasjon og samarbeid med utdannings-
institusjoner og andre interesseorganisasjoner der det
er naturlig.

Delmål 2: Utøvelse

- Øke kunnskapen hos politikere og arbeidsgivere om
bibliotekarers kompetanse, slik at faglige ressurser
brukes hensiktsmessig til beste for brukerne.

- Arbeide for en høy faglig og etisk standard på biblio-
tekarers yrkesutøvelse, med dokumentasjon, kvali-
tetssikring og faglig utviklingsarbeid som en inte-
grert del av virksomheten.
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Hovedmål:

Bibliotekarforbundet skal ha en organisasjon som gjør
oss i stand til å nå forbundets mål.

Delmål 1: Sekretariat

- Bibliotekarforbundets sekretariat skal inneha den
nødvendige kompetanse

- Bibliotekarforbundet skal kunne tilby medlemmene
assistanse innenfor alle områder som angår arbeids-
forhold

- Bibliotekarforbundet skal ha en økonomi som gir
oss handlefrihet

Delmål 2: Lokal organisering

- Bibliotekarforbundet skal ha en hensiktsmessig ar-
beidsdeling mellom sentrale og lokale ledd

- Bibliotekarforbundet skal ha godt skolerte tillits-
valgte

Delmål 3: Informasjon

- «Bibliotekaren» skal være hovedorganet for biblio-
tekarer i Norge

- Bibliotekarforbundets hjemmesider skal være opp-
datert

- Alle BFs medlemmer skal vite hvor de skal henvende
seg om ulike saker

Delmål 4: Rekruttering

- Bibliotekarforbundet skal være den naturlige fagor-
ganisasjonen for alle bibliotekarer

- Bibliotekarforbundet skal drive aktivt vervearbeid
og informasjon om forbundet til potensielle med-
lemmer

Delmål 5: Samarbeid

- Bibliotekarforbundet skal ha et nasjonal og interna-
sjonalt samarbeid med andre organisasjoner når det
er i tråd med forbundets formål og medlemmenes
interesser

 2000     2001
Inntekter
Kontingent 2 680 000 2 815 000
Abonnement      25 000      25 000
Annonser      70 000    100 000
Trekk til OU-fond      90 000      96 000
Renter      15 000      15 000
Diverse inntekter      10 000      10 000

2 890 000 3 061 000

Utgifter
Kontingent AF    280 000    285 000
Lønn 1 000 000 1 050 000
Husleie, kantine    150 000    160 000
Drift kontor    250 000    290 000
Reise-, møtekostnader    200 000    200 000
Kursutgifter    170 000    170 000
Landsmøtet               0    200 000
Bibliotekaren    300 000    330 000
Lokallag    150 000    150 000
Markedsføring      40 000      20 000
Diverse utgifter      50 000      50 000

2 590 000 2 905 000

OU-fond      90 000      96 000
Konfliktfond    210 000      60 000

2 890 000 3 061 000
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Budsjettet er basert på 1.000 yr-
kesaktive medlemmer i 2000 og
1.050 i 2001, med uendret
kontingentsats. Det er ikke bud-
sjettert med noen økning i antall
ansatte. Budsjettposten for kurs er
redusert da en del av kursutgiftene
blir finansiert av OU-fondet. De
øvrige postene har utgangspunkt
i regnskapet for 1998.

Forbundsstyrets forslag til ved-
tak:

BFs budsjett for 2000 og 2001
vedtas. Forbundsstyret gis full-
makt til å omdisponere mellom
budsjettkapitlene.

Forbundsstyret legger fram følgende forslag til budsjett for 2000 og 2001:
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Dagens ordlyd:
«For å bli medlem må en ha godkjent bibliotekar-
eksamen.»

Forslag til ny ordlyd:
«For å bli medlem må en ha godkjent bibliotekar-
eksamen fra Høgskolen i Oslo, cand.mag.grad med
minimum 40 vekttall bibliotekfag eller tilsvarende
utenlandsk utdanning.»

Begrunnelse:
Siden forrige landsmøte har vi fått nye typer ut-
danning i Norge, bl.a. ved Universitetet i Tromsø.
Forbundsstyret mener disse helt klart kvalifiserer
til medlemskap i BF, og at BFs vedtekter må fange
opp disse endringene. Dersom det er tvil om hva
som er 40 vekttall bibliotekfag skal dette i følge
vedtektenes § 2.4 behandles av forbundsstyret.
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Under oppramsingen av saker som skal behandles
foreslås ny ordlyd på pkt. g.

Dagens ordlyd:
«g) Prinsipp- og arbeidsprogram»

Forslag til ny ordlyd:
«g) Målprogram»

Begrunnelse:
Dette er en naturlig konsekvens av eventuelt ved-
tak i landsmøtesak 12
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Dagens ordlyd:
«Når forbundsstyret finner
at særlig viktige saker gjør
det nødvendig, når minst
1/4 av medlemmene krever det, eller når minst halv-
parten av lokallagene krever det skal forbundssty-
ret sammenkalle til ekstraordinært landsmøte med
minst 10 dagers skriftlig varsel. Slikt landsmøte skal
bare behandle de sakene som var årsaken til at det
ble sammenkalt.»

Forslag til ny ordlyd:
Tilføyelse helt til slutt:

«Som delegater møter de som ble valgt på lokallag-
enes årsmøter.»

Begrunnelse:
Av dagens vedtekter går det ikke klart fram hvem
som er delegater til et eventuelt ekstraordinært
landsmøte. Forbundsstyret finner det naturlige at
de delegatene som ble valgt på lokallegenes siste
årsmøter også er delegater på et ekstraordinært
landsmøte.
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Valgkomitéen hadde ikke fullført arbeidet sitt da
dette nummeret av Bibliotekaren gikk i trykken. Inn-
stilling fra valgkomitéen vil derfor bli lagt fram for
delegatene på landsmøtet. Dersom de har innstillin-
gen klar på et tidligere tidspunkt, vil Bibliotekaren in-
formere om dette.

Alle sentrale verv i BF står på valg når det er lands-
møte. Dvs. at leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 5

varamedlemmer til styret alle står på valg. Det gjør
også leder, 2 medlemmer og 1 vara til kontrollkomitéen.

Forslag til ny valgkomité skal fremmes av forbunds-
styret. De hadde heller ikke forslaget sitt klart før dead-
line for dette nummeret, så det blir også lagt fram på
landsmøtet. På valg står leder, 2 medlemmer og 1 vara
til valgkomitéen.
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Bibliotekarforbundet (BF) er et landsomfattende fag-
forbund, med formål å arbeide for medlemmenes lønns-
og arbeidsvilkår, høy faglig standard i såvel utdanning
til som utøvelse av faget, samt samarbeid og forståelse
mellom yrkesgruppene i bibliotek-, dokumentasjons-
og informasjonssektoren.
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2.1
For å bli medlem må en ha godkjent bibliotekareksa-
men.

2.2
Bibliotekarstudenter kan opptas som studentmedlem-
mer i forbundet.

2.3
Innmelding skal gjøres skriftlig til forbundet sentralt.

2.4
Tvilstilfelle om medlemskap avgjøres av forbundssty-
ret.
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3.1
Utmelding skal gjøres skriftlig til forbundet sentralt.

