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Lederen har ordet

Siri Sjursen
Forbundsleder

Godt nytt år!

Bibliotekarforbundet går nå inn i avsluttende fase i perioden 1999-2001. Vi er i innspurten med forberedelser
til landsmøtet i april. Forbundsstyret vil presentere flere tunge og, håper vi, interessante, organisasjons-
relaterte saker. Ved årsskiftet er ingen saker tilflytt utenfra.

Våre søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige har gjennomført sine landsmøter/kongresser høsten 2000. Det
danske Bibliotekarforbundet ble grundig dekket og referert av Erling Bergan i nr.12/00. Vi gratulerer Jakob
Winding med gjenvalg som leder! Jeg deltok med stor interesse på DIK-förbundets kongress i Stockholm 2.-
3.desember. Vi gratulerer også Britt Marie Häggström med en ny periode som leder av DIK-förbundet!

Både i Danmark og i Sverige taes en lørdag og søndag i bruk, og dagene gjennomføres med høyt og intenst
aktivitetsnivå. Vi hørte ingen motforestillinger mot å anvende deltakernes fritid!

Landsmøteperiodene i våre naboland er på tre år. DIK-møtet vedtok å begrense sentrale tillitsverv til tre
perioder á tre år. Det er høy gjennomsnitts alder også i DIK-styrelsen, som derved  representerer bred og høy
kompetanse. Kun ett nytt styremedlem var foreslått. DIK-förbundet er en paraplyorganisasjon for flere del-
foreninger innen informasjons- og kunnskapsformidling og –bevaring – deriblant Bibliotekarförbundet og
Sveriges Museimannaförbund. I en ABM-tid er det særlig interessant å se hvordan disse organisasjonene finner
et felles grunnlag i visjon, målprogram og virksomhetsplaner.

Den lengste og mest spennende debatten dreide seg om første frase i en ny visjon: ”DIK er Sveriges viktigaste
fackförbund” – og videre: ”Som partner, rådgivare och företrädare medverkar DIK till att varje medlem är
efterfrågad och värderad i ett kunskapsintensivt välfärdssverige.” Her legges det opp til en ny, offensiv holdning
og en ny giv versus samfunnets vektlegging av kunnskaps- og kompetansebygging. Ingen husmannsånd kan
spores her! Men dette uttrykk for en forsterket selvbevissthet ble for drøy kost for delegatene. Resultatet kan
leses på DIKs vevside.

Hele 15 saker var sendt inn fra delforeninger og enkeltmedlemmer. Av disse kom seks fra DIKs studentråd.
Studentene er bl.a. opptatt av karriereveiledning, utdanning og yrkesutvikling, bedre praksisperioder og
muligheter for utdanning og jobb i utlandet, og dessuten holdningsskapende arbeid. Alle ble godkjent.
Rekruttering av studentmedlemmer er en utfordring i Norge. Så også i Sverige. Fagforeningene må ta inn over
seg de unges interesser og behov. Det er en allmenn situasjon for hele fagbevegelsen.

Bibliotekarforbundet har stor turnover av tillitsvalgte. Dette kan være både godt og vondt. Bra fordi forbundet
profiterer på at mange medlemmer etter hvert besitter kompetanse og erfaring i arbeidslivets spilleregler. Noe
som genererer større engasjement og forståelse for fagforeningsarbeidets muligheter. Ikke så bra fordi det tar
tid å bygge slik kompetanse og erfaring. Først når den tillitsvalgte har gått noen runder i forhandlings-
manesjen og i ulike arbeidslivsrelaterte situasjoner, kan hun yte sitt aller beste. BF har mange, ferske og unge
tillitsvalgte hvert år. Og det går svært bra! Dere har mye å bidra med, også i et perspektiv som strekker seg
noe lenger enn et par år.

Å ivareta demokratiet i organisasjonen står sentralt i våre naboland, som i Norge. Her er vi særlig opptatt av
geografisk representasjon. Kanskje det er vel så viktig å vektlegge engasjerte og interesserte representanter
som er villige til å ta en økt for å påvirke og utvikle forbundet i framtiden? Et forbundsstyre som represente-
rer bredden av yrkesutøvere i bibliotek- og informasjonsfagene, alle sektorer og ikke minst flere generasjoner,
er viktige moment når et nytt forbundsstyre skal velges. Valgkomitéen er i gang med arbeidet. Se dere om i
det kollegiale landskapet etter gode kandidater. Og nøl ikke med å melde deg selv, om du har lyst og mye på
hjertet! 
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Bibliotekarforbundet har all grunn til å være fornøyd med
årets lokale forhandlinger. Med forbehold om at det enda er
noen medlemmer som ikke har rapportert lønnsendringer,
kan vi oppsummere følgende: Totalt har vi fått 848 lønns-
trinn, fordelt på 33 i statlig sektor og 815 lønnstrinn i kom-

munal sektor, medregnet Oslo kommune. I kroner utgjør dette kr.
3 668 000,-, basert på gjennomsnittsverdien av sprangene mellom
lønnstrinnene fra 22-50.

Nå er det alltid slik at noen vil være mindre fornøyd med egen
uttelling enn andre - og med god grunn. Selv om de fleste bibliotek-
sjefer blant BFs medlemmer nå har minimum lønnstrinn 34, og en
god del har oppnådd den magiske grensen på lønnstrinn 40, be-
finner fremdeles noen få seg i området fra 28 til 33. Av ulike
grunner har ikke alle reist krav. Da er det i hvert fall ikke mulig å
hjelpe dem. Bibliotekarforbundet har tre brudd på prinsippet om
biblioteksjef ikke under minimums lønn for avdelingsleder biblio-
tek. Dette prinsippet har vi vunnet fram med tidligere. Ankenemd
trer i arbeid en gang utpå nyåret. I forbindelse med anke er det
viktig å huske at arbeidsgivers siste tilbud står ved lag, selv om vi
skulle tape. Uansett utfall av ankene og noen svake resultater til
tross: La oss holde fast ved at det kommer nye sjanser etter dette!

En annen gruppe som BF har jobbet hardt for gjennom flere år, er
skolebibliotekarene. Det er
vår mening at
avdelingslederkoden er
den rette for disse stillin-
gene. I mange fylker er
denne stillingskoden kon-
sekvent tatt i bruk. Men i
Oslo og enkelte andre fyl-
ker sitter en aksept for
skolebibliotekarens faglige
og organisatoriske leder-
status i skolen langt inne.
Det er krevende og slitsomt
å forhandle år etter år uten
å få gjennomslag. Før neste
sentrale oppgjør, våren
2002, vil BF sentralt jobbe
direkte mot arbeidsgiver-
siden. Vi bør avkreve en
forklaring på denne steile
holdningen. BF har også
gått til brudd som gjelder
ny kode for skole-
bibliotekarene i ett fylke.
Denne anken skal vi bruke
for det den er verdt. Nye
oppgaver i forbindelse med
utlån av lærebøker i vide-
regående skole, skal bru-

Resultater fra lokale forhandlinger høsten 2000

Gratulerer bibliotekarer!
Gratulerer BF!

En liten boks i
Amsterdam

Amsterdam har utviklet seg til å
bli en høyteknologisk multimedia-
by, som huser tallrike informa-
sjons-,  kommunikasjons- og
teknologiselskaper. Flere store sel-
skaper har slått seg ned i byen og
flere er ventet, skriver Jyllands-
Posten. Men baksiden av medaljen
er at det regionale el-selskapet i
Nederland, NUON, verken har til-
strekkelig infrastruktur eller per-
sonale til å håndtere den nye si-
tuasjonen. Det store strøm-
forbruket kombinert med den
økende it-veksten truer nå strøm-
nettet. Det mest skremmende er at
Watergraafsmeer, det mest betyd-
ningsfulle knutepunktet for data-
kommunikasjon og infrastruktur på
det europeiske kontinent, ligger
nettopp i Amsterdam. 80 prosent
av all europeisk datatrafikk går
igjennom denne liten boksen...

Blåtannfeber
rett rundt hjørnet

Siden 1998 har it-bransjen, og da
spesielt mobilselskapene, mast om
den kommende trådløsteknologien,
Bluetooth. Etter stadige utsettel-
ser og komponentproblemer regner
selskapene med at 2001 blir det
store Bluetooth-året,  melder
Computerworld. Det var det sven-
ske firmaet Ericsson som først kom
opp med en konkret idé om en ny
industristandard for trådløs kom-
munikasjon basert på radionett i
1994.  Mobilutviklerne ville finne
et rimelig trådløst grensesnitt mel-
lom mobiltelefoner og tilbehør.
Siste ledd i sambandet mellom en
kommunikasjonsenhet og mobil-
nettverket var en såkalt
«multicommunicator link», MC
link. Det viste seg at denne
kortbølgetilknytningen kunne bru-
kes ti l  langt mer enn mobil-
telefoner. Om ikke lenge kan du

SIRI SJURSEN
Forbundsleder

- Selv om de fleste biblioteksjefer
blant BFs medlemmer nå har mini-
mum lønnstrinn 34, og en god del
har oppnådd den magiske grensen
på lønnstrinn 40, befinner fremde-
les noen få seg i området fra 28 til
33, oppsummerer forbundsleder Siri
Sjursen etter årets lokale forhand-
linger. (Foto: E. Bergan)
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kes som brekkstang. Selvsagt også alt som vedrører
nye læringsmetoder med konsekvenser for skole-
bibliotekets rolle.

I statlig sektor har det vært mange krav om endring
av stillingskoder. BF har ikke fått gjennomslag for
alle disse som ønsket. Bruk av stillingskoder henger
sammen med arbeidsoppgaver, funksjon og plass i
organisasjonen. Dette er tema som ikke må ligge
død mellom oppgjørene, men må arbeides med i alle
sammenhenger der biblioteket er involvert gjennom
hele året. Lokale planer om lønnspolitikk og stillings-
strukturer skal en være obs på.

Hvordan har det gått med krav om kompensasjon
for lesetid? Dette er et tema for lokale særavtaler eller individu-
elle ordninger. BF savner tilbakemeldinger om noen skulle ha prøvd
seg og fått eller ikke fått gjennomslag på dette grunnlaget.

Ved lokale forhandlinger må tillitsvalgte foreta prioriteringer og
helst vise at årets krav inngår i en langsiktig strategi for lønnsut-
vikling. Dette vet vi BFs tillitsvalgte gjennomfører mange steder
på en meget profesjonell og overbevisende måte. Og det gir uttel-
ling - ikke bare i penger, og ikke bare for egne medlemmer. Ar-
beidsgivere lar seg overbevise og imponere over BF-tillitsvalgtes
systematikk og saklige håndtering av forhandlingsarbeidet - i den
grad at også andre ansatte i bibliotekene nyter godt av denne
enestående formen for markedsføring og synliggjøring av biblio-
tekenes virksomhet. Dette er ingen overdrivelse, men fakta som
bygger på konkrete resultater. Hatten av og stor takk for en
formidabel innsats!

Vi skylder også kolleger fra andre forbund en takk for å stille opp
for våre medlemmer, når vi av en eller annen grunn blir forhin-
dret fra å møte ved forhandlingsbordet med egne representanter.
Også i framtiden vil gode samarbeidspartnere være viktig og nød-
vendig. Organiseringen av arbeidslivets parter er i endring. Det
kan bli enda viktigere å kunne forholde seg til nye konstellasjo-
ner, nye forhandlingsmodeller og med det nye utfordringer for
organisasjonene og de tillitsvalgte. Med god skolering og tettere
oppfølging skal Bibliotekarforbundet ta høyde for å mestre det
som måtte komme! BFs forhandlere høsten 2000 er vår beste  ga-
ranti. 

nemlig bruke den samme telefonen
enten du er hjemme, på jobb eller
på reise. Elektronisk utstyr som pc-
er, skrivere, mobiltelefoner, mo-
dem, hodetelefoner,  bi lde-
prosjektører, lokalnettverk kan
også kommunisere med hverandre
ved hjelp av Bluetooth-standarden.
Men for at dette skulle bli en stan-
dard for hele it-bransjen var «lille»,
men dyktige Ericsson tvunget til å
få med seg andre selskaper. I mai
1998 ble Ericsson, Nokia, IBM,
Toshiba og Intel enige, og året et-
ter kom Microsoft med. Nå meldes
det at rundt 1.900 teknologi- og
elektronikkselskaper vil bruke
Bluetooth-teknologien i sine nye
produkter, tjenester og løsninger.

I dag er det gjerne infrarøde strå-
ler som benyttes til trådløs kom-
munikasjon, for eksempel fra en
bærbar til en stasjonær pc. Infra-
rød-mottakere er rimelige, men har
begrenset rekkevidde og er svært
retningsfølsomme. Radiobølger har
langt større rekkevidde enn
infrarøde stråler. De kan trenge
gjennom vegger og andre materia-
ler og knyttes opp mot mange inn-
retninger samtidig, uten krav til
inngripen fra brukeren. Dette kan
gjøre det mulig f.eks. å rette en
lomme-pc mot en hvilken som helst
skriver hvor som helst for å ta en
utskrift, forutsatt at driverne for
de to enhetene stemmer overens.
For sender og mottaker i  et
Bluetooth-nett må ha en form for
«mellomvare», et grensesnitt som
behandler dataene i begge ender.
Hvordan dette vil bli i praksis, er
ennå uklart.

