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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

Høsten er her, enten vi liker det eller ikke. Selv har jeg alltid likt
høsten. Grøden fra åker og eng og naturens spisskammer er rause gaver
jeg aldri slutter å forundres og begeistres over. Det er travelt og
energisk i alle virksomheter. Så også  i Bibliotekarforbundet. Oppgavene
står i kø! For oss først og fremst de lokale lønnsforhandlingene.

I år har de høgskoleutdannede – og med dem bibliotekarene – gode
muligheter til å hente ut gevinst fra romslige lokale potter i forestående
forhandlinger. Nå gjelder det å ta utfordringen og forberede seg godt.
Det hviler ansvar på de tillitsvalgte om å skaffe seg all nødvendig
informasjon, se til at alle medlemmer i egen virksomhet samles og
diskuterer strategier og muligheter før kravutforming, og gjerne komme
i dialog med arbeidsgiver i forkant. Det vanskeligste er å prioritere
kravene, forberede seg på å måtte fire på noen for å begunstige andre.
En må tenke nøye igjennom argumentasjon for ulike utspill fra
arbeidsgivers side. Bibliotekarforbundets problem er alle enmanns
arbeidsplasser, hvor en må ty til ekstern hjelp. Dessuten sliter vi noen
steder med å få folk til å påta seg tillitsverv og forhandlerrollen. Jeg
har sagt det før, og gjentar det igjen og igjen til vi er der vi ønsker å
være: Opplæring av tillitsvalgte og en styrking av tillitsvalgtes kompe-
tanse står høyt på forbundets prioriteringsliste. Det er de lokale
tillitsvalgte som er grunnpilaren i fagforeningen. Vi kjører dobbelt
grunnkurs for tillitsvalgte i høst, og nye vil bli satt opp til våren. Det er
hjelp å få! Men erfaringene må dere skaffe dere selv.

Det er vel et halvt år til BFs neste landsmøte, nr. fire i rekken. For-
bundsstyret arbeider kontinuerlig med de oppdrag vi har fått, selv om
noen blir prioritert høyere enn andre. Ett av de aller viktigste er å få
organisasjonen til å fungere mest mulig effektivt i forhold til mandatet
– som i korthet er medlemmenes interesser. Etter snart åtte års drift er
det betimelig å se på organisasjonsstrukturen. Fungerer sekretariatet
tilfredsstillende? Har landsmøtene bidratt til å bringe BF videre? Har
lokallagene funnet sine arbeidsrom? Er det lokale tillitsapparatet
kompetent, engasjert og stabilt? Hvor ønskelig er det med stabile
tillitsvalgte? Hvordan skal vi bygge opp et tillitsapparat som er i stand
til å takle både lønnsforhandlinger og arbeidslivsspørsmål? Og ikke
minst: Får medlemmene det de forventer utfra betalt kontingent? Hvor
stort spillerom har BF innenfor relativt snevre økonomiske rammer? Kan
kriteriene for medlemsskap endres? Spørsmålet om BFs organisasjon er
moden for en reorganisering og effektivisering melder seg. Forbundssty-
ret vil gjerne ha synspunkter fra medlemmene.

For tiden er en rekke sentrale, politiske utvalg og arbeidsgrupper i gang
med saker som har betydning for arbeidslivets og dermed fagforening-
enes framtid. Holden-utvalget har nylig levert NOU 2000:21: En strategi
for sysselsetting og verdiskaping. Utredningen behandler alle elementer
som påvirker arbeidslivet i privat og offentlig sektor, og gir god innsikt
i utfordringene framover. Blant annet tar den opp hvilken rolle inn-
tektspolitikken kan spille, om lønnsdannelse og det inntektspolitiske
samarbeidet. Stabel-utvalget eller Tarifforhandlingsutvalget skal avgi
sin innstilling innen utgangen av året. Dette utvalget er en forlengelse
av Arntsen-utvalget, som vi vet satte rammene for hovedoppgjøret i år.
Her skal dagens forhandlingssystem analyseres og forbedringer utredes
og foreslås. Mens Arbeidslivsutvalget har sett på Arbeidsmiljøloven, og
Oppgavefordelingsutvalget, NOU 2000:22, har sett på forvaltnings-
strukturen, arbeidsfordelingen mellom fylkeskommuner og kommuner.
Den politikken som blir utformet på grunnlag av anbefalte strategier i
disse utredningene, vil kunne få store konsekvenser for bibliotekarers
arbeidsvilkår og eksistens.

Vi vil komme tilbake med mer informativt stoff om dette utover høsten.
I mellomtiden får dere sjansen til å ta en titt på de tunge dokumentene,
bla litt og kanskje reagere på utspill dere finner kontroversielle. Det er
interessant lesing! 
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Trondheim vil ha Aslak
Bolts bibel fra Deichman

Oslo og Trondheim slåss om erkebis-
kop Aslak Bolts unike bibel. Nidaros-
domens geistlige ber om å få bibel-
skatten fra 1250 hjem til Stiftstaden.
- Jeg vil gjerne at den enestående
middelalderbibelen skal havne i
Trondheim. Den befant seg i Trond-
heim fra 1450 og helt frem til 1710,
sier domprost Knut Andresen ved
Nidaros domprosti til Aftenposten.

Men lett blir det ikke. For Deichman-
ske bibliotek i Oslo har full eiendoms-
rett over det 750 år gamle prakt-
verket, og har ikke tenkt å utlevere
kostbarheten. - Dette er en del av
debatten om å tilbakeføre kunst-
gjenstander til stedet der de opprin-
nelig hører hjemme, sier domprost
Andresen. Han ser for seg en depo-
nering i det prisbelønnede museet i
Erkebispegården, sammen med Aslak
Bolts eget drikkehorn.

I sommer har bibelen vært vist frem
i en monter i vestibylen på Deich-
manske på Hammersborg i Oslo. Nå
er den eneste fullt bevarte
middelalderhåndskrift i Norge igjen
trygt forvart i et sikkerhetshvelv i
magasinet på biblioteket. De 1200
pergamentsidene på latin har en lang
og kronglete historie, før de mot slut-
ten av 1770-åra ble auksjonert bort
til Carl Deichman. Bibliotekar Johan
Ellefsen ved Deichmanske bibliotek
sier til Aftenposten at han tror bi-
belen vil forbli i hovedstaden: - Oslo
ønsker å ta vare på sine skatter og
vil nok ikke gi den fra seg,
mener han.

Amazon er økonomisk
på felgen

Aksjekursen til Internett-bokhande-
len Amazon falt kraftig på forsom-
meren. Mange frykter at selskapet
kan gå tomt for penger, skriver Af-
tenposten. Amazon oppgir å ha 20
millioner kunder, og har dermed vist

Forbundsstyret i BF har hvert år på ettersommeren et styre-
seminar over 2 dager, for å kunne gå litt mer i dybden på en del
saker. I år valgte styret å begynne med et styremøte i Oslo
torsdag 24. august, hvoretter de entret “Queen of Scandinavia”
på Vippetangen på ettermiddagen og fortsatte med møte om
bord i båten som tok dem til København dagen etter, der møte
med det danske Bibliotekarforbundet og besøk på byens
hovedbibliotek sto på programmet, etterfulgt av et kveldsmøte
ombord på båten, som så seilte dem hjem til Oslo lørdag
morgen. Dette ga styremedlemmene god tid til diskusjoner,
spennende impulser fra danske kollegaer og en trivelig sosial
ramme rundt møtene. Hele styret var med, bortsett fra Kirsten
Leth Nielsen som hadde forfall. Vara Kari Elin Røyrane trådte
inn for henne. Fra sekretariatet møtte organisasjonssekretær
Birgitta Lund-Grønberg og redaktør Erling Bergan.

Styremøtet begynte på sedvanlig vis med godkjenning av
sakliste, referat fra forrige styremøte og fra to møter i arbeids-
utvalget. Det er tydelig at arbeidsutvalget har kommet i godt
gjenge etter omorganiseringen som styret foretok på juni-
møtet. Av AU-referatene går det blant annet fram at de har
jobbet godt med en del sider ved AF-oppløsningen, med
makedsføringstiltak, informasjonsarbeid på nettet og planleg-
ging av styreseminaret.

Neste sak var en evaluering av forbundets beredskap for streik
under årets tariffoppgjør. Forbundsleder Siri Sjursen redegjorde
for sekretariatets arbeid med streikeberedskapen og viste til
erfaringer, som er viktige å ta med til neste gang. Bl.a. er
informasjonsbehovet blant medlemmene større enn antatt.

Bibliotekarforbundet har behov for å ruste opp arbeidet på en
del faglige og organisatoriske områder, og styret hadde som
egen sak spørsmålet om oppretting av fem utvalg til å jobbe
med dette. Det ble vedtatt opprettet et økonomiutvalg, med
Siri Sjursen, Hanne Fosheim, Monica Nævra, Randi Rønningen,
Birgitta Lund-Grønberg og Kirsten Leth Nielsen som utvalgets
medlemmer. Fagpolitisk utvalg ble foreløpig ikke vedtatt
opprettet, men Siri Sjursen konfererer med styrets medlemmer
fra sak til sak. Holdenutvalgets og Stabellutvalgets arbeider ble
nevnt som aktuelle fagpolitiske tema i høst. Lønns- og
forhandlingsutvalg ble heller ikke nedsatt i denne omgang, men
aktuelle saker å arbeide med vil være lønns-og arbeidsvilkår for
skolebibliotekarer og biblioteksjefer. Lesetid og stillings-
vurderingssystemet bør også taes opp. Et IKT-og utdanningsut-
valg ble vedtatt opprettet, med Gro Heidi Råmunddal og en
sivilbibliotekar som medlemmer, med ytterligere en represen-
tant som AU skal oppnevne. AU skal også utarbeide mandat for
utvalget. Internasjonalt utvalg ble vedtatt opprettet, med
Elisabeth Dyvik og Kirsten Leth Nielsen som medlemmer. Et
tredje medlem blir oppnevnt senere. Rapport fra gruppens
arbeid i Jerusalem presenteres på neste styremøte.

Neste sak på styremøtet var BFs halvårsregnskap for 1. halvår

BF-styret med
danske impulser
Erling Bergan
Redaktør
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at postordre over Internett har noe
for seg. Men hver måned bruker sel-
skapet en god milliard kroner mer
enn det tjener. Anslag på kasse-
beholdningen varierer fra 8 til 10
milliarder kroner. Hvis ikke beta-
lingsbalansen bedrer seg vil altså
selskapet gå tomt for penger neste
vår, skriver nyhetsbyrået Bloomberg.

Amazon ble etablert i 1994 og solgte
i utgangspunktet bøker over Inter-
nett. Nå er vareutvalget utvidet til
leker, elektronikk og en rekke andre
varer. Underskuddet så langt løper
opp i nesten 11 milliarder kroner.
Årets julesalg kan bli et være eller
ikke være for Amazon. Selskapet har
brukt store beløp i distribusjons-
sentraler rundt omkring i USA, for å
kunne takle kjøpefesten som følger
med høytider. Konkurransen med an-
dre Internett-butikker og tradisjo-
nelle forretninger kommer til å bli
knallhard, skriver Aftenposten.

Internasjonale retnings-
linjer for folkebibliotek

IFLA jobber nå med å få ferdig
«Guidelines for public libraries». Det
er folkebibliotekseksjon i verdens-
organisasjonen som har ansvaret for
dette. For å illustrere teksten, sam-
ler de nå inn eksempler på gode lo-
kale løsninger. Utkastet til retnings-
linjer ligger på IFLA’s web-site, med
adressa http://www.ifla.org/VII/s8/
proj/gpl.htm.

Bibliotekarer i
skjønnlitteraturen

I skjønnlitteraturen kommer vi fra
tid til annen over skildringer av bi-
bliotek og bibliotekarer. Ved
Norrbottens länsbibliotek i Sverige
har de gjort noe med det. Under
menyvalget «Bibliotek i skönlitte-
raturen» finner du samlet en del slike
referanser. Biblioteket inviterer deg
også til å bidra til å bygge ut denne
sitat-databasen, ved å sende bidrag

2000. Styret
kunne konstatere
at forbundets
økonomi er under
god kontroll. 49 %
av de budsjetterte
inntektene for året
2000 var innkom-
met etter 1.
halvår, mens det
på utgiftssida var
gått med 47 % av
budsjettet.

Med dette som
bakteppe, og med
et egne og grun-
dige sakspapir i
tillegg, vurderte så
styret så tre saker
som gjaldt
stillingsressurser,
lønn og utgifts-
dekning i BF. Den
første gjaldt
hvordan behovet
for kontorhjelp i
BF-sekretariatet
kunne tilfredsstil-
les. Arbeids-
mengden er stor
og det vil være
svært nyttig om Birgitta Lund-Grønberg og Siri Sjursen får
frigjort mer tid fra en del mer rutinepregede kontoroppgaver.
Og forbundsstyret fant å kunne gå inn for tilsetting av en
kontorkyndig vikar i tre måneders engasjement høsten 2000, to
dager per uke. Den neste saken gjaldt delvis frikjøp av hoved-
tillitsvalgt i Oslo, der arbeidsmengden har blitt stor. Forbunds-
styret vedtok å gå inn for frikjøp av hovedtillitsvalgt for Oslo
kommune en dag per uke for ett år, når det foreligger en
kandidat. Den tredje saken, der styret tok arbeidsgiveransvaret
sitt på alvor, gjaldt lønn for BFs leder. Styret har ikke inn-
arbeidd noen klar praksis på hvordan lønnsforhandlinger med
egne ansatte skal foregå ennå, men justering av lederlønna ble
tatt på alvor, med både leder og redaktør inhabilt plassert på
gangen. Av saksframlegget gikk det fram at det viktigste
sammenligningsgrunnlaget for BF-lederens lønn, skal være
lønnsnivået til BF-medlemmer som er biblioteksjefer i de største
byene, ledere for store enheter, eller som har selvstendige og
godt betalte jobber. Men det er ikke lagt opp til noen automa-
tikk i dette. Det konkrete resultatet av denne diskusjonen i
styret nå, var at BFs leder Siri Sjursen får hevet lønnen fra
lønnstrinn 43 til lønnstrinn 46, med virkning fra 1. august
2000. Lønnsnivået for andre ansatte i BF ble ikke justert i
denne omgang.

Selv om det er hele 8 måneder til BFs neste landsmøte, er det
på høy tid å starte planleggingen. Styreseminaret på danskebå-
ten måtte derfor ta for seg en rekke praktiske og politiske
saker som gjaldt landsmøtet. Det var et ønske om å utvide
landsmøtet med et seminar i forkant , dvs. den 19.april,
innenfor en økonomisk ramme som budsjettet gir rom for.
Aktuelle tema som ble nevnte\ var det sømløse bibliotek,
bibliotekaretikk, ytringsfrihet, konsekvenser for bibliotek-
sektoren ved omorganisering av kommuner og fylkeskommuner,

�

Den norske BF-ledelsen ved inngangen til danske BF sitt bygg i
København, under årets styreseminar. Bak f.v. Siri Sjursen,
Richard Madsen, Kari Elin Røyrane, Monica Nævra og Birgitta
Lund-Grønberg. Foran f.v. Mona Magnussen, Hanne Fosheim og
Gro Heidi Råmunddal. (Foto: E. Bergan)
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til Jimmy Gärdemalm ved
Norrbottens länsbibliotek. Du finner
adressa på http://
www.norrbottenslansbibliotek.nu.

Enda et gratis-leksikon
på nettet

På få år blir det gjennomført større
endringer i leksikon-verden enn det
vi har sett de foregående hundre år.
Encyclopedia Britannica ha som kjent
blitt reklamebasert og gratis på
internett. Og nå har det norske
CapLex kommet med samme løsning.
Du finner tjenesten på http://
www.caplex.net/. Øverst på skjermen
blir du stadig minnet på hvor billig
det er å reise til USA med Icelandair,
eller hvor lurt det er å bruke Nett-
doktor («Lyst til å bli gravid? - Klikk
her!»). Caplex nettleksikon oppgir å
inneholde 64 000 artikler, 4700 bil-
der og 350 interaktive kart. Det skal
være lenker til eksterne Internett-
sider fra 1800 av artiklene. Forelø-
pig er det ikke lenke til Nettdoktor
fra CapLex sine «Nettlenker» innen
medisin, en betryggende mangel.
Men man kan jo lure på hvor mye
det kostet for den kommersielle
«Achoo - On-line Healthcare
Services» å stå øverst på denne lista,
med sin store firma-logo ved siden
av annoteringen.

Opphavsrettslig veiled-
ning for bibliotek

«En opphavsrettslig veiledning for
bibliotek» av Ingrid Mauritzen, juri-
disk rådgiver ved Nasjonal-
biblioteket, er nå tilgjengelig. Vei-
ledningen er utgitt av Statens biblio-
tektilsyn og Nasjonalbiblioteket, og
blir distribuert til de fleste bibliotek
i Norge. Dessuten er en elektronisk
utgave tilgjengelig på Nasjonal-
bibliotekets nettside om opphavsrett
og bibliotek, http://www.nb.no. Den
trykte veiledningen er på 36 sider
og kan bestilles gratis fra Statens
bibliotektilsyn og Nasjonal-

kostnadsøkning for tidsskrifter i fagbibliotek, m.m. Det ble
overlatt til arbeidsutvalget å finne forelesere. Så gikk styret
gjennom praktiske sider ved landsmøtet, som valg av møte-
ledere, kulturinnslag, valgkomiteens forarbeid, hvilke gjester
som skal inviteres, m.m. Hvilke bibliotekpolitiske og organisa-
toriske tema som styret burde fremme saker på, ble også
drøftet, og ny organisering av BF, kriterier for medlemsskap i
forbundet og kontingentsatser ble sett på som aktuelt. Disse
sakene vil bli behandlet på senere styremøter.

Videre på styremøtet, gikk Siri Sjursen gjennom hvordan saken
med tilskudd til mobil bibliotektjeneste hadde gått. Hun
orienterte også om at NBF og BF i fellesskap har nedsatt en
arbeidsgruppe bestående av 4 skolebibliotekarer, som skal
arbeide med den saken som dreier seg om utlån av lærebøker i

videregående
skole. Gruppen
har hatt et møte
og Birgitta Lund-
Grønberg er
arbeidsgruppens
sekretær.

Styremøtet
drøftet - i god
tradisjon - stoda
for Bibliotekaren
og hjemmesidene,
og kommenterte
forskjellige sider
ved blad og web.
Vev-ansvarlig
Hanne Fosheim
redegjorde for
høstens viktige
vev-prosjekt, ABC
for tillitsvalgte.

Styret fikk en grundig orientering om den norske innsatsen
under IFLA-konferansen i Jerusalem, som gikk av stabelen uka
før styreseminaret. Rapport fra BFs eget internasjonale utvalg
vil foreligge til neste styremøte. Forbundsstyret ga sin tilslut-
ning til bevilgningen på 500$ til hvert av de to barne-
bibliotekene i Bethlehem, som ble besøkt under IFLA-konferan-
sen.

Videre kunne styret konstatere at medlemstallet i BF stadig
kryper litt oppover, med en netto tilvekst på 10 nye medlem-
mer siden siste styremøte.

Med det meste av styremøtet vel gjennomført, kunne forbunds-
styret benke seg rundt en spennende gjennomgang av det
danske BFs kommunikasjonsstrategi. Jesper Laursen er
kommunikasjonssjef, og sammen med BF-leder Jakob Winding
og sekretariatschef Johnny Roj-Larsen, orienterte de vårt styre
om hvordan forbundet kommuniserer med egne medlemmer og
med omverden, blant annet gjennom den berømte kampanjen
med de mannlige trikotkledde turnerne som i annonser i
dagsavisene skulle symbolisere at “Bibliotekarer kan mange
stillinger...”. Det dreidde seg og av bibliotekarkompetanse. Men
også overfor egne medlemmer ser BF behov for å tenke nytt, og
Jesper Laursen fremhevet at de nye unge bibliotekarene ikke
fagorganiserer seg som en selvfølge, de stiller høyere krav til
hva de får igjen selv. Dermed må BF bli flinkere til å koble
kollektive krav til individuelle krav, påpekte han.

�

�s. 22

Forbundsstyremedlem Monica Nævra og organisasjonssekretær
Birgitta Lund-Grønberg lytter interessert til den danske BF-leder
Jakob Windings presentasjon av hvordan forbundet arbeider i
sitt eget runde tårn i København. (Foto: E. Bergan)
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biblioteket. Veiledningen gir en kort-
fattet gjennomgang av opphavs-
rettslige bestemmelser av betydning
for bibliotek, både fag-, forsknings-
og folkebibliotek. Videre besvares
enkelte opphavsrettslige spørsmål
ved bruk av åndsverk, knyttet til både
analoge og digitale medier.

Spennende konferanse
i Vestfold

«Hvem mestrer informasjonen? - Læ-
ring inn i det nye årtusenet» er tit-
telen på en konferanse på Høgskolen
i Vestfold 1. november. Det dreier seg
om informasjonskompetanse og ut-
viklingen innen IKT. Hovedtaler er
professor Pelle Ehn, forskningsleder
ved området for Konst, kultur och
kommunikation ved Malmö Högskola.
Han har blant annet uttalt: ”Runt om
i världen satsas ofantliga resurser på
utveckling och användning av ny
informations och kommunikations-
teknik Trots detta är resultatet ofta
undermålig funktionelt, socialt och
estetisk. Utvecklingen är
teknikdriven och bygger altför sällan
på en djupare förståelse av verklega
brukssituationer och genuina
mänskliga behov.»

Hovedbibliotekar Lars Egeland ved
Høgskolen i Vestfold skal holde et
foredrag der han tar for seg lokale og
nasjonale planer for utvikling av
læringssenter  - der tradisjonelle
bibliotektjenester og aktiv læring
utføres i samme rom.

Etter Egeland kommer professor Gra-
ham Bullpit, Sheffield Hallam Uni-
versity - på video fra Sheffield. Bullpit
regnes av mange som selve grunn-
leggeren av læringssentermodellen på
internasjonal basis.

Endelig kommer kulturskribenten
Anders Ericson, som skal ta delta-
kerne med til 2010. Arrangørene
melder om ubegrenset plass og gra-
tis deltakelse, men minner om påmel-
dingsfrist 18. oktober.

Den nye Hovedtariffavtale for Staten er under trykking, og vil bli
distribuert til tillitsvalgte snarest.

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i Staten med virkning
fra og med 1. september. Forhandlingene skal være sluttført
innen 31. desember 2000. Den samlede økonomiske ramme er på
0.85% av lønnsmassen pr. dato, hvorav 0,75% er sentrale avset-
ninger og 0,1% forutsettes tilført av virksomhetene som frigjorte
midler.

Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen
lønnspolitikk, og partene lokalt anbefales å komme fram til en
felles plattform om hvordan lønnssystemet skal brukes, og hvilke
lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens
mål. Partene er enige om at hovedsammenslutningsmodellen skal
følges, slik at organisasjonene under en hovedsammenslutning
opptrer som en part under de lokale forhandlingene. Det siste kan
være problematisk for Bibliotekarforbundets medlemmer, fordi AF
ikke har tilstrekkelig mange medlemmer i den enkelte virksomhet
til å bli invitert til drøftinger om felles plattform. Det er likevel
slik at den enkelte organisasjon, for eksempel Bibliotekar-
forbundet, vil kunne møte til forhandlinger etter avtale med det
enkelte forhandlingssted. AF har ikke kapasitet, slik ståa er, til å
påta seg å kjøre hovedsammenslutningsmodellen.

De sentrale parter har avtalt at det ved de lokale forhandlingene
skal tas hensyn til virksomhetenes behov for høgskole-langtids-
utdannet personell. For øvrig tilrår avtalepartenene at

- Det under forhandlingene foretas en gjennomgang av tillegg
gitt etter tilleggslønnstabellen (B-tabellen) med sikte på en
løsning innenfor stillingens lønnsalternativ.

- Arbeidstakere og stillinger som får B-tillegg innarbeidet i sin
plassering på hovedlønnstabellen (tabell A) kan ikke gis nye
B-tillegg for samme forhold.

- Kvinner bør få en større andel av potten enn en
proratafordeling (basert på lønnsmassen) tilsier. De lokale
forhandlinger skal bidra til å fjerne kjønnsbetingede lønns-
forskjeller - og ikke opprette nye.

Hovedregelen ved lønnsendringer er at de lønnsendringer som
foretas, gis på individuelt grunnlag. Det må framgå av protokoll
om lønnsendring gis individuelt slik at det senere ikke er tvil om
hva partene er enige om. Omgjøring av stillinger som resultat av
omorganisering og ny stillingsstruktur skal nå skje under de
årlige lokale forhandlinger.

BFs medlemmer i statlig sektor er spredt på mange virksomheter
og flere forhandlingsområder i KUF og KD. Vi oppfordrer medlem-
mene til å be om informasjon fra sin overordnede om
forhandlingsprosedyrene, tidsfrister for levering av krav og
lignende, dersom dere ikke mottar denne automatisk. BF sentralt
blir invitert til drøftingsmøter en del steder, og vil følge disse
opp, fortrinnsvis ved å møte med egen representant, alternativt
ved stedfortreder fra andre forbund i AF.

Vi håper å kunne bistå våre medlemmer i Staten på en tilfredsstil-
lende måte. 

Ny tariffavtale i staten - lokale
forhandlinger første avtaleår

Siri Sjursen
Forbundsleder
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Ny administrerende
direktør i Bibliotek-
sentralen

Børge Hofset (52) er ansatt som ad-
ministrerende direktør i Bibliotek-
sentralen. Han etterfølger Arnt
Seljeseth som nå går av med pen-
sjon. Børge Hofseth kommer fra stil-
lingen som adm. direktør i
Kommuneforlaget AS, hvor han har
vært siden 1990. Hofset har drevet
eget konsulentselskap, og har vært
adm. direktør i Dun &
Bradstreet Norge, samt i «Økonomisk
Literatur A/S» Han har videre yrkes-
erfaring fra ulike forlag som redak-
tør, redaksjonsmedarbeider og jour-
nalist. Børge Hofset har samfunns-
faglig utdannelse fra Universitetet i
Oslo med tilleggsutdannelse fra Han-
delshøyskolen BI. Hofset skal nå lede
Biblioteksentralens 70 ansatte gjen-
nom de endringene som forventes å
komme i årene som kommer.
Biblioteksentralen hadde i 1999 en
omsetning på 128 millioner kroner.
Geir Kjell Andersland er styreleder i
Biblioteksentralen, som eies av lan-
dets kommuner, fylkeskommuner,
Norsk Bibliotekforening og Kommu-
nenes Sentralforbund. Biblioteks-
entralen eier skolebokleverandøren
Edda Bokhandel AS.

Verdens musikk-
bibliotekarer
samles i Oslo i 2004

Verdens musikkbibliotekarer varmer
opp Oslo som bibliotekkonferanseby
i 2004, året før den store IFLA-kon-
feransen kommer til hovedstaden.
Det er IAML (International Associa-
tion of Music Libraries, Archives and
Documentation Centres) og IASA (In-
ternational Association of Sound and
Audiovisual Archives) som skal holde
internasjonal kongress og konferanse
i Oslo i juni 2004. Sist Norge holdt
en tilsvarende konferanse var i 1976
i Bergen. Norsk musikkbibliotek-
forening, spesialgruppe under NBF
står som arrangør. Det ventes rundt

To rivaliserende eiendomsinvestorer kjemper om å få løse
plassproblemene for Moss bibliotek. I oktober skal politi-
kerne i Moss ha valgt mellom det flere av dem har karakteri-
sert som to gode forslag til byutvikling. Begge går ut på
resirkulering av gamle industribygg, og begge forutsetter at
biblioteket flyttes. Det er snakk om enten å velge gamle
Central Pakhus i området som er blitt hetende Møllebyen,
eller forretningssenteret Pia på terskelen til samme Mølleby.
Nåværende folkebibliotek i Moss har for trange lokaler, og
det er litt spesielt å bli kurtisert av to eiendomsinvestorer
på denne måten. Den ene er Rock Property, et underselskap
av Folkets Hus i byen, og det er de som tilbyr biblioteket
plass i Pia Senter.

På nettstedet www.pia-senteret.com/, kan du se hva
dette selskapet ønsker å gjøre med biblioteket i Moss.
De tilbyr et areal på 3110 kvm, pluss fellesarealer på
450 kvm. De viser også hvilke «bibliotektrender for
2000-tallet» de ser for seg. At framtidas bibliotek vil
være virtuelt, at nettet om få år vil være folks første
kontaktpunkt til biblioteket, at det vil være mer enn
nok informasjon «der ute», at bibliotekets styrke på
nettet er å skille ut og presentere kvalitetslenker, at i
framtidas bibliotekkataloger vil man finne lenker til
Internett side om side med data om bøkene, at du fra
framtidas bibliotek også vil kunne abonnere på nyhets-
brev og e-postmeldinger utfra dine personlige interes-
ser, at bibliotekene tilbyr internettkurs for å gjøre
brukerne sjølhjulpne, og at utlånsrutiner blir automati-
sert. Nettstedet tilbyr også en debatt-arena om
bibliotekbygg, som foreløpig ingen hadde tatt i bruk i
begynnelsen av september.

Mens vi venter på
avgjørelsen om nytt
hovedbibliotek i
Moss, er www.pia-
senteret.com/ vel
verdt et besøk. Bak
prosjektforslaget
står altså selska-
pene knyttet til
Folkets Hus i Moss,
men kompetansen
står Borg Total AS
(prosjektleder),
Jansen Arkitekter
AS og bibliotek-
faglig rådgiver
Anders Ericson
for. 

Eiendomsinvestorer
kjemper om
Moss bibliotek

Pia Senter er ett av to al-
ternativ når Moss bibliotek
skal inn i nye lokaler. By-
styret avgjør i oktober om
det  blir   her, eller et annet
alternativ i det som kalles
Central Pakhus i Møllebyen.
(Foto: Anders Ericson)

Inngangspartiet i et nytt bibliotek i Pia
Senter, slik Jansen Arkitekter AS ser det
for seg. Denne tegningen, og andre bil-
der og tegninger, kan sees på nettstedet
www.pia-senteret.com, som er etablert
for alternativet i Pia Senter.

Erling Bergan
Redaktør
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500 deltagere til dette arrangemen-
tet. IAML skilte seg fra IFLA for nøy-
aktig 50 år siden og dannet sin egen
verdensomspennende organisasjon.
IASA har så igjen dannet sin egen
organisasjon for lydarkivene. Det er
lenge siden sist disse to organisasjo-
nene holdt felles konferanse, men
dette skjer altså i Oslo i 2004.

Postgirobygget med
«new look» før
Deichman kommer

Postgirobygget deles i to, bygges på
i høyden og skifter navn. Det er re-
sultatet av at arkitektkontoret  HRTB
AS vant konkurransen om å gi Nor-
ges mest utskjelte bygning en an-
siktsløftning, melder Aftenposten.
Hovedinngangen trekkes ned på ga-
teplan i Biskop Gunnerus gate, for å
gjøre bygningen mer åpen og tilgjen-
gelig. Høyblokken deles i to, med et
glassparti som knytter blokkene
sammen og slipper mer lys inn i byg-
ningen. Materialene som tas ut av
midtpartiet, brukes for å bygge på
bygningen i høyden, slik at den kom-
muniserer bedre med skråtaket på
Oslo Plaza. Det er i hvert fall noen
av tankene bak på vinnerutkastet.
Ansiktsløftningen til det som er lan-
dets mest forhatte bygning har en
prisramme på 300 millioner kroner,
og som skal være ferdig til innflyt-
ting i mars i år 2003. Med nytt utse-
ende får også den brune bygningen
på Vaterland et nytt navn: PostHuset.
Det er som kjent til Postterminal-
bygningen, den lave delen av
Postgirobygningskomplekset, at
Deichhmanske bibliotek forventes å
flytte om noen år.

Bare halvparten av
kommunene på nettet

230 av landets 435 kommuner har
nå etablert egne hjemmesider på
internett. Det er 40 flere enn ved
årsskiftet. Det viser tall fra den off-
entlige internettportalen norge.no.

Antall angrep på internett gjennom virus og datasnoking er
tredoblet siden 1999, i følge IT-eksperten Peter Tippet. - Proble-
met vil bare øke de neste fire til fem årene, inntil vi har utviklet
systemer som setter en stopper for angrepene, spår Tippet i et
intervju med den chilenske avisa El Diario. Tippet er visepresident
og teknologisk leder i ICSA.N, et av de største selskapene som
utvikler sikkerhetsmekanismer for informasjonsteknologi.
Uttalelsene hans kom under en konferanse i Chile om netthandel
og sikkerhet.  Søkemotoren Yahoo og sidene til America Online er
blant dem som har vært hardest angrepet i løpet av året. I tillegg
slettet kjærlighetsviruset «I love you» i mai millioner av datafiler
og systemer over hele verden. Tippet spår at man allerede neste
år vil oppleve virusangrep som både kommer hyppigere og som
sprer seg raskere. Også datasnoking med det mål for øye å tilrane
seg kredittkortnumre og medisinske registre vil øke i omfang,
mener han.

- Internett er et nokså anonymt sted, og det frister mange til å
gjøre ting de ellers ikke ville gjort dersom de sto i fare for å bli
oppdaget, sier Tippet. Han mener denne anonymiteten på nettet
vil forsvinne i løpet av fire til fem år, takket være ny teknologi. -
Den nye teknologien vil komme til å fjerne to tredeler av proble-
met, spår eksperten og legger til at bedrifter og offentlige
institusjoner bør bedre sin praksis når det gjelder sikring av
informasjon.

- Man kan møte problemet på to måter. Enten går man ut fra at
privatliv på internett aldri har eksistert og aldri vil eksistere, og
tar hensyn til det. Eller så - og det er mitt utgangspunkt - tenker
man at det bør herske en slags privatlivets fred på nettet og at vi
må jobbe for å endre på tingene, sier Tippet til IPS. 

Tredobling av datavirus

PR-foreningen for nordiske biblioteker tok første gang initiativ til
en nordisk markering av den internasjonale teddybjørndagen i
1998. Den store dagen er 27. oktober, fødselsdagen til Theodore
Roosevelt. Fra arrangørene heter det: “Teddybjørnen er sannsyn-
ligvis det kjæreste leketøy som finnes og den gode bamsen elskes
av barn som gamle. Nok en gang kan ditt bibliotek delta i
markeringen ved å sette teddybjørnen i sentrum.” De forteller
også at årets bibliotekbamse heter Lilla älskling, som er “en god
og søt bamse som man umiddelbart får lyst til å klemme.” Og for
de som er i tvil: “Det finnes en gutt- og en jentebamse”. PR-
foreningen for nordiske biblioteker regner med at bamsen “Lilla
älskling burde kunne bli et samleobjekt”, og de “håper bibliotek
av alle kategorier slår et slag for teddybjørnen”.

Det har ikke lyktes Bibliotekarens redaksjon å få brakt på det
rene hvordan f.eks. landets universitets- og høgskolebibliotek
skal “sette teddybjørnen i sentrum”. Heller ikke Stortingsbibliote-
ket, Jernbaneverkets bibliotek eller Statens kartverks bibliotek
hadde i skrivende stund planene klare. Men vi regner med å høre
fra dem med det første. Det kan jo være at de fremdeles sliter
med etterarbeidet etter markeringene av at Harald Heide Steen jr.
satte suppen i sentrum for tredve år siden. 

Teddybjørndag igjen
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Stadig flere fylkeskommuner kommer
også på nettet. Siden nyttår har Bus-
kerud, Sør-Trøndelag og Aust-Agder
fylkeskommuner etablert egne
hjemmesider. Nå er det bare Finn-
mark fylkeskommune som mangler.

Den fylkesvise fordelingen viser at
det er Vest-Agder som prosentvis har
flest kommuner på nettet. Over 70
prosent av kommunene i fylket har
egne hjemmesider. Bare 8 av i alt 18
fylkesmenn har etablert egne
hjemmesider. Ingen av fylkeslegene
har slike, mens det står bedre til med
Statens utdanningskontor i fylkene.
13 av i alt 18 utdanningskontor har
egne sider på internett.

Nettbutikker går dårlig

Rundt 80 prosent av landets rene
nettbutikker går med underskudd,
viser en undersøkelse gjort av An-
dersen Consulting. Dot.com blir lett
til dot.konk. Landets største nett-
butikker sliter med salget, skriver
Dagens Næringsliv. Særlig går det
dårlig for de rene nettbutikkene. De
tradisjonelle forretningene som i til-
legg har etablert en salgskanal på
nettet, gjør det bedre. Av disse hadde
41 prosent underskudd på sin nett-
handel i 1999, og 35 prosent av dem
venter slikt underskudd i år. Under-
søkelsen fra Andersen Consulting vi-
ser også at de 27 største nett-
butikkene – blant dem både forret-
ninger som utelukkende bruker
internett og forretninger med flere
salgskanaler – til sammen hadde en
omsetning på 400 millioner kroner i
fjor. Flere nettbutikker er startet opp
i 2000, og 59 av de største regner
totalt med en omsetning på 1,13
milliarder kroner i Norge i år.

Cappelen satser
på flere e-bøker

Etter nettlanseringen av Ingvar
Ambjørnsens Dronningen sover, er det
klart at Cappelen i løpet av høsten
kommer med flere e-bok-utgaver. E-
bøkene vil kunne lastes ned direkte

Forlagene har sin store eksponeringstid i disse måneder.
Høstlister skal presenteres, debutanter profileres og grunnla-
get for julesalget legges. Vi har sett litt på hva fem sentrale
forlag har å by på nå i år.

Aschehoug har presentert en høstliste med 34 norske og
utenlandske romaner, 23 barne- og ungdomsbøker, og 50
dokumentar- og faktabøker. Anne Karin Elstad kommer med
«Fri», den fjerde romanen om Julie Storvik, der handlingen er
lagt til 1960-tallet og fram til EEC-avstemningen i 1972. En
bok om oppløsning og forandring, samhold og frigjøring, sier
forlaget. Unni Lindell kommer med «Sørgekåpen», som er den
tredje boken i serien om politietterforsker Cato Isaksen. I
«Herremannen» av Klaus Hagerup møter vi igjen pensjonisten,
seniorhumoristen og maratonløperen Magnus Wormdal, som
denne gang bestemmer seg for å åpne en italiensk restaurant,

der han får realisert sin drøm om en «herre-
cabaret».  Av oversatte romaner kan Aschehoug
blant annet skilte med Alessandro Bariccos
bisarre og fabulerende roman «City», som gir
leseren en følelse av zappe mellom stasjoner på
TV. Blant barne- og ungdomsbøkene finner vi
Klaus Hagerups «Marie og julesnapperen», Torun
Lians «Av fred kommer ingen himmel» og Mari

Osmundsens «Byen under byen». Utenom skjønnlitteraturen
finner vi blant annet Koigi wa Wamweres «Hjertets tårer».

J. W. Cappelen vil berike den norske bokbeholdningen med
700 nye titler i høst. Når forlagssjef Anders Heger blir spurt
om de ikke ukritisk sender ut for mange bøker på markedet,
svarer han at for Cappelen er faktisk 700 en nedgang fra
tidligere år. De har funnet plass til en skjønnlitterær debutant
i høstsleppet, Robin Lindemuelder med novellesamlinga «Jesus
i olabukser». Forlaget presenterer ham som påvirket av
amerikansk, såkalt skitten realisme. Historiene til

Lindemuelder henter stemning og handling fra
grenselandet mellom Østfold og Sverige. Det er
for det meste unge menn Robin Lindemuelder
skriver om, gutter som drar til Svinesund for å
kjøpe porno, som rømmer og som roter rundt i et
liv de ikke helt har oversikten over. Av andre
forfattere på Cappelen er sikre stikk som Ingvar
Ambjørnsen, Karin Fossum og Anne Holt/Berit

Reiss-Andersen. Lars Saabye Christensen kommer med lyrikk-
samlinga Pinnsvinsol i oktober. Samme måned kommer Georg
Johannesen med essay-samlinga Litteraturens norske nullpunkt
- En syvdelt pamflett om norsk sakprosa, en bok med syv
tekster fra 1981 til 2000, om norsk sakprosa, det norske
arbeiderparti og offentlig retorikk i siste fjerdepart av det 20.

århundre. Så kommer Jan Guillou med Riket ved
veiens ende, tredje og avsluttende del av
middelalderfortellingene, som begynte med Veien
til Jerusalem (1998) og fortsatte med Tempel-
ridderen (1999). Tomm Kristiansen kommer med
Mannen fra Nasaret, boka som forteller om det
politiske drama bak korsfestelsen av Jesus.

Bokhøsten er
over oss
Erling Bergan
Redaktør
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fra Cappelens nettsted, i alle de van-
ligste formatene. Foreløpig vil Cap-
pelens e-bøker komme i Rocket-, Mi-
crosoft Reader og Acrobat Reader for-
matene. Med nettlanseringen av Ing-
var Ambjørnsens bok, har forlaget
begynt å integrere e-bok som medium
i sin utgivelsesportefølje. Ambjørnsens
e-bok ble lansert over en måned før
den kom ut i papirutgave.

Norge.no er godt besøkt

Kartinngangen på norge.no er en av
de mest brukte menyene på norge.no
for å finne frem til offentlig infor-
masjon og offentlige tjenester. Sta-
tistikken over oppslagene på denne
inngangen siden tjenesten ble åpnet
24. januar i år og frem til 31. juli,
viser at Hordaland har flest treff. Lis-
ten over de 10 fylkene som har flest
treff ser slik ut:

Hordaland 26 296
Nordland 21 566
Oslo 20 897
Akershus 20 199
Sogn og Fj. 19 585
Rogaland 18 309
Møre og R. 18 230
Sør Trøndelag 17 573
Oppland 15 590
Troms 15 260

Tjenensten norge.no ble lansert 24.
januar i år. I perioden fra åpninga
og ut august måned, hadde norge.no-
sidene i alt 5.528.352 treff. Siste uke
i august var det daglige antall treff
på hverdager mellom 25.000 og
40.000, mens lørdag og søndag hadde
i underkant av 10.000 treff. Det er
naturlig nok startsiden som er best
besøkt, med søkesiden på andreplass
og den geografiske kart-inngangen
på tredjeplass. Bak norge.no står re-
gjeringen og Kommunenes Sentral-
forbund. De ønsket å etablere en fel-
les inngang til all offentlig informa-
sjon på internett. Norge.no er fore-
løpig et toårig prosjekt, men tjenes-
ten skal evalueres for evt. å bli en
permanent tjeneste. Redaksjonen be-
står av tre personer, stasjonert hos
fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Gyldendal Forlag kommer i høst blant annet med
Gunstein Bakkes roman Kontoret, Finn Carlings
Forstenede øyeblikk, Elisabeth Eides krim-bok
Skyteskiver, Knut Faldbakkens roman Frøken
Snehvit, Morten Harry Olsens roman Mord og
galskap, Pernille Ryggs thriller Det gyldne snitt
som er en oppfølger til Sommerfugleffekten, Ove
Røsbaks lyrikksamling Midtvegs, Henning Mankells oversatte
krim-bok Pyramiden, Kjartan Fløgstads dokumentarbok Oslo-
prosessen og Espen Haavardsholms biografi Johan Borgen. Lista
fra Gyldendal er lang og mye annet kunne vært nevnt.

Det Norske Samlaget hevder at årets høstliste fra dem kan
karakteriseres som poetisk. Bærebjelken er Olav H.
Hauges dagbøker i fem bind. Men det er også hele
10 nye titler på årets lyrikkliste fra forlaget. Vi
finner Ingvar Nistad med Eg les denne steinen,
Øystein Ortens Fluktlinjer, Rolf Sagens Sørgedans,
Stein Verstos Snø i partituret, Helge Torvunds Kitty
K, m.fl. Jon Fosse gir i år ut romanen Morgon og
kveld, en gripende historie om fiskeren Johannes fra fødsel til
død. Oddmund Hagen har skrevet langnovella Flukt, mens Idar
Linds Kark er en bred historisk roman om livet
og skjebnen til trellen Kark. Høstens debutant
på Samlaget er Ragnfrid Trohaug med romanen
Okkupert kjærleik. Samlaget fører også videre
sin tradisjon for bøker med regionalt tilsnitt:
Arnt Ryvold med Kjære Troms, Halvdan Magnus
Hansen med Bakken i Lysefjorden og Jarle Helgheims Jølster –
bygda og breen.

Tiden Forlags redaksjonssjef Per Bangsund advarte mot over-
produksjon av norsk litteratur, da han presenterte høstlista for
sitt forlag. Han viste til høstens flom av skjønnlitterære
debutanter. Gyldendal har åtte, Cappelen en, Aschehoug og
Tiden fire debutanter. Forlagene
jakter panisk på nye stemmer i
redsel for å gå glipp av den neste
Erlend Loe, advarte han. Tiden
kommer i år med blant annet Niels
Fredrik Dahls roman Skuespill, Jonas
Gardells oversatte roman En
komikers oppvekst, Thorvald Steens
novellesamling Luftskipet, Britt Karin Larsens lyrikksamling Å
finne en skog, men ogspå bøker som Reiulf Steens Jordskjelv og
Umberto Ecos Fire moralske skrifter.  

Idar Lind
har skrevet
boka om
trellen Kark

«Bibliotekaren» har i sju år
formidlet mange av de forestillin-
ger og motforestillinger som

finnes i vårt yrke. Vi har brakt analyser og tankesprang, skulderklapp og harmdir-
ring. Dette er vi stolte av. I årene som kommer vil vi gjerne ha mer av dette. For
bibliotekarer er vel ikke de grå og meningsløse 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
bibliokulturdokumentasjonsinfosystemlæringslitteraturformidlingsallmennspesialister?
«Bibliotekaren» 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!

Redaksjonssjef Per
Bangsund med tre av
fire debutanter på Tiden
Forlag i år. Fra venstre
Steffen Sørum, Mirjam
Kristensen, Sarah
Selmer
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Hovedtariffoppgjøret våren 2000 endte med at
partene aksepterte  Riksmeklingsmannens forslag til
ny hovedtariffavtale for kommunene for begge
avtaleår. Meklingsresultatet innebærer at det skal
gjennomføres lokale forhandlinger i den enkelte
kommune og fylkeskommune innenfor en ramme på
1.5% av lønnsmassen i 2000 med virkning fra 1. 8.
2000. Her skal en være oppmerksom på at partene
ble enige om at høgskolegruppene skal tilgodeses.
Krav skal i utgangspunktet være levert til arbeidsgi-
ver senest 1. oktober og forhandlingene skal være
sluttført tidsnok til at ankefristen 1. desember kan
holdes. Men man skal være oppmerksom på at den
enkelte arbeidsgiver kan sette tidligere frister og ha
egne framdriftsplaner.

Denne artikkelen dreier seg om de lokale forhandlin-
gene på det kommunale tariffområdet, det såkalte
KS-området. Det omfatter alle kommuner og fylkes-
kommuner utenom Oslo. Bakgrunnsdokumentet for
denne artikkelen er gjeldende Hovedavtale (skal
reforhandles i høst) og ny Hovedtariffavtale i
kommunal sektor.

Tariffrevisjonen for 1. avtaleår
- pr. 1. august 2000

Generell informasjon om forhandlingsresultatet er
grundig presentert i Bibliotekaren nr. 7. Her gjengis
derfor bare det som har sammenheng med høstens
lokale forhandlinger. Den økonomiske rammen for
lokale forhandlinger med virkning fra 1.8.00 er 1.5%
av lønnsmassen i den enkelte kommune/fylkeskom-
mune/virksomhet. Partene lokalt, dvs. den enkelte
arbeidstakerorganisasjon og arbeidsgiver, skal
fastsette pottens størrelse for arbeidstakere som
omfattes av forhandlingene. Partene lokalt er
gjensidig ansvarlige for at rammen holdes.

Forhandlingene skal gjennomføres innen 15.11.00.
Frist for eventuell anke er 1.12.00. Forhandlingene
starter med utveksling av krav/tilbud senest
1.10.00. For ankebehandling må lokal tillitsvalgt
sørge for saksbehandling i samarbeid med sekretaria-
tet.

Hjemmelen for lokale forhandlinger finner du i

Hovedtariffavtalens kapittel 5 - Forhandlings-
bestemmelser og alminnelige bestemmelser. Ny
HTA er i trykken og vil bli sendt alle medlemmer så
snart den foreligger. Hovedavtalen er bl.a. gjengitt i
Arbeidslivshåndboken 1999-2000, utgitt av AF. Hvis
du ikke har den, kan du henvende deg til BFs
sekretariat for å få tilsendt et eksemplar. Du finner
også Hovedavtalen gjengitt på nettet, under adressa
http://www.KF.kommorg.no/online/hta-1.html.
Denne bør man være godt kjent med.

Stillingsregulativet

Med virkning fra 1.8.96 ble det innført et nytt
stillingsregulativ i Kommunenes Sentralforbunds
tariffområde. Dette er et minstelønnssystem.  Det
angir bare det absolutte minimum for lønns-
plassering av en stillingskategori og har ikke noe
tak. Lønnsplassering utover minimumsnivået fastset-
tes ved tilsetting eller gjennom forhandlinger senere.
Det eksisterer i prinsippet ingen lønnsbegrensning
oppover.

Stillingsregulativet er i korthet oppbygd slik:
* Alle stillingsgrupper er inndelt i tre lønns-

strukturer. Inndelingen er gjort ut fra stillingens
krav til minimum utdanningslengde:
Lønnsstruktur 1 inneholder stillingsgrupper med
utdanning opp til og med videregående skole.
Lønnsstruktur 2 inneholder stillingsgrupper med
krav om 3-4-årig høyskoleutdanning.
Lønnsstruktur 3 inneholder stillingsgrupper med
universitetsutdanning eller mer enn 4 år høyskole-
utdanning.

* Hver lønnstruktur er igjen delt i fire nivåer - A/B/
C/D.  I f.eks. lønnsstruktur 2 er minstenivåene
henholdsvis Lønnsramme 7, 8, 10 og 11.

* For lederstillingene er det angitt én minste
lønnstrinnplassering for hver lønnsstruktur.  For
lederstillinger i lønnsstrukturene 1, 2 og 3 er den
fra 1.5.99 henholdsvis ltr. 22, 30 og 41.

* Stillinger hvor det forutsettes nyttiggjøring av til-
leggsutdanning/ spesialutdanning, skal ha en høy-
ere lønn enn grunnstillingen.

I de innledende merknadene til stillingsregulativet
finnes bl.a. følgende forutsetninger:

I forbundsstyret
og i BF-
sekretariatet er
vi klar over
medlemmenes
behov for råd og
støtte i forbin-
delse med de
lokale forhand-
lingene. Mange
tillitsvalgte har
gjennomført kurs
i Lakkegata og
har fått bryne
seg på
forhandlings-
teknikk i
praktisk rollespill
der. Med en
utskifting og
tilgang på nye
tillitsvalgte vil
det hele tiden
være behov for
nye opplæring-
stilbud, og vi
kan vanskelig
være helt på
høyde med
etterspørselen.
For å gi en
håndsrekning til
folk som føler
seg usikre, har vi
utarbeidet denne
veiledningen om
forhandlings-
prosedyrer i
kommuner og
fylkeskommuner
(KS-området). Vi
minner om at
informasjon om
selve forhand-
lingsresultatet
sto i Biblioteka-
ren nr. 7 i år.

Veiledning ved lokale for-
handlinger i kommuner og
fylkeskommuner (KS-området)
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- den enkelte arbeidstaker skal
avlønnes etter funksjon, dvs.
etter det arbeids- og ansvars-
område som tilligger stillingen

 - lederstrukturen fastsettes
lokalt. Systematiseringen av
lederstillinger i stillings-
regulativet er ingen angivelse
av hvordan lederstrukturen
skal være

 - det skal lokalt utarbeides en
stillingsoversikt over de
stillingskoder og stillings-
betegnelser som er i bruk i
den enkelte (fylkes)kommune

 - i stillingsoversikten skal
framgå hvilke lønns-
plasseringer som gjelder lokalt
for de ulike stillinger

 - stillingsoversikten skal drøftes
mellom partene og danne
grunnlaget for den framtidige
lønnsfastsettelsen

 - den enkelte stilling og avansementsstillinger kan
lokalt benevnes med annen funksjonstittel.

Dette stillingsregulativet forsterker prinsippet at
arbeidsgiver kan avlønne arbeidstakere mer i samsvar
med den realkompetanse arbeidsgiver krever eller
ønsker for den stillingen som skal besettes. Avløn-
ningen vil også kunne bli mer individuell etter
arbeidsområde, ansvar, krav og resultater. Samme
stilling med samme stillingskode kan derfor ha ulik
avlønning fra kommune til kommune alt etter for
eksempel hvilke utdanningskrav kommunen har til
stillingen.

Som eksempler på arbeidsledere i lønnstruktur 1, kan
nevnes lagersjef, varabrannsjef, klubbleder og
trafikksjef. Lederstillinger i lønnsstruktur 2 omfatter
bl.a. Avdelingsleder Bibliotek, ledende helsesøster,
styrer ved barnehage, skogbrukssjef og sykepleiesjef.
I lønnsstruktur 2 finner vi for øvrig også
avansementsstillingene, for eksempel Bibliotekar I og
Distriktsbibliotekar. I lønnsstruktur 3 finner en f.eks.
byantikvar, avdelingsoverlege og kommuneoverlege.
Biblioteksjef, etatsjef, ass. rådmann, skolesjef,
skoleinspektør og personalsjef er stillinger som ikke
er plassert i Lederstillinger i lønnsstruktur 1, 2 eller
3, men i Diverse stillinger uavhengig av lønnsstruktur.

Tidsplan for de lokale forhandlingene pr.
1.8.2000

Meklingsresultatet sier altså at de lokale forhandlin-
gene, dvs. 5.1-forhandlingene, skal være gjennomført
innen 15.11.00 og at frist for eventuell anke gjen-
nom forhandlingssammenslutningene sentralt er satt
til 1.12.00. Kopi av protokoll som viser brudd i
lokale forhandlinger for medlemmer, sendes til
Bibliotekarforbundets sekretariat for videre
ekspedisjon til en sentral ankenemnd.

Samarbeid innenfor AF

Fra 1.5.98 ble Bibliotekar-
forbundet egen part i tariffav-
talene med KS. Det innebærer
for eksempel at det tidligere
13-gruppesamarbeidet innenfor
AF formelt ikke lenger er
påkrevet. Lokale forhold kan
gjøre at AF-organisasjoner
ønsker å opptre som en enhet
eller ha et samarbeid. Dette må
vurderes og organiseres lokalt.

Forhandlingsbestemmelsene har
i kap. 5 pkt. 5.0 en bestem-
melse om at bruk av en
forhandlingssammenslutnings-
modell skal drøftes. Dette
innebærer at arbeidsgiver kan
ta initiativ til at samtlige
organisasjoner i tilfelle må
samordne sine forhandlinger

innenfor LO-K, YS-K, AF-K og Akademikerne-
Kommune. For vår del betyr det i tilfelle en samord-
ning innenfor AF både når det gjelder kravutforming
og de konkrete forhandlingene. Se mer om dette i
avsnittet Hvem skal forhandle? senere i denne
artikkelen.

KS har i rundskriv uttalt at en enighet om en slik
framgangsmåte må komme fram i referatet fra 5.0-
drøftingsmøtet i forkant av forhandlingene. Oppnås
ikke slik enighet, skal slik samordning altså ikke
forutsettes.

Hvordan fremmes kravene ?

Det enkelte medlem må i utgangspunktet vurdere
om krav bør fremmes. Det er ikke noe i veien for at
også arbeidsgiver kan fremme krav. Krav fra et
medlem fremmes i utgangspunktet gjennom den
enkelte forenings lokale tillitsvalgte.

Der det blir enighet i de kommunale 5.0-drøftingene
at forhandlingene skal skje med forhandlings-
sammenslutningene, må den tillitsvalgte gå inn i et
AF-K-samarbeid. Det anbefales i så tilfelle at repre-
sentanter for AF-foreningene møtes før krav oversen-
des. Bl.a. bør man prioritere kravene, diskutere
hvordan samarbeidet skal skje og hvordan forhand-
lingene skal gjennomføres. Delegasjonsleder må også
utpekes.

I utgangspunktet bør den som er meldt inn til
arbeidsgiver som tillitsvalgt, ta seg av forhandlin-
gene. Arbeidsgiver kan reagere negativt dersom en
tillitsvalgt på et høyere nivå enn den som er meldt,
forhandler. Arbeidsgiver kan likevel ikke under-
kjenne den som opptrer som fullmektig for et
medlem. Det er viktig at arbeidsgiver får melding om
hvem som skal møte med forhandlingsfullmakt.
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Tvisteløsninger

Det er ingen streikerett ved lokale forhandlinger.
Som tvisteløsning gjelder den sentrale ankerett.  Se
Hovedtariffavtalens pkt. 5.1.1 ovenfor.  Hoved-
avtalens del A § 4-3 sier at anker etter forhandlings-
brudd behandles av et sentralt ankeutvalg som
treffer avgjørelse med bindende virkning.  Anke-
utvalgets leder oppnevnes av Riksmeklingsmannen,
mens KS og den forhandlingssammenslutningen
anken gjelder (dvs. AF for vår del), oppnevner hvert
sitt medlem. For å få gjennomslag i ankeutvalget, må
sakene siles, slik at kun de “beste” sakene kommer
fram til ankeutvalget.

Ved mulig brudd skal man først ta kontakt med
BFs sekretariat for godkjenning. Anker vurderes
av sekretariatet og deretter samlet i AF-K.  En sak vil
stort sett bare bli brakt videre til ankeinstansen
dersom saken er av prinsippiell art eller det har
skjedd en saksbehandlingsfeil. De lokale forhand-
lerne må melde eventuelle forhandlingsbrudd til
fylkeslagsleder og sekretariatet umiddelbart. Ta
gjerne kontakt for å drøfte spørsmålet.

Ankebehandlinger tidligere har i de fleste tilfellene
endt med at arbeidsgivers tilbud, slik det kom fram i
bruddprotokollen, ble gjeldende. Når anker har ført
fram, har det oftest hatt formelle årsaker. Merk
ankefristen.

De øvrige forhandlingshjemlene

HTA pkt. 5.0 beskriver bestemmelser for lokale
lønnspolitiske drøftingsmøter i forkant av lokale
forhandlinger for å drøfte erfaringer fra tidligere
forhandlinger, prinsipper for de forestående, tallma-
teriale som viser lønnsnivå, likelønnsprofil o.l.
Arbeidsgiver skal her presentere en oversikt over
stillinger, lønnsplasseringer, lønnsmasse og
forhandlingspotten. Hit skal
samtlige meldte foreninger
inviteres. Dersom arbeidsgiver
fremmer krav om bruk av en
forhandlingssammenslutnings-
modell, skal enighet om dette
framgå av møtereferatet for at
det skal kunne skje. Jfr. pkt. 6
og 8 ovenfor. Pkt. 5.0 er ingen
forhandlingsbestemmelse, men
punktet forplikter partene
lokalt til å drøfte den lokale
lønnspolitikken og hvordan
lønnsforhandlinger skal
gjennomføres.

HTA pkt. 5.1 er den vanlige
forhandlingshjemmelen.

HTA pkt. 5.2 åpner for
“særskilte forhandlinger” når
det er foretatt betydelige
organisatoriske og/eller

bemanningsmessige endringer, når det har skjedd
betydelige endringer i en stillings arbeids- og
ansvarsområde, når det er gjennomført
produktivitetstiltak med klart målbare resultater
eller når en stillings arbeids- og ansvarsområde er
betydelig endret som følge av at arbeidstaker har
fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning.
Forhandlinger her kan ikke lenger kreves når som
helst i året, men kan gjennomføres 1 gang årlig
innen 1.10.

Det er ofte vanskelig å påvise når en stilling har
endret seg betydelig. En del  nye oppgaver kommer
jo gradvis.  Mange er motstandere av stillingsbeskriv-
elser, men slike kan være nyttige for å påvise at
stillingen nå har andre og mer krevende oppgaver
enn den var tiltenkt ved ansettelsen. Ulik forståelse
av ordet betydelig vil nok være det største problem i
denne sammenheng.

For første gang er en arbeidstakers utvikling av
formelle kvalifikasjoner direkte knyttet til en
forhandlingsbestemmelse. Slik ervervet kompetanse
kvalifiserer ikke automatisk til at krav om lønnsøk-
ning innfris. Men dersom arbeidstaker pålegges nye
oppgaver og/eller økt ansvar på grunn av slikt
forhold etter arbeidsgivers pålegg, bør dette telle
sterkt i argumentasjonen.

Oppnår en ikke enighet i 5.2-forhandlinger, kan
tvisten ankes inn for en lokal nemnd. Her gjelder
Hovedavtalens Del A, § 4-2.  Nemnda settes sammen
av en nøytral leder, 1 representant fra arbeidsgiver
og 1 representant fra arbeidstakerorganisasjonens,
det vil for vår del i tilfelle si vårt, lokale ledd.
Konsulter sekretariatet ved slike tvister.

Forhandlinger etter HTA pkt. 5.3 for å rekruttere
eller beholde kvalifiserte arbeidstakere, kan tas når
som helst i året og er ikke knyttet til noen sentral
pott. Arbeidsgiver må ta eventuelle lønnstillegg fra
sitt generelle budsjett. Kommer partene ikke til

enighet, kan tvisten ikke ankes
og arbeidsgivers siste tilbud
skal vedtas.

Fordi 5.3-forhandlinger må
dekkes innenfor arbeidsgivers
budsjett, har arbeidsgiver
forsøkt å legge slike forhandlin-
ger inn under 5.1-forhandlinger.
Der er det jo en pott å ta av.
Lønnsforhøyelser med bakgrunn
i å rekruttere/beholde kvalifi-
sert arbeidskraft bør henvises
fra 5.1- til 5.3-behandling.  Se
forøvrig omtale av dette
ovenfor.

Noen arbeidsgivere fører 5.2-
forhandlinger rett før 5.1-
forhandlingene. Dette er
selvfølgelig rasjonelt, men
samtidig uheldig siden
arbeidsgiver ofte vil henvise

�
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klare 5.2-krav til 5.1-forhandlinger hvor det er en
pott å ta av. 5.2-forhandlinger må, som 5.3, finne
økonomisk dekning i det generelle budsjett.

HTA pkt. 5.4 om lønn til ledere kom inn i Hoved-
tariffavtalen i 1994. Bestemmelsen sier at lønns-
plassering for administrasjonssjef, leder av
forvaltningsgren og ledere på tilsvarende nivå skjer
ved (egne) lønnsforhandlinger en gang pr. år. Disse
stillingene skal derfor ikke være med i 5.1-forhand-
lingene.

HTA pkt. 5.5 gir rammebetingelser for de lokale
forhandlingene.

Den tidligere hovedtariffavtalen begrenset pensjons-
grunnlaget dersom en arbeidstaker fikk en personlig
lønnsøkning de siste to år før fratreden med alders-
pensjon. Denne bestemmelsen ble noe liberalisert for
to år siden. Slike lokalt fastsatte individuelle
lønnsforhøyelser kan nå inngå i pensjonsgrunnlaget
dersom arbeidsgiver beslutter dette særskilt. Krev i
tilfelle at dette skjer.

Merk at etter drøftinger fører arbeidsgiver et
referat som arbeidstakerparten ikke behøver å
undertegne, men skal godkjenne. En protokoll føres
etter et forhandlingsmøte og skal undertegnes av
begge parter.

Argumenter ved lokale forhandlinger

Argumenter må kunne begrunnes og være rettferdige
i relasjon til ansvar, arbeid og person. At de er
rettferdige, betyr i denne sammenheng ikke at f.eks.
alle konsulenter bør eller skal ha lik avlønning. Tvert
i mot, ønsker man at alle skal ha lik avlønning, blir
resultatet kanskje at ingen går opp i lønn.  Videre
kan noen grupper prioriteres i ett oppgjør og andre i
det neste. På grunn av begrensede midler ved lokale
oppgjør vil det alltid være nødvendig å prioritere.

Fra AFs side er det satt opp en del kriterier for
individuell lønnsplassering.  De er satt opp i 3
hovedbolker:  Markedsvurdering, individvurdering og
stillingsvurdering.

Markedsvurdering:
* rekrutteringsmuligheter
* tilbud og etterspørsel på arbeidskraft
* risiko for arbeidsledighet
* virksomhetens egen økonomi

Individvurdering:
* dyktighet – nøyaktighet - pålitelighet
* evne til initiativ - iderikdom
* evne til omstilling - fleksibilitet
* arbeidsresultat - effektivitet
* utdanning og kompetanse - erfaring
* evne til å lede
* fleksibilitet
* evne til å løse problemer - serviceinnstilling
* utviklingsmuligheter og -potensiale

* evne til å kommunisere/samarbeide
* evne til å tåle stress
* evne til å administrere – treffe beslutninger

Stillingsvurdering:
Ut fra nøkkelordene kompetanse, ferdigheter, ansvar
og kompleksitet kan følgende punkter inngå i en
vurdering:

* utdanning og kompetanse
* erfaring
* problemløsning
* fysisk og psykisk arbeidsmiljø og belastning
* økonomisk og teknisk ansvar
* personal- og arbeidsledelse
* grad av selvstendighet i arbeidet
* ensformig arbeid
* ansvar for omsorg av mennesker
* ansvar for dyre maskiner.

Avtaleverket nevner også argumenter som utøvelse
av lederskap, betydelige organisatoriske endringer og
oppnådde resultater i forhold til virksomhetens
målrettede aktiviteter.

Gjennomførte, relevante kurs kan være et godt
argument.  Det gjelder videreutdanning, kurs av
lengre varighet eller kurs med reell kompetanse-
heving. Kurs som ikke gir reell kompetanseheving,
bør man være varsom med i argumentasjonen.

Alternativ lønnsplassering og
ansiennitet

Lønnsplassering i annen lønnsrammekode eller
alternativ lønnsplassering får man i utgangspunkt
ikke som belønning for lang ansiennitet. Ren
ansiennitet får man lønnsøkning for i den vanlige
lønnsstigen i den aktuelle lønnsrammen.

Hva skal man da legge til grunn for å si at A skal få
lønnsøkning, men ikke B? Her kan stikkord som
faglig dyktighet, evne til å få jobben unna og spesi-
elle ansvarsområder være vesentlige.

Stedsansiennitet på en arbeidsplass har også vært
brukt som argument for alternativ lønnsplassering.
Det er imidlertid ingen almengyldig regel at de med
lengst stedlig ansiennitet gjør den beste jobben.
Men det er heller ikke sikkert at det er den sist
ankomne. Det er derfor viktig å bruke argumenter
kritisk og reelt ut fra de forhold som råder på den
aktuelle arbeidsplass.

Hva kan det forhandles om?

Generelt kan det forhandles om alt som gir penger
eller fritid eller noe annet. Det kan gis lønnstillegg i
form av et antall trinn etter T-tabellen eller i form av
lønnstrinnstillegg. En kan ikke forhandle fram
betingelser som går ut over avtaleverket.
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Mens en i staten har B-regulativet som mulig
tilleggsgodtgjøring, har en i KS-området T-tabellen.
Innplasseringen skjer ved sentrale og/eller lokale
forhandlinger. 1 trinn på T-tabellen tilsvarer 200
kroner på årsbasis.  Følgende forutsettes:

- Tillegget må være godtgjøring for arbeidsytelse
- Godtgjøring for særskilt arbeidstid og/eller

særskilt arbeidssituasjon må fremgå av en
arbeidsplan eller være av en slik karakter og
omfang at man kan gjennomsnittsberegne de
ulike tillegg på årsbasis.

Tillegg som kan godtgjøres etter T-tabellen er
eksempelvis:

- fast overtidsgodtgjøring
- hjemmevakt
- lørdags- og søndagstillegg.

Tillegg som ikke kan godtgjøres etter T-tabellen, er
f.eks.:

- telefongodtgjøring
- vareklær
- forskjøvet arbeidstid
- variabel overtidsgodtgjøring.

Barnebibliotekarer eller andre bibliotekarer som
utfører forpliktende, planlagte formidlingsoppdrag,
kan prøve T-tabellsystemet for å få uttelling for
lesetid.

Krav fremmes

Arbeidsgiver skal ha fått melding fra den enkelte
organisasjons lokale ledd om hvem som er tillits-
valgt. Arbeidsgiver skal regulært ta initiativ og
informere om framdrift i de lokale forhandlingene og
gi melding om kravfrist o.l. Det vil likevel ikke skade
at tillitsvalgt tar kontakt med personalkontoret for å
høre om framdriften.

Når krav skal fremmes, har ofte den enkelte kom-
mune/fylkeskommune egne kravskjemaer som skal
benyttes for å lette behandlingen. Når disse brukes,
vet vi også at alle opplysninger som arbeidsgiver
ønsker, er med. Dersom arbeidsgiver ikke har egne
skjemaer, finner du en mal du kan bruke på side 18 i
dette nummeret av Bibliotekaren.

Når kravene er formulert, skal de som regel sendes
til personalkontoret. Ta kopi av alle innsendte
papirer, det kan være nyttig å ha dem ved
forhandlingene.

Hvem sitter ved forhandlingsbordet på
arbeidsgiversiden ?

Det varierer hvem man som forhandler møter på den
andre siden av bordet som representant for arbeids-
giver. Det avhenger bl.a. av på hvilket nivå man

forhandler. Forhandler man i en kommune, møter
man ofte den personalansvarlige som forhandlingsle-
der. Mange steder har likevel forhandlingsutvalget
basis i administrasjonsutvalget med politikere som
sentrale personer. Forhandler man med fylket, vil det
kunne være en egen “forhandlingsavdeling” som
ivaretar disse oppgavene. Den består oftest av både
politikere og ansatte i fylket.

Hvem skal forhandle?

I utgangspunktet kan hvem som helst forhandle.
Noen ganger kan arbeidsgivere være negative til at
det stilles med representanter fra sentralt hold.  Det
bør satses på lokale krefter. Vi anbefaler at en ikke
forhandler for seg selv. For Bibliotekarforbundet som
lokalt nesten alltid vil være en liten gruppe eller et
enkelt medlem, kan dette av og til skape problemer.
Da bør man ta dette opp med BFs sekretariat eller
styret i lokallaget man hører til.

Enkelte ganger melder arbeidsgiver fra om hvor
mange som ønskes fra arbeidstakers side i forhand-
lingene. Uansett bør en ikke i forkant glemme å
melde hvor mange og hvem en stiller med. Forhand-
lingslederen fører ordet. De(n) andre er bisittere og
observatører.

En må sørge for at de som fører forhandlinger, har de
nødvendige fullmakter og vises nødvendig tillit. Når
dette er avklart på forhånd, vil det i ettertid ikke
oppstå misforståelser og misnøye ved eventuelle
forhandlingsbrudd eller aksept av krav/tilbud fra
arbeidsgiver.

Hvordan skjer lokale forhandlinger ?

Det er prinsipielt ingen nevneverdige forskjeller på
lokale forhandlinger på kommune- eller fylkesnivå.
Det hele starter gjerne med at arbeidsgiver sender ut
en orientering til de tillitsvalgte om frister for
innsending av krav, hvor kravene skal sendes og
kanskje samtidig i hvilket tidsrom forhandlingene
skal foregå. Samtidig sendes gjerne et skjema for
utfylling av kravene. Dette forutsetter at organisa-
sjonen lokalt har gitt arbeidsgiver melding om
hvem som er tillitsvalgt for eller representerer
organisasjonen i kommunen eller fylket.

I selve forhandlingene møter man opp og presenterer
det kravet man allerede har sendt inn. Begrunnelsen
her bør være fyldigere enn i det skriftlige kravet. Det
kan være at motparten allerede i det første møtet gir
et tilbud eller kommer med et krav.

Når man har fått et tilbud, takker man for det, og
ber om et særmøte. Dette dreier seg om et relativt
kort møte, fra noen minutter opp til kan hende en
time alt etter omfang og kompleksitet.  Poenget er at
man går gjennom tilbudet, finner ut hva som er
akseptabelt, og hva som mangler.

�
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Følgende ufullstendige liste kan være til hjelp i de
ulike fasene av prosessen:

Innsamling av data:

- Innsamling av opplysninger vedrørende kravet/
kravene.

- Bakgrunnsopplysninger er viktige. Sjekk opplys-
ningene.

Vurderinger:

- Vurder egen situasjon, motpartens situasjon og
helheten.

- Hvorfor vil man forhandle? Hva vil man for-
handle om?

- Vurder kravene i forhold til taktikk, prinsipp og
ønsker/realiteter.

Kravsutforming:

- Utarbeid kravene.
- Kostnadsberegn kravene.
- Prioriter kravene internt.
- Oversend kravene innen fastsatt frist.

Forhandlingsdelegasjonen:

- 1-4 personer?
- Forhandlingsleder velges eller utpekes.
- Hvem i delegasjonen er referent/observatør?
- Sørg for nødvendige fullmakter.

Plenumsmøter:

- Begge parter er tilstede.
- Kravene settes fram og drøftes.
- Tilbud legges fram.
- Orientering om beslutninger gis.

Særmøter:

- Drøfte forslag og krav som er kommet fram i
plenumsmøte.

- Særmøte før viktige beslutninger tas. Ingen
interne diskusjoner i plenum.

- Lederen ber om et særmøte, gjerne etter et tips
fra en av de andre.

Hvem skal informeres om resultatet?

- Lokal- og fylkeslagsstyret.
- Organisasjonens sekretariat.
- Aktuelle medlemmer.

Vurdering etter forhandlingene:

- Hva ble resultatet?
- Situasjonen generelt, egen situasjon og motpar-

tens situasjon.
- Hvordan ble forhandlingene gjennomført?
- Hva kan/bør endres ved nye forhandlinger?
- Tilbakemelding til aktuelle medlemmer. 

Sjekkliste ved lokale forhandlinger

Er det ord og uttrykk i tarifforhandlingene
som du ikke forstår?

Du finner forklaringer på en rekke ord og
uttrykk som brukes i tariffavtaler og for-
handlinger på side 137 i Arbeidslivs-
håndboken. Ta kontakt med BFs sekretariat
om du ikke har denne.

Etter at man så har avgitt et svar på tilbudet,
eventuelt lagt fram et revidert krav, vil motparten
gjerne også be om et særmøte. I forhandlingsproses-
sen trekker man underveis fram nye argumenter og
forsterker ytterligere de argumentene og kravene
som allerede er kjent. Akseptér gjerne ett eller flere
tilbud og be om at arbeidsgiver vurderer øvrige krav
på nytt.

Etter forhandlinger skal det skrives protokoll. Dette
skal arbeidsgiver sørge for. Det er viktig at dette blir
gjort umiddelbart etter brudd eller enighet. I ettertid
kan en ellers komme i en situasjon hvor arbeidsgiver
eksempelvis kaller forhandlingsmøtet for drøftinger,
utelater detaljer eller føyer noe til. Er det ikke mulig

å undertegne en renskrevet protokoll, sørg da for at
en kladd undertegnes gjensidig der og da. Få med en
kopi av det som er undertegnet. 
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BIBLIOTEKARFORBUNDET - KRAV VED LOKALE FORHANDLINGER

Arbeidssted:

Stillingsinnehaver:

Stillingsstørrelse:

Stillingskode:

Stillingsbetegnelse:

Lønnstrinn:

KRAV:

Stillingskode:

Stillingsbetegnelse:

Lønnstrinn:

BEGRUNNELSE:

Her gjengir vi et skjema som kan brukes ved fremming av lokale lønnskrav. Ta kopi for senere bruk. Utfylt skjema skal
sendes til arbeidsgiver. Vær obs. på at arbeidsgiver ofte har eget kravskjema. Kontakt ditt personalkontor for nærmere
informasjon om dette.
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Deil.dok

Hva er en typisk bibliotekar? Hvordan ser hun ut? og
Hva arbeider hun med? Hvem ER denne typiske
bibliotekaren?

Årsaken til at jeg spør er at jeg til stadighet får høre
at JEG ikke er en typisk bibliotekar. Opphavet til
dette utsagnet er selv bibliotekarer, så det er ingen
grunn til å tvile på kilden. På oppfordring peker de
også ut en rekke andre bibliotekarer som heller ikke
er typiske bibliotekarer. Implisitt i utlegningen
ligger det en underforståtthet om at de heller ikke
SELV er typiske bibliotekarer. Jeg har for lengst
kommet til at ingen av de bibliotekarer jeg kjenner
er typiske bibliotekarer. Jeg tror egentlig aldri at jeg
har møtt denne berømte typiske bibliotekar, og har
etterhvert opparbeidet meg en grenseløs nysgjerrig-
het i forhold til HVEM denne bibliotekaren er, og hva
som kjennetegner henne.

Det jeg vet om henne er hva hun IKKE er, det har jeg
kunnet resonnere meg fram til ved å analysere
situasjoner der jeg eller andre brått har blitt diskva-
lifisert fra betegnelsen, altså der kolleger har
utbrutt: “Du/jeg/han/hun er jo ikke akkurat noen
typisk bibliotekar!”

Jeg har satt opp disse diskvalifiserende egenskaper
punktvis:
1. Den typiske bilbliotekar er ikke morsom
2. Hun er ikke engasjert eller særlig engasjerende
3. Hun gestikiulerer ikke
4. Hun prater i det hele tatt svært lite
5. Hun kler seg ikke i kroppsnære klær
6. Hun interesserer seg ikke for idrett eller noen

slags form for fysiske utskeielser
7. Hun sitter ALDRI i baren
8. Hun har ikke makt eller innflytelse, hun har til og

med liten kontroll over sin egen arbeidssituasjon
9. Hun har få eller ingen ambisjoner
10. Hun skyr utfordringer
11. Hun liker ikke nye ting
12. Hun ler ikke høyt

Når det er satt opp punktvis på denne måten, ser
man jo hvor nært opp til bibliotekarmyten denne
typiske bibliotekaren sannsynligvis ligger. En ser
konturene av den støvete, snerpete, bitre og ane-
miske gamle frøken som den delen av våre medmen-
nesker som dyrker forutintatte ideer og tror på
eldgamle myter får et bilde av i sitt hode når de
hører ordet: Bibliotekar.

Disse individene har sjelden eller aldri satt sine
føtter i et bibliotek. Derfor må de tilgis, og vennlig
men bestemt rettledes hver gang noen av oss får

sjansen til det. Vi har etterhvert lang erfaring, de
fleste av oss. Vi vet at vi ikke på noen måte må la
oss provosere av bibliotekarmyten uansett hvordan
den fremsettes eller i hvilket fora, vi må være helt
rolige, kule, gjerne le litt med, gjerne vitse litt - og
så stille og forsiktig med vårt blotte nærvær drepe
den. Det er en fremgangsmåte de aller fleste bibliote-
karer er stilltiende enige om, vi diskuterer det aldri,
vi lager aldri avtaler om hvordan vi skal gjøre det. Vi
bare gjør det slik, det fungerer. Det er en hemmelig
pakt, en god pakt. Og snart har vi vel drept
bibliotekarmyten noen hundre ganger hver. Den er
forbausende seiglivet. Det var iallefall det jeg tenkte
før jeg begynte å interessere meg for dette andre
fenomenet, dette med den typiske bibliotekar.

Bibliotekarmyten er noe vi sliter med i vårt “image” i
forhold til resten av verden. Den typiske bibliotekar,
derimot, det er FØRST og FREMST biblioteks-internt
fenomen. Det er absolutt i biblioteksammenhenger at
merkelappen: “Ikke typisk bibliotekar”-deles ut.

Når man tar i betraktning hvor lik den typiske
bibliotekar er den bibliotekarmyten vi alle forsøker å
bekjempe, er det kanskje ikke så merkelig og mystisk
allikevel at denne myten - imaget - vårt i forhold til
omverdenen er så seiglivet.

Så lenge vi selv insisterer på å si at enhver som
oppviser et minimun av intelligens, ambisjoner og
evner er en atypisk bibliotekar, er det ikke å undres
over at omverdenen ikke helt fatter hvor dyktige,
profesjonelle og dynamiske vi er.

På denne måten bidrar vi selv til å holde liv i den
samme myten som vi fortvilet prøver å avlive. Det er
selvfølgelig ikke veldig lurt!

Jeg har som sagt ennå til gode å treffe den typiske
bibliotekar. Henne som vi alle IKKE likner på, hun
som oppfyller de 12 kriteriene. Jeg tror ikke at hun
finnes.

Derimot tror jeg at alle de bibliotekarene jeg kjenner
er ganske så typiske.

De er dyktige, pofesjonelle, ambisiøse, engasjerte,
fremtidsrettede, morsomme og utrolig kunnskapsrike
mennesker. Hvilket er helt typisk for en bibliotekar.

Den typiske bibliotekar
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Ideen om ei Nordisk barnebokmesse blei til på den
internasjonale  bibliotekkonferansen IFLA 1997.
Formålet med Nordisk barnebokmessa er å setja fokus
på nordiske barnebøker og barnebibliotek. Ein
ønskjer å skapa eit permanent nordisk forum, eit
forum der ein kan visa kvarandre og omverda kva ein
driv på med på barnebokfronten.

Nordisk barnebokmesse som blei arrangert frå 18. -
20 februar 2000 i Øksneshallen i København, var den
første nordiske barnebokmessa. Arrangørane for
barnebokmessa var Kulturkompagniet Garsdal &
Bjørnholt. Dei skreiv i innleiinga i programmet for
messedagane at dei håper at Nordisk barnebokmesse
vil veksa seg stor og sterk, og at kjennskapen og
interessa for messa må strekkja seg langt ut over dei
kalde lands grenser ved eit stort og allsidig tilbod av
nordisk barnelitteratur og kultur.

Kulturkompaniet formulerte tre mål for messa:

“Nordisk Børnebogmesse skal være et uformelt
mødested for bogfolk fra Norden.”
“Nordisk Børnebogmesse skal være et vindue
ud mod verden.”
“Nordisk Børnebogmesse skal henvende seg til
forbrugerne.”
(Nordisk børnebogmesse, 2000)

Nordisk barnebokmesse anno 2000 var bygd opp
rundt mange ulike utstillarar fordelt på omtrent førti
stands. Det var stor breidde i kva som blei utstilt. Til
dømes kunne born bli sminka på ein stand medan
det var seminar om ”Et lesende Norden” på den
fellesnordiske standen. Det var mykje å oppdaga.
Aktiviteten var stor med opplesing, skodespel, song,
sjansen til å prøva dataspel og så vidare.

Programmet på scenane var retta mot born, og det
var underhaldande. Ein kunne blant anna høyra Ulf
Stark lesa og fortelja, sjå Bergen familieteater eller
høyra Anna Pálína og Adalsteinn Ásberg syngja og
spela islandske barnesongar. Programmet var allsidig
med innslag frå alle landa utanom Finland.
For dei som ønska eit fagleg utbytte var det debattar
og seminar.

Dei danske forlaga og bokfolka var i stort overtal. Av
i alt 53 utstillarar som var registrerte i programmet,
var 39 danske. Den danske forlagsbransjen stilte
sterkt med nesten 20 ulike stands. Deltakinga var
god frå dei andre nordiske landa bortsett frå Finland
som berre var representert med ei gruppe. Det var
Informationscentralen for Finlands Litteratur.
Det er eit tankekors at Finland ikkje var meir
interessert i å visa seg fram, ettersom det skjer

veldig mykje spennande på barne- og
ungdomslitteraturfronten i Finland.

BUF delte ein liten stand med Ord & Bilde, Årboka
Litteratur for barn og unge, Lesebua og Skrivebua,
Aksjon Les! og Trolliord. Standen var godt besøkt, og
mange var imponerte over det som var utstilt. Me
fekk særleg positiv respons på barnebøkene Nokre sa
at slike bøker ville aldri blitt gitt ut i deira land.
Andre lurte på om bøkene var komne ut på deira
språk, og kvar ein kunne få kjøpt bøkene. Dersom
me hadde kunna selja bøker hadde me sikkert fått
seld ein del, då vel og merka til den vaksne delen av
messevitjararane. Bøker som blei kikka ein del i var

til dømes “Hando og Kjendo” av Tore Renberg og Kim
Hiortøy, “Pappa!” og “Verden har ingen hjørner” av
Svein Nyhus, “Over fjell, over hav” av Arne Ruset og
Anne Kristin Hagesæter, “24 i sekundet” av Bjørn
Sortland og Lars Ellings og Helene Uri si bok  “Den
store faktaboka om språk”.

Lese- og skrivekampanjane som standen presenterte
fekk og mykje positiv tilbakemelding. Standen blei
vitja av ein representant frå Det Israelske
kulturdepartementet, ho syntest at Skrivebua og
Lesebua var svært spanande.

Første messedagen var seminardag. Overskrifta på

Nordisk barnebokmesse
Astrid Holmefjord
Styremedlem i BUF
(NBFs spesialgruppe
for bibliotek-
virksomhet blant
barn og unge)

�

Bokbussen «Soria Moria» fra Osterøy er vert for barnekunstprosjektet: "Ei
rullande skattkiste". Bussen er innredet for å være mer enn et bibliotek på hjul,
med sitt kongeblå, gull- og sølvskimmer med innslag av eik og rød speilfløyel i
interiøret, og knall rosa utvendig. Her viser den seg fram under vinterens
Nordisk barnebokmesse i København. (Foto: Astrid Holmefjord)
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seminaret var “Norden i verden - verden i Norden”.
Første del av seminaret handla om å skriva for barn.
Ulf Stark snakka om forfatterskapet sitt og om kva
som er spesielt ved å skriva for barn. Torben
Weinreich overtok med ei kort innleiing om grensa
mellom barne- og vaksenlitteratur. Han stilte
spørsmålet om kva som er den primære forskjellen på
å skriva for barn og vaksne. Weinreich intervjua Gro
Dahle frå Noreg, Ulf Nilsson frå Sverige og Kim Fupz
Aakeson frå Danmark om dette temaet. Etter lunsj
ga Hanne Kiil (Informasjonskonsulent, cand. philol.
ved Norsk barnebokinstitutt), Cecilia Österlund (1.
Bibliotekar ved Svenska Barnebokinstitutet) og Beth
Juncker (Lektor ved Danmarks Biblioteksskole) ei
oversikt over den aktuelle barnelitteraturen i dei tre
landa. Siste del av programmet var opplesing av
Githa Nørby. Seminaret var svært interessant, men
overskrifta på seminaret passa kanskje ikkje til
innhaldet.

Messa var ein uformell møtestad. Dei ulike gruppene
fekk sjansen til å synleggjera seg og presentera sine
prosjekt og tilbod.

Fagleg sett reiste deltakarane heim igjen omtrent
like kloke som dei kom. Så dersom det var målet at
publikum og utstillarane skulle læra noko nytt, så
blei ikkje det målet oppfylt. Seminaret, som var den
tyngste biten var svært interessant, men det som
blei presentert var neppe ukjend lærestoff for
målgruppa. Det som fagleg sett gav størst utbytte
var kanskje å høyra på andre grupper presentera sine
prosjekt.

� Messa fekk kanskje eit litt for
sterkt preg av å vera salsmesse
og den danske delen av messa
blei litt for stor i tilhøve til dei
andre nordiske landa.

Eg trur eg kan seia at messa var
ein suksess når det gjeld
forbrukarane som målgruppe.
Det verkar som om messa var
midt i blinken for
barnefamiliane. Messa var i alle
tilfelle godt besøkt, særleg på
den siste dagen. Då var det
mange barnefamiliar som hadde
teke med seg ungane på søn-
dagstur til Øksneshallen.

Nordisk barnebokmesse er ei positivt tilskiping, og
det blir spanande å sjå om Nordisk barnebokmesse er
ei messe som kjem til å bli arrangert med faste
mellomrom. Kanskje det først og fremst bør jobbast
for større oppslutnad rundt messa i Norden, dersom
den skal ha retten til å leva.

Litteraturliste:

Nordisk børnebogmesse - (2000, januar 31). –
[online]. – URL: http://home.worldonline.dk/
~kultkom/

Nordisk børnebogmesse 18.-20 februar 2000 i
Øksneshallen [2000]. – [København,
Kulturkompagniet Garsdal og bjørnholt]. – 35 s. 

Møtet med danske BF ga mye interessant informasjon
og tankevekkende perspektiver, som førte til mange
spennende samtaler styremedlemmer imellom under
resten av styreseminaret. Det vil sikkert sette sine
spor i Bibliotekarens spalter utover høsten og
vinteren. Selv om vår danske søsterorganisasjon har
hele 5.500 bibliotekarer i sitt medlemsregister, og
rundt 25 ansatte i eget hus i København, er det
mange problemstillinger som er gjenkjennbare også
for oss.

Besøket i Københavns hovedbibliotek ga oss en
nyttig og hyggelig omvisning i det ombygde varehu-
set i Krystalgade. Her var det “business as usual” for
folkebibliotekarer, med kjente avdelinger, hylle-
oppstillinger og tjenester. En “data-lab” rett ved
inngangen, der jevnlige kurs i internettbruk og
informasjonssøking var fulltegnet, var det mange
som merket seg. Likeså den geniale kunstneriske
utsmykningen av det åpne “rommet” midt i bygget,
gjennom mange etasjer. For der hadde de hengt et

utall tråder ned, med bibliotekbøker festet i forskjel-
lige høyder, som et “bok-akvarium” man så inn i fra
alle sider av bygget og i alle etasjer. Genialt enkelt,
ganske enkelt genialt. Men sikkert tidkrevende å få
på plass. Og hva med renholdet? Vi får håpe bibliote-
kets vevkjerringer ikke spinner sine nett inni den
kunstneriske utsmykningen...

Hvordan greidde styret å reise til København uten å
besøke den Sorte Diamant, det nye nasjonal-
biblioteket i Danmark, lurer du kanskje på? Vel, med
meget lang venteliste for å bli guidet gjennom et
besøk i Det Kongelige Bibliotek, var BF for sent ute
til å kunne være med i den stimen. Det får bli til en
annen gang. I mellomtiden har de mer enn nok
danske impulser å tenke over. 

�

«BF-styret med
danske impulser»
  ...forts. fra s. 6
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IFLA (The International Federation of Library
Associations and Institutions) er en uavhengig,
internasjonal, ikke-statlig, ikke-kommersiell
organisasjon, med målsetting å fremme høy
standard på bibliotek- og informasjonstjenester,
utbre forståelse for verdien av gode bibliotek- og
informasjonstjenester, og representere interessene
til medlemmene over hele verden.

IFLA har tre kategorier medlemmer med stemme-
rett. National Association Membership er grunn-
fjellet i IFLA, og fra Norge er det naturlig nok NBF
som er hovedrepresentanten for denne kategorien
medlemskap. Den andre medlemskapskategorien
inneholder International Association Membership.
Den tredje kategorien er Institutional Members, og
gjelder enkeltbibliotek, informasjonssentra,
bibliotekskoler, forskningsinstitusjoner og andre
som ønsker å bidra profesjonelt til IFLAs aktivite-
ter. Og i tillegg til disse tre kategoriene, kan
enkeltmedlemmer melde seg inn i IFLA, for å
delta i det faglige arbeidet i en seksjon, men uten
stemmerett.

IFLA ble stiftet under en internasjonal konferanse
i den skotske byen Edinburgh i 1927. Når IFLA-
konferansen avholdes i Glasgow om to år, blir det
altså 75 års jubileum. IFLA registrerte seg med
hovedkvarteret sitt i Nederland i 1971. Det
Kongelige Bibliotek, Nederlands nasjonalbibliotek,
stiller lokaler til disposisjon for IFLA Head-
quarters som ligger i Den Haag.

IFLA har et Exucutive Board, med en president på
topp, som velges annethvert år. Dette utgjør
organisasjonens øverste valgte ledelse. På det
faglige området har IFLA et Professional Board,
som holder en ledende hånd over IFLAs 5 Core
Programmes, 8 Divisions, 33 Sections og 12
Roundtables. Det har gjennom årene vært flere
norske bibliotekfolk i sentrale IFLA-verv. Tidligere
bibliotekdirektør Else Granheim nådde helt til
topps, og var president i IFLA for en tyve års tid
siden. I inneværende periode har vi Lis Byberg
som medlem av Professional Board.

IFLA har hvert år på ettersommeren sin årlige
konferanse, i stadig nye byer verden over. De siste
har vært i Barcelona (1993), Havana (1994),
Istanbul (1995), Beijing (1996), København
(1997), Amsterdam (1998), Bangkok (1999) og
Jerusalem (2000).

IFLA avgjør ca. fem år i forveien hvor konferan-
sene skal avholdes. De kommende årene er det
Boston (2001), Glasgow (2002), Berlin (2003),
Buenos Aires (2004), Oslo (2005) og Seoul (2006).
Tildelingen av arrangementet til Oslo i 2005 ble
gjort under årets IFLA-konferanse i Jerusalem.
Oslo konkurerte med Helsinki om å få konferan-
sen.

IFLA fikk sitt første medlem fra Norge i 1948, da
Norsk Fagbibliotekforening (NFF) meldte seg inn.
Norsk Bibliotekforening kom inn i 1973, og er i
dag den naturlige hovedrepresentant for Norge i
IFLA. I dag har IFLA 29 medlemmer fra Norge, de
fleste av disse har kommet til på 90-tallet.

IFLA opplevde en kraftig økende interesse fra
danske bibliotekfolk i forbindelse med at IFLA-
konferansen ble avholdt i København i 1997. Det
er nå 70 IFLA-medlemmer fra Danmark, og 60 av
disse kom inn fra 1995 og framover. Fra Sverige er
det innmeldt 41 medlemmer i IFLA, og fra Finland
36 medlemmer.

IFLA har nå 1622 medlemmer i 143 land verden
over. 246 medlemmer kommer fra USA, som er
landet med desidert flest medlemmer i IFLA.
Nederland og Tyskland har begge 78 medlemmer,
Frankrike 72, Danmark 70, Canada 57, Storbritan-
nia 54, Kina 49, Spania 46, Sverige 41, Russland
38, Finland 36, Australia og Sveits begge 34,
Belgia 32, og altså Norge 29.  Av IFLAs 1622
medlemmer er 764 fra Europa, 303 fra Nord-
Amerika, 128 fra Latin-Amerika, 260 fra Asia, 115
fra Afrika og 52 fra Oceania

IFLA driver seks kjerneprogram (Core Programs):
Advancement of Librarianship in the Third World
(ALP), Universal Availability of Publications
(UAP), Universal Bibliographic Control and
International MARC (UBCIM), Preservation and
Conservation (PAC), Universal Dataflow
and Tele-communications (UDT), og
ikke minst Committee on Free Access
to Information and Freedom of
Expression (FAIFE)

IFLA har egen vevtjeneste under
navnet IFLANET. Den finnes på
adressa http://www.ifla.org/. 

Fakta om IFLA
Erling Bergan
Redaktør
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Hvert år på ettersommeren har IFLA sin store
konferanse for verdens bibliotekfolk. Stadig nye byer
rundt om i verden får tildelt arrangementet, og det

overlates til en nasjonal organisasjons-
komite å stå for den praktiske avviklin-
gen. Det er etter hvert mange nordmenn
som har opplevd IFLA-konferansen i byer
som Barcelona, Havana, København,
Istanbul, Amsterdam og Bangkok. Årets
arrangement var lagt til Jerusalem, med
israelsk vertskap. 1800 bibliotekfolk
«erobret» denne symbolmettede fjellbyen i
perioden 13. - 18. august i år.

Og Jerusalem er nettopp en by å erobre.
For dem som driver med slikt. Babylonere,
persere, grekere, romere, tyrkere, korsfa-
rere, mameluker, mongoler, ottomaner,
egyptere, briter, jordanere og israelere har
inntatt og hersket over denne byen etter
tur. Økonomiske interesser, politikk og
religion har blitt sauset sammen i kampen
om hegemoni over Jerusalem. Byens
symbolkraft er farlig stor. De siste femti
åra har Israel okkupert byen, mot verdens-
samfunnets og FNs klare protester. Vest-
Jerusalem er etnisk renset for palestinere.
Øst-Jerusalem kjemper for å beholde sitt
arabiske preg. Denne måneden er det
meningen at Jerusalems «endelige status»
skal avgjøres, i de såkalte fredsforhandlin-
gene som begynte i Oslo for åtte år siden.

Det er åpenbart for de fleste at varig fred ikke kan
oppnås uten at Israel på vesentlige områder lemper
på sin okkupasjon av Jerusalem.

I denne byen, i dette året, og bare noen uker før
forhandlingene skulle være i mål, presterer IFLA å
legge sin store årlige internasjonale konferanse til
Jerusalem. Om de var modige eller dumme, da dette
ble avgjort for fem år siden, er det delte meninger
om. Men noe uproblematisk valg var det i alle fall
ikke. IFLA godtok at konferansen ble holdt i en by
FN anser som okkupert, og med okkupanten som
vertskap. IFLA godtok også at hele arrangementet -
konferanse-fasilitetene, møtene, alle anbefalte
overnattingstilbud - var i Vest-Jerusalem. IFLA måtte
også være vitne til at åpningsseremonien inneholdt
en solid dosering av okkupantens forhandlings-

posisjon gjennom foredrag av en israelsk
politiker og en israelsk samfunnsforsker. Israel
hadde selvfølgelig større interesser i årets
største internasjonale konferanse i Jerusalem,
enn hva en skarve IFLA-ledelse kunne parere.

Det var altså 1800 bibliotekfolk som hadde

funnet veien til årets IFLA-konferanse, hvorav 400
fra Israel. Arrangørene sa seg fornøyd, men det er et
lavt antall tilreisende deltakere, sett i lys av at
konferansestedet var såpass nær Europa. Det var også
påfallende at det ikke var noen deltakere fra andre
land i Midt-Østen, og nesten ikke en eneste deltaker
fra land i Nord-Afrika eller Asia vest for India. Den
arabiske boikotten av årets IFLA-konferanse har nok
vært kjent for en del. Men den har ikke vært godt
kjent. Mange rettskafne bibliotekfolk kom til
Jerusalem uten å ha reflektert mye over den poli-
tiske siden av saken, men med en raskt voksende
nysjerrighet etterhvert som sammenhengen de deltok
i ble klar for dem. Når de litt usikre vandret ut fra
åpningsseremonien etter en uventet overdose
israelsk politikk. Når de fikk høre om noen afrikan-
ske delegater som var fraværende fordi Israel hadde
nektet dem visum. Når de ble oppmerksomme på
foredragsholdere og IFLA-tillitsvalgte som var
fraværende i solidaritet med boikotten. Når de
stusset over at det offisielle programmet usynlig-
gjorde Øst-Jerusalem.

La det være sagt med en gang - for å unngå misfor-
ståelser - at verdens bibliotekfolk reiser på IFLA-
konferansene av faglige og fagpolitiske grunner, ikke
for å håndtere storpolitikk. Så mesteparten av tiden
i Jerusalem brukte delegatene til faglige møter,
seminarer, work-shops, kontaktskapende arbeid,
besøk på den tilhørende messen, og sosialt samvær
der faglige spørsmål var en viktig ingrediens.

La det også være sagt, at profesjonelle bibliotekarer
vet at fag og politikk ikke kan sees atskilt. Vi er en
yrkesgruppe som må slåss for ytringsfrihet og fri
tilgang på informasjon. Disse sentrale menneskelige
rettighetene blir angrepet, eller de står under press
på forskjellige måter, de fleste steder i verden.
Sammenhengen mellom slike angrep på informa-
sjons- og ytringsfrihet, og større politiske prosesser,
er tydelig for alle som vil se. Utfordringen for vår
profesjon er å tørre å si tydelig i fra om disse
angrepene, uten å skjele til andre politiske motiver.

Under IFLA-møtet i Jerusalem ble bibliotekfolkets
evner på dette området satt på viktige prøver. Slik
de har blitt det, på andre måter, under IFLA sine
tidligere konferanser i eksempelvis Moskva, Havana,
Istanbul og Beijing. Og bibliotekfolket viste solid
formstigning på dette området. Ikke bare når man
ser utviklingen de siste årene, men også når vi ser på
hva som skjedde dag for dag under IFLA-uka i
Jerusalem. Jeg vil peke på to viktige faktorer for
denne utviklingen: FAIFE-kontoret som voksende
kraft gjennom de siste årene, og den norske delega-

Tydelig og god norsk innsats
under IFLA 2000 i Jerusalem
Erling Bergan
Redaktør



Side 25Bibliotekaren - 9/2000

sjonen som voksende kraft under uka i Jerusalem.
Det siste kan virke underlig, og kanskje litt nasjonalt
selvskrytende, men jeg tror det stemmer med det
inntrykk også andre lands delegater fikk. Når jeg i
det følgende skal berette mer om hendelsene under
årets IFLA-konferanse, håper jeg dette kommer
tydelig fram.

La meg begynne i midten av juli i år. Det er ferietid
for de fleste. En epost fra palestinernes komite for
boikott av IFLA-konferansen når Norsk Bibliotek-
forenings ledelse. Den arabiske boikotten er vel kjent
fra før, men nå kommer en oppfordring til også andre
land om å boikotte. Hektisk informasjonsinnhenting
og drøfting fører til at det ikke går ut noen boikott-
oppfordring fra NBF. Det er tydelig at NBFs ledelse
har forståelse for bakgrunnen for boikotten, men
oppfordringen kommer seint og effekten av en norsk
boikott ville vært tvilsom. Derimot ville en aktiv og
kritisk norsk deltakelse gi god mening. Denne
holdningen ble etterhvert spredd og diskutert, så
langt det lot seg gjøre, blant de 47 norske deltakerne
som dro til IFLA-konferansen i Jerusalem.

Mens disse tingene ble diskutert hjemme i Norge,
skjedde følgende i det hellige land - noe vi ble
informert om først etter at vi kom ned dit: Uka før
IFLA-konferansen tok til, skulle palestinske bibliote-
karer ha en faglig konferanse på Ambassador Hotel i
Øst-Jerusalem. De israelske myndighetene henvendte
seg til direktøren for hotellet, med beskjed om at de
ikke fikk tillatelse til å avholde konferansen,
ettersom dette måtte regnes som et offisielt pales-
tinsk arrangement, noe de ikke kunne tillate i den
israelske hovedstaden Jerusalem. Hotellet sjekket da
hva arrangementet dreidde seg om, og meldte tilbake
at arrangementet dreidde seg om bibliotekfag og
bibliotekfaglig politikk. De israelske myndighetene
truet med å stenge hele hotellet, og direktøren så
seg derfor nødt til å avlyse konferansen.

Selv om palestinere tradisjonelt er gjestfrie, så var
situasjonen vanskelig for dem når deltakere på IFLA-
konferansen ba om å få møte palestinske biblioteka-
rer. De boikottet jo arrangementet, og det innebar
litt ulik tolkning av hva slags kontakt de kunne ha
med oss som deltok på konferansen, mens arrange-
mentet varte. Heldigvis ordnet det seg med svært
mange kontaktpunkter etter hvert. Og vår måte å
håndtere det hele på, med kritisk deltakelse på IFLA-
konferansen og kontaktskapende avstikkere til de
palestinske områdene, ble etter hvert både forstått,
akseptert og satt pris på av de mange palestinske
bibliotekfolk vi traff.

Hotellene som arrangørene tilbød var, som før nevnt,
alle i Vest-Jerusalem. Det hindret ikke at en vesent-
lig del av de norske deltakerne fant seg gode hoteller
i Øst-Jerusalem. Like nord for Damascus Gate i
Gamlebyen ligger Jerusalem Hotel, med en vel bevart
arabisk atmosfære. Restauranten i hotellets hage var
et samlingspunkt for mange norske deltakere, og
etter hvert også for en del svenske, danske, britiske
og amerikanske bibliotekarer. Som Al Kagan, fra
IFLAs «Social Responsabilities Discussion Group»,

skriver i sin rapport
etter IFLA-konferansen:
«This small, decorative
and warm Palestinian
Hotel served as my
home away from home
in East Jerusalem,
provided me with
wonderful food in their
garden restaurant...» Og
i samme rapport ser vi
også et eksempel på den
norske delegasjonen spilte en rolle de kan være
bekjent av. Han skriver: «Although the Palestinians
were effectively silenced at the official meeting, the
Norwegian Library Association took the lead in
bringing a Palestinian point-of-view to the
attendees.»

Generalsekretæren i The Library Association i
Storbritannia, Dr. Bob McKee, er også tydelig i sin
rapport fra konferansen i Jerusalem. Jeg siterer fra
to avsnitt:

«But, for me, the centrepiece of this year’s IFLA
event was the point where the conference and the
city combined – where professional and political
issues came together.   IFLA supports Article 19 of
the United Nations Universal Declaration of Human
Rights which affirms that “everyone has the right to
freedom of opinion and expression;  this right
includes freedom to hold opinions without
interference and to seek, receive and impart infor-
mation and ideas through any media and regardless
of frontiers”.   Central to IFLA’s activity in support of
this statement is the FAIFE (Free Access
to Information and Freedom of
Expression) initiative, the overall
objective of which is to raise awareness
of the essential correlation between the
library concept and the values of
intellectual freedom.  At the heart of
IFLA 2000 some few of us were privileged
to see – and help – the principles of
Article 19 made manifest.

For me it began on the Monday when I
accepted a whispered invitation to join a
small group of Norwegians who were to
meet informally with Izzat Ghazzawi,
Chair of the Palestine Writers Union:  it
continued on the Wednesday when I
participated in a formal meeting
between a dozen or so IFLA delegates
and Feisal Husseini, the Minister for
Jerusalem affairs in the Palestinian
Authority:  and it culminated on the
Friday when I countersigned, with the
President of the Norwegian Library
Association, a statement in IFLA Express
(the Conference’s daily news bulletin)
reporting this meeting and setting out in
public the Palestinian position as well as
IFLA’s position on the location of the
Conference.   At the start of the

NBF-ledelsen tok
lange arbeidsøkter
under årets IFLA-
konferanse. Her er de
definitivt utenfor
konferanseområdet.
F.v. Kari Gulbraar,
Frode Bakken og Tore
Andersen. (Foto: FB)

NBF-leder Frode Bakken på taler-
stolen under ett av plenumsmøtene
i årets IFLA-konferanse i Jerusalem.
(Foto: FB)
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Conference only Israeli information was available to
delegates;  by the end of the Conference – thanks
largely to the efforts of the Norwegian delegates
supported by the FAIFE office – Palestinian informa-
tion was also made available.   This was truly an
exercise in putting the principles of intellectual
freedom into action.   On the Friday evening I joined
the Norwegians in East Jerusalem and celebrated
with gusto their work in support of human rights –
and the fact that the 2005 IFLA Conference had just
been awarded, at the conference’s final session, to
Oslo.»

Lederen for det svenske Bibliotekarieförbundet,
Ingrid Kjellqvist, var også ofte å se blant de norske.
Det samme gjaldt de to ansatte på IFLAs kontor for
ytringsfrihet og fri tilgang på informasjon, FAIFE-
kontoret, Jan Ristarp og Carsten Frederiksen. Og
NBF-leder Frode Bakken tok initiativ og knyttet
kontakter uka gjennom. Til tross for en gjenstridig
mage, var han svært aktiv med å følge opp holdnin-
gen med kritisk og kontaktskapende deltakelse. Kari
Gulbraar, som NBF-nestleder og leder av internasjo-
nalt utvalg, og NBF-generalsekretær Tore Andersen,
var også svært aktive og medvirket til det norske
trykket i Jerusalem.

Det var nok møtet med Feisal Husseini, nevnt i
rapporten fra Bob McKee, som ga den viktigste
legitimeringen av NBFs holdning til deltakelse på
konferansen. Den gjorde nok også sitt til at kontak-
ter mellom norske og palestinske bibliotekarer i
framtida vil gå lettere.

Ali Toqan er leder for den palestinske bibliotek-
foreninga - Palestinian Library and Informa-
tion Association (PLIA). Foreninga er hverken
stor, sterk eller særlig erfaren. Tillatelse til å
stifte foreninga ble gitt av de israelske
militære okkupasjonsmyndighetene på
Vestbredden først i 1994. Kontaktflaten til
bibliotekmiljø utenfor den arabiske verden

virker lite utviklet. De har for eksempel ennå ikke
meldt seg inn i IFLA. Ali Toqan leder til daglig
folkebiblioteket i Nablus, den største byen på
Vestbredden. Nablus er i dag under sivilt palestinsk
styre, i tråd med «Oslo-avtalen» om delvis palestinsk
selvstyre i Gaza og på Vestbredden. For Ali Toqan å
reise til Jerusalem, en times biltur fra Nablus, krever
egen tillatelse fra de israelske myndighetene. Å reise
til foreningsmedlemmer i Gaza krever en annen
tillatelse. Å reise til bibliotekkonferanser i utlandet,
krever  tillatelse til å oppholde seg et visst antall
timer innenfor staten Israels grenser, for å komme
seg til den internasjonale flyplassen i Tel Aviv og ta
av derfra. Ingen av disse tillatelsene kan tas for gitt,
søknader blir ofte avvist og foreningsarbeid er svært
vanskelig.

Under årets IFLA-uka ble det arrangert en alternativ
konferanse om bibliotek, informasjon og Jerusalem-
spørsmålet i Kairo. En del palestinske bibliotekfolk
deltok, men noen fikk ikke tillatelse fra israelske
myndigheter til å delta. Blant dem var en bibliotekar
fra Al Haq, en av Vestbreddens mest kjente
menneskerettighetsorganisasjoner, ironisk nok. En
bibliotekar fra folkebiblioteket i byen Tulkarm ble
også nektet utreise av Israel.

Jeg møtte Ali Toqan like før IFLA-konferansen i
Jerusalem startet. Hensikten var å formidle den
norske holdningen om kritisk og kontaktskapende
deltakelse. Han var hyggelig, men litt avventende til
hva slags kontakter som kunne aksepteres i uka som
kom. Jeg orienterte om hvordan Bibliotekar-
forbundet og vårt blad hadde håndtert og skrevet om
IFLA-konferansen i Jerusalem, noe som har vært et
premiss for Norsk Bibliotekforenings nåværende
holdning. Noen dager senere var en delegasjon med
Frode Bakken i spissen i Nablus, men Ali Toqan var
da ikke tilgjengelig. IFLA-konferansen var i gang og
boikotten gjorde det umulig for ham. Men besøket
var svært vellykket likevel, de møtte andre ansatte
ved biblioteket, og mange inntrykk og mye informa-
sjon ble formidlet begge veier. Dagen etter at IFLA-
konferansen var avsluttet, var vi en delegasjon fra
NBF og BF som skulle møte Toqan i Nablus, og nå var
han både tilgjengelig og svært imøtekommende

«Topp-møte» i Øst-Jerusalem under årets IFLA-konferanse: F.v. Carsten Frede-
riksen (FAIFE-kontoret), Feisal Husseini (palestinernes leder i Øst-Jerusalem),
Ross Shimmon (generalsekretær i IFLA) og Børge Sørensen (medlem av IFLAs
Executive Board). Bak skimter vi Randa Kamal, bibliotekdirektør ved det pales-
tinske Al Quds University utenfor Jerusalem. (Foto: E. Bergan)

Home away from home: Tore Andersen og Kari Gulbraar
nyter en sjeldent stille morgen i hagen til Jerusalem
Hotel i Øst-Jerusalem. Her møttes mange norske, sven-
ske, danske, britiske og amerikanske bibliotekarer i
palestinske omgivelser under IFLA-konferansen. (Foto:
Frode Bakken)
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igjen. Sammen med Elisabeth Dyvik (internasjonal
kontakt i BF) og undertegnede (representerte NBF
som medlem av foreningas internasjonale utvalg) var
også FAIFE-kontorets to ansatte med. Og stemningen
ble ekstra god da jeg formidlet norske forslag til
Toqan.

Blant forslagene var at NBF tilbød seg å betale PLIAs
kontingent hvis de bestemte seg for å melde seg inn
i IFLA. NBF ville også bidra til å få en felles work-
shop mellom bibliotekarene på Al Quds University og
JBI på Høgskolen i Oslo på beina. Og NBF vil gjerne
bidra med kompetanse eller praktisk hjelp, hvis PLIA
trenger det for å få en web-site på lufta. En oriente-
ring om det tidligere nevnte møtet med Feisal
Husseini ble også gitt. Ali Toqan på sin side forklarte
hvordan  PLIA fungerte. De hadde forhandlet med de
israelske myndighetene i 25 år før de fikk den
nødvendige lisensen til å stifte en bibliotekforening.
Nå har de 400 medlemmer og noen møter hvert år.
Samarbeid er de positive til, og de setter pris på
kontakt med kollegaer fra andre land. Elisabeth
Dyvik kunne fremheve vennskapsavtalen mellom
Stavanger og Nablus, og håpet biblioteksamarbeid
kunne inngå i de mange forholdene som de to byene
hadde etablert.

Hvordan har så IFLAs ledelse håndtert den politiske
siden av årets konferanse? En hendelse, med tilhø-
rende etterspill, synes jeg forteller mye. Det dreier
seg om møtet med Feisal Husseini i «PLO-hovedkvar-
teret» i Orient House i Øst-Jerusalem. Både IFLAs
generalsekretær Ross Shimmon og Executive Board-
medlem Børge Sørensen deltok på dette møtet, og
viste dermed respekt for palestinernes Jerusalem, på
arabisk Al Quds. De fikk høre om hvordan Israel
hadde stengt biblioteket i Orient House i fire år
under Intifadaen. Og de fikk en grundig forklaring på
hvorfor palestinsk deltakelse i en ren israelsk
konferanse i Vest-Jerusalem var umulig. Ross
Shimmon forklarte at avgjørelsen om å legge årets
konferanse til Jerusalem ble fattet for fem år siden,
og at han begynte i sin stilling for halvannet år
siden. En indirekte innrømmelse av at nåværende
IFLA-ledelse kanskje ikke synes at stedsvalget var av
de klokeste organisasjonen har gjort. Frode Bakken
uttrykte på møtet skuffelse over at IFLA hadde
tillatt at Israel kunne få lov til å bruke åpnings-
seremonien til politiske formål på en konferanse som
vi var fortalt skulle være faglig og ikke politisk.
Shimmon repliserte at IFLAs Executive Board samme
dag hadde besluttet å ta avstand fra («disassociate
itself from») uttalelsene til representanten fra
Knesset. Denne beslutningen fra IFLA-styret skulle
trykkes i neste dags utgave av konferanseavisa IFLA
Express.

Men neste dag viste det seg at denne beslutningen
ikke ble trykket. Fra pålitelige og sentrale kilder har
vi fått vite at det fra israelsk hold ble krevd at
konferansen ville bli stoppet, hvis ikke IFLAs vedtak
ble sensurert vekk fra IFLA Express, organisasjonens
egen konferanseavis. Dette er såpass oppsiktsvek-
kende at det var med en viss spenning vi ventet på
IFLA-president Christine Deschamps tale ved avslut-

ningen av årets konferanse. Uten å
eksemplifisere, ga hun følgende klare
reprimande til representanter fra
vertslandet: «There have been several
incidents where parties outside our
professional world have tried to use
the conference as a political platt-
form. We want you to know that the
Executive Board dissassociates itself
from those attempts.» Klar tale, men
hun nevnte altså ikke hvorfor denne
uttalelsen ikke var blitt gjengitt i
IFLA Express.

Min egen opplevelse av krysningen
mellom faglige og politiske sider ved
årets konferanse, var mye knyttet til
en heldags work-shop jeg hadde
ansvaret for midt i konferanseuka,
der også BFs internasjonale kontakt
Elisabeth Dyvik spilte en viktig rolle.
Den work-shopen får du vite mer om i
neste Bibliotekaren. Da kan du også
lese et intervju Elisabeth og jeg
gjorde med Izzat Ghazzawi, leder for
den palestinske forfatterforeningen.

Hva med IFLA som organisasjon.
Skjedde det noe under årets konfe-
ranse? Ja, en viktig omorganisering
av ledelsen ble vedtatt. Spenningen
var på forhånd knyttet til om det
kom til å være nok deltakere på
konferansen til at endringer kunne
godkjennes etter vedtektene. Det viste seg å holde,
og IFLA vil i framtida bli ledet etter en modell som
ligner den de følger i American Library Association
(ALA). En troika på topp vil bestå av en president,
en påtroppende president og en avgående president.
Sammen med en ny Governing Board vil de lede en
mer strømlinjeformet organisasjon. Nåværende
Executive Board og Professional Board vil bli historie
under neste års IFLA-konferanse i Boston.

En viktig endring i IFLAs kontingent-satser ble også
vedtatt under årets konferanse. Differensierte satser
for institusjonsmedlemmer blir nå innført, noe
mange håper vil føre til flere medlemmer fra land i
den tredje verden. Medlemmer fra det som FN
definerer som de minst utviklede landene vil få
vesentlig redusert kontingent, mens medlemmer fra
de mest industrialiserte landene vil få noe økt
kontingent. Også for «Association Members», altså
landenes hovedmedlemmer i IFLA, vil kontingent-
satsene for de minst utviklede landene bli redusert.

Helt på tampen av årets arrangement kom en
viktig kunngjøring for oss nordmenn: Om fem
år skal IFLA-konferansen gå av stabelen i
Oslo! Og det kan du lese mer om i en egen
artikkel.  

BFs internasjonale kontakt Elisabeth
Dyvik hadde mange nyttige kontakter
i Palestina, fra vennskapsarbeidet mel-
lom Stavanger og Nablus. Det kom godt
med, og Elisabeth var aktiv på mange
fronter gjennom IFLA-uka. (Foto: EB)
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Under årets IFLA-konferanse i Jerusalem, var det
1800 deltakere. Var denne forsamlingen representativ
for verdens bibliotekfolk? I noen grad, kanskje. At
nesten 20 prosent av de tilreisende deltakerne kom fra
USA, forteller ikke bare at USA er et stort land, men
at det også er et stort bibliotekland. Kina har som kjent
langt flere innbyggere enn USA, men under 1 prosent
av de tilreisende deltakerne kom fra Kina. Det er også
verdt å merke seg den kraftige nordiske tilstedeværel-
sen på IFLA-konferansen. Norge, Sverige, Danmark
og Finland har til sammen i underkant av 200 delta-
kere, en markering både av Norden sin relativt sterke
bibliotektradisjon, men også et eksempel på hvilken
vekt de nordiske land legger på internasjonalt arbeid.

Når det gjelder geografisk spredning var det
merkbart at nesten ingen fra Nord-Afrika og
Midt-Østen var til stede, bortsett fra den store
delegasjonen fra arrangørlandet Israel. Hvilke
andre land som markerte seg med store delega-
sjoner i Jerusalem, kan se av listen under. De
tyve største delegasjonene var:

Hvor kom IFLA-deltakerne fra?
Israel 400 deltakere
USA 265 deltakere
Russland 107 deltakere
Frankrike 88 deltakere
Storbritannia 85 deltakere
Danmark 64 deltakere
Nederland 52 deltakere
Sverige 49 deltakere
Norge 47 deltakere
Korea 43 deltakere
Canada 40 deltakere
Tyskland 39 deltakere
Japan 35 deltakere
Spania 29 deltakere
Finland 24 deltakere
Sør-Afrika 19 deltakere
Australia 18 deltakere
Belgia 17 deltakere
Tyrkia 17 deltakere
Hellas 15 deltakere

Lederne av Lærerforbundet, Norsk Lærerlag, Norsk
Sykepleierforbund og Politiets Fellesforbund har i
fellesskap sondert grunnlaget for et tettere samarbeid.
Dette kan gi som resultat en ny hovedorganisasjon.
Lærere, førskolelærere, sykepleiere og politi represen-
terer store yrkesgrupper i offentlig sektor, med
profilerte roller i velferdssamfunnet. De mener å ha en
solid plattform for å danne en ny hovedorganisasjon,
ved at sterke og selvstendige profesjonsorganisasjoner
finner sammen på denne måten. En eventuell slik
hovedorganisasjonen, uten andre medlemmer enn
lærere, politifolk og sykepleiere, vil kunne ha rundt
200.000 medlemmer. Selv om hovedtyngden vil
arbeide i offentlig sektor, vil en slik organisasjon også
omfatte de som jobber i privat sektor.

Spørsmålet om disse organisasjonene skal gå videre
med en prosess som kan ende opp i en ny hovedorga-
nisasjon, legges frem for medlemmene på organisasjo-
nenes landsmøter i september, oktober og november.
Det pågående arbeidet med å slå sammen Norsk
Lærerlag og Lærerforbundet går videre som planlagt,
melder Lærerforbundet.

LOs nestleder Gerd Liv Valla sier i en kommentar at
hun fremdeles tror at det er for mye med fire hoved-
sammenslutninger i Norge. Til NRK Dagsnytt ga hun
uttrykk for liten tro på at dette prosjektet ble særlig

langvarig. Selv vil hun heller ha en større samling av
arbeidstagerorganisasjonene. - Jeg tror lærerne en dag
blir medlem hos oss. Om de har lyst til å gå noen
runder før det, tar jeg det med stor ro, sier Valla
selvsikkert.

Et annet stort forbund som er på jakt etter ny hoved-
sammenslutning, ingeniørene i NITO, er ikke med i den
planlagte nye organisasjonen. - Dette kommer svært
overraskende på oss, sier generalsekretær i NITO, Erik
Prytz i en kommentar. - Vi har lenge visst at Lærerla-
get og Lærerforbundet snakket sammen, men at
sykepleierne og politiet var involvert også, visste vi
ingenting om, sier han. Prytz tror dette kan være
positivt for alle høyskolegruppene, men ser også noen
farer. - Har alle forbundene blitt enige om et felles syn
på lønnsdannelse kan dette slå positivt ut for alle
høyskolegrupper, sier han. - Vi bør imidlertid merke
oss at «de små» ikke får være med, og at den nye
organisasjonen blir en tung aktør i både stat og
kommune. Felles for dem er også at de er sentralistisk
tenkende når det gjelder lønnsdannelse. I så måte kan
vi neppe si at denne konstellasjonen vil bidra særlig til
å bringe verden fremover, sier Erik Prydz.

Andre forbund, inkludert Bibliotekarforbundet, ser ut
til å stille seg avventende til sykepleiernes, lærernes
og politifolkets initiativ.  

Lærere, sykepleiere og politifolk
prøver å finne sammen...
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Under årets IFLA-konferanse i Jerusalem skulle det
avgjøres hvilken by som skulle få arrangere IFLA-
konferansen i 2005. Avgjørelsen ble tatt på et møte i
Executive Board tidlig i konferanseuka,
men de som visste resultatet fikk
munnkurv. De fleste gikk derfor i
uvisshet, om det var Helsinki eller Oslo
som hadde fått arrangementet.
Kunsten å se ut som «jeg vet resulta-
tet, men røper intet» ble utviklet
ganske langt av en del norske
bibliotektopper. Men fra annet hold ble
vi tidlig i uka kjent med at Oslo hadde trukket
lengste strå. Og da vi fikk se Tore Andersen og Frode
Bakken med en innkjøpt vikinghjelm i plast, var det
åpenbart at noe var i gjære.

Det var lederen for IFLAs egen komite for planleg-
ging av framtidige konferanser, Ingrid Parent, som
utropte Oslo til vinner under avslutningssesjonen av
årets konferanse. Men først skal Boston (2001),
Glasgow (2002), Berlin (2003) og Buenos Aires
(2004) få gjort unna sine arrangement. Ingrid Parent
bygget opp til den store avsløringen med disse
ordene:

«På noen måter bidrar søkerrunden til å gjøre
bibliotek mer synlige i søkerlandene, ved bygging av
allianser med andre partnere, som lokale og sentrale
myndigheter og turistmyndighetene. Dette medvirker
til at bibliotek får ytterligere anerkjennelse som
sentrale aktører i landets informasjonssamfunn. Det
var tydelig ut fra tilbudene at bibliotekene og
bibliotekforeningene alle var veldig stolte av hva de
hadde oppnådd og ønsket sterkt å vise resultatene
til dere, deltakerne på IFLA-konferanser. Men
dessverre kan det bare være en by som velges. Og
valget var svært vanskelig. Vi visste i utgangspunk-
tet at IFLA-konferansen i 2005 skulle holdes i
Europa, for alle de fem mottatte tilbudene kom fra
europeiske byer. Etter en innledende vurdering av
disse fem byene, ut fra nedfelt retningslinjer fra sist
desember, ble tre byer invitert til å levere fulle
tilbud. Disse ble diskutert av konferanse-
planleggings-komiteen nå i mars, og det ble beslut-
tet å gjøre besøk til to av disse byene, og de ble
gjennomført i mai og juni. Rapportene fra disse
besøkene ble diskutert av komiteen og Executive
Board i forrige uke. Og
beslutningen ble fattet.
Det skulle være unødven-
dig å si at det var en
vanskelig avgjørelse å ta
for Executive Board. Så,
det er min store glede å
kunngjøre at 2005 IFLA
Council and General
Conference skal arrange-
res i Oslo, Norge.»

IFLA kommer til Oslo i 2005!
Sa altså Ingrid Parent. Til applaus fra flagg-viftende
norske deltakere, andre høflige delegater og øvrige
bibliotekarer fra nasjoner som lett lar seg rive med.

Et stort skritt for norsk bibliotek-
verden, et lite skritt for verdens
bibliotek. Men kjekt var det. Og Frode
Bakken kunne entre talerstolen og si:
«Madam President, Secretary General,
EB-member Ingrid Parent, dear
colleagues. On behalf of the Norwegian
Library Community here in Jerusalem
and back home, I can tell you that we

are very much honoured by this decision to select
Oslo and Norway as the conference venue in 2005.
This is a great inspiration for us. We will do our best
together with you, to make this conference a
success. I welcome you to Oslo and Norway in 2005.
Thank you very much.»

Det er en kjent sak at IFLA-konferansene ikke alltid
er like spennende. Noen friske grep kan trenges. Som
kommende konferanse-arrangør, bør Oslo merke seg
følgende oppsummering fra IFLA-ledelsen: «The
Conference Planning Committee discussed ways of
introducing innovative features into the conference
programme and the exhibition. Ideas such as a debate
format with a controversial topic, a panel of IFLA
leadership to answer «Any Questions», special events
in the exhibition area, such as awards ceremonies were
discussed. It was agreed to encourage future
conference organisers to
consider these and other
ideas for making the
conference less
predictable.»

Men hva har egentlig
NBF sagt om sitt eget
arrangement i 2005?
Tidspunktet er 13. - 19.
august 2005. Hoved-
arena er Oslo Spektrum,
Radisson SAS Plaza
Hotel og Royal Christiania Hotel. (Altså nabolaget til
BF-sekretariatet!) Det anslås 2600 deltakere og
budsjettet er på 18,8 millioner kroner. Norsk hoved-
sponsor er Biblioteksentralen AL. Fra NBFs ledelse
blir det presisert at alle deler av norsk bibliotekvesen
vil bli trukket aktivt med: «Det blir av avgjørende
betydning at vi nå får en bredt anlagt prosess i norsk
bibliotekvesen slik at denne konferansen og proses-
sen fram til konferansen blir noe som vi alle
er deleiere i. Derfor blir det også viktig at
kreativiteten blomstrer, at gode forslag  og
ideer fanges opp og bringes inn til en organi-
sasjonsmessig behandling slik at konferansen
får et høyt faglig nivå.» Det blir også anmodet
om at norske bibliotek og bibliotek-
organisasjoner, som ikke allerede er IFLA-
medlemmer, vurderer medlemskap.  

Tekst & foto:
Erling Bergan

Frode Bakken med viking-
hjelm i Jerusalem: Takk-
nemlig for mulighetene
IFLA 2005 gir oss.

NBF-leder kan se tilbake
på en god norsk uke i Je-
rusalem, kronet med IFLA
2005-tildelinga.
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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

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

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

2. Oslo E-boka og digitale tekster (Seminar) BRODD

23. Oslo Oslo i bok og bilde HiO/JBI

23. Oslo Biblioteket som læringsarena. HiO/JBI

19. - 20. Oslo Folkebibliotekenes utfordringer ved inn-
gangen til et nytt årtusen - kan forskningen
hjelpe oss?

HiO/JBI, UiTø/IDV, SB

20. Oslo Emneportaler til Internett: Samordning og
mangfold. Om bibliotekenes organisering
av nettlenker.

HiO/JBI, NOLUG, UBO

Desember

11. Oslo Er det nå så sikkert? Hva kan vi lære
av journalistene? Kildekritikk for
bibliotekarer.

HiO/JBI

12. - 13. Oslo Digital bildebehandling HiO/JBI
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Ledig stilling i Kárášjoga gielda/Karasjok kommune

AVDELINGSLEDER  BIBLIOTEK

Ved bokbussen Karasjok/Utsjok/Porsanger er det ledig 100 % stilling som bokbussbibliotekar. Tiltredelse snarest.

Bokbussen betjener lånere fra Porsangerkysten til innlandet i Karasjok og Utsjok kommune i Finland. Kontorstedet er lokalisert
i Karasjok.

Vi ønsker en person med godkjent bibliotekfaglig utdanning. Personlig egnethet vil også bli vektlagt.

Sjåføren dekker språkene samisk og finsk. Bibliotekaren må kunne norsk eller svensk. Ved evt. tilsetting av en ikke-samisktalende er
vedkommnde pliktig til å ta opplæring i samisk. Bibliotekaren har ansvar for daglig drift og følger bokbussen annenhver uke.

Stillingen avlønnes etter st.kode 7027, minimum ltr. 34. Karasjok kommune vil være behjelpelig med å skaffe bolig.  Flytte-
utgiftene dekkes etter kommunens flyttereglement.  Fra bruttolønn trekkes 2 % pensjonsinnskudd til kommunens pensjonskasse.
Staten tilbyr nedskrivning av studielån i Statens  lånekasse for utdanning etter gjeldende regler.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kárášjohka bibliotehkka/Karasjok bibliotek på tlf. 78 46 80 95.

Søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes:  Bokbussen Karasjok/Utsjok/Porsanger v/styret, Niitonjárgeaidnu 28,
9730 Kárášjohka, innen 30.09.2000.

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 tren-

ger 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 * reise-
skildringer * midtøsten * afrika * asia*

latinamerika *

og en hel kjeller full av knalle tegneserier
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GRANE KOMMUNE
Formannskapskontoret
8680 Trofors

STILLING SOM
BILBLIOTEKSJEF / KULTURKONSULENT

Ledig fast 100 % stilling fra snarest.
Det foreligger forslag om sammenslåing av oppvekst og
kulturavd. Det tas forbehold om nødvendig godkjenning
vedr. ovennevnte.

Kvalifikasjoner:
- Utdanning fra Statens bibliotek- og informasjons-

høgskole, eller annen tilsvarende godkjent utdanning
samt relevant praksis innenfor kultur er ønskelig.

- Evne til samarbeid og til å arbeide selvstendig.
- Serviceinnstilt.
- Lederegenskaper

Hovedarbeidsområder:
- Faglig og administrativt ansvar for bibliotek og

kulturarbeid

Vi tilbyr:
- En utfordrende jobb
- Lønn etter avtale
- Vanlige kommunale tilsettingsvilkår
- Behjelpelig med bolig
- Personalforsikring gjennom KLP
- God barnehagedekning

Det tas forbehold om evt. endringer i arbeidsoppgaver/
omorganisering. Nærmere opplysninger henv. rådmann
tlf. 75 18 22 22 eller  personalkons. tlf. 75 18 22 21.
Kvinner oppfordres til å søke.

Søknad vedlagt bekreftede kopier av attester og vitnemål
sendes Grane kommune, formannskapskontoret,
8680 Trofors  innen 20. september 2000.

«Bibliotekaren» har etablert seg som et ri-
melig 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?

Aust-Agder fylkeskommune

Aust-Agder sentralsjukehus, Arendal
� fylkets eneste sykehus
� bygger ut og omorganiserer
� setter pasient og arbeidsmiljø i sentrum
� er en arbeidsplass i hjertet av Sørlandet

Fast stilling som

Avdelingsleder (st.kode 7027)
ved fagbiblioteket

Det er knyttet 40% sekretærstilling til fagbiblioteket.

I forbindelse med utbygging av sykehuset vurderer direk-
tøren videre oppbygging av fagbiblioteket i de nærmeste
årene. For interesserte kan stillingen kombineres med
red.ansvar for sykehusets Intranett.

Det benyttes internett og bl.a. Ovids Medline (CD),
Mikromarc og Percico.

Lønn: under vurdering.

For stillingen gjelder vanlige fylkeskommunale vilkår,
herunder 6 mnd. prøvetid.

Nærmere opplysninger:
Sjeflege Håvard Skjærvik, tlf. 37 01 47 07.

Søknad på fastsatt skjema sendes:
Direktøren, Aust-Agder Sentralsjukehus,
Serviceboks 605, 4809 ARENDAL,
innen 4. oktober 2000.

Søknadsskjema fås på tlf. 37 01 42 15.

NORSK TIDSSKRIFT
FOR

BIBLIOTEK
FORSKNING
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Buskerud fylkesbibliotek
Pb 1136 Bragernes
3001 Drammen
 

Har du lyst på
VARIERTE BIBLIOTEKUTFORDRINGER?
- Vi har to ledige stillinger:
 
1: AVDELINGSBIBLIOTEKAR/BOKBUSSBIBLIOTEKAR, (GOL)
 
Ved bokbussavdelingen på Gol er det ledig fast stilling som
avdelingsbibliotekar/ bokbussbibliotekar i 85% stilling fra
1. oktober 2000.

Ved bokbussavdelingen er det to bibliotekarer i til sammen
1,7 stilling og 1/5 stilling for kontorassistent. Avdelingen
er samlokalisert med Gol bibliotek. Det planlegges innkjøp
av ny bokbuss  i 2001/2002. Bokbussen dekker øvre del av
Buskerud og kjører i vakker natur.
 
Du må ha gode samarbeidsevner, være utadvendt, service-
innstilt og med godt humør. God erfaring med bok-
formidling til barn og voksne, ev. bokbussarbeid, er en for-
del. Arbeidet ved bokbussen er spennende og gir mange
gleder. Det krever stor grad av selvstendighet.

Stillingen er plassert som Avdelingsleder bibliotek 7027,
minimum avlønning i ltr. 30. I tillegg kommer overtids- og
diettgodtgjørelse. Nærmere opplysninger om stillingen kan
rettes til Antti Kaukoranta, tlf. 32 07 47 44, bokbussen,
Gol.
 
2: DISTRIKTSBIBLIOTEKAR, ENGASJEMENT  FRA
SEPTEMBER/OKTOBER 2000 TIL SOMMEREN/HØSTEN 2002

Buskerud fylkesbibliotek jakter på en bibliotekar som har
lyst til å jobbe som distriktsbibliotekar i en to-årsperiode.
Vi har flere prioriterte satsingsområder rettet mot bibliotek
og brukere i fylket som hver for seg krever varierende kom-
petanse og erfaring. Ett av dem er bibliotekplanlegging.
Uansett hva din kompetanse og dine ønsker er har vi en
interessant jobb til deg!

Lønn som distriktsbibliotekar, stillingskode 6112, lønns-
ramme 11.1-11.10, ltr. 25-39. Nærmere opplysninger om
stillingen kan rettes til Helge Lærum, tlf. 32 80 63 54.

For begge stillingene krever vi eksamen fra HiO, Avdeling
for Journalistikk, Bibliotek- og informasjonsstudiene, el-
ler tilsvarende godkjent utdanning.

Tilsetting skjer etter gjeldende lover og regler.

Søknadsfrist 20. september 2000.

Søknaden sendes Buskerud fylkesbibliotek, Boks 1136
Bragernes, 3001 Drammen

SANDE FOLKEBIBLIOTEK
SANDE I VESTFOLD

Sande kommune har 7.300 innbyggere. Det
er ca. et kvarters vei til Drammen og Holme-
strand og ca. 50 min. til Oslo. Gode kommu-

nikasjoner. Sande har fremdeles preg av landsbygd selv om det
er kort vei til byene. Nærhet til fjord og skog. Idrettshall og
meget godt idretts- og musikkmiljø. Videregående skole. Kom-
munal kulturskole og fritidsklubb.

BIBLIOTEKAR

Stillingen er 50% fast, og i tillegg kan den som blir tilsatt,
få et vikariat på 25% ut året dersom vedkommende øn-
sker det. Stillingen er ledig omgående.

Er det noen som passer for oss? Vi ønsker oss en engasjert
og serviceinnstilt bibliotekar som gjeme vil jobbe i et bi-
bliotek med høy aktivitet. Vi trenger deg som er glad i
mennesker og som har god kontakt med brukerne. Er du i
tillegg blid og ansvarsbevisst, er du forhåpentlig «den
rette».

Sande bibliotek er et kombinasjonsbibliotek med Sande
Ungdomsskole og Haga Barneskole som nærmeste naboer.
Biblioteket har 3,4 årsverk fordelt på fem humørfylte og
blide medarbeidere, hvorav to i full stilling. Den faste stil-
lingen på 50% vil ha muligheter for utvidelse på sikt. Bi-
blioteket har nytt datautstyr (Micromarc 2).

Du vil få ansvaret for musikksamlingen og den lokal-
historiske fotodatabasen samt tidskriftavdelingen i tillegg
til vanlige bibliotekfunksjoner.  Har du ellers spesielle
ideer, er vi lydhøre!

Kveldsvakt en gang pr. uke, og lørdagsvakt hver fjerde
uke.

Det kreves 3-årig utdanning som bibliotekar fra Høgsko-
len i Oslo eller tilsvarende. Stillingen lønnes i ltr. 25 - 31
avh. av ans.. For stillingen gjelder vanlige kommunale
ansettelsesvilkår og pensjonsordning i KLP.  Nærmere
opplysninger fås ved henv. til fung. biblioteksjef Wenche
Nilsen tlf. 33 77 67 77 eller kultursjef Fred Fredriksen
tlf. 33 77 60 10.

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes Sande
kulturkontor, 3070 SANDE innen 1. oktober.

Kultursjefen
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Industrikommune med omlag 6000 innbyggjarar

Vi har:
• ein særeigen natur med naturperler som Utladalen og Vettisfossen
• godt utbygde og rimelege kommunale tenester
• velfungerande grunnskular og bra barnehagedekning
• flotte idrettsanlegg for både sommar- og vinteraktivitetar
• ein solid industri som tek omsyn til folk og natur

Kommunen sin administrative struktur er oppbygd av administrativ leiing med administra-
sjonssjef, driftsleiar, interne fellestenester og 8 sidestilte tenesteområde med resultat-
ansvar.

����������	�


Ved Årdal bibliotek er det ledig 100% stilling som biblioteksjef.
Biblioteket har 2 godt utbygde avdelingar med tilsaman 3,5 stillingar.
Lokalhistorisk arkiv er under arbeid. Vi ynskjer ein utadvendt og kreativ person som kan
trivast i eit til tider hektisk, men triveleg arbeidsmiljø. Dersom ein ikkje får søkjarar med
eksamen frå HiO, avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag eller tilsvarande,
vil søkjarar med administrativ/annan fagleg bakgrunn bli vurdert. Tilsetjing vil då skje for 2
år.
Biblioteket nyttar biblioteksystemet Aleph, og har lagt katalogen ut på  Internett.

Arbeidsoppgåver:
• Fagleg og dagleg leiar av Årdal bibliotek
• Utvikling og vedlikehald av bibliotektenestene
• Innkjøp og ajourhald av samlingane
• Publikumstenester og utoverretta arbeid
• Personaladministrasjon, budsjett og økonomi
• Samarbeidsprosjekt internt og på tvers

Kvalifikasjonar
• Eksamen frå HiO, avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag eller tilsva-

rande
• Leiarevner og gode samarbeidsevner
• Serviceinnstilling
• Gode datakunnskapar

Stillinga er løna i stillingskode 7439, lønsrammekode 12.5, lønnstrinn 36 som f.t. utgjer kr
261.400,- pr. år i full stilling. Det vert trekt 2% innskot til KLP.

Nærmare informasjon om stillinga får du hjå leiar for tenesteområde kultur, Steinar
Lægreid,
tlf. 57 66 54 10 eller biblioteksjef Anne Siri Fardal Bruteig 57 66 53 73

Søknad med rettkjende vitnemål og attestar kan sendast til Årdal kommune, Teneste-
område kultur, postboks 40, 6881 Årdalstangen, eller e-mail:
postmottak@ardal.kommune.no, innan  20. september 2000.

Administrasjonssjefen
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STAVANGER KOMMUNE
Sølvberget
Stavanger bibliotek er en integrert  del av Sølvberget, Stavanger kulturhus. Sølvberget har en sentral rolle i Stavangers
arbeid med IT, internasjonale spørsmål og ytringsfrihet. Vi benytter biblioteksystemet ALEPH. Kulturdepartementets
Signalprosjekt for lesing 1998-2000, er lagt til Sølvberget. Det er ca. 60 årsverk knyttet til virksomheten. Vi står foran
store og spennende utfordringer  de nærmeste årene.

2 LEDIGE STILLINGER VED BIBLIOTEKETS KULTURAVDELING
Kulturavdelingen er en av to voksenavdelinger ved biblioteket. Avdelingen omfatter, skjønnlitteratur, musikkbiblioteket,
innvandrerbiblioteket, oppsøkende bibliotekvirksomhet og Madla filial. I tillegg har kulturavdelingen fagområdene, kunst,
litteratur, religion og språk.

BIBLIOTEKAR VED INNVANDRERBIBLIOTEKET
Fra 01.09.00 er det ledig 100% stilling som bibliotekar ved kulturavdelingen. Fagansvar for innvandrerbiblioteket er tillagt
stillingen.

Innvandrerbiblioteket er en integrert del av Stavanger bibliotek sin kulturavdeling, og har er samling på ca 15000 bind fordelt
på 33 språk. Den fagansvarlige har ansvaret for drift og utvikling samt budsjett og bestandsstyring i innvandrerbiblioteket.
Registrering og annet biblioteksarbeid inngår også i stillingen.

Vi ønsker oss en bibliotekar med gode kommunikasjons- og formidlingsevner, og som kan knytte kontakter i det internasjo-
nale miljøet i Stavanger. Stillingen lønnes i kode 7593, l.tr 30-32. Lønna er under vurdering.

AVDELINGLEDER KULTURAVDELINGEN - VIKARIAT
Fra 26.10.00-26.10.01 er det ledig et vikariat i hel stilling som avdelingsleder. Avdelingslederen rapporterer til bibliotek- og
kulturhussjefen, og har et faglig ansvar for drift og utvikling av avdelingen. Personalansvar er også tillagt stillingen. Avde-
lingslederen er en del av Sølvbergets lederteam.

Vi ønsker oss en motivert og  resultatorientert avdelingsleder med frisk innstilling som har evne og lyst til å driv avdelingen
videre. Avdelingslederen må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og være serviceinnstilt. Det er en forutsetning at
avdelingslederen behersker IT. Ledererfaring er en fordel. Stillingen er lønnet i l.r 7027, l.tr 39.

Hvis intern tilsetting i vikariatet som avdelingsleder, blir det i samme periode ledig hel stilling som:
BIBLIOTEKAR -VIKARIAT
Arbeidsoppgavene vil bestå i registrering i bibliotekets datasystem, formidling og forefallende biblioteksarbeid. Internett-
relaterte oppgaver er også tillagt stillingen.

Vi ønsker oss en serviceinnstilt og allsidig bibliotekar som liker å jobbe i et hektisk miljø, og som er glad i kontakt med
publikum. Kjennskap til IT er en forutsetning. Stillingen er lønnet i kode 7026, l.tr 29-31

Felles for stillingene:
- Skrankevakter i kulturavdelingen er en del av arbeidsoppgavene. Lørdag-, søndag- og ettermiddagsvakter inngår i

stillingen.
- Det kreves eksamen fra Høgskolen i Oslo, avd, for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende bibliotek-

faglig  utdanning.
- Det blir lagt vekt på personlig egnethet.

Søknadsfrist : 22.09.00

Kopier av attester og vitnemål legges ved søknaden, som stiles til:
Bibliotek- og kulturhussjefen, Sølvberget, postboks 310/320, 4002 Stavanger

Kontaktpersoner:
Avd.leder Anne Torill Stensberg Lura, tlf 51 50 71 57, eller e-post:anne.torill@stavanger.kommune.no
Bibliotek og kulturhussjef Leikny Haga Indergaard, tlf 51 50 74 64 eller e-post:leikny.haa.indergaard@stavanger.kommune.no

www.stavanger.kommune.no/solvberg
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BÆRUM KOMMUNE
Bærum bibliotek

Spesialbibliotekar

Ved hovedbiblioteket i Bærum er det fra januar år 2001
ledig 100% stilling som spesialbibliotekar, med ansvar for
«Boken kommer» avdelingen, i kode 7027.04, ltr. 32.

Bærum bibliotek er et av landets travleste og mest brukte
bibliotek. Hovedbiblioteket ligger på Bekkestua og vi har
en stor filial i Sandvika med integrert forvaltningsbibliotek.
I tillegg har vi tre mindre filialer, samt bibliotektjeneste på
Ila landsfengsel. Bekkestua bibliotek har musikkavdeling,
skoleavdeling, lokalhistorisk samling, innvandrersamling
og oppsøkende tjenester overfor grupper som ikke kan
komme til bibliotekene. Biblioteket har 61 årsverk fordelt
på 80 ansatte.

Bærum bibliotek setter brukerne i sentrum. Biblioteket har
tatt i bruk IT som daglig arbeidsverktøy, og de fleste av
bibliotekets publikumstjenester er automatisert.

«Boken kommer» avdelingen har 1,5 årsverk.  I tillegg til
spesialbibliotekar er det en kontorfullmektig i 50% stilling.
Avdelingen er for tiden administrativt underlagt assisterende
biblioteksjef, men det arbeides med en omorganisering.
«Boken kommer» betjener for tiden ca. 80 hjemmeboende
lånere og 17 institusjoner i Bærum. Bibliotekets sjåfør brin-
ger og henter bøkene. Årsbudsjettet til innkjøp av bøker og
lydbøker til egen samling er ca. kr. 90.000,-.

Daglig arbeidssted vil være på Bekkestua bibliotek.  Stil-
lingen vil inngå i vaktplanen for voksenavdelingen på Bek-
kestua bibliotek, og lørdagsvakt hver 4. uke må påregnes.

Vi ønsker en aktiv og fleksibel person med evne til å ar-
beide selvstendig, men som samtidig liker å jobbe i team.
Søker bør være utadvendt og serviceinnstilt med god evne
til å kommunisere. God litteraturkunnskap er en fordel. Det
kreves bibliotekarutdanning fra Høgskolen i Oslo eller til-
svarende utenlandsk utdanning.

Nærmere opplysninger ved spesialbibliotekar Bjørg Ben-
kow eller ass. biblioteksjef Hans Christian Holtfodt,
tlf. 67 11 69 00

Søknad vedlagt CV, kopi av vitnemål og attester sendes
Bærum bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, 1357 Bekkestua

Søknadsfrist 20. september 2000.
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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:
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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: befo@AoyBib.bibsyst.no

Rogaland

Øystein Høivik
Rogaland fylkesbibliotek
Boks 310/320
4001 Stavanger
Telefon:   51 50 79 65
Telefaks:  51 50 70 25
E-post: oiho.adm@rogaland-f.kommune.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
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«Du forlater egentlig ikke
et bibliotek. Hvis du gjør
som det vil, da tar du det
med deg.»

Oversatt fra Elie Wiesels essay
«Inside a Library»,
i «From the Kingdom of Memory :
Reminiscences»,
New York : Summit Books,
1990 