3.2
Medlemskapet opphører ved utgangen av måneden
etter at utmelding er mottatt i forbundet.

3.3
Utmelding kan ikke skje i perioder der forbundet har
varslet konflikt eller er i konflikt.
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4.1
Et medlem som handler i strid med forbundets ved-
tekter, eller på annen måte har handlet til alvorlig skade
for forbundet, kan suspenderes i inntil 2 år eller eksklu-
deres.

4.2
Forbundsstyret fatter vedtak om suspensjon. Det kre-
ves 2/3 flertall.

4.3
Landsmøtet fatter vedtak om eksklusjon. Det kreves
2/3 flertall.

4.4
Vedtak om suspensjon eller eksklusjon kan bare fattes
etter at vedkommende skriftlig er gjort kjent med sa-
ken og har fått anledning til å uttale seg.

4.5
Den suspenderte har anledning til å anke avgjørelsen
til landsmøtet. Suspensjonen står ved lag til landsmø-
tet har behandlet saken. Landsmøtet avgjør saken med
simpelt flertall.

4.6
Et medlem som er ekskludert kan gjenopptas som
medlem etter vedtak av landsmøtet. Det kreves sim-
pelt flertall.

4.7
Et medlem som skylder kontingent for mer enn 6 må-
neder strykes.
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5.1
Landsmøtet fastsetter kontingenten til forbundet.

5.2
Forbundsstyret kan skrive ut ekstraordinær kontingent
i forbindelse med arbeidskonflikt.
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6.1
Alle medlemmer har rett til å fremme saker for for-
bundets organer og til å delta på medlemsmøter i sitt
lokallag.

6.2
Det er ethvert medlems plikt å rette seg etter vedtekter
og vedtak fattet av vedtektsfestede organer i forbun-
det.

6.3
Medlemmene skal melde navne- og adresseforandring
og endrede ansettelsesforhold til forbundet sentralt in-
nen 1 måned etter at endringen skjedde.
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7.1
Landsmøtet er forbundets høyeste organ. Ordinært
landsmøte avholdes hvert 2. år.

7.2
Landsmøtet sammenkalles av forbundsstyret. Sted og
tidspunkt for ordinært landsmøte gjøres kjent med ett
års varsel. Innkalling og sakspapirer sendes ut senest
4 uker før landsmøtet.

7.3
Saker som ønskes behandlet av landsmøtet skal være
levert forbundsstyret senest 8 uker før landsmøtet.
Landsmøtet kan med 3/4 flertall vedta å behandle sa-
ker mottatt mindre enn 8 uker før landsmøtet.

7.4
Landsmøtet består av delegater, valgt blant medlem-
mene i hvert lokallag. Lokallagets leder bør være en
av delegatene. Antall delegater fra hvert lokallag står i
forhold til antall medlemmer pr. 1.januar i møteåret,
etter følgende skala:

< 29 medlemmer 2 delegater
  30 - 69       « 3 «
  70 - 109       « 4 «
110 <       « 5 «
Bare de valgte delegatene har stemmerett.

7.5
Medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret har
møte-, tale- og forslagsrett på landsmøtet. Landsmøtet
avgjør i hvilke saker inviterte gjester også har forslags-
rett.

7.6
Landsmøtet skal behandle følgende saker:
a) Forbundsstyrets beretning for lands-
    møteperioden.
b) Regnskap og revisjonsberetninger siden
    forrige landsmøte.
c) Kontrollkomitéens rapport.
d) Kontingent for kommende landsmøte-
     periode.
e) Inndeling i lokallag for kommende lands-
     møteperiode.
f)  Innkomne saker.
g) Prinsipprogram og arbeidsprogram.
h) Budsjett.
i)  Endringer i vedtektene.
j) Valg:

Leder i forbundet.
Nestleder i forbundet.
5 medlemmer til forbundsstyret.
5 varamedlemmer (i nummerert rekke-
   følge) til forbundsstyret.

Leder og 2 medlemmer til valgkomité.
1 varamedlem til valgkomité.
Leder og 2 medlemmer til kontroll-komité.
1 varamedlem til kontrollkomité.

7.7
Når forbundsstyret finner at særlig viktige saker gjør
det nødvendig, når minst 1/4 av medlemmene krever
det, eller når minst halvparten av lokallagene krever
det skal forbundsstyret sammenkalle til ekstraordinært
landsmøte med minst 10 dagers skriftlig varsel. Slikt
landsmøte skal bare behandle de sakene som var år-
saken til at det ble sammenkalt.
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8.1
Forbundsstyret er forbundets høyeste organ mellom
landsmøtene.

8.2
Forbundsstyret består av leder, nestleder og 5 styremed-
lemmer. Ved forfall trer varamedlemmene inn i
forbundsstyret i den rekkefølgen de ble valgt.

8.3
Forbundsstyret er vedtaksført når minst 4 medlemmer
er tilstede, hvorav leder eller nestleder er den ene. Ved-
tak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelik-
het har lederen dobbeltstemme.

8.4
Forbundsstyret skal lede forbundet i samsvar med
vedtekter og gjeldende vedtak. Forbundsstyret er an-
svarlig for forbundets økonomiske drift. Forbundsstyret
har arbeidsgiveransvar for ansatte og lønnede tillits-
valgte.

8.5
Forbundsstyret nedsetter et arbeidsutvalg bestående av
leder, nestleder og ett styremedlem med varamedlem.
Forbundets leder og nestleder skal være ar-
beidsutvalgets leder og nestleder. Arbeidsutvalget er
vedtaksført bare når det er fulltallig. Forbundsstyret
kan delegere myndighet til arbeidsutvalget.
8.6
Forbundsstyret har plikt til å informere medlemmene
om sin virksomhet.

8.7
Forbundsstyret vedtar oppretting og nedlegging av ut-
valg, godkjenner retningslinjer for disse, og peker ut
representanter til utvalgene.

8.8
Forbundsstyret utpeker forbundets representanter til
andre organ.
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8.9
Forbundsstyret vedtar krav og prioriteringer til sen-
trale lønnsforhandlinger, etter drøfting i organisasjo-
nen. Forbundsstyret har myndighet til å godta/forkaste
forhandlingsresultat, og vurderer behovet for uravstem-
ning.

:����'.%@3.��'.8 @D

9.1
Kontrollkomitéen har til oppgave å vurdere forbun-
dets løpende virksomhet i forhold til vedtekter og gjel-
dende vedtak.

9.2
Kontrollkomitéen består av leder og 2 medlemmer, med
1 varamedlem.

9.3
Kontrollkomitéen skal holdes løpende orientert om
virksomheten i forbundet. Alle vedtektsfestede organ
i forbundet plikter fortløpende å sende informasjon om
sin virksomhet og referat fra sine møter til komitéen.

9.4
Kontrollkomitéen kan rette henvendelser til organ i
forbundet når den finner det nødvendig. Kon-
trollkomitéen har ingen rett til å gripe inn i avgjø-
relsesprosesser i forbundet.

9.5
Kontrollkomitéen skal utarbeide skriftlig rapport for
hver landsmøteperiode. Rapportene skal gjøres kjent
for medlemmene, og legges fram for landsmøtet.
Kontrollkomiteen skal være representert på landsmø-
tet.
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10.1
Valgkomitéen skal fremme forslag på kandidater til
verv som står på valg på landsmøtet. Forslag på kandi-
dater til ny valgkomité fremmes av forbundsstyret.