Luftgrensesnittet for Bluetooth
stiller store krav, men gir også
svært spennende perspektiver. Det
er meningen at systemet om kort
tid skal kunne anvendes i hele ver-
den, og det skal støtte både tale,
bilder og data. Radioen må være
bitteliten, slik at den kan puttes
inn i små, bærbare enheter som
mobiltelefoner, hodetelefoner og
lomme-pc-er. Rekkevidden for en

Arbeidsgivere lar seg overbevise
og imponere over BF-tillits-
valgtes systematikk og saklige
håndtering av forhandlings-
arbeidet - i den grad at også an-
dre ansatte i bibliotekene nyter
godt av denne enestående formen
for markedsføring og synliggjør-
ing av bibliotekenes virksomhet.
Dette er ingen overdrivelse, men
fakta som bygger på konkrete
resultater, sier Siri stolt om BFs
korps av lokale tillitsvalgte.
(Foto: E. Bergan)
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Bluetooth-radio er om lag 10 me-
ter. Overføringshastigheten på
Bluetooth blir 1 Megabit per se-
kund. Hvis man trekker fra
administrasjonsoppgavene på net-
tet, blir den effektive hastigheten
rundt 0,6 Mbit/sek. ekspertene
mener at dette er nok til å over-
føre MP3-lyd eller video av litt dår-
lig kvalitet overført til en pc.
Computerworlds redaksjon har det
siste året besøkt telecom-messer
rundt i verden og spår at marke-
det oversvømmes av Bluetooth-pro-
dukter i løpet av 2001.

Mangelfull indisk
informasjonslov

»The Indian Freedom of Information
Bill 2000" er under behandling i det
indiske parlamentet for tida. Loven
er positiv på mange måter, men i en
rekke spørsmål følger den ikke in-
ternasjonale standarder, uttaler
ARTICLE 19. Lovens evne til effek-
tivt å garantere allmenhetens rett til
kunnskap og informasjon er spesielt
mangelfull på to viktige områder, sier
ARTICLE 19.

For det første sørger den ikke for en
uavhengig gjennomgang av avslag på
å få se tilbakehodt informasjon. Dette
betyr at avgjørelser om frigivelse el-
ler ikke av informasjon ligger full-
stendig i myndighetenes hender.  For
det andre har sentrale etterretnings-
og sikkerhetsorganisasjoner, i tillegg
til en rekke andre, blitt unntatt fra
de generelle bestemmelsene i loven.
Dette undergraver i betydelig grad lo-
vens muligheter til å gi allmenheten
rett til informasjon. For ytterligere
analyser av «The Indian Freedom of
Information Bill 2000», kan du se på
h t t p : / / w w w. a r t i c l e 1 9 . o r g /
docimages/883.htm.

ARTICLE 19 er en organisasjon opp-
kalt etter paragraf 19 i Menneske-
rettighetserklæringen. De arbeider
internasjonalt for å bekjempe sen-
sur, og fremme ytringsfrihet og til-

Månedene går og Akademikernes Fellesorgani-
sasjon (AF) nærmer seg sin avslutning. I reali-
teten ble organisasjonens skjebne beseglet da
AF hadde sitt representantskapsmøte 21. juni i
fjor. Men formelt skal vedtaket fattes på AFs re-

presentantskapsmøte 16. januar i år. Og virkningsdatoen skal være
en gang til sommeren.

Ettersom tariffoppgjøret i fjor likegodt gjorde seg ferdig med hele
den to-årige tariffperioden i en jafs, er det først når det drar seg
til mot oppgjøret i 2002 at forbundene må sørge for å høre hjemme
et sted. Det er viktig å være med i forberedelsene til et hoved-
oppgjør. Det er nok ønskelig å være med i en hovedsammenslutning
høsten 2001, og fra januar 2002 må det nok sies å være svært
viktig.

Alle de 18 forbundene i rest-
AF er ute og sonderer mu-
lighetene for tida. De to
store har sitt eget opplegg
gående med politiet. For
Sykep le i e r f o rbundets
57.000 medlemmer og
Lærerforbundets 38.000
medlemmer ønsker i ut-
gangspunktet ikke å ha med
seg de mindre yrkesgrup-
pene fra AF, når de skal
sette sammen sin nye
hovedsammenslutning med
Lærerlaget og Politiets
Fellesforbund. De resterende
21.000 medlemmene i rest-
AF fordeler seg altså på 16
forbund, de fleste av dem
mindre enn Bibliotekar-
forbundet. Noen banker for-
siktig på hos Akademikerne,
men der åpner de ikke døra
på gløtt engang. Ingen flere
halvstuderte akademikere
der i gården, kun hovedfag
må vite.

Noen vurderer å se på helt
nye konstellasjoner, der
selvstendige forbund som
NITO og Farmasøytene kan
være medspillere. Men slike
ideer er neppe levedyktige.
Andre ser på mulighetene

Hvilken hoved-
sammenslutning
for BF?

ERLING BERGAN
Redaktør

LO er en koloss, med sine 160 ansatte i LOs sentrale appa-
rat og 100 LO-ansatte fordelt på fylkene. Som den desi-
dert største hovedorganisasjonen, har den kraft og stør-
relse til å øve reell innflytelse på samfunnspolitikken. Det
var et av hovedpoengene til Ståle Dokken, da han skulle
gjøre LOs hoser grønne blant lokallagsledere i Bibliotekar-
forbundet. (Foto: E. Bergan)



... spaltelangs ...

... spaltelangs ...

7Bibliotekaren       Nr 1/20017Bibliotekaren       Nr 1/2001

gang til offentlig informasjon. Or-
ganisasjonen har sitt hovedkvarter
i London.

Nye anslag mot
uavhengige bibliotek
på Cuba

En organisasjon som hevder å være
eksil-representanter for «Cubas
uavhengige bibliotek» sendte ut en
appell rett før jul for internasjo-
nale protester mot det de omtaler
som nye anslag mot de uavhengige
bibl iotekarene. «Directorio
Revolucionario Democratico
Cubano», som organisasjonen kal-
ler seg, hevder at to av grunnleg-
gerne av den uavhengige bibliotek-
bevegelsen på Cuba, Ramon Colas
og Berta Mexidor, ble arrestert 21.
desember på jernbanestasjonen i
byen Santiago øst på øya.

Ramon Colas, har blitt arrestert før,
og i 1999 ble han utpekt som
samvittighetsfange av Amnesty
International. Hvor han holdes
fengslet nå, er ikke kjent.
«Directorio Revolucionario
Democratico Cubano» hevder at ar-
restasjonene i desember var ment
å forstyrre et regionalt møte for
uavhengige bibliotekarer berammet
til Santiago. Til tross for arresta-
sjonene, skal møtet ha blitt gjen-
nomført uten ytterligere innblan-
ding,

Siden 1998 skal mer enn 60 uav-
hengige bibliotek ha blitt etablert
på Cuba. Målsettingen skal være å
tilby folk usensurert litteratur. I
følge en rapport utgitt av IFLAs
ytringsfrihetskontor FAIFE i 1999,
har cubanske myndigheter forsøkt
å undertrykke de uavhengige bi-
bliotekarene med en kampanje av
trusler, skremsler, forstyrrelser, ut-
sendelser, kortvarige arrestasjoner
og beslagleggelser av bok-
donasjoner og boksamlinger. IFLA
har oppfordret cubanske myndighe-

ved å gå solo. Det er
nok ikke usannsynlig
at noen gjør det for en
periode. Men i lengden
vil det være svært pro-
blematisk. Arbeidsgi-
ver har neppe så mye å
gi de som kommer tus-
lende inn sist til for-
handlingsbordet.

Da gjenstår YS og LO
som aktuelle hoved-
sammenslutninger.
Noen forbund bruker
store ressurser til å ut-
arbeide fyldig bak-
grunnsmateriale for
valg av hoved-
sammenslutning. Når
dette legges fram for
medlemmene, er det
sikkert nyttig og infor-
mativt. Men det er in-
gen tvil om at mage-
følelser spiller en vel så
stor rolle når det gjel-
der valget mellom LO
og YS. Det er mye poli-
tikk og gamle erfarin-
ger. Spesielt for en god
del bibliotekarer i BF, for mange av oss har tunge minner å dra på
fra medlemskap i Kommuneforbundet eller KFO. Det er mange som
sier: «Dit vil jeg i hvertfall ikke tilbake!»

Så da BF-ledelsen innkalte lokallagslederne til møte i slutten av
november, var det med en viss spenning at man samtidig invi-
terte representanter for LO og YS til å komme og orientere om
sine hovedorganisasjoner og BFs eventuelle plass i dem. De kunne
nok ikke gjøre noe med magefølelsene som en del hadde. Men de
kunne avklare noen viktige spørsmål: Hvis vi søker, vil vi komme
inn? Vil vi i tilfelle inngå i organisasjonen som selvstendig for-
bund? Hvilke organ vil vi få plass i internt i organisasjonen? Hvil-
ken kontingent vil vi måtte betale?

De virkelig store spørsmålene, som f.eks. hvilken prioritet hoved-
organisasjonen gir til tariffkrav fra en høgskolegruppe som vår,
kunne vi selvfølgelig også stille. Men svarene på den typen spørs-
mål er jo åpne for alle, ved å følge med på hvordan tariffoppgjø-
rene har utviklet seg de siste årene, og hvordan ulike medlems-
grupper har reagert på ledelsens tariffpolitikk. Så det har mindre
verdi å invitere representanter for LO og YS til å gi innøvde gode
svar på noe som er til allmenn beskuelse gjennom media.

Det var to høytstående og proffe representanter LO og YS hadde
sendt til oss. Både Tore Holme fra YS og Ståle Dokken fra LO svarte
godt for seg, og viste interesse for BF som mulig nytt medlemsfor-
bund. Hos begge ville vi nok ganske raskt fått et positivt svar på
en eventuell søknad om medlemskap. Begge ville nok tatt oss inn
som selvstendig forbund. Begge organisasjoner så ut til å ha en
gryende interesse for høgskoleutdannede som medlemmer, men
det er nok i YS at et BF fra eller til ville spille størst rolle. I begge
organisasjoner ville vi måtte samarbeide (og konkurrere) med store
allmenne forbund for offentlig ansatte, spesielt på kommunal sek-
tor. Men lillesøsterforholdene til hhv. Norsk Kommuneforbund i

Både YS og LO så ut til å ha en gryende interesse for høgskole-
utdannede som medlemmer. Men det er nok i YS at et BF fra
eller til ville spille størst rolle. Det var inntrykket BF-erne
satt igjen med etter at Tore Holme hadde presentert YS for
oss. At 51.000 hjelpepleiere går ut av YS og søker seg mot
Norsk Kommuneforbund og LO, har ikke unngått BF-medlem-
menes oppmerksomhet. Dette er et forhold som styrker YS i
kampen om å profilere seg som de høgskoleutdannedes orga-
nisasjon. (Foto: E. Bergan)

�
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LO og KFO i YS vil uansett ikke kunne løses på forhånd, men
gjennom kvaliteten og styrken i det arbeidet som BFs sentrale og
lokale tillitsvalgte gjør når vi er innenfor. Og denne problemstil-
lingen vil nok BF ha lettere for å takle i YS enn i LO. Det var det
mange som kommenterte i pausen under møtet.

At Norsk Helse- og Sosialforbund (NHS), med sine 51.000 hjelpe-
pleiere og omsorgsarbeidere, omsider har vedtatt å gå ut av YS og
søke mot Norsk Kommuneforbund og LO, har ikke unngått BF-
medlemmenes oppmerksomhet. Dette er et forhold som styrker
YS i kampen om å profilere seg som de høgskoleutdannedes orga-
nisasjon.

Kontingenten i AF er høy. Det er det mange som har ment lenge.
For BF har det kostet rundt en kvart million kroner i året. Det var
derfor av interesse å høre hvilken kontingent vi ville få ved med-
lemskap i LO og YS. Ståle Dokken fortalte at til LO skal
medlemsforbundene betale 0,2 prosent av lønnsmassen, dvs. at
BF kan regne omtrentlig å betale kr. 400,- årlig pr. medlem, litt
avhengig av om de er i full jobb eller ikke. Noen nøyaktig kalkyle
på dette for BFs drøyt 1000 medlemmer er ikke gjort. Men om
man trekker fra studentmedlemmer og ikke-yrkesaktive, og juste-
rer ned for en del medlemmer som ikke har full stilling, kommer
man likevel neppe under dagens kontingentnivå til AF.

YS har i dag en annen kontingentstruktur, basert på to elementer.
Den ene delen er en kontingent til YS sentralt, på kr. 77,50 pr. år
pr. yrkesaktivt medlem. Den andre delen er til den enkelte YS-
seksjon (stat, kommunal, privat), og den utgjør kr. 13,- pr. med-
lem pr. år i kommunal sektor, kr. 130,- pr. medlem pr. år i statlig
sektor og kr. 35,- pr. medlem pr. år i privat sektor. I tillegg kom-
mer en grunnkontingent for BF som helhet til YS Seksjon Kom-
mune på kr. 3000,- pr. år. For BF skulle summen av dette bli rundt
100.000 kroner pr. år.

