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Lederen har ordet

Siri Sjursen
Forbundsleder

Koder til besvær…

Lønnsoppgjøret i 2001 er et såkalt mellomoppgjør. Allerede i fjor ble premissene lagt for et 2. avtaleår i
tariffperioden 1.5.2000-30.4.2002. Rammene innebærer kr 2 200 i kronetillegg til alle pr.1.5.01, to feriedager
ekstra med ny prosentsats for ferielønn (før 10.2, i år 11.1, neste år 12 %), og enighet om ytterligere to
feriedager, dvs gjennomført en femte ferieuke i 2002 . Det ble også bestemt hvor mange prosent som skal
disponeres i hver sektor til lokale forhandlinger med virkningsdato. I tillegg er det satt av 1% av lønnsmassen
i statlig sektor til sentrale justeringer. BF har nylig sendt inn krav.

Allerede i 1999 krevde BF å få fjernet stillingskoden 1074 fordi koden sjelden ble brukt ved nytilsettinger. Da
ville vi ha stått igjen med en grunnkode, 1213, en avdelingslederkode og en hovedbibliotekarkode. Altså
ingen avansementskode knyttet til profesjonen. (I praksis er det konsulentkodene som blir anvendt til dette
formålet.) BF krevde også en ny avansementskode for spesialbibliotekar uten personalansvar, for å gi mulighet
for rekruttering og premiering av spisskompetanse.

I ny HTA-Stat fikk vi en ny stillingskode med en ny, litt gunstigere lønnsramme, 1410, LR 08. Koden er
knyttet til ”ny” treårig høyskolemodell, dvs fra og med 1975-kullet på JBI. Alle i kodene 1074 og 1213 med
ny utdanningsmodell ble overført til 1410. Hva er konsekvensene av dette?

Koden kan umulig fungere som en avansementsstilling fordi alle nyutdannede går rett inn i den. Ordningen
virker svært urettferdig på de relativt få bibliotekarene med ”gammel” utdanningsmodell som fortsatt står i
1074 og 1213, de fleste med full opptjeningstid.

”Gammel” utdanning i perioden 1970-74 besto som kjent av ett praksisår med opptaksprøve og to studieår.
Utdanningen gir, sammen med ett grunnfag i tillegg, rett til Cand.mag.grad. Da er det mer enn merkelig at
annen relevant yrkeserfaring – såkalt realkompetanse – skal kunne kompensere for teoretisk utdanning og
kvalifisere for studier på høyt nivå, for i neste omgang å kunne gå inn i argumentasjonen for høyere lønn.
Mens altså dokumentert og vekttallsbelagt realkompetanse som bibliotekarenes praksisår, ikke skal telle med
som annet enn ekstra ansiennitet og blir holdt nede på et minimums lønnsnivå.

Hva slags seniorpolitikk er dette? Og hvor kan vi finne spor av karriereplanlegging og kompetanseutvikling
som ledelsesverktøy? Vi - bibliotekarer og arbeidsgivere - trenger en avansementsmulighet for bibliotekarer og
med en attraktiv lønn. For å rekruttere spisskompetanse, for eksempel sivilbibliotekarer. For å oppmuntre til
personlig karriere- og kompetanseutvikling for alle som har behov for det. …og lyst?

Dersom lønnsrammene (13 og 17) ble benyttet fullt ut, ville bildet se noe annerledes ut. Reelle muligheter til
lønnsutvikling var det som skulle heftes ved lønnsrammesystemet med minstelønns standarder. Arbeidsgivers
uvilje mot å ta rammenes muligheter i bruk, er det som tvinger fram nye – og kanskje unødvendige – løsnin-
ger.

Det bør kunne forventes en innebygget logikk i en stillingsstruktur – en logikk som innebærer fornuftige
relasjoner mellom de ulike stillingskategoriene. Den logikken som er lagt til grunn for bruken av kode 1410,
slår beina under et viktig prinsipp med fornyet aktualitet: Dokumentert realkompetanse bør og skal gi
lønnsmessig uttelling. Fraværet av en faglig avansementsstilling er også en logisk brist.

BF krever derfor at kode 1410 blir den nye og eneste grunnkoden for bibliotekarer i statssektoren, at en ny
avansementskode ser dagens lys, og at høyere akademisk grad som nyttiggjøres, skal gi uttelling i lønn. 
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Årsmøtet i Troms ble i år som i fjor avholdt
på Norsk Polarinstitutts bibliotek i Tromsø.
Tidligere har vi hatt møtet på lørdags for-
middag.  I år valgte styret å legge årsmøtet
til en ukedag og kanskje var det grunnen til

at så få møtte fram, av lagets 25 medlemmer var det bare 7 som
deltok på årets møte.

Utenom behandlingen av de vedtektsfestede sakene, var vi så
heldige å få besøk av Bibliotekarforbundets leder Siri Sjursen.
Hun innledet årsmøtet med å orientere om to av sakene som vil
komme opp på landsmøtet i april. De to sakene vil bli gjennom-
gått på alle årsmøtene til BF i år, og er som de fleste kjenner til:
Valg av ny hovedorganisasjon samt saken om endringer i BFs or-
ganisasjonsstruktur. Årsmøtet i Troms så ikke ut til å ha store
innvendinger mot det som ligger i forslagene til vedtak, men vir-
ket som det hadde tillit til styrets arbeid. Skespis mot LO ble
uttrykt, og også frykten for å miste selvstendig forhandlingsrett.
Medlemmene var meget positive til å forsøke å styrke tillitsvalgt-
apparatet.

Årsmøtesakene
bød ikke på
store overras-
kelser eller
kampvoteringer
av noe slag. Vi
tilføyde et
punkt på hand-
lingsprogram-
met om å opp-
rette en infor-
masjonskanal
for medlem-
mene i Troms
via e-post. Da
lokallaget har
en del penger
til overs på bud-
sjettet ønsket
årsmøtet å
støtte Nord-
norsk bibliotek-
k o n f e r a n s e
både med di-
rekte støtte, og også med reisestøtte til medlemmer som ønsker å
delta på konferansen.

Troms fikk ny leder i år. Stine Fjeldsøe, avdelingsleder fra Tromsø
bibliotek, overtok vervet etter Helga Amdal Stensen som har hatt
ledervervet i to år. Helga ønsket selv å takke av, og hun fikk
hederlig omtale for innsatsen. En liten gave vanket det også. Det
er fint å av og til kunne belønne folk som finner engasjement,
overskudd og lyst til å  påta seg ulønnet fagforeningsarbeid i en
ellers ganske hektisk hverdag. 

Ny leder i Troms BF

MONA MAGNUSSEN
Norsk Polarinstitutts bibliotek, Tromsø

Stipend for deltaker til
bibliotekmøte i Minnea-
polis

American Association of Law
Libraries (AALL) skal ha stort møte i
Minneapolis i juli. Nå vil de styrke
den internasjonale deltakelsen ved
hjelp av et Ellen Schaffer Foreign
Librarian’s Grant. Kvalifiserte kandi-
dater blir nå invitert til å søke sti-
pend. Og du er kvalifisert hvis du er
bibliotekar, arbeider i et bibliotek,
og dette biblioteket er utenfor USA.
Søkere trenger ikke være medlem av
AALL. Stipendet er oppkalt etter le-
deren for foreningens Foreign,
Comparative and International Law
Special Interest Section (AALL FCIL
SIS), Ellen G. Schaffer. Hensikten
med stipendet er å berike AALLs
møter med globale perspektiver som
alle deltakerne kan ha nytte av. Sti-
pendet skal dekke registrerings-
kostnader til møtet og en andel av
reise- og oppholdsutgifter. Ytterli-
gere opplysninger finnes på http://
www.lawsch.uga.edu/fcil/fcil.html,
eller ved å vende seg til AALL FCIL
SISs kasserer Tracy Thompson
tracy.thompson@yale.edu. Søknader
må være inne før 16. april 2001.