10.2
Valgkomitéen består av leder og 2 medlemmer, med 1
varamedlem.

10.3
Valgkomitéen er representert på landsmøtet for å legge
fram forslag til valg.
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11.1
Lokallagene er forbundets lokale ledd, og arbeider et-
ter forbundets vedtekter og vedtak.

11.2
Landsmøtet oppretter og nedlegger lokallag, og fast-
setter lokallagenes utstrekning.

11.3
Lokallagene avgrenses etter arbeidsplass, geografisk
område eller på annen måte. Yrkesaktive medlemmer
hører til i det lokallag som dekker arbeidsplassen. Ikke-
yrkesaktive hører til i det lokallag som dekker stedet
der de bor. Lokallagene skal omfatte alle forbundets
medlemmer. Ved tvil avgjør forbundsstyret hvilket lo-
kallag et medlem skal tilhøre.

11.4
Lokallagets styre innkaller til årsmøte, som avholdes
innen 15.mars hvert år. Tid og sted for årsmøtet vars-
les 8 uker i forveien. Saker som ønskes behandlet på
årsmøtet må være lokallagets styre i hende senest 4
uker før årsmøtet. Innkalling og sakspapirer sendes ut
senest 3 uker før årsmøtet.

11.5
Alle medlemmer av lokallaget har stemmerett på års-
møte. Forbundsstyrets medlemmer har rett til å møte
på lokallagenes årsmøter med talerett.

11.6
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a) Årsberetning.
b) Regnskap og revisjonsberetninger.
c) Innkomne saker.
d) Lokallagets handlingsprogram.
e) Budsjett.
f) Valg:

Leder av lokallaget
2 medlemmer til lokallagets styre
2 varamedlemmer til lokallagets styre
3 medlemmer til valgkomité
Revisor
Delegater og varadelegater
til landsmøtet

11.7
Lokallagets styre plikter å holde forbundets sentrale
ledelse informert om viktige saker i lokallaget, og påse
at forbundets vedtekter og vedtak følges.

11.8
Lokallagets styre bør sammenkalle til minst 1 med-
lemsmøte i året, i tillegg til årsmøtet.
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11.9
Lokallagets styre får tildelt midler av forbundsstyret
til drift av lokallaget. Lokallagets styre har ikke anled-
ning til å skrive ut egen kontingent til medlemmene.
Lokallagets styre er økonomisk ansvarlig for lokal-
lagets drift.

11.10
Lokallaget kan opprette lønnsutvalg.

:�����@ =��'3 �@

12.1
Forbundet utgir tidsskrift.

12.2
Forbundsstyret bestemmer navn og retningslinjer for
tidsskriftet.
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13.1
Landsmøtet fatter vedtak om tilslutning til eller utmel-
ding av hovedsammenslutning. Slikt vedtak krever 2/
3 flertall.

13.2
Forbundsstyret kan inngå avtaler med andre fagfor-

bund om tariffmessig eller annet samarbeid.
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Bibliotekarforbundet skal ha et konfliktfond. Lands-
møtet fastsetter konfliktfondets størrelse. Forbundssty-
ret fastsetter regler for anbringelse av fondets midler
og regler for bruk av fondet i konfliktsituasjoner.
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Forbundets regnskaper skal revideres av registrert re-
visor.
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Vedtektsendringer vedtas av landsmøtet med 2/3 fler-
tall. Vedtatte endringer gjøres gjeldende fra landsmøtets
slutt.
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Oppløsning av forbundet vedtas med 3/4 flertall på
landsmøtet. Vedtaket er gyldig når etterfølgende urav-
stemning har sluttet seg til vedtaket med 3/4 av de av-
gitte stemmer. Vedtak om oppløsning skal inneholde
bestemmelser om avhendelse av forbundets verdier.
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Alle snakker og skriver om lokale forhandlinger
som det helt store. Det har helt sikkert sine  forde-
ler; vi får møte politikere og byråkrater og får for-
telle hva vi egentlig driver med og hvor flinke vi
er. BF har også fått tilbakemeldinger om at biblio-
tekarer gjør en god jobb i lokale  forhandlinger.

Men når det er sagt synes jeg det er pyton. Som
biblioteksjef i en liten kommune og eneste arbeids-
taker i Bibliotekarforbundet, må jeg være min egen

tillitsvalgte. Ellers i året fører
det til at jeg får endel informa-
sjon, men når det kommer til
den årlige forhandlingsrunden
er det ikke artig. For det første
er jeg ansatt i en kommune som
ikke tillater at BF forhandler
for meg. For det andre er jeg
ikke oppdratt til å slå meg på
brystkassa, selv om jeg har blitt
flinkere til det etterhvert. Den
som ikke spør, får ihvertfall
ikke noe.

Så kan man få en annen innen
AF til å forhandle for seg, det
har jeg også prøvd. I en runde,
som gikk på 5.2.-forhandlinger
fikk jeg en fra NITO til å gjøre
det for meg, med lederen i BF
Nordland som bisitter. Det
førte til to lønnstrinn i 5.3. Men
det føles ikke helt riktig å be-

laste andre tilltitsvalgte, som har sine egne å for-
handle for, med mine lønnsforhandlinger.

Så sitter man der da, foran forhandlingsutvalget -
igjen. Man har levert et skriftlig krav, sånn passe
begrunnet (man må ha noe i bakhånd). Man har
motet seg opp i dagesvis og legger frem sine krav
så positivt som mulig, slik at utvalget forstår at hvis
noen fortjener høyere lønn så er det nettopp jeg.
Men etter flere lokale forhandlinger er det vanske-
lig å hoste opp noe nytt. De ser på deg med fader-
lig, overbærende blikk: «Vi er klar over at du har
mye å gjøre, at arbeidsoppgavene er endret, at du
gjør en god jobb, men din lønn har jo hatt en så fin
utvikling de siste årene at vi kan ikke se at du tren-
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ger høyere lønn i år.» Det er bare klappet på skul-
deren som mangler.

«Da går jeg til brudd.» Etter en liten tur på gangen
hadde de «regnet på det» og funnet ut at de ville gi
meg ett lønnstrinn, men da var jeg så trøtt og lei at
jeg brøt likevel. Kanskje er man vanskelig, kanskje
er det utenfor alle spilleregler, men alt har en grense!
Jeg synes en biblioteksjef bør ha lønnstrinn 35.
Fordi jeg tror det er sammenheng mellom lønn og
status, og uten status får vi ikke gjort en skikkelig
jobb. Den nye kommuneloven har gjort bibliote-
ket/biblioteksjefen usynlig for politikerne, derfor
ser jeg lønn som et middel i synliggjøringen.

Prioriteringene i min kommune i år var bl.a. å til-
godese kvinner, kommunens behov for å beholde
tilsatte i enkelte stillinger samt å vektlegge
stillingers arbeids- og ansvarsområde, også endrin-
ger som har skjedd over tid.  Man så det som natur-
lig å vurdere mellomledere, saksbehandlere samt
fagpersonall som f.eks. sykepleiere, førskolelærere
og andre i sammenlignbare stillinger. Men altså ikke
biblioteksjefstillingen!

������

DET ER ALDRI FOR SENT Å BLI
KUNDE HOS TRONSMO!