Når kontingenten til YS er såpass mye lavere, betyr det at det
sentrale apparatet er relativt mindre i YS enn i både LO og AF. Det
er 16 personer ansatt i YS-sekretariatet, 1 ansatt i Seksjon Kom-

mune og 6 ansatt i Seksjon
Stat. Når YS har sin ekstraor-
dinære kongress i februar, reg-
net Tore Holme med at tiltak
for å samle disse administra-
sjonene ville stå høyt på dags-
orden. Men en tidligere eta-
blert politikk med å kompen-
sere for et lite sekretariat med
å bruke ressursene i det en-
kelte forbund når det var na-
turlig, ville stå ved lag. Denne
formen for blandingsressurser,
både egne ansatte og andre
som inngår i nettverk, frem-
hevet Holme som som viktig
for YS.

LO er til sammenligning en ko-
loss, med sine 160 ansatte i LOs
sentrale apparat og 100 LO-an-
satte fordelt på fylkene. Som
den desidert største hoved-
organisasjonen, har den kraft
og størrelse til å øve reell inn-
flytelse på samfunns-

ter til å stoppe forfølgelsene og
appellert til andre organisasjoner
å fordømme undertrykkingen av de
uavhengige bibliotekarene.

DANIDA med reisestøtte
til IFLA-møtet også
i 2001

IFLA har kunngjort at DANIDA (dan-
skenes NORAD) også i år tilbyr reise-
stipend til et antall delegater fra ut-
viklingsland som ønsker å delta på
IFLA-konferansen i Boston i august.
Det er unge fagutdannede bibliote-
karer med minimum 5 års erfaring fra
bibliotekarbeid, som vil bli prioritert.
Komiteen som skal dele ut stipen-
dene vil også tilstrebe en balanse
mellom de forskjellige bibliotekariske
arbeidsområdene.

Det er IFLAs prosjekt for bibliotek-
utvikling i tredje verden - ALP
(Advancement of Librarianship
Programme) - som tar imot og be-
handler søknadene som kommer inn.
Årsaken til at akkurat DANIDA har
en slik ordning, stammer fra dengang
IFLA-konferansen ble holdt i Køben-
havn i 1997.

Mette-Marit og
bibliotekene

Det var 1. desember 2000. Det var
den dagen Stortinget skulle debat-
tere ABM-meldinga. Men mediene
hadde viktigere ting å bedrive enn
å stå stand-by på Løvebakken. Det
kan de angre bittert på. Spesielt
pressefotografene lot et stort øy-
eblikk ga tapt for ettertiden.. For
da møtet skulle begynne, gikk det
et historisk sus gjennom salen som
selv arkiv, bibliotek og museer ikke
kan forårsake. Her var det ikke bare
nasjonens kultur og informasjon
som skulle organiseres og bringes
videre i en ny tid. Nei, her gjaldt
det faktisk at mora til Marius skulle

�

Spørsmålet om hvilken hovedorganisasjon BF skal søke
seg inn i etter at AF blir nedlagt, engasjerer tillits-
valgte i BF. Her forbundsleder Siri Sjursen (tv.) og
lokallagsleder Ingebjørg Aagre i Agder BF, i en pause
under høstens lokallagsledermøte, der både YS og LO
fikk presentere seg og svare på spørsmål om Bibliotekar-
forbundets eventuelle plass i organisasjonen.
(Foto: E. Bergan)



... spaltelangs ...

... spaltelangs ...

9Bibliotekaren       Nr 1/20019Bibliotekaren       Nr 1/2001

gifte seg! Stortingspresident Kir-
sti Kolle Grøndahl meddelte (i følge
referatet) følgende til de tilstede-
værende representantene og de
fraværende journal istene og
pressefotografene:

Dagsorden (nr. 24):
 1. Innstilling frå familie-, kultur-

og administrasjonskomiteen om
Kjelder til kunnskap og opp-
leving - Om arkiv, bibliotek og
museum i ei IKT-tid og om
bygningsmessige rammevilkår
på kulturområdet
(Innst. S. nr. 46 (2000-2001),
jf. St.meld. nr. 22 (1999-2000))

 2. Referat

Ærede representanter!

Fra Hans Majestet Kongen har Stor-
tingets president i dag mottatt føl-
gende meddelelse:

«Ærede Stortingspresident.

Jeg har herved den glede å kunne
meddele Stortingets President og
Norges Storting at jeg, etter å ha
søkt råd hos Statsministeren, og
gjennom ham den norske regjering,
hermed gir mitt samtykke til at min
kjære sønn,  Kronprins Haakon, i
dag inngår forlovelse med Mette-
Marit Tjessem Høiby.

Harald R»

Norges største avis VG tok det his-
toriske øyeblikk på kornet i sitt
oppslag 2. desember. Ikke det med
bibliotekenes framtid, men det med
at mora til Marius skulle gifte seg:
«Også stolene i presselosjen sto
tomme. Ingen ante noenting. I sa-
len skulle det bare foregå en de-
batt om arkiver, biblioteker og
museer.»

Om ikke fotografene fikk foreviget
øyeblikket, kan bibliotekene i det
minste arkivere avis-klippet. Un-
der emneordet Mette-Marit...

politikken. Det er
i den sammen-
hengen forholdet
til Arbeiderpar-
tiet blir begrun-
net, uten at dette
gjør forholdet
mindre proble-
matisk for de
fleste av BFs
medlemmer. Uan-
sett hvilket parti
vi stemmer på
ved valgene.
Fagforen ings-
politikk er én
ting, partipoli-
tikk burde være
noe annet.

Det ble ikke for-
søkt med noen
konklusjon eller
p r ø v e -
avstemming etter
at lokallags-
lederne hadde
møtt LO og YS.
Men kommentarene kan kanskje grupperes i tre typer, alt etter
hvem det er som kommer med dem. De som var medlemmer av
Norsk Kommuneforbund/LO før BF ble etablert, vil i hvert fall
ikke tilbake dit. De som var medlemmer av KFO/YS før BF ble
etablert, vil i hvert fall ikke tilbake dit. Og de som er for unge til
å ha noen slik forhistorie å drasse på, har et mer avslappet for-
hold til valget, men heller i retning av å velge YS.

BF-sekretariatet skal arbeide videre med alternativene. Etter BFs
vedtekter er det bare landsmøtet som kan vedta inn- og utmel-
delse av hovedsammenslutninger. Slike vedtak må fattes med 2/3
flertall. Det kan derfor være naturlig at landsmøtet i april fatter
et vedtak i saken. Men med den turbulens som er rundt
hovedorganisasjonene nå, kan det være grunn for BF å vurdere
om saken bør avgjøres seinere på året. Og det kan kanskje være
en dyr form for demokrati å måtte innkalle til ekstraordinært
landsmøte et halvt år etter det ordinære, for å fatte et vedtak
som kanskje vil vise seg ikke å være spesielt kontroversielt innad
i BF. Så landsmøtet i april bør vurdere en vedtektsendring på
dette punktet.

Jeg har fått noen spørsmål om hva Bibliotekaren egentlig har
skrevet om hovedorganisasjonsspørsmålet det siste halve året, etter
at AF-oppløsninga ble vedtatt. Fra og med juli-nummeret har det
hver måned kommet stoff som på ulikt vis belyser situasjonen
med et nedlagt AF, nye mulige konstellasjoner og situasjonen i de
andre hovedsammenslutningene. Det er bare å bla bakover for å
finne stoff om hva som skjer med forsikringene våre, medlemstall
i AF-forbundene fordelt på sektor, forhandlingssituasjonen etter
AF-nedleggelsen, osv. I oktober-nummeret hadde vi dessuten en
fyldig omtale fra et orienteringsmøte vi var medarrangører til sist
høst, der LO, YS og Akademikerne fikk fortelle om vilkårene for
rest-AF-forbund i sine hovedorganisasjoner. Men det jeg kanskje
savner i bladet nå, er leser-innlegg i sakens anledning. For i dette
spørsmålet er det vel mange BF-medlemmer som mener ganske
mye?  

Lokallagslederne tok imot informasjonen de fikk fra YS og LO,
stilte spørsmål tilbake og diskuterte friskt i pausene. Men noen
endelig konklusjon ble ikke trukket under møtet i november. Den
kommer tidligst på Bibliotekarforbundets landsmøte i april. Her
ser vi tre lokallagsledere i ivrig samtale. Fra venstre Turid Samset
(leder i Telemark BF), Aasa Storlien (leder i Nordland BF) og
Guri Sivertsen Haugan (leder i Trøndelag BF).
(Foto: E. Bergan)
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Mitt navn er Veslemøy Grinde Karlsen. Jeg
er 32 år, bosatt på Tynset i Nord-Østerda-
len og er bibliotekar både i folkebibliotek
og skolebibliotek. Da jeg kom til Tynset for
fire år siden var jeg det eneste medlemmet

i BF i distriktet. De andre var medlemmer i Kommuneforbundet. Nå
er vi tre på Tynset, med et berettiget håp om å få med et par til fra
distriktet i løpet av kort tid. Jeg ble valgt til leder for lokkallaget for
Hedmark og Oppland i mars.

Tirsdag 28. november var jeg for første gang på lokallagsledermøte i
BF’s lokaler i Lakkegata i Oslo. Til stede på møtet var lokallagsledere
fra hele landet, ledelsen i BF og representanter fra hovedstyret.
Tema for møtet var blant annet BF’s fremtidige organisering. Ledel-
sen var interessert i å høre hvordan lokallagene fungerer i dag, og
hvordan vi stilte oss til Erling Bergans notat og hans forslag til
endring av organisasjonsstrukturen.

Jeg føler at meningsutvekslingen forløp greit og uanstrengt. Det var
ikke flere til stede enn at alle fikk komme med sine synspunkter.

Inntrykk fra mitt
første lokallags-
ledermøte

VESLEMØY GRINDE KARLSEN
Lokallagsleder Hedmark/Oppland BF

- Det er tydelig et behov for mer skolering av de tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass.
Men mange har vanskeligheter med å være borte fra jobben i så lang tid som grunnkurs for
tillitsvalgte varer, sier Veslemøy Grinde Karlsen, lokkallagsleder i Hedmark/Oppland BF.
Hun ser mange som er usikre på hvordan de går frem i forkant av lokale forhandlinger. -
Jeg er enig med ledelsen i at mer av ressursene må føres ned på tillitsvalgtnivå. Dette er
helt klart en utfordring for BF, sier Veslemøy Grinde Karlsen.  (Foto: E. Bergan)

Kulturrådet i gang
med å vurdere
innkjøpsordninga

Norsk kulturråd har engasjert to
utredere som skal undersøke
innkjøpsordninga for norsk skjønn-
litteratur. Arbeidet startet sist høst
og kan resultere i en omlegging
allerede inneværende år. Mari Fin-
ess, seksjonsleder for litteratur i
Norsk Kulturråd, forteller til Klas-
sekampen at hovedsiktemålet med
utredningen er å finne ut om
innkjøpsordninga lever opp til de
opprinnelige målsettingene, som
ble fastsatt da den ble opprettet i
1965. Dessuten skal ordningas le-
gitimitet gjennomgås. Kulturrådet
vil finne ut hva den betyr og hvil-
ken aktelse den har i forskjellige
miljøer.

- Den største utfordringa er fort-
satt å få ordninga fullfinansiert.
Den har for eksempel ikke fått
kompensasjon for den stadige pris-
stigninga. Midlene våre har heller
ikke økt tilsvarende i forhold til
titteltallet fra forlagene, og på bak-
grunn av det hevder forlagene at
ordninga ikke møter utviklinga i
norsk litteratur, sier Finess.

Hun har ikke inntrykk av at øk-
ningen i antall påmeldte titler til
innkjøpsordningen har gått ut over
kvaliteten på bøkene fra de seriøse
forlagene.

- Det er ikke der problemet ligger.
Men det er blitt en skarpere kon-
kurranse mellom forlagene når det
gjelder rekruttering av nye forfat-
tere. Dette betyr gjerne flere tit-
ler, og det er ikke lett å være det
første forlaget som sier stopp, sier
seksjonsleder Mari Finess til Klas-
sekampen.
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Det å møte andre lokallagsledere var veldig nyttig,
og det er egentlig synd at møtet kommer først et-
ter at jeg har sittet snart ett år. Aktiviteten vari-
erer fra lokallag til lokallag, avhengig av antall
medlemmer og aktivitetsnivå generelt, men jeg fikk
en følelse av at de frustrasjonene vi sliter med er
gjengs. Det er vanskelig å få til noe særlig aktivi-
tet mellom årsmøtene. Lange avstander og travle
bibliotekarer gjør at det er vanskelig, og kanskje
også unødvendig, å samle medlemmene til møter
mellom årsmøtene.

Jeg har denne høsten fått mange henvendelser fra
tillitsvalgte i våre to fylker, og dette er selvfølgelig
positivt. Så å si alle henvendelsene var spørsmål i
forbindelse med lokale forhandlinger. Det er helt
tydelig at det er her medlemmene har størst for-
ventninger til BF. Mange sitter alene på arbeids-
plassen sin, og vet ikke hvordan de går frem i for-
kant av lokale forhandlinger. Flere hadde for ek-
sempel ikke meldt fra til sin arbeidsgiver om hvem
som var tillitsvalgt for BF, og de hadde dermed ikke
fått den informasjonen som er nødvendig.

