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Lederen har ordet

Siri Sjursen
Forbundsleder

Får Bibliotekarforbundet det beste resultatet i lokale forhand-
linger til nå? Sett i forhold til forhandlingspottenes størrelse,
ville ikke det være mye å undres over. I kommunesektoren er vi
nå inne i sluttspurten. Det kan bli noen bruddprotokoller i år.
BF har gått klart ut med budskapet om at biblioteksjefers lønn
under lønnstrinn 34 ikke er akseptabelt. Mange kommuner
omorganiserer seg bort fra mellomledere og småsjefer. Flatere
styringsstruktur, teamarbeid og prosjektorganisering prøves og
implementeres. Biblioteksjefen plasseres oftest nedover i
organisasjonen. Hadde det ikke vært for bibliotekloven som
krever biblioteksjef i alle kommuner, hadde det vært helt greit
for arbeidsgiver å anvende Avdelingsleder bibliotek på denne
funksjonen – med den konsekvens at lønnen ville blitt mini-
mum lønnstrinn 34. Hvordan kan det da være noen big deal å
lønne lederen av biblioteket etter denne tariffen, selv med
biblioteksjefkode?

BF vil heller ikke akseptere at skolebibliotekarer i videregående
skole ikke blir anerkjent som avdelingsledere, verken i navnet
ved å tilkjennes stillingskode 7027, eller i gavnet som eneste
profesjonelle bibliotekar i skoleorganisasjonen. Det er som kjent
flere måter å oppnå en rimelig avlønning på, som harmonerer
med de oppgaver og det ansvar som tilligger stillingen. Biblio-
tekar I-koden kan utmerket godt brukes når vi ser på mulighe-
ter for lønnsutvikling. Selv om det etter manges mening kan
ligge et psykologisk fortrinn i å oppnå status som avdelingsle-
der. BF kommer til å anke resultater som ikke oppfyller disse
forutsetningene.

Imidlertid kan vi allerede nå slå fast at mange biblioteksjefer
har oppnådd lønnstrinn 40 – en magisk grense! Dagstøtt popper
det opp meldinger om strålende resultater i store og små
kommuner. Dette er gledelig! Vi i sekretariatet gleder oss til å
få inn skriftlige meldinger om ny lønnsplassering knyttet til
navn og stillingskoder - for ajourføring av data i medlems-
systemet. (Se evalueringsskjema lenger i forrige nummer av
bladet.) Framover skal vi bestrebe oss på å få på bordet statis-
tikk over lønnsnivå i kommunene knyttet til innbyggertall –
eller til størrelsen på skolene. Det vil gi oss gode muligheter for
å sammenligne og legge opp strategier for minste standarder i
framtidige lønnskrav.

I statlig sektor foregår det pr. dags dato løpende forhandlinger i
de ulike områdene. Det vil ta enda noen uker før vi kan si noe
om resultatene her. En føring som ligger inne er behovet for
høyskole- og akademisk utdannet personale. I våre erfaringer så
langt kan det synes å avtegne seg et mønster der ledere og
saksbehandlere med høyere akademisk grad blir begunstiget. Og
hvert lønnstrinn koster mer jo høyere på tabellen de befinner
seg. BF er stridende A der kampen forgår!

Forventningene var skyhøye i år. Men det lønner seg aldri å
skru disse for høyt. Da blir fallhøyden alltid stor, og skuffelse
og frustrasjon får dominere. Vi må aldri gi opp håpet om og
viljen til å nå våre mål! En mer langsiktig strategi hjelper oss
til å tolerere midlertidige nederlag. Det kommer mange nye
anledninger etter denne. Ved hver ny korsvei samler vi erfarin-
ger som gir ny gnist til bålet. Gode resultater til tross - det er
ikke tvil om at vi fortsatt har mye arbeid foran oss.  
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Tekst & foto:
Erling Bergan,
Redaktør

Tirsdag 24. oktober treffer vi Jorunn Høy, Olga Skrinde og Bibbi
Wik Myhrstad på Bibliotekarforbundets møterom i Lakkegata,
med en mengde dokumenter strødd utover bordet mellom seg.
De er midt i prosessen med å gjennomføre de lokale forhandlin-
gene i Akershus fylkeskommune. Det vil si, de er midt i forbere-
delsene. For det er ikke gjort i en håndvending å forhandle om
den lokale potten i årets opgjør. Eller i noe oppgjør, for den
saks skyld. BFs tillitsvalgte er nok ikke de eneste fagforenings-
menneskene i kongeriket som synes at antall mennesker og
arbeidstimer som går med til lokale forhandlinger, på begge
sider av bordet, kanskje er i største laget.

Men BF er ingen aktør som har størrelse eller muskler til å
forandre spillereglene. Vi gjør klokest i å forstå og bruke
spillereglene så fornuftig og godt som mulig. Og da er det
nyttig for tillitsvalgte med kort erfaring å rådføre seg med dem
som har lengre erfaring. Slik tenkte Jorunn, Olga og Bibbi, og
tok med seg papirbunkene og spørsmålene sine til Lakkegata
for å bruke kompetansen til Birgitta Lund-Grønberg i BFs
sekretariat. Birgitta er ikke bare sentral i BF-apparatet, hun har
også mange års erfaring i lokale forhandlinger på fylkes-
kommunalt plan.

Jorunn Høy er hovedtillitsvalgt for BF-medlemmene i Akershus
fylkeskommune. Til daglig jobber hun som bibliotekar på Vestby
videregående skole. Olga Skrinde er tillitsvalgt ved Akershus
fylkesbibliotek. Og Bibbi Wik Myhrstad er tillitsvalgt for “vest-
regionen”, det vil si kommunene Asker og Bærum. Hun jobber
til daglig ved Asker videregående skole.

- Hvor langt har dere kommet i prossen med lokale forhandlin-
ger nå?

- Vi har sendt inn krav på vegne av BFs medlemmer i fylkes-
kommunen. Arbeidsgiver har svart på dette med å gi et tilbud.
Dette har vi svart på. Og så har de kommet med et nytt tilbud.
Det er dette tilbudet vi ser på nå.

Det er ikke lett å få et konkret svar fra de tre tillitsvalgte på
om de anser arbeidsgivers tilbud som godt eller dårlig. Å bruke
adjektiver midt i forhandlingsperioden, skal man være varsom
med. Det har de åpenbart klart for seg. Det eneste jeg får ut av
dem, er dette:

- Vi er ikke fornøyd, men vi har fått noe.

- Hva gjør dere helt konkret nå?

- Vi skal svare på dette tilbudet. Og vi legger opp strategien for
det videre løpet. Vi har også bedt om et møte med arbeidsgiver,
der vi kan komme med vårt muntligs tilsvar til tilbudet, for
supplere det skriftlige svaret vårt.

- Hvor mange krav har dere fremmet?

- Det ligger inne krav på til sammen 23 BF-medlemmer. Det er i
hovedsak bibliotekarer i videregående skoler, 18 i alt. Og det er

BF-trio i Akershus
forbereder seg grundigAF krever økte

ressurser til
offentlig sektor

I en kommentar til regjeringens
forslag til statsbudsjett, sier AF-
leder Aud Blankholm:

- Det er positivt at regjeringen ut-
trykker en vilje til å satse på of-
fentlige velferdsordninger som hel-
setjenester, eldreomsorg, utdan-
ning og forskning. De økonomiske
bevilgningene er imidlertid for små
til å kunne virkeliggjøre de posi-
tive intensjonene.

Hun påpeker at det er nødvendig
å gjøre et løft for å fjerne helse-
køen, øke tilbudet til eldre og for
å ruste opp skoleverket spesielt når
det gjelder materiell og bygninger.

- Mangel på personell i viktige de-
ler av offentlig sektor er den stør-
ste utfordringen vi står overfor.
Skal man lykkes i å rekruttere og
beholde personell  t i l  viktige
velferdsfunksjoner i offentlig sek-
tor fordrer det en forsterket inn-
sats, sier Aud Blankholm.

AF støtter regjeringens intensjon
om i større grad å likestille skatt
på arbeidsinntekt med skatt på
kapitalinntekt. Et for stort antall
vanlige lønnsmottagere rammes
imidlert id av toppskatten,
innslagspunktet må derfor heves.

- Arbeidslinja må styrkes med po-
sitive tiltak. Vi vil gå konstruktivt
inn i et samarbeid med regjerin-
gen på dette området, men forut-
setter at dagens sykelønnsordning
ikke svekkes, sier AF-lederen.

AF savner en opptrapping av
stipendandelen i  studie-
finansieringen og forutsetter at
regjeringen følger dette opp i den
planlagte stortingsmeldingen vå-
ren 2001.



Side 5Bibliotekaren - 11/2000

... spaltelangs ...

... spaltelangs ...

fem bibliotekarer på fylkesbiblioteket. De som er ansatt på
fylkets sykehus har ikke vi ansvar for. Der føres de lokale
forhandlingene separat på Sentralsykehuset i Akershus, Bærum
sykehus og Blakstad sykehus.

- Hva er det som er vanskeligst nå?

- Å prioritere mellom våre egne medlemmer. Dette er kollegaer
som vi kjenner godt, så det er ikke bare kjekt. Men vi må bare
gjøre det.

- Arbeidsgiver har vel også sine prioriteringer, mellom de
enkelte bibliotekarene?

- Ja. På skolene er det rektorene som har prioritert de enkelte
stillinger i forhold til hverandre. Det vil si at bibliotekaren
prioriteres på én skole, mens vaktmesteren kanskje blir priori-
tert på en annen. Og her blir det ikke alltid like prioriteringer
mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Best går det der rektor og

BF prioriterer likt.
- Hva synes dere om å være tillitsvalgte?

- Selve forhandlingene er spennende. Vi er ikke erfarne tillits-
valgte, så vi gruer oss litt. Men det hjelper at vi tre utgjør en
forhandlingsdelegasjon, der vi kan støtte hverandre. Det er
lærerikt å være med på dette spillet. For det er jo et spill, der
vi må lære reglene. Arbeidsgiver kan spillereglene, og vi
kommer lengst ved å kunne spillet best mulig selv også.

- Dere bruker BFs organisasjonssekretær i denne prosessen?

- Ja, Birgitta har jo masse kompetanse som vi kan dra nytte av.
Ikke bare har hun erfaringer med forhandlinger, hun kjenner
også situasjonen på videregående skoler godt. Hun var jo
nettopp bibliotekar en videregående skole i Akershus før hun
ble kapret til BF-sekretariatet. Vi er kjempeheldige som kan
bruke Birgitta, og at hun er så nær. Det er dessverre ikke lett
for tillitsvalgte i andre fylker å “stikke innom” Lakkegata.

- Dere ser ut til å være ved godt mot?

- Det er faktisk morsomt å gjøre dette i lag. Det gjør oss tryggere.

I Akershus fylkeskommune vil nok arbeidsgiver merke at det er
godt forberedte BF-tillitsvalgte de møter ved de lokale forhand-
lingene i årets tariffoppgjør. 

Olga Skrinde, Bibbi Wik Myhrstad og Jorunn Høy forbereder seg til lokale forhandlingene
med Akershus fylkeskommune. De ville møtes i Lakkegata, der de også kunne trekke veks-
ler på erfaringene til BFs organisasjonssekretær Birgitta Lund-Grønberg.

Sykepleierne satser
videre på ny hoved-
sammenslutning

Til Norsk Sykepleierforbunds lands-
møte i oktober i år, var spørsmålet
om t i ls lutning t i l  hoved-
sammenslutning oppe til behand-
ling. På forhånd var det jo kjent
at forbundet allerede hadde for-
handlet et stykke på vei med læ-
rerne og politifolket om en egen
ny sammenslutning.

I saksframlegget på denne saken
ble forhistoria gjennomgått. Norsk
Sykepleierforbund ble i 1953 med-
lem av Funksjonærenes Sentralor-
ganisasjon (FSO), en frittstående
hovedsammenslutning som hadde
tatt mål av seg til å bli en motpol
til LO. Men FSO ble ingen suksess,
NSF meldte seg ut i 1961 og FSO
gikk til slutt i oppløsning. Da YS
ble etablert i 1966, valgte sykeplei-
erne å stå utenfor. Fra 1983 til
1987 var NSF i forhandling s-
sammenslutning med LO på det
kommunale tariffområdet. Og fra
1989 var sykepleierne med i AF.

På bakgrunn av at AF etter medio
2001 ikke lenger vil eksistere, sto
Norsk Sykepleierforbund overfor
tre mulige alternativer for hoved-
sammenslutning: De står alene som
en frittstående organisasjon, de
søker medlemsskap i en allerede
eksisterende hovedorganisasjon,
eller de deltar i etablering av en
ny hovedorganisasjon med sikte på
medlemskap i denne.

Det første alternativet ble avvist
med at «medlemsskap i en hoved-
sammenslutning [vil] kunne gi
bredere støtte for NSFs synspunk-
ter både i samfunnspolitiske og
interessepolitiske spørsmål. Ved å
stå alene mister man deltagelse i
den bredde og tyngde en hovedor-
ganisasjon representerer.» Det an-
dre alternativet innebærer YS el-
ler LO, og NSF sier om det: «NSFs
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De lokale forhandlingene har gått sin gang i høst. BFs tillits-
valgte har jobbet hardt og nedlagt mange timer i arbeidet med
å få opp bibliotekarenes lønn. Og de har oppnådd en rekke gode
resultater. Selvfølgelig er det også krav som ikke har blitt
innfridd. Det skulle bare mangle om ikke det skjedde. Men
erfarne forhandlere melder om nok en runde med lokale
forhandlinger, der BFs tillitsvalgte mange steder har gitt våre
medlemmer mer av lønnstrinnene som lå på bordet enn pro rata
skulle tilsi.

Bibliotekaren sitter ikke med noen oversikt eller statistikk
ennå, BF-sekretariatet har ennå ikke samlet noen statistikk
som viser hele bildet. Men vi har sett en del eksempler på
resultater det absolutt går an å være bekjente av. Ett av disse
stedene er Sogn og Fjordane fylkeskommune. Vi snakket med
lokallagssleder Anne Sagen og tillitsvalgt Ingrid Dræge dagen
etter at de lokale forhandlingene var overstått. Begge to jobber
på Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, og begge var involvert i
årets lokale runde. Vi ber dem begynne med begynnelsen,
hvilke krav de hadde levert inn på BF-medlemmene i fylkes-
kommunen.

- Vi fremmet krav på fylkesbiblioteksjefen og to distrikts-
bibliotekarer. Denne gangen hadde vi dessverre ikke fått inn
krav fra bibliotekarene i de videregående skolene.

- Hvor lå fylkesbiblioteksjefen i lønnshierarkiet?

- Hun hadde lønnstrinn 44 før disse forhandlingene. Kravet var
på l.tr. 47-50. Det var slett ikke urimelig. Hun var dårligst
plassert av landets fylkesbiblioteksjefer. Og hun har kommet
dårlig ut sammenlignet med andre fylkeskommunale
institusjonslederne i Sogn og Fjordane. For eksempel lå fylkes-
arkivaren i lønnstrinn 49 og fylkesgallerilederen i lønnstrinn
50, forteller Ingrid Dræge. Det var hun som førte forhandlin-
gene for fylkebiblioteksjefen.