Vevside for Nord-norsk
bibliotekkonferanse

Har du tenkt deg på Nord-norsk
bibliotekkonferanse i mai? Da kan du
få all forhåndsinformasjon du tren-
ger på vev-adressa  http://
www.norskbibliotekforening.no/
NNBK2001.

YS utvikler medlems-
fordeler

Medlemmene i YS’ 17 forbund nyter
i dag godt av en rekke økonomiske
medlemsfordeler innen banktjenes-
ter og forsikring. For å videreutvikle
tilbudet har YS knyttet til seg Jan
M. Oreld. Han har tidligere ledet
organisasjonsenheten i Gjensidige

Troms BF fikk ny leder etter årsmøtet 21. fe-
bruar. Stine Fjeldsøe er avdelingsleder ved
Tromsø bibliotek og har sin bibliotekarutdanning
fra Universitetet i Tromsø (Foto: E. Bergan)
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Tromsøstudentene (på dokumentasjonsvitenskap
og bibliotekkunnskap) har lenge vært en gruppe
BF har ønsket å få inn i sin organisasjon. Både
fordi de utgjør neste generasjons bibliotekarer
og fordi de representerer noe nytt og annerle-
des i biblioteklandskapet.

I midten av februar reiste vi derfor til universitetet for å fortelle litt
om hva BF står for. Siri Sjursen, Helga Amdal Stensen (daværende
leder for Troms lokallag) og meg selv var represenetanter for BF. Vi
hadde kjøpt inn litt enkel bevertning i beskjedne mengder, og var
veldig usikre på om noen ville dukke opp. Vi følte oss ikke helt
fornøyd med markedsføringen og mente også at tidspunktet sent
på dagen var dårlig. Haka datt derfor langt ned på oss alle da stu-
dentene rant inn. Et sted mellom 20 og 30 stykker hadde funnet ut
at det kunne være interessant å høre om fagforening.

Vi startet med å tilby vår svært
så enkle bevertning, og fikk tid
til å ta studentene litt nærmere
i øyesyn. Påfallende mange jen-
ter også i Tromsø. Av og til
skulle jeg ønske at BFs leder
var en knakende kjekk ung
mann. Tenk så mange medlem-
mer vi hadde fått! I stedet fikk
altså jentene (og de fem guttene) ta til takke med oss tre. Nå er det
absolutt ikke noe galt med Siri Sjursen, som var den som førte
ordet. Hun fortalte om lønn og arbeidsforhold, om karrieremuligheter,
om fordeler ved medlemsskap i BF, om jobbsøking og intervjuteknikk.
Studentene virket høflig interessert og forsynte seg med det mate-
rialet vi hadde lagt fram til utdeling. På tradisjonelt vis ble de siste
minuttene satt av til spørsmål, og flere enn en rakte handa i været.

Dessverre ble møtet mer en forelesning enn en diskusjon og prat.
Jeg kunne nok ønsket meg å hørt litt mer om hva studentene for-
venter seg av fagforeninga og hva slags rolle de mener vi bør spille
i deres framtid. Allikevel, denne gangen tror jeg vi fikk vist at BF er
en profesjonell og seriøs aktør i arbeidslivet. Neste gang blir det
kanskje mer diskusjon, og i mellomtiden får vi håpe at vi snart har
et studentlag også i Tromsø. 

MONA MAGNUSSEN
Styremedlem i BF

Tromsøstudentene
møter BF

Forsikring, og i tillegg til førstehånds
kunnskaper om markedet kjenner
han også YS-systemet godt. Jan Oreld
vil nå kontakte forbundene for å ut-
veksle tanker og ideer omkring nye
medlemsfordeler.

YS om rasistisk vold og
hverdagsrasisme

- Er vi likegyldige overfor hverdags-
rasisme, legger vi opp til at «verst-
ingene» kan legitimere rasistisk vold
og trusler. Skal vi vinne kampen, er
det viktig at ungdom og ofrene selv
får legge premissene, mener YS-le-
der Randi Bjørgen. Det tragiske dra-
pet på Holmlia fredag 26. januar har
avdekket vilje til å ta et oppgjør med
den etniske diskrimineringen som
har fått lov å utvikle seg. Men YS-
leder Randi Bjørgen tror ikke at å
forby de nynazistiske gruppene er
veien å gå. - Det er ikke unormalt
med unge som er usikre på seg selv
og som søker å oppleve noe sammen
med jevnaldrende. Men disse ek-
streme gruppene skaper samhold
gjennom å peke ut ytre fiender og å
definere andre som mindreverdige.
- Vi har fått vite at hovedstadens po-
litikere med innvandrerbakgrunn
gjennom lengre tid har blitt utsatt
for drapstrusler og alvorlig sjikane.
Også menige partimedlemmer kvir
seg for å stå offentlig fram fordi de
frykter trusler mot seg selv eller mot
den nærmeste familie. Dette får ikke
fortsette, men det er holdningene vi
må til livs. Jeg tror at å forby selve
organiseringen vil føre at de unge
som er kommet inn i miljøene, får
større problemer med å bryte ut, sier
YS-lederen. - I vår jakt på «hvorfor»
har vi fokusert på overgriperne, men
glem for all del ikke ofrene for dis-
kriminering og terror. Det ligger nært
å trekke på erfaringer fra arbeidslvet:
Vi har oppnådd gode resultater i kam-
pen mot mobbing på arbeidsplassene.
Et godt utgangspunkt var at de som
var utsatt for overgrep selv fikk de-
finere hva som er mobbing og hva
som ikke er det. Ofrenes opplevelse
av sin egen hverdag var utgangs-
punktet for arbeidet. Skal vi komme

Deildok stiller!
Monica Deildok stiller som kandidat til ledervervet i BF, etter
at Siri Sjursen har meldt at hun vil tilbake til Bergen og job-
ben sin i Hordaland fylkeskommune. Valgkomiteen har ikke
hele «styrekabalen» klar når dette nummeret av Bibliotekaren
går i trykken, men lederkandidaten er altså klar. Monica Deildok
jobber i plan- og utviklingsavdelingen i Deichmanske biblio-
tek. Hun er 30 år gammel og har bibliotekarutdanning fra
Statens bibliotek- og informasjonshøgskole i 1993.  
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Trøndelag BF avholdt årsmøte på Høgskolen i
Sør-Trøndelag, Avdeling for lærerutdanning og
tegnspråk i Trondheim mandag den 19. februar.
Det var bare 11 medlemmer som møtte.

Styret har i 2000 bestått av Guri Sivertsen Haugan (Levanger
bibliotek), Morten Haugen (Ørland folkebibliotek) og Kirsti Sand
(Trondheim folkebibliotek). Det var ikke arrangert noen medlems-
møter i året som gikk.

Under  behandlingen av årsberetning kom leder med noen tilleggs-
kommentarer angående resultatet av de lokale lønnsforhandlin-
gene. Hun sa at styret var fornøyd med resultatet i Trøndelag, i

hvert fall i KS-sektoren: Det kom inn 20 krav på
til sammen 76 lønnstrinn, resultatet ble 45
lønnstrinn fordelt på 20 personer. I statlig sek-
tor var ikke resultatet så bra: Det kom inn 4
krav, men ingen fikk. På vegne av styret tok
Haugan litt sjølkritikk for at styret ikke hadde
vært så aktive overfor de statsansatte, men i
2001 skulle de ”få orden på systemet her”. Sty-
ret  hadde i 2000 på handlingsplanen å vurdere
en verveinnsats overfor fagblibliotekarer, men
det ble ikke gjort p.g.a. situasjonen med ho-
vedorganisasjon m.m. Punktet kom igjen på
handlingsplanen for 2001.

Det nye styret for BF Trøndelag ser slik ut: Guri
Sivertsen Haugan ble gjenvalgt som leder og
Morten Haugen ble gjenvalgt som styremedlem.
Begge har sittet i styret i BF Trøndelag siden
stiftelsen. Som ny i styret kom en representant

for fagbibliotekene: Astrid Kilvik (Høgskolen i Sør-Trøndelag, Av-
deling for helse- og sosialfag). Vara for disse er Kirsti Sand (Trond-
heim folkebibliotek) og Liv Vikan (Innherred sykehus).