Det er usikkerhet blant medlemmene om hvem som
skal forhandle for dem, og jeg har fått flere spørs-
mål om jeg som lokallagsleder kan gjøre dette. Det
har jeg sagt nei til av flere årsaker. Jeg er selv
tillitsvalgt på begge arbeidsplassene mine, og har
egentlig nok å gjøre med det i perioden hvor de
lokale forhandlingene foregår. Mange arbeidsgivere
vil heller ikke godta at det kommer noen utenfra
for å forhandle. Dessuten er avstandene i våre to fylker så store, og
kommunikasjonene så dårlige, at jeg ville brukt uforholdsmessig
mye av arbeidstiden og fritiden min. Jeg tror ikke at mine arbeids-
givere hadde vært særlig begeistret for det.

Det er tydelig at det er behov for mer skolering av de tillitsvalgte på
den enkelte arbeidsplass, men mange har vanskeligheter med å være
borte fra jobben i så lang tid som grunnkurs for tillitsvalgte varer.
Uansett er vi så få BF’ere på den enkelte arbeidsplass i Hedmark og
Oppland at de fleste må regne med å ta vervet som tillitsvalgt på et
eller annet tidspunkt. Jeg er enig med ledelsen i at mer av ressur-
sene må føres ned på tillitsvalgtnivå. Dette er helt klart en utfor-
dring for BF.

Vi hadde også besøk fra LO og YS, som kom for å informere om hva
de kan tilby Bibliotekarforbundet. Valg av ny hovedorganisasjon er
noe som opptar meg og sikkert de fleste andre medlemmene våre,
men jeg synes det er veldig vanskelig å ta stilling til hva som er best
for BF. Personlig er jeg skeptisk til medlemsskap i LO. Jeg tror ikke
at LO først og fremst taler de høyskoleutdannedes sak. Ellers stiller
jeg meg avventende til denne saken, og stoler på ledelsen i BF i
deres videre arbeid

Etter mitt første lokallagsledermøte sitter jeg igjen med en positiv
følelse. Møtet ble ganske hektisk siden vi skulle gjennom mye på
veldig kort tid, men tiden ble i hvert fall godt utnyttet. Først og
fremst fikk jeg inntrykk av at ledelsen var svært interessert i våre
meninger om viktige saker. Det er også positivt å treffe BF’ere fra
andre deler av landet og knytte nye kontakter.  

Veslemøy Grinde Karlsen er bibliote-
kar både i folke- og skolebibliotek
på Tynset i Nord-Østerdalen. Da hun
kom dit for fire år siden var hun det
eneste BF-medlemmet i distriktet. -
Nå er vi tre på Tynset, med et beret-
tiget håp om å få med et par til fra
distriktet i løpet av kort tid, sier hun.
(Foto: E. Bergan)

Ny litteraturliste
fra Finlandsbiblioteket

Finlandsbiblioteket har utgitt et
hefte med «Nye bøker 2000».
Finlandsbiblioteket er Finnmark
fylkesbiblioteks avdeling for finsk
og finlandssvensk litteratur i ori-
ginal og i oversettelse, litteratur
om Finland i original og i overset-
telse, og finskspråklig bibliotektje-
neste i Norge. Finskspråklig biblio-
tektjeneste i Norge er en statlig
tjeneste, oppretta i 1984 og lagt
til Finnmark fylkesbibliotek, avde-
ling Vadsø. Brukergrunnlag er ca
6000 personer fra Finland bosatt i
Norge, fast og midlertidig, dessu-
ten nordmenn med finsk/kvensk
som morsmål, elever som får un-
dervisning i finsk som andrespråk
i grunnskolen (i Finnmark ca 1000
elever), og finskstuderende på alle
nivå. I 1999 mottok Finnmark fyl-
kesbibliotek bestillinger på finske
bøker fra bibliotek i 75 kommuner.
Biblioteket har 12 000 bøker for
barn og voksne til utlån. Se ellers
http://www.fm.fylkesbibl.no/fm/
finsk/ for mer informasjon.

LO og YS vurderer
statlig samarbeid

Lederen for de statsansatte i LO vil
utrede hvordan han kan samarbeide
bedre med konkurrenten YS, melder
Aftenposten. I de statlige
lønnsoppgjørene har LO og YS veks-
let mellom samarbeid og uvennlig
konkurranse. Nå vil Morten Øye, som
leder LO Stat, at de to organisasjo-
nene lar Forskningsstiftelsen FAFO
utrede nye samarbeidsformer. Som en
symbolsk gest inviterte han leder i
YS Stat, Britt Brestrup, til kartell-
konferansen på Gol i desember. På
samme måte var han selv gjest da
Yrkesorganisasjonenes Sentralfor-
bund (YS) hadde et lignende arran-
gement måneden før.
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Møtet for lokallagslederne i BF gikk pent og
rolig for seg i Lakkegata 28.11.2000. Som ny
og motvillig valgt lokallagsleder for Oslo og
Akershus hadde jeg kanskje ventet meg litt
mer sus i serken. Internasjonalen ble ikke

avsunget og ingen var ville i blikket eller aggressive i ordvalget
over arbeidsgivere av ymse slag. Skaprebellen i meg var som sagt
litt skuffet, men som den skikkelige bibliotekaren jeg er, ble jeg
veldig beroliget over hvor ordentlig fagforeningsarbeid synes å
være, selv blant de frelste! Det er underlig hva filmer og bøker
gjør med fantasien!

Det var bred enighet om at lokallagene i sin nåværende form kan
legges ned, men vi trenger  et lokalt ledd av et eller annet slag
som kan ha en koordinerende og informerende rolle. Nedleggelse
ble foreløpig lagt på is til vi har valgt ny hovedorganisasjon.

Ja hvilken hovedorganisasjon skal vi velge?
Etter å ha hørt innleggene til YS og LO er jeg
vel like usikker. Som gammelt medlem av
Kommuneforbundet og dermed LO har jeg ikke
mye entusiasme for dem, og det gjaldt flere
på møtet. Ståle Dokken fra LO reklamerte
varmt med at han hadde Ole Gunnar Solskjær
som medlem– den reklamen skjøt over mål!
Tore Holme fra YS var også en veltalende
mann, men begeistringen sto ikke i taket et-
ter hans innlegg heller. I alle fall er vi hjerte-
lig velkommen begge steder! Akademikerne
vil jo ikke ha oss! Jeg håper mange møter
opp på årsmøtene i lokallagene slik at valg
av hovedorganisasjon drøftes skikkelig.

Når det gjelder lokallaget i Oslo/Akershus gjør
jeg oppmerksom på at vi faktisk har penger
igjen. Styret har akkurat godkjent en søknad
fra BF på Deichmanske bibliotek om tilskudd
til å drive vervekampanje blant de ansatte.
Styret i Oslo/Akershus synes dette var et flott
tiltak og vi oppfordrer andre tillitsvalgte til å
kaste seg inn i kampen om midlene. Har du/
dere en ide som kan gi BF i Oslo/Akershus
flere medlemmer eller oppmerksomhet etc. og
du/dere trenger finasiell støtte, så send en
søknad til styret i Oslo/Akershus. Vi er posi-
tive så lenge ideen er god og pengene strek-
ker til.

Jeg traff hyggelige og engasjerte kolleger på
møtet, og det er alltid trivelig. Jeg sitter igjen
med inntrykket av at mange gjør en flott inn-
sats for lønnsnivået og prestisjen til
bibliotekaryrket og det er sannelig godt for
oss som tar livet mer med ro. 

CATHRINE UNDHJEM
Lokallagsleder Oslo/Akershus BF

Ordentlig fagforenings-
arbeid, men ventet meg
litt mer sus i serken

Skaprebellen i meg var som sagt litt skuf-
fet, men som den skikkelige bibliotekaren
jeg er, ble jeg veldig beroliget over hvor
ordentlig fagforeningsarbeid synes å være,
selv blant de frelste, sier Cathrine Undhjem,
leder i Oslo/Akershus BF, etter lokallags-
ledermøtet i november.
(Foto: E. Bergan)

LOs nestleder Gerd-Liv Valla kommer
fra LO Stat, og i sin kampanje for å
markere seg som lederkandidat har
hun satt opp fusjon mellom YS og LO
som et viktig mål. LOs Norsk Kom-
muneforbund har allerede et tett
samarbeid med Norsk Helse- og
Sosialforbund. Dette forbundet er på
vei ut av YS og trolig over til LO. Men
både Øye og Brestrup legger vekt på
at målet først og fremst må være å
finne bedre samarbeidsformer. Sam-
menslåing står ikke på dagsordenen
i første omgang. For eksempel kan
det bli snakk om en teigdeling slik
at man slipper å konkurrere om med-
lemmer, skriver avisa.

Spår CD-død

CD-plater kan være historie innen
fem år, som følge av den nettbaserte
musikkteknologien. Resultatene fra
en undersøkelse på vegne av selska-
pet Creative Labs viser at hele 37
prosent av voksne mellom 20 og 25
år sier de kommer til å slutte å kjøpe
CD-er før 2005, skriver Nettavisen.
33 prosent sier de tror de eier en
«virtuell platesamling» innen fem år,
hovedsaklig basert på nedlastet ma-
teriale fra internett. 14 prosent av
de spurte hadde aldri lastet ned mu-
sikk fra nettet.

Bredbånd

Marerittet for alle som drar bred-
båndskabler langs jorda, er en ny
teknikk som gjør kabelen overflødig.
Nå ved årsskiftet kan dette bli reali-
teten i USA. Da får de fleste ameri-
kanere mulighet til å surfe på intern-
ett via parabol, melder NTB. Selska-
pet Starband, med blant annet Mi-
crosoft i ryggen, er det første i ver-
den som kan tilby toveis-
kommunikasjon fra hjemme-PC. Tek-
nikken er allerede prøvd av 10.000
kunder, før den lanseres kommersi-
elt.
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BF har etterhvert blitt
en organisasjon av en
viss størrelse. Det er
nok av de fagforbund
som er større enn oss,

men vi må likevel ta det seriøst at vi har årsbudsjett på flere
millioner og flere personer ansatt på hel- eller deltid. Selv om
forbundets viktigste arbeid alltid må ligge på medlemmenes lønns-
og arbeidsforhold, er det nødvendig fra tid til annen å ta en gjen-
nomgang av en del interne forhold. Slik er det til en viss grad med
BF nå.

Styremøtet 27. november i Oslo hadde en del slike saker til be-
handling. Og det samme gjaldt telefonmøtet som styret hadde 15.
desember.

Til styremøtet 27. november var det full oppslutning, bortsett fra
Richard Madsen som hadde forfall. I hans sted kom Ola Eiksund
som vara. Fra sekretariatet møtte Birgitta Lund-Grønberg og Er-
ling Bergan. Etter den sedvanlige gjennomgangen av tidligere
møtereferater, var det BFs regnskap for 3. kvartal som sto først på
dagsorden. Forbundet har tatt i bruk nytt og mer krevende regn-
skapsprogram, og arbeidet med å komme ajour med å legge inn
alle bilag har pågått intenst i BFs sekretariat i høst. Organisasjons-
sekretær Birgitta Lund-Grønberg har lagt ned en betydelig ar-
beidsinnsats på dette området, og hun redegjorde for arbeidet
med nytt regnskapsprogram, ny kontoplan og ny revisor. Styret
tok den muntlige redegjørelsen til etterretning, men beklaget at
ikke 3. kvartals regnskap forelå enda. Men det skulle foreligge til
behandling på telefonmøte 15. desember.

Neste sak gjaldt prosedyrer for hvordan lønnsforhandlinger skal
gjennomføres for BFs egne ansatte. Saken ble lagt fram av BFs
nestleder Hanne Fosheim. Det ble vedtatt at slike lønnsforhand-
linger skal forberedes og ledes av økonomiutvalget. Økonomi-
utvalget skal forhandle lønn og andre arbeidsforhold direkte med
den enkelte BF-ansatte som motpart. Resultatet legges så fram
for styret. Slike lokale forhandlinger («5.1 forhandlinger» i kom-
munal sjargong. «2.3.3-forhandlinger « i statlig sjargong) skal
legges til første halvår etter sentrale oppgjør.

Så hadde styret en konkret lønnssak blant egne ansatte å be-
handle som neste sak. For tidligere på året hadde både forbunds-
leder og redaktør fått sin lønn fastsatt av forbundstyret. I august
behandlet styret en mer prinsipiell vurdering av lønnsnivået til
forbundsleder, men utsatt behandlinga av andre BF-ansattes lønn.
Den vurderinga forelå ikke til oktober-møtet, men da måtte de
foreta redaktør-ansettelsen, og dermed fastsettelse av redaktø-
rens lønn. Først i november kom så justeringa av organisasjons-
sekretærens lønn, en rekkefølge som ikke gjenspeiler annet enn
at styret har bygd sten på sten for å aksle rolla som seriøs ar-
beidsgiver. Lønnsplasseringene i BF er dermed blitt slik ved inn-
gangen til 2001: Forbundsleder Siri Sjursen har l.tr. 46 i full stil-
ling, organisasjonssekretær Birgitta Lund-Grønberg har l.tr. 41 i
full stilling, redaktør  Erling Bergan har l.tr. 45 i full stilling,
redigerer Anja Angelskår Mjelde har l.tr. 41 i 10 % stilling, og
web-redigerer Hanne Fosheim har l.tr. 41 i 10 % stilling.

Forbundsstyrets
to møter før jul

ERLING BERGAN
Redaktør

�

Svensk UB oppgir
e-publisering

Et posjekt med elektronisk fullte-
kstpublisering av juridisk forlag-
sprodusert pensumlitteratur, et
delprosjekt innen rammen av det
større och overgripende prosjektet
”Det virtuella biblioteket” på
Stockholms universitetsbibliotek
og delvis også et ansvarsbibliotek-
prosjekt initierat av BIBSAM, ble
avsluttet i fjor høst. Det viste seg
at «ett flertal hinder satte käppar
i hjulet för genomförandet». Først
og fremst var det klart etter sam-
taler med Norstedts Juridik, forla-
get som dominerer utgivelser av
juridisk pensumlitteratur ved
Stockholms universitet med en
markedsandel på ca 80%, at even-
tuelle tillatelser for Stockholms
universitetsbibliotek til å publisere
de opphavsrettsbeskyttede tek-
stene ville bli alt for kostbart.
Norstedts Juridik har dessuten en
egen godt utviklet avdeling som
sysler med elektronisk publisering
og distribution. Det gjør Stock-
holms universitetsbiblioteks rolle
mindre interessant for forlaget.

Astrid Lindgren
på internett

Nå kan du lese om Pippi Lang-
strømpe, Emil og Brødrene Løv-
hjerte på internett. På forfatterens
egen hjemmeside. I forbindelse
med sin 93-årsdag åpnet nemlig
Astrid Lindgren sin første offisielle
hjemmeside før jul. Adressa er
www.astridlindgren.se. Her kan du
lese beskrivelser av de ul ike
rollefigurene og utdrag fra bøkene.
Du kan høre forfatteren lese utdrag
fra noen av bøkene sine. Det er en
fyldig biografisk del, der du kan
følge forfatteren fra hun ble født
som Astrid Anna Emilia Ericsson i
1907 på gården Näs, nær Vimmerby
i Småland, til hun 93 år gammel
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Styret behandlet også en revisjon av forbundets budsjett for 2001.
Forslagene fra forbundsleder gjaldt mindre justeringer, og styret
godkjente forslaget med en mindre endring. Selv om kontrollen
med økonomien er rimelig god i BF, er det åpenbart et behov for
tydeligere modeller som viser hvordan f.eks. lønnsoppgjør eller
kontingentjusteringer slår ut på det totale budsjettet. At BF skif-
ter hovedsammenslutning i løpet av 2001 slår først skikkelig ut
på 2002-budsjettet, og da trolig med et et hyggelig sekssifra be-
løp i reduserte utgifter.

Forbundsstyret hadde enda mer intern økonomi å hanskes med.
For de fikk seg forelagt referat fra det nyoppnevnte økonomi-
utvalgets første møte. Et sett med retningslinjer for økonomi-
utvalget ble vedtatt, med en tilføyelse om at utvalget skal konti-
nuerlig lete etter innsparing i utgifter og økning i inntekter.

Det nærmer seg tid for nytt landsmøte i BF, og saker som skal opp
der kommer til behandling i forbundsstyret i forveien. Den store
gjennomgangen kommer på styrets møte i slutten av januar. Men
allerede i november tok de fatt i flere saker. En av dem gjaldt
kriterier for medlemskap i BF. Et forslag om å åpne for medlem-
skap fra bibliotekansatte med høyere utdanning, men uten
bibliotekarutdanning, falt ikke i så veldig god jord. Men det vir-
ket ikke helt uaktuelt for styret å foreslå at BF løsriver sine
medlemskapskriterier noe fra det spesifikke vekttallskravet som
biblioteklovas forskrifter setter til kommunale biblioteksjefer. Men
saken blir lagt fram på nytt på neste styremøte, til ny realitets-
behandling.

Neste sak gjaldt den årlige planen for tidsskriftet «Biblioteka-
ren». Redaktøren presenterte et notat om drift av bladet i 2001,
og ett om retningslinjer for bladet. Begge deler ble godkjent av
styret, og dermed er datoplan, annonsepriser, abonnementspris,
budsjettfordeling, o.l. fastlagt for inneværende år.

En annen landsmøtesak som var oppe til behandling, gjaldt fast-
setting av kontingentsatser for neste landsmøteperiode. Nåvæ-
rende kontingent er på 1,3 % av medlemmenes bruttolønn, med
kr.1.992,- pr. år som nedre grense og kr. 3.300,- pr. år som øvre
grense. For ikke-yrkesaktive koster medlemskapet kr. 250,- pr. år,
og for studenter kr. 100,- pr. år. Styret vurderte forskjellige alter-
nativer for økte kontingentsatser, med bakgrunn i lønnsøknin-
gene som de fleste medlemmene har opplevde gjennom flere år.
BFs kontingentsatser har stått stille de siste fire årene. Forbunds-
styret vedtok i denne omgang bare følgende: «Forbundsstyret fore-
slår en justering av kontingenten på landsmøtet 2001 med
virkningstidspunkt 1.7.00. AU utarbeider saksdokument til første
styremøte 2001 med konkret forslag.»

Som en siste «landsmøtesak», var spørsmålet om et førseminar
dagen før landsmøtet oppe til vurdering. Som aktuelle tema ble
lønnsdannelse og lønnspolitikk foreslått. Frank Aarebrot og en
representant fra danske BF ble nevnt som eventuelle foredrags-
holdere. Det vil bli lagt fram et konkret forslag med budsjett til
neste styremøte.

BF har noe som kalles OU-stipend, akkurat som alle andre fagfor-
bund. Midlene skal brukes til skolering og utvikling av medlem-
mene og deres kompetanse. Styret vedtok å avsette kr.45.000 til
OU-stipend 2001 for medlemmer i KS-området, og kr.15.000 til
OU-stipend for medlemmer i statlig sektor. Søknadsfrist for begge
ble satt til 1.mars 2001.

Styret tok videre for seg en møteplan for våren. Det blir styremø-
ter 26. januar, 23. mars og 19. april (om morgenen før landsmø-
tet). Videre må det nye forbundsstyret som landsmøtet velger den

�

fremdeles ikke har fått Nobelpri-
sen i litteratur, som hun vel hadde
fortjent.

Her kan du også lese historien om
hvordan det franske forlaget som
ga ut Pippi Langstrømpe i 1951,
sensurerer heftig og stryker det
mest provoserende og anarkistiske.
Blant annet ville de ikke ha et
omslag som viste hvordan Pippi
løfter en hest på strake armer, men
ønsket heller at hun løftet en li-
ten ponni! Først i 1995, etter at
en kritisk avhandling var skrevet
om den franske Pippi-oversettel-
sen, fikk franske barn mulighet til
oppleve Pippi i Astrid Lindgrens
egen versjon.

Digital fagforening
for IT-proletarer

Norsk Grafisk Forbund (NGF) tar
opp kampen om medlemmer innen
»den nye økonomien». I løpet av
våren lanseres en digital fagfore-
ning. Foreningen blir fullstendig
nettbasert. I startfasen er den
dessuten fullstendig fri for tillits-
valgte og vanlige medlemsmøter,
melder IT-avisen. Det er satt av to
millioner kroner til prosjektet, som
er ute på prøve i to år, opplyses
det fra El- og IT-forbundet.

NGF er det første LO-forbundet som
satser på nettet for å fange nye
medlemsgrupper. Vervingen retter
seg i første rekke mot multimedia-
bedrifter og reklamebyråer - ar-
beidstakere som primært kan gå
inn i NGFs nye tariffavtale for
informasjonsbransjen.  Både nett-
stedet og foreningen skal drives fra
NGF sentralt. Forbundets kolleger
i Sverige har gode erfaringer etter
et tilsvarende opplegg de to siste
årene. Det svenske søsterforbundet
har primært beskjeftiget seg med
arbeidsvilkår, lønn, utdanning og
forsikring.
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20. april, belage seg på to-dagers styremøte og -seminar 28. og
29. mai. Ellers var det enighet om at hovedstyrets medlemmer
skal reise rundt og delta på lokallagenes årsmøter og informere
om aktuelle landsmøtesaker.

Ny organisasjonsmodell er en sak som trolig vil vekke debatt på
landsmøtet. Egentlig ligger det ikke an til så store formelle end-
ringer, men kanskje heller at det blir tattt noen første skritt på
veien mot et annet tyngdepunkt i BFs lokale arbeid. For utgangs-
punktet er et ønske om prioritere de lokale tillitsvalgte høyere,
på bekostning av en del formalia i lokallagene. Styret har ennå
ikke konkludert, men registrert synspunktene som er lagt fram
og notert seg tilbakemeldinger fra lokallagslederne som var sam-
let til møte dagen etter styremøtet. Et ad hoc utvalg med Guri
Sivertsen Haugan, Anne Woje og Erling Bergan skal lage et doku-
ment som presenteres på neste styremøte.

Ellers var det naturlig at forbundsleder Siri Sjursen ga en kort
muntlig redegjørelse for høstens lokale forhandlinger. Mye hardt
og godt arbeid har resultert i en rekke resultater det går an å
være stolte av. Selvfølgelig er det en del skuffelser også, det må
ethvert fagforbund regne med. Men det er likevel en klar tommel
opp for BFs innsats og resultater i de lokale forhandlingene.

Telefonstyremøtet 15. desember ble hovedsaklig satt opp for å
behandle BF-regnskapet for tredje kvartal 2000. Tallene var klare
og sendt ut på forhånd. De ble gjennomgått, spørsmål ble stilt og
regskapet til slutt tatt til etterretning. Den økonomiske kontrol-
len ser ut til å bli tatt alvorlig av forbundsstyret. Og det er bra, for
vi er et ungt forbund som ikke har hatt tid til å samle oss så mye
på kistebunnen. Da må vi ha god oversikt over hva som går inn og
ut av BFs konti, og den oversikten må styret ha flere ganger i
året.

På telefonstyremøtet var det forfall fra Mona Magnussen og Gro
Heidi Råmunddal, men vara blir ikke innkalt til denne typen mø-
ter. Fra sekretariatet var Birgitta Lund-Grønberg og Erling Bergan
med.

Telefonmøtet hadde også oppe en sak om overføring av OU-midler
til dekning av kursutgifter for medlemmer i kommunal sektor.
Følgende vedtak ble fattet: «Forbundsstyret godtar overføring av
penger fra OU-fondet til dekning av kursutgifter for medlemmer i
kommunal sektor. Beløpet avstemmes med evt. overskridelser av
kursbudsjettet, i overesstemmelse med retningslinjer for bruk av
fondet.»

Telefonstyremøtet fordelte også hvilke medlemmer av styret og
sekretariatet som skulle være representert på hvilke lokallags-
årsmøter. Lista ble slik:
Finnmark: Mona Magnussen
Troms: Siri Sjursen
Nordland: Richard Madsen
Trøndelag: Siri Sjursen
Møre og Romsdal: Erling Bergan
Sogn og Fjordane: Erling Bergan
Hordaland: Kirsten Leth Nielsen
Rogaland: Gro Heidi Råmunddal
Agder. Gro Heidi Råmunddal
Telemark: Monica Nævra
Vestfold: Kirsten Leth Nielsen
Buskerud: Hanne Fosheim
Oslo/Akershus: Hanne Fosheim
Østfold: Monica Nævra
Hedmark/Oppland: Siri Sjursen
Studentlaget Oslo: Siri Sjursen

Vi håper på godt oppmøte og friske
diskusjoner på lokallagenes årsmøter
utover vinteren og våren.

Ny lov vedtatt om nett-
filtrering i bibliotek og
skoler i USA

Den amerikanske Kongressen ved-
tok uka før jul en ny lov som kre-
ver at bibliotek og skoler som får
føderale tilskudd til internett-til-
gangen sin, skal installere pro-
gramvare som filtrerer nett-tilgan-
gen. Filteret skal hindre tilgang til
barnepornografi og bilder som er
obskøne eller skadelige for min-
dreårige.

Loven gir de som skal administrere
filteret anledning til å frakoble fil-
teret for voksne som driver seriøs
forskning eller til andre lovlydige
formål. Loven krever dessuten at
bibliotek har egne retningslinjer
for internett-bruk og at de avhol-
der minst én åpen høring om disse
retningslinjene, melder tidsskriftet
American Libraries. Loven trer i
kraft 120 dager etter vedtaket, dvs.
allerede i midten av april.

Loven er kontroversiell, og det for-
ventes at den blir møtt med juri-
disk motskyts og rettssaker.  The
American Civil Libraries Union
(ACLU) kunngjorde bare noen da-
ger etter at loven var vedtatt, at
de ville bekjempe loven i rettssa-
len. «Dette er første gang siden
framveksten av de lokale, frie
folkebibliotekene på 1800-tallet at
føderale myndigheter har prøvd å
avkreve sensur i hver by og hvert
tettsted i Amerika», sier juridisk
rådgiver Chris Hansen. i ACLU til
American Libraries.