- Hva svarte arbeidsgiver på dette?

- Fylkeskommunen kom med et tilbud på lønnstrinn 47.

- Var dere fornøyd med det?

- Det var et steg i riktig retning. Men det var ikke et langt nok
steg.

- Så da ble det forhandlinger?

- Ja. Da fikk vi brukt alle de gode argumentene vi hadde
forberedt oss på. Vi fikk underveis vite at fylkesarkivaren hadde
fått tilbud om høyere lønnstrinn, slik at avstanden mellom han
og fylkesbiblioteksjefen igjen ble større. Det forsterket argu-
mentene våre enda mer.

- Hvordan reagerte arbeidsgiver på det dere sa?

En kvinne og fem
lønnstrinn
Tekst & foto:
Erling Bergan,
Redaktør

vedtekter  legger til grunn at or-
ganisasjonen er partipolitisk uav-
hengig. LO med sin tradisjonelle
partitilknytning er derfor ikke et
aktuelt alternativ. Samtidig er den
tariff- og inntektspolitiske uenig-
heten så markant at dette uansett
er vanskelig å forene med NSFs
interessepolitikk. Samarbeid med
YS er også å anse som uaktuelt, da
dette alternativet er utprøvd gjen-
nom prosessen AF/YS. ... Akade-
mikerne er heller ikke et reellt al-
ternativ da deres vedtekter hindrer
NSF og andre høgskolegrupper inn-
pass på grunn av utdannings-
lengde.»

Dermed var argumentasjonen lagt
for å etablere en helt ny hovedor-
ganisasjon sammen med lærerne og
politifolket.

Hvorvidt andre høgskolegrupper er
aktuelle  for denne hoved-
sammenslutningen, heter det i
sakspapiret til NSF-landsmøtet om
medlemskapsforhold i den nye
sammenslutningen at følgende kan
være aktuelle:

«Organisasjoner og sammenslut-
ninger av organisasjoner for høg-
skole-/universitetsutdannende
med felles bransjetilhørighet og
hvor det ikke finnes naturlig
medlemskapstilhørighet i noen av
hovedorganisasjonens medlemsor-
ganisasjoner.»

En av frustrasjonene med AF har
vært at det sentrale apparatet har
vært for stort og dyrt. Om den nye
heter det:

«Det tilstrebes et sekretariat som
ikke er større enn nødvendig for å
ivareta NHs (NH = Ny hovedorga-
nisasjon, red.anm.) oppgaver. Det
legges vekt på prosjektsamarbeid
mellom medlemsorganisasjonenes
sekretariater innenfor aktuelle
områder. Ressurser og kompetanse
fra de enkelte medlemsforeninger/
forbund forutsettes brukt.»
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- De ga uttrykk for at de skjønte problemstillinga. De sa at de
tenkt de samme tankene selv, og at de hadde ment å vise det
gjennom åpningstilbudet på lønnstrinn 47. Men vi mente altså
at dette ikke var godt nok og fikk lagt fram det meste av det vi
mente var viktig. Vi følte at vi ble lyttet til. Så var det å gå på
gangen igjen og vente på et eventuelt nytt tilbud. Det kom i
form av lønnstrinn 49. Og det aksepterte vi selvfølgelig. For det
var et resultat vi måtte si oss fornøyd med. Fem lønnstrinn på
én forhandlingsrunde er ikke hverdagskost, selv om BF har
opplevd en del slike resultat etter hvert.

- Så dere bukket og takket arbeidsgiver?

- Det gjelder å
holde en
nøktern maske.
Vi prøvde ikke å
smile. Vi vet at
vi ikke må se
for fornøyd ut.
Ellers kan
arbeidsgiver
sitte igjen med
følelsen av at de
har gitt for mye,
og vi står
svakere ved
neste korsvei.
Dette er en del
av spillet.

- Hvilke argu-
menter tror dere
betød mest?

- Det er ikke godt å si. Et argument som var viktig, men som
likevel ikke slo helt inn, var sammenligningen av
fylkesbibliotekssjefen med fylkesarkivaren. Arbeidsgiver så
skjevheten og hevet lønna til fylkesbiblioteksjefen. Men de
hevet altså lønna til fylkesarkivaren i samme forhandlings-
runde, så forskjellen ble opprettholdt. De vurderer åpenbart
fylkesarkivaren høyt. Men vi la vekt på at det svært gode
arbeidet som gjøres på fylkesbiblioteket under ledelse av
Solveig Bjordal, og at dette må verdsettes høyt. Det spilte nok
en viktig rolle at vi var troverdige og overbevisende når vi
argumenterte for våre egen sjef, sier Ingrid Dræge.

- Så var det distriktsbibliotekarene.

- De to som fremmet krav hadde lønnstrinn 35 fra før. Distrikts-
bibliotekarer som lå høyere enn lønnstrinn 33 fikk ikke noe i
årets sentrale tariffoppgjør. Derfor ble det fremmet krav på
lønnstrinn 39 fra dem, forteller Anne Sagen. Det var hun som
forhandlet for distriktsbibliotekarene.

- Hvordan svarte arbeidsgiver på disse kravene?

- Fylkeskommunens åpningstilbud var på 0 lønnstrinn! Da var
det jeg måtte inn og debutere som BF-forhandler!

- Hva skjedde da du kom inn?

- Først ville de vite hva en distriktsbibliotekar gjorde, hva som
skilte en distriktsbibliotekar fra en bibliotekar. De trodde
faktisk at de hadde ansatt ”vanlige” bibliotekarer på fylkesbi-
blioteket, noe de ikke har. Jeg forklarte den viktige rollen som 4

De forhandla sjefen opp fem lønnstrinn: Til-
litsvalgte Ingrid Dræge og Anne Sagen flan-
kerer fylkesbiblioteksjef Solveig      Bjordal.

Om framdriften i etablering av ny
hovedorganisasjon heter det:

«For å komme i inngrep med hoved-
tariffoppgjøret 2002, er det en er-
klært målsetting at en ny hoved-
organisasjon er operativ og funk-
sjonsdyktig fr a 01.01.2002.
Videre arbeid organiseres i et fel-
les organisasjonsprosjekt med en
styring sgruppe. St i ftelses-
kongressen avholdes i løpet av høs-
ten 2001.»

Det  var åpenbart at Nors k
Sykepleierforbunds ledelse hadde
medlemmene med seg på initiati-
vet som var tatt med lærerne og
politifolket. Det var dermed ingen
overraskelse at landsmøtet fattet
følgende vedtak: ”Landsmøtet gir
sin tilslutning til at Norsk Syke-
pleierforbund går inn i et videre
samarbeid med Lærerforbundet,
Norsk Lærerlag og Politiets Felles-
forbund  med sikte på å danne en
ny hovedorganisasjon basert på den
framlagte skissen og med målset-
ting å etablere den nye hovedorga-
nisasjon med virkning fra
01.01.2002.” Saken sluttbehandles
under Landsmøtet i nov ember
2001.

Den nye hovedorganisasjonen vil ha
litt over 190.000 medlemmer i ut-
gangspunktet, med de to lærer-
organisasjonene, sykepleierne og
politiet. Det er Norsk Lærerlag som
er størst, med 85.571 medlemmer
pr. 1. januar 2000. Norsk Sykeplei-
erforbund har 57.261 medlemmer,
Lærerforbundet har 38.165 med-
lemmer og Politiets Fellesforbund
har 9.934 medlemmer. AV det to-
tale  medlemstallet forhandle r
94.266 på statlig sektor, 59.065 på
kommunal sektor, 8.644 på privat
sektor, 10.909 er studenter og
18.047 er pensjonister. Vi har ikke
kjønnsfordelinga i Politiets Felles-
forbund, men det blir uansett
kvinneflertall i den nye hoved-
organisasjonen, med over 138.000
kvinnelige sykepleiere og lærere.
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distriktsbibliotekarene spilte, hvilke ansvarsområder vi har,
hvordan vi fungerer som rådgivere for folke- og skolebibliotek i
fylket. Så hadde jeg tenkt å supplere med at det er viktig å
lønne godt nok til at vi holder på de bibliotekarene vi har
ansatt. Men da ba arbeidsgiver meg stoppe, for det hadde de
hørt forrige gang det var lokale forhandlinger, så de kjente til
det stramme arbeidsmarkedet for bibliotekarer og argumentene
rundt det. De trengte ikke høre det en gang til.

- Hvordan gikk forhandlingene videre?

- Det var tid for å gå på gangen. Representantene for arbeidsgi-
ver måtte diskutere seg i mellom. Etter et par minutter ba de
meg komme inn igjen, og meddelte at de kunne tilby de to
distriktsbibliotekrene to lønnstrinn hver.

- Var du fornøyd med det?

- Det er vel noe vi kan leve med en stund framover, sier Anne
Sagen, slik det sømmer seg en tillitsvalgt når et forhandlingsre-
sultat skal kommenteres.

-  Hvordan er lønnstrinn 37 sammenlignet med distrikts-
bibliotekarer i andre fylker?

- Vi har ikke full
oversikt. Det er
nok en del
distrikts-
bibliotekarer rundt
om i landet som er
lavere lønnet. Men
her hos oss er det
snakk om folk med
lang annsienitet,
sier Anne Sagen.

- Hvordan opplevde
du debuten som
forhandler?

- Jeg er fornøyd
med at arbeidsgiver
var villig til å høre
på argumentene
våre. De nådde jo
til en viss grad
fram. Og det som
sies ett år kan så et

frø som kanskje spirer neste år. I fjor hadde BF et krav inne for
biblioteksjefen i Gaular. Den tillitsvalgte argumenterte godt,
uten at det ga uttelling i mer enn ett lønnstrinn den gang. Men
vi fikk tydeligvis markert oss, for i år kom det flere lønnstrinn -
uten at krav var levert!

- Så du opplever at BF fungerer som forhandlingsorganisasjon?

- Ja, absolutt. Vi forhandler for medlemmer vi kjenner. Du
kjenner forholdene de jobber under, du har argumentene
”innabords”. Yrkesgruppa blir tydelig markert gjennom vår
direkte forhandlingsrett. Selv om vi er små, er vi likeverdige. Vi
er ikke bare et nummer i rekken i et stort forbund. Arbeidsgiver
får sett hvor dyktige bibliotekarer de har ansatt, både på
arbeidsplassen og ved forhandlingsbordet, sier Anne Sagen til
slutt. 
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Anne Sagen opplever at BF fungerer som forhandlingsorganisasjon: -
Vi forhandler for medlemmer vi kjenner, sier hun. Yrkesgruppa blir
tydelig markert gjennom vår direkte forhandlingsrett.

Per Aabel-samling
i Nasjonalbiblioteket

Per Aabels arvinger har nylig do-
nert til Nasjonalbiblioteket, avde-
ling Oslo en stor samling rolle-
hefter,  opplesning stekster,
utklippsbøker, fotografier, korre-
spondanse m.m. etter sin onkel.
Denne samlingen danner utgangs-
punkt for Nasjonalbibliotekets ut-
stilling om Aabel.

Gjennom dette omfattende mate-
rialet kan vi følge Per Aabel fra
begynnelsen av 1920-årene, da han
begynte sin karriere som ballett-
danser, og frem til ukene før hans
siste opptreden. Samlingen er ene-
stående ikke bare fordi den gir en
detaljert oversikt over Aabels lange
og mangslungne kunstnerkarriere
som danser, ballettpedagog og
koreograf, teatersjef og skuespil-
ler, filmstjerne og maler.

Gjennom presseklipp og brev viser
samlingen også hvilken enorm re-
spons han fikk hos publikum - et
publikum med stor spennvidde -
både sosialt og geografisk.

Ikke minst dokumenterer materia-
let hvor sterkt etterspurt og hvor
aktiv Per Aabel var som oppleser i
høyst forskjellige sosiale sammen-
henger. Han var selvskreven til å
underholde kongelige personer,
men sa heller ikke nei til å reise
til avsidesliggende steder for å
glede folk i foreninger og velde-
dige organisasjoner. Overalt fikk
han en enorm respons hos publi-
kum, som beundrerbrevene fra
kjente og ukjente på en ofte rø-
rende måte vitner om.

Per Aabel var høyt elsket og svært
populær i Norge. Utstillingen i
Nasjonalbiblioteket, som i sin hel-
het bygger på Aabels eget mate-
riale, gir derfor et enestående bilde
av landets utvilsomt mest kjente
og avholdte scenekunstner. Utstil-
lingen åpnet i oktober.
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AF har som kjent en avtale
med Gjensidige om ulike
forsikringer for sine
medlemmer. Dette gjelder
også BFs medlemmer. Når
AF blir avviklet neste
sommer, er nettopp
forsikringsordninger noe
som BF ser det som viktig å
ivareta for sine medlemmer.
Uansett hvilken hoved-
sammenslutning vi velger å
slutte oss til i framtida. Vår
organisasjonssekretær
Birgitta Lund-Grønberg har
vært på møte med de andre
forbundene, AF-ledelsen og
Gjensidige, for å se gjen-
nom de spørsmål vi står
overfor.

- Det er viktig å presisere
at alle forsikringer som

våre medlemmer har inngått med Gjensidige gjennom AF, løper
uavkortet ut hele 2001, slår Birgitta fast.

- Dette gjelder også de kollektive ordningene?

- Ja. Fram til 1. januar 2002 løper alle forsikringer fullt ut.  Det
gjelder de kollektive forsikringsordninger som medlems-
foreningene administrerer selv, dvs. innboforsikring og grunn-
forsikring. Og det gjelder andre forsikringer som administrerers
av Gjensidige, både kollektive og individuelle, der vi som
medlemmer av Bibliotekarforbundet har fordelaktige betingel-
ser. Eksempler på slike ordninger er gruppelivsforsikring og
studentforsikring.

- Hva med tida etter 1. januar 2002?

 - Når vi velger å tilslutte oss ny hovedsammenslutning, er det
en klar forutsetning at vi kan gi like gode forsikringsordninger
som vi har gjennom AF i dag. Dersom Bibliotekarforbundet for
eksempel skulle velge å tilslutte seg YS, så har denne hoved-
sammenslutningen en tilsvarende avtale med Gjensidige som AF
har nå.

- Kommer det mer informasjon om forsikringsordningene
senere?

- Ja. Alle medlemmer vil få tilsendt informasjon i god tid før
overgangen til ny hovedsammenslutning. Og denne informasjo-
nen er det meningen at hvert medlem skal få til sendt direkte
hjem til seg. Så dette skal vi håndtere på en måte som alle kan
føle seg trygge på, sier Birgitta Lund-Grønberg til slutt. 

Hva skjer med
forsikringene våre?

Tekst & foto:
Erling Bergan,
Redaktør

Alle forsikringer som er inngått
med Gjensidige gjennom AF, løper
uavkortet ut hele 2001, sier
Birgitta Lund-Grønberg til
Bibliotekaren.