Hvis du trenger en bokhandel som
kan levere bøker som er litt utenom
det vanlige, så trenger du oss. Vi har

bl.a. :

norsk og utenlandsk skjønnlitteratur
* filosofi * politikk * feminisme *
homse/lesbe-bøker * filmbøker,

manus & video * historie * irland *
balkan * mat & makt * indianere *

reiseskildringer * midtøsten * afrika
* asia* latinamerika * og en hel
kjeller full av knalle tegneserier
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I løpet av denne årgangen vil tolv bibliotekarer
bli invitert til å presentere fem favorittsteder på
verdensveven.  Hva synes de er informative, in-
teressante eller flotte nettsteder, og hvorfor sy-
nes de det? I Dette nummeret er det Mona
Magnussen sin tur. Hun er ansatt i Troms fylkes-
kommune og 1. vara til forbundsstyret i BF.

Min internett-surfing er preget av at jeg kun har til-
gang til nettet på jobb. Hvis jeg tar en titt på loggen
min er det hovedsaklig jobbrelaterte nettsteder jeg be-
søker.  Det vil si steder der jeg finner informasjon av
typen offentlige publikasjoner, lover, bøker, artikler,
statistikk, register etc. Nyttige, men de er neppe mine
favoritt-nettsteder.

Når jeg av og til tar en formålsløs liten runde på nettet
er det noen steder jeg alltid tar en tur innom. Det første
er bladet Aperitifs internettsider (www.aperitif.no).
Her finner man blant annet hele pollisten med vurde-
ringer på både pris og innhold. En liten, ekslusiv ko-
kebok med de deiligste retter ligger også her sammen
med en diger samling drink-oppskrifter. Man har an-
ledning til å sende inn sine egne oppskrifter og mixer.

Etter denne presentasjonen skynder jeg meg å fortelle
om mitt neste favoritt-nettsted: www.sol.no/helsenett/
. Her finnes det meste som er å vite om helse, og fin-
nes det ikke, kan du spørre. Sidene er veldig informa-
tive og lette og finne
fram i. På førstesiden
står: «HelseNett er et
tverrfaglig og idealistisk
helseinformasjonstilbud
for norske forhold. Infor-
masjonen er standardi-
sert, produsentuavhengig
og kvalitetssikret fra over
100 fremstående fagfolk
og et titalls organisasjo-
ner.»

Min neste favoritt er Jakob Nielsen’s Website
(www.useit.com). Jakob Nielsen er regnet som en guru
på webdesign og slår Bill Gates på rankingen over
«who’s who of the Internet economy». På nettstedet

sitt gir han mange gode råd og holder deg samtidig
oppdatert på hva som skjer i internett-verdenen. Si-
dene er engelskspråklige.

Jeg surfer videre og kommer ikke utenom Kvasir
(kvasir.sol.no/no/). Dette er min desiderte favoritt som
jeg pleier å anbefale til alle nybegynnere på nettet.

Kvasir er en emnekatalog som har forsøkt (jeg vil
påstå, med hell) å kategorisere alle norske og nor-
diske internett-sider. Listene du finner i katalogen
er nærmest uttømmende.  Kvasir-redaksjonen mer-
ker også ut gode nettsteder med et lite blinkskudd,
og gir med det brukeren et lite pekepinn på hva
hvilke sider som er verdt et besøk.

Til sist drar jeg hjem
igjen og havner på Nett-
aktører i Troms
( n e t t a k t o r. t ro m s -
f.kommune.no). Nett-
stedet er etablert i for-
bindelse med et lokal-
demokratiprosjekt som
skal blåse liv i det poli-
tiske engasjementet og
den politiske deltakelsen
blant befolkningen i
Troms. Her kan man de-

battere Troms fylkeskommunes politikk eller sende
elektronisk post til politikerne i fylkestinget. En liten
godbit for de med sterke meninger.

Under datamessen COMDEX i Los Angeles før jul
skal Bill Gates ha sagt at hvis General Motors hadde
hatt samme teknologiske utvikling som it-industrien,
ville vi i dag hatt biler som kostet et par hundre kroner
og gikk flere hundre kilometer på en liter bensin. Bil-
giganten var raske med å replisere at bileiere da måtte
ha funnet seg i mange prøvelser, da en slik Gates-bil
ville:
- hatt en uforklarlig ulykke to ganger om dagen.
- måttet byttes ut hver gang markeringsstripene på

veien ble malt på nytt.
- stoppet rett som det var og forlangt å bli startet på

nytt, noe eieren bare måtte akseptere.
- av og til stanset når sjåføren prøvde å svinge til ven-

stre, med installering av ny motor som eneste løs-
ning.

- hatt konkurerende bilmerker som gikk på solenergi,

var pålitelige, fem ganger så raske, men som ikke
fikk kjøre på mer enn 5 prosent av veiene.

- i stedet for varsellys for olje, temperatur og slike
ting, bare hatt en varsellampe som sa
«generell feil med bilen».

- hatt airbager som spurte «er du sikker?»
før de lot seg utløse.

- av og til, helt uten grunn, stengt sjåfø-
ren ute og nektet ham å slippe inn med
mindre han - samtidig - dro i dørhånd-
taket, vred nøkkelen rundt og holdt i
bilens antenne.

- tvunget sjåføren til å lære å kjøre på ny hver gang
det kom en ny modell, fordi alle kontrollene hadde
byttet plass.

- krevd at du skulle trykke på «Start» for å stoppe bi-
len.
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Siri Kolle
er ansatt
ved Fred-
r i k s t a d
h o v e d -
bibl iotek,
k a t a l o g -
avdelingen.
Hun kom-
mer fra stil-
ling som le-
der ved
Onsøy av-
deling.

Avdelingsleder cand. philol. Kirsten Engel-
stad ble utnevnt til riksbibliotekar ved Riks-
bibliotektjenesten den 8. januar 1999 med
tiltredelse fra det tidspunkt departementet be-
stemmer.

Margunn Nesbakken er ansatt som biblio-
teksjef i Nord-Aurdal.

Wenche Høy har fått jobb som bibliotekar ved Gran
bibliotek. Hun har jobbet ved Lunner bibliotek tidli-
gere.

Ole Martin Loeng har fått fast stilling som bibliotek-
sjef i Søndre Land.

Anna Karin
Døhlen har be-
gynt som
s k o l e -
bibliotekar ved
Mork videre-
gående skole,
Eidsvoll kom-
mune. Hun har
tidligere jobbet
som skole-
bibliotekar ved
Ankerskogen
videregående
skole på Ha-
mar.

Hanne Gihleengen er ansatt som biblioteksjef i Østre
Toten kommune.

Vibecke Svendsen er ansatt som distriktsbibliotekar i
et vikariat ved Hordaland fylkesbibliotek. Hun har tid-
ligere jobbet som distriktsbibliotekar i Hammerfest,
og som spesialbibliotekar ved Bergen offentlige biblio-
tek.

Erik Holst er ansatt som bibliotekar på Bergen of-
fentlige bibliotek, avdeling for bibliotektekniske fel-
lestjenester.
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Kari Mathisen ble ansatt som avdelingsleder ved
Nordland fylkesbibliotek, avdeling Rana fra 1. januar
1999. Hun kommer fra en jobb ved Nasjonalbibliotek-
avdelinga i Rana.

Camilla Havik er ansatt som bibliotekar ved Norges
idrettshøgskole.