Emily Sheketoff, direktør ved
Washington-kontoret til American
LibraryAssociation (ALA), sier at
ALA trolig vil gå til sak mot denne
bestemmelsen i lova, men var usi-
kre på om de vil le gjøre det
sammen med ACLU eller i en egen
sak.
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Vi har i Norge hatt et organ med navnet Universitets-
rådet og et annet som het Høgskolerådet. Fra mai i
fjor ble disse slått sammen til Universitets- og
høgskolerådet. Men det utvalget for bibliotekspørsmål
som var etablert under Universitetsrådet, ble av en
eller annen grunn ikke utvidet til å dekke høgskole-
sektoren også. Dette har det naturlig nok kommet
sterke reaksjoner på, blant annet fra NFFs leder Dagmar
Langeggen. NBF har også ønsket at dette «Nasjonalt
utvalg for universitetsbibliotekene» ble utvidet til
høgskolebibliotekene.

Så da Universitets- og høgskolerådet og Norsk bibliotek-
forening satte hverandre stevne torsdag 30. november
på Høgskolen i Oslo, var det både høner å plukke og
ting å snakke om. Fra Universitets- og høgskolerådet
(UHR) deltok generalsekretær Per Nyborg og underdi-
rektør Jarle Rønhovd. Fra UHRs Nasjonalt utvalg for
universitetsbibliotekene (NUUB) deltok lederen Helge
Salvesen. Og fra NBF deltok leder Frode Bakken og
nestleder Kari Gulbraar. For ikke å glemme at NUUB-
leder Helge Salvesen også sitter i NBFs hovedstyre.

På møtet var det først en gjennomgang av status for
arbeidet med å løse den aktuelle situasjon på fjern-
lånsområdet, melder Frode Bakken på bransjens post-
liste. Per Nyborg orienterte deretter om UHRs arbeid
og utvikling de siste årene. Han pekte på UHRs
høringsuttalelse til Mjøs-utvalget og særlig bibliotek-
delen der. Det heter i kapitlet «Arbeidsdeling og sam-
arbeid innenfor biblioteksektoren» blant annet:

«Flere av de oppgavene som biblioteksektoren i dag
står overfor, og som Mjøs-utvalget peker på, er av en
slik karakter at de bør løses i fellesskap. I dag har
Riksbibliotektjenesten et spesielt ansvar for nasjonalt
samarbeid, koordinering og arbeidsdeling for bibliote-
kene i sektoren. En løsning hvor fundamentale arbeids-
oppgaver mellom autonome institusjoner knyttes til
et eksternt organ direkte underlagt departementet,
er i utgangspunktet en ordning som inviterer til kon-
flikt. I dagens utdannings-Norge, hvor universitets-
og høgskolebibliotekene skal være integrerte enheter
i selvstendige institusjoner (se bl.a. Budsjettinnstilling
S nr 12 1997-98 hvor dette understrekes), har et slikt
organ ingen plass. Samarbeid, koordinering og arbeids-
deling bør skje på fellesskapets premisser og av et or-
gan som arbeider innenfor sektoren og som er fritt-
stående i forhold til departementet.

Større frihet med ansvar for universiteter og høgsko-
ler må medføre at institusjonene overlates ansvaret
for koordinering og arbeidsdeling mellom institusjons-
bibliotekene. Ansvaret for fellesløsninger for univer-
sitets- og høgskolebibliotekene bør overtas av Univer-
sitets- og høgskolerådet i samarbeid med Nasjonal-

Høgskolebibliotekene blir
omsider tatt inn i NUUB

ERLING BERGAN
Redaktør

biblioteket. Dette forutsetter et sektor-
overgripende biblioteksutvalg under
Universitets- og høgskolerådet med en
viss sekretariatsressurs som kan ta seg
av institusjonenes fellesløsninger, men
betyr samtidig at Riksbibliotektjenesten kan avvikles.
Operative oppgaver som nå ligger til Riksbibliotektje-
nesten kan for eksempel knyttes til BIBSYS. Kontrakts-
forhold vedr. abonnement på internasjonale elektro-
niske tidsskrifter er et nasjonalt ansvar som kan iva-
retas av Nasjonalbibliotekaren med faglig rådgiving
fra UHR-systemet.»

I følge Bakken understreket Per Nyborg at det som er
nedfelt fra UHR vedrørende organisering innen UH-
sektoren ikke står i veien for løsninger på nasjonalt
plan vedrørende bibliotekorganisering. UHR vil i tida
som kommer være særskilt opptatt av å få til gode
samhandlingsløsninger på dette området hvor en fra
UHR ser samhandling mellom UH-bibliotekene, andre
fagbibliotek, Nasjonalbiblioteket og folkebibliotekene
i sammenheng for å oppnå en best mulig utnyttelse
av ressurser i et nasjo-
nalt biblioteksystem. I
den sammenheng så Ny-
borg Norsk bibliotek-
forening som en natur-
lig samarbeidspartner
for UHR og inviterte til
videre samarbeid.

Frode Bakken forteller
at Nyborg ga et viktig
signal under møtet: Han
meddelte at NUUB nå vil
bli utvidet til et felles-
organ for universitets-
og høgskolebibliotek-
ene. Dette uttrykte NBF
naturlig nok stor til-
fredshet med. NBF ut-
trykte også tilfredshet
med at UHR vil delta
aktivt i å finne løsnin-
ger innen bibliotek-
sektoren som helhet og
at omstillingstiltak
innen UH-sektoren ikke
står i veien for arbeidet
med helhetlige løsnin-
ger for en samlet
biblioteksektor.  

Hans Martin Fagerli er sjef for bibliotekene ved
Høgskolen i Oslo, og en sentral aktør i bibliotek-
debatten. Men altså, som resten av høgskole-
biblioteksektoren,  utestengt fra Universitets- og
høgskolerådets bibliotekutvalg. Han kommente-
rer det slik: «For oss i høgskolebibliotekene er
det komplett uforståelig at man ikke har klart
dette forlengst. Det er nå 6 år sidenUH-loven
trådte i kraft. Og 6 mndr siden rådene ble slått
sammen!» Her ser vi Hans Martin Fagerli i sam-
tale med høgskolebibliotekar Astrid Sandnes ved
Høgskulen i Sogn og Fjordane, under en konfe-
ranse om biblioteket som læringsarena, arrangert
på Høgskolen i Oslo i fjor høst.
(Foto: E. Bergan)
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Blant de mange bibliotekmøter og -konferanser som
arrangeres i Norge, er det to som skiller seg ut på
grunn av størrelse og betydning. Det norske
bibliotekmøtet, som inkluderer landsmøtene i Norsk
Bibliotekforening, holdes annenhver vår. Og BIBSYS
høstmøte holdes hver høst. Det første er stort for
folke- og skolebiblioteksektoren, det andre for uni-
versitets- og høgskolebibliotekene. Altså: Ett av
mange eksempler på den
uheldige todelinga i bran-
sjen. For svært mange av
de problemstillingene som
drøftes på de to møtene,
er av felles interesse.

Dette var bakgrunnen for
et initiativ som Norsk
Bibliotekforening tok sist
sommer, der de inviterte
BIBSYS til drøftelser «med
sikte på å klargjøre
grunnlaget for at BIBSYS
og NBF går sammen i 2002
om å gjennomføre sine re-
spektive arrangementer
til samme tid og på samme
sted, og eventuelt også
gjennomføre fel les-
arrangementer.»

I BIBSYS ble brevet tatt opp i styret, som oversendte
saken til BIBSYS Råd for uttalelse. Rådet er det store
rådgivende organet i BIBSYS der alle deltakende bi-
bliotek er representert. I en sak som denne ville en
klar uttalelse fra rådet trolig bli fulgt opp med et
tilsvarende vedtak i styret.

13. november var det rådsmøte i Trondheim. Fram-
tidig opplegg for høstmøtet sto på sakskartet. Di-
rektør Roy Gundersen la fram tre alternative opp-
legg. En rådgivende avstemming ga følgende resul-
tat:

A) «Ingen endring, dvs. møtene holdes om høsten,
årlig. Ikke koordinering med Det norske bibliotek-
møtet.»
Antall stemmer: 1

B) «BIBSYS høstmøte flyttes til våren og gjøres 2-
årig. Møtet holdes de årene Det norske bibliotek-
møte ikke holdes. Møtet har samme opplegg som i

BIBSYS og Norsk Bibliotekforening
med konferanser annenhver vår

dag. De årene Det norske bibliotekmøte holdes leg-
ger BIBSYS rådsmøte, styremøte, brukermøte og
referansegruppemøter i tilknytning til NBF-møtet.
I stedet for å arrangere fellesmøte og temamøter,
samarbeidet en med NBF om et felles opplegg.»
Antall stemmer: 39

C) «BIBSYS høstmøte flyttes til våren og gjøres 2-
årig. Møtet holdes de årene Det norske bibliotek-
møte holdes, og opplegget koordineres med dette
møtet.»
Antall stemmer: 18

Selv om avstemmingen viste uenighet om hvilket
tidspunkt og hvilken ramme BIBSYS-møtene skulle
holdes i heretter, var det et overveldende flertall
for å gjøre møtene om fra ett- til to-årige, å flytte
dem fra høsten til våren og å koordinere opplegget
med Det norske bibliotekmøtet. Og et klart flertall
var altså for å la BIBSYS og NBF ta annenhver vår.

Da BIBSYS-styret fikk seg forelagt dette resultatet
på sitt møte 12. desember, var det kun de to siste
forslagene som var aktuelle. Forslaget om å holde
BIBSYS-møtene samtidig med Det norske bibliotek-
møte, fikk to stemmer. Med seks stemmer var det
følgende som ble endelig vedtatt i BIBSYS-styret:

BIBSYS høstmøte flyttes til våren og gjøres 2-årig.
Møtet holdes de årene Det
norske bibliotekmøte ikke
holdes. Møtet har samme
opplegg som i dag. De
årene Det norske
bibliotekmøte holdes leg-
ger BIBSYS rådsmøte, sty-
remøte, referanse-
gruppemøter og eventuelt
andre møter i tilknytning
til NBF-møtet. I stedet for
å arrangere fellesmøte og
temamøter, samarbeider
en med NBF om et felles
opplegg. Direktøren gis
fullmakt til å avtale prak-
tisk opplegg med Norsk
bibliotekforening.

Dette er en gledelig ut-
vikling for alle som øn-
sker  flere arenaer for
brede faglige diskusjoner
i det lille norske biblio-
tekmiljøet. Nå gjelder
det å fylle mulighetene
med godt innhold. 

Frode Bakken er leder
i Norsk Bibliotek-
forening, og en viktig
drivkraft for sterkere
samordning på tvers av
sektorene i norsk
bibliotekvesen.

Roy Gundersen er direk-
tør i BIBSYS, prosjektet
som gjennom 25 år har
vokst fra et samarbeid
om interne rutiner i
universitets-bibliote-
kene, til en organisator
av en rekke tjeneste-
tilbud ved 60 fag- og
forskningsbibliotek. Nå
skal han koordinere
BIBSYS-høstmøtene
med NBF.

ERLING BERGAN
Redaktør
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Etter at BIBSYS-styret vedtok omlegging av møtevirksomheten sin, blir oppleggene de kommende årene seende slik ut:

*  9. mai 2001 Rådsmøte i Trondheim

*  5. - 8. november 2001 Høstmøte på Lillehammer. (Det siste etter gammelt opplegg)

*  Våren 2002 Råds-, styre- og referansegruppemøter (og evt. andre) holdes i tilknytning

til NBF-møtet. Samarbeid med NBF om felles opplegg.

*  Våren 2003 BIBSYS-møte. Vanlig opplegg.

*  Våren 2004 Møte som våren 2002.

BIBSYS-møter 2001 - 2004:

Norges største og viktigste kunnskapsbase, Kunnskaps-
forlagets Store Norske Leksikon, er truet av nedleg-
gelse. Statlige myndigheter vurderer å binde seg til et
visst kjøp for å sikre leksikonet, skrev Aftenposten rett
før jul. Det tok i lang tid før konkurrentene reagerte.
Cappelen produserer ettbindsleksikonet og nettstedet
Caplex, og Bertmark lager oppslagsverket Studia. - Det
må være likebehandling av aktørene i markedet. Der-
som det offentlige vil kjøpe en leksikondatabase, må
man undersøke med leverandørene hvem som kan le-
vere det billigste og beste produktet, sier administre-
rende direktør i Cappelen, Sindre Guldvog til avisa.

Både Cappelen og Bertmarks leksika er betydelig min-
dre enn Kunnskapsforlagets Store Norske Leksikon. De
anerkjenner begge Store Norskes betydning, men vil få
store problemer hvis den største aktøren får støtte.

Store Statlige Norske Leksikon?
Cappelens nettleksikon Caplex er gratis for brukeren
og finansieres med annonser. Mange skoler benytter
seg i dag av dette tilbudet. Bertmarks oppslagsverk
Studia, som er en stor suksess for det svensk-finske
forlaget, har en rekke skoler og bibliotek som viktige
kunder. Forlaget er redd man vil lide store tap hvis det
offentlige nå skal la institusjonene få Store Norske gra-
tis, sier administrerende direktør Paul-Steen Lauvik til
Aftenposten.