YS om regjeringens
statsbudsjett

I et brev til Stortingets Finansko-
mite, kommentere YS regjeringens
framlagte forslag til stats-og na-
sjonalbudsjettet for 2001. Et
hovedpoeng for YS er å advare mot
særskatt på arbeidskraft. I uttalel-
sen heter det:

«YS har i Regjeringens kontakt-
utvalg for inntektsoppgjørene gitt
uttrykk for i hovedsak å  være for-
nøyd med profilen i det økono-
miske opplegget for 2001. YS un-
derstreket dessuten at organisasjo-
nen står bak hovedprinsippene i
Holdenutvalget om bl a at landet
må ha en sterk konkurranseutsatt
sektor som hovedmotor mht ver-
diskapning og dermed
sysselsettingsvekst også for de øv-
rige sektorer i samfunnet. YS me-
ner det således ikke bør være noen
stor motsetning mellom hensynet
til konkurranseutsatt sektor og be-
hovene for en fortsatt styrking av
offentlig sektor. Trolig fordrer
dette en noe større bruk av olje-
inntektene innenlands, f eks til et
nivå tilsvarende avkastningen av
petroleumsformuen.

YS er fornøyd med at regjeringen
satser på utbygging av barnehager,
freding av sykelønns-ordningen,
økning av minstefradraget og øk-
ningen på 1,5 milliarder til solida-
risk støtte til andre land. YS er
ikke fornøyd med satstingen over-
for skoleungdom. Bevilginger til
1000 studentboliger og 100 millio-
ner kr til gratis lærebøker monner
lite i den store sammenheng.

Overføringene til kommunene må
ligge på et mer forsvarlig nivå. YS
er tilfreds med at en større del av
kommunenes inntekter kommer
gjennom frie inntekter. YS mener
regjeringen likevel satser for lite
på kjerneområdene i samfunnet.
Daglige reportasjer i nyhetsmedi-
ene fra sykehus eller fra dårlig
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Tekst & foto:
Erling Bergan,
Redaktør

Fra nær og fjern kom medlemmene av forbundsstyret til Oslo
2. oktober. Det var en varm og fin høstdag og det sto mye
spennende på dagsorden. Gro Heidi Råmunddal hadde forfall,
og Lillian  Rushfeldt kom inn som 1. vara på dette møtet Ellers
var leder Siri Sjursen, nestleder Hanne Fosheim, og styremed-
lemmene Monica Nævra, Kirsten Leth Nielsen, Richard Madsen
og Mona Magnussen alle tilstede. Fra sekretariatet møtte både
organisasjonssekretær Birgitta Lund-Grønberg og redaktør
Erling Bergan.

Møtet begynte sedvanlig med godkjenning av dagens sakliste
og forrige møtes referat. Så ble det å sende undertegnede på
gangen, mens spørsmålet om arbeidsavtale for redaktør etter
31.12.2000 ble behandlet. Vedtak ble fattet om å tilby Erling
Bergan fast ansettelse som redaktør og webansvarlig i fast
100% stilling fra 1.1.2001. Lønn settes til lønnstrinn 45, og
videre lønnsutvikling vurderes i tråd med generell lønnsutvik-
ling og BFs lønnsnivå for øvrige ansatte. Etter fem år som
fritidsarbeid og tre år som deltidsarbeid, blir redaktørarbeidet
i BF nå fra årsskiftet altså en ordinær fulltidsjobb.

Neste sak var videre oppfølging av BFs landsmøte 2001.
Landsmøtet skal være i Folkets Hus Kongressenter 20. april
neste år. I tillegg jobbes det med et mulig seminar dagen før,
der temaet ikke er klart ennå. Lokal kontra sentral lønns-
dannelse og visjoner for BFs framtid, var forslag som styret så
på.

En av sakene som styret vil fokusere på under landsmøtet, er
evt. endringer i BFs organisasjonsmodell. Erling Bergan la frem
et notat om ny organisasjonsplan for forbundsstyret. Hoved-
trekkene dreier seg om å legge større vekt på de lokale
tillitsvalgte, en redusert rolle for lokallagene, en styrking av
det sentrale leddet i BF, innføring av landsstyre, vedtektsend-
ringer som gjør det “enklere” å melde BF inn/ut av hoved-
sammenslutninger, 3 årige landsmøteperioder, m.m. Under

Fra BF-styrets
oktobermøte

En fornøyd gjeng etter avsluttet styremøte. F.v. Mona
Magnussen, Kirsten Leth Nielsen, Birgitta Lund-Grønberg,
Lillian Rushfeldt, Siri Sjursen og Richard Madsen.

vedlikeholdte skoler med utdaterte
skolebøker vitner om at viktige
samfunnsområder idag er forsømt.

YS ber imidlertid Stortinget avvise
forslaget om konjunkturavgift. YS
anser dette for å være en ren av-
gift på arbeidskraft, som vil ha
direkte negativ virking på syssel-
settingen. YS har særlig mange
medlemmer i oljesektoren og i in-
dustr ien, spesielt  ve rksteds-
industrien. Nevnte sektorer er
kjennetegnet ved omfattende og
hyppige oppsigelser, og vi vil
gjerne knytte noen kommentarer
t i l  denne avgiften.  Industri-
investeringene og investeringene i
oljesektoren har utviklet seg svakt
de senere årene med til dels bety-
delige fall. I følge nasjonalbudsjet-
tet for 2001 vil denne utviklingen
vare ved. Petroleumsinvesteringene
vil falle med hele 43% de neste par
årene. Industriinvesteringene falt
med hele 22% i fjor, og i følge Sta-
tistisk Sentralbyrå vil de falle vi-
dere til neste år.»

YS er redd for nedbygging av ar-
beidsplasser i privat sektor, og me-
ner at konjunkturavgiften i denne
situasjonen vil bidra til en forsert
nedbygging av arbeidsplasser i
oljesektoren og i industrien. YS er
bekymret over at den kompetanse
konkurranseutsatt næringsliv be-
sitter, som følge av en spesiell
konjunktursituasjon, blir ned-
bygget.

YS deler videre regjeringens syn på
behovet for reformer i offentlig for-
valtning og fornyelse av offentlig
sektor, men advarer mot at dette
kan skje uten at det avsettes ek-
stra bevilgninger til dette. Det er
særdeles viktig at dette skjer i et
tett samarbeide med de tillits-
valgte i hele prosessen.

YS er skeptisk til forslaget om mer-
verdiavgift på tjenester: «Vi fryk-
ter at dette vil innebære nok en
omdreining av skatte-og avgifts-
skruen. En økning av den generelle
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diskusjonen var det flere som var inne på betydningen av at vi
greidde å rekruttere til de verv vi skulle fylle i BF i framtida.
Det var også ønske om å bestrebe kontinuitet i verv, at det kan
være ønskelig at gode tillitsvalgte sitter i mange år. Et ad hoc-

utvalg bestående av Anne Woje og Erling Bergan arbeider videre
med saken. Et forslag skal gjøres ferdig til den 28.11.00 og
legges frem til diskusjon på lokallagsledermøtet.

Så hadde organisasjonspsykolog Thor Johansen fra IFO blitt
invitert for å holde et innlegg om organisasjonslandskapet i
Norge. Det ble et interessant mellomspill mellom de to temaene
som gikk på endring av BFs organisering og spørsmålet om
tilslutning til hovedorganisasjon.

Johansen pekte blant annet på forskjellene mellom nord-
europeisk fagforeningstradisjon  og den vi finner i Sør-Europa,
der ofte lovverk ivaretar de offentlig ansattes lønn i stedet for
forhandlinger mellom parter. Men fagforeningene jobber da med
andre sider ved velferden til medlemmene.  En slik utvikling er
ikke utenkelig hos oss heller, noe som i tilfelle vil frata fagfore-
ningene arbeidsfelt, noe som igjen fører til at lobby-virksomhe-
ten blir en viktig del av en fagforenings liv. Det kan bli økt
vekt på medlemmenes totale livssituasjon, med flere tilbud
innen forsikring, rabattkort, osv. Johansen pekte videre på
fordelen som enhver part i arbeidslivet har av å unngå å stå
overfor en “monopolist” på den andre siden av forhandlingsbor-
det. Det kan være strategisk viktig for bibliotekarers lønns-
dannelse at BF organiserer kollegaer i det private, slik at det
offentlige ikke er alene om å kjøpe bibliotekararbeidskraft. På
den annen side vil det styrke kampen om lønna om
bibliotekarers arbeidsoppgaver og stillinger er satt opp slik at vi
har monopol på å fylle dem. Den kanskje mest tankevekkende
delen av foredraget til Johansen, var da han utfordret oss til å
sette opp ulike scenarier for hva BF står overfor et tiår fram i
tida. Ser vi for oss en forvitring av organisasjonslivet og
fagforeningene, ser vi for oss at profesjonaliseringa tiltar
ytterligere, ser vi for oss en utvikling i retning av interesseor-
ganisasjoner og lobbyvirksomhet, eller ser vi for oss en utvik-
ling mot smalhans og samling på bunn? Alternative strategier
for å takle slike scnenarier vil det være nyttig å ha, sa Thor
Johansen, som så positivt på BFs muligheter i den pågående
turbulensen og omorganiseringa av hovedsammenslutninger i
Norge.
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Organisasjonspsykolog Thor Johansen fra IFO holdt et
innlegg om organisasjonslandskapet i Norge, på BFs
styremøte, der han blant annet utfordret oss til å sette opp
ulike scenarier for hva BF står overfor et tiår fram i tida og
utvikle strategier i forhold til det.

momssatsen kombinert med en
halvering av momsen på matvarer
har vi heller ikke noe tro på, fordi
vi frykter dette ikke gir fullt gjen-
nomslag til forbrukerne. I så fall
vil virkningen på svenskehandelen
bli liten. Selv om det er svakheter
ved dagens system, foretrekker vi
heller dette enn et nytt byråkra-
tisk system, som på sikt trolig vil
være til skade for norske arbeids-
plasser.

Et eksempel på dette er at import
av softvareprodukter blir unntatt
merverdiavgift, men ikke tilsva-
rende produkter omsatt eller pro-
dusert innenlands. Flere eksempler
vil komme. Selskaper med stor an-
del av innenlandsproduksjon som
Braathens vil få en stor konkur-
anseulempe i forhold til selskaper
som har stor utenlandstrafikk som
SAS. Kollektivtrafikken og reise-
livs-næringen vil bli rammet, med
en nedbygging av arbeidsplasser i
Norge som resultat.  YS ber
stortingsflertallet avvise moms-
reformen», heter det i uttalelsen
fra YS.

Kommunen valgte
Central Pakkhus for
biblioteket i Moss

Moss bystyre vedtok 23. oktober
2000 med 24 mot 23 stemmer å
legge det nye Moss bibliotek til
Central Pakkhus i «Møllebyen». Bi-
blioteket får drøyt 2000 effektive
kvadratmeter fordelt på 3 etasjer i
det gamle pakkhuset og i en ny si-
debygning, melder nettstedet
http://www.pia-senteret.com/.
Det var nettopp de som konkur-
rerte med Central Pakkhus om å få
det nye biblioteket til seg. De sier
videre:

»Ved å plassere biblioteket i dette
bygget la bystyrets flertall etter
eget utsagn hovedvekten på byut-
vikling og ikke på det bibliotek-
faglige. Det var da synd at man
ikke tenkte byutvikling i større
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Etter seansen med Thor Johansen, drøftet forbundsstyret
hvordan det lå an med BF sitt forhold til ulike alternative
hovedsammenslutninger. Forbundsstyret har et avbalansert og
klokt forhold til disse spørsmålene, og det er tydelig at
aldersspredninga i styret kommer godt med i saker som denne.
Eksempelvis er tidligere tiders anti- og sympatier overfor hhv.
LO og YS, noe som de yngste i styret har et avslappa forhold til.
Styret konkluderte i denne omgang med å gi sin tilslutning til
lederens kontakter med de som det er naturlig å ta kontakt
med. Så skal saken opp til behandling på BFs landsmøte i april
neste år.

Styret hadde oppe en søknad om medlemskap i BF, fra en som
pga. utdanning måtte behandles etter vedtektenes paragraf 2.4.
Styret vedtok å godkjenne utdanninga som god nok, og tok
vedkommende inn som medlem av BF.

Så var det å kikke på “NOU 2000:21 En strategi for sysselsetting
og verdiskaping” med tanke på høringsnotat. Siri Sjursen
redegjorde for innholdet i NOU:21 og pekte på hvilke konse-
kvenser forskjellige løsninger vil få for biblioteksektoren. Og så
var det “NOU 2000:22 Oppgavefordeling i offentlig sektor”.
Forbundslederen kommenterte innholdet også her, og når
høringsnotatet er ferdig, sendes det til AU og deretter til
hovedstyret.

Forbundsstyret gikk videre med friere drøfting av stoda for
Bibliotekaren og BFs hjemmesider. Webansvarlig Hanne Fosheim
fortalte om driften av hjemmesiden. Spørsmål- og svar-
databasen er lite benyttet. ABC for tillitsvalgte blir vurdert
utsatt litt.

Så var det gjennomgang av postlister, lister over møter og kurs,
utvikling i medlemstall (stadig en svak netto oppgang i
medlemstallet), situasjonen med 40.000 kroner som har gått til
BF som OU-midler på statssektoren, invitasjonen til danske BFs
generalforsamling og Siri Sjursens påmelding til NBFs kontakt-
møte i høst.

Forbundsstyret fikk se den helt ferske vervebrosjyren beregnet
på bibliotekstudentene. Den var godt forberedt av Hanne
Fosheim og Mona Magnussen, og skal brukes i Oslo og Tromsø
nå i høst. Forbundsstyret kikket også på det nettopp mottatte
skrivet “FBFs reviderte kriterier for bibliotekarkoder i statlig
sektor”, som vil bli fulgt opp og drøftet av Siri Sjursen sammen
med FBFs kontaktperson Hilde Trygstad.

Neste styremøte i Bibliotekarforbundet er satt opp til 27.
november. Det skal kombineres med møtet for lokallagsledere i
BF 28. november. 
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«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!

målestokk enn en håndfull bygnin-
ger nærmest Mosseelva.

Vi som har arbeidet i halvannet år
med sikte på å gi byen et romslig,
fleksibelt og framtidsrettet biblio-
tek i Pia Senteret, med maksimal
tilgjengelighet for alle brukergrup-
per, takker våre konkurrenter i
«Møllebyen» for kampen. En kamp
som dessverre ble skjemmet av dår-
lig saksforberedelse fra kommune-
ledelsens side.

Vi håper at mossinger i alle aldre
vil bruke det nye biblioteket ak-
tivt og at dette vil utløse den
kontraktfestede opsjonen på 700
kvadratmeter, slik at byens befolk-
ning likevel får et bibliotek i nær-
heten av BRODDs anbefaling.»

Det nevnte nettstedet kommer for-
øvrig til å være på lufta fram til
nyttår. Det inneholder i tillegg til
stoff om biblioteksaken i Moss,
også en del generelt bibliotekstoff
og  lenker som bibl iotek-
forkjempere i andre kommuner kan
ha nytte av.