Det skulle også velges 3 delegater til landsmøtet i april. Utsen-
dinger ble leder Guri
Sivertsen Haugan, hoved-
tillitsvalgt ved Trondheim
folkebibliotek Bjørg
Snekvik og styremedlem
Morten Haugen.

Forbundsleder Siri
Sjursen var invitert til
årsmøtet for å innlede om
landsmøtesakene ”Ny ho-
vedorganisasjon” og
”Endringer i BFs organi-
sasjonsmodell”. Sjursen
kom med interessante
innspill, men dessverre
ble det ikke mye tid til
diskusjon, da både for-
bundsleder og mange av
årsmøtedeltakerne måtte
gå for å rekke tog, fly og
båt. 

GRETE ESPELAND
Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsmøte i Trøndelag BF
videre i arbeidet med å motvirke
hverdagsrasismen, må ofrene bare
ikke bare bli spurt, de må bli hørt og
deres egne synspunkter må veie
tungt i det videre arbeidet, mener
YS-lederen. Justisdepartementet har
satt ned en ekspertgruppe skal vur-
dere tiltak mot rasistisk vold og et-
nisk diskriminering. YS’ ungdoms-
politiske leder, Hilde-Marit Rysst,
peker på hvor viktig det er at denne
gruppa oppsøker «de som vet hvor
skoen trykker», det vil si et bredt
utvalg av ungdom, for å demme opp
for rekruttering inn i miljøene. YS
tar nå kontakt med sine nordiske
søsterorganisasjoner for å søke
sammen i kampen mot rasistisk vold
og etnisk diskriminering i arbeidsli-
vet.

E-bokprosjektet er av-
sluttet

E-bokprosjektet i Hordaland er nå av-
sluttet, melder prosjektleder Thomas
Brevik ved Hordaland fylkesbibliotek.
- Hovedkonklusjonen er at vi ikke
anbefaler å integrere e-bøker og
lesetavler i bibliotekenes tilbud idag.
Grunnene er mange, men hovedsak-
lig dreier det seg om svært begren-
sede og lite biblioteksvennlige tek-
niske løsninger, og de opphavs-
rettslige problemene forbundet med
utlån av digitale tekster. Vi anbefa-
ler derfor et overvåkningsprosjekt på
linje med det vi har hatt her i Hor-
daland i to år til, men med utvidede
oppgaver på opphavsrettslige og or-
ganisatoriske spørsmål, melder Tho-
mas Brevik. Prosjektrapporten er til-
gjengelig på nettet: http://
www.hordaland.folkebibl.no/ebok/
sluttrapport.htm.

Sivilbibliotekarstudiet
omorganiseres

Høsten 2001 tar Høgskolen i Oslo i
bruk ny studieplan for sivil-
bibliotekarstudiet. Den mest iøyne-
fallende endringen er at det innfø-
res en mulighet for å gjøre noen em-

Alle får sin del av kaka i Trøndelag BF, også forbundsleder
Siri Sjursen. Bak henne ser vi Morten Haugen (biblioteksjef i
Ørland og styremedlem i lokallaget), Astrid Kilvik (bibliote-
kar ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og styremedlem i lokalla-
get) og Bjørg Snekvik (hovedtillitsvalgt ved Trondheim folke-
bibliotek). (Foto: Guri Sivertsen Haugan)

Guri Sivertsen Haugan går på sin tredje
periode som leder av Trøndelag BF, et
lokallag som bl.a. vil gjøre en verve-
innsats overfor fagbibliotekarene i
2001. (Foto: E. Bergan)
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LONE JOHANSEN
Årsmøtet i Bibliotekarforbundet, avdeling Øst-
fold, gikk av stabelen torsdag 1. mars med 12
medlemmer til stede. Årsmøtet i seg selv ble
udramatisk. Men sett i lys av det kommende
landsmøtet, hadde nok leder Anne Woje ønsket
seg et bedre frammøte. Lokallaget har 59 medlemmer. Selv om
det er utopi å tro at man skal kunne samle alle, ville et bredere
engasjement ha sendt delegatene til landsmøtet av gårde i viss-
het om at flere medlemmer hadde sagt sin mening om de viktig-
ste endringene som er foreslått.

Styret som skal lede arbeidet i BF Østfold i kommende periode
består av Anne Woje (leder), Dag Sindre Lauten (sekretær, og ny
i styret), Astrid Kvarberg (kasserer), og varamedlemmene Randi
Flesjø og Tine Didriksen. Arbeidsprogrammet som årsmøtet ved-
tok for 2001 er utarbeidet i forhold til landsmøtesak 7 b, endrin-

ger i BFs organisa-
sjonsmodell. Det lar
seg likevel gjennom-
føre uten at landsmø-
tet godkjenner endrin-
gene i BFs lokale ar-
beid. Dette betyr at
virksomheten i lokal-
laget hovedsakelig vil
dreie seg om å tilret-
telegge for samarbeid
mellom de lokale til-
litsvalgte, og forhå-
pentligvis bety en
styrking og vitaliser-
ing av tillitsvalgt-
apparatet. Man ser
blant annet for seg at

lokallaget/fylkeslaget oppretter en epostliste som kan utvikles
til et samtaleforum hvor lokale tillitsvalgte kan støtte og hjelpe
hverandre, tipse om strategier, argumentasjon o.a. På det bibliotek-
faglige området ser styret for seg et mulig samarbeid med NBF,
avd. Østfold, en utvikling som flere av medlemmene ga uttrykk
for at de ønsket.

Gjest på årsmøtet var Monica Nævra, medlem av forbundsstyret,
med sterke bånd til Fredrikstad og Østfold. På det etterfølgende,
faglige møtet ga hun deltakerne grei orientering om landsmøte-
sakene. Ikke uventet var det sak 7 b, med alt den innebærer, som
fikk størst oppmerksomhet hos medlemmene. Opprettelsen av et
landsstyre ble positivt mottatt. Dette er en fornuftig løsning som
ivaretar både kravet til demokrati og til fornuftig pengebruk, var
reaksjonen blant bibliotekarene i landets sørøstligste hjørne.

Det ble reist spørsmål om BF hadde vurdert å legge ned lokallags-
leddet fullstendig for heller å satse på en ressurs for en hoved-
tillitsvalgt i hvert fylke. BF-medlemmene trenger spisskompetanse
på området lønn og forhandlinger, og dette kunne oppnås gjen-
nom en hovedtillitsvalgt. At lokallagene må bestå som forum for
valg av delegater til landsmøtet, ble ikke helt akseptert av alle.
Man framholdt at tillitsvalgte kunne gis en fullmakt i denne for-
bindelsen. Det å velge tillitsvalgte er å anse disse personene kompe-
tente nok til seg imellom å kunne velge delegater til et årsmøte,

Årsmøte i Østfold BF

�

nevalg. Den andre er at studiet er
bygget opp av like store moduler,
hver på fem vekttall. Det tilbys to-
talt seks emner/moduler som avslut-
tes med eksamen. Studenten skal
velge fem av disse, men kan om han
eller hun ønsker det, bytte ut det ene
emnet med et prosjektarbeid på fem
vekttall. Som tidligere skal det skri-
ves en diplomoppgave. Denne er på
femten vekttall. Emnene har fått føl-
gende betegnelser: Informasjons-
økonomi, Digitale dokumenter, Pro-
grammering og databaseteori I og II,
Algoritmeorientert kunnskapsorga-
nisasjon og gjenfinning, og Bruker-
orientert kunnskapsorganisasjon og
gjenfinning. Med den nye strukturen
overlates det til studenten å avgjøre
hvor langt og dypt vedkommende vil
gå innen for eksempel programme-
ring og databaseteori.