Else-Margrethe Bred-
land har tiltrådt stillingen
som hovedbibliotekar ved
Høgskolen i Agder. Hun
kommer fra stillingen som
biblioteksjef i Kristian-
sand.

Kjersti Feiring Myrtøen
har begynt å jobbe som
rådgiver ved BRODD.
Hun kommer fra en
førstekonsulentstilling
ved Statens bibliotektilsyn, og har tidligere jobbet som
bibliotekar i Lørenskog og Bergen.

Kristin Havstad er ansatt som IT-konsulent ved Aust-
Agder fylkesbibliotek og begynner i stillingen 8. fe-
bruar. Hun arbeider nå ved Vestfold fylkesbibliotek.

Grete G.
Josefsen har
begynt i stilling
ved Rana bi-
bliotek. Hun
kommer fra
Høgskolen i
Nesna.
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«Bibliotekaren» er en månedlig nød-
vendighetsartikkel for svært mange bi-
bliotekarer i Norge. Er du medlem av
Bibliotekarforbundet får du bladet gra-
tis. Andre kan abonnere. For kun 250
kroner får du 12 nummer sendt hjem
til deg. Kontakt BFs sekretariat for
medlemskap eller abonnement.
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7.-10. Stavanger Rett til vers! Nordisk barne- og
ungdomslitteraturkonferanse

Rogaland fylkeskommune. 6.1

1.-3. Oslo Nordisk kurs for folkebibliotekarer:
Emnegjenfinning av litteraturen

Høgskolen i Oslo-JBI 15.1.

19. Oslo Fokus på fagbiblioteket NBF/HiO-JBI 8.3.

��
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8.-9. Asker Internkommunikasjon Forum for offentlig informasjon (FOI) *

16. Oslo Bibliotekarforbundets landsmøte BF

22.-23. Oslo Katalogisering i normarc Høgskolen i Oslo-JBI 22.2.

"	�
4.-5. Oslo Seminar om evidence based medicine

(EBM)
Høgskolen i Oslo-JBI 1.4.

*$��

6.-7. Oslo Kunnskapsorganisasjonsdager Høgskolen i Oslo-JBI 1.4.

3.-4. Oslo Litteraturdager Høgskolen i Oslo-JBI 1.5.
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12.-13. Bergen Offentlighetsloven-praktisk anvendelse Forum for offentlig informasjon (FOI) *
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15.-16. Oslo Sannhetens øyeblikk: Strategisk bruk av

førstelinjetjenesten
Forum for offentlig informasjon (FOI) *
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8.-9. Trondheim Gruppen som redskap for læring - hvor-
dan oppnå gode samarbeidsrelasjoner?

Norsk Fagbibliotekforening 22.2.

"
�
�
�
�
	
�
�
�
�
�



���	���	��


��������	��	����

19.-21. Hurtigruta
(Kirkenes-
Harstad)

Strategisk informasjonsplanlegging Forum for offentlig informasjon (FOI) *

16. Seminar i praktisk opphavsrett for fag-
bibliotekarer

Oslo RBT 5.2

12.2 Bergen Undervisning i biblioteket - bibliote-
karen som veiviser og pedagog.

NFF, avd. Bergen 3.2

10-12. Oslo Kurs for tillitsvalgte, kommunal
sektor - del A

AF-forbundene i Lakkegata 19.2

21.-23. Oslo Kurs for tillitsvalgte, kommunal
sektor - del B

AF-forbundene i Lakkegata 19.2

4.-7. Mo i Rana Barentskonferansen for bibliotek Rana bibliotek, Nordland fylkesbi-
bliotek og NBR

5.-7. Oslo Kurs for tillitsvalgte, kommunal
sektor - del A

AF-forbundene i Lakkegata 16.4

�$�$��
25.-27. Oslo Kurs for tillitsvalgte, kommunal

sektor - del B
AF-forbundene i Lakkegata 16.4

�����!��


1.-3. Oslo Kurs for tillitsvalgte, statlig sektor - del A AF-forbundene i Lakkegata 13.8
22.-24. Oslo Kurs for tillitsvalgte, statlig sektor - del B AF-forbundene i Lakkegata 13.8

* Kontakt arrangør for mer informasjon,
  Tlf.: 22 24 50 27/28

27.-29. Oslo Videregående kurs for tillitsvalgte,
uavhengig av sektor.

AF-forbundene i Lakkegata 8.10.
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Kjære alle fra SBIH-kullet 1986-89,

Nå har vi vært bibliotekarer i snart 10 år! Det må vi mar-
kere!

Derfor inviteres dere alle til å delta på

���������� !"�#$!��
«Bibliotekkompetansen i teori og praksis»
28. mai 1999
Stjørdal, Rica Hell Hotell

Informasjon og påmelding innen 1. mars:
Frank Nordby, Stjørdal folkebibliotek,
tlf: 74833941, fax: 74833999,
e-post: Stjordal.folkebibliotek@trondernett.no.

Pris: Konferanseavgift ca. kr. 500,-
Hotellopphold og festmiddag kommer i tillegg.
Adkomst: Hotellet ligger like ved Værnes lufthavn og til-
hørende jernbanestasjon.
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Vi inviterer foredragsholdere fra de gode gamle SBIH-
dagene til å lage et inspirerende opplegg med tilknytning
til temaet: «Bibliotekkompetansen i teori og praksis». Bak-
grunnen for valg av tema er følgende: Vi har alle havnet
ulike steder med vår bibliotekarbakgrunn - det kunne der-
for vært interessant å reflektere over hva bibliotek-
kompetansen betyr for ulike typer institusjoner og for sam-
funnet som helhet. Det knytter seg også spennende pro-
blemstillinger til utviklingen av bibliotekarutdanningen -
og ikke minst: Vil det utvikle seg et nærmere samspill
mellom ulike bibliotektyper i forbindelse med felles ut-
fordringer (for eksempel Kompetansereformen) og nye
muligheter for å utvikle faglige nettverk?

Vi planlegger også en mini-studietur til spennende biblio-
tek i forbindelse med konferansen.

Og selvfølgelig: Festmiddagen! Den skal bli god og min-
neverdig på alle vis!

Velkommen!

Oppfordring: Fortell om konferansen til de du kjenner fra
kullet vårt!

På vegne av komitén (som består av Grethe Rosbach, Ric-
hard Madsen, Tove Bakke, Frank Nordby og underteg-
nede),

Vennlig hilsen
Kristin Storvig
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Norsk Fagbibliotekforening arrangerer et 2-dagers kurs med
tittelen: «Gruppen som redskap for læring – hvordan oppnå
gode samarbeidsrelasjoner?» i Trondheim 8. og 9. mars.
Målgruppen er NFF-medlemmer og andre interesserte. Ved
fulltegning gjelder «først til mølla»-prinsippet, og NFF-
medlemmer blir prioritet.

Kurset vil bl.a. sette fokus på gruppesamarbeid (lagarbeid)/
-dynamikk, tverrfaglighet, kommunikasjon, sosial kompe-
tanse, helhetlig læring, relasjoner i grupper etc. Deltakerne
må regne med en del egenaktivitet, da mye av tiden vil
være basert på praktiske øvelser. Kursleder er Arild Gul-
brandsen, førsteamanuensis ved Program for lærings-
forskning, Universitetet i Bergen.

Nærmere informasjon vil bli lagt ut på NFF’s hjemmeside:
http://bolla.rbt.no/nff/ og RBT’s elektroniske postlister.