Netd@ys Europe 2000

Netd@ys Europe 2000 er et
utdannings- og kulturintiativ fra
EU kommisjonen med hovedmål-
setning å oppmuntre til bruk av
Internett og nye medier innen
områdene utdanning, opplæring og
kultur. I år går Netd@ys Europe
2000 week av stabelen 20. - 27.
november. Alle organisasjoner som
ønsker å bevisstgjøre og utveksle
erfaringer om fordelene ved å ta i
bruk nye medier for kunnskap og
forskning kan delta. De som kan
opptre som initativtagere til pro-
sjekt er skoler, universitet og an-
dre organisasjoner  med en
utdanningsfunksjon som kultur-
organisasjoner (museer, operaer,
teatre, kinoer,...) offentlige biblio-
tek, lokale myndigheter, ikke-kom-
mersielle organisasjoner og ung-
domsorganisasjoner.  Mer info på
www.netdays2000.org.
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Nordisk konferanse om
brukerundervisning på gang
Hvordan trekke en god porsjon bibliotek- og skole-
folk fra hele Norden til en konferanse i Fjaler neste
sommer, med tema brukeropplæring? Det er utfor-
dringa for en arbeidsgruppe som er i sving i Sogn og
Fjordane. Initiativrager er Siri Ingvaldsen, bibliotekar
på Red Cross Nordic United World College i Flekke, og
Foreningen Norden i Dalsfjorden. Det er mange som
har fulgt serien Flekke United på TV, og vet at
Hauglandssenteret i Fjaler både er vakkert og har et
internasjonalt tilsnitt. Så det er ingen tvil om at
dette er et utmerket sted for en nordisk konferanse.

Tekst & foto
Erling Bergan,
Redaktør

Arbeidsgruppa for den nordiske konferansen om
brukerundervisning i bibliotek. Fra venstre Siri
Ingvaldsen, Foreningen Norden i Dalsfjorden, bi-
blioteksjef Gry Hatlelid i Fjaler, distrikts-
bibliotekar Anne Sagen ved Sogn og Fjordane fyl-
kesbibliotek, førstekonsulent Endre Frimannslund
ved Utdanningskontoret i Sogn og Fjordane, og
Solveig Lunde Rønne fra Stryn videregående skole,
representant for Forum for bibliotekarer i videre-
gående skoler i Sogn og Fjordane.

Men hvorfor brukerundervisning? Temaet er et
kjent problemområde for alle som har befatning
med bibliotek. Og like sør for Fjaler, nærmere
bestemt i Bergen, er det under planlegging en
bibliotekarutdanning med fokus nettopp på de
pedagogiske sidene ved bibliotekarbeidet.
Bibliotekdidaktikk kan være en brukbar akade-
misk betegnelse på dette fagfeltet.

Dette er ikke i seg selv noe stort forskningsom-
råde i Norden, men problemstillingene griper
langt inn i pågående diskusjoner om lære-sentra,
fjerne studenter, m.m. Og det er en god del
praktiske erfaringer, både gode og dårlige, ved
ulike bibliotek i Norden. Det er ønsket om å få
drøftet både teori og praksis inne bruker-
undervisningsfeltet, som er bakgrunnen for den
kommende konferansen.

Det er flere instanser som bidrar med penger og
folk til å få konferansen opp og stå. Sogn og
Fjordane fylkesbibliotek, Utdanningskontoret i
Sogn og Fjordane, Opplæringsavdelinga i Sogn og
Fjordane, Sogn og Fjordane biblioteklag, Forum
for bibliotekarer i videregående skoler i Sogn og
Fjordane og Foreningen Norden i Dalsfjorden er
alle representert i arbeidsgruppa, som samarbei-
der med Foreningen Norden sentralt. Høgskulen i
Sogn og Fjordane har deltatt i oppstartinga, men
har nå trukket sin
representant ut av
arbeidsgruppa.

Konferansen er
berammet til mandag
25. og tirsdag 26.
juni 2001. Det blir
fasilitetene til
United World College
og Hauglands-
senteret i Flekke som
danner rammen om
arrangementet, og
foredragsholdere vil
komme fra nær og
fjern. Arbeidsgruppa
regner med å ha
programmet klart i
løpet av noen
måneder, og går
deretter ut med
innbydelser på nettet
og i bibliotek- og
skolepressen i
Norden.  
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Tekst & foto
Erling Bergan,
Redaktør

Våkenatt for kunsten, lød invitasjonen på. Deich-
manske bibliotek skulle ha åpent helt til kl. 02.00
natt til lørdag 21. oktober. Hele den storslagne, men
akk så gammelmodige, biblioteksbygningen på
Hammersborg skulle tas i bruk til et vidt spekter av
tilbud: Raga-musikk, stand-up komiker, presentasjon
av bibelord i norsk dagligtale, tangomusikk, m.m. Og
biblioteket skulle være åpent for vanlig bruk og
utlån samtidig. Jeg vandret opp de splitter nye
trappene til Deichmanske bibliotek med forventning,
men uten at jeg helt visste hva jeg skulle forvente.
Et spennende utgangspunkt.

Det var annonsert et “Mysteriespill” på Deichman
denne kvelden. Det var det første jeg fikk være med
på. Sammen med rundt 80 andre, for det meste barn
og begynnende tenåringer, vandret jeg rundt i
hovedbibliotekets berømmelige magasiner og loft, på
jakt etter “Deichmans fenomen”! Alle disse lugubre
og spennende bakrommene på hovedbiblioteket var
mørklagt denne kvelden. Vi gikk i grupper, utstyrt
med kart og lommelykt. Oppdraget var å finne
“tidslommer”, der historiske personer dukket opp
mellom reolene. Disse rollespillerne utfordret delta-
kerne til å respondere og spille videre på historiske
fakta.

Det var mange som lot seg fascinere og rive med.
Stemningen på magasinene var jo helt spesiell,
mørklagt og forvirrende. Så da vi plutselig sto ansikt
til ansikt med en agiterende suffraget som ønsket
oss velkommen til et hemmelig møte for å fremme

kvinnesaken, så var vi på god vei inn i illusjonen. To
tyske soldater fra krigens dager som vi møtte på
loftet, var så truende at det kanskje var like greitt at
ingen i gruppa var gamle nok til å ha opplevd
krigen. Og Asbjørnsens lavmælte beretning om
eventyrene han samlet inn, mens han satt i sitt
pulterkammer med papir og fjærpenn i en “tids-
lomme” på Deichmans loft, var også realistisk nok.

Vel tilbake til utgangspunktet, som var barne-
avdelinga i 1. etasje, skulle gruppene rapportere
tilbake til Tomas H. V. Mørkrid, “forskeren” som med
forsiktighet og dristighet prøver å finne ut så mye
som mulig om “Deichmans fenomen”. Noen av barna
forteller livfullt og engasjert om hva de har støtt på
rundt om på magasinene, på en måte som vitner om
at det nok er noen kommende rolle-spillere blant
deltakerne denne kvelden. Arrangørene har i alle fall
all mulig grunn til å være fornøyde. En mer kreativ
og grensesprengende bruk av de utskjelte bibliotek-
magasinene skal du lete lenge etter. Jeg jobbet selv
på Deichmann for 19 år siden, så det var sterkt å
komme tilbake til magasinene på denne måten. Jeg
var en av de mange som arrangørene sendte “ut av
biblioteket en sen nattetime, med hodene fulle av
underlige indre bilder”, som Tomas H. V. Mørkrid
uttrykte det til Bibliotekaren.

De fleste av kveldens innslag foregikk på en proviso-
risk scene satt opp i hovedutlånet, det store åpne
rommet midt i Deichman-bygningen. Da jeg kom
denne kvelden, hørte jeg vakker klassisk sang runge

Hammersborg er død,
leve Hammersborg!

Tomas H. V. Mørkrid, en lommelykt og Toril Bang
Lancelot - tre viktige ingredienser for å få virkelig-
gjort mysteriespillet på Deichmanske bibliotek.

En rollespiller «er» eventyrsamler Per Chr. Asbjørn-
sen for en gruppe bibliotekbesøkende på jakt etter
«Deichmans fenomen» i loft og magasin på det
gamle biblioteket på Hammersborg.
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gjennom lokalet. Det var
ansatte ved bibliotekets
egen musikkavdeling vi
fikk høre, med Trond
Bjerkholts stemme som
hovedingrediens. Avde-
lingsleder for musikk-
avdelinga, Ann Kunish,
var med som akkompag-
natør. Og hun dukket
også opp sammen med
nattens heftigste innslag
- Klaritango - der hun
sammen med Terje
Nymark, Eric Leclerc og
Cathrine Leclerc fristet til
lekne tangotrinn mellom
mørklagte reoler. Det
paret jeg så, plasserte
Stig Holmås sitt politiske
“kjøssing i biblioteket” på
magasin - nå er det
“tango i biblioteket” som
er på åpen hylle ...

Innimellom innslagene fra
scenen i hovedutlånet,
var det diktinnslag fra en gruppe som kaller seg
Pikene på broen. Hengende høyt oppe fra de åpne
galleri-verandaene, på hver sin side og spillende mot
hverandre, pumpet, hvislet og ropte de ut lyrikk som
om de var en slags krysninger mellom rapperen
Tommy Tee, åpningsseremonien under Lillehammer-
OL og kristianiabohemen Haakon Nyhuus. Meget
spennende, med stort potensiale, men kanskje ikke
helt vellykket denne kvelden. Publikummet som sto
nede på gulvet var litt fåtallig og fikk ikke helt med
seg hva som foregikk før det var i gang. Men det må

kunne gå an å videreutvikle dette, og bidra til litt liv
i de alt for mange hyllemetrene med stein daud
lyrikk. Kanskje det trengs mer kommunikasjon
mellom de som er kreative og utførende på den ene
siden, og bibliotekarene med formidlingskompetanse
på den andre siden?

Nede i bibliotekets vestibyle foregikk det også ting.
Dag Kjær Smemo viste hvor mange av ordene vi

bruker i dagligtalen som har sitt opphav i Bibelen.
Svein Tindberg framførte tekster fra Bibelen. Og
bibliotekets eget klenodium, Aslak Bolts bibel, sto i
sentrum. Helt øverst i bibliotekrommet, der en stor
“veranda” ser ned på hovedutlånet, sto Oppsal
kirkekor og sang til alles velbehag, hvoretter de
syngende vandret ned først en etasje og så en til. For
en formidabel klang det er i dette bibliotekbygget.
Alle vil at Oslo skal få et nytt hovedbibliotek, og at
biblioteket på Hammersborg skal erklæres dødt. Men
denne kvelden levde det som aldri før!

Personalkantina på Deichman var for anledningen
omgjort til åpen kafé for alle som trengte litt mat og
drikke underveis. Til og med øl og vin var tilgjenge-
lig denne kvelden. Såvidt jeg kunne se, var det ingen
problemer med denne ordningen. En praktfull
demonstrasjon av hvordan et ikke-puritansk kultur-
hus kan være både intellektuelt nærende og
opplevelsesmessig nytende på en gang. Jeg tror nok
gamlesjefen Haakon Nyhuus likte seg usedvanlig
godt denne kvelden, der han sikkert observerte det
meste fra sin “tidslomme” på ukjent sted i huset.

Fra scenen i hovedutlånet kom de to innslagene som
løftet Deichman-natta opp fra å være et godt
arrangement til å bli et strålende arrangement. Helt
utenom det annonserte programmet, som kveldens
overraskelse, kom Unni Wilhelmsen og Espen Jørgen-
sen. Artistene var i godlune fra første øyeblikk. Det
var åpenbart et ekstra kick å spille midt i et biblio-
tek. Lydmannen traff spakene og stemningen steg,
ikke minst under Espen Jørgensens gitarsolo på
akustisk gitar. En maktdemonstrasjon av musikalitet
og tekniske fingerferdigheter, godt hjulpet av en fyr
som var ganske kuul å se på. Han minnet lite om
steinstøtten Bill Wyman, for å si det sånn. Og da de
siste strofene av Unni Wilhelmsens sang hadde blitt4

Gruppene som deltok i mysteriespillet på Deichmanske bibliotek, måtte av-
slutte med å rapportere om sine funn til «historiker» Tomas H. V. Mørkrid. Det
var mange store øyne å se når de fortalte om opplevelser underveis!

I bibliotekets vestibyle var det også aktivitet utover
kvelden. Her forteller Dag Kjær Smemo om hverdags-
uttrykk som har sitt opphav i Bibelen.
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4 oppslukt av veggene, og de
to artistene takket og
vandret ut i fredagsnatta, var
jeg usikker på om jeg hadde
vært på Rockefeller eller
Deichman.

Jeg må også nevne stand-up
komikeren Shabana Rehman,
som på en ganske sikker
måte turnerte våre fordom-
mer om pakistanere og
spesielt pakistanske kvinner.
Sikkert ikke noe å si på dette
innslaget. Kanskje det til og
med var veldig bra. Hva vet
jeg. For personlig har jeg så
store problemer med stand-
up som form, i hvert fall slik
det stort sett gir seg uttrykk
i dagens norske “artister”. Så
jeg nøyer meg med å si at
Rehman sikkert er modig,
som harsellerer slik med seg selv. Og Deichman viste
fornuft da de ikke tok inn hvilken som helst skravle-
bøtte med stand up-ambisjoner.

Nattas høydepunkt kom helt til slutt. Jai Shankar
Sahajpal spilte ragamusikk på et himmelsk nivå. Jeg
skal ikke påstå at jeg har greie på denne musikk-
formen. Men jeg har opparbeidd en ganske god evne

til å kjenne godt fra middelmådig når det gjelder
internasjonal folkemusikk, gjennom 10 års deltakelse
på festivalen i Førde. Og her var det tabla-spill av
ypperste merke. For ikke å snakke om utøveren på
sitar. Hun hadde spilt skjorta av både Knut Reiersrud

og Øystein Sunde. Høydepunk-
tet var da tablaen og sitaren
utfordra hverandre, med stadig
nye kjappe og innfløkte
melodiganger og riffs. De to
utøverne kikket skjelmsk på
hverandre og kjørte musikken
videre, som om vi skulle vært
på en Procul Harum-konsert og
hørt B.J. Thomas og Gary
Brooker spille opp mot hveran-
dre. Men vi var altså på
Deichman. Og da Jai Shankar
Sahajpal reiste seg opp, og med
håndflatene samlet og pekende
oppover viste sin takknemlig-
het overfor et publikum som
liksom aldri ville slutte å
klappe, så skjønte vi at vi
hadde våket lenge nok for
kunsten.

Vi kunne gjerne ha vært flere
denne kvelden på Deichmanske bibliotek. Mange
flere. Men vi var mange nok til at arrangementene
fungerte godt. Og vi fikk solid valuta for pengene. Nå
var det riktignok gratis. Men tid er som kjent penger,
og det å få befolkningen i en by med drøssevis av
kulturtilbud og et serveringssted på hvert hjørne, til
å velge Deichman på en fredag kveld, det kan ikke
være noen enkel sak. Jeg tror våkenatta, slik jeg

opplevde den, er et
tilbud hinsides alt
annet i Oslo.
Kvalitetsmessig
svært godt,
stemningsmessig
unikt, kreativt og
nyskapende. På en
måte som det nok
vil gå gjetord om fra
de som var der. Med
det som basis, og en
kraftig forbedret
markedsføring
(trolig det eneste
ved arrangementet
som ikke holdt helt
mål) vil dette være
en av de mange
veiene bibliotek må
utvikle seg langs i
årene som kommer.
Det må ha vært
slitsomt for persona-
let å dra dette i
land. Men når man
til slutt får ovetids-
betalt for å være

med på et slikt nattlig kunstnerisk kick, er det
kanskje ikke så galt å være bibliotekar på Hammers-
borg - så lenge det varer? 