De siste par årene har det vært mulig
å ta sivilbibliotekarstudiet på deltid,
og det er eksempler på at noen har
benyttet seg av dette tilbudet. Med
virkning fra høsten 2001 vil de også
åpne for at personer med de nødven-
dige forkunnskapene kan melde seg
på en enkelt modul og ta eksamen i
denne. Høgskolen regner med at det
vil være en viss interesse for et slikt
studietilbud. I første omgang vil de
begrense slike studieplasser til fem
pr. emne/modul. De som ønsker nær-
mere opplysninger kan henvende seg
til Ragnar Audunson (tlf. 22 45 26
54) eller Inger Cathrine Spangen (22
45 26 75).

Madonna uten bibliotek-
ambisjoner…

Bibliotekarens redaksjon er tipset om
følgende bibliotekfaglige informasjon
på vev-adressa http://
www.in2celebs.com/celeb138.html:

«Any etymologist can attest to
Madonna’s dynamic impact on
linguistics. The belly button-baring,
blonde bombshell has not only
contributed «boy toy,» «vogue,» and
«wannabe» to the English lexicon,
but has put an entirely new spin on

Anne Woje fortsetter som leder av
Østfold BF. Med seg i styret har hun
sekretær Dag Sindre Lauten og kasse-
rer Astrid Kvarberg. (Foto: E. Bergan)
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ble det sagt i en kommentar. Andre igjen hevdet at en slik ord-
ning ville skremme mange fra å la seg rekruttere som tillitsvalgte,
da ansvar og plikter plutselig ville bli av et helt annet omfang.

Ellers var kommentarene mange og forskjellige til endringene i
lokalleddet: Er ”fylkeslag” en god betegnelse i en tid da fylkes-
grenser debatteres og står for fall? Hva med begrepet ”region”,
kunne det vært brukt isteden? Engasjementet er på et lavmål hos
mange allerede i dag – vil denne tendensen forsterkes dersom
lokallaget nærmest blir borte? Viktigheten av at organisasjonen
virkelig støtter opp under de tillitsvalgtes arbeid ble understre-
ket av mange.

Flere reagerte på tidspunktet som er valgt for avslutning av lokal-
lagets regnskap. Faglige møter med tema lønn i forkant av lokale
forhandlinger oppleves som nyttige og nødvendige. Slik er det
trolig i flere fylker enn vårt, og da vil avslutningsdato 1/9 av-
stedkomme en mengde søknader om midler til BF sentralt, en
arbeidsmengde som kunne vært unngått i hvert fall i innevæ-
rende år, dersom avslutningstidspunktet for regnskapet hadde
vært noe senere.

I forbindelse med kontingentsaken kom spørsmålet om hvordan
vi håndterer rekruttering og medlemsverving opp. I Østfold er
potensialet fremdeles forholdsvis stort. BF burde kunne være mer
aktive, spesielt overfor nyansatte, og en lokal strategi for dette
ble etterlyst.

I saken om ny hovedorganisasjon ga medlemmene uttrykk for at
selvstendig forhandlingsrett måtte være det viktigste. I det nå-
værende organisasjonslandskapet syntes de frammøtte i Østfold å
være enige med forbundsstyret i at et medlemskap i YS er veien å
gå. 

�

such dictionary classics as
«ambition», «brassiere» and «mate-
rial». Of course, the library is not the
arena Madonna aspires to conquer.»

Billioner i
bibliotek-gjeld

Chuck Barr er en pensjonist som bor
i Modesto, California. Han trodde han
ikke hadde noe utestående med sam-
funnet, inntil et brev dumpet ned i
postkassen. Det fortalte at han
skyldte nærmere 40 billioner dollar
til det lokale biblioteket, som erstat-
ning for skadde bøker.

Kravet lød: «Library records show the
following charges have not been
paid. Please resolve these charges at
the circulation desk as soon as
possible», hvoretter beløpet
39949000620214.00 sto oppført.
«Jeg måtte sette inn kommaene for
å skjønne størrelsen på beløpet», sa
Chuck Barr, som ringte til bibliote-
ket og fikk oppklart at han ikke
skyldte noe som helst. Det var data-
programmet som ved en feil hadde
satt strekkode-nummeret i beløps-
feltet.

Representanter for kommunekassa sa
det var synd at et slikt beløp ikke
ble innbetalt. «Det ville ha vært
kjekt, det hadde hjulpet oss mye»,
sa kommuneinspektørene Larry
Rotelli og Lauri Sylwester til den lo-
kale nyhetstjenesten The Modesto
Bee. Ingen fra biblioteket var tilgjen-
gelige for kommentar.

Høgskolen i Bergen har et studium innen bibliotek, dokumenta-
sjon og informasjon under planlegging, melder høgskolens egne
nettsider. Omfanget er på 20 vekttall, og det planlegges som et
kombinert nettbasert kurs. Det er meningen at studiet skal starte
opp høsten 2001.

Målet er at faget skal kunne gi et godt grunnlag for  yrkesutøvelse
både på områder der informasjonsvirksomhet er den sentrale ar-
beidsoppgave (som i bibliotek) og for annet faglig arbeid hvor
BDI-kunnskap kan støtte opp om arbeidet (som i utdannings-
stillinger, i forsknings-, utviklings- og utredningsarbeid i privat
og offentlig virksomhet, i museer og arkiv m.v.)

Studiet er modulbasert og vil bestå av «Innføring i studiet. Metode-
lære» (2 vekttall), «Informasjon, bibliotek og samfunn» (5 vekt-
tall), «Kunnskapsorganisering / kunnskapsforvaltning» (8 vekt-
tall) og «Kommunikasjon og formidling» (5 vekttall). Studiet er
lagt til høgskolens avdeling for lærerutdanning, men uten at noen
ennå er utpekt som faglig ansvarlig. Søknadsfrist for opptak er
heller ikke klar ennå. 

Bibliotekfaglig studium
i Bergen fra høsten?

ERLING BERGAN
Redaktør

Høgskolene med i
UHRs  bibliotekutvalg

Universitets- og høgskolerådet (UHR)
har i sitt styremøte 19. februar 2001
besluttet at UHRs bibliotekutvalg
skal utvides til også å omfatte de
statlige høgskolene. Det som går
under betegnelsen «Nasjonalt utvalg
for  universitetsbibliotekene» (NUUB)
vil da måtte justere navnet sitt og
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Sandefjord videregående skole var rammen om årsmøtet i Vestfold
BF i år. Det sittende styret i lokallaget forventet ikke så veldig
mange deltakere. Men 9 medlemmer hadde funnet veien til denne
flotte skolen da klokka var sju og møtet skulle begynne. Fra BF
sentralt hadde de fått besøk av forbundslederen sjøl, Siri Sjursen.
Etter å ha spist og drukket godt og med tonene fra Vestfold Symfoni-
orkesters øving i skolens vestibyle som diskret lydkulisse, kunne
Siri sette i gang sin orientering om to større saker som skal opp på
det kommende landsmøtet i BF: ny hovedorganisasjon og endring i
BFs egen organisering.

I saken om ny hovedorganisasjon la forbundslederen sterk vekt på
at BF måtte beholde forhandlingsretten, og minnet om at Stabel-
utvalget 1. april kommer med sin innstilling om eventuelle endrin-
ger i forhandlingssystemet i Norge. Betydningen av å gjøre en økt
innsats på statssektoren ble også understreket av Siri Sjursen. Til
spørsmålet om hvilke grupper BF kan ha naturlig tilhørighet sammen
med, sa hun:

- Med våre 1000 medlemmer, eller selv med det dobbelte, vil vi aldri
bli en tung gruppe. Det må vi erkjenne uasnett hvilken hovedorga-
nisasjon vi skal inn i. Styrken i AF var at det var en enhet av
høgskolegrupper. Andelen slike medlemmer i en ny hovedorganisa-
sjon bør være et viktig moment i vurderingen vår, sa forbunds-
lederen.

I sin innledning tok Siri Sjursen for seg de ulike alternativene i tur
og orden, og presenterte momentene som hang sammen med hvert
alternativ. YS sto igjen som det eneste brukbare alternativet, slik
også saksframlegget fra forbundsstyret - gjengitt i forrige nummer
av Bibliotekaren - viser. Det ble en solid dose for deltakerne, som
nok følte seg litt avmektige da ordet ble fritt. Men medlemmene
som tok ordet viste at
de sluttet seg til
forbundsstyrets vurde-
ring.

Til tross for at Vestfold
BF har få medlemmer
på statssektoren, ble
denne gruppens betyd-
ning spesielt fremhevet
av flere. - Vi må ha et
fellesskap på tvers av
sektorene. Vi må ta vare
på statsmedlemmene.
Yrkesidentiteten og fel-
lesskapet oss i mellom
betyr mye, ble det sagt
blant annet.

Den andre saken som
Siri Sjursen tok opp, om
endringer i BFs organi-
sasjonsmodell, var det
også stor enighet om.
Men det ble uttrykt
skepsis til metoden
som var foreslått
for dekning av

Årsmøte i Vestfold BF
ERLING BERGAN
Redaktør

Arnfrid Steinsholt var vert for årsmøtet i Vestfold BF i år. Hun er
bibliotekar på Sandefjord videregående skole, en av landets al-
ler største videregående skoler. Og et flott bibliotek var det hun
kunne vise oss. Her orienterer hun om biblioteket sitt, med Hanne
Ottoson som konsentrert tilhører. Hanne var lokallagsleder i
Vestfold BF før Pippi Døvle Larssen, og arbeider som henne ved
Vestfold fylkesbibliotek. (Foto: E. Bergan)

endre sammensetningen. I dag har
NUUB 14 medlemmer, som kommer
fra bibliotekene ved universitetene
og de vitenskapelige høgskolene. Med
UHRs stadig viktigere posisjon i
bibliotekutviklinga, er utvidelsen av
NUUB ansett å være et viktig og nød-
vendig skritt å ta.

Ny utgave av
[sine nomine]

Nora Finne i redaksjonen for [sine
nomine] gjør oppmerksom på at
tredje utgave av nett-bladet nå er
publisert. Dette er bibliotek-
studentene i Oslo sitt eget blad. På
adressa http://www.stud.hio.no/
~sn/ kan du lese intervju med Chris
Erichsen (Bok og Bibliotek), omtale
av Ragnar Nordlies avhandling, refe-
rat fra seminar om innkjøps-
ordningen, anmeldelse av tegne-
serien Bitchy Bitch, oppsiksvekkende
innlegg på forum-siden, og mye mer!
Nora Finne melder at de gjerne tar i
mot innspill og innlegg fra «verden
utenfor».

Biblioteknett
i ny design

Biblioteknett Norge fikk ny design i
februar, i likhet med de andre sektor-
nettene Arkivnett, Kunstnett,
Museumsnett og Kulturnett. Desig-
net inngår som en del av en helhet i
det norske kulturnettet. I tillegg blir
det noen fellestjenester med de an-
dre sektornettene. Det gjelder Kultur-
kalenderen, Magasinet, Bruker-
visualisering, Lenkedatabase og
Søkemotor.

Biblioteknett Norge skal ha fokus på
litteraturformidling i 2001.
Litteraturformidlingen vil foregå i
Leserommet.  Biblioteknett Norge
samarbeider med Foreningen !Les,
Norsk Forfattersentrum, Medie-
senteret ved Høgskolen i Bergen,
Hordaland fylkesbibliotek og Nord-
land fylkesbibliotek, avd. Narvik om
innholdet. På Leserommet presente-

�
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utgifter. Det ble også hevdet at den nye modellen kunne gi større
grunn til å avholde møter enn før, med de økonomiske konsekven-
sene dette kan innebære. Men at det var overmodent for å gjøre et
grep med lokallagene, var det mange som mente.

Selve det formelle årsmøtet i Vestfold BF ble gjort unna på en drøy
halvtime til slutt. Lokallagets leder Pippi Døvle Larssen overlot
møteledelsen til Liv Andresen, som ikke hadde noen vanskelig jobb
med å holde kustus på årsmøtedeltakerne. Årsberetninga viste at
lokallaget hadde 52 medlemmer ved siste årsskifte. Lokallaget har i
perioden hatt eget lønnsutvalg, men styret mente vel at utvalgets
ene møte vitnet om litt for laber aktivitet det siste året. Et med-
lemsmøte med 17 deltakere var avholdt i fjor. På dette møtet orien-
terte BFs organisasjonssekretær Birgitta Lund-Grønberg om BFs fram-
tid og hun holdt også et kurs i forhandlingsteknikk.

Regnskapet i Vestfold BF viste at de satt med en beholdning på kr.
5600 kroner ved siste årsskifte. De konstaterte at dette kanskje var
siste gang de gjorde opp eget regnskap, og de ønsket vel å bruke
pengene lokalt i tida som kom. Det ble fattet vedtak om en ny
virkeplan, som hadde medlemsmøte og lokale forhandlinger og
forhandlingsteknikk som første sak. Videre ønsket lokallaget også å
arrangere et orienteringsmøte om organisasjonstilknytningen i lø-
pet av året. Ellers ville lokallagsstyret være et rådgivende organ i
lønsspørsmål, og de ville legge vekt på samarbeidet med de lokale
tillitsvalgte. Muntlig ble det blant annet referert til ønsket som
flere tillitsvalgte hadde kommet med, om å få ut mer lønnsstatistikk
som kunne brukes i forhandlingssammenheng.

Etter at budsjettforslaget for 2001 ble vedtatt, var det tid for valg.
Pippi Døvle Larssen (Vestfold fylkesbibliotek) fortsetter som leder.
Med seg i styret har hun Irene Nørberg (Larvik bibliotek) og Arnfrid
Steinsholt (Sandefjord videregående skole). Det er også disse tre
som blir Vestfolds delegater til BF-landsmøtet 20. april.  

Et knippe møtedeltakere på Vestfold BFs årsmøte på Sandefjord videregående skoles
bibliotek 1. mars i år. Foran sitter det nyvalgte styret, f.v. Irene Nørberg, lokallags-
leder Pippi Døvle Larssen og Arnfrid Steinsholt. Bak f.v. Helga Frengstad, Anne Labori,
Synnøve Tangen, Hanne Ottoson, Elsie Marthinsen, forbundsleder Siri Sjursen og Liv
Andresen. (Foto: E. Bergan)

res forfattere og interessante
bibliotekprosjekt. Leserommet har
egne sider for voksen, ungdom og
barn der lesetips, aviser og tidsskrif-
ter blir presentert. Forfatterne pre-
senteres gjennom forfatterregisteret
i samarbeid med Norsk forfatter-
sentrum. Forfatterregisteret er en
del av Kunstnerregisteret som
Kunstnett Norge har redaksjons-
ansvar for. Det er Anett Kolstad som
er web-redaktør for Biblioteknett
Norge. Tilbudet finnes på nett-
adressa http://biblioteknett.no.

Århus med konferanse
om «bibliotekdrift i
verdensklasse»

Århus Kommunes Biblioteker er fra
den 10. - 12. juni 2001 vert for en
stor konferense for bibliotekfolk og
kulturpolitikere. Overskriften er
“Norden møder verden”, og fokus
settes på “Best Practice” i folke-
bibliotek eller sagt med andre ord
biblioteksdrift i verdensklasse. De
mellom 150 - 200 deltakerne fra hele
Norden vil møte innledere fra bl.a.
USA, New Zealand og Slovenia. De
har på hver sin måte oppnådd im-
ponerende resultater på bibliotek-
fronten.

Bakgrunnen for konferensen er et
samarbeide mellom “Halmstad-
konferensene” i Sverige, som i ti år
har satt fokus på utvikling og nett-
verk, Århus Kommunes Biblioteker
og de nordiske bibliotekforeninger.
I år arrangeres konferensen for før-
ste gang i Danmark - i Musikhuset
Aarhus.

Konferensen vil behandle aktuelle
temaer innenfor bibliotekutvikling.
Den politiske dimensjon, ledelse,
medarbeiderutvikling og
kompetense, verdier i organisasjo-
nen, nettverksdannelse og
«stakeholders», funding og nye
grenser mellom folke- og forsknings-
bibliotek. “Norden møder Verden” er
blant annet støttet av Nordisk Mi-
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Pippi Døvle Larssen har vært leder av BFs lokallag i Vestfold det
siste året. På lokallagets årsmøte i Sandefjord 1. mars ble hun gjen-
valgt. Vi tok en prat med henne etter valget og spurte hvordan hun
syntes årsmøtet gikk.

- Det var et veldig greitt årsmøte. Fort og greitt. Det var ikke det
store oppmøtet av folk, men sånn er det. Jeg hadde ikke forventet
at det skulle komme flere medlemmer.

- Hvilke saker synes du var spesielt interessante?

- Orienteringen fra Siri Sjursen var spennende. Jeg hadde kanskje
trodd at noen flere ville ha møtt opp på grunn av det. Temaene er
kjempeaktuelle. Men du må kanskje være litt inne i forbundets ar-
beid for å bli engasjert på dette. Når vi arrangerer medlemsmøter
som går direkte på forhandlinger og forhandlingsteknikk, så møter
de opp. Det er det som engasjerer mest.

- Når det gjelder hovedorganisasjon, hvor synes du BF burde havne?

- Vi bør vel i første rekke gå til YS.

- Har du bakgrunn fra YS sjøl?

- Ja, men det jeg ønsker nå, er at vi skal være et eget fritt forbund
innen YS. Det er det samme Siri poengterte i sin innledning. Egen
forhandlingsrett er helt avgjørende. Den må vi aldri gi slipp på.

- Kan du tåle andre løsninger enn YS?

- Ja. Det kan jeg. Men jeg tror
ikke vi burde gå til LO.

- Hvorfor ikke det?

- Nettopp på grunn av Norsk
Kommuneforbund og den lokale
forhandlingsretten. Men også
for det LO står for, med sterkere
sentrale oppgjør. Tradisjonelt
har ikke det vært forenlig med
det BF står for.

- Hva med den andre landsmøte-
saken, om omorganisering av
BF. Hvordan er det å være leder
for et lokallag som blir foreslått
å få en endret funksjon?

- Det er helt uproblematisk. Vi
ser så mye omorganisering over-
alt ellers, både i jobbsituasjonen
og andre steder. De foreslåtte
endringene vitner om en orga-
nisasjon som er dynamisk, som
ikke er fastspikret på noen
måte, men som prøver å
finne de beste løsningene.

Pippi tror på medlemsvekst
for BF i Vestfold

ERLING BERGAN
Redaktør
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- Nå er jeg ikke noen «landsmøterev» akkurat. Men jeg
gleder meg til landsmøtet. BF er en organisasjon som
står foran store forandringer. Dette blir det spennende å
jobbe videre med, sier lokallagsleder Pippi Døvle Larsen
i Vestfold BF. (Foto: E. Bergan)

nisterråd, Edvard Pedersens
Biblioteksfond og Dansk Biblioteks
Center. Du kan lese mer om konfe-
ransen på www.aakb.dk/norden. Yt-
terligere opplysninger om
konferensen fås ved henvendelse til
overbibliotekar Knud Schulz på epost
ksc@bib.aarhus.dk

Odin fikk «Gulltaggen
2000»

Odin er tildelt sølv i «Gulltaggen
2000» i kategorien Beste samfunns-
informasjon. Gulltaggen er internett-
bransjens årlige prisutdeling. Odin
fikk blant annet positiv omtale for
sin evne til å tilrettelegge informa-
sjon for flere målgrupper samtidig,
på en brukervennlig måte. For redak-
sjonen har det vært en utfordring å
tilfredsstille behovene for en god vi-
suell og funksjonell design og ta hen-
syn til nettleseruavhengighet (inklu-
dert for blinde og svaksynte), valg-
frihet i målformer osv.

JBI trenger timelærere

Inger Cathrine Spangen ved Høgsko-
len i Oslo, Avd. Journalistikk, Biblio-
tek- og Informasjonsfag, melder at
de stadig har bruk for timelærere til
å løse undervisningsoppgaver. Hun
«samler» på navn med tilhørende
interesseområde eller «ekspert-
område». De som kan tenke seg et
undervisningsoppdrag, stort eller
lite, blir oppfordret til å ta kontakt,
enten på telefon (22 45 26 75) eller
e-post (inger.c.spangen@jbi.hio.no).

Farlig bibliotek ved
Statens kunstakademi

Universitetsbibliotekar Åse Markus-
sen ved Kunsthøgskolen i Oslo, Sta-
tens kunstakademi, melder at de be-
klageligvis har måttet stenge biblio-
teket sitt på ubestemt tid. Årsaken
er helt uholdbare lokalforhold og
sikkerhetsrisiko for de ansatte. Dette
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�
- Så du oppfatter forslagene som en forbedring?

- Ja, det gjør jeg. Dette har også noe med at veien blir til mens vi
går. Det at man er åpne for endringer underveis, er veldig positivt.

- Dere har eget lønnsutvalg i Vestfold BF. Bør dette vitaliseres mer i
den nye organisasjonsmodellen?

- Ja, egentlig. Det er vel nettopp slikt som forbundsstyrets forslag
legger vekt på. De tillitsvalgte skal trekkes mer inn. Kanskje dette
kan erstatte lønnsutvalget etter hvert.

- Sitter du selv i lønnsutvalget?

- Ja, som styrets representant. Så har vi med to andre. Vi ønsket å
unngå at styret skulle sitte med hele jobben, at det var en del saker
som lønnsutvalget naturlig kunne ta opp. Jeg vet ikke om det er
naturlig å dele det opp slik. Nå ønsker man mer fokusering på til-
litsvalgte og deres arbeid. Det er veien å gå. Det vil kunne erstatte
lønnsutvalget, og  kanskje også lokallaget, ser jeg for meg.

- Hva med rekrutteringsmulighetene i Vestfold?

- Vi er 54 BF-medlemmer i fylket nå. Vi har et potensiale.

- Hvor stort?

- Nei, jeg vet ikke. 10 medlemmer til burde vi i alle fall hatt.

- Det er overkommelig i løpet av årsmøteperioden?

- Ja, jeg vet i alle fall at det er veldig mange som sitter på gjerdet,
og som venter på organisasjonstilknytningen vår. Jeg vet at det er
en del YS-medlemmer, altså medlemmer av KFO, som kvier seg litt
for å gå inn i BF pga forsikringsordninger o.l. de har i YS.  Og så har
de ventet på denne organisasjonstilknytningen. De vil se hvordan
det går først.

- Gleder du deg til landsmøtet?

- Nå er jeg ikke noen «lands-møterev» akkurat. Men jeg gleder meg.
BF er en organisasjon som står foran store forandringer. Dette blir
det spennende å jobbe videre med, sier lokallagsleder Pippi Døvle
Larsen til slutt.  

- 10 nye medlemmer burde vi i alle fall greie, sier Pippi Døvle Larssen om rekrutterings-
mulighetene i Vestfold BF. Hun kjenner mange som sitter på gjerdet og venter på avklaring
av hvilken hovedorganisasjon BF skal inn i. Her står Pippi (t.v.) med de to andre medlem-
mene av lokallagsstyret: Irene Nørberg og Arnfrid Steinsholt (t.h.) (Foto: E. Bergan)

får blant annet som konsekvens at
biblioteket ikke kan delta i noe fjern-
lånsamarbeide.

NORDINFOs sommerskole

NORDINFO og Danmarks Biblioteks-
skole arrangerer NORDINFO-sommars-
kole om Det digitala biblioteket II.
Sommarskolen finner blir arrangert
på Danmarks Biblioteksskole i Køben-
havn 25.6 - 6.7.2001. Ytterligere in-
formasjon og program får du på
w w w. d b . d k / k o n / t e m a d a g /
Nordisk.htm.

Ny versjon av NORPER

Det er lagt ut ny og forbedret ver-
sjon av base Norper (norsk
periodikafortegnelse) på http://
www.nb.no/baser/norper/. Denne
versjonen har svært utvidete søke-
funksjoner i forhold til tidligere ver-
sjon, melder Unni Knutsen ved
Nasjonalbibliotekets avdeling i Oslo.
Det er nå mulig å søke direkte på
språk, land og ikke minst
publikasjonstype. Her kan man for
eksempel enkelt finne ut av hva som
er registrert av  bedriftsaviser på
engelsk språk, periodika på intern-
ett, barne- og ungdomsblader, ille-
gale aviser fra 2. verdenskrig o.l.
 

Biblioteknett Agder er
lansert

Nå har også sørlendingene fått en
regional bibliotek-nettportal. 27.fe-
bruar ble BIBLIOTEKNETT AGDER lan-
sert, med adresse http://
w w w . a a . f y l k e s b i b l . n o /
biblioteknett.agder Initiativet er tatt
av Samarbeidsutvalget for bibliotek
og utdanning i Agder. Sidene er fore-
løpig en enkel inngangsport til bi-
bliotek og bibliotekressurser i de to
Agder-fylkene. Det gis informasjon
om tilbud og tjenester i både folke-
fylkes- og høgskolebibliotek. Samti-
dig vil kulturelle og litterære begi-
venheter på Sørlandet bli presentert.
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FAFO-forskere om turbulensen rundt hovedorganisasjonene:

Regruppering og
forhandlingskraft

Det er turbulens mellom arbeidslivets organisasjoner for tida. Hovedorganisasjonene
er ikke lenger hva de var. Først gikk legene og de andre «super-akademikerne» ut av
AF og stiftet Akademikerne. Så prøvde AF og YS å fusjonere, uten å lykkes. Umiddel-
bart etterpå vedtok AF å nedlegge seg sjøl. Før denne nyheten var blitt gammel, kunn-
gjorde lærere, sykepleiere og politifolk at de var i gang med å lage en ny
hovedorgansasjon. Så blir det kjent at hjelpepleierne i YS og Norsk Kommuneforbund
i LO forhandler om en sammenslåing som kan innebære at Kommuneforbundet tar sin
kvart million medlemmer ut av LO. I YS blir det uro om sentraliseringsbestrebelsene
etter hjelpepleierflukten. Og de resterende AF-forbundene snakker med de frittstå-
ende farmasøytene og ingeniørene, uten å få spesielt mye ut av det.

ERLING BERGAN
Redaktør

Dette er landskapet BF skal orientere seg i. Vi har som
forbund knapt kommet ut av puberteten før vi kastes
inn i valg av ny hovedorganisasjon. Kanskje vi tar en-
delig stilling til spørsmålet på landsmøtet vårt i april.
Kanskje vi tar det seinere. Men før året er omme bør
BF finne seg en plass på kartet. Forbundsledelsen har
hatt mange kontakter, samlet kunnskap og drøftet al-
ternativer. Noen løsninger er utelukket nå. Andre løs-
ninger er aktuelle og kanskje til og med gode. Det er
ingen grunn til å tvile på at landsmøtet kommer til å
velge den beste løsningen ut fra det de vet pr. i dag.
Som et bakteppe for denne avgjørelsen, fant vi tida
inne til å oppsøke det mest kunnskapsrike forsknings-
miljøet i Norge når det gjelder fagforeningsspørsmål
og organisering i arbeidslivet.

Noen tror at Fafo har sitt navn fra den gang de var
FAgbevegelsens FOrskningsinstitusjon. Sannheten er at
de alltid har stått på flere bein. Nå har de i tillegg blitt
en stiftelse og heter simpelthen Forskningsstiftelsen
Fafo. Og her er de flere som graver, forsker og utreder
om arbeidsmarkedsspørsmål, forhandlingsmodeller,
lønnsoppgjør, tariff- og lovgivingsproblematikk. Vi tok
oss en god prat med forskerne Torgeir Aarvaag Stokke,
Kristine Nergaard og Espen Løken. Sistnevnte er ut-
dannet sivilbibliotekar og tidligere godt kjent som til-
litsvalgt i oljeselskapet Saga. Han ble vår døråpner inn
i Fafo.

Erling Bergan: - Er det vi ser nå en tendens til oppløs-
ning av de store organisasjonene i arbeidslivet?

Kristine Nergaard: - Jeg ser det heller som en omstil-
ling eller regruppering. Det oppsto en ubalanse etter

at offentlig sektor i Norge ble utbygd svært raskt, med
en tilsvarende rask vekst i profesjonsutdanningene i
offentlig sektor.

Erling Bergan: - Og AF maktet ikke å favne om alle
utdanningsgruppene?

Torgeir Stokke: - AF bygde på det gamle Embetsmenn-
enes Landsforbund, med krav til universitetsutdannelse.
Da NITO kom inn i AF fikk du plutselig en stor høgskole-
gruppe der. AF ble en bredere hovedorganisasjon enn
de hadde vært. Da sykepleierne kom inn ble dette yt-
terligere forsterket. Så sprekker AF, akkurat der hvor
det gamle skillet gikk. Du får arvtakerne til
Embetsmennenes Landsforbund på den ene siden. På
den andre siden har du NITO og de andre høgskole-
gruppene. Akademikerne blir dermed en strømlinje-
formet organisasjon, med formål nettopp ikke å ha med
høgskolegruppene.

Erling Bergan: - Men hvorfor maktet ikke det reste-
rende AF å holde sammen? De var vel også «strømlinje-
formet», i den forstand at de organiserte grupper med
lik utdanningslengde?

Torgeir Stokke: - Rest-AF sto i hovedsak på tre pilarer:
lærere, sjukepleiere og ingeniører. Ett problem var at
to av disse pilarene var i samme sektor og gikk svært
dårlig overens, nemlig NITO og sjukepleierne.  Hadde
de vært i hver sin sektor, for eksempel NITO primært i
privat, lærerne primært i staten  og sjukepleierne pri-
mært i kommunal sektor, kunne de dominert hver sin
sektor. Og de kunne samarbeidet greitt med små-
forbundene i sine respektive sektorer. Men vi fikk kon-
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kurranse internt i kommunal sektor mellom ingeniø-
rene og sykepleierne. Dermed meldte NITO seg ut. Og
rest-AF ble ribbet for privatsektor-alibi, det var bare
noen få tusen medlemmer igjen i den sektoren. Det
hele ble veldig dominert av offentlig sektor. Et annet
problem for rest-AF var at Lærerforbundet lenge har
hatt planer om å slå seg sammen med Norsk Lærerlag.
Og Norsk Lærerlag ville aldri gått sammen med Lærer-
forbundet inn i AF. Det har vært en betingelse at Lærer-
forbundet skulle gå ut. Da ville Norsk Sykepleierfor-
bund stått igjen alene. Rest-AF ville bestått av ett stort
forbund og mange små. Da dette ble klart, var løpet
kjørt for AF.

Erling Bergan: - Er det tendenser til fragmentering det
vi ser nå?

Torgeir Stokke: - Jeg synes man like gjerne kan se det
som en fornuftig regruppering av partsforholdene i
arbeidsmarkedet. AF var på sett og vis en tidsinnstilt
bombe. Etableringen av Akademikerne er ikke nødven-
digvis et uttrykk for at ting fragmenteres og går i ret-
ning av mindre organisasjoner. Jeg går ikke god for
det. Jeg vil vente noen år og se. Kanskje dette ender
opp som en mer stabil modell enn den vi hadde siden
midten på 70-tallet.

Erling Bergan: - Du sitter i Stabel-utvalget, som nett-
opp skal utrede disse spørsmålene og komme med for-

slag til hvordan partsforholdene i arbeidslivet skal or-
ganiseres. Hva kan du melde?

Torgeir Stokke: - Jeg kan ikke si noe om dette nå. Vi
leverer vår innstilling mot slutten av mars. Møtene i
utvalget er produktive og nyttige. For meg som forsker
er de uhyre lærerike. Det dukker stadig opp nye ting vi
bør se på.

Erling Bergan: - Fra tid til annen dukker det opp visjo-
ner om å samle alle i én stor hovedorganisasjon. Kom-
mende LO-leder Gerd-Liv Valla er ofte knyttet til denne
idéen om et stor-LO. Er det noen realisme i slike tan-
ker? Er dette prøvd i andre land?

Torgeir Stokke: - Det kan være interessant å se på si-
tuasjonen i Storbritannia. Der har de Trade Union Con-
gress (TUC) som en stor samlende hovedorganisasjon.
Men den er svak. Du har hatt tilsvarende tendenser i
Tyskland. I de nordiske land er det flere hoved-
organisasjoner som i Norge, gruppert rundt arbeidere,
funksjonærer og akademikere. I Sverige er dette møn-
steret svært tydelig. I Danmark finner du noen
«funksjonærgrupper» i LO, men ellers er delingen ri-
melig tydelig der også.  I Norge er dette noe uryddig.
YS og LO ligner mye på hverandre. Vi har aldri hatt en
egen hovedorganisasjon for funksjonærer i Norge. Det
kan ha sammenheng med at LO på 50-tallet bekjempet
framveksten av en slik hovedorganisasjon, og klarte
det. Så fikk vi YS som en hybrid. Og vi fikk AF som
favnet både akademikere og høgskolegrupper. Sånn sett
har den norske modellen vært litt ustabil. Men vi har
ikke noen gode eksempler på at det går an å slå alt
dette sammen i én organisasjon. Jeg har ingen tro på
at dette lar seg gjøre. Selv om LO sier at det i prinsip-
pet burde være én hovedorganisasjon, ser du at de har
akseptert Akademikerne. De liker ikke lønnspolitikken
deres, men de skjønner at dette er grupper de neppe
får tak i uansett. Det er heller ikke noe poeng i å gå i
krig med dem. I samme perspektiv kan du se samar-
beidsavtalen som ble inngått mellom LO og AF.

Erling Bergan: - Det er vel ulik grad av frihet for de
enkelte forbundene i hovedorganisasjonene også?

Kristine Nergaard: - Det er åpenbart ulike holdninger
til hvor samlet og sentralisert en hovedorganisasjon
skal være. Du ser konfliktene i YS nå, hvor noen grup-
per ønsker å sentralisere for å gjøre YS til en tyngre
hovedorganisasjon. De samme spenningene hadde du
jo i AF, der felles utspill den ene dagen ble imøtegått
av enkeltforbund dagen etter.

Erling Bergan: - Er det fagforbundene eller
hovedorganisasjonene som styrker sin betydning i den
turbulensen som foregår nå?

Torgeir Stokke: - Begge styrker seg. Poenget er at hoved-
organisasjoner må bygge på sterke forbund. Det ligger
mye identitet forankret i forbundene. Du kan klare å
slå sammen forbund. Men selv Fellesforbundet, som
var en sammenslåing av fem forbund i LO i 1988, hadde
etter fem år fremdeles mye identitet knyttet til de gamle
forbundene. De sleit med å få til en Fellesforbund-iden-
titet.

�

- Den norske modellen vært litt ustabil. Men vi har
ikke noen gode eksempler på at det går an å slå
alle hovedorganisasjoner sammen i én organisasjon.
Jeg har ingen tro på at dette lar seg gjøre, sier
Fafo-forsker Torgeir Stokke. Han viser blant annet
til TUC i Storbritannia, som er en samlende men
svak hovedsammenslutning. (Foto: E. Bergan)
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Erling Bergan: - I tariffoppgjørene må vel forbundene
gi en del forhandlingskraft til hovedorganisasjonen?

Torgeir Stokke: - I inntektspolitikken etterspørres få
og sterke hovedorganisasjoner.  Dersom f.eks. YS skal
lykkes på den arenaen, må de levere saklige argumen-
ter og en seriøs opptreden. Ellers skubbes de ut. Ikke
formelt, men reelt.

Erling Bergan: - Det må vel regnes som en stor endring
da regjeringa i 1997 tok flere enn LO med i det inn-
tektspolitiske samarbeidet?

Torgeir Stokke: - Det var nærmest en revolusjon i norsk

arbeidsliv da de andre hovedorganisasjonene ble tatt
inn i varmen. Nå får de kjørt seg. Hvis de ikke kan
levere, så får de ikke være med på første bordsetting.
Du ser det på forløpet av lønnsoppgjørene.

Kristine Nergaard: - Det vil bli interessant å se hvor
mange hovedorganisasjoner vi har om noen år. Og hvil-
ken rolle de skal ha. Etter siste års lønnsoppgjør var
det mange som spådde slutten på samordnede opp-
gjør, i regi av hovedorganisasjonene. Så fikk du Hol-
den-utvalget som nærmest ignorerte det som skjedde i
oppgjøret. Det  er en gjensidig påvirkning mellom
hovedorganisasjonene, forhandlingssystemet og hvor-
dan tariffoppgjørene utvikler seg. Det norske forhand-
lingssystemet forutsetter ganske tunge hoved-
organisasjoner. Og sterke hovedorganisasjoner er av-
hengige av en form for oppbacking ved at man har
oppgaver knyttet til forhandlingssystemet.

Torgeir Stokke: - Etter oppgjøret i 1986 lå arbeidsgi-
versida i privat sektor nede med brukket rygg. Det var
mange som forventet fragmentering og oppløsning av
forhandlingssystemet. Men allerede i 1988 fikk vi det
mest samrodnede oppgjøret vi noengang har hatt i
Norge, med lønnslov og det hele. Det er etter min me-
ning tegn til at det norske forhandlingssystemet utvi-

kler seg syklisk: Fragmentering - sentralisering -
fragmentering - osv. Det er alltid motkrefter til begge
tendensene.

Erling Bergan: - Ser dere tegn til tilsvarende uro blant
arbeidsgiverne?

Torgeir Stokke: - Det er store problemer og store
strukturendringer på gang på arbeidsgiversida, med
beinhard kamp om medlemmene. Noe av dette henger
sammen med utskillingsprosessen i statlig sektor.

Erling Bergan: - Det er vel spesielt viktig å se på utvik-
linga av det statlige tariffområdet for å forstå den nå-

værende turbulensen blant hovedorganisasjonene?

Torgeir Stokke: - I staten ligger forhandlingsretten pri-
mært til hovedsammenslutningen. Men staten deler ut
forhandlingsrett på to nivåer, for du kan også få
forhandlingsrett som tjenestemannsorganisasjon. Da er
det ikke bare krav om størrelse og bredde, men også at
du er representativ i forhold til yrkesgruppa i stats-
sektoren. Selv om du er et rent yrkesforbund kan du
risikere å måtte konkurrere med bredere forbund, i den
grad du har det i staten. Både jordmødre og skole-
ledere er i denne situasjonen nå. De kan nok bare få
forhandlingsrett gjennom en hovedorganisasjon med
tilstrekkelig antall medlemmer på statssektoren. Men
skal de inn i den nye sykepleier/lærer/politi-organisa-
sjonen, vil nok Lærerlaget og Sykepleierforbundet kreve
at de går inn som medlemmer hos dem.

Erling Bergan: - Og dette systemet som hjemles i
tjenestetvistloven vil stå fast?

Torgeir Stokke: - Jeg kjenner ingen krefter som ønsker
å gjøre særlige endringer på dette nå. De etablerte or-
ganisasjonene har ingen interesse av å svekke kravene
til forhandlingsrett. Det har heller ikke staten som ar-
beidsgiver. I det statlige tariffområde verner de nåvæ-

�

Tre forskere i Fafo med kunnskap om organisering i norsk arbeidsliv. F.v. Espen Løken, Torgeir Aarvaag Stokke og
Kristine Nergaard. Espen Løken er utdannet sivilbibliotekar og tidligere godt kjent som tillitsvalgt i oljeselskapet
Saga. Han ble vår døråpner inn i Fafo. De tre ser turbulensen som tegn på regruppering heller enn oppløsning.
- Det oppsto en ubalanse etter at offentlig sektor i Norge ble utbygd svært raskt, med en tilsvarende rask vekst
i profesjonsutdanningene i offentlig sektor, forklarer Kristine Nergaard. (Foto: E. Bergan)
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rende partene om sitