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Abonnement

Abonnement på «Bibliotekaren» kos-
ter kr. 270,- pr. år. Beløpet betales
inn til BFs postgirokonto
0825.0817062 eller bankgiro
6039.05.64093. Merk innbetalingen
«Abonnement 2000».

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

Annonser

Det er samme pris for stillingsannon-
ser som for firma-annonser. Annon-
ser prises etter et system med mo-
duler på 1/8 side (A4). Modulprisen
synker med antallet man kjøper, slik
at prisene blir:
1/8 side kr.   500
2/8 side kr. 1000
3/8 side kr. 1400
4/8 side kr. 1800
5/8 side kr. 2100
6/8 side kr. 2400
7/8 side kr. 2600
8/8 side kr. 2800
23 % mva. kommer i tillegg.
Det kan gis rabatt ved bestilling av
flere annonser under ett. Alle
henvendelser om annonser rettes
til Bibliotekarens redaksjon,
Runnen 4, 6800 Førde,
tlf. 91 31 80 01, faks 99 14 14 76,
epost: erlingbergan@hotmail.com

Annonser sendes redaksjonen, som
filer vedlagt epost-sendinger (attach-
ments), som tekst i selve epost-sen-
dingen, på diskett eller i vanlig brev.

Levering av stoff

Artikler, annonser og annet stoff sen-
des redaksjonen innen deadline.
Foretrukket tekst-format er Word el-
ler WordPerfect. Vi mottar helst stof-
fet som filer vedlagt epost-sendin-
ger (attachments), som tekst i selve
epost-sendingen eller på diskett i
vanlig postsending. Men vi mottar
selvfølgelig også stoff som kommer
på papir i vanlig postending eller på
faks.

Lederen har ordet

Siri Sjursen
Forbundsleder

Er Bibliotekarforbundet tilbake til utgangspunktet? Der vi sto og banket
på døren til Akademikernes Fellesforbund i 1993, etter stiftelsen i juni
samme år. Noen vil kanskje huske at AF ikke fant oss verdige til å bli tatt
opp i første runde. Først fra 1. januar 1995 fikk BF status som medlemsfor-
bund i AF. Fra året etter fikk BF status som selvstendig part i lokale
forhandlinger på linje med de andre små forbundene i det som ble kalt 13-
gruppen. Vi er nå halvveis inne i det sjette året sammen med andre
profesjonsforbund med høgskoleutdanning som største fellesnevner. Men
det AF vi sluttet oss til, ser helt annerledes ut i dag. Et sterkt svekket og
redusert AF er vedtatt avviklet medio 2001. BF, som alle de andre AF-
forbundene, får ett år på oss til å finne en ny tilhørighet, nye allierte, slik
at vi blir i stand til å opprettholde rettighetene våre.

I de siste to-tre årene har det skjedd store endringer, endringer som alle
har pekt en vei – om en ser det i ettertidens lys. De akademiske forbun-
dene, dvs de med minst fem års akademisk utdanning, har brutt ut og
dannet den hittil fjerde hovedorganisasjonen for arbeidstakere i Norge:
Akademikerne. Da NITO fulgte etter ved årsskiftet 1998/99 – og noen flere
med dem – begynte det å se bekymringsfullt ut for alvor. De to gjenvæ-
rende store og mektige, Norsk Lærerforbund og Norsk Sykepleierforbund,
hadde i realiteten ingen likeverdig motvekt, bare småmorter, igjen å bryne
seg på eller å ta hensyn til. Og småmortene har sprellet og svømt for livet,
dels mot, for sammen å agere store og sterke og verdifulle, eller for
simpelthen ikke å bli slukt, dels med, når ingenting annet nyttet eller når
vi fikk nippe til samme åtet. Men det er forhandlingssammenslutningenes
skjebne og stadige utfordring – en må lære seg teknikker og spilleregler
for å delta og gjøre seg berettiget sin del av godene.

Bente Slaatten uttalte til Aftenposten den 22.6. at NSF ikke har bruk for
sånne som bibliotekarer eller kateketer. De vil greie seg bedre alene. NSF
ville nok kun vært helt fornøyd med et justeringsoppgjør, der sykepleierne
tok hele kaken. Så fikk det heller stå ut med de andre? Forhandlingssyste-
met er jo slik at ikke alle kan få samtidig eller like mye. Nå gikk det ikke
slik i årets oppgjør. Mye takket være NSF og forhandlingsleder i AF-
kommune, Bente Slaatten, fikk alle høgskolegruppene innen AF uttelling
så det suste! For vi sto sammen om de kravene vi leverte! Også i AF-Oslo
kommune var det godt samhold og stor utholdenhet i forhandlingsløpet.
Det er vi oppriktig takknemlige og glade for. Men kanskje blir det siste
gangen på lenge at vi får uttelling sentralt.

I fjor på disse tider fikk vi et håp om en vei videre for AF: Forslag om en
ny hovedorganisasjon sammen med YS og Politiets Fellesforbund ble
lansert. Utfra analyser og filosoferinger rundt et arbeidsliv i sterk endring
– tenk på kompetansesamfunnet eller globale perspektiv, tenk på
økningen i tjenesteytende yrker og reduksjon i tradisjonell produksjon –
og endringer i offentlig sektor, der høgskolegruppene først og fremst hører
hjemme - syntes tiden moden for en nyskaping, en nyskaping med bredde
og størrelse som kunne danne en reell motvekt til LO. Forsøket har
strandet. AF går i oppløsning.

Bibliotekarforbundet har ikke strandet! Vi er kvitt et meget vanskelig
valg: Tilslutning eller ikke til en ny HO med store motsetninger. Nå tar vi
en tenkepause der vi ser på egne aktiva og prioriteringer, og der vi skal se
oss grundig om i verden etter andre å slutte oss til. BF vil aldri kunne bli
stor og vil derfor alltid være tvunget til å se pragmatisk på mulighetene
som foreligger. Vi skal heller ikke se på oss selv som så sære at andre ikke
”har bruk for oss”. Vi er avhengig av ekte solidaritet, dette gamle heders-
begrepet, som er ikke bare å ta imot, men selv å bidra og yte igjen.

Bibliotekarforbundet er ikke tilbake til utgangspunktet: Vi har en
historie, om den er kort. Vi har passert 1000 medlemmer. Vi har samlet
masse erfaring og bygget opp kompetanse og nettverk, lokalt og sentralt.
Vi er svømmedyktige og skal nok takle et åpent havstykke. Bare hold
sammen! 



Side 4 Bibliotekaren - 7/2000

... spaltelangs ...

... spaltelangs ...

Høgskolegruppene, deriblant bibliotekarer, ble
klart prioritert i årets hovedtariffoppgjør for
fylkeskommunalt og kommunalt ansatt. BFs
medlemmer i KS-området får et lønnsløft på
mellom 7 200 og ca 30 000 kroner i løpet av to
år. Det er i tillegg satt av betydelig pott til
lokale forhandlinger. Dessuten skal en femte
ferieuke innføres.

Fire nye feriedager

Ferien utvides med to dager i 2001 og to dager i 2002. Sammen
med Gro-dagen blir dette en hel ferieuke. Dermed har vi fått en
femte ferieuke i offentlig sektor. Til tross for at BFs landsmøte
har vedtatt å prioritere lønn framfor sosiale goder, kan vi vel
alle være enige om at vi gjerne tar med oss dette godet.

Tabelltillegg: kr. 5 000 + kr. 2 200.

I hele offentlig sektor ble det gitt kronetillegg på lønns-
tabellene. Det betyr at brutto årslønn for alle trinn i lønns-
tabellen øker med et bestemt beløp. Dermed får alle dette
tillegget.
- År 2000: Det gis et tillegg på kr. 5 000 på lønnstabellen med

virkning fra 1.5.2000.
- År 2001: Det gis et tillegg på kr. 2 200 på lønnstabellen med

virkning fra 1.5.2001.

Lokale forhandlinger: 1.5% og 0.9 %.

I KS-området er det satt av en betydelig pott til lokale forhand-
linger.
- År 2000: Det avsettes en pott på 1.5 % pr. 1.8.2000 til lokale

forhandlinger.
- År 2001: Det avsettes en pott på 0.9 % pr. 1.11.2001 til

lokale forhandlinger.
Årets lokale forhandlinger skal være gjennomført innen
1.11.00.

Det er viktig at de av BFs medlemmer som bare har fått tabell-
tillegget i årets sentrale forhandlinger, benytter anledningen til
å rette opp dette lokalt. Det gjelder først og fremst bibliotek-
sjefer og fylkesbiblioteksjefer. Skolebibliotekarer kan ha fått
uttelling enten det er grunnkoden, 7026, eller avdelingsleder-

Resultatet av årets lønnsoppgjør i KS-området:

Mellom 7 200 og ca
30 000 kroner til BFs
medlemmer på to år!
Siri Sjursen
Forbundsleder

Franske forfattere truer
gratisprinsippet

Mange av Frankrikes fremste forfat-
tere forlanger at bøkene deres blir
trukket ut av samlingene i franske
folkebibliotek, skriver det seriøse
ukebladet Le Point. Blant dem er
Nobelprisvinnerne Claude Simon og
Elie Wiesel, samt 12-15 vinnere av
den prestisjetunge Goncourt-prisen.
Disse har lagt merke til utviklingen
av gratis utlån i de franske bibliote-
kene, fra 59 millioner i 1980 til 154
millioner i 1999 (ca. 3 utlån pr. inn-
bygger). Boksalget ligger på rundt
310 millioner, og forfatterne ser et
inntektstap som ikke er kompensert
for, slik det er gjort i Skandinavia og
Storbritannia.

Forfattere i Frankrike har hatt rett
til kompensasjon, siden 1957 ved lov,
og siden 1992 gjennom et EU-direk-
tiv, men ingenting har skjedd. Med
støtte fra sentrale kulturpersoner og
politikere, vil de i stedet at bruken
av folkebiblioteket skal koste den
enkelte 125 kroner årlig, eller 7 kro-
ner pr. lån, for å ordne kompensa-
sjonen.

Det bemerkes at folkebibliotek har
råd til andre media, men ikke råd til
å betale kompensasjon for åndsverk.
Men andre, mindre kjente forfattere
er i mot å bryte prinsippet om gratis
tilgang til lesestoff. Claudine
Belayche, president i den franske
bibliotekforeninga, mener at staten
skal betale kompensasjonen, slik til-
fellet er ellers i Europa. Men i mel-
lomtida er spørsmålet om folke-
bibliotekene har rett til å låne ut
intellektuell eiendom mot eierens
vilje.

Fakta om Akademiker-
nes Fellesorganisasjon

Som det går fram av oppslag i dette
nummeret av Bibliotekaren, har AF
vedtatt å nedlegge seg selv fra som-
meren 2001. Det ble resultatet av



Side 5Bibliotekaren - 7/2000

... spaltelangs ...

... spaltelangs ...

koden, 7027, som brukes. Det vil være noen som ligger over
eller høyt oppe i disse lønnsplasseringene, og derfor ikke har
oppnådd tillegg sentralt. Dere bør fremme krav om ny stillings-
kode som avdelingsleder bibliotek, 7027, og/eller gjenopprette
oppståtte skjevheter. De av medlemmene som har tatt i bruk
konsulentkodene, vil være i samme situasjon.

Sentrale lønnstiltak

Bibliotekar, stillingskode 7026, får ny minstelønn i lønns-
rammekode 10.1.

I Riksmeklingsmannens skisse er det listet opp 17 grunnlønns-
plasserte stillinger i lønnsstruktur 2 som får ny minstelønn i
lønnsramme 10.1 fra 1. mai i år. Lønnsramme 10 er samtidig
hevet. Fram til 1.5.00 var minstelønn for bibliotekarer lønns-
rammekode 7.1. Relasjonen mellom gammel og ny minstelønn
framgår av denne tabellen:

Overføringstabell fra lønnsramme 7 til lønnsramme 10:

Andre avtaleår – 2001: Opprykk til lønnsrammekode 10.2
etter 16 år.

Det vil ikke bli ført sentrale forhandlinger i 2001. Neste års
lokale pott, feriedager og sentrale justeringer er allerede
fastsatt i årets oppgjør.

Neste år skjer justeringene ved at de stillinger som fra 1.5.00
fikk ny grunnlønnsplassering i lønnsrammekode 10.1, får
opprykk til lønnsrammekode 10.2 etter 16 års ansiennitet.

Lønnsansiennitet:
Lrk = Lønnsrammekode: 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år

Lønnstrinn:
Gammel minsteønn: Lrk 7.1 20 20 21 21 23 29 Lrk7.2/ltr.27
Ny minstelønn fra 1.5.00: LRK 10.1 (ny) 23 24 25 27 29 31 31

�

(Nytt lønnstrinn er uthevet) Lønnsansiennitet:
0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år

Virkningstidspunkt: Lønnsramme: Lønnstrinn:
Lønn før 1.5.00 7.1 20 20 21 21 23 26
Lønn fra 1.5.00 10.1 23 24 25 27 29 31
Lønn før 1.5.00 7.2 21 21 22 22 24 27
Lønn fra 1.5.00 10.1 23 24 25 27 29 31
Lønn før 1.5.00 7.3 22 22 23 23 25 28
Lønn fra 1.5.00 10.1 23 24 25 27 29 31
Lønn før 1.5.00 7.4 26
Lønn fra 1.5.00 10.1 29   fra 0 til 10 års ans., deretter: 31
Lønn før 1.5.00 7.5 27
Lønn fra 1.5.00 10.1 29   fra 0 til 10 års ans., deretter: 31
Lønn før 1.5.00 7.6 28
Lønn fra 1.5.00 10.1 29   fra 0 til 10 års ans., deretter: 31
Lønn før 1.5.00 7.7 29
Lønn fra 1.5.00 10.1 29   fra 0 til 10 års ans., deretter: 31
Lønn før 1.5.00 7.8 30
Lønn fra 1.5.00 10.4 31
Lønn før 1.5.00 7.9 31
Lønn fra 1.5.00 10.4 31
Lønn før 1.5.00 7.9 32
Lønn fra 1.5.00 10.5 32

organisasjonens representantskaps-
møte 21. juni. I den forbindelse er
det interessant å se hva AF består
av, nå i sitt nest siste leveår.
Medlemstall som ligger til grunn for
stemmegiving på representantskaps-
møtet, gjelder antall yrkesaktive
medlemmer i det enkelte forbund til-
sluttet AF. Så selv om det i AFs 18
tilsluttede forbund i alt var 116.500
medlemmer ved siste årsskifte, er det
de 96.351 yrkesaktive medlemmene
som teller med under avstemminger.
For Bibliotekarforbundet innebærer
dette at det er våre 920 yrkesaktive
medlemmer pr. 1. januar 2000 som
gjelder under avstemminger. Det
største forbundet i AF er Norsk Sy-
kepleierforbund, med 49.155 yrkes-
aktive medlemmer. Lærerlaget har
29.709 yrkesaktive medlemmer. Det
er disse to som  skiller seg ut i stør-
relse. På tredjeplass kommer Norske
Fysioterapeuters Forbund med 6.019
yrkesaktive medlemmer.

Bibliotekarforbundet har som kjent
sine lokaler i Lakkegata 21, der også
tre andre AF-forbund holder hus.
Norsk Ergoterapeutforbund er det
største, med 1.735 yrkesaktive med-
lemmer. I samme etasje som BF lig-
ger Norsk Radiografforbund og Norsk
Skolelederforbund, med hhv. 1.266
og 1.212 yrkesaktive medlemmer. Et
forbund som kan vise seg å være in-
teressant å ha kontakt med for BF i
det kommende året, Universitets- og
høgskoleutdannedes forbund (UHF),
holdt også til i Lakkegata 21 tidli-
gere. De har 1.714 yrkesaktived med-
lemmer. Det minste forbund som er
tilsluttet AF, er Skattefogdenes
Landsforening, med kun 16 yrkesak-
tive medlemmer. Det er i alt 7 for-
bund i AF som har mindre enn 500
yrkesaktive medlemmer.

AF ble etablert i 1975, og hadde på
det meste rundt en kvart million
medlemmer. Bibliotekarforbundet
søkte første gang om opptak i AF i
1993, men manglet litt på å få det
nødvendige 3/4-flertall til å bli tatt
inn fra årsskiftet 1993/94. Året et-
ter gikk det greitt, og fra 1. januar
1995 har BF vært medlem av denne
hovedsammenslutninga.
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Opprykket gis med virkning fra 1.7.01. Dette vil si til 32 = ett
lønnstrinn.

Våre avansementsstillinger får ny minstelønn i lønns-
rammekode 11.1.

Avansementsstillinger og ”øvrige stillinger” (se vedlegg 1 A til
hovedtariffavtalen), som er tilknyttet de grunnlønnsplasserte
stillingene som har fått ny minstelønn i kønnsrammekode 10.1,
gis i følge skissen ”tilsvarende overføring fra lønnsramme 8, 9
og 10 til lønnsramme 11, med virkning fra 1.mai i år. Lønns-
ramme 11 er samtidig hevet.

For Bibliotekarforbundets medlemmer  gjelder den nye minste-
lønnen for disse stillingene:
- Bibliotekar I, stillingskode 7593
- Distriktsbibliotekar, stillingskode 6112
Fram til 1.5.00 var minstelønn for disse stillingene lønns-
rammekode 8.1. Relasjonen mellom gammel og ny minstelønn
framgår av denne tabellen:

Avdelingsleder bibliotek i stillingskode 7027 heves til
lønnstrinn 34.

I riksmeklingsmannens skisse står det listet opp en rekke
lederstillinger. De som var tilsatt i disse stillingskodene pr.
30.04.2000, og som er i lavere lønnstrinn enn 34, gis et
opprykk til lønnstrinn 34. Opprykket gis virkning fra 1.5.00.
Dette er et engangsløft og ikke en generell heving av minste-
lønnen.

�

Lønnsansiennitet:
Lrk = Lønnsrammekode: 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år

Lønnstrinn:
Gammel minsteønn: Lrk 8.1 21 21 21 23 25 29
Ny minstelønn fra 1.5.00: LRK 11.1 25 26 27 29 31 33

(Nytt lønnstrinn er uthevet) Lønnsansiennitet:
0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år

Virkningstidspunkt: Lønnsramme: Lønnstrinn:
Lønn før 1.5.00 8.1 21 21 21 23 25 29
Lønn fra 1.5.00 11.1 25 26 27 29 31 33
Lønn før 1.5.00 8.2 22 22 22 24 26 30
Lønn fra 1.5.00 11.1 25 26 27 29 31 33
Lønn før 1.5.00 8.3 23 23 23 25 27 31
Lønn fra 1.5.00 11.1 25 26 27 29 31 33
Lønn før 1.5.00 8.4 29
Lønn fra 1.5.00 11.1 31   fra 0 til 10 års ans., deretter: 33
Lønn før 1.5.00 8.5 30
Lønn fra 1.5.00 11.1 31   fra 0 til 10 års ans., deretter: 33
Lønn før 1.5.00 8.6 31
Lønn fra 1.5.00 11.1 31   fra 0 til 10 års ans., deretter: 33
Lønn før 1.5.00 8.7 32
Lønn fra 1.5.00 11.4 33
Lønn før 1.5.00 8.8 33
Lønn fra 1.5.00 11.4 33
Lønn før 1.5.00 8.9 34
Lønn fra 1.5.00 11.5 34
Lønn før 1.5.00 8.10 35
Lønn fra 1.5.00 11.6 35

Overføringstabell for avansementsstillinger og øvrige stillinger:

FAIFE blir aktive under
IFLA-konferansen
i Jerusalem

Under den kommende IFLA-konfe-
ransen i Jerusalem 13. - 18. august,
vil ytringsfrihet og fri tilgang til in-
formasjon bli satt på dagsorden ved
flere anledninger. IFLA har en egen
komité og et eget kontor for dette
virksomhetsområdet, forkortet til
FAIFE. Det står for «Free Access to
Information and Freedom of
Expression». Fra FAIFE-kontoret i
København blir det meldt om en
rekke programposter som gjelder
disse spørsmål. Allerede første dagen
vil FAIFE-komitéen levere sin årsrap-
port «Report to IFLA Council on
FAIFE 1999-2000». Den blir presen-
tert av komitéens formann Mr. Alex
Byrne. Mandag 14. august blir det
gjesteforelesning med professor Said
Zeedani fra det palestinske Al-Quds
University i Jerusalem, under titte-
len «Issues related to academic
freedom and freedom of expression
and democratization in the Arab
world». Han er nylig utnevnt til
«UNESCO Chair of Freedom of
Expression». Tirsdag 15. august pre-
senterer Frode Bakken og Carsten
Frederiksen sin rapport om bibliotek-
situasjonen i Kosovo, etter
undersøkelsesturen de foretok for et
halvt år siden, med fyldig dekning i
Bibliotekaren etterpå.  Samme da-
gen blir det en sesjon om «Access to
information: Challenges to Equitable
and Universal Access», hvor spørs-
mål om analfabetisme, sensur, copy-
right og teknologi vil bli tatt opp.

Onsdag 16. august kan de som vil bli
kjent med den norske gaven til det
nye biblioteket i Alexandria. « The
Alexandrina Database», som dreier
seg om sensurerte bøker, blir presen-
tert av forfatter og prosjektleder
Mette Newth. Torsdag 17. august av-
holder FAIFE workshop sammen med
IFLAs seksjon for bibliotekforskning.
Tittelen på denne workshop-en er
«Libraries and Codes of Ethics». Det
blir innledninger av Thomas J.
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Ved nye stillingsannonseringer vil arbeidsgiver fortsatt kunne
sette minstelønn for stillingskode 7027 i lønnstrinn 30. Her
gjelder det for de tillitsvalgte å følge nøye med, påvirke
lønnsfastsettelsen helst før utlysing, og ta fatt i søkere for råd
og veiledning i ansettelsesprosessen. Arbeidsgiver har nå gitt et
klart signal om at disse mellomlederstillingene er verdt minst
lønnstrinn 34.

Opprykk for de som i dag avlønnes i lønnsramme 10, 11 og
12.

BF har noen medlemmer som ikke er ansatt i noen av stillingen
som er nevnt over. Av disse vil de som er avlønnet i lønns-
ramme, 7, 8 eller 9 fortsette i samme lønnstrinn (saksbehandler,
konsulent). Disse lønnsrammene er nemlig ikke endret. De som
i dag er avlønnet i lønnsramme 10, 11 eller 12, kan derimot få
et tillegg som følge av at disse lønnsrammene er endret med
virkning fra 1.5.00. Dette gjelder imidlertid bare enkelte av
plasseringene i hver lønnsramme.

Nedenfor er nye lønnstrinn uthevet, mens lønnstrinn før 1.5.00
står i parentes.

Medlemmer i APO-området kommune.

Vanligvis blir resultatet for medlemmene i APO-området kom-
mune en blåkopi av resultatet i KS-området. Resultatet forelig-
ger ikke formelt enda. 

Lønnsansiennitet:
0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10  år

Lønnsrammekode: Lønnstrinn:
10.1 23 (22) 24 (22) 25 (23) 27 (25) 29 31
10.2 24 (23) 25 (23) 26 (24) 28 (26) 30 32
10.3 25 (24) 26 (24) 27 (25) 29 (27) 31 33
10.4-10.10 31-37 (uavhengig av ansiennitet)

Lønnsramme 10 - endringer per 1.5.2000:

Lønnsansiennitet:
0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10  år

Lønnsrammekode: Lønnstrinn:
11.1 25 (24) 26 (24) 27 (25) 29 (27) 31 33
11.2 26 (25) 27 (25) 28 (26) 30 (28) 32 34
11.3 27 (26) 28 (26) 29 (27) 31 (29) 33 35
11.4-11.10 33-39 (uavhengig av ansiennitet)

Lønnsramme 11 - endringer per 1.5.2000:

Lønnsansiennitet:
0 år 2 år 4 år 6 år 8 år

Lønnsrammekode: Lønnstrinn:
12.1 27 (26) 29 (26) 31 (27) 33 (31) 35
12.2 28 (27) 30 (27) 32 (28) 34 (32) 36
12.3 29 (28) 31 (28) 33 (29) 35 (33) 37
12.4-12.10 35-41 (uavhengig av ansiennitet)

Lønnsramme 12 - endringer per 1.5.2000:

Froehlich fra det amerikanske Kent
University og Antonieta Vigario fra
Portugal. Og for FAIFE avsluttes IFLA-
uka i Jerusalem med internt møte i
komitéen fredag 18. august.

Øremerkede tilskudd inn
i rammetilskuddet til
kommunene

Torsdag 15. juni ble
Kommunalkomiteens innstilling om
St.prp. nr. 62 - «Kommuneøkonomi-
proposisjonen 2001», behandlet i
Stortinget. Høyre og Arbeiderpartiet
sikret at tilskuddet «innlemmes i
inntektssystemet med vanlige
overgangsordninger slik at man får
tid til en omstillingsperiode». Høyre
og Arbeiderpartiet ønsket også at til-
skudd til bokbusser i samiske områ-
der blir opprettholdt som eget til-
skudd - på Kulturdepartementets
budsjett - eller på Sametingets bud-
sjett. Den summen som skal overfø-
res til rammetilskuddet blir dermed
ca. 16 millioner kroner, melder NBFs
leder Frode Bakken på bibliotek-
vesenets felles postliste.

I følge Bakken innebærer nedtrap-
pingen for den enkelte tilskudds-
mottager over en femårsperiode slik:
1.år (2001) får man (fylkeskom-
mune/kommune/bibliotek) 80 % av
tidligere tilskudd direkte som tidli-
gere. 20 % av den samlede tilskudds-
andel vil bli fordelt via inntekts-
systemet til kommuner og fylkes-
kommuner etter de kriterier som til
enhver tid eksisterer for inntekts-
systemet uavhengig av om en har
mottatt tidligere øremerket tilskudd
eller ikke. 2. år (2002) får man 60 %
av tidligere tilskudd direkte som tid-
ligere. 40 % av den samlede
tilskuddsandel vil bli fordelt via
inntektssystemet til kommuner og
fylkeskommuner etter de kriterier
som til enhver tid eksisterer for
inntektssystemet uavhengig av om
en har mottatt tidligere øremerket
tilskudd eller ikke. 3. år (2003) får
man 40 % osv. og 60 % «etter krite-
rier .» 4. år (2004) får man 20 % osv.
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Etter fem ukers forhandlinger der det meste av tiden bestod av
venting, var oppgjøret i Oslo endelig i havn kl. 7.30 søndag 28.
mai - 28 dager på overtid! Men den som er tålmodig får som
regel sin belønning, og slik ble det også for de fleste av Oslo
kommunes bibliotekarer.

Den trauste generalist med mange år på baken ble årets
vinner i lønnsoppgjøret

Forventningene var skyhøye for alle oss som befinner oss i den
såkalte høyskolestige - lønnsstigen der de fleste med treårig
høyskoleutdanning befinner seg. Sykepleierne som har mange
av sine medlemmer i denne stigen gikk foran og profilerte
kravene og de var ikke snaue - 50.000 over en toårsperiode.
Slik gikk det dog ikke, men med over 20.000 mer i
lønnningsposen over en toårsperiode, samt en femte ferieuke
kan vel ingen være misfornøyde. Dette ble resultatet for
bibliotekarer i høyskolestigen med 16 års ansiennitet, inklusivt
det generelle tillegget på kr. 5000 dette året og kr. 2200 neste
år som alle arbeidstakere i Oslo kommune får. Det ble generelt
gitt ett lønsstrinn mer fra bunnen av stigen og tre trinn på
toppen. For bibliotekarene som ligger i alternativ to på stigen
betyr det to lønnstrinn høyere begynnerlønn og fire trinn mer
på toppen med 16 års ansiennitet.

Spesialistene både tapere og vinnere

For spesialbibliotekarene ser situasjonen litt annerledes ut.
Spesialbibliotekarene fikk noe, men ikke nok til å «markere» sin
posisjon.  Vi slipper imidlertid den uheldige situasjonen som vi
var i for to år siden, der grunnstigen tok igjen spesialbibliotekar-
ens direkteplassering og plutselig havnet ett lønnstrinn over
spesialbibliotekarene. Det unngikk vi ved at spesialbibliotekarene
ble flyttet over i en annen lønnsramme og dermed fikk to
lønsstrinn mer. Dermed er minstelønnen for spesialbibliotekar
lønnstrinn 34,  altså det samme som generalisten med full
ansiennitet. Det er klart at dette ikke er noen heldig situasjon,
siden spesialbibliotekarstillingen må betraktes som en
avansementstilling, men sett i et helthetsperspektiv kunne
situasjonen ha vært atskillig verre. Atskillige spesialbibliotekarer

Kirsten Leth Nielsen
Hovedtillitsvalgt for
BFs medlemmer i
Oslo kommune

Ingen tvil etter årets tariffoppgjør i Oslo kommune:

Bibliotekarene er en
av de store vinnerne
i oppgjøret!

Stilling         År 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bibliotekar (gml)23 24 25 26 27 28 29 30
Bibliotekar (ny) 25 26 27 29 30 31 32 33 34

Høyskolestigen:

og 80 % «etter kriterier .» 5. år
(2005) er omstillingsperioden avslut-
tet.

Hva den enkelte kommune og fyl-
keskommune fra og med 2005 får
«etter kriterier» via inntektssystemet
med basis i et utgangspunkt på 16
mill (2000)-kr vil være helt avhen-
gig av hvordan den enkelte kommune
og fylkeskommune kommer ut i for-
hold til «kriteriene» uavhengig av
tidligere øremerkede tilskudd til
bokbussdrift, forteller Frode Bakken
til postlista.

Nominasjoner til
Årets bibliotek er i gang

Fra midt i Norge får vi melding om
at Norsk bibliotekforening, avd Sør-
Trøndelag, har nominert Biblioteket
for helse og sosialfag ved Høgskolen
i Sør-Trøndelag til den nasjonale pri-
sen Årets Bibliotek. Nominasjonen er
begrunnet i at «biblioteket på en
glimrende måte har vist hva som kan
oppnås gjennom samspill mellom
flere heldige forhold: bevissthet fra
høgskoleavdelingen ledelse, tilstrek-
kelige rammer, gunstige lokaler og
et motivert, kompetent og reflektert
personale i biblioteket.» Det er gått
5 år siden Høgskolen i Sør-Trønde-
lag (HIST) ble etablert, og i denne
perioden har «biblioteket på en fin
måte greid å «smelte sammen» bi-
bliotekene for 7 grunnutdanninger,
til ett bibliotek», heter det fra for-
slagsstillerne. Det blir videre frem-
hevet at bibliotekundervisningen ved
HIST er timeplanfestet, at bibliote-
ket også tilbyr andre opplærings-
tjenester for ansatte og studenter, og
at biblioteket har gode og informa-
tive hjemmesider (se: http://
www.ahs.hist.no/adm/bib/). «Perso-
nalet er hyggelig og imøtekom-
mende. Høgskolebiblioteket er selv-
sagt først fremst rettet mot skolens
ansatte og studenter, men det er et
åpent og utadvendt bibliotek som
mottar brukere også fra andre mil-
jøer», heter det også i begrunnelsen,
som er forfattet av Solveig Taylor,
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har langt mindre enn 16 års ansiennitet og for dem vil en
plassering i lønnstrinn 34 uansett være meget bra. Dessuten er
årets oppgjør ennå ikke over - før 1. oktober skal den lokale
lønnspotten være fordelt og her kan både de som ikke fikk noe
utover det generelle tillegget på kr. 5000 og de som har kommet
dårlig ut etter de sentrale justeringer fremme krav.

Spesialbibliotekarene

Gammel ramme 65802 lønnstrinn 32
Ny ramme 65902 lønnstrinn 34

Noen fikk bare det generelle tillegget

Enkelte fikk ingenting i justeringsoppgjøret. Det gjelder spesielt
ledere på forskjellige nivåer. For dem vil det være naturlig å
fremme krav ved de lokale forhandlinger.

Stor lokal pott

I de lokale forhandlinger er det bestandig mange som krever og
lite å fordele. I år er situasjonen noe bedre. Potten som er satt
av til lokale forhandliger dette året er over tre ganger så stor
som i fjor ( 1999 ca. 36 mill. - 2000 ca. 116 mill.). I 2001 er
den lokale potten på ca. 62 mill., omtrent dobbelt så mye som i
1999. Når dette skrives er det ennå ikke vedtatt føringer
for de lokale forhandlinger. Partene sentralt skal bli enige om
retningslinjer for disse innen 1. juli. De lokale forhandlinger
skal som før nevnt være sluttført før 1. oktober.

Mer ferie til alle!

AF og dermed Bibliotekarforbundet hadde lønn og bare lønn som krav
dette året, men ingen er vel misfornøyd med en femte ferieuke som
innføres med to dager i 2001 og to dager i 2002. Den siste dagen har
vi allerede. Den fikk vi av Gro for mange herrens år siden.

Virkningstidspunkt for justeringsoppgjøret og de lokale
forhandlingene

De som har fått mer lønn fordi lønnsstigen er endret, samt de som får
lønnstrinn i de lokale lønnsforhandlingene vil få den nye lønnen fra 1.
juli.  Det betyr ikke at mer lønn blir utbetalt på lønnen som utbetales
i juni. Så rask er kommunen ikke og oppgjøret skal også først formelt
godtas/forkastes av alle fagforbund før utbetaling kan finne sted.
Men det betyr etterbetaling fra denne dato for alle medlemmer i
fagforbund som godtar forhandlingsresultatet.

Ingen sentrale forhandlinger til neste år

Årets oppgjør skiller seg ut fra andre års oppgjør på flere måter.
Aldri har et oppgjør strukket seg over så lang tid med nesten
en måned på overtid - det er ikke usannsynlig at vi kunne ha
fått en plass i Guinnes Rekordbok hvis vi hadde satset på det.
Ut over dette har vi i år fått det vi skal ha av justeringer både
for i år og for neste år. Til neste år vil det bare bli lokale
forhandlinger og de skal være avsluttet innen 15. juni 2001.
Det blir heller ingen forhandlinger om et generelt tillegg til
neste år. Det er allerede nå bestemt at alle skal få et tillegg på
kr. 2200 i år 2000, pr. 1. mai 2000. 

Marit Gunn Vikan og Eldrid Breivik
Hansen. Det er Turid Holtermann
som er avdelingsleder ved det nomi-
nerte biblioteket.

Har plateselskapene
teknologifobi?

Ønsker du å kjøpe det siste albumet
til favorittartisten din på digitalt
format? Glem det! - Plateselskapene
har teknologifobi, sier Svein Stave-
lin i Den norske Dataforening til
Newswire. I Norge er det omtrent
umulig å få kjøpt lovlige musikkfiler,
mens det behøves et minstemål med
dataferdigheter for å lete opp gratis
mp3-filer fra de utallige piratstedene
på internett. - Hovedgrunnen til at
det finnes så få lovlige nedlasting-
stilbud er at de fleste plateselskapene
ikke vil akseptere at deres artister
skal være tilgjengelig på mp3-format.
Dette formatet oppleves som usik-
kert når rettighetene til store inves-
teringer skal beskyttes, sier adminis-
trerende direktør Cato Strøm i TONO.

- Vi kunne godt tenke oss å lisensere
flere aktører for å få mp3-distribu-
sjonen inn i lovlige former, men vi
sitter kun med komponistrettigheter.
Plateselskapene har ofte både pro-
dusent- og utøverrettighetene, og får
derfor det avgjørende ordet, sier han.
TONO-direktøren forteller at veien til
nettdistribusjon er mye kortere for
usignerte artister og artister som for-
midler musikken sin gjennom eget
plateselskap.

Svein Stavelin i Den norske Data-
forening mener at bransjen lider av
teknologifobi. - Musikk er en av de
varene som er lettest og billigst å
omsette over nettet. Det er ingen
fraktkostnader, ingen leveringstid,
du bare laster ned filene og betaler
elektronisk. Likevel unngår musikk-
industrien generelt og norske plate-
selskap spesielt å omfavne internett-
teknologi. Det er utrolig bakvent.
Mens andre bransjer utforsker mulig-
hetene som internett og e-handel
åpner for, befinner plateselskapene

er ikke avsluttet, i og med at de
sentrale justeringsforhandling-

ene står igjen. Når disse også er i havn, vil Bibliotekaren bringe fyldig dekning av
resultatet også for bibliotekarene i det statlige tariffområdet.

Oppgjøret i staten ...
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Tekst & foto:
Erling Bergan

En forsommerdag år 2000 tikker det inn nok en innmelding til
Bibliotekarforbundet. I og for seg en hverdagslig sak. Men når
dette nye medlemmet gir BF et firesifret medlemstall for første
gang, er det grunn til å lage en aldri så liten markering. For
aldri tidligere har et fagforbund for bibliotekarer i Norge hatt så
mange medlemmer. Selv om vekstkurven for BFs medlemstall
var brattere for noen år siden, er tendensen helt klar: Vi
oppfattes i stadig større grad som det samlende forbundet for
bibliotekarer i Norge.

Det er Turid Skjørshammer som er medlem nr. 1000 i
Bibliotekarforbundet. Vi tok oss en tur til Turids arbeidsplass
og spanderte spesiallaget kake på henne. Og på BFs tillitsvalgte
på stedet, Elin Thomsen.  For det er alltid viktig å fremheve
rollen som tillitsvalgte og medlemmer i BF gjør når biblioteka-
rer velger å melde seg inn i forbundet.

Turid Skjørshammer begynte som førstekonsulent i Statens
Bibliotektilsyn 1. mars i år. Hun har hatt en lang karriere i
folkebibliotek og den kommunale kultursektoren, hovedsaklig
fra Skiptvet kommune. Bibliotekarutdanning har Turid fra
Statens bibliotekskole i 1977. Dette var de kampvillige 70-åra,
da også biblioteksektoren hadde sine viktige saker å kjempe for.
Den daværende biblioteklova hadde f.eks. ingen krav om at det
skulle være fagutdannet biblioteksjef i kommuner under 8.000
innbyggere. Man kunne derfor som nyutdannet bibliotekar
risikere å komme ut i en kommune der jobbinnholdet ditt var
som biblioteksjef, mens stillingskoden og lønnstrinnet var som
bibliotekar.

Dette vet Turid Skjørshammer noe om. For fra 1979 til 1982
verserte «Skiptvet-saken» i det norske bibliotekvesenet. I følge
bibliotekarer som var i Østfold på den tida, så de ei lita jente i
snekkerbukser komme freidig inn som ansvarlig for bibliotektje-
nesten i Skiptvet kommune, med  krav om stilling som biblio-
teksjef og lønnstrinn 20. Nei, sa kommunen. Jo, sa Turid, og
fikk støtte fra blant annet fagforeninga KBF. Turid var en
fighter. I 1983 ble hun biblioteksjef i kommunen. Og da
Skiptvet i 1988 gikk over til ny nemdstruktur, med hovedutvalg
for kultur, fikk hun stilling som kultur- og biblioteksjef.

Og det var nettopp denne stillinga som gjorde at hun fant det
naturlig med medlemskap i fagforeninga UHF (Universitets- og
høyskoleutdannedes fagforening). Det var der kollegaene
hennes befant seg. Medlemskapet holdt hun helt fram til nå i
år, da hun altså meldte seg inn i Bibliotekarforbundet.

- Men har du vært sammenhengende i Skiptvet helt fra 1977 til
i dag?

- Mesteparten av tida har jeg vært der. Men jeg har tatt til-
leggsutdanning, og vært borte fra kommunen på grunn av det.
Blant annet 20 vekttall på kulturlinja i Bø. Og det siste året har
jeg vært avdelingsbibliotekar i Askim.

Turid ble medlem
nr. 1000!

seg fremdeles i steinalderen, sier han
til Newswire.

580 000 nordmenn laster ned
musikkfiler og bare fire prosent be-
taler, viser tall fra Norsk Gallup. 84%
spiller musikkfilene utelukkende på
PC, mens ti prosent bruker mp3-spil-
ler. Syv av ti mp3-jegere er menn og
over halvparten er i aldersgruppen
13-29 år. I fjor sank plate-
omsetningen i Norge med 23 millio-
ner kroner. Den norske Dataforening
mener at dette kun er et forvarsel
om hva som er i gjære. Hvert år ta-
per den amerikanske musikk-
industrien over 45 milliarder norske
kroner på ulovlig mp3-distribuering,
blir det hevdet.

Søkning til
sivilbibliotekarstudiet

I juni-nummeret av Bibliotekaren
hadde vi et intervju med studieleder
Inger Cathrine Spangen på bibliotek-
studiet ved Høgskolen i Oslo. Der ble
vi presentert for søkningen til den
ordinære 3-årige bibliotekar-
utdanningen ved JBI. Men det er som
kjent også et 2-årig sivilbibliotekar-
studium ved JBI. Vi har spurt
Spangen om hvordan søkningen er
til dette studiet nå i sommer. Hun
opplyser at de nå har tatt opp 8 stu-
denter til sivilbibliotekarstudiet for
studieårene 2000-2002. Fra før har
de 8 studenter som er i ferd med å
avslutte 1. år av sivilbibliotekar-
studiet. En av disse studerer på del-
tid. 5 studenter holder på med 2. år
av dette studiet.

NBF og Bibliotek-
sentralen stimulerer
til ung IFLA-deltakelse

Norsk bibliotekforening og
Biblioteksentralen har i fellesskap
besluttet å iverksette et stimulering-
sprogram med sikte på å sikre at
norsk IFLA-deltagelse i større grad
preges av yngre deltagere. De ønsker
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- Og nå begynner du i Statens bibliotektilsyn. Hvilke arbeids-
oppgaver har du her?

- Jeg har fått mye interessant. Jeg jobber med bibliotek-
statistikken, det liker jeg godt. Produksjon av årboka hviler på
meg. Godkjenning av lokaler jobber jeg også med. Likeså
fordeling av statstilskudd. Og utdanningsopplegg for ikke-
fagutdannede biblioteksjefer, de som ikke har fått dispensasjon,
men innehar stillinga midlertidig, er også mitt ansvar nå. Så
har jeg fou-søknadene. Det gir et interessant innblikk i hva som
foregår i bibliotek-Norge. Jeg er blant annet med i to prosjekts-
tyrer. Det ene gjelder Hallingdal, der de jobber med bruk av
Aleph som redskap for sømløse bibliotektjenester for studenter
og skoleelever. Det andre gjelder Hordaland-prosjektet NELL,
som mange er kjent med.

- Og så har du altså valgt å organisere deg i Bibliotekar-
forbundet nå. Hvorfor det?

- Jeg regner ikke med å gå inn i noen kultursjefjobb igjen
seinere, så det å fortsette medlemskapet i UHF var i grunnen
ikke så naturlig. Kanskje jeg blir biblioteksjef igjen en gang?
Uansett, nå er jeg i en jobb som forholder seg til folke-
bibliotekene. Da er det naturlig å velge et forbund som har et
sterkt fellesskap med denne yrkesgruppa. Gjennom UHF har jeg

at dette iverksettes allerede fra kon-
feransen i Jerusalem 12. til 18. au-
gust i år, og gjør dette mulig gjen-
nom å tilby fullfinansiering for tre
personer. NBF finansierer ett og
Biblioteksentralen to stipender.
Hvert stipend er på ca 20.000 kro-
ner, som inkluderer påmeldings-
avgift, reise, opphold på hotell i Je-
rusalem og diett etter statens sat-
ser. Den enkelte som tilbys stipend,
må selv ordne med permisjon med
lønn og ta av egen ferie e.l. Som
aktuelle søkere regnes medlemmer av
NBF under 40 år som på en eller an-
nen måte er aktive i bibliotekfaglig
og/eller bibliotekpolitisk virksom-
het, som forplikter seg til å delta
aktivt under konferansen etter et
opplegg lagt av NBF og Biblioteks-
entralen med utgangspunkt i egne
ønsker, og som forplikter seg til å
formidle etter konferansen inntrykk
og opplevelser fra konferansen.

Om hva de ønsker å oppnå med dette
sier de to institusjonene: «Både NBF
og Biblioteksentralen mener at in-
ternasjonalt bibliotekarbeid er av
stor betydning. Det blir lett slik at
litt tilårskomne bibliotekledere og
ledere er selvsagte deltagere på IFLA-
konferanser mens andre praktisk talt
ikke har mulighet for å delta. Vi hå-
per tiltaket påvirker muligheten for
nyrekruttering slik at «forgubbing»
unngås. Norsk bibliotekforening sø-
ker om å få IFLA-konferansen til
Norge i 2005. Vi er i finalen og vår
konkurrent er Finland. Hvis vi vin-
ner, er det særskilt viktig å trekke
inn flere aktive og yngre med kunn-
skaper om IFLA. Hvis vi ikke vinner,
vil vi uansett oppnå at IFLA-interes-
sen styrkes og utvides i norsk
bibliotekvesen. Etter årets IFLA-kon-
feranse vil tiltaket bli evaluert og en
tar så stilling til om dette skal fort-
sette neste år.»

Søknadsfristen var satt til 29. juni
2000. En jury bestående av Geir Kjell
Andersland og Rolf Storm-Solberg fra
Biblioteksentralen og Frode Bakken
og Susanne Storrønningen fra NBF
tok endelig beslutning om hvem som
får de tre stipendene mandag 3. juli.

Turid Skjørshammer har fått et variert spekter av arbeids-
oppgaver i sin nye jobb i Statens bibliotektilsyn. Å skjære
kake for å markere henne som BF-medlem nr. 1000 kom som
en bonus, også for tillitsvalgt Elin Thomsen.
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jo dessuten vært medlem av AF i mange år, så den siden av
saken var grei.

- Har du fulgt med på framveksten og virksomheten til
Bibliotekarforbundet?

- Jeg leser tidsskriftet Bibliotekaren.  Fra perm til perm faktisk.
Det har fortalt meg mye om hva BF står for.

- Hva synes du om rolla BF har
spilt så langt?

- Bibliotekarforbundet oppfattes
nok ofte kun som en fagfore-
ning. Men BF må også fungere
bibliotekpolitisk, syns jeg. Som
et bibliotekpolitisk instrument.
Det er ikke for ingenting at
lærerne holder på som de gjør,
for å få kvalitet inn i skolen.
Lærere og bibliotekarer står for
øvrig i lignende forhandlings-
situasjoner. Vi bør også finne
våre alliansepartnere. Lærerne
har sett bibliotekarenes betyd-
ning. Det kan vi spille videre
på. Vi har på mange måter en
lignende jobb som lærerne, vi
jobber begge med formidling.

- Hva med lønnspolitikken til
BF?

- Jeg synes nok BF burde se
nærmere på avlønningen av
biblioteksjefer. De kommer
skeivt ut i forhold til andre
stillingskategorier i bibliote-
kene. Selv om jeg er førstekon-
sulent i staten nå, og organise-
rer meg selvsagt for å ivareta

egne interesser. Men jeg identifiserer meg sterkt med
biblioteksjefene. Dette har med rekruttering til biblioteksjef-
stillingene å gjøre. Og det er veldig viktig å få de beste bibliote-
karene i disse jobbene, til å videreutvikle bibliotektjenestene i
kommunene.

- Hvilke forventninger har du til medlemskapet ditt?

- Jeg håper BF vil jobbe for å få bibliotekaryrket like høyt
verdsatt og synlig som sjukepleierne og lærerne nå er i ferd
med å få til. BF må få fram betydningen av den jobben vi gjør,
av de tjenestene vi yter. Jeg er opptatt av at forbundet jobber
med sammenhengen mellom lønn og hvordan yrket blir verd-
satt. Ellers vil jeg vel være et medlem som betaler sin kontin-
gent, leser Bibliotekaren og engasjerer meg når det trengs.

Turid Skjørshammer er en reflektert og erfaren bibliotekar, som
vi gjerne profilerer som medlem nr. 1000. BFs tillitsvalgte i
Statens bibliotektilsyn Elin Thomsen fortjener også en honnør
for arbeidet hun har nedlagt. Det er en milepæl som er passert.
Hvor står den neste? Ved 1100 medlemmer? Hvilken arbeids-
plass greier å dra BF forbi den grensa? Utfordringa er gitt. 

�

<Alt> under <Ctrl>?

Øyvin Stav ved Sør-Trøndelag fylkes-
bibliotek minner om konferansen
«<Alt> under <Ctrl>?» som avvikles
i Trondheim 25. - 26. september
2000. Han melder at det strømmer
på med påmeldinger, men at de har
plass til flere. Konferansen inviterer
skole- og folkebibliotekmiljøet til
dypdykk i aktuelle tema som bl.a.:

* lærerens rolle som fagperson
   og veileder i jungelen av
   fagtekster
* barnebibliotekarens rolle og
   kompetanse som formidler
* nye trekk ved ungdoms forhold
   til teksten og skriftkulturen
* bibliotekutvikling i grunn- og
   videregående skole.

Arrangørene strekker første påmel-
dingsfrist (med en konferanseavgift
på kr. 1250,-) til 31. juli. Mer infor-
masjon om program og muligheter
for påmelding finnes på
www.st.fylkesbibl.no/aktuelt.

Database med
studietilbud

I forbindelse med oppretting av
Norgesuniversitetet er det laget en
database der en vil finne et bredt
utvalg av kurs- og studietilbud fra
de aller fleste institusjoner som gir
høgre utdanning i Norge, melder
Ruth Ørnholt i NBFs arbeidsgruppe
for oppfølging av kompetansere-
formen og fjernundervisning. I da-
tabasen finnes etter- og
videreutdanningstilbud fra norske
universitet og høgskoler. Databasen
er startet opp i første halvår 2000,
og vil bli kontinuerlig oppdatert og
utvidet. - Et nyttig hjelpemiddel for
bibliotekarer som ønsker å hjelpe
voksne folk med å finne fram i
tilbudsjungelen, - og for egen del,
melder Ruth Ørnholt. Basen finnes
på www.norgesuniversitetet.no/
frameset.htm.

- Jeg håper BF vil jobbe for å få bibliotekaryrket
like høyt verdsatt og synlig som sjukepleierne og
lærerne nå er i ferd med å få til, sier BFs medlem
nr. 1000, Turid Skjørshammer.
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Fag- og forskingsbibliotekene har en bestand av bøker og
tidsskrifter på til sammen 18 millioner bind ved utgangen av
1999. Tar man ut tidsskriftene, utgjør bestanden totalt vel 575
000 hyllemeter. Det er lengre enn fra Oslo til Trondheim.
Universitets- og høgskolebibliotekene hadde til sammen
nærmere to tredjedeler av den registrerte bestanden av bøker
og tidsskrifter, mens de offentlige spesialbibliotekene hadde
knapt 18 prosent. Nasjonalbiblioteket hadde vel 10 prosent,
mens resten var registrert ved de private spesialbibliotekene.
Dette går fram av den årlige fag- og forskningsbibliotek-
statistikken som Statistisk Sentralbyrå publiserer, denne
gangen altså for virksomhetsåret 1999.

Fag- og forskningsbibliotekene kunne i fjor melde om 169.962
løpende periodikatitler. Det var forventet en nedgang fra de
187.307 løpende titlene som var registrert i 1998, men at den
skulle bli på over 9 prosent kommer kanskje overraskende. Til
gjengjeld gikk antall elektroniske dokumenter i disse bibliote-
kene opp fra 22.447 i 1998 til 34.714 i 1999.

Omlag 3,8 millioner utlån ble utført ved fag- og forskings-
bibliotekene i 1999. Dette er ganske nøyaktig det samme som
året før. Av det totale utlånet var 493.849 fjernlån, en markant
nedgang på over 30.000 fjernlån. Dette tilsvarer 6 prosents
reduksjon i fag- og forskningsbibliotekenes fjernlån. 3.324.367
av disse bibliotekenes lån i 1999 var lokale lån. Dette er en
økning på ca. 24.000 lokale lån i forhold til året før, men dette
tilsvarer ikke mer enn knapt 1 prosents vekst i de lokale
utlånene.

Utgiftene for 1999 viste at bibliotekene i alt brukte drøyt 197
millioner kroner til innkjøp av materiale til samlingene, den
samme kronesummen som de brukte i 1998. Bibliotekene ved
universitet og vitenskapelige høgskoler stod for halvparten av
dette. Det ble i alt kjøpt inn knapt 520.000 nye bøker og
tidsskrifter i 1999, en nedgang fra de 540.000 nyinnkjøpene
som ble gjort året før.

I alt var det i 1999 registrert vel 1.800 ansatte ved de i alt 362
bibliotekenhetene. Dette er en oppsiktsvekkende reduksjon på
150 ansatte, sammenlignet med året før. Halvparten av de
ansatte var i bibliotekfaglige stillinger, både i 1998 og i 1999. I
alt utførte de 1.800 ansatte i fjor vel 1.550 årsverk, en nedgang
på 100 årsverk fra året før. De bibliotekfaglege ansatte utførte i
fjor 57 prosent av årsverkene, noe som forteller at disse i større
grad har fulle stillinger enn de som ikke er bibliotekfaglig
ansatt. 

Færre ansatte,
tidsskrifter og fjernlån

Erling Bergan
Redaktør

Stor fjernlånskonferanse
i oktober

Norsk bibliotekforenings spesial-
gruppe for fjernlån og referanse-
virksomhet inviterer til stor fjern-
lånskonferanse på Rica Hell Hotel
(like ved Værnes) mandag 9. og tirs-
dag 10.oktober. De ønsker i hoved-
sak å ta opp de problemstillingene
om finansiering, betalings- og
kompensasjonsordninger, fjern-
studenter, etc. De satser på at sen-
trale personer skal få legge fram sine
synspunkter som grunnlag for en
debatt på tvers av bibliotek og sek-
torgrenser, melder Hans Martin
Fagerli, som er leder av spesial-
gruppa.

NVBF-stipend til
studiebesøk

NVBF, Nordiske vitenskapelige
bibliotekforeningers forbund, utlyser
5 årlige stipend for studiebesøk, hver
på 7000 norske kroner. Stipendene
utdeles for annen gang høsten 2000,
for studiebesøk som planlegges gjen-
nomført i år 2001. Det er NVBFs hen-
sikt å stimulere til å styrke den fag-
lige kontakten mellom fagbibliotek-
virksomhet i de nordiske land. Sti-
pendet vil gi mottakeren anledning
til å reise til og gjennomføre studie-
besøk ved en relevant virksomhet i
et annet nordisk land enn det sti-
pendiaten selv kommer fra. NVBF
ønsker spesielt å gi «yngre», aktive
medarbeidere utenfor sjefsskiktet
anledning til å delta. Målgruppa er
enkeltmedlemmer i de nordiske
basisorganisasjonene for NVBF. For
Norge innebærer det at det bare er
medlemmer av Norsk fagbibliotek-
forening (NFF) som kan søke. Stipen-
der tildeles av NVBF-styret. Det tils-
trebes å fordele de 5 årlige stipen-
dene slik at et medlem fra hvert av
de nordiske land hvert år får anled-
ning til å reise. Søknadsfrist for sti-
pend for år 2001 er satt til 13. okto-
ber i år.

Fag- og forskningsbibliotekstatistikken for 1999 viser:
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Bibliotekarforbundets styre var samlet til møte mandag 19. juni.
Ramma omkring møtet var slik: Tariffoppgjøret var vel gjennom-
ført uten streik. AF/YS-prosessen var avsluttet og det var dermed
ikke grunnlag for ekstraordinært landsmøte til høsten for å ta
stilling til dette. To store saker var dermed ikke lenger usikre
økonomiske faktorer for BF: En streik hadde kostet BF et beløp
ingen kunne visst før streiken var over. Og et ekstraordinært
landsmøte et halvt år før det ordinære landsmøtet neste år,
kunne lett komme opp i et sekssifret kronebeløp. Når attpåtil
tariffoppgjøret endte med enighet om de økonomiske rammene
for hele den kommende toårsperioden, og dermed noe mindre
press på BFs ledelse og sekretariat neste år, var alt duket for at
styret tok for seg saker som kunne styrke BF på flere områder.

Og styret gjorde nettopp det. Men dagene før styremøtet ga oss
meldingene om at Norsk Sykepleierforbund vurderte å melde seg
ut av AF før 1. juli, og at det derfor så ut til å vokse fram et
flertall i AF for å nedlegge organisasjonen. To dager etter BFs
styremøte var det da også ekstraordinært representantskapsmøte i
AF, der nedlegging av AF sommeren 2001 ble vedtatt. Hele denne
saken satte sitt preg på styrets møte, både som egen sak og som
“stemningsskaper”. Dessuten måtte forbundslederen permitteres
midt i møtet for å delta på et annet viktig møte forut for repre-
sentantskapsmøtet. Det var noen hektiske dager.

Men tilbake til sakene på styremøtet. Etter innledende formalia,
med godkjenning av innkalling, sakliste og forrige møtes referat,
ble regnskapet for 1. kvartal 2000 lagt fram av BFs nestleder
Hanne Fosheim. Styret spurte og orienterte seg i regnskapstallene
for å skaffe seg oversikt, og tok regnskapet til etterretning.

Deretter redegjorde forbundsleder Siri Sjursen for resultatet av
årets tariffoppgjør i kommunal sektor. Det ble betegnet som
meget bra. Forslaget om ny hovedtariffavtale i statlig sektor ble
også presentert, den var ute til uravstemming da møtet ble
avholdt. Kirsten Leth Nielsen orienterte om tariffoppgjøret i Oslo
kommune og mente at resultatet var meget tilfredsstillende. Årets
forhandlingsprosess ble svært lang, spesielt for Oslo-gruppa.
Styret gjorde til slutt et formelt vedtak om å godkjenne forhand-
lingsresultatet fra det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai 2000 i
kommunal sektor og i Oslo K.

På dagsorden var det satt opp en sak om evaluering av forberedel-
sene til en evt. streik i 2000. Ettersom det ikke ble streik, og
fordi styret trengte å rydde tid til saken om AFs eksistens på
styremøtet, ble denne saken utsatt til neste styremøte.

Styret har siden de konstituerte seg etter siste landsmøte hatt et
arbeidsutvalg bestående av leder Siri Sjursen, nestleder Hanne
Fosheim og styremedlem Richard Madsen. Ettersom Richard hadde
fått tunge oppgaver med det sammenslåtte Nord-Norge-laget i
NBF, var det naturlig å se på sammensetningen av AU på nytt.
Styret vedtok å skifte ut Richard Madsen med Monica Nævra.
Mona Magnussen er vara til AU.

Det er behov for å styrke informasjonen til de tilitsvalgte i BF.
Styret fattet følgende vedtak om dette: “Arbeidsutvalget får i
oppdrag å arbeide med informasjon for tillitsvalgte i Bibliotekar-
forbundet. Utvalget skal foreslå informasjonens innhold og form,
og presentere forslaget på styreseminaret i august.”  Medlemmer
av utvalget skal være arbeidsutvalget, 1 representant fra tariff-

Erling Bergan
Redaktør

BF-styrets junimøte
Nytt redaksjonsutvalg
for Bibliotekforum

NBF har oppnevnt nytt redaksjons-
utvalg for Bibliotekforum. Kari Hop
Skiftesvik (Bergen Off. Bibliotek) er
utvalgets leder. Øvrige medlemmer av
utvalget er Tone Moseid (Statens Bi-
bliotektilsyn), Hanne Formo Fryden-
dal (Den Polytekniske Høgskolen),
Annette Hannestad (UBO) og en re-
presentant oppnevnt av Student-
utvalget ved HiO/JBI.

NBF-arbeidsgruppe på
området internett/IT.

NBFs hovedstyre har på sitt møte 20.
juni oppnevnt en ad hoc arbeids-
gruppe på området internett/IT med
følgende mandat: Arbeidsgruppen
skal fremme forslag til NBFs videre
internett-satsning, herunder både
ekstern og intern kommunikasjon.
Det innhentes synspunkter og erfa-
ringer fra sekretariatet og NBFs ulike
organisasjonsledd. Gruppen vil også
bli konsultert av hovedstyret i IT-
saker. Gruppen legger fram en fore-
løpig rapport på hovedstyrets sep-
tember-møte. Endelig innstilling
fremlegges innen 20. november 2000.
Arbeidsgruppa ledes av hovedstyre-
medlem Susanne B.B. Storrønningen.
Medlemmer forøvrig er Rigmor Haug
(Tønsberg bibliotek), Carol van Nuys
(Østfold fylkesbibliotek), Berit Bjørk-
lid (Lørenskog bibliotek) og Anders
Abrahamsen (NBFs sekretariat).

IFLA-delegasjon på
inspeksjonsbesøk i Oslo

Fra 4. til 8. juni var en delegasjon fra
IFLA (International Federation of
Library Associations and Institutions)
på «inspeksjonsbesøk» i Oslo. Anled-
ningen var søknaden om å arrangere
IFLA-konferansen i 2005 i Oslo. Søk-
naden konkurrerer med Helsinki. Av-
gjørelsen  tas av IFLA under årets kon-
feranse i Jerusalem. Delegasjonens
besøk i Oslo betegnes som vellykket.
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området Oslo kommune, og 1 representant fra det statlige
tariffområdet.

Enhver organisasjon vil fra tid til annen ha behov for å gå sin
egen måte å organisere arbeidet på etter i sømmene. Styret mente
tida var inne for BF, og nedsatte et ad hoc-utvalg til å utarbeide
alternative løsninger for BFs organisasjon. Forslagene presenteres
på styreseminaret i august i år. Erling Bergan skal lede utvalget,
som i tillegg skal ha en representant for de tillitsvalgte og en
representant for lokallagene.

Fra forbundsleder forelå det også forslag om å nedsette en del
utvalg, som ikke skulle være ad hoc-pregede. Det gjaldt økonomi-
utvalg, fagpolitisk utvalg, lønns- og forhandlingsutvalg og
internasjonalt utvalg. Oppnevning av de tre første utvalgene ble
utsatt til neste styremøte.

Et internasjonalt utvalg på tre personer ble derimot vedtatt
opprettet, med Elisabeth Dyvik i spissen. Hun ble oppnevnt som
BFs internasjonale kontaktperson fram til neste landsmøte. De to
øvrige personene i utvalget oppnevnes senere. Styret vedtok
retningslinjer for BFs internasjonale utvalg. De regulerer bare de
formelle sidene ved utvalget, ikke innholdet i arbeidet. For i
retningslinjene heter det blant annet at “Det utarbeides et
budsjett for virkeperioden som innlemmes i BFs ordinære bud-
sjett. Det utarbeides en virkeplan for perioden som godkjennes av
forbundsstyret. Tiltak utover rammene må fremmes for forbunds-
styret og evt. for landsmøtet.”

Styret vedtok sin egen møteplan for høsten, som begynner med
AU-møte 23. august, styremøte 24. august og styreseminar 25.
august. Deretter blir det styremøter 2. oktober og 27. november.
Møte med lokallagslederne er berammet til dagen etter dette siste
styremøtet for høsten, nemlig 28. november. Arbeidsutvalget vil
ha møter mellom styremøtene, uten at disse er datofestet ennå.

Situasjonen i arbeidet med ny hovedorganisasjon er nevnt, og
dette var egen sak på styremøtet. Siri Sjursen orienterte om
resultatet av arbeidet. Prosessen er avbrutt, det blir ingen ny
hovedorganisasjon, og begrunnelsen ligger i betydelige motset-
ninger mellom partene når det gjelder synet på hva en hovedorga-
nisasjon er og signaler om store avskallinger av medlems-
foreninger, sa hun til styret, som kunne slå fast at det ikke var
aktuelt for BF å avholde ekstraordinært landsmøte til høsten.

Det tidligere omtalte ekstraordinære representantskapsmøtet i AF
ble satt inn som egen sak på dagsorden. BFs posisjon i forhold til
de forskjellige mulige alternative forslagene til vedtak, som
delegatene måtte forvente å bli stilt overfor på representantskaps-
møtet, ble drøftet. Følgende vedtak ble fattet: “Forbundsstyret
deltar på AFs representanskapsmøte den 21.6. med leder og
nestleder. Dersom avvikling av AF blir en realitet, forplikter
forbundsstyret seg til å søke nye allianser og/eller
sammenslutningsløsninger som sikrer at medlemmenes rettigheter
blir ivaretatt i fremtiden.”

Drøfting av Stort. prp. nr. 62 ble utsatt til neste styremøte.
Bibliotekarens nr. 5 og 6, og BFs hjemmesider, ble redegjort for av
redaktør og vev-ansvarlig, og deretter kommentert av styret.
Tildeling av OU-stipend ble gjennomgått, der fem av syv søkere
har fått innvilget stipend, de to som ble avvist ønsket støtte til
NBFs landsmøte. Postliste og møteliste ble tatt til etterretning. Og
så kunne styret med glede konstatere at Bibliotekarforbundet nå
har passert 1000 medlemmer! Liste over sekretariatets og
styremedlemmenes ferieuker ble laget. Og dermed kunne møtet
heves. 

Felles bibliotekmøte for
NBF og BIBSYS i 2002?

På sitt møte 20. juni vedtok hoved-
styret i Norsk Bibliotekforening å
invitere BIBSYS til «drøftinger med
sikte på å klargjøre grunnlaget for
at BIBSYS og NBF går sammen i 2002
om å gjennomføre sine respektive ar-
rangementer til samme tid og på
samme sted, og eventuelt også gjen-
nomføre fellesarrangementer.»

Forskning om
folkebibliotek

Høgskolen i Oslo, Avdeling for jour-
nalistikk, bibliotek og informasjons-
fag, bibliotek og informasjons-
studiene, og Universitetet i Tromsø,
Institutt for dokumentasjonsvitenskap
inviterer til konferanse for å presen-
tere nordisk forskning om folke-
bibliotek. I  invitasjonen blir det frem-
hevet at biblioteksektoren generelt og
folkebibliotekene spesielt befinner seg
i en brytningstid. Forskning kan være
med på å fremme nødvendig reflek-
sjon og bidra til å utvikle svar og løs-
ninger. I løpet av de siste årene har
det i Norden vokst fram et aktivt
forskningsmiljø som er opptatt av pro-
blemstillinger som er aktuelle for
folkebibliotekene, sier arrangørene,
som ønsker å lage en konferanse hvor
denne forskningen kan presenteres for
og diskuteres med det nordiske folke-
bibliotekmiljøet. Konferansen heter
«Forskning om folkebibliotek», og går
av stabelen i Oslo torsdag den 19.ok-
tober og fredag den 20.oktober 2000.
Konferansen finner sted på Høgsko-
len i Oslo og er støttet av Norges
Forskningsråds bibliotek-
forskningsprogram. Det er professo-
rene Ragnar Audunson og Niels
Windfeld Lund som står bak arrange-
mentet. I tilknytning til konferansen
blir det publisert en bok om folke-
bibliotekforskning. På konferansen vil
det presenteres forskning som bl.a.
behandler bibliotekenes utfordringer
ved inngangen til en digital tid, den
nordiske folkebibliotekmodellens røt-
ter og relevans, bibliotekenes rolle i
menneskers og lokalsamfunns hver-
dagsliv, m.m.
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Den klare vinneren på bibliotekfolkets kjendistopp,
er ikke overraskende Bendik Rugaas, som dukket opp
i 47 forskjellige artikler i Aftenposten og NTB-
arkivet. Som planleggingsminster og nasjonal-
bibliotekar har han hatt høy kjendisfaktor. Mer
overraskende er nok andreplassen på lista: Espen
Løken. Som hovedtillitsvalgt for de NOPEF-organi-
serte i oljeselskapet Saga, fikk han en høy media-
profil da stormen rundt selskapet raste som verst.
Espen Løken er bibliotakrutdannet fra 1978 og har
vært ansatt i dokumentasjonssenteret i Saga,
sammen med en rekke andre bibliotekarer, siden det.
Tredjeplassen på lista gikk til Sissel Nilsen, direktør
for Nasjonalbibliotekets avdeling i Oslo, og tidligere
leder i Norsk Bibliotekforening. Hun dukket opp i 17
artikler i de to basene. Hakk i hæl fulgte Oslos
biblioteksjef Liv Sæteren, nevnt i 16 artikler, og
direktør Jan Erik Røed ved UB i Oslo, nevnt i 13
artikler.

Det nylig avsluttede landsmøtet i NBF, med kampen
om ledervervet, gjør det spesielt interessant å se
hvor synlige avtroppende, påtroppende og forsmådde
NBF-ledere har vært i media de siste årene. Og de
kommer kanskje greitt ut av det, med 8 treff på
Frode Bakken, 7 treff på Turid Tharaldsen og 4 treff
på Tove Pemmer Sætre.

Vi finner noen overraskende lave plasseringer på
lista også. At bibliotekdirektør Asbjørn Langeland i
Statens bibliotektilsyn nevnes i 9 artikler er kanskje
greitt nok, men at riksbibliotekar Kirsten Engelstad
figurerer med kun 3 treff, er en smule overraskende.
Det samme gjelder de i bibliotekbransjen høyt
profilerte biblioteklederne ved Høgskolen i Oslo,
Hans Martin Fagerli og Kari Gulbraar, som begge gir 0
treff i de to basene. De deler skjebne med f.eks.
dekan ved JBI, Øivind Frisvold, studieleder ved JBI
Inger Cathrine Spangen, NBF-generalsekretær Tore
Kr. Andersen, NFF-leder Dagmar Langeggen, BF-leder
Siri Sjursen, FBF-ansvalig Hilde Trygstad, bibliotek-
sjef Torny Kjekstad i Bærum, overbibliotekar Bente
R. Andreassen ved Handelshøyskolen BI, m.fl.

At dette er en uhøytidelig ranking, sier seg selv. At
den har en slagside mot Oslo-gryta, er også åpen-
bart. Dessuten er den orientert mot aviser, ikke mot
radio og TV. Den enkelte artikkel som ga treff er ikke

vurdert for innhold og relevans. Bendik Rugaas sine
47 treff, forteller kanskje mer om hvor synlig Rugaas
har vært, enn om hvor synlig Nasjonalbiblioteket
eller bibliotekarstanden har vært? De navnene som
figurerer på lista, er dem jeg har forventet treff på
ved søk i de to basene. Skulle noen av vår bransjes
A-, B- eller C-kjendiser være uteglemt, beklager jeg
det og tar gjerne inn supplerende opplysninger i
neste nummer av Bibliotekaren.

Nok om det, her er lista:

Bendik Rugaas ................... 47
Espen Løken ..................... 26
Sissel Nilsen ...................... 17
Liv Sæteren ...................... 16
Jan Erik Røed .................... 13
Asbjørn Langeland .............   9
Frode Bakken ....................   8
Turid Tharaldsen ................   7
Tove Pemmer Sætre ............   4
Live Gulsrud ......................   3
Kirsten Engelstad ...............   3
Randi Rønningen ...............   2
Kjartan Vevle ....................   2
Monica Deildok ..................   1
Ragnar Audunson ..............   1
Lars Hansen Juvik .............   1
Berit Undheim ...................   1
Svein Arne Tinnesand ........   1
Mette Henriksen Aas ..........   1
Kari Christensen ................   1
Kurt Kristensen .................   1
Øivind Frisvold ..................   0
Inger Cathrine Spangen ......   0
Berit Bjørklid ....................   0
Tore Kr. Andersen ..............   0
Bente R. Andreassen ..........   0
Siri Sjursen .......................   0
Kari Gulbraar .....................   0
Torny Kjekstad ..................   0
Hans Martin Fagerli ............   0
Paul Stray .........................   0
Hilde Trygstad ...................   0
Dagmar Langeggen .............   0
Berit Ch. Nielsen ................   0
Grete Bergh .......................   0

Bransjens mest synlige?
Synliggjøring kan være så mangt. Positiv omtale? Langt framme i nyhetsbildet? Eller
simpelthen å få trynet sitt på TV? For bibliotekarer har alltid synliggjøring vært et
honørord, noe vi burde tilstrebe. Bibliotekaren har derfor testet hvor synlige en del
aktører i bibliotekbransjen virkelig har vært ute i den store verden de siste åra. Vi
har søkt på en del kjente bibliotekfolk i de elektroniske arkivene til Aftenposten og
NTB for perioden fra 1. januar 1998 til 1. januar 2000. At dette må oppfattes som
en svært uhøytidelig ranking, sier seg selv.

Erling Bergan
Redaktør

Bendik Rugaas

Sissel Nilsen

Liv Sæteren

Øivind Frisvold

Espen Løken
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AF skal oppløses med virkning fra medio 2001:

Tid for nyorientering
og nytenkning

Tekst og foto:
Erling Bergan

Når begynte det egentlig? Det som til slutt førte til at AF fant det mest tjenelig å
legge ned seg selv. Var det da Lægeforeningen gikk ut? Eller da de fleste andre
langtidsutdannede også gikk ut og dannet Akademikerne sammen med legene? Eller
da ingeniørene tok NITO ut av AF i fjor? Kanskje skal vi lete etter årsakene i ting
som skjedde så seint som i årets tariffoppgjør? Eller skal vi gå helt tilbake til den-
gang sykepleierne kom inn i AF, og peke på det som startpunktet for de problemene
som AF til slutt ikke kunne leve videre med?

Det er sikkert mange som vil analysere AFs vekst,
tilsynelatende gode liv, og til slutt relativt raske fall.
Slike analyser vil bli viktige, for nå er det svært
mange fagforbund som er åpne for å diskutere nye
konstellasjoner, nye samarbeidspartnere, nye allian-
ser og eventuelt nye hovedsammenslutninger. Og da
er det nyttig å vite hva som kan holde ulike yrkes-
grupper sammen og hva som kan komme til å by på
store uoverenstemmelser mellom forbund. Alle må gi
og ta i nye fellesskap, men ingen er tjent med at
udetonerte bomber bæres ubevisst inn i nye felles-
skap.

AF + YS var ikke sant

Tilbake til hendelsene i forrige måned. Etter ett år
med utredning, tautrekking og forhandlinger, fant
AF-styret det ikke lenger tjenelig å fortsette proses-
sen med å lage en ny hovedsammenslutning sammen
med YS og Politiets Fellesforbund. Mange syntes vel
det var like greit - for en slik hovedorganisasjon ville
kanskje hatt mer uensartede yrkesgrupper, med
høyst ulike prioriteringer, enn det den kunne bære.
Prioriteringer og visjoner pekte i litt for forskjellige
retninger. I AF var det ønske om at en slik ny
sammenslutning skulle ha en sterk felles ledelse,
med noe mindre vekt på seksjonsledelser for de
enkelte tariffområder som KS, Oslo kommune, staten
og privat sektor. AF la også vekt på å holde på sterke
fagforbund for de enkelte yrkesgruppene. I YS var
det tydeligvis ulike oppfatninger om dette, med
toneangivende grupper som ønsket sterkere vektleg-
ging på seksjonsstyrer for det enkelte tariffområde,
og tilsvarende mindre vekt på felles ledelse og
fagforbund. Altså: AF innså at prosjektet med å
etablere ny hovedorganisasjopn ikke lot seg realisere.
Videre drøfting med YS og PF var tidsspille. Det var
på tide å trekke konklusjonen.

Og så er det slik at én konklusjon lett trekker den
andre med seg. I dette tilfellet: Når AF ikke blir del
av noe nytt og stort, vil AF forbli mellomstore. Det er
to store og tunge medlemsorganisasjoner i AF, Norsk
Sykepleierforbund og Lærerforbundet. Skjebnen til
AF er ubønnhørlig knyttet til hva disse to organisa-
sjonene vil. Lærerforbundet er på frierferd med Norsk
Lærerlag, det har vært åpent kjent i lang tid. Dermed
kunne vi risikere at AF om ikke lenge bestod av
sykepleierne og en rekke små forbund, der sykeplei-
erne betalte for et felles gilde som de fikk lite igjen
for. De kunne trolig oppnå like mye ved å gå solo.
Slik antar vi at sykepleierne har tenkt, når de medio
juni 2000 sørget for god spredning av ryktet om at
de ville melde seg ut av AF, om det ikke i løpet av en
ukes tid ble fattet et vedtak om nedlegging av AF.
Lærerforbundet lå også an til å vurdere umiddelbar
utmelding. At utmeldte foreninger ikke ville få vært

�

Bibliotekarforbundet var representert med forbunds-
leder Siri Sjursen og nestleder Hanne Fosheim på re-
presentantskapsmøtet 21. juni, der AFs skjebne ble
beseglet.
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med på å dele et relativt lukrativt AF-bo, gjorde at
de store la et press på de mindre forbundene for å få
til et nedleggingsvedtak, som i følge AFs vedtekter
krever 2/3 flertall for å bli gyldig.

Intensjonsvedtak om nedlegging

Nå stiller AFs vedtekter strengere krav til en eventu-
ell nedlegging av organisasjonen, enn at det kan
vedtas på en ukes varsel. Derfor innkalte AFs styre
til ekstraordinært representantskapsmøte 21. juni,
for å fatte det som ble omtalt som et intensjonsved-
tak om nedlegging av
AF. Endelig vedtak skal
fattes på ordinært
representantskapsmøte
i januar neste år.
Representantskapet er
AFs øverste organ, der
alle medlemsforbund er
representert, med
vekting av stemmene
etter deres andel av
AFs totale medlemstall.
Bibliotekarforbundet
var representert på
møtet med leder Siri
Sjursen og nestleder
Hanne Fosheim. Møtet
var åpent for pressa,
med herværende redaktør også tilstede. To timer tok
det fra AFs leder Aud Blankholm åpnet møtet, til AFs
skjebne var beseglet. Etter at sykepleiere, lærere,
fysioterapeuter og ergoterapeuter alle markerte
støtte til AF-styrets enstemmige forslag om å
nedlegge AF med virkning fra medio 2001, var det
bare rituelle øvelser i tomme lufta når representanter
for noen av de minste forbundene protesterte mot
forhastede vedtak og manglende konsekvens-
utredninger.

Bibliotekarforbundet var med som forslagsstiller på
et alternativt forslag til vedtak, som lød slik: “Når
AF skal foreta sin viktigste beslutning noensinne, en
beslutning som har store konsekvenser for mange av
AFs medlemsforeninger, har ikke repr.møtet fått noe
skriftlig dokumentasjon som gir en juridisk, økono-
misk og fagpolitisk analyse av konsekvensene ved

vedtaket. Derfor ber vi styret trekke forslaget og
utsette behandlingen. Vi ber videre om at sekretaria-
tet i AF får i oppdrag å foreta en utredning/
konsekvensanalyse om mulige alternativer til
nedleggelse. Dette legges fram på neste ordinære
representantskapsmøte.”

Sammen med BF om dette forslaget, var Den Norske
Kirkes Kateketforening, Fellesorganisasjon for  Norsk
Flygelederforening, Norsk Meteorologforening m.fl.,
Norges Lensmannslag, Norsk Skolelederforbund,
Skatterevisorenes Forening, Vegtrafikkingeniørenes
Forening, Universitet- og Høyskoleutdannedes
Forbund og Det Norske Diakonforbund. Når disse
forbundene tilsammen bare representerer drøye 6.000
yrkesaktive medlemmer, av AFs totale medlemstall på
96.351 yrkesaktive medlemmer, var det åpenbart at
forslaget ikke hadde mulighet for å bli vedtatt. Norsk
Sykepleierforbund har alene 49.155 av AFs yrkesak-
tive medlemmer, og utgjør dermed over halvparten
medlemsmassen. Lærerforbundet har 29.709 og
Norske Fysioterapeuters Forbund 6.019 av de yrkes-
aktive medlemmene.

Aud Blankholms beste råd

Men tilbake til AF-leder Aud Blankholms åpning av
dette historiske representantskapsmøte. Hun innle-
det med å fremheve at de sto foran et meget spesielt

møte i organisasjonens
historie: “Styret legger
i dag fram to forslag,
som hvis de vedtas,
innebærer at vi skal
arbeide fram mot at
AF legges ned i løpet
av neste år. Det er
dramatisk. Det var
ikke dette som var
min ambisjon for AF
da jeg tok over som
leder på representant-
skapsmøtet 28. januar
1999 - for snart
halvannet år siden.
Men i dagens situasjon
er dette etter min

mening det beste råd jeg kan gi dere som var og er
mine oppdragsgivere: AFs medlemsforeninger.” Hun
gikk deretter over til å begrunne forslagene, først
ved å vise til avskallingene AF har vært utsatt for, og
deretter årsakene til at AF+YS-prosjektet ikke førte
fram. Dette burde være kjent stoff for BFs medlem-
mer, gjennom oppslag både i riksmedier og vårt eget
“Bibliotekaren” de siste årene.

Blankholm gikk videre med å beskrive situasjonen AF
står i nå. Hun hevdet at vi på mange måter står
overfor et stort paradoks: AF står på mange måter
sterkere i dag enn på lenge. Mens antallet medlem-
mer har sunket, har AFs synspunkter og interesser
fått økende gehør og gjennomslag, både i viktige
offentlige utvalg og i forhandlinger. Hun nevnte bl.a.
deltakelse i et utvidet inntektspolitisk samarbeid,

�

De to store forbundene i AF er Norsk Sykepleierfor-
bund og Lærerforbundet, her representert ved lederne
Bente Slaatten og Anders Folkestad. Begge gikk inn
for avvikling av AF neste sommer.

BF var med på et mindretallsforslag som ba AF om å ut-
sette vedtak om nedlegging av organisasjonen, analysere
konsekvensene og utrede mulige alternativer.
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�

Arntsen-utvalget, og årets lønnsoppgjør i stat og
kommune, som viser at også arbeidsgivere, i større
grad enn på lenge, nå ser betydningen av å føre en
lønnspolitikk for å rekruttere og beholde
utdanningsgrupper. “Det er tatt skritt, om enn små, i
riktig retning for å løse de problemer som arbeidsgi-
vernes mangeårige lønnspolitikk i forhold til
utdanningsgruppene har skapt. Dette har på sin side
skapt sterke motkrefter, både i YS og i LO”, sa hun.

AFs krise er velferdssamfunnets krise

Aud Blankholm påpekte at AFs krise ikke bare er
skapt i organisasjonen selv: “Nedprioriteringen av de
langtidsutdannedes lønnspolitiske interesser har
pågått over lang tid, og har ført til alvorlige konse-
kvenser for selve velferdssamfunnet - for velferd,
utdanning, helse. Dette er alvorlig. Konsekvensene
av ikke å satse på verdsetting av utdanning, kompe-
tanse og ansvar viser seg nå på mange av velferds-
samfunnets viktigste områder. Jeg vil gjenta hva jeg
har sagt tidligere: AFs krise er også velferds-
samfunnets krise. Mye kunne vært gjort bedre i AF,
for å motvirke den situasjonen vi er kommet i. Men
de tar for lett på det som tror at årsakene til AFs
vanskeligheter hovedsakelig er å finne i interne
forhold i AF. Årsakene er dypere, og mer alvorlige
enn som så: En utdanningsfiendtlig lønnspolitikk
over mange år har fått som noen av sine resultater et
sterkt svekket AF, en 4. hovedorganisasjon i Norge
og flere organisasjoner som vil prøve lykken alene.
Arbeidsgiverne ønsker sterke hovedorganisasjoner,
men har i praksis ført en politikk hvor bare den
sterkeste har fått gjennomslag. Dette har bidratt til
de oppløsningstendenser som vi nå ser”, sa AFs leder.

Et verktøy som er sterkere enn AF

Aud Blankholm manet til videre arbeid for
utdanningsgruppenes interesser, men mente altså at
dagens AF ikke vil kunne være
den kraften som leder an i
dette arbeidet. Hun hevdet at
AFs medlemsorganisasjoner
trenger et verktøy som er
sterkere enn dagens AF, og at
hverken de store eller de små
organisasjonene er tjent med å
videreføre dagens AF. Etter
dette trakk Blankholm linjene
videre framover. Hun regis-
trerte at stadig flere ser seg
tjent med å være frittstående
organisasjoner, og at dette
også gjelder tidligere og
nåværende medlemsforeninger
i AF. Men hun applauderte
ikke denne tendensen:

“På kort sikt kan det være
riktig. Men på lenger sikt tror
ikke jeg det er veien å gå.
Bare sterke medlemsorganisa-

sjoner innenfor en sterk hovedorganisasjon kan ha
mulighet for å løse de problemene som har fått
akkumulere over tid. Våre grupper må imidlertid
representeres av en sterkere aktør med større makt
enn det vi har klart å skape fram til i dag. Jeg mener
at det inn i en framtid vil være behov for hoved-
organisasjoner tilpasset framtidens arbeidsliv, som
kan være redskap for medlemsforeninger både
nasjonalt og internasjonalt.”

Frihet til å planlegge framtida

I dagens situasjon står representantskapet overfor 3
muligheter, hevdet Blankholm: Gå videre i prosessen
med YS, fortsette med et “mini-AF” og forsøke bygge
videre på det, eller å avvikle AF. Begrunnelsen for å
trekke seg fra prosessen med YS, hadde hun allerede
gitt. Om mulighetene til et eventuelt sterkt redusert
AF sa hun følgende: “Styret mener at et mini-AF,
uten lærere og sykepleiere, heller ikke er et mulig
valg. Det vil være altfor svakt til å være et redskap
for noe som helst, tatt i betraktning det lov og
avtaleverk som regulerer slike forhold. Styret tror
ikke på at noe nytt kan bygges på ruinene av et AF
som identifiseres med gamle konflikter og avskalling.
Styret har derfor kommet til at det beste er å
anbefale oppløsning av AF. Medlemsorganisasjonene
vil da på fritt grunnlag kunne vurdere ulike alterna-
tiver, og finne gode løsninger for sine medlemmer -
alene eller i samarbeid med andre. Det kan ofte være
riktig å ta kostnaden ved en sanering av gammelt og
lite funksjonelt byggverk. Det gir større frihet når en
skal planlegge for framtiden.”

Dermed sto hun igjen med en anbefaling av å støtte
det mest ytterliggående forslaget, nemlig en avvik-
ling av AF. Selv om det kommende året vil stå i
nedbyggingsens tegn for AF som organisasjon, var
hun fortrøstningsfull i sin omtale av denne perioden
for medlemsforbundene: “Alle tåler en periode uten
tilhørighet til en hovedorganisasjon. Perioden bør

frem til medio 2001 brukes til
nyorientering og nytenkning.
Det er nødvendig med radikal
nytenking for mange av dere.
Vi må våge å miste ankerfestet
en stund.”

For sykepleierne er ett
år lang tid

Noen reell debatt om nedleg-
ging av AF eller ikke, ble det
ikke etter Aud Blankholms
innledning. Standpunktene var
gitt på forhånd og flertallet for
nedlegging var soleklart. Men
noe var oppnådd i dagene før
møtet. For Norsk Sykepleier-
forbunds leder Bente Slaatten
sa fra talerstolen at hun syntes
en avviklingsperiode på ett år

AF-leder Aud Blankholm manet til videre
arbeid for utdanningsgruppenes interesser,
men mente altså at dagens AF ikke vil kunne
være den kraften som leder an i dette ar-
beidet. Her kan hun registrere at utsettings-
forslaget ikke oppnår flertall.
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� var lang tid. “Fra Norsk Sykepleierforbund hadde vi
et ønske om å være ute av AF ved årsskiftet”, kunne
hun fortelle, og sa at NSF ville ta sin del av ansvaret
for å avvikle AF på en ordentlig måte. “Når AF-styret
mener at ett år er nødvendig, vil vi støtte styret på

det”, sa hun, og la til: “Organisasjonslivet er i
endring. Det å bli stående aleine en stund, om vi så
gjør det, kan gi uante muligheter.
Ett år fra, så ser ikke
organisasjonslivet ut som det gjør
nå. Hva skjer i YS, hva skjer hos
Akademikerne, hva skjer i LO? Jeg
tror vi kommer til å se store
endringer. I løpet av ett år vil det
være muligheter for samarbeids-
partnere som vi ikke overskuer i
dag. Det er jeg helt overbevist om.
Det å kvitte oss med den kulturen
vi har hatt, med den imagen vi har
- for det er jo det vi sliter med -
det tror jeg er lurt. Det å tenke
samarbeid med andre organisasjo-
ner på et fritt grunnlag, det tror
jeg vi alle bør bruke som en
mulighet”, sa Bente Slaatten.

Lærerne på vei ut uansett

Anders Folkestad fulgte opp med også å støtte
styrets forslag til vedtak, og viste til Lærer-
forbundets arbeid med å nærme seg Norsk Lærerlag.
Men først markerte han at han syntes det var både
trist og tragisk “gjennom år å ha opplevd AFs
forfall”, som han sa. Han mente det var viktig i

denne situasjonen å ta konsekvensen av forfallet, og
avslutte på en ryddig måte. Utsettingsforslaget
mente han var en tydelig illustrasjon på at AF ikke
er liv laga. “For her prøver ein å utgreie seg vekk frå
realitetane. Ein tek ikkje realitetane godt nok inn
over seg, samtidig som ein også vågar, langt på veg,
å plassere ansvaret for dette inn i ein slags skjult
dagsorden som ein hevdar eksisterar. Alternativet til
nedleggelse, som skal utgreiast, er i praksis opprett-
halding eller å finne andre konstellasjonar. Og det
har jo vist seg nytteslaust. Når ein heller ikkje tek
inn over seg at eitt års omrømmingstid, er tid til å
finne nye løysingar, nye alternativ for eigen del, så
vart det for meg ein illustrasjon på at det er heilt
naudsynt å gjere det styret legg opp til”, sa Folke-
stad. Han forsvarte Lærerforbundets rolle i AF+YS-
prosessen, til tross for at han ikke hadde sett noen
plass for den planlagt sammenslåtte lærer-
organisasjonen i den nye sammenslåtte
konstellasjonen. Og når AF+YS-prosessen ikke lyktes,
så mente han at AF ikke kunne fortsette med “ein
hovudorganisasjon som til dei grader er i ubalanse,
som AF no er. Vi kan beklage det som har skjedd
gjennom dei siste åra. Men det ville vore direkte
uansvarleg å halde fram den seigpininga som det
ville vore, å halde kunstig liv i et AF no.”

De to forslagene som med overveldende flertall ble
vedtatt av AFs representantskap, lyder slik:

Etablering av en ny hovedorganisasjon:

Representantskapet finner at det nødvendige
grunnlaget for etablering av en ny hovedorga-
nisasjon sammen med YS ikke er til stede. AF
trekker seg derfor fra den videre prosessen.

Konsekvenser for AF som hovedorganisasjon hvis AF
trekker seg fra prosessen med å etablere en ny
hovedorganisasjon:

Representantskapet finner at det ikke er
grunnlag for å opprettholde AF som hovedor-
ganisasjon og ber derfor styret forberede en
oppløsning av organisasjonen med virkning

- Det å kvitte oss med den kulturen vi har hatt, med
den imagen vi har - for det er jo det vi sliter med - det
tror jeg er lurt, sa leder for Norsk Sykepleierforbund
Bente Slaatten, og manet alle til samarbeid med an-
dre organisasjoner på et fritt grunnlag.

I AF er stemmene vektet etter medlemstall, slik at et skilt opp for Lærer-
forbundet under en avstemming teller mer enn en et skilt opp for
Bibliotekarforbundet, naturlig nok. Her ser vi flertallet vedta nedlegging
av Akademikernes Fellesorganisasjon, med virkning fra neste sommer.
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fra medio 2001. Endelig vedtak fattes på
ordinært representantskapsmøte som avholdes
i januar 2001.

Det er altså ett helt år til AF nedlegges. Det er viktig
å merke seg at alle inngåtte tariffavtaler fullt ut vil
gjelde i denne perioden, og at både AF og BF vil
gjennomføre de forhandlinger som skal finne sted i
det kommende året. Dette gjelder både sentrale og
lokale forhandlinger. Og det gjelder både kommunal
sektor, Oslo kommune og staten. Det eneste forbe-
holdet som må tas er de lokale forhandlingene på det
statlige tariffområdet neste høst, for pr. i dag kan vi
ikke si sikkert hvordan disse skal føres etter at AF er
nedlagt. Men altså: Alle inngåtte avtaler gjelder og i
det kommende året skal forhandlingene gjennomfø-
res innen de samme organisatoriske rammene som vi
er kjent med i AF.

BF på jakt etter nye allianser

Det kommende året blir
for Bibliotekar-
forbundet en periode
på jakt etter nye
konstellasjoner, nye
allianser, nye hoved-
organisasjoner. Men slik
blir det ikke bare for
BF. Alle forbund som nå
er medlem av AF vil
jobbe med dette. Selv
de store vet at livet
som ensomt fagforbund
neppe vil tolereres av
arbeidslivets motpart
særlig lenge. Også nylig
AF-utmeldte NITO vet
dette. Farmasøytene,
som også forlot AF,
men ikke lyktes å
komme inn i Akademikerne, vet også dette. Politiets
Fellesforbund har vist at de vet det, ved å delta i
AF+YS+PF-prosjektet. Det er høgskolegrupper i YS
som hadde forventninger til sammenslutnings-
prosjektet med AF, og de er nok åpne for nytenkning
nå. Høgskolegrupper i LO og Akademikerne har et
tankevekkende tariffoppgjør bak seg. Hva tenker de
nå? Og hva med yrkesgrupper som i lang tid har
satset på frittstående forbund, som f.eks. journalis-
tene? Det er i det hele tatt store muligheter som
følger med den åpenheten som har oppstått etter at
AF vedtok å legge ned seg selv.

Bibliotekarforbundets ledelse har åpenbart tatt den
oppståtte situasjonen med stort alvor. I første
omgang gjaldt det å markere standpunkt til et noe
forhastet vedtaksforslag om nedlegging. Deretter
gjaldt det å håndtere informasjonen til medlemmene
på en rask og god måte. I løpet av det første døgnet
etter vedtaket på representantskapsmøtet ble
styremedlemmer, varamedlemmer og lokallagsledere
oppringt og orientert om situasjonen. To dager etter
vedtaket hadde alle medlemmer mottatt et brev fra

BFs ledelse som orienterte om vedtaket og hvilke
konsekvenser det får for oss. Hjemmesidene og
Bibliotekaren tas også i bruk til å spre fyldig infor-
masjon om AF-nedlegginga. Andre informasjonstiltak
blir løpende vurdert. BF-ledelsens arbeidsutvalg
hadde møte mandag 26. juni for å følge opp situasjo-
nen, og styremøte seinere samme uke ble vurdert.

BF har et godt utgangspunkt

Det har vært viktig for BF å forklare og
avdramatisere situasjonen. For selv om det i og for
seg er dramatisk at AF vedtar å nedlegge seg selv om
ett år, har dette ingen umiddelbare konsekvenser for
BFs virke. Forbundet er allerede i gang med å ta
kontakter og undersøke samarbeidspartnere og
mulige allianser. BF har ett år med hard jobbing
foran seg. Og det er et godt fundament BF har, når
organisasjonen nå skal orientere seg i et
organisasjonslandskap i endring. Det gikk fram av

brevet som forbundsle-
der Siri Sjursen sendte
til alle medlemmer
dagen etter represen-
tantskapsmøtet i AF.
Der ble det vist til at
BFs utgangspunkt er:

- Bibliotekarforbundet
er fortsatt et prosjekt
med visjoner for et
samlet bibliotekar-
Norge. Vi teller nå
1002 medlemmer.

- BF har markert seg
som et seriøst
profesjonsforbund som
er i stand til å hånd-
tere forhandlingssyste-
met, sentralt og lokalt.

Våre erfaringer som selvstendig forhandlingspart, har
gitt gode resultater for medlemmene.

- BF har etablert velfungerende kommunikasjons-
kanaler: Et sekretariat som står til tjeneste for
tillitsvalgte så vel som for enkeltmedlemmer,
hjemmeside på internett, og ikke minst fagbladet
Bibliotekaren, som leses med interesse av medlem-
mer og ikke-medlemmer.

- BF har gode allierte blant de andre høgskole-
forbundene

- Det er mulig allerede nå å se flere spennende
framtidige sammenslutninger. Det vil også kunne
dukke opp helt nye.

Med dette utgangspunktet blir det fremhevet at
“Bibliotekarforbundet vil sette alt inn på å være en
attraktiv fagorganisasjon for bibliotekarer i Norge
også i fremtiden.” 

For BFblir det kommende året en periode på jakt etter nye
konstellasjoner, nye allianser, nye hovedorganisasjoner. Det
blir nok ikke så rent få formelle og uformelle møter mel-
lom ulike aktører. Her utveksler forbundets leder og nest-
leder synspunkter under representantskapsmøtet i juni.
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Ellen-Merete Duvold
Stipendiat NFR
BRODD

Og folkebiblioteket ser ut til å spille en viktig rolle i
folks hverdagsliv, i alle folks hverdagsliv. For det er
ikke slik som man ofte har trodd, hevder forfatterne,
at det er noe skarpt skille mellom ’brukere’ og
’ikkebrukere’. Bruken bestemmes av folks opplevde
behov for biblioteket og den tid de har til bruk. Det
er altså forhold i folks hverdagsliv som er bestem-
mende for bruken - og hverdagslivet skifter med
livssituasjonen. Slike bakgrunnsforhold forsvinner i
de vanlige bibliotekstatistikkene, men man får det
fram når man anlegger et dynamisk perspektiv som
betrakter bruken i et livsløpsperspektiv, slik forfat-
terne av dennne boka gjør, og ikke et statisk og
statistisk perspektiv.

Og slik blir altså ’hverdagsliv’ et sentralt begrep i
undersøkelsen.  Men folk lever selvfølgelig forskjel-
lige hverdagsliv, og livsstil gjør en forskjell når det
gjelder å forstå og forklare bruk av bibliotek.
Forfatterne tar utgangspunkt i moderne livsstilsteori,
representert ved den franske sosiologen Pierre
Bourdieu. De ulike livsstiler er plassert på ulike
steder i det Bourdieu kaller ’det sosiale rom’. Det
sosiale rom er en rekonstruksjon av gruppers ulike
posisjon i samfunnet, basert på variasjon i mengden
av henholdsvis økonomisk og kulturell kapital.
Inntekt brukes som indikasjon på økonomisk kapital,
utdanning som indikasjon på kulturell kaprial. Den
økonomiske kapital er plassert langs en vertikal
akse, og den kulturelle kapital langs en horisontal
akse. Slik dannes fire hjørner, hvor fire hovedlivs-
stiler er lokalisert.

Og dette er spennende lesing. For dette representerer
en helt ny tilnærming til brukerundersøkelser i
folkebibliotek, og forfatterne får fram ny innsikt om
brukerne og bibliotekets rolle i deres hverdag. De
finner at det gode liv har litt forskjellig betydning i
folks hverdagsliv, avhengig av livsstil. Direktøren i
det ’nordvestre’ hjørnet,  som er karakterisert av
selvtillit, liberalisme og materielt forbruk, vil ha et

inspirerende bibliotek, en oase i en travel hverdag.
Professoren i nordøst, preget av verdier som selv-
realisering og miljøbevissthet, ønsker et opplysende
bibliotek. Arbeideren i sydvest, hvor verdier som
tradisjonalisme, vegring mot forandring og vekt på
de nære ting og økonomisk trygghet står sentralt, er
opptatt av å finne bøker som kan “brukes” til noe.
For hjemmehjelperen i sydøst - med tradisjonelle
verdier og familieliv og miljøbevissthet i sentrum - er
det nære bibliotek viktig; biblioteket som møtested i
lokalsamfunnet og et sted med kulturarrangementer.
De mest allsidige brukerne finnes for øvrig i denne
gruppa. Felles for alle livsstilene er imidlertid at det
gode liv og måten livet leves på, ikke en fjern utopi.
I den nordvestlige livsstil betyr det gode liv at livet
er et fortløpende prosjekt, i den nordøstlige livsstil
handler det gode liv om muligheten for å gå i
dybden og  i sydvest leves det gode liv primært i
fritiden.

Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard Rasmussen
trekker også veksler på Dorte Skot-Hansens modell i
boka “Det lokale bibliotek : afvikling eller udvikling”
(1994) hvor folkebibliotekets roller i lokalsamfunnet
blir beskrevet som kultursenter, kunnskapssenter,
informasjonssenter eller det danskene kalle sosial-
senter, men som vi kaller “møtested”. Med utgangs-
punkt i denne modellen finner de at biblioteket som
møtested er viktig for de i den nordvestlige og den
sydøstlige livsstil. Begge de østlige livsstilene bruker
biblioteket som kultursenter, med den viktige
forskjellen at det for folk i den sydøstlige livsstil er
biblioteket det eneste kulturtilbudet de bruker, mens
biblioteket inngår som en av mange brukte kulturtil-
bud for folk i den nordøstlige livsstil. Biblioteket
som informasjonssenter er bare aktuelt for de i de
sydlige livsstiler, dette kan nok være et resultat av
at  Internett har overtatt den oppgaven for de i de
nordlige livsstiler. Men biblioteket som kunnskaps-
senter er aktuelt for alle uavhengig av livsstil.

Hvis folkebiblioteket var en bil - hvilken bil ville det være da? I en ny dansk studie
om bibliotekbruk stiller forskerne Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard Rasmus-
sen dette spørsmålet for å få et bilde på folks forestillinger om biblioteket. De får
til svar at de fleste ville sammenlikne biblioteket med en familiebil eller en buss.
Gjør biblioteket en forskjell, spør de videre. Med det mener de å spørre om folke-
biblioteket har noen betydning for det gode liv. Terminologien er dansk. Her i Norge
ville vi nok spurt om folkebibliotekets betydning for livskvaliteten. Men vi mener
det samme. Og egentlig er det vel nettopp det vi er opptatt av; at folkebiblioteket
skal gi folk et bedre liv.

Gjør biblioteket
en forskjell?

Spennende dansk bok om folkebibliotek og livskvalitet:
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Forvirret? Men fortsatt nysgjerrig? Da bør du lese
boka. Den er en grei innføring i Bourdieus teori om
det sosiale rom og ulike livsstiler med særlig relevans
for bibliotekarer, ikke minst fordi den får fram
hvordan bibliotekarer selv har en plass i det sosiale
rom. Slik sett er bibliotekarer ikke bare nøytrale
formidlere, men  aktive samfunnsdeltakere med
plassering i det nordøstlige hjørne.

Forfatterne begynner der de vanlige bruker-
undersøkelsene slutter, som det står på bokas
bakside. Boka trenger inn bak tallene i statistikken,
og forfatterne får fram kvalitative aspekter ved
bibliotekbruk. For vi vet en god del om antall
mennesker som bruker biblioteket etter kjønn og
alder, vi vet noe om antall lån - men vi vet lite om
hvordan bibliotekbruken inngår i folks hverdagsliv.
Jochumsen og Rasmussen ser bibliote-
ket “nedenfra”, det vil si fra brukernes
perspektiv og bibliotekbrukens plass i
folks hverdagsliv er sentralt.

Perspektivet er brukerorientert. Boka
har et vidt og åpent perspektiv både
på bibliotek, bruk og brukere. Bru-
kerne sees som “meningssøkere”, ikke
som  snevert informasjonssøkere. Og
biblioteket er både rommet, samlingen
og institusjonen, bruk av biblioteket
er dermed bruk av både rommet og
samlingen.

Undersøkelsen er basert på  kvalitative
åpne intervjuer. En runde telefon-
intervjuer med et representativt utvalg
innebyggere, ble fulgt opp med mer
omfattende kvalitative intervjuer.

Intervjupersonene ble plukket ut slik at de var jevnt
fordelt på de fire basislivsstilene. Intervjupersonene
er levende beskrevet, de er troverdige for oss.

Boka er oversiktlig. Først presenteres utgangspunk-
tet for undersøkelsen og metodene. I bokas første del
ser de på folks forestillinger om biblioteket og den
mangfoldige bruken av folkebiblioteket. Her proble-
matiseres brukerbegrepet, og man ser på hva som
fremmer bibliotekbruk og hvilke barrierer som finnes
i hverdagslivet. I bokas andre del handler det om
bibliotekbruk og moderne livsstilsteori.

Mye av dette er ting folk som til daglig jobber i
folkebiblioteket “vet”, som de til daglig ser i jobben
sin, men som ikke kommer fram i statistikkene. Og
tolkningen og forståelsen kan nok gi mange bibliote-
karer nye erkjennelser.

Boka er en liten og delikat sak på 167 sider. Den er
lettlest. Bruken av sitater gjør teksten levende.
Noe av det som gjør boka såpass lett tilgjengelig, er
nok at den beskriver en virkelighet de fleste som har
sitt daglige virke i et folkebibliotek kjenner igjen.
Det er ikke nytt og ukjent, men perspektivet gir
både ny kunnskap om og fornyet innsikt i kjente
situasjoner. Boka er ryddig disponert, og den kan
leses i bolker.

En fotograf har fått i oppgave å formidle sitt syn på
folkebiblioteket med brukerne i fokus. Resultatet er
rene og enkle svarthvitt bilder, nære bilder av
allmenne situasjoner i biblioteket - med brukerne i
fokus. Bilder som matcher bokas perspektiv.

Boka er utgitt av Danmarks bibliotekforening, og den
kan skaffes derfra. Prisen er 150 danske kroner. Det
er den vel verdt.

Jochumsen, Henrik og Casper Hvenegaard Rasmus-
sen. Gør biblioteket en forskel? Danmarks bibliotek-
forening, 2000.
http://www.dbf.dk/ 
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“Litterært leksikon” av Snorre Evensberget er en
frydefull og imponerende styrkedemonstrasjon fra en
litterær gentleman og leksikalsk veteran. Boka
inneholder 5.300 artikler med leksikalsk omtale av
romaner, dramatikk, episke dikt, sagn, eventyr,
barnebøker og tegneserier og om personene fra disse
litterære verkene. Etter den alfabetiske hoveddelen
kommer et “forfatterregister” hvor vi finner samlet
alle oppslagsord for hver enkelt forfatter. Deretter
kommer en kronologisk oversikt over vinnere av
Nobelprisen, med begrunnelsene, og av Nordisk Råds
litteraturpris.

Stenersens forlag presenterer “Litterært leksikon”
som noe helt nytt i Norge. Det er både rett og galt.
Galt fordi boka halvveis er bygget over samme lest
som Hans Levander og Bo Norlins biografiske leksi-
kon over romanpersoner: “Hvem er hvem i litteratu-
ren” (Kunnskapsforlaget, 1997).  Men “den andre
halvparten” av bokas konsept er absolutt noe helt
nytt i Norge!  Vi har aldri tidligere hatt et slik
referatverk med omtale av innholdet i romaner,
skuespill og andre typer diktverk.

Boka består altså av både person- og bokomtaler. Jeg
tellet opp artiklene under bokstaven G og fant 158
artikler med oppslag på boktittel; 101 artikler med
oppslag på personer og 68 artikler som er henvisnin-
ger fra person til bok. Henvisningene kan være svært
knappe (som “Geir, hovedperson i Erling T. Gjelsviks
roman � Dødt løp”) eller gi litt mer beskrivelse (som
“George og Martha, et av de frustrerte ekteparene i
Edward Albees drama � Hvem er redd for Virginia
Wolf?”). (Dessuten fant jeg 15 se-henvisninger av
typen “Gribb, Knut � Knut Gribb”.) Verket er
selvsagt også fullt av henvisninger i teksten, fra en
artikkel til en annen. Hovedregelen ser ut til å være
at artikler med oppslag på boktittelen er hoved-
oppslaget, og at de er lenger enn person-artiklene.
Det er bare personer som er mer kjent enn enkelt-
tekstene om dem som har hovedoppslag på perso-
nen. Det gjelder for eksempel detektiver og sagn-
figurer (Godiva, Gideon Fell og Golem), (og så får
den som vil, gjøre sammenligninger mellom disse to
gruppene!) Det kan og nevnes at for de 40-50 norske
folkeeventyrene som er omtalt, så har han for hvert
enkelt eventyr opplyst om hvem som nedtegnet det,
hvor det kommer fra, og når det først ble publisert.

Som sagt utkom “Hvem er hvem i litteraturen” i

1997, som en norsk utgave av svenske Hans Lev-
anders tre ganger reviderte leksikon. Den norske
utgaven var ved bibliotekar og forfatter Bo Norlin.
Jeg anmeldte den i Bibliotekaren nr 7/97, og synes
det er naturlig å sammenligne de to bøkene. Et av de
mest imponerende trekkene ved Evensbergets bok er
uavhengigheten til Norlin. Riktignok er det slik at
det aller meste fra Norlin er med her, men slik må
det være når Norlin hadde 2.500 oppslagsord og
Evensberget har 5.300. Jeg sammenlignet person-
artiklene hos Evensberget med Norlins artikler under
bokstaven G. 102 personer er felles i de to verkene,
Evensberget har tilføyd 67 nye personer, men utelatt
eller oversett 4 personer fra Norlin. (Blant annet
Hesses “Gullmunn”. At de begge har glemt Gandalf er
heller ikke bra)  Men det var bare utvalget. Mer
imponerende er det at jeg til nå ikke har knepet
Evensberget i åpenbare lån fra Norlin i omtalene.
(Kanskje grenser det heller til å være påfallende at
Evensberget så å si hver eneste gang velger andre ord
og setningsbygninger?). Jeg påpekte dengang at
Norlin ikke hadde tatt med mange nye bøker, og
nevnte Elstad, Prøysen, Saabye Christensen, Ruffen,
Ola-Ola og Oluf. Men unntak av Ola-Ola Heia er alle
disse kommet med, og det kan se ut som om Evens-
berget nesten overrepresenterer de siste årene, med
forfattere som G. Lunde, M.H. Olsen og I. Lønnebotn.

Det finnes en legendarisk engelsk bok av denne
typen. Den heter “How to become ridiculously well-
read in one evening”. Jeg har ikke lest særlig i den,
men jeg har fått inntrykk av at den er mer av en
insider-spøk. At omtalene er holdt i en humoristisk
tone beregnet på et medvitende britisk publikum, og
at humoren forutsetter at leseren kjenner de omtalte
bøkene fra før. Så er ikke tilfelle med “Litterært
leksikon”. Boka er på en behagelig måte holdt i
nøktern stil, preget av opphavsmannens liv som
leksikonredaktør.  Likevel kan det her og der hende
at han flesker til med mindre leksikalske vendinger
som står i stil med den omtalte boka. Som “da
mannen bedrar henne med en suksessforfatterinne,
setter hun i gang et vanvittig og burleskt sirkus, for
hun vil ha hevn, og det til gangs” (og gjett hvor det
kommer fra?).

En bok som denne må særlig vurderes etter to
kriterier. For det første om utvalget er representa-
tivt, og for det andre om omtalene er dekkende.  Når
det gjelder utvalget er det få objektive kriterier å

“Snarveien til å bli belest”
er blitt til en bred aveny
- omtale av “Litterært leksikon”

Morten Haugen
Biblioteksjef i
Ørland
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teste mot. De mest objektive vil være priser, kåringer
og forlagsutvalg i serier som “Norges nasjonal-
litteratur” og “Mesterverk fra verdenslitteraturen”. I
tillegg selvfølgelig til å sammenligne med Norlin. Jeg
har nøyet meg med å sammenholde med noen
kåringer. Listen over nobelprisvinnerne har kanskje
motivert Evensberget til å omtale bøker som ellers
ikke ville vært med (f.eks. av P. White og K. Oe),
men samtidig har Nobelprisen ofte gått til lyrikere
som det er vanskelig å ta med i en slik bok. (Når det
sies må det samtidig sies at mange episke dikt
faktisk er omtalt: Waste Land, Canto General,
Skabelsen, Mennesket og Messias.) også tilføyes at
Bortsett fra Nobelprisvinnere er utvalget noe friere.
Han har endel utelatelser i forhold til Nordisk råds
pris (mest påfallende Heinesens “Det gode håb”) og
Århundrets bibliotek (Beauvoir, Heinesen igjen,
Duras, Ionesco, Borges og Bernanos).  Som et mer
subjektivt kriterium har jeg brukt egen bokhylle, og
derfra savner jeg Hard asfalt, Barbara, Kolbes reise og
Bangs Ved vejen. Til gjengjeld ble jeg glad for at
Evensberget hadde tatt med Grønoset, Thore Hansen,
James Hilton og Terje Stigen. Som nevnt virker 1990-
tallet noe overrepresentert, men ellers dekker
utvalget alle perioder og genre etter jevne og
rimelige kristerier. Hovedinntrykket av utvalget er
derfor tillitvekkende, uten grove feilskjær.

Hvorvidt omtalene er dekkende er vanskeligere å
kontrollere. Det finnes ikke objektive mål for slikt,
og kontrollen forutsetter at kontrolløren har en klar
oppfatning av hver omtalt bok. Jeg finner få feil ved
de bøkene jeg synes jeg kjenner, selv om jeg av og til

føler at Evensberget og jeg legger ulik vekt på hva
som er viktig ved de omtalte bøkene. Men én grov
feil må påtales: påvirkert av dukkefilmen “Flåklypa
Grand Prix” fremstiller han det som om alle Aukrusts
personer alltid har levet i samme tekstunivers. Som
kjent er Ludvig og Solan “husdyr” hos forfatteren,
mens resten av persongalleriet har sitt utspring i
avisen Flåklypa Tidende.

Et tredje kriterium i vurderingen vil være hvor
hensiktsmessig redigeringen er. Jeg er godt fornøyd.
Alfabetiseringen følger bibliotekstandard (“ingenting
før noe”), forfatterregisteret gir nødvendig oversikt
over hva som omtales av hver forfatter, og henvis-
ningene er fullgode. At boka (i motsetning til
Norlins) er helt uten bilder, oppleves ikke som noe
savn. Det eneste som er verdt å pirke i er at jeg
kunne ønsket et teknisk grep i edb-redigeringen som
tillot en å plassere artiklene først i boktitlene.
(“lykkelige valg, Det” o.s.v. virker litt oppstyltet)

Konklusjon: Hvis vi hadde hatt en “referanse-
bibliotekarenes ærespris”, ville Snorre Evensberget
ha styrket sitt kandidatur kraftig med denne boka.
Den er nyttig, lesverdig, brukervennlig og fortjener
et godt og langt liv til glede for mange bibliotekarer
og andre lesere.

Evensberget, Snorrre
Litterært leksikon
J.M. Stenersens forlag, 2000
526 s. 

Stortinget har vedtatt å bevilge 100 millioner til en
utlånsordning av lærebøker til elever i videregående
skoler. Ordningen skal innføres skoleåret 2000/2001
og omfatte VKI og VKII. Lærebøker i felles allmenne
fag skal prioriteres. Utdanningsdepartementet
oppfordrer skolene “å gi skolebibliotekene en aktiv
rolle i gjennomføringen av ordningen.”

Sekretariatet har fått mange henvendelser fra
skolebibliotekarer som har motforestillinger til å
påta seg denne oppgaven. De synes tidsfristen er
altfor kort, arbeidsmengden allerede stor nok,
stillingen for liten, lokalene lite egnet og at dette er
misbruk av bibliotekarens kompetanse.

Bibliotekarforbundet og Norsk bibliotekforening har
nedsatt en arbeidsgruppe på fire personer (to fra
hver forening, alle skolebibliotekarer) som skal se
nærmere på bibliotekenes rolle i denne saken. BF og
NBF har også bedt om et møte med KUF.

100 millioner til lærebøker i
videregående skoler

Birgitta Lund-
Grønberg
Organisasjons-
sekretær

Små stillingsressurser og dårlig datautstyr i
skolebibliotekene er dessverre vanlig i mange fylker.
Men å påta seg nye arbeidsoppgaver kan være en
brekkstang for større stillingsbrøk,
oppgradering av datautstyr og høyere lønn. Er det
mulig å snu det til sin egen fordel?

Før man sier nei, er det viktig å tenke igjennom hva
det vil innebære for ens egen arbeidssituasjon. Hvor
mye merarbeid vil det bli? 100 millioner låter mye,
men fordelt på alle landets vg skoler blir det ca 1000
kr per elev. Det rekker til tre bøker per elev. Bibliote-
karen får ca seks titler å forholde seg til. Å stille
krav om automatisk utlånssystem og å få til en
avtale med lokal bokhandel om plasting, strekkode-
merking og stempling må være et minstekrav. 
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Deil.dok

Subject: Hvordan Kan Vi Få Gutter Til Å Lese Bøker?
Meningsutvekslingen har pågått på bibliotekenes e-
postliste i en drøy uke, og det har vært morsomt å
følge med i den.  Denne debatten reiser imidlertid en
rekke nye spørsmål, iallefall i mitt hode, omkring
lesing, mediebruk og leseferdigheter sett i lys av
samfunnsutviklingen generelt. Og fremfor alt reiser
den ett spørsmål: HVORFOR skal gutter lese flere
bøker?

Jeg mener det er nærliggende å forestille seg at den
eksplosive medieutviklingen i form av en stor økning
i mangfoldet av enkelte tradisjonelle trykte medier,
(eksempelvis har antallet tidsskrifter tilgjengelig for
et alment publikum gjennom f.eks. Narvesen økt
enormt de senere årene) samt utviklingen av nye
medier (f.eks Internett og CD-rom) faktisk VIL føre
til en endret leseradferd hos folk. Videre er det
nærliggende å tro at skolereformene, fokus på
livslang læring og de stadig økende krav om infor-
masjons- og kunnskapstilegnelse i alle faser av livet,
både fra arbeidslivet og fra det offentliges side
faktisk VIL endre folks lesevaner.

Derfor vil en nedgang i lesing av Bøker, ikke nødven-
digvis bety en nedgang i lesing generelt. Det neste
spørsmål blir da selvfølgelig: Er lesing av Bøker
ekstra sunt? Kan man skille mellom god lesing og
mindre god lesing? Og dersom man kan det. Er dette
et skille som er medieavhengig? Vil ikke det snarere
være innholdsavhengig?

Dette var bakgrunnen for at jeg sendte en mail til
listen hvor jeg ba om å få tips rundt forskningen på
området. Og jeg fikk mange svar. Det er en av
bibliotekarers mange utmerkede egenskaper: Spør og
du FÅR svar! Ikke bare får du svar, men du får svar

til du trygler om nåde :-) Jeg har ikke rukket å gå
igjennom all dokumentasjon, men jeg har skummet
igjennom endel. Jeg skal forsøke å oppsummere noe
av det jeg fant.

Forskningen viser tydelig at gutter leser mindre
bøker enn jenter. Dette skyldes i all hovedsak at
gutter leser mindre enn før, jentene leser omtrent
det samme. Utgangspunktet for bibliotek-Norges
beymring er derfor i tråd med dokumentasjonen på
området. Forskningen viser også at gutter leser
tegneserier, tidsskrifter og aviser i større grad, mens
jentene leser mer bøker og ukeblader. Om gutter
leser like mye aviser, tidsskrifter o.l. som jentene
leser bøker, slik at summen av lesing blir den samme
har jeg det ikke lykkes meg å finne ut av.

Det er en almenn oppfatning at lesing av bøker er en
viktig forutsetning for å oppøve leseferdighet. Denne
antakelsen blir imidlertid ikke understøttet av
forskning. Tvert imot sier Rudeng (1998) at: “Det ser
ikke ut som lesing av bøker er utslagsgivende for
leseferdighetene. Den oppvoksende generasjon står
derfor ikke nødvendigvis i fare for å bli dårlige til å
lese, selv om vi ser en tydelig nedgang i boklesing-
særlig blant gutter.”

Dette blir bekreftet av Finn-Egil Tønnesen ved Senter
for Leseforskning i Stavanger, og han sier videre at
gutter er flinkere enn jenter til å lese det han kaller
“documents”: tabeller, statistikk, bruksanvisninger
osv. Denne tendensen er i tråd med annet materiale
jeg har hatt tilgang til, idet det henger sammen med
det faktum at gutter og menn er mer opptatt av
faglig lesning enn skjønnlitterær lesning. Kvinner
oppgir oftere enn menn at de leser for avslapningens
skyld, mens menn er mer opptatt av det faglige
utbyttet.

På bakgrunn av den dokumentasjon jeg har gjennom-
gått, er det at gutter leser mindre bøker enn jenter
snarere et uttrykk for en kjønnsmessig forskjell i
leseradferd og lesevaner, enn for svekkelse i leseevne
og leseferdigheter generelt.

Spørsmålet blir da om det er en fruktbar målsetning
for bibliotekene å forsøke å endre guttenes lesevaner.
Det grunnleggende spørsmål er etter min mening
fortsatt: Hvorfor Skal Gutter Lese Flere Bøker? 

Hvorfor Skal Gutter Lese
Flere Bøker?

«Bibliotekaren» har i sju
år formidlet mange av de
forestillinger og motfore-

stillinger som finnes i vårt yrke. Vi har brakt analyser og tankesprang,
skulderklapp og harmdirring. Dette er vi stolte av. I årene som kommer vil
vi gjerne ha mer av dette. For bibliotekarer er vel ikke de grå og menings-
løse dottene som omverdenen til tider vil ha det til? Vi er da vel mange
bibliotekarer som har kunnskaper og meningers mot? Vi tåler vel en støyt, i
kollegial dyst over hvor veien skal gå videre for oss bibliokulturdokument-
asjonsinfosystemlæringslitteraturformidlingsallmennspesialister? «Bibliote-
karen» oppfordrer deg til å ta tastaturet fatt og skrive innlegg. Til kollega-
ers glede og irritasjon. Det er når kunnskap og synspunkter brynes mot
hverandre at ny innsikt oppstår. 

Sterke meninger!
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6.-8. Oslo Tillitsvalgtkurs. Grunnkurs for kommune-
sektoren del A

BF

Septemer

4.-6. Oslo Tillitsvalgtkurs. Grunnkurs for kommune-
sektoren del B

BF

Oktober

M
ø
t
e
k
a
l
e
n
d
e
r

NB! Det tas
forbehold om feil.

 Tid Sted  Arrangement  Arrangør

16.-18. Oslo Nordisk litteratur - i et formidlings-
perspektiv

HiO/JBI

August

13.-18. Jerusalem 66th IFLA Council and General
Conference

IFLA

16.-18. Gøteborg ISIC 3. (Information Seeking in
Context)

Mai

30.5-1.6 Reykjavik 11. nordiske konferansen for informasjon
og dokumentasjon (Nord IoD, 11)

16.-25. Boston 67th IFLA Council and General
Conference

IFLA

August

Juli

2.-5. London 8th International Congress on Medical
Librarianship

6.-12. Malmö NORDINFO Sommerskole: Establishing
Information Literacy Initiatives -

NORDINFO / IASL

19. Oslo Oslo i bok og bilde HiO/JBI

24.-25. Oslo Styremøte/Styreseminar BF

14.-17. Göteborg Bok & Bibliotek 2000 Bok & Bibliotek i Norden

2. Oslo Styremøte BF

27. Oslo Styremøte BF

November
2.-3. Bergen «Opp og fram eller over og ut - bibliotek i

et endret samfunn». Bibliotekpolitisk
konferanse

Hordaland fylkesbibliotek, NBF og
Bergen off. bibliotek i samarbeid
med med NFF, UBB og NHHB

28. Oslo Lokallagsledermøte BF

2001



Side 28 Bibliotekaren - 7/2000

���������	�
�����

����������	
�������

�������� �
���� 







��
���

�������
���
������
���
���
�������
��
���
�� 
!��"�
���
���
������
�� 
�����
�#��
���
��������
��
���
$�����������
��
���
%��"�
&��	��
 ���"
��
'�
����

(�������� �
���� ��
���

)���������� *
�� 
!��"
������
*
!��%�
��
����	��"
*
+���
,�����

&��	��
��	����
 �"�
��
'����
����
��
����
-���

)�#��� .
���� .�
���

)���������� *
�#������
+����
*
���#
������
/
�� 
!��"
*
,����
/
$�����"
��%������

&��	��
���
/
�� �
��
'����
����

0�����
!��- �
����






�1
���

2����
��
�
����
(���
������
%��-�
����
3���
��������
�� 
�����
�#��
���
%��-
����
�� 
#�%����� 
��
���
$����������
��������
&��	��
+���
�� 
�����
��
����
-���

����%��
/
��	�����



'45
 �"



.�
���

)���������� *
���
����%��
*
��#�
+��
*
)�����6�
$���%�
*
+��
��
���-������
*
���
,�����
+�������"
��


���
�� �
7���

&��	��
+���
�� 
�����
��
8���
����

��#��9
0�������
�� 
����� ���� 




'
 �"








8�
���

)���������� *
�� 
!��"
��
��#��
:��;<���#��=
*
����-��
���#
��
��#��
*
���
������
(���
*
���-
��%���"
*
2������
��
�����
*
2����
��
�
������
%��-

&��	��
��� �
��
'����
����

Dear Traveller,

We hope that our tours and services will contribute
to make your stay both interesting and great,
unforgettable experience. The tours are designed to
help you discover Palestine and get to know some
of its most interesting and beautiful places. In
addition they aim at providing you with background
information about the life, history and current
political situation of the Palestinian People.

All tours leave from the Jerusalem Hotel, just a few
minutes walk from Damascus Gate. For pick-ups from
other locations and for tailor-made additional tours/
alternative days please inquire. Prices include tour
guide and transportation.

  Any further queries? Please call: + 972 52 864 205
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Sola videregående skole

Bibliotekar

Et årsvikariat i full stilling ledig umiddelbart.

Skolen er en kombinert videregående skole med 750
elever innen allmenne-, økonomisk/administrative-,
idretts- og yrkesfag.

Biblioteket er sentralt plassert i skolen. Mikromarc
biblioteksystem.

Sola videregående skole ligger nært flyplass, og 20
minutter med buss fra Stavanger og Sandnes.

Lønn etter kode 7026, fra lønnstrinn 30.
Søknadsfrist: snarest.

Ta kontakt med assisterende rektor Ola Haugdal, tlf
51 71 84 00 for flere opplysninger.

Sola videregående skole, Postboks 190, 4097 Sola.

AL QUDS Reiser AS

Skal du reise til Midtøsten kan det lønne seg å kontakte Al
Quds Reiser.

Vi har lang erfaring fra dette området. Vi kan hjelpe dere
med flybilletter til gunstige priser. Har mange kontakter i
området som finner fram til billige og gode hoteller. Ut-
flukter og annet dere måtte ønske.

Ring Eldbjørg på Al Quds Reiser så vil vi gjøre alt for at
din tur skal bli en opplevelse.

AL QUDS Reiser AS
Pilestredet 31, Oslo
Postadresse: Boks 6876, St. Olavs plass, 0130 OSLO
Telefon:   22 11 00 26
Telefaks:  22 20 20 42

Universitetsbiblioteket i Trondheim har startet utgivelsen av
skriftserien Til opplysning. melder rådgiver Ragnhild E. Lande. I
tråd med bibliotekets målsetting har de valgt å la dette bli en ren
elektronisk serie. Målet er å spre kunnskap og formidle interes-
sante, spennende og nyttige publikasjoner til såvel til primær-
brukerne på NTNU som til andre interesserte. De to første
nummerne som nå er publisert vil begge være av interesse for
bibliotekverdenen.

Første nummer som har tittel Bibliotek i opplysningstiden, er
spennende lesning. Det handler om «hvordan det hele» startet og
de tanker man den gang gjorde seg ved planlegging av bibliotek,
tanker som fortsatt har aktualitet i dag med nye muligheter til
organisering og formidling.

Andre nummer i serien: Brukersynspunketer på UBiTs tilbud og
tjenester, forteller om resultatene fra vårens brukerundersøkelse
der de blant annet prøver å komme på sporet av hvor de skal
bevege seg i tida som kommer. Hva skal de satse på og hva bør
endres? De har prøvd å få synspunkter på informasjonskanaler i
forskning og undervisning, og har spurt hvordan NTNU-ansatte
bruker biblioteket, hvordan de ser på litteraturbestand og
samlinger, prioriterer tilbud og tjenester, hvilke tanker de har om
prising av tjenester, etc. Stort sett spørsmål som angår alle
bibliotekarer i disse tider.

Skriftserien Til opplysning fra Universitetsbiblioteket i Trondheim
er å finne på nett-adressa http://www.ub.ntnu.no/ess/. 

Skriftserien
Til opplysning
- et nett-tilbud
til bibliotekarer

Hovedstyret i NBF vedtok på sitt møte 20. juni å oppnevne en
arbeidsgruppe for det de kaller ”Vervekampanje 2000”. Susanne
Storrønningen (Larvik folkebibliotek) skal være leder for arbeids-
gruppa, der også Kari-Anne Røisgård (Norges Bank), Tore Kr.
Andersen (NBF) og Monica Deildok (Deichmanske bibliotek) er
med, i tillegg til en representant oppnevnt av Studentutvalget
ved HiO/JBI. Arbeidsgruppa skal arbeide innenfor rammen av
budsjettet på inntil kr 100.000, heter det i protokollen fra
hovedstyrets møte. 

NBF skal bruke 100.000
kroner på verving
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Holmestrand kommune

Avdelingsleder barne- og ungdomsavdelingen
100% stilling

Det er ledig stilling som avdelingsleder ved Holmestrand
bibliotek fra 01.01.2001.

Holmestrand bibliotek får i løpet av 20001 nytt hoved-
bibliotek. Vi flytter fra 300 til 1200 kvm og står derfor foran
en spennende og utfordrende tid. Vi ønsker å utvikle det
nye biblioteket til å bli en naturlig møteplass i byen vår.
Biblioteket ligger sentralt i byens maritime miljø.

Avdelingslederen skal være med på å planlegge, utvikle og
lede avdelingen for barn og ungdom. I tillegg er stillingen
tillagt stedfortrederfunksjon for biblioteksjefen. Bibliotek-
sjef og avdelingsleder vi utgjøre bibliotekets lederteam. Stil-
lingen lønnes i st.kode 7027, avd.leder, LR 10.6, ltr. 33.

Vi søker en medarbeider med følgende kvalifikasjoner:
� Kreativ og nytenkende.
� Resultatbevisst.
� Kan arbeide selvstendig, men også i team.
� God kjennskap til IKT.
� Erfaring fra arbeid med barn og unge

Det kreves eksamen fra Høgskolen i Oslo, Avd. JBI, eller
tilsvarende utdanning. Spørsmål vedrørende stillingen kan
rettes til biblioteksjef Grethe Olaussen, tlf. 33 05 10 45.

Søknaden sendes: Holmestrand bibliotek, Langgt. 28, 3080
Holmestrand, innen 31. august 2000.

Bykle kommune

Bykle kommune ligg øvst i Setesdal. Vi har
nok av rein luft, fjellvidder og gode anlegg
for sport og fritid. Vi har godt humør og til-
takslyst. Folketalet aukar både for karar og

kvende. Vi har mange turistar og serviceretta bedrifter. Det
er god plass i barnehagane og skulane. Vi er få, men smått
er godt.

Biblioteksjef
Biblioteksjefen vår går ut i permisjon fram til 1.9.2002. Vi
har difor ledig vikariat som biblioteksjef frå om lag 1.9.00.

Vi har:
� Nytt hovudbibliotek i Bykle (kombinasjonsbibliotek)
� Ny filial på Hovden (kombinasjonsbibliotek)
� Vi brukar Mikromarc biblioteksystem
� Internett for tilsette og publikum
� Total bemanning i bibliotektenesta er på 1,5 årsverk

Vi ynskjer:
� Ein person med utdanning frå Høgskolen i Oslo, avd.

for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag eller
tilsvarande godkjent utdanning

� Relevant praksis, gode kunnskapar i EDB og
Mikromarc, sjølvstende og samarbeidsvilje

Vi tilbyr:
� Plassering i st.kode 7439 med lønsplassering etter avtale
� Hjelp til å skaffe bustad
� Flyttegodtgjersle etter eige reglement
� God pensjonsordning

Tilsetjing skjer etter gjeldande lover, reglement og tariffav-
taler. Nærare opplysningar om stillinga får ein ved å vende
seg til Bykle kommune ved biblioteksjef Anny Mandt, telf.
37 93 85 00, eller til konsulent Astri Rysstad, telf. 37 93 85
44. Søknad med CV skal sendast til Bykle kommune, 4754
Bykle innan 25. juli 00.

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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Nasjonalbiblioteket er en av landets sentrale kulturinstitusjoner og skal innenfor sitt felt være den fremste kilde til kunnskap om og
forståelse av Norge, nordmenn og det norske samfunn. Nasjonalbiblioteket ledes av nasjonalbibliotekaren og består av en stab og
operative avdelinger i Oslo og Mo i Rana. Institusjonen har til sammen ca 285 ansatte. Nasjonalbiblioteket kan tilby et spennende og
utfordrende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter for de tilsatte.

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo (NB Oslo) ivaretar publikumsrettede funksjoner, tilbyr elektroniske informasjonstjenester, forvalter
komplette samlinger av norske trykk og en rekke spesialsamlinger (bl.a. musikk, håndskrifter, kart og bilder). Avdelingen holder til i den
tidligere universitetsbibliotekbygningen i Drammensveien 42 og har ca. 130 tilsatte.

Bibliografiske tjenester ivaretar katalogfunksjonen ved NB Oslo samt nasjonale samkatalogfunksjoner, utarbeider den norske nasjonal-
bibliografien og tilbyr andre bibliografiske dokumentasjonstjenester.

Bibliotekar – Norsk samkatalog
(lpl. 90.205, kode 1213, ltr. 23–34 avh. av tjenesteansiennitet)

Ved seksjonen Norsk samkatalog ved Bibliografiske tjenester er det ledig en fast stilling som bibliotekar fra 1. september.
Norsk samkatalog er basert på et frivillig samarbeid mellom norske bibliotek. Samarbeidet har som formål å bidra til at
landets samlede dokumentressurser utnyttes best mulig. Mer enn 400 bibliotek innenfor alle kategorier (folke-, fylkes-,
skole-, forskning-, universitet- og høgskolebibliotek) er med i samarbeidet. De deltakende bibliotekene sender inn meldin-
ger om sin dokumentbeholdning til Norsk samkatalog, som på sin side sørger for at informasjon om lokalisering blir allment
tilgjengelig.

Stillingens arbeidsområde er løpende inndatering i databasen Samper  (Norsk samkatalog for periodika) av bibliotekenes
rapporteringer av endringer. I 1999 ble det behandlet over 30 000 meldinger fra 348 bibliotek.

Til stillingen søkes en person som
� har godkjent bibliotekarutdanning
� har interesse for bibliografisk virksomhet
� fortrinnsvis har erfaring fra arbeid med bibliografiske data
� er nøyaktig og har gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger ved seksjonsleder Edwige Mortyr, tlf. 23 27 61 09 eller avdelingsleder Unni Knutsen, tlf. 23 27 62
27. Søknad vedlagt bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes Personalkontoret, Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo,
Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo.

Søknadsfrist 14. juli 2000.

«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!

Jakt på kollegaer?
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«Bibliotekaren» er en
månedlig nødvendig-
hetsartikkel for svært
mange bibliotekarer i
Norge. Er du medlem av Bibliotekarforbundet får du bladet gratis. Andre kan abonnere. For kun 270 kroner får du 12
nummer sendt hjem til deg. (Tegner du abonnement nå, får du resten av året for en hundrelapp!) Kontakt BFs sekretariat
for abonnement på «Bibliotekaren» eller medlemskap i BF. 

Vil du ha bladet for deg selv?

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er eit landsdekkjande
bibliotek for syns- og lesehemma med bibliotek- og
produksjonsavdelingar i Oslo og filialar i Bergen og Trondheim.
NLB er ei statleg verksemd under Kulturdepartementet med eige
styre. Biblioteket er inne i ein spennande periode prega av auka
bruk av digitaliseringsteknologi og organisasjons-
utviklingsarbeid.

Ved NLB er det ledig stilling som

DIREKTØR
Direktøren har dagleg ansvar for drifta av NLB og rappor-
terer til styret. Det vil bli utarbeidd instruks for stillinga.

Søkjarar må ha bibliotekfagleg relevant utdanning. Det blir
lagt særleg vekt på gode leiareigenskapar, samarbeidsevne
og røynsle frå administrasjon og økonomiforvaltning. Det
er også ønskjeleg med røynsle frå samarbeid i nettverk,
nasjonalt og internasjonalt.

Løn etter lønssteg 56-62. For særleg kvalifiserte søkjarar
kan høgare løn vurderast.

Nærare opplysningar ved styreleiar Magne Velure, telefon
61 28 83 89/95 79 43 00, e-post: Magne.Velure@hil.no
eller fungerande avdelingsdirektør Alf Modvar, telefon 22
24 80 06, e-post: Alf.Modvar@kd.dep.no.

Søknad skal stilast til Kulturdepartementet og sendast Norsk
lyd- og blindeskriftbibliotek, Postboks 5834 Majorstua,
0308 Oslo.

Søknadsfrist: 15. juli 2000.

Norsk lyd- og
blindeskriftbibliotek
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BIBLIOTEKARFORBUNDET
INNMELDINGS-SKJEMA

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

Skjemaet sendes:  Bibliotekarforbundet, Lakkegt. 21, 0187 Oslo,
vedlagt dokumentasjon av bibliotekarutdanning.

Dato      Signatur

Innbo  Ja / Nei

Virkning fra (måned:)

Forsikringer

Grunnfors.  Ja / Nei

Virkning fra (måned):

Stillingskode Lønnstrinn   Stillingsandel

Faks.

E-post:



Side 34 Bibliotekaren - 7/2000

Finnmark

Merete Bratteteig
Gamvik folkebibliotek
9770 Mehamn
Telefon:  78 49 74 86
Telefaks: 78 49 74 92
E-post: ga-kbibl@online.no

Troms

Helga Amdal Stensen
Kvæfjord bibliotek
Bygdevn. 6, 9475 Borkenes
Telefon:  77 02 33 06
Telefaks: 77 02 33 07
E-post: kvaefjord.bibliotek@online.no

Nordland

Aasa Storlien
Brønnøy bibliotek
8900 Brønnøysund
Telefon:  75 02 06 35
Telefaks: 75 02 08 29
E-post: Aasas@bronnoy.folkebibl.no

Trøndelag

Guri Sivertsen Haugan
Levanger bibliotek
Boks 113, 7601 Levanger
Telefon: 74 05 29 00
Telefaks: 74 05 29 09
E-post:
guri.sivertsen.haugan@levanger.folkebibl.no

Møre og Romsdal

Rannei Husby Furre
Kristiansund folkebibliotek
Postboks 163, 6501 Kristiansund N.
Telefon: 71 58 67 50
Telefaks: 71 58 67 59
E-post:
rannei.furre@kristiansund.kommune.no

Sogn og Fjordane

Anne Sagen
Førde bibliotek
Postboks 144, 6801 Førde
Telefon: 57 72 19 10
Telefaks: 57 72 19 09
E-post: anne.sagen@forde.kommune.no

Hordaland

Kjetil Monsen
Askøy folkebibliotek
5323 Kleppestø
Telefon: 56 15 85 00
Telefaks: 56 15 83 95
E-post: kjetil.monsen@sf.telia.no

Rogaland

Elisabeth Dyvik
AS Norske Shell
Undersøkelse og produksjon
Boks 40, 4056 Tananger
Telefon:  51 69 34 29
Telefaks: 51 69 30 30
E-post: mudy@online.no

Agder

Ingebjørg Aagre
Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617, 4809 Arendal
Telefon: 37 01 39 23
Telefaks: 37 01 39 75
E-post: aagre@aa.fylkesbibl.no

Telemark

Turid Samset
Telemarksbiblioteket
3745 Ulefoss
Telefon: 35 94 47 33
Telefaks: 35 94 48 70
E-post:
turid.samset@telemark-f.kommune.no

Vestfold

Pippi Døvle Larssen
Vestfold fylkesbibliotek
Storgt. 16, 3126 Tønsberg
Telefon: 33 31 93 03
Telefaks: 33 31 33 25
E-post: pippi@vf.fylkesbibl.no

Buskerud

Wenche Løver
Kongsberg videregående skole
Postboks 424, 3604 Kongsberg
Telefon:  32 73 13 46
Telefaks: 32 72 10 70
E-post: wlover@kongsberg.vgs.no

Hedmark og Oppland

Veslemøy Grinde Karlsen
Tynset bibliotek/Nord-Østerdal vgs.
2500 TYNSET
Tlf: 62 48 52 18
E-post: tybib@online.no

Østfold

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

Oslo/Akershus

Anne Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Boks 85, 2027 Kjeller
Telefon: 63 80 10 20
Telefaks: 63 81 09 26
E-post: cathrine.undhjem@vgs.

  akershus-f.kommune.no

Studentlaget i Oslo

Dag Risdal Stavenes
Høgskolen i Oslo, Avd. JBI
Pilestredet 52, 0167 Oslo
Epost: dag.r.stavenes@stud.jbi.hioslo.no

Bibliotekarforbundets lokallag
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Bibliotekarforbundets styre

Leder
Siri Sjursen
BFs sekretariat,
Lakkegata 21,
0187 Oslo
Telefon jobb: 22 17 04 95
Faks: 22 17 04 96
Telefon privat: 22 11 30 92
Epost-adresse: siri.sjursen@bibforb.no

Bibliotekarforbundets sekretariat

Leder: Siri Sjursen

Organisasjons-
sekretær: Birgitta Lund-Grønberg

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

Foto: EB

Foto: EB

Nestleder
Hanne Fosheim
Fylkesbiblioteket i Akershus
Postboks 85
2027 Kjeller
Telefon jobb: 63 80 10 20
Faks: 63 81 09 26
Telefon privat: 63 83 41 15
Epost-adresse: hfosheim@online.no

Styremedlemmer
Kirsten Leth Nielsen, Deichmanske bibliotek
Mona Magnussen, Norsk Polarinstitutt
Richard Madsen, Sørfold folkebibliotek
Gro Heidi Råmunddal, Kristiansand folkebibliotek
Monica Nævra, Drammen folkebibliotek

Varamedlemmer
Lillian Rushfeldt, Vadsø bibliotek
Ola Eiksund, Arendal bibliotek
Elisabeth Dyvik, Norske Shell
Guri Haugan, Levanger bibliotek
Kari Elin Røyrane, Høgskolen i Bergen



B-blad

Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

��������

“Følte Nyrup sig under forrige kongres i modvind, skulle han have prøvet at stå
i Jens Stoltenbergs italienske hyttesko i Bergen. En scene med så fantastiske
kontraster, at vel kun nordmænd kunne tage den alvorligt. En statsminister i
velpresset jakkesæt og med Kennedy-udstråling - og en tilhørerskare, billedligt
talt, af forgrædte bibliotekarer på en diæt af mager fisk. Kun Liv Ullmann mang-
lede, med blanke øjne og en normalproportioneret hverdagsdepression, med en
knyttet næve mod den Jens Stoltenberg, der tillod sig at sige det indlysende...”

Fra artikkelen “Løypen bliver kjempelang” i den danske avisen Aktuelt 9. juni,
etter Jens Stoltenbergs mye omtalte foredrag i Bergen. 