Unni Wilhelmsen og Espen Jørgensen var
arrangørenes overraskelse til de fram-
møtte. Lyden satt som et skudd og stem-
ninga var god. Aldri har det vært plukket
råere på gitarstrenger i hovedutlånet enn
denne kvelden.

Da Jai Shankar Sahajpal kom på scenen i hovedutlånet var klokka blitt ett om natta.
De bød på himmelsk ragamusikk, med tabla-spill av ypperste merke og en forrykende
traktering av sitaren. Hun hadde spilt skjorta av både Knut Reiersrud og Øystein
Sunde, om det hadde vært noe poeng.
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Har du hørt siste nytt om LISA? Ikke det? Da må vi
nesten røpe henne:  Hun holder på å samle seg for å
begynne et nytt liv på  Høgskolen i Oslo. Hun er
LISA 10 - et ti-vekttallskurs i litteratur og samfunn
for bibliotekarer

Dette er en god nyhet for alle som arbeider med
litteraturformidling og kjenner behov for faglig
påfyll. Bibliotek- og informasjonsstudiene ved
Høgskolen i Oslo (HIO) er alene i landet om et slikt
videreutdanningskurs. Sammen med Sivilbibliotekar-
studiet og INFO 10, utgjør LISA 10  HIOs skredder-
sydde videreutdanningstilbud for bibliotekarer.

Kurset har vært avviklet en gang tidligere (1996-97),
da med drøyt 20 studenter. Pionerstudentene gav
begeistrede tilbakemeldinger, bl.a. at “LISA 10
anbefales sterkt for bibliotekarer som trenger ny
inspirasjon og nye ideer i det daglige arbeidet.”

Den som hver dag bruker av seg selv, av sin mennes-
kekunnskap og litteraturkunnskap, av sin teft, vil
merke slitasje. Å få anledning til å fordype seg i
sentrale faglige spørsmål er en styrke også mennes-
kelig sett.

Kursinnholdet

Gjennom hele kurset vil fokus være rettet mot
litteraturformidling i bibliotek. En rekke ulike aspekt
ved formidlingen vil bli studert. Studieplanen for
LISA 10 understreker at det er et mål at studentene
skal tilegne seg både teoretisk kunnskap og prak-
tiske ferdigheter som grunnlag for arbeidet med
litteratur- og kulturformidling.

Emnene i hver av de fire bolkene er :

· Kultursosiologi og kulturformidling

· Tekst og bruker (inkl. resepsjon, analyse og
formidling)

· Kvalitet og vurdering (inkl. populærlitteratur og
sjangerfilm)

· Barn og ungdom - kultur og tekst (inkl. tegne-
serier og barnefilm)

Gjennom pensumlitteratur, forelesninger, diskusjoner,
oppgavearbeid og ekskursjoner skal studentene få
økt kunnskap om sitt arbeidsfelt og videreutvikle
sine analytiske evner. Det legges vekt på å holde en
aktiv debatt i gang om bibliotek- , litteratur- og
kulturpolitiske spørsmål.

Undervisningen på kurset blir gitt av Bibliotek- og

informasjonsutdanningens faglige stab, forsterket
med et stort antall eksterne forelesere innenfor de
ulike bolkene.

Kravet for å bli tatt opp på kurset er at søkeren er
utdannet bibliotekar, og at man kan vise til minst 2
års yrkespraksis.

Noen spørsmål om LISA 10:

· Hvor lenge varer kurset?

Kurset er lagt opp som deltidsstudium og strekker
seg over fire semestre. Det lar seg altså greit kombi-
nere med jobb.

· Hvor mye undervisning er det lagt opp til?

Kurset er delt i fire bolker, en hvert semester. Hver
bolk har en undervisningsdel på ca. to uker som er
lagt til Høgskolen i Oslo. For øvrig er det lagt opp til
selvstudium, supplert med e-postdiskusjoner.
Studentene blir med i et faglig spennende nettverk!

· Hvor stort er pensum?

Pensum er på ca. 2500 sider fordelt på de fire
bolkene. I tillegg kommer litterære teksteksempler.
Noe må kjøpes/lånes, mens andre deler av pensum
finnes i teksthefter som er inkludert i kursprisen.

· Hva slags eksamen er det?

Individuell, skriftlig 6-timers eksamen med graderte
karakterer. Før eksamen må tre mindre og en større
skriftlig oppgave være godkjent.

· Hva koster kurset?

Prisen er satt til kr. 2000.- pr. student, inkludert
teksthefter og annet skriftlig materiale til alle de fire
bolkene.

· Hvor kan jeg få mer informasjon om LISA 10?

Send en e-post til kurs@jbi.hio.no så får du tilsendt
studieplanen. Her kan du også få svar på andre
spørsmål du måtte ha om kurset. Studieplanen
finner du på verdensveven: http://www.jbi.hio.no/
bibin/kurs/lisa10stpl.htm

Du kan eventuelt også ringe kurskonsulent Kristin
Skorpen: 22 45 26 10  eller skrive til Høgskolen i
Oslo, Avdeling JBI v. Kristin Skorpen, Pilestredet 52,
0167 OSLO.

NB: Søknadsfrist: 01.12.00  

Nytt liv i LISA 10
Åse Kristine Tveit
Høgskolelektor,
Høgskolen i Oslo,
Avd. for journali-
stikk, bibliotek-
og informasjonsfag
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Heftige temaer på
fjernlånskonferansen

May Hege Rygel
Avdelingsbibliotekar
Fellesbiblioteket
Mat.-nat.
Universitetet i Oslo

Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for fjernlån
og referansevirksomhet holdt den 9.-10. oktober  en
to dagers konferanse på Rica Hell hotel utenfor
Trondheim. De 134 deltagerne var godt representert
fra alle deler av norsk bibliotekvesen, noe som åpnet
for at det kunne bli en god dialog mellom f. eks. fag-
og folkebiblioteksektoren.

Forut for konferansen var det en heftig diskusjon på
den felles postlista til Nasjonalbiblioteket. Det var
et  faktum : Universitetsbibliotekene, samt noen fag-
og høyskolebibliotek ville starte med et gebyr på kr.
70.00 for utlån av dokumenter f.o.m. 1. oktober
2000. Det ellers noe nøkterne programmet så ut til å
bli svært interessant!

De første ut på arenaen var Riksbibliotekar Kirsten
Engelstad og Bibliotekdirektør Asbjørn Langeland. De
hadde fått fire spørsmål å forholde seg til:
· Hvem skal forme norsk fjernlånsspolitikk?
· Hvilken prinsipiell holdning har man til betaling
for bibliotektjenester - mellom bibliotek - til
brukere?
· Hvordan stiller man seg til kompensasjonsordning
som alternativ til betalingsordninger?
· Hvordan skal vi legge forholdene til rette for å
betjene utdanningssøkende innenfor et samlet
bibliotekvesen?

Riksbibliotekar Kirsten Engelstad oppfordret til å
enes om felles strategier: og at vi i trange tider må
jobbe for vår felles interesse: en bedre økonomi for
bibliotekene. Hun svarte på spørsmålet om hvem som
skal forme fjernlånsspolitikken, med å svare gene-
relt: at det var et samspill av krefter.
RBTs bidrag i en fjernlånsammenheng er bl. a.
veiledninger/retningslinjer(enhetspriser), statistikk
og infrastruktur: juridisk, organisatorisk, teknisk.
Hun mener det er riktig å sette kostnadene på
dagsorden. Betaling for fjernlån vil synliggjøre dette,
mente hun. Kulturdepartementet kan ikke foreløpig
gi opplysninger om lovligheten av å ta betalt for
fjernlån. De har det fremdeles til behandling.

Konferansedeltagerne ble presentert for to nye
uttrykk: ytere og nytere i fjernlånsammenheng!
Engelstad viste oss et regnskap som endte med en
konklusjon om at det ble tatt 6 millioner ut fra
fagbiblioteksektoren over til folkebiblioteksektoren
ved gratis fjernlån. Kommentaren fra salen til dette
var:  Det er en liten sum i den store sammenhengen.

Engelstad er redd for at en kompensasjonsordning for
fjernlån skal ta noe av nåværende budsjett. Hun
presiserte at det må gis friske midler til bibliotekene
hvis en kompensasjonsordning skal være interessant.
Og den må være løpende, uten usikkerhetsmomenter.
Når det gjelder de utdanningssøkende så ser hun for
seg at det enkelte bibliotek må inngå avtaler med
institusjoner i nærmiljøet som har studenter som
benytter bibliotektjenester.

Bibliotekdirektør Asbjørn Langeland valgte å se på de
4 spørsmålene fra en formell synsvinkel. RBT/SB er
først og fremst premissleverandører. Det trengs
mandat! Han henviste til Lov om folkebibliotek i
forhold til utlån, og Lov om universitet og høgskoler
§4.3…økonomisk ressurser og eiendom disponeres
slik departementet bestemmer. §19 i Åndsverkloven:
…opphavsmannen har full råderett… hvis solgt kan
det spres videre… Langeland fortalte at han i en
telefonsamtale med Departementet hadde fått til svar
at det ”ikke er tillatt med utlån mot betaling”.
Transaksjon av utlån = rein formidling. Departemen-
tet ønsker en nordisk utredning om dette. Danmark
har nå saken, og et svar skal foreligge rett over
nyttår.

Langeland er skeptisk til spørsmålet om å få i gang
en kompensasjonsordning. Han ser det som vanskelig
å få friske midler fra departementene. SB ønsker ikke
betaling for lånetjenester, heller ikke lån mellom
bibliotek. Hovedtendensen er midler fra små til store
bibliotek, selv om det finnes unntak. Prinsippet skal
være at alle har rett til informasjon selv om det kun
er til eget bruk utenom utdanningsinstitusjon: et
sømløst bibliotektilbud.

I debatten som fulgte presiserte Berit Nielsen,
Nasjonalbiblioteket (NB) at det er RBT/SBs oppgave å
be om penger fra departementene, f. eks for en
kompensasjonsordning til fjernlån. Frode Bakken
henviste til fjernlånskonferansen i 1994, da Norsk
bibliotekforening (NBF) bl.a. foreslo et samarbeid
med tunge aktører som BIBSYS. I 1997 appellerte
NBF til de to organisasjonene RBT/SB om å jobbe
med fjernlånsproblematikken. I Sverige har de en
kompensasjonsordning. Også i Danmark er dette
spørsmålet løst!

På dette svarer Langeland: Vi kan be om penger, men
får vi det til? Engelstad svarer også: RBT, hva
bestemmer vi? Dere, bibliotekarer må være aktive og
spille på lag med oss! Ingar Lomheim, Universitetsbi-4
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blioteket i Trondheim(NTNU) sier det vi alle forstår:
Det spriker i våre organer i forhold til å komme med
innspill ovenfor departementene. Vi er alt for splitta!

Lillian Nielsen, Telemark fylkesbibliotek påpeker at:
visst er det bibliotekarer som bestemmer her. De har
jo satt i gang betaling for lån! Solidariteten forsvin-
ner!

Lisbeth Tangen, Trondheim folkebibliotek sier at det
er vanskelig å få øremerkede midler. Bokbuss er et
eksempel på dette. Vi må spille på hva som ligger i
den politiske hverdagen. Presset og politikken må
legges mot andre aktører enn fra bibliotekarer til
RBT/SB. Vi må få fram tjenesten til brukeren.

Kari Garnes, Universitetsbiblioteket i Bergen(UBB)
spør: kan vi i det hele tatt drive med fjernlån? Hun
har alltid vært for gratis fjernlån, men sier nå at hun
må forholde seg til egne brukere. Lasse Christensen,
Bærum bibliotek, mener at universitetsbibliotekene
har vist en maktdemonstrasjon. Han kommer med et
konkret forslag til folkebibliotekene: Ikke betal!
Inkassobyråene vil allikevel ikke ta tvilsomme
jobber.

Jan Erik Røed, Universitetsbiblioteket i Oslo (UBO)
mener at bibliotekvesenet har fungert for godt.
Brukeren har opplevd at alt fungerer, til nå. Han
mener at svak økonomi vil endre på den solidarite-
ten som har vært mellom bibliotekene. Når student-
antallet synker, synker bevilgningene. Det siste var
helt nytt for Asbjørn Langeland som lurte på om det
trengtes endringer her?

Etter pausen fikk vi synspunkter fra fagbibliotekene
ved Helge Salvesen, Universitetsbiblioteket i
Tromsø(UBTØ). Han forteller om det presset som
kommer fra alle kanter, om krav til inntjening i
biblioteket. Han ser at fra fagbibliotekhold blir
konklusjonen ikke til gode for hele befolkningen. Vi
opplever et paradigmeskifte ved overgang til digitale
dokumenter hvor utgiver bestemmer om fjernlån er
tillatt eller ikke. Det kan være at litteraturbudsjettet
må belastes hvis fjernlånsutgiftene øker. Han
forespeiler oss en virkelighet hvor forskerne kjøper
sine dokumenter direkte fra utgiver. Og hvor folke-
bibliotekene får en kompensasjon.

Hans Gjærløv, Sandefjord folkebibliotek sier: Sett
brukeren i sentrum, det er mennesker i en læresitua-
sjon! De tradisjonelle skjønnlitterære tjenestene har
ikke utviklet seg i samme grad. I en spørreunder-
søkelse i Sandefjord bibliotek fant de at det var
slektsforskere og skoleelever som utgjorde den store
gruppa som ønsket fjernlån. Sandefjord bibliotek har
avtale med bl. annet BI som gir tilskudd til innkjøp
av litteratur. Biblioteket har derfor ikke mye fjern-
lån. Gjerløw forteller at det er flest kvinner over 30
år med familie som kommer til folkebiblioteket som
studerende, d.v.s. mennesker uten studiested. Denne
kategorien studenter vil øke, så det er viktig å se på
bibliotekene under ett. Han påpeker at man kan
kalle det hva man vil, men man skal ikke ta betalt
for lån/fjernlån! Forslag: å lage kompensasjon etter-
skuddsvis slik at det blir attraktivt å låne ut mye.

Bendik Rugaas, Nasjonalbiblioteket er overrasket
over at universitetsbibliotekene har gått ut med
avgift for lån. Det dreier seg om en alt for liten sum
til at departementene vil synes at dette er en viktig
sak. Han er for at Mjøsutvalget gir nasjonal-
biblioteket en rolle i implementering av en eventuell
kompensasjonsordning. Rugaas foreslår at RBT, SB,
NBF og NB oppretter en gruppe som kan jobbe med
fjernlånssaken.