Velkommen til Trondheim!

Anne Cathrine Trumpy
Leder, NFF
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I tidsrommet 4. - 7. mai 1999 arrangeres Barentskonferansen
for bibliotek. Konferansen går i Mo i Rana og tema for
konferansen er «Bibliotekene som bruer til fellesskap og
tilhørighet i Barentsområdet». Barentskonferansen er en
videreføring av de tidligere Nordkalottkonferansene for
bibliotek.

På programmet står innledere som kulturminister Anne
Enger Lahnstein om «Barentssamarbeid og kultur», for-
sker Ester Cullblom om «Män styr och kvinnor flyr Torne-
dalen - kvinnliga strategier i en värld av manlig makt-
dominans», bibliotekar Irina V. Brezgina om «Bibliotek-
tilbud til barn og ungdom i russisk del av Barentsregionen»,
m.m. Nasjonalbibliotekar Bendik Rugaas oppsummerer
konferansen.

For mer informasjon og bestilling av fullt konferanse-
program, ta kontakt med Nordland fylkesbibliotek på tlf.
75 14 61 56, eller epost: lars@rana.fylkesbibl.no. Påmel-
dingsfrist er 1. mars 1999.
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HOVEDBIBLIOTEKET

BIBLIOTEKAR
Ved hovedbiblioteket er det ledig
1/1 nyopprettet stilling som bibliotekar, fra 01.02.99.

Porsgrunn bibliotek står overfor store utfordringer på IT-området. Antallet fjernstudenter øker og etterspørselen
etter aktuell faglitteratur til prosjektundervisning m.m. har økt sterkt som en følge av skolereformene og de nye
læreplanene. Stillingen er knyttet til Voksenavdelingen og omfatter veiledningstjeneste og indre arbeid med kvelds-
og lørdagsvakter. Arbeidsområdet er m.a. rettet mot referansetjeneste overfor utdanningssøkende på ulike nivå.
Biblioteket bruker edb-systemet Bibliofil.

Det kreves eksamen fra Høgskolen i Oslo, avd. for journalistikk, informasjon og bibliotekfag, eller tilsvarende
bibliotekfaglig utdanning.  Vi søker en serviceinnstilt og utadvendt person med relevant praksis, som har en flek-
sibel innstilling til arbeidsoppgaver og har evne til å skape dialog og samarbeid, som kan arbeide kreativt, målrettet
og selvstendig.  Det forutsettes gode IT-kunnskaper. Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt. Vi tilbyr
faglige utfordringer i en interessant og variert jobb, i et travelt bibliotekmiljø.

Lønn: st.kode 7026, bibliotekar, l.rm.7.01, 1.tr. 19-26. Stillingen rapporter til avdelingslederen i Voksenavdelingen.
Bibliotekets organisering er for tiden under vurdering og organisatorisk plassering og stillingens innhold kan
derfor endres.  Vanlige kommunale ansettelsesforhold gjelder.

Nænnere opplysninger om stillingen fås v/henv. til biblioteksjef Margit Kiland eller avdelingsleder Leif Hansen,
tlf. 35 54 71 70.

Fullstendig søknad vedlagt kopi av vitnemål og attester sendes Porsgrunn bibliotek, Biblioteksjefen, Floodsgt. 1,
3909 Porsgrunn innen 19.februar 1999.

Porsgrunn
Kommune

ammen om PorsgrunnS

INTERNETT: Porsgrunn Kommune:
http://www.telemarksnett.no/porsgrunn
E-mail: porsgrunn.postmottak
@porsgrunn.kommune.no

TLF.PORSGRUNN KOMMUNE:
sentralbord 35 54 70 00

�	������������	�
�
«Bibliotekaren» har etablert seg som et rimelig og effektivt alternativ for annonsering av ledige
stillinger. Vi er alene om å komme ut hver eneste måned året rundt. Vi er alene om å ha så kort
produksjonstid. Vi er alene om å ha så lave priser.

Ta en titt på vår utgivelsesplan på side 2 og våre annonsepriser på side 3. Neste gang du skal
jakte på en bibliotekar kan du trygt ta kontakt med oss!
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Bli distriktsbibliotekar i
Nord-Trøndelag!

Nord-Trøndelag fylkes geografi spenner
fra fjellbygder inne ved svenskegrensa til

øysamfunn ute på kysten. Det bor i underkant av 130.000
innbyggere i fylket, fordelt på 24 kommuner, med Stein-
kjer som fylkets «hovedstad». Steinkjer er en høgskoleby,
er handelssentrum for fylket og har et aktivt kulturliv.

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek holder til på Dampsaga
kulturhus i Steinkjer, sammen med Steinkjer folkebibliotek,
kino og musikkskole. Fylkesbiblioteket har totalt 6,5 stil-
linger. Vi har felles boksamling og datasystem med Stein-
kjer folkebibliotek.

Utfordrende stilling som distrikts-
bibliotekar/førstekonsulent:

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek har ledig 100% stilling
som distriktsbibliotekar/ førstekonsulent. Til stillingen
ligger utviklingsoppgaver knyttet til fjernlån, referanse-
tjenester, regionalt lånesamarbeid, lokalhistorie og offent-
lig informasjon. Utviklingen av nye tjenester ses i sam-
menheng med det planlagte «Biblioteknett Nord-Trøn-
delag», samt utviklingsprosjekt som skisseres i Bibliotek-
planen og i Fylkesdelplan for kultur. Stillingen omfatter
også råd og veiledning overfor bibliotek i fylket, samt
saksbehandling og daglige driftsoppgaver ved fylkesbi-
blioteket.

Vi søker en kreativ medarbeider som har samarbeidsvilje,
evne til utadvendt virksomhet, og som kan arbeide selv-
stendig. Det er gode muligheter for faglig utvikling, og
for påvirkning av stillingens innhold. Det må påregnes
noe reisevirksomhet i fylkets kommuner, samt deltakelse
på møter og kurs. Det er en fordel om du disponerer bil.

Det kreves godkjent bibliotekarutdannelse.

Stillingen lønnes som distriktsbibliotekar, st.kode 6112,
ltr. 29-33, eller som førstekonsulent, st.kode 6514, min.
ltr. 33, avhengig av kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på
de vilkår og plikter som følger av lovverk, reglement og
tariffavtaler. Pensjonsordning (KLP).

Nærmere opplysninger kan fås hos fylkesbiblioteksjef
Kristin Storvig, tlf. 74 16 93 50.

Søknad med CV og relevante attester sendes Nord-Trøn-
delag fylkeskommune, Regional utviklingsavdeling, Pb.
2518, 7701 Steinkjer.

Søknadsfrist: 15. mars.

Steinkjer kommune
Kommunen har 20.400 innbyggere og er fyl-
kets «hovedstad». Høgskolen i Nord Trønde-
lag harhovedsete i byen. Steinkjer folkebibliotek
flyttet inn i nye lokaler i 1992 i Dampsaga kul-
turhus. Kulturhuset inneholder kino, musikk-

skole, teater- og musikkvirksomhet. Nord-Trøndelag fylkesbi-
bliotek er samlokalisert med folkebiblioteket.

Bibliotekar - vikariat
Ved Steinkjer folkebibliotek er det ledig 100 % stilling som bi-
bliotekar fram til 31/12/2000. Stillingen er tillagt oppgaver ret-
tet mot voksne med spesielt ansvar for offentlig informasjon,
utstillinger samt utlånsvakter med kvelds- og lørdagsvakter (hver
4. helg).

Steinkjer folkebibliotek har 7 stillinger og stor aktivitet med
flere prosjekter gående.

Vi søker bibliotekar med eksamen fra Høgskolen i Oslo, avd.
JBI eller tilsvarende utenlandsk utdanning. Stillingen plasseres
som bibliotekar I. Endelig plassering fastsettes ved tilsetting.

For mer informasjon, ring biblioteksjef Hallfrid Skimmeli, tlf.
74 16 93 55, e-mail: hallfrid@steinkjer.folkebibl.no.

Søknad sendes Steinkjer folkebibliotek, Postboks 2502, 7700
STEINKJER, innen 1.3.99.
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LEVANGER KOMMUNE
KULTUR OG MILJØETATEN

BIBLIOTEKET

Kommunen har 17.300 innbyggere  og gode muligheter for rekreasjon og friluftsliv.  Hovedbiblioteket ligger i Levanger sentrum  med
filialer på Skogn og i Åsen. EDB-systemet  som benyttes er Bibliofil og biblioteket er en integrerende del av kommunens IT-satsing. Den
faglige utfordringen er stor og det kollegiale miljøet godt. Kommunen har vedtatt skisseprosjektet  for nytt hovedbibliotek. Levanger er
”skole-byen” i Nord-Trøndelag med ulike skoletilbud bl.a. høgskoleutdanning og flere videregående skoler. Levanger kommune var årets
kulturkommune i Nord-Trøndelag i 1998.

Barne- og ungdomsbibliotekar
Bibliotekaren skal følge opp kommunens satsing på barn og unge. Biblioteket er med i flere tverretatlige prosjekt. Stillingen tillegges ansvar
for både planlegging og gjennomføring av ulike tiltak. Bibliotekaren vil få et spesielt ansvar for tiltak knyttet til Reform-97.

Stillingen er knyttet til hovedbiblioteket og våre to filialer. Det må påregnes noe utlånsarbeid på kveldstid og hver 5. lørdag.

Vi ønsker en person med høgskole- eller universitetsutdanning i bibliotek- og informasjonsfag.  Praksis fra bibliotek og erfaring fra annet
kulturabeid vektlegges. Vi søker en engasjert og fleksibel person med god munntlig og skriftlig framstillingsevne.

Stillingen lønnes som avdelingsleder, st. kode 7027, avhengig av kvalifikasjon-er. Tillegg for kvelds- og lørdagsarbeid. Ansettelse skjer på
de vilkår og plikter som følger av lovverk, reglement og tariffavtaler. Pensjonsordning (KLP).

Spørsmål om stillingen kan rettes til: biblioteksjef Sveinung Havik, tlf. 740 82 100 ; e-post. sha@levanger.folkebibl.no

Søknad med  kopier av vitnemål og attester sendes:
Levanger kommune, Personalavdelingen, 7600 LEVANGER innen 15. mars 1999.

Jernbanegt. 13
Postboks 113
7601 Levanger
Tlf.: 740 82100  Fax: 740 82200

TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK
Trondheim folkebibliotek består av hovedbibliotek,
6 filialer og bokbuss. Biblioteket har ca 60 ansatte,
holder et høyt aktivitetsnivå og er byens best be-
søkte kulturtilbud.

BIBLIOTEKAR

Ved Barneavdelingen er det ledig 100% fast stilling som bi-
bliotekar. Vi arbeider for- og ettermiddager, hver 4. lørdag og
omlag 4 søndager i året.

Arbeidets innhold: Veiledning av publikum, referanse-
tjeneste, bokvalg/kvalitetssikring, brukeropplæring, formid-
ling med særlig vekt på samarbeid med skolene.

Krav til søkeren: Bibliotekareksamen fra Høgskolen i Oslo
eller tilsvarende. Ha godt lag med barn. Praksis, helst fra barne-
bibliotek. Være utadvendt, faglig ambisiøs, bredt orientert og
forankret i folkebibliotekets idé. Samarbeidsevne, arbeidslyst
og selvstendighet.

Vi tilbyr: lønnsramme 7 (lønnstrinn 19-28). Kvelds-, lørdags-
og søndagstillegg.
Spørsmål om stillingen rettes til: Trond Minken, tlf. 72 54 75 02,
e-post: trond.minken@trondheim.kommune.no.

Søknaden sendes: Trondheim folkebibliotek, Peter Egges plass
1, 7005 Trondheim. Søknadsfrist: 19. februar

Skolen ble etablert i 1996, og er en allsidig kombinert videregående skole
med ca. 1600 elever fordelt på 9 studieretninger.

Skolen har ledig en nyopprettet 50 % stilling som

BIBLIOTEKAR
Tiltredelse så snart som mulig.

Biblioteket har fra før 2 hele bibl.stillinger. Det legges vekt på å videre-
utvikle biblioteket som en integrert del av skolens pedagogiske virk-
somhet. Service, samarbeid og brukerbehov er nøkkelbegrep.

Stillingen er tillagt varierte oppgaver knyttet til daglig drift, med hoved-
vekt på brukerorienterte tjenester mot elever og lærere.

Vi søker en faglig oppdatert og serviceinnstilt bibliotekar med relevant
edb-kompetanse, helst med erfaring fra brukerrettet arbeid, og interesse
for utdanningssektoren.Det kreves godkjent bibliotekarutdanning.

Stillingen er plassert i st.k. 7026, lønnsr. 7.4 - 7.7, lønnstr. 26 - 29. For
øvrig gjelder tilsetting på de vilkår som går fram av gjeldende lover,
reglement og avtaler.

For mer informasjon, se hjemmeside: http://www.sandefjord.vgs.no/bib/
biblio.htm  Spørsmål rettes til ledende bibl. Bente Andersen, tlf. 33 48
86 29.

Søknad med attester og vitnemål sendes til: Sandefjord videregående
skole, Postboks 2006, 3239 Sandefjord.  Søknadsfrist 15.02.99.

Sandefjord videregående skole
VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
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 Det er en del bibliotekarer som står midt
oppi «omstilling» for tida. Det er med dette
som med en begynnende forkjølelse, eller  en
oppadstigende rus: det  er vanskelig å be-
skrive, men du vet hva det er når  du har fått
det. Mange arbeidstakere vil si at omstilling
virker negativt inn på arbeidssituasjonen.
Ikke alle evner å takle omstilling. I det dan-
ske Bibliotekarforbundet vurderes dette nå

som et av de mest sentrale
arbeidsmiljøspørsmålene
for bibliotekarer.

Kanskje hverdagen for de
som er med på omstilling
vil komme mer i fokus her
i landet også. Og dersom
humor kan være et bidrag
til å snu det negative i en
endringsprosess om til noe

positivt, må denne historien som YS-leder
Randi Bjørgen brakte i Dagbladet være midt
i blinken:

«En vitenskapsmann mottok for noen år si-
den nobelprisen i fysikk. Han ble raskt en et-
tertraktet foredragsholder ved amerikanske
universiteter, og kunne innkassere $ 15.000
pr. foredrag. På grunn av dette tilla han seg
selv nye vaner, og gikk blant annet til an-
skaffelse av limousin med privatsjåfør. Sjå-
føren fulgte sin arbeidsgiver over hele konti-
nentet og ble etter hvert mektig lei sin nye
sjef.. - Ærlig talt, sa han - jeg kjører deg over-
alt, får deg på plass i tide og sikrer at alt fun-
gerer. Du tjener $ 15.000 i timen, jeg får
skarve $ 15. Jeg er sikker på at jeg kunne
holdt foredraget minst like bra som deg. - OK,
sa nobelprisvinneren - på det neste universi-
tetet er det ingen som kjenner meg. Jeg fore-
slår at vi bytter roller. Hvis du klarer å holde
foredraget uten at noen oppdager det, skal
du få de $ 15.000!

Som sagt, så gjort. Sjåføren holdt innlegget -
perfekt. Problemet var at han snakket i 55
minutter, og ikke en time. Ordstyreren spurte
da forsiktig. - Jeg ser at du har noe tid igjen,
kunne du besvare et spørsmål fra salen? Sjå-
føren innså at han ikke hadde noe valg. En
professor som var imponert av hans viten-
skapelige nyvinninger, lurte på om han kunne
utdype et par ledd i teorien som var uklare.
«Nobelprisvinneren» så på spørsmålsstilleren
og sa: - Vet du hva, det spørsmålet er så en-
kelt at selv sjåføren min som sitter bakerst i
salen, kan svare på det.»

Randi Bjørgen kommenterer at ikke alle
takler omstilling like elegant som denne
sjåføren. Og det har hun rett i.
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Postnr.          Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf.

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesaktiv

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arb. giver

Adresse

Postnr.      Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

Ansiennitet fra
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Dato      Signatur

Innbo  Ja / Nei

Virkning fra (måned:)

Forsikringer

Grunnfors.  Ja / Nei

Virkning fra (måned):

Stillingskode Lønnstrinn   Stillingsandel

Faks.
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Klaus Jøran Tollan
Høgskolen i Hedmark,
Avd. for lærerutdanning
Holsetgt. 31, 2300 Hamar
Telefon: 62 51 76 62
E-post: klaus.tollan@luh.hihm.no

�������

Anne Woje
Fredrikstad bibliotek,
Boks 100, 1601 Fredrikstad
Telefon: 69 38 34 33
Telefaks: 69 38 34 34
E-post: annew@fredrikstad.folkebibl.no

����

Inger Lise Strømme
Trondhjemsveien 7,
0560 Oslo
Telefon: 22 67 84 33
E-post: ingli-st@online.no

���
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Birgitta Lund-Grønberg
Valler videregående skole
Brynsveien 46, 1300 Sandvika
Telefon: 67 80 57 50
Telefaks: 67 80 57 51
E-post:
birlund11@vgs.pilot.akershus-f.kommune
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Torun Torsteinsrud
Høgskolen i Oslo
Avd. for JBI
Pilestredet 52, 0167 Oslo
Epost:
torun.torsteinsrud@stud.jbi.hioslo.no
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Lillian E. Rushfeldt
Aust-Finnmark fylkesbibliotek
Boks 615, 9801 Vadsø
Telefon:  78 95 34 00
Telefaks: 78 95 36 24
E-post: lillian@vadso.folkebibl.no
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Helga Amdal Stensen
Kvæfjord bibliotek
9410 Borkenes
Telefon:  77 09 34 44
Telefaks: 77 09 34 44
E-post: kvaefjord.bibliotek@online.no
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Kjersti Svendsen
Norsk luftfartsmuseum
Pb. 1124, 8001 Bodø
Telefon:  75 50 78 63
Telefaks: 75 50 78 51
E-post: kjersti.svendsen@luftfart.museum.no
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Morten Haugen
Ørland folkebibliotek
7130 Brekstad
Telefon: 72 52 42 72
Telefaks: 72 52 53 10
E-post: orland@online.no
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Rannei Husby Furre
Kristiansund folkebibliotek
Postboks 163, 6501 Kristiansund N.
Telefon: 71 58 67 50
Telefaks: 71 58 67 59
E-post: ranneif@online.no

���������%�
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Lise Vik-Haugen
Sogndal vidaregåande skule
Trolladalen 28, 5800 Sogndal
Telefon: 57 67 64 00
Telefaks: 57 67 64 90
E-post: lisev-h@online.no
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Siri Sjursen
Hordaland fylkesbibliotek, Fylkeshuset,
5020 Bergen
Telefon: 55 23 93 74
Telefaks: 55 23 93 79
E-post:siri.sjursen@hordaland-f.kommune.no
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Elisabeth Dyvik
AS Norske Shell
Undersøkelse og produksjon
Boks 40, 4056 Tananger
Telefon:  51 69 34 29
Telefaks: 51 69 30 30

����


Anne Kristin Undlien
Kristiansand folkebibliotek
Postboks 476, 4611 Kristiansand
Telefon: 38 02 91 65
Telefaks: 38 02 91 63
E-post: anne.kristin.undlien@krkom.no
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Elisabeth Bergstrøm
Porsgrunn bibliotek
Floodsgate 1, 3909 Porsgrunn
Telefon: 35 54 71 71
Telefaks: 35 55 90 93
E-post:  elisabet@PorsBib.bibsyst.no
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Grethe Olaussen
Holmestrand bibliotek
Langgt. 82, 3080 Holmestrand
Telefon: 33 05 10 45
Telefaks: 33 05 37 84
E-post: grolauss@online.no
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Anne Stenhammer Skjæret
Røyken videregående skole
3440 Røyken
Telefon:  31 29 22 41
Telefaks: 31 29 22 10
E-post: askjaret@online.no
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Randi Rønningen
BFs sekretariat,
Lakkegata 21,
0187 Oslo
Telefon jobb: 22 17 04 95
Faks: 22 17 04 96
Telefon privat: 22 19 56 41
Epost-adresse: randi.ronningen@bibforb.no

���������	
��
����������*
�'

��*
���������
'
May Line Angell, Hammerfest bibliotek
Siri Kolle, Fredrikstad bibliotek, Avd. Onsøy
Steinar Lakså, Forlagssjef, Meråker
Hanne Fosheim, Fylkesbiblioteket i Akershus
Kari Lifjell, Deichmanske bibliotek
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Siri Sjursen
Hordaland fylkesbibliotek,
Fylkeshuset,
5020 Bergen
Telefon jobb: 55 23 93 74
Faks: 55 23 93 79
Telefon privat: 55 93 21 83
Epost-adresse: siri.sjursen@hordaland-f.kommune.no
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Mona Magnussen, Troms fylkeskommune
Ingebjørg Aagre, Aust-Agder fylkesbibliotek
Aasa Storlien, Brønnøy folkebibliotek
Aud Guttu, Rælingen bibliotek
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Leder: Randi Rønningen

Organisasjons-
sekretær: Sølvi Karlsen

Adresse: Lakkegt.21,
0187 Oslo

Telefon: 22 17 04 95
Fax: 22 17 04 96

Elektronisk post: bf@bibforb.no
URL: http://www.bibforb.no
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«Biblioteker og teatre
biografer museer og kirker
fortæller at i mennesket er
erindringen om en himmelsk oprindelse
endnu ikke helt udslukt»

Fra diktet «Menneskets oprindelse» av Maria Giacobbe
Trykt i «Morgendagens muligheder»,

København : bibliotek 70, 1984
(Pamflet ; 15)
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