- Jeg innrømmer gjerne av Kunnskapsforlaget har bran-
sjens «Rolls Royce». Vi skulle gjerne fortsatt hatt dem
som konkurrent. Vi føler oss faktisk tryggere når det er
flere større aktører. Samtidig vil en statlig innblanding
bli helt feil, sier Paul-Steen Lauvik. 

Spennende nytt år for Bibliotekaren
Bibliotekarforbundets blad er inne i sin 9. årgang. Mål-
settinga om å være hovedorgan for bibliotekarer i Norge
virket nok noe oppblåst de første årene. Men nå er det
svært så realistisk. Opplaget har vært jevnt stigende,
vi trykker nå 1200 eksemplarer hver måned. Bladet er
godt spredd og mye lest blant bibliotekarer i folke-
bibliotek, fylkesbibliotek, skolebibliotek og høgskole-
bibliotek, i tillegg til en stigende interesse også i uni-
versitetsbibliotek, fagbibliotek, informasjonssentra, osv.
Bladet er godt etablert i bransjen.

Men det er mye som kan utvikles videre. Stoffet kan
treffe de dagsaktuelle problemstillingene vi står over-
for bedre. Vi kan bli skarpere i kanten og bidra med
mer «undersøkende journalistikk», for å si det litt pre-
tensiøst. Og leserne kan bli mer aktive i spaltene. Sær-
lig de tillitsvalgte bør få en høyere profil i bladet.

Det er også en del praktiske endringer for bladet som
har inntrådt ved dette årsskiftet. BF har fra 1.1.2001
for første gang en fast ansatt redaktør i 100 % stilling.

Jeg ser på tilsettinga som en stor utfordring, en anled-
ning til å bidra til BFs og Bibliotekarens videre utvik-
ling.

Som redaktør vil jeg hjemmekontoret i Førde som base,
men også tilbringe en del tid sammen med forbundsle-
der og organisasjonssekretær på BFs kontor i Lakke-
gata. Det skal imidlertid være lett å få tak i meg. Rin-
ger du

57 82 07 65

treffer du meg på hjemmekontoret i Førde. Er jeg ikke
der, blir du automatisk viderekoblet til mobiltelefonen
min. Og den har mobilsvar, hvis jeg har måttet skru
den av. Ny epostadresse har jeg også fått:

erling.bergan@bibforb.no.

Epost til denne adressen skal jeg lese samme hvor jeg
befinner meg. Se ellers side 2 for praktisk info.  
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Ny leder i Forskerforbundet
ERLING BERGAN
Redaktør

  I Sverige har Lesrörelsen, bokhandlerne
og McDonald’s gått sammen om et prosjekt
for å få opp leselysten blant barn og unge. I
to uker i månedsskiftet januar/februar vil
det bli delt ut gratis bøker til dem som kjø-
per en av to menyer hos McDonald’s. Også i
Norge jobbes det med et lignende prosjekt,
opplyser daglig leder i foreningen !les,
Pauline Munch Brudal. !les er en paraply-
organisasjon som springer ut av Aksjon Le-
selyst, og skal blant annet arbeide for å
fremme og stimulere til lesing. - Vi ønsket
egentlig å få til et opplegg med utdeling av

gratis bøker i 2001, men fordi McDonald’s har
lang planleggingstid på sine kampanjer, valgte
vi å utsette opplegget til 2002.

Ifølge Munch Brudal vil man i Norge følge
samme mal som svenskene. I !les er man i full
gang med å finne aktuelle boktitler. Kampan-
jen vil omfatte alle de 55 McDonald’s-restau-
rantene i Norge, og det vil bli trykket opp
cirka 200 000 bøker. I Sverige er det trykket

opp seks forskjellige bøker (tre barne-
og tre ungdomsbøker) som kundene kan
velge mellom. - Vi tenker oss i utgangs-
punktet barnebøker, ettersom de fleste
som får den såkalte Happy Meal-me-
nyen, er mellom 2 og 8 år. Men bøkene
skal være et familietilbud, der foreldrene
er like viktige, fordi det er de som leser
høyt for ungene, sier Pauline Munch
Brudal til Aftenposten. I hovedsak blir
det billedbøker, men kanskje også noe
for større barn.  

Bøker til burger’n

Representantskapet, det øverste organet i Norsk For-
skerforbund, møttes 30.-31. oktober i fjor for å velge
ny ledelse, organisasjonsendringer, arbeidsprogram,
m.m. Forskerforbundet er som kjent det forbundet i
Norge som organiserer flest bibliotekarer utenom
Bibliotekarforbundet. Men Forskerforbundets
Fagbibliotekforening (FBF) er nærmest blitt usynlige
etter omorganiseringa av Forskerforbundet for noen år
siden. Det er derfor det ordinære organisasjonsapparatet
i Forskerforbundet som betyr noe for disse biblioteka-
rene nå.

Professor Kolbjørn Hagen fra NTNU ble valgt til ny le-
der av Forskerforbundet i treårs-perioden 2001 - 2003.
Han erstatter professor Trond Eskeland. Det var ingen
kamp om leder-vervet, men desto større rift om plas-
sene i hovedstyret, som var redusert fra 11 til 7 med-
lemmer. Det var nok mange som merket seg at kommu-
nal sektor ikke ble representert i det hovedstyret som
til slutt ble valgt. Forskerforbundet har dermed valgt å
befeste sin profil som forbund hovedsaklig for hovedfag-
sutdannede innen statlig og privat utdanning og fors-
kning.

Hovedstyret for perioden 2001 - 03 fikk følgende sam-
mensetning: Professor Kolbjørn Hagen - NTNU (leder),
førsteamanuensis Dag Bjerketvedt - Høgskolen i Tele-
mark, post doktor Hege Randi Eriksen - Universitetet i
Bergen, forsker Einar Jebens - Statens Arbeidsmiljø-
institutt, professor Øystein Noreng - BI, ass. fakultets-
direktør Astri Ottesen - Universitetet i Oslo, økonomi-
direktør Seunn Smith-Tønnessen - Høgskolen i Agder.

Assisterende fakultetsdirektør Astri Ottesen ved Uni-
versitetet i Oslo er utdannet bibliotekar. På slutten av
80- og begynnelsen av 90-tallet var hun leder i FBF.
Utover på 90-tallet var hun sekretariatsleder for Forsker-
forbundet ved Universitetet i Oslo og fellestillitsvalgt
for alle AF-organiserte ved dette universitetet. Nå har
hun altså en lederstilling som assisterende fakultets-

direktør for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved
Universitetet i Oslo.

Fra 1. januar har Forskerforbundet fått Landsrådet som
et nytt organisasjonsledd. Dette er et rådgivende or-
gan for hovedstyret i strategiske spørsmål og møtes en
gang per semester. Landsrådet består av 40 delegater
fra lokallagene, samt Hovedstyret. Lokallag som er re-
presentert i Landsrådet bestemmer selv hvem de vil
sende som delegat. I perioden 2001-2003 er det repre-
sentasjon i Landsrådet fra lokallagene ved de fire uni-
versitetene, tre vitenskapelige høgskoler, femten stat-
lige og private høgskoler, åtte private og offentlige in-
stitutter, to arkiv, en fylkeskommune, KUF og NFR.

Representantskapet vedtok en lønnspolitisk resolusjon,
der de gir uttrykk for dyp bekymring over den negative
utviklingen av lønns- og arbeidsvilkår i sin sektor de
siste tiår, med den konsekvens at rekrutteringen til
sektoren stadig er blitt dårligere. «Mange unge talen-
ter velger nå bort forskning og høyere utdanning som
en karrierevei fordi betingelsene er for dårlige både
som nytilsatt og senere i karrieren. Dagens rekruttering-
sproblemer vil bli ytterligere forverret når store kull av
vitenskapelig ansatte går av med pensjon de neste fem
til 10 år», heter det i resolusjonen, som fokuserer på
Forskerforbundets medlemmer i vitenskapelig stillin-
ger.

Forskerforbundet vedtok også kontingentsatser for 2001.
Ordinær kontingent er nå kr. 225,- pr. mnd. for ansatte
i mer enn halv stilling, mens den reduserte kontingen-
ten for de som er
ansatt i halv stilling eller mindre, er kr. 124,- pr. mnd.
Ikke-yrkesaktive (pensjonist, student, arbeidsledig,
permisjon uten lønn) betaler kr. 265,- pr. år. For de
som har såkalt dobbeltmedlemskap, dvs. at de både er
medlem av et profesjonsforbund og Forskerforbundet,
skal Forskerforbundet ha kr. 535,- pr. år.

Forskerforbundets Fagbibliotekforening har for tiden en
årlig kontingent på kr. 216,- pr. medlem. Den kreves
inn separat av Forskerforbundet sentralt, og kommer i
tillegg til den ordinære kontingenten til Norsk Forsker-
forbund. 
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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.

Fafo

Fortrinnsrett

Fellesbestemmelser

Feriepenger

Fleksitid

Fredsplikt

Forhandlingsrett Frivillig lønnsnemnd

Fødselspermisjon

f
Forskningsstiftelsen FaFo driver sam-
funnsvitenskapelig forskning og utred-
ning innenfor arbeidsliv, velferds-

politikk og levekår, både nasjonalt og internasjo-
nalt.

Generelle bestemmel-
ser i  Hoved-
tariffavtalen som er

felles for alle arbeidstakere i en sektor, f.eks.
arbeidstidsbestemmelser, lønn i forbindelse med
sykdom og erstatning for yrkesskade.

Feriepengene utgjør 10,2% av
brutto inntekt fra en arbeids-
giver det foregående år. Fe-

r iepengene utbetales vanligvis med lønns-
utbetalingen i juni. I tillegg til feriepengene skal
man få utbetalt 1 / 26 lønn i juni fordi en regner 26
arbeidsdager i måneden mens man kun har 25 da-
gers ferie. Dersom feriepengene utbetales i det året
de er opptjent, for eksempel i forbindelse med slutt-
oppgjør, skal det betales skatt av beløpet. Se Ar-
beidsmiljøloven Kap.11 - Utbetaling av lønn og fe-
riepenger, og Ferieloven kap. 3, § 11.

En arbeidstidsordning med en
fast hoveddel (kjernetid),
mens resten etter avtale kan

forskyves slik at det passer den enkelte ansatte. En
arbeidstakers rett og mulighet til å praktisere
fleksitid reguleres i den enkelte arbeidsavtale.

Det er i dag ingen all-
menn, gjensidig for-
pliktende forhandlings-

rett i tarifforhandlinger i norsk arbeidsliv. Som en
hovedregel står partene i arbeidslivet fritt i spørs-
målet om de vil forhandle med hverandre, og det vil
derfor være styrkeforholdet dem i mellom som av-
gjør om de vil forhandle.

I statlig sektor derimot er forhandlingsretten fast-
slått gjennom lov. Statens og tjenestemennenes or-
ganisasjoner har gjensidig plikt til å oppta forhand-
linger om inngåing av tariffavtaler hvis den andre
parten krever det.

Partene i privat og kommunal sektor kan i noen tilfel-
ler tvinges inn i en forhandlingsposisjon. Dersom ar-
beidstakerorganisasjonene går til plassoppsigelse, blir
arbeidsgiverorganisasjonene tvunget til å gå gjennom
megling hvis riksmeglingsmannen påbyr det. Trussel
om streik kan også tvinge arbeidsgiverne til å gå

med på forhandlinger. I allerede inn-
gåtte avtaler, f. eks. Hovedavtalen,
er det vanligvis fasts lått en
forhandlingsrett eller -plikt. Dessu-
ten ivaretas forhandlingsretten i
Norge blant annet ved at Norge har
ratifisert flere ILO-konvensjoner som
beskytter organisasjonsfriheten og
forhandlingsretten.

Etter Ar-
beidsmiljølo-
vens § 67

plikter arbeidsgiver å undersøke hvorvidt det fin-
nes tidligere ansatte som har fortrinnsrett til an-
settelse. Fortrinnsretten gjelder for arbeidstakere
som er sagt opp på grunn av nedbemanning og gjel-
der ikke for stillinger den ansatte ikke er kvalifi-
sert for. Videre gjelder fortrinnsretten bare for an-
satte som har vært ansatt i bedriften i til sammen
minst 12 måneder i de to siste årene. Fortrinnsretten
gjelder fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra
oppsigelsesfristens utløp.

Dette er en lovbestemt (Arbeids-
tvistloven § 6) og tariffestet (Ho-
vedavtalen) pl ikt t i l  ikke å

streike, utestenge eller å aksjonere mot tariffavta-
lene i tariffperioden. Fredsplikten gjelder de for-
hold som direkte eller indirekte er regulert gjen-
nom tariffavtalen. Dette innebærer at forhold som
ligger utenfor tariffavtalen i noen tilfeller kan gi
anledning til streik i tariffperioden.

Ved fr ivi l l ig
lønnsnemnd er
partene enige om

at rikslønnsnemnda skal finne en for begge parter
bindende beslutning i forhandlinger hvor partene
ikke kommer til enighet. Se også tvungen lønns-
nemnd.

Arbeidstakers rett til
permisjon i forbin-
delse med svangerskap

og fødsel. Man skal ha din egen (gamle) stilling til-
bake når man kommer tilbake fra fødselspermisjon.
Betalt fødselspermisjon er til sammen 42 uker med
100% lønnskompensasjon eller 52 uker med 80%
lønnskompensasjon. Permisjonen kan deles mellom
barnets foreldre, men moren må ta 3 uker før fødse-
len og minst 6 uker etter. Dessuten forbeholdes 4
uker til faren (fedrekvoten). Se Arbeidsmiljøloven
§§§ 31, 31 a og 32. og Folketrygdloven kap. 14. 
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NORSK TIDSSKRIFT
FOR

BIBLIOTEK
FORSKNING
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«Bibliotekaren» er et rimelig og ef-
fektivt 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. Og vi er alene om å
ha så lave priser. Ta en titt på vår
utgivelsesplan og våre annonsepri-
ser på side 2, eller ring redaksjo-
nen på 57 82 07 65. Neste gang du
skal lyse ut en ledig stilling kan du
trygt ta kontakt med oss!

Ledig stilling?

Stipend
for medlemmer

i kommunal sektor
(KS-området)

Bibliotekarforbundets styre har satt av kr. 45.000,- til
opplæringsstipend for medlemmer i kommunal sektor i
2001. Opplæringsstipendet skal hvert år gi noen med-
lemmer mulighet til faglig og/eller organisasjonsrelatert
utvikling.

I følge stipendets retningslinjer er det kun medlemmer
som arbeider i kommunal sektor (KS-området) som kan
få støtte fra opplæringsfondet. Bakgrunnen for dette er
at midlene tas fra opplæringsstipendet som finansieres
av de som er ansatt i kommunene.  Ansatte i staten og
Oslo kommune blir også trukket for penger til
opplæringsfond, men disse blir administrert av AF sen-
tralt. BF kan søke om støtte fra disse fondene for å
dekke opplæring av tillitsvalgte innenfor disse tariff-
områdene, men har ikke mulighet til å bruke midlene
direkte som stipend til egne medlemmer. Styret har li-
kevel avsatt en sum fra ordinært budsjett til stipend for
medlemmer i statlig sektor.

Søknaden må inneholde hva stipendet skal benyttes til,
beløp det søkes om, budsjett og om det søkes om mid-
ler fra andre enn BF. Søknaden sendes Bibliotekar-
forbundet, Lakkegata 21, 0187 Oslo.

Søknadsfristen for tildeling av milder fra BFs opplærings-
stipend er satt til 1. mars. Det er forbundsstyret som
vurderer innkomne søknader og foretar tildeling av sti-
pend. Dette vil skje på styremøte i slutten av mars.

Stipend
for medlemmer
i statlig sektor

Bibliotekarforbundets styre har satt av kr. 15.000,- til
opplæringsstipend for medlemmer i statlig sektor i 2001.
Opplæringsstipendet skal hvert år gi noen medlemmer
mulighet til faglig og/eller organisasjonsrelatert utvikling.

I følge stipendets retningslinjer er det kun medlemmer
som arbeider i kommunal sektor (KS-området) som kan
få støtte fra opplæringsfondet. Bakgrunnen for dette er
at midlene tas fra opplæringsstipendet som finansieres
av de som er ansatt i kommunene.  Ansatte i staten og
Oslo kommune blir også trukket for penger til
opplæringsfond, men disse blir administrert av AF sen-
tralt. BF kan søke om støtte fra disse fondene for å
dekke opplæring av tillitsvalgte innenfor disse tariff-
områdene, men har ikke mulighet til å bruke midlene
direkte som stipend til egne medlemmer. Styret har li-
kevel avsatt en sum fra ordinært budsjett til stipend for
medlemmer i statlig sektor.

Søknaden må inneholde hva stipendet skal benyttes til,
beløp det søkes om, budsjett og om det søkes om mid-
ler fra andre enn BF. Søknaden sendes Bibliotekar-
forbundet, Lakkegata 21, 0187 Oslo.

Søknadsfristen for tildeling av milder fra BFs opplærings-
stipend er satt til 1. mars. Det er forbundsstyret som
vurderer innkomne søknader og foretar tildeling av sti-
pend. Dette vil skje på styremøte i slutten av mars.
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Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven:

    www.bibforb.no
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Stavanger bibliotek er en integrert del av Sølvberget, Stavanger kulturhus. Sølvberget har en sentral rolle i
Stavangers arbeid med IT, ytringsfrihet og internasjonale spørsmål. Vi benytter biblioteksystemet Aleph. Troll i
Ord, Kulturdepartementets signalprosjekt for lesing er lagt til Sølvberget. Vi har ca. 60 årsverk knyttet til virksom-
heten.. Stavanger bibliotek står foran store og spennende utfordringer de nærmeste årene.

VIKARIAT SOM BIBLIOTEKAR I VED BARNEAVDELINGEN

Ved Stavanger bibliotek er det ledig 100 %, vikariat med muligheter for forlengelse/fast ansettelse som bibliotekar I
ved barneavdelingen.

Stavanger bibliotek er et aktivt bibliotek med  flere store prosjekter,  og kan tilby deg store muligheter for egen-
utvikling. Barneavdelingen har mange forskjellige brukere, både barn og voksne. Leseprosjektet “Troll i ord” er  knyt-
tet til avdelingen, vi driver  Stavanger biblioteks bokbuss og Skolebiblioteksentralen, en tjeneste til grunnskolene i
Stavanger.

Stavanger bibliotek  legger stor vekt på service overfor brukerne og vi søker en engasjert og positiv medarbeider til
vår avdeling. Du bør være selvstendig og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Ansvarsområdet ditt vil være IT- og multimedia for barn og unge. Andre arbeidsoppgaver er  litteraturformidling for
små og store brukere,  publikumsvakter og  bibliotekfaglige oppgaver ved avdelingen. Stillingen følger turnus med
kveldsvakt, hver 4. lørdag og 4 søndagsvakter i året.

Det kreves 3-årig bibliotekutdannelse og god datakompetanse. Erfaring med publikumsarbeid og interesse for IKT og
barnelitteratur er en fordel. Personlig egnethet vektlegges.

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til avd. leder Siv Merethe Søbye tlf 51 50 71 45,
e-post:siv.soebye@stavanger.kommune.no eller Bibliotek- og kulturhussjef Leikny Indergaard Haga, e-post
leikny.haga.indergaard@stavanger.kommune.no

Stillingen lønnes som Bibliotekar I , lønnstrinn 28-33

Søknadsfrist 26.01.01

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

«Bibliotekaren» er en månedlig nødvendighetsartikkel
for svært mange bibliotekarer i Norge. Er du medlem
av Bibliotekarforbundet får du bladet gratis. Andre kan
tegne abonnement. For bare 290 kroner får du et nytt
nummer av «Bibliotekaren» sendt hjem til deg hver
måned.

Kontakt BFs sekretariat (22 17 04 95) for abonnement
på «Bibliotekaren» eller medlemskap i BF.

Abonnement? Noe på hjertet?
«Bibliotekaren» har i åtte år formidlet mange av de fore-
stillinger 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? Du er velkommen i
«Bibliotekaren»s spalter når du har noe på hjertet i sa-
kens anledning...
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Postboks 133 - 6851 Sogndal
T e l e f o n  5 7  6 7  6 0  0 0  
T e l e f a x  5 7  6 7  6 1  0 0

H Ø G S K U L E N  I  S O G N  O G  F J O R D A N E

Ved Høgskulen i Sogn og Fjordane vert det ledig eit 100% vikariat som rådgjevar for biblioteket. Vikariatet er ledig frå 1. januar
2001 og varer i 2 år.

Til vikariatet som rådgjevar i biblioteket ligg ansvar for koordinering og utvikling av biblioteket i Høgskulen. Rådgjevar skal vere
bindeledd mellom biblioteket og ulike interne og eksterne samarbeidsorgan. Sakshandsaming til styringsorgan i Høgskulen og
løpande drifts- og arbeidsoppgåver som bør løysast felles for avdelingsbiblioteka, ligg til rådgjevar sitt arbeidsfelt.

Den som vert tilsett, må ha bibliotekareksamen frå Høgskulen i Oslo, cand.mag.grad med minimum 40 vekttal bibliotekfag, eller
tilsvarande utanlandsk utdanning. Erfaring frå arbeid som bibliotekar i fagbibliotek innan høgare utdanning vil bli vektlagd. 

Stillinga er lønt etter Statens regulativ lønnsplan 90.500, st.kode 1277 direkteplassert i l.tr. 45–52. Frå bruttoløna vert trekt lovfesta
innskot i Statens Pensjonskasse. Tilsetjing skjer elles på dei vilkår som følgjer av lov om offentlege tenestemenn og dei reglement
som til kvar tid gjeld i Høgskulen.

Full utlysingstekst finn du på www.hisf.no

Meir informasjon om stillinga får du hjå underdirektør Randi Skår, tlf. 57 67 61 13, randi.skar@hisf.no

Søknad med rettkjende vitnemål og attestar sender du til Høgskulen i Sogn og Fjordane, postboks 133, 6851 Sogndal.

VIKAR IAT  SOM RÅDGJEVAR  FOR
B IBL IOTEKET  VED  HØGSKULEN I  SOGN OG F JORDANE

S Ø K N A D S F R I S T  E R  2 2 .  J A N U A R  2 0 0 1

Sande kommune
Sande kommune har 7300 innbyggere. Det er ca. et kvarters blivei til Drammen og Holmestrand, og ca 50 min.
til Oslo. Gode kommunikasjoner. Sande har bevart det landsbygdpreget som mange andre Vestfoldkommuner
har tapt. Nærhet til fjord og skog. Idrettshall og godt idretts- og musikkmiljø. Videregående skole. Kommunal
kulturskole og fritidsklubb.

BIBLIOTEKAR 100% fast stilling

Er det noen som passer for oss? Vi ønsker oss en engasjert og serviceinnstilt bibliotekar som gjerne vil jobbe i et
bibliotelk med høy aktivitet og meget godt arbeidsmiljø. Vi trenger deg som er glad i mennesker og som har god kontakt
med brukerne. Er du i tillegg blid og ansvarsbevisst, er du forhåpentlig «den rette». Stillingen er ledig f.o.m. 1. mars
2001.

Sande bibliotek er et kombinasjonsbibliotek med Sande ungdomsskole og Haga barneskole som nærmeste naboer.
Biblioteket har 3,4 årsverk, hvorav 3 bibliotekarer i full stilling. Vi benytter Mikromarc 2.

Du vil få ansvaret for musikksamlingen, «Boken kommer», samt regnskapet (Kostra). Tidsskriftene vil også bli ditt
ansvar i tillegg til vanlige bibliotekarfunksjoner. Har du ellers spesielle ideer, er vi lydhøre.

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

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

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes Sande kulturkontor, 3070 Sande, innen 01.02.01.

Kultursjefen
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Bibliotekarforbundet
INNMELDINGSSKJEMA

Postnr.        Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf.

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesaktiv

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arb. giver

Adresse

Postnr.      Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

Ansiennitet fra

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

Dato      Signatur

Innbo  Ja / Nei

Virkning fra (måned:)

Forsikringer

Grunnfors.  Ja / Nei

Virkning fra (måned):

Stillingskode Lønnstrinn   Stillingsandel

Faks.

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

Nestleder
Hanne Fosheim
Fylkesbibl. i Akershus,
Boks 85,
2027 Kjeller
Tlf. jobb: 63 80 10 20
Faks: 63 81 09 26
Tlf. privat: 63 83 41 15
Epost: hfosheim@online.no

Lokallagene:
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
Kr.sund folkebibl.,  Boks 163, 6501 Kr.sund 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

Leder: Siri Sjursen

Organisasjons-
       sekretær: Birgitta Lund-Grønberg

Adresse: Lakkegt.21,
0187 Oslo

Telefon: 22 17 04 95

Fax: 22 17 04 96

E-post: bf@bibforb.no

URL: www.bibforb.no

Sekretariatet:

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

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, Høgsk. i Bergen



B-blad

Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

��������
«Jeg har selvfølgelig respekt for folk som kjemper
for gratisprinsippet ved bibliotekene. Jeg mener
faktisk at jeg gjør det selv. Jeg mener at det ikke er
noen endring i det som sentrumspartiene, Høyre
og SV sier, i forhold til gratisprinsippet slik vi kjen-
ner det i dag. Men dette er altså spørsmål om hvilke
nye tilbud man faktisk kan gi i bibliotektjenesten.
For meg er det da slik: Skal vi si at det er bra at

tjenestene kan gis på folkebibliotekene, eller skal
vi si til bibliotekarene, som allerede i dag gjør en
del av dette, så vidt jeg har brakt på det rene, at
dette er oppgaver som ligger utenfor bibliotekenes
kjerneområde, men som de kompetansemessig vil
være i stand til å utføre, men dette får de ikke lov
til å hjelpe folk med, fordi det faktisk vil koste noen
kroner?»

Fra innlegg av representanten Anne Enger Lahnstein (Senterpartiet) under debatten i Stortinget om ABM-
meldinga «Kjelder til kunnskap og oppleving - Om arkiv, bibliotek og museum i ei IKT-tid og om bygnings-
messige rammevilkår på kulturområdet» 1. desember 2000. 