I diskusjonen som fulgte framgår det at BIBSYS som
et faktureringsverktøy har framskyndet betaling for
fjernlån. Det var UBO som presenterte forslaget i
NUUB, universitetsbibliotekenes felles organ.
Konflikten går mellom å se Bibliotek-Norge under ett
med en forståelse om at vi er forvaltere av én felles
ressurs, og det å prioritere egne brukere i eget
bibliotek. Er ikke UBO en del av et nasjonalt system?
spør Lars Hansen Juvik, Nordland fylkesbibliotek. Jo,
svarer Jan Erik Røed, men regningen må plasseres et
sted. UiO vil ikke prioritere andres studenter.

Agnete Lindh fra BIBSAM fortalte oss om den

svenske ordningen:

I 1993 kom BIBSAM med et forslag til betaling for
fjernlån (60 svenske kroner). Det ble et voldsomt
angrep på dette forslaget, som førte til Riksdags-
behandling, som igjen førte til en ny paragraf i
Bibliotekslagen, paragraf 10, som kort fortalt sier at
fag- og forskningsbibliotek skal stille sin samling
fritt til disposisjon for alle landets folkebibliotek. I
proposisjon 1994/95:100 bilag 9, s. 272 ble det
bestemt at Kungliga biblioteket skulle tildeles en
ressurs til fordeling blant bibliotekene. Ressursen ble
på 10 millioner kroner årlig som de har hatt siden.
Kompensasjonen gjelder kun originaldokument. Det
gjelder differensen mellom utlån og innlån, kun
innen Sverige, og bare mellom bibliotek som ikke har
samme administrative enhet. Kompensasjonen blir
beregnet gjennom LIBRIS-statistikken, og utbetales i
desember hvert år.

Og dette har hjulpet! Men det er ikke full kompensa-
sjon, og de store utlånsbibliotekene synes fremdeles
de har for mye å gjøre. F.eks. har Gøteborg bibliotek
1/3 av samlingen ute på fjernlån til enhver tid. Nytt
i våres er det regionale samarbeidet, hvor søk i

4
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LIBRIS fungerer slik at en får opp de nærmeste
bibliotek først.

Lindh mener det var flaks at de fikk til denne ordnin-
gen. Det berodde på den politiske situasjonen der og
da, og at en politiker ble engasjert i saken og tok den
opp. Hun forteller at pengene de får er fra Utbildnings-
departementet ikke Kulturdepartementet! Hun mener
det er uaktuelt nå med en betalingsordning i Sverige.

Hans Martin Fagerli så seg ikke i stand til å snakke
for leder av NBF Frode Bakken som dessverre måtte
dra på et oppdrag for IFLA 2005 i Haag, men han
informerte om at NBF vil jobbe for en
kompensasjonsordning, og skal ha et møte med
statssekretær Roger Ingebrigtsen i Kulturdeparte-
mentet med det første.

Det var naturlig nok stort fokus på prising av
fjernlån og alternative kompensasjonsordninger
under fjernlånskonferansen i Trondheim. Men det var
også andre saker som var framme:

Unni Knutsen fra Nasjonalbiblioteket (NB), viste oss
forskjell på samkataloger og virtuelle kataloger. En
samkatalog gir en samlet oversikt av bestand i
landets bibliotek, gir mulighet for lån/kopi, dataene
er kvalitetssikret, den fungerer som en sikkerhets-
kopi  m.m. KVK, Karlsruher Virtueller Katalog, som
et eksempel på en virtuell katalog, gir oss oversikt
bibliotek for bibliotek, gir oss ikke sikkerhetskopi,
og ved søk blir det ikke entydig, ingen høy presi-
sjon. Den viktigste forskjellen er kanskje at det i
samkatalogen er entydige data, mens i den virtuelle
ligger dataene slik de er lagt inn fra de forskjellige
bibliotek. Hun mener at vi trenger begge typene en
stund framover. Men det ser ut som de fysiske
katalogene vil bli viktige i framtida. NB utvikler den
tradisjonelle samkatalogen og mener at det ligger et
stort potensiale her. NB samarbeider med system-
leverandørene i ALEPH, BIBLIOFIL, BIBSYS og

MIKROMARC, og til nå har det vært avholdt 4 møter.
NB har gjennomført prosjektet ”ett bibliotek-
nummer”, og alle systemleverandørene får adresse-
informasjon i base Bibliotek. NB har nedsatt en
arbeidsgruppe til å vurdere hvordan vi kan ha én
kanal for bestillinger. NB ønsker å legge inn i NOSP
opplysninger om hvem som er med i NORFRI samar-
beidet.

Neste på dagsorden var ”ett lånekort for hele Norge
uansett hvilket bibliotek brukeren benytter”. Til
dette svarte Langeland at SB vil se på lovligheten av
dette. Det er jo en avtale mellom en bruker og det
enkelte bibliotek.

Rune Brandshaug, BIBSYS, forteller at deres innfly-
telse på fjernlånsspolitikken begrenser seg til å kreve
at de som er med i BIBSYS (75 bibliotek i alt),
forplikter seg til at deres samlinger stilles til rådig-
het for de andre. Han presiserer at fjernlån er lite
effektivt (15 dager fra Danmark). Allikevel virker det
som vi tar for gitt at fjernlån skal øke. I gjennom-
snitt er 25% innlånt materiale. Roy Gundersen sier at
de har lært at de skal se mer på de brukerne av
BIBSYS som ikke er med i samarbeidet. BIBSYS har et
nasjonalt ansvar for disse også.

I den avsluttende debatten kommer det fram tanker
som at UBO har vår felles kunnskapsbrønn, og etter
delingen med Nasjonalbiblioteket ble mye gitt UBO
som før hadde vært felles for mange. Tenk om det
hadde vært brukt like mye krefter på en
kompensasjonsordning som det har vært brukt på
fakturasystemet!

Randi Tyse Eriksen fra Høgskolen i Sør-Trøndelag
snakket om et UB’hag. Ikke skyv studentene foran
dere! Høgskolene er helt avhengige av
universitetsbibliotekene. Vi er på samme lag! Og
folkebibliotekene får rollen som Den lille røde høna
som sier: ”Da får jeg gjøre det da!”. 
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Gjennom de siste tiårene har bibliotekene i Norge
bygd opp et nettverk av samarbeidende bibliotek
med felles regler for fjernlån og anerkjente låneveier.
Hensikten har vært å sammen bidra til kompetanse-
oppbygging, studier og fri rett til informasjon, uten
en masse byrakratiske grensepasseringer. I 1999 ble
det vedtatt felles retningslinjer for fag- og folke-
biblioteksektoren. Riktignok har det hele tiden vært
klart at det er noen bibliotek som har båret ekstra
store byrder i fjernlånssamarbeidet. Det er noen som
“yter” mer enn de “nyter”.

Så kom BIBSYS med sitt nye programtilskudd, som
gjør det mulig å ha et system med gjensidig avreg-
ning av fakturaer og produsere fakturagrunnlag for
de som ønsker å fakturere brukerbibliotekene sine.
Når så RBT utarbeidet standardpriser, var det duket
for endringer. I slutten av september sendte
universitetsbibliotekene og en del vitenskapelige
høyskoler ut samordnede meldinger på bibliotekenes

felles postliste
om at de ville
begynne å
kreve 70 kroner
per fjernlån til
andre bibliotek.
Siden har en
rekke andre
fagbibliotek
gått ut på
nettet og
meddelt at de
også ser seg
tvunget til å
begynne med
fakturering,
selv om de er
motstandere av
det.

Postlistene flommet dermed over av innlegg, og
tidenes beste og viktigste postlistediskusjon så
dagens lys. At det skulle være et større fjernlåns-
seminar i Trondheim i oktober, passet jo ganske bra.
Og temperaturen hadde ikke lagt seg ennå, da en
rekke sentrale aktører satte hverandre stevne på
fjernlånskonferansen. En viktig deltaker på arenaen
var avdelingsleder Lasse Christensen ved Bærum
bibliotek. Han lanserte ideen om å angripe proble-
met med Dario Fos metode: “Vi betaler ikke!” Han
fikk mange til å tenke seriøst over forslaget, og så
viste det seg at en slik aksjonsform sannsynligvis
kunne ta av.

Motforestillingene kom selvfølgelig i dagene etter
konferansen. Er det en juridisk betenkelig aksjons-
form? Kan vi risikere å bli anklaget og dømt for
ulovligheter? Burde vi sjekke dette med kommune-
advokaten først? Osv. Dermed gikk ideen en runde

til, og ser ut til å bli gjenfødt som en aksjon for å
holde tilbake betalinga av de kommende fjernlåns-
fakturaene, ikke å nekte å betale dem. I skrivende
stund forventet vi at aksjonen ble kjørt ut på
postlistene, men dette var ennå ikke kommet i gang
da vi gikk i trykken.

I en slik henvendelse til Bibliotek-Norge, vil det bli
påpekt at selv om problemet for de fleste bibliote-
kene er at de har for få ressurser, vil en omfordeling
ikke bidra til å løse bibliotekenes oppgaver. De
forskjellige bibliotektypene i Norge arbeider hver på
sitt felt for å styrke landet som en kunnskapsnasjon.
Alle er like viktige. Om materialet studeres i Vest-
vågøy, i Sarpsborg eller på Blindern burde være
likegyldig, hevdes det. Det påpekes at det er slutt på
den tiden da studentene satt stille på studiestedet
sitt. De sprer seg over hele landet og går der det
passer dem best å skaffe seg nødvendig materiale for
utdannelse eller videreutdannelse. Da blir det
urimelig å sende fakturaer på kryss og tvers i landet.

Som alternativ til gjensidig fakturering, blir reelle
kompensasjonsordninger trukket fram som en
løsning. På den måten vil “nettoleverandørene” i
fjernlånsvirksomheten få sitt, uten å ramme andre
bibliotek. Lasse Christensen & Co gjør trolig noe
klokt, når de i stedet for å oppfordre til en betalings-
nekt som kan føles ulovlig av noen, endrer taktikken
til å tilbakeholde betaling for å unngå lovbrudd.
Formalistene fått sitt og mulighetene for en stor og
enhetlig aksjon burde være til stede. At et stort
antall folkebibliotek slutter opp, er sannsynlig. Det
avgjørende kan bli om en del høgskoler slutter seg
til aksjonen, i stedet for å fristes til å leke butikk de
også. En slik oppslutning kan være avgjørende for
om aksjonen lykkes eller ikke.

Aksjonen ser ut til å adressere kravene sine til
Riksbibliotektjenesten, Statens bibliotektilsyn og
Norsk bibliotekforening. Det er de som snarest må få
avklart lovligheten i å innføre gebyr for fjernlån.
Men aksjonen henvender seg også direkte til den
øverste politiske ledelsen i departementene, som må
gjøres kjent med konsekvensene av betalingsordnin-
gen som nå har kommet. Dersom den politiske
ledelsen, dvs statsrådene for involverte departemen-
ter, støtter en innføring av betaling for utlån mellom
bibliotekene, vil aksjonen godta det. Hvis den
derimot vil støtte eller vurdere en ordning som
skissert i Mjøsutvalget, forventer aksjonen at de
fagbibliotek som har varslet gebyr på utlån trekker
dette tilbake.

Bibliotekaren ønsker aksjonen lykke til. Det er både
praktiske, økonomiske og politiske grunner til å
stoppe faktureringstullet. Man trenger tross alt ikke
ta i bruk alle moduler som BIBSYS har utviklet! 

Nå kjempes det med fakturaer
Tekst & foto
Erling Bergan,
Redaktør

Avdelingsleder Lasse Christensen
på Bærum bibliotek løfter opprørs-
fanen mot faktureringen av fjern-
lån. (Foto: E. Bergan)
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Møt fremtidens informasjons-
samfunn med Swets Blackwell

I takt med utviklingen mot en hverdag i
e-medienes verden tilbyr vi profesjonelle
og effektive løsninger for informasjons-
og kunnskapsforedling - løsninger for
fremtiden. Vi kombinerer nytenkning og
engasjement med erfaring og pålitelighet!

Swets Blackwell
Informasjon og kunnskap 
satt i system

Målet er å gi våre kunder optimal
nytteverdi av våre tjenester gjennom den
beste servicekvalitet og kompetanse fra
vårt kontor i Oslo, og innovasjon basert
på tilbakemeldinger fra kunder over
hele verden.

For nærmere informasjon kontakt:
Swets Blackwell  

Østensjøveien 18
Postboks 6512 Etterstad

Tlf: 22 974500
Faks: 22 974545

Email: info@no.swetsblackwell.com
www.swetsblackwell.com
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Deil.dok

Vi har i løpet av de siste årene hatt gleden av å se
en rekke nye bibliotekbygg reise seg i landet, og selv
har jeg vært så heldig at jeg har fått beundre de
fleste av dem.

For å bidra til innsparing på ekskursjonsbudsjettene
rundt om i norsk bibliotekmiljø, tenkte jeg derfor at
jeg her skal fortelle hvordan de nye bibliotekene ser
ut:

De har fasader preget av mye glass , og stor takhøyde
i inngangen. De har “artige” trapper og veldig
spennende gangbroer eller gallerier oppover i
etasjene. Det er en skranke og datatorg i hver etasje.
Man har bygd eget atrium eller foredragssal, og en
egen cafe som selvfølgelig er tilgjengelig for publi-
kum.

Materialene som er brukt er glass, sort stein og lyst
treverk. Fargene er lyse, gjerne hvitt - som kontrast
til den sorte steinen i gulvet. For å gjøre lokalet
spennende har man valgt en oppkvikkende farge til
å live opp. Denne oppkvikkende fargen er rød.

Slik ser de ut - de norske biblioteker fra årene rundt
2000, de er elegante, tidløse og klassiske. De er
preget av den samme jomfruelighet og fremtidstro
som øvrig design ved milleniumsskiftet.

Følgelig skiller de seg ut fra 80-tallets biblioteker
med sine hysterisk glade runde buer, myke former og
de “viltre”, gøyale fargene fra Biblioteksentralens
primærfarge-periode. Og de er definitivt mer delikate
enn 70-tallets mørkegrønne fargenyanser,
kordfløyelsgardiner og vegg-til-vegg tepper.

Problemet med dem er at de er like. Det er selvfølge-
lig naturlig at bibliotekene speiler gjeldene trender
innenfor arkitektur, interiør og design, men er dette
ensbetydende med at de MÅ bli seende like ut? Ville
det ikke være naturlig at et fagbibliotek i en storby
og et folkebibliotek i en forholdsvis liten by også
arkitektonisk og interiørmessig bar preg av at de
skulle fylle ulike funksjoner, være endel av et ulikt
bybilde, en ulik kulturell kontekst, med en ulik
historie, samtid og framtid? Er ikke arkitektoniske
og interiørmessige virkemidler nettopp noe man tar i
bruk i slike henseende?

Hvorfor blir bibliotekene like? Det kan selvfølgelig
tenkes at det er fordi det finnes EN måte å bygge
bibliotek på: Den riktige. At det er den vi har funnet
nå, og at det derfor er mest hensiktsmessig å bygge
dem sånn. Jeg tror ikke det.

Jeg har fundert på dette en god stund, og har

kommet fram til at en del av årsakene må være å
finne i planprosessen, i selve prosessen som fører
fram til det nye bibliotekbygget, derfor har jeg
foretatt en liten analyse av samhandlingen sentrale
aktører imellom. Den foregår slik:

* Arkitekten
Si bibliotek til en arkitekt eller interiørarkitekt, og
vedkommende blir umiddelbart nostalgisk, sentimen-
tal og myk som smøreost. Han blir euforisk av
minner fra sin lykkelige barndom om bestefars fang
og ordets magi. Han fylles til randen av
eksistensielle begreper som tiden og evigheten, og
innhenter inspirasjon fra middelalderens kloster-
celler.

Følgelig tegner han monumentalbygg som han
bedyrer skal forene det klassiske og moderne, men
som egentlig er et mausoleum over arkitekten selv,
det nærmeste han kommer sin egen pyramide.

* Biblioteksjefen
Biblioteksjefen ønsker seg noe mer strømlinjeformet.
Hun kunne tenke seg noe som var mer i tråd med
kulissene i “Lov og rett i LA”, passelig eksklusivt,
intellektuelt og dynamisk. Noe som det passer å
være fremtidsrettet og effektiv i. Kort sagt: Noe som
passer til drakt.

I utgangspunktet er hun imidlertid så sultefôret på
takhøyde og dagslys at hun godtar alt bare hun får
vinduer og blir kvitt den brune nålefilten fra 70-
tallet.

* Personalgruppen
Personalgruppen er superentusiaster og Ja-mennes-
ker helt til de blir motsagt. I sin iver etter å delta i
prosessen innhenter de gardinprøver og diskuterer
fargevalg lenge før arkitektkonkurransen er utlyst.
De stiller på personalmøter med hvert sitt bilde av
hvert sitt drømmebibliotek som de har tatt på
studietur i Danmark og Sverige (eller Tønsberg og
Arendal - avhengig av kommunens eller moder-
institusjonens reisebudsjett) - peker og sier: “Vi vil
ha det litt sånn og litt sånn”. “Vi vil ha sånt bord og
sånne stoler”.

Etterhvert trer disse aktørene sammen for å starte
det som skulle ha vært en planprosess, men som blir
den store drakampen om detaljene. Siden arkitekten
er sjokkert over at personalet allerede har plukket ut
gardiner, og personalet blir sjokkert over at arkitek-
ten ymter frempå om at det kanskje ikke skal være
gardiner - er prosessen traumatisk fra første sekund.

Biblioteksjefen som blir stående i midten og skal

Å bygge en myte
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være buffer i forholdene: arkitekt/personale, arki-
tekt/bevilgende virksomhet, bevilgende virksomhet/
personale, mister ganske snart alle andre visjoner
enn å komme gjennom prosessen med livet i behold.

Etter lange og utmattende møter hvor konkrete
detaljer diskuteres i plenum i timevis, ender man
opp med veldig mange ergonomiske skranker, svært
festelige gardiner og et ellers monumentalt bibliotek,
- og det helt uten noen har formulert en eneste
overordnet målsetning verken hva angår arkitektur
eller bibliotek, samtid eller framtid.

Ingen har sagt noe om hva akkurat dette biblioteket
skal være, på hvilken måte og for hvem. Og siden det
ikke finnes formulerte visjoner å strekke seg etter,
blir byggeprosessen et spørsmål om smak og behag,
farger og gardiner.

I dette detaljistiske kaos er det den ubevisste ide om
myten bibliotek som trer frem. Dermed er det denne
som blir bygget. Riktignok i de ulike tiders skiftende
farger og materialer, men det er den samme myten
igjen og igjen og igjen. 

- Alt snakket om kulturelt ansvar er akkurat det:
snakk. Størrelse er ikke å forveksle med kunnskap.
Synlighet er heller ikke det samme som kunnskap. I
dag er det markedsføringen som avgjør. Og dette er
et spill vi ikke har kapital til å delta i, sier Eva
Stenlund Thorsen til Bibliotekaren. Hun er daglig
leder i Tronsmo, en bokhandel som denne høsten
kjemper for sin videre eksistens.

Tronsmo Bøker & Tegneserier er en annerledes
bokhandel, og har vært det siden starten i 1973. Men
det er ikke så lett å være annerledes for tida. Siden i
sommer har det vært mest nødrop å høre fra butik-
ken i Kristian Augustsgate 19 i Oslo. Lividiteten er
lik null. Gjelda er problematisk. Svartelisting hos
Forleggerforeninga grunnet ubetalte regninger. Det
er penger og kunder det dreier seg om. I første
omgang penger til å komme seg ovenpå igjen. Får de
ikke inn ny kapital før julesalget, ser det svart ut. Og
det dreier seg om kunder, flere bok- og tegneserie-
kjøpende mennesker som velger å gå til Tronsmo for

Store lille Tronsmo
Å drive en uavhengig kvalitetsbokhandel
er i dag vanskeligere enn noen gang. Den
nye bransjeavtalen har sørget for at de
store forlagseide kjedebokhandlene får
alle fordelene. De små har blitt avspist
med dårlige betingelser og liten forstå-
else for at noen ønsker å selge noe
annet enn det forlagene foretrekker. Det
vil si litteratur som spasserer minste
motstands vei.

Tekst & foto
Erling Bergan,
Redaktør

4
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sine innkjøp, og dermed bidrar til å opprettholde et
tilbud som ellers vil gå dukken.

- Det har vært en enormt positiv respons fra gamle
og nye kunder etter at vi gikk ut og meldte fra
offentlig om situasjonen. Kunder som ikke har vært
her på lenge vender tilbake. Tegneseriemiljøet har
stilt opp med å lage et eget hefte med nytegnede
striper til ære for Tronsmo. Det er i det hele tatt
klart at vi dekker et viktig behov for mange mennes-
ker, sier Eva Stenlund Thorsen til Bibliotekaren.

- Hva gjør dere for å dekke det umiddelbare kapital-
behovet?

- Styret har vedtatt en aksjeutvidelse. En del
privatpersoner vil kjøpe for 10.000, andre for
100.000. Men de er ikke mange nok. Vi trenger en
«riking», sier Thorsen og legger til at de ikke godtar
hvilken som helst riking.

- For Tronsmo har et litteratur-utvalg som er basert
på noe. Vi tar på oss å sortere ut det vi mener det er
verdt å bruke tid på. Vi har ikke lest alt vi har på
hyllene, men prøver å følge et prinsipp om at vi bare
skal selge ting vi bryr oss om. Selv om det leses mye
i Norge, er det mye dritt som blir fortært.

- Dere har spilt en viktig rolle for mange mennesker
opp gjennom åra?

- Det er rørende når det kommer en mann og
forteller at han skal slutte å drikke og kjøpe bøker

for alt. En annen dag kom det et gammelt ektepar
inn døra og sa «Her har dere 5000 kroner». Forfatte-
ren og stamkunden Vidar Kvalshaug har visst
tatovert inn Tronsmo-logoen på armen sin. Det er
selvfølgelig håpløst harry. Men det er bedre enn Ari
Behn som tatoverte inn sekseren han fikk i VG. Opp
gjennom åra har mang en forfatter hatt glede av det
spesielle utvalget til Tronsmo. Da den genierklærte
amerikanske tegneserieforfatteren Neil Gaiman hadde
signering her, handla han samtidig for 3000 kroner.
Allen Ginsberg har også vært her, lest dikt og skrytt
veldig av utvalget. Olav H. Hauge brukte å komme
innom når han var i Oslo. Han letta på hatten, peila
seg inn på poesihylla og «lurte på om det var
kommet noe nytt fra Amerika». Kjell Askildsen kom
hit for å finne marokkanske forfattere. Tronsmo har
vært et orienteringspunkt for mange, sier Thorsen.

Tronsmo sine problemer er åpenbart ikke særegne for
denne bokhandelen, men del av en internasjonal
trend. Økonomisk taper de uavhengige bokhandlene
overfor de store kjedene. Litterært taper de smale
kvalitetsbutikkene for volumbutikkene med hummer
og kanari. Men Tronsmo insisterer på å leve videre på
sine premisser.

- Bibliotekene har vært pålitelige kunder hos oss i
alle år, forteller Eva Stenlund Thorsen, og legger
til at man kan få tilsendt papirer med et uforplik-
tende tilbud om å kjøpe aksjer, hvis man henven-
der seg til butikken (www.tronsmo.no). Men også
vi bibliotekarer rammes nok av det kjente fenome-
net fra dagligvare-bransjen: Vi vil gjerne beholde
butikken på hjørnet, men handler likevel stort på
Rimi. Vi forstår at det ville bety mye for Tronsmo
om flere kunder kjøpte «brødet» sitt hos dem.
Utfordringen er gitt.  

Olav H. Hauge brukte å komme innom når han var
i Oslo. Han letta på hatten, peila seg inn på
poesihylla og «lurte på om det var kommet noe
nytt fra Amerika», forteller daglig leder i kvali-
tets-bokhandelen Tronsmo til Bibliotekaren.

4
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Ord og uttrykk i arbeidslivet
Det er ikke alle ord og uttrykk i arbeidslivet som er like greie å forstå. Det er heller ikke like raskt å forklare
alle begrepene som svirrer rundt i forbindelse med forhandlinger eller annet fagforeningsarbeid. For å hjelpe
litt på vei, bringer vi i Bibliotekaren en serie med korte forklaringer på ord og uttrykk som vi regner med at
ikke alle BF-medlemmer er like sikre på betydningen av. Som gode bibliotekarer tar vi dette alfabetisk.
Forklaringene er hentet fra heftet “Ord og uttrykk i arbeidslivet”, utgitt av YS, og gjengitt med tillatelse fra
dem.

Bedriftshelsetjeneste
(verne- og helsepersonale)

CV (Curriculum Vitae)

Enkelte bransjer
er pålagt å
knytte til seg

bedriftshelsetjeneste (verne- og helsepersonale) i
henhold til Arbeidsmiljølovens § 30 Hvilke bransjer
dette gjelder fremgår av Forskrift om hvilke tjenester
som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale
(bedriftshelsetjeneste). Kontroll av arbeidstakernes
helse og helbredende virksomhet som ikke har
sammenheng med arbeidstakernes arbeidssituasjon
omfattes ikke av forskriften. I tillegg kan arbeidstil-
synet pålegge enhver virksomhet verne- og helse-
personale dersom det er behov for særlig overvåking
av arbeidsmiljøet i virksomheten eller kontroll av de
ansattes helse.

Dette er tiltak
som iverksettes

i den enkelte bedrift for å motvirke utstøting ved
omstilling eller nyrekruttering, og er spesielt
beregnet på ansatte som har svak formell bakgrunn
og / eller lite arbeidserfaring. Bedriftsintern opplæ-
ring kan også bruke overfor registrerte arbeidsledige
som trenger kompetanseheving for å fylle ledige
stillinger i bedriften. Bedriften kan motta tilskudd
på inntil 50% av lønn og sosiale utgifter i inntil 13
uker for gjennomføring av slik kompetanseheving.
For nærmere informasjon kontakt nærmeste arbeids-
kontor.

Avtale som
inngås mellom

tillitsvalgte og ledelse i et konsern. Bedrifts-
overenskomsten regulerer forhold som i henhold til
Hovedavtale og sentraloverenskomst er overlatt til de
lokale avtalepartene å bli enige om. Dette er for
eksempel overtidstillegg og kompensasjon for
ordinært arbeid utover en normalarbeidsdag. En
bedriftsoverenskomst kan ikke gi de ansatte dårli-
gere vilkår enn de vilkår som Arbeidsmiljøloven,
Hovedavtalen eller sentraloverenskomsten gir.

Betegnelse for et råd satt
sammen av representanter fra

ledelsen og de ansatte med formål å samarbeide om
effektiv produksjon og størst mulig trivsel for de
ansatte.

En bemanningsplan er en
oversikt over hvilke

stillinger i en bedrift som skal besettes av hvilke
ansatte, og til hvilke vakter / tider.

bc
Fagforenings-
avsperring av en

arbeidsplass under en streik for
å hindre at bedriften får tilflyt
av nødvendig arbeidskraft,
materialer osv.

Blaalid-utvalget
ble i mars 1998
oppnevnt for å
vurdere regelver-

ket for arbeidsformidling og
utleie og innleie av arbeids-
kraft. Utvalget var satt sammen
av representanter fra myndighetene og fra partene i
arbeidslivet. Deres innstilling var at det generelle
forbudet mot privat arbeidsformidling og arbeids-
utleie bør oppheves.

Boikott inntreffer når de ansatte i en
bedrift nekter å bidra til at en bedrift

hvor de ansatte er tatt ut i streik får levert varer og
andre produkter som er nødvendige for å opprett-
holde driften.

En bransje-
organisasjon organi-

serer arbeidstakere eller arbeidsgivere innen en
bestemt bransje eller yrkesgruppe. Se også fagfor-
bund.

Inntekt før skatt og (eventuelt)
andre avgifter er trukket fra.

Verdien av et lands
samlede produksjon av
varer og tjenester i ett år.

Oversikt over en
persons utdan-
ning, arbeidser-

faring og annen informasjon som er relevant for en
(potensiell) arbeidsgiver. En CV legges med jobb-
søknaden. Curriculum Vitae er latin og betyr levnets-
løp.  

Bedriftsintern opplæring

Bedriftsoverenskomst

Bedriftsutvalg

Bemanningsplan

Blokade

Blaalid-
utvalget

Boikott

Bransjeorganisasjon

Brutto-
inntekt

Bruttonasjonal-
produkt
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Kirsten Leth Nielsen
Avdelingsleder ved
Det flerspråklige
bibliotek /
Deichmanske
bibliotek

Arabiske barnebøker fra Deichmanske
bibliotek i Oslo til Johan Jørgen Holst
Park i Gaza

Det hele started våren 1998 på Deichmanske
bibliotek. Bror til Johan Jørgen Holst, Pål Holst
visste at Det flerspråklige bibliotek hadde en stor
samling av arabiske bøker. Nå lurte han på om vi
kanskje hadde bøker som vi ikke lengere trengte.

Johan Jørgen Holst Park, et kultursenter for barn,
bygget til minne om Johan Jørgen Holst, skulle
bl.a. inneholde et bibliotek og til det trengtes det
bøker. Det var med stor glede at vi kunne plukke
ut en mengde arabiske barnebøker fra magasinet
vårt. Barnebøker som både var i god stand og med
aktuelt innhold. Ekstraeksemplarer av bøker som
nå var «til overs» fordi størrelsen og bredden i

den arabiske samlingen etterhvert har endret
etterspørselen.

Bøkene ble sendt til Gaza og en dag i oktober lå
det en invitasjon til den offisielle åpningen av
kultursenteret i vår postkasse. Invitasjonen ble
behørig hengt opp på avdelingsleders oppslags-
tavle med følgende kommentar. «Vi får nøye oss
med den vakre invitsjonen, (...) og være beæret
over å bli invitert. Det er lite sannsynlig at vi
noensinne vil få anledning til å besøke Gaza.»

Hvem kunne da vite at det to år etter skulle by
seg en anledning i forbinnelse med IFLA-konfe-
ransen i Jerusalem. Da Pål Holst ble forespurt om
et besøk var mulig rett før konferansestart, var
det ikke nei i hans munn. I løpet av et par dager
hadde han fått istand en avtale med myndighe-
tene i Gaza. Vi ville bli hentet ved Erez, grensen
mellom Gaza og Israel av en representant fra
myndighetene, for deretter å bli vist rundt i Gaza
med besøk til Johan Jørgen Holst Park som
hovedattraksjon.

Gaza - en by og «et land» på størrelse
med et frimerke

I turistguidene står Gaza omtalt som et område
man ikke besøker uten «å være invitert». Med
sine 1.3 millioner innbyggere på et område som er
fra 6-10 kilometer bredt og 46 km langt er Gaza
et av verdens tettest befolket områder. Stripen
huser 8 flyktningeleirer. 75% av Gazas befolknin-
gen er flyktninger og 46% er under 15 år!

Kontrastene er store i Gaza og de avspeiler på
mange måter den stemning som preger hele

Det er tidlig mandag morgen - tredje dagen av IFLA 2000. Vi er 14 personer fra
Skandinavia som møtes ved Damaskus gate, en av de syv portene som fører inn
til Jerusalems gamleby og en av de vakreste. Stedet er ikke tilfeldig valgt. Por-
ten er en av de mest kjente og den ligger i skjæringspunktet mellom Øst- og
Vest-Jerusalem. På dette stedet kan man i ro og mag betrakte det yrende folkeliv
og ved selvsyn oppservere hvor forskjellige den jødiske og arabiske kultur er. Det
er imidlertid ikke det som er vårt mål. Dagen er satt av til et besøk til Johan
Jørgen Holst Park i Gaza.

Norske, svenske, dan-
ske og kanadiske bi-
bliotekarer, pluss en
norsk forfatter, blir
mottatt på den be-
rømmelige  grensa
mellom Israel og
Gaza i august i år, av
Mohannad Al-
Shawwa fra den kom-
munale administra-
sjon i Gaza. (Foto:
Geir Rise)

Bibliotekfolk besøker
Johan Jørgen Holst Park
i Gaza under årets IFLA-møte
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regionen. Vakre hvite sandstrender med
middelhavet så langt øyet rekker side om side
med overbefolket flyktningeleire med en bolig-
standard som vi nesten ikke kan forestille oss.
Glade, nysgerrige og interesserte barn som kappes
om å komme i kontakt med oss side om side med
med «små voksne» som fornemmer alvoret og
konfliktene rundt seg og som ønsker å vise oss
det.

Johan Jørgen Holst Park

Gaza by har ca. 400.000 innbyggere og ligger ikke
langt fra grensen. Vi blir varmt mottatt av
Mohannad Al-Shawwa, representant for byens
myndigheter. At vi er dobbelt så mange som
varslet tar han med stor ro. Etter å ha presset oss
inn i to biler kjører vi direkte til Johan Jørgen
Holst Park som ligger i Tuffah, en av de fattigste
bydelene. Området rundt senteret er ryddig og
velholdt sett i forhold til resten av omgivelsene.
Vi får senere vite at det er takket være japanske
yen at infrastrukturen rundt senteret er oppgra-
dert .

Senteret er vakkert og ligger der som en oase for
områdets barn. Det norske flagget veier på
flagstangen ved inngangen. Litt spesielt vil nok
de fleste tenke, men vi har sett flagg fra mange
forskjellige nasjoner veie på mange bygg på veien
til senteret. Dette er måten Gaza viser sin takk
på, for økonomisk støtte til å bygge opp området
etter mange års forfall under Israelsk okkupasjon.

Bibliotek og datarom

Inne på senteret blir vi ønsket velkomne av
senteres leder. Det er tydelig at vi er ventet og at

barna er godt forberedt. Senteret inneholder
bibliotek, datarom, musikkrom, en topp moderne
teater- og filmsal og uteområder for sports-
aktiviteter. Biblioteket er lite, men meget hygge-
lig innredet og velutstyrt med relativt mange nye
bøker, tegneserier og cd-rom.

Vår guide forteller at alle kan låne bøker med seg
hjem såfremt de har lånekort. Lånekortet koster
en symbolsk sum. På den måten skjønner barna at
det forplikter å låne, og at bøkene skal levers
tilbake etter endt bruk, blir vi fortalt. Det er
utarbeidet klare mål for biblioteket. Ved å bruke
biblioteket skal barna lære å bli glade i å lese, de
skal oppleve høytlesning, og de skal lære om sin
egen palestinske kultur og om resten av verden.

Datarommet er velutstyrt med 30 datamaskiner,
alle tilknyttet internett. Når vi er på besøk er det
«jentedag». Selvom vår guide forteller at jenter
og gutter vanligvis deltar side om side i de
forskjellige aktiviteter, er det tydelig at jentene
som jobber ved maskinene er blitt så store at
kjønnssegregering nok er det mest vanlige. Også
her er det utarbeidet målsettinger for aktivite-

tene. Datamaskinene skal brukes
både til lek, kreativ utfoldelse og
utdanning.

Nysjerrige nordmenn besøker biblioteket i Johan
Jørge n Holst Park i Gaza: F.v. direktør ved UB i Oslo
Jan Erik Røed, forfatter og ytringsfrihetsaktivist
(m.m.) Mette Newth, NBFs generalsekretær Tore
Andersen og Kirsten Leth Nielsen, leder for fremmed-
språklig bibliotek på Deichman. (Foto: Geir Rise)

Palestinske barn i flyktningleiren Beach Camp nord i Gaza-
stripen. Her er bibliotek ett av de utallige tilbudene som
glimrer med sitt fravær. Derfor er det så positivt med
initiativ til å starte kultursentre med bibliotek, både for
den fastboende befolkning og flyktningebefolkningen.
Johan Jørgen Holst Park fylte absolutt et behov i dette
svært tettbefolkede område.  (Foto: Geir Rise)
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Musikk, dans og teater

Senteret har, som nevnt egne rom for både
musikk, dans og teater og også for disse aktivite-
ter er det utrarbeidet klare mål. Gjennom musikk,
dans og drama skal barna lære om egen og vestlig
kultur. De skal skape sitt eget band og de skal
være verter for musikk- og teatergrupper fra
andre byer og land. Barna er ivrige etter å vise
oss hva de kan.

Vi blir først invitert inn i musikkrommet der en
gruppe barn med palestinske flagg synger sangen
til Arafat. En liten gutt med stort talent og dypt
engasjement griper oss alle med sin sang. Har vi
ikke forstått det før forstår vi det nå - livet i
Gaza dreier seg om mer en kampen for det daglige
brød. Vår guide viser stolt fram teatersalen med
plass til 300 personer og med topp moderne lys-
og lydutstyr.

Lekeplass, basketballbane og
kunstpaviljong

Ute blir vi mødt at ivrige unger som
vil vise fram de fine dukker og
masker de har laget. I kunst-
paviljongen er det stadig aktiviteter i
gang innen maling, tegning og
forming. Som overalt ellers i verden
er barna opptatt av sportsaktiviteter,
og det store området utenfor pavil-
jongen, omgitt av en tribune, gir rik
anledning for det.

Heldigvis er heller ikke leken glemt.
En stor lekeplass med mange leke-
redskaper sikrer at barna også kan få
anledning til frilek.

Barn og unge bygger landet

Det er ikke uten grunn at senteret driver aktiviter
på så mange forskjellige felt og med så uttalte
målsettinger. Et sitat fra en av Johan Jørgen
Holst taler illustrer hvor viktig han mente barn og
unges utdannnig er for et lands utvikling: «For å
bygge opp et land trengs et fundament og funda-
mentet er landets barn og ungdom. Dersom det
ikke blir satset på landets barn og ungdom hva
gjelder utdanning og sunde aktiviteter har landet
ingen framtid».

800 barn i alderen 6 til 15 år er innom senteret
daglig i følge vår guide. Så er det bare å håpe at
alle disse barna får anledning til å nyttiggjøre seg
tilbudene ved Johan Jørgen Holts senter. Å håpe
at de får utvikle seg til konstruktive medborgere
som kan bringe Gaza og de andre selvstyre-
områdene framover i årene som kommer.

I bussen tilbake til Jerusalem senker stilheten seg
over forsamlingen. Det har vært en uforglemmelig
dag med mange sterke inntrykk. Alle har vi blitt
litt klokere.Vi er blitt tatt imot med varme og stor
gjestfrihet. Vi har sett vakre strender og nye
flotte bygg.Vi har fått servert et herlig arabisk
måltid i en hyggelig restaurant. Vi har besøkt
overfylte boligmråder og overbefolket flyktninge-
leire. Vi har sett vakre israelske bosettinger
omgitt av pigtråd og vakttårn med bevæpnet
vakter. Vi har hørt om moren som sammen med
sin datter ble skutt og drept på vei hjem, fordi de
ble «forvekslet» med terrorister. Vi har fått et lite
innblikk i hvor komplisert situasjonen er i områ-
det.

Jeg sitter igjen med det store spørsmålet: Er det
virkelig mulig å skape fred med de ramme-
betingelser vi har vært vitne til her? 

De står opp midt på
natta for å komme
grytidlig på jobb i
Israel. Og de er ikke
hjemme før ved sol-
nedgang. To ganger
om dagen må titu-
senvis av palestin-
ske arbeidere fra
Gaza gjennom den
n e d ve r d i g e n d e
grense-passeringa
ved Erez. Bibliotek-
folket som besøkte
Gaza under årets
IFLA-konferanse
kunne observere
dette på avstand,
for vi kunne bruke
VIPenes grense-
passering. (Foto:
Geir Rise)

Gaza by har ca. 400.000 innbyggere og de nye kommunale
selvstyremyndighetene har nok å gjøre. Under vårt besøk i
august ble vi varmt mottatt av Mohannad Al-Shawwa, re-
presentant for byens myndigheter. I  løpet av noen timer
ble vi transportert rundt for å se på hva Gaza har å by på:
flyktningeleire, badestrender, israelske settlements. (Foto: Kir-
sten Leth Nielsen)

4
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NB! Det tas
forbehold om feil.

 Tid Sted  Arrangement  Arrangør

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

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

HiO/JBI, NOLUG, UBO

1.-12. Bergen BergenLitteraturfestival Kulturby 2000 Div.

2.-3. Oslo Videregående kurs i FrontPage BRODD

4. Bergen Menneske og maktene. Ein litteratur-
konferanse om møtet mellom lesar og verk

Hordaland fylkesbibliotek

7. Oslo MultiMedia på Internett og CD-ROM NTNU - Infosøk

8. Oslo Informasjonskvalitet i Internett og fag-
databaser

NTNU - Infosøk

9. Oslo Søkekurs i BIBSYS-databasene NTNU - Infosøk

9.-10. Bergen Myndabok – Billedbok – Kuvakirja ;
Nordisk seminar om billedbøker

Ord & Bilde

10. Oslo Informasjonskvalitet i Internett og fag-
databaser

NTNU - Infosøk

13.-19. Hele Norden Skumringstime - Barnet i Norden (Nordisk
bibliotekuke)

PR-foreningen for nordiske biblioteker

16.-17. Lillehammer Oppvekst og IT Høgskolen i Lillehammer og Lilleham-
mer kommune

23. Oslo Dagsseminar om regional bibliotekutvikling NBF og Fylkesbiblioteksjefkollegiet

Mai

2001

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

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

IFLA

August

Desember

30.5-1.6 Reykjavik 11. nordiske konferansen for informasjon
og dokumentasjon (Nord IoD, 11)
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SOGN OG FJORDANE
FYLKESKOMMUNE
FYLKESBIBLIOTEKET

IT- KONSULENT / WEB-KONSULENT
100% fast stilling

Sogn og Fjordane fylkesbibliotek søkjer etter IT-konsu-
lent/web-konsulent.

Hovudarbeidsområdet vert IT-støtte ved dagleg drift og
utvikling av web-sider for fylkesbiblioteket og Kultur-
nett/Biblioteknett.

Fylkesbiblioteket nyttar det Unixbaserte hushaldnings-
systemet Bibliofil og Word tekstbehandling. I web-pro-
duksjon nyttar vi Front Page. Vi driftar web-hotell for
biblioteka i fylket.

Vi ønskjer søkjarar som har
� relevant IT-kompetanse
� interesse og syn for design og god skriftleg

framstillingsevne
� gode samarbeidsevner og evne til sjølvstendig arbeid
� godkjend bibliotekarutdanning eller anna relevant høg-

skuleutdanning

Stillinga kan evt. delast av to personar 50/50%.

Stillinga vert plassert som konsulent i lønsramme 11, l.st.
33-39.

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få av
fylkesbiblioteksjef Solveig Bjordal.
Tlf. 57 72 18 88, e-post solveig@sf.fylkesbibl.no

Web-adresser:
http://www.sf.fylkesbibl.no
http://sognogfjordane.kulturnett.no

Søknad med CV og godkjende vitnemål og attestar skal
sendast til:
Sogn og Fjordane fylkesbibliotek
Førdehuset
6800  FØRDE

Søknadsfrist 20. november 2000.

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
AUST-AGDER FYLKESBIBLIOTEK

Vikariat som

BIBLIOTEKKONSULENT

Ved Aust-Agder fylkesbibliotek er det ledig et vikariat i
inntil 100% stilling som bibliotekkonsulent med arbeids-
oppgaver innenfor feltet barn/unge. Engasjementet vil ha
en varighet på 1/2 år med muligheter for forlengelse. Et-
ter ønske fra den som blir tilsatt, kan stillingsstørrelsen
reguleres og tilsettingsperioden justeres tilsvarende.

Vedkommende vil få ansvar for fylkesbibliotekets
veiledningstjeneste overfor kommunene innen saksområ-
det, og for tiltak i forbindelse med litteraturformidling for
barn og unge i bibliotek, skoler og barnehager. IT brukt
som verktøy i denne sammenheng er aktuelt.

Det søkes primært etter fagutdannet bibliotekar med ek-
samen fra Høgskolen i Oslo eller tilsvarende utdanning.
Søkere med annen relevant høgre utdanning vil eventuelt
bli vurdert.

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner i lønnsramme 11,
st.kode 6112 distriktsbibliotekar, evt. st.kode 6559 kon-
sulent for søkere uten bibliotekarutdanning. Ansettelse
skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende
reglement og tariffavtaler, herunder 2% pensjonsinnskudd.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kst. fylkesbibliotek-
sjef Ruth Skjævestad, tlf. 37 01 39 22, eller e-post:
ruth@aa.fylkesbibl.no

Søknad med attester, CV og referanser sendes innen 20.
november 2000 til
Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617
4809  ARENDAL

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

Ta en titt på vår utgivelsesplan på side 2 og våre annonsepri-
ser på side 3. Neste gang du skal jakte på en bibliotekar kan
du trygt ta kontakt med oss!

Jakt på kollegaer?
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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:



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



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

Sitatet:
«The prospect of millions of books in the Alexandrian libraries of the modern world being
metamorphosed into «data» anytime soon is unlikely. However, the hostility among large
numbers of librarians to history as represented in millions of printed pages is a subject
worthy of sustained reflection.»

Stan A. Hannah og Michael H. Harris i “Inventing the Future : Information Services for a
New Millennium”. - Ablex, 1999. 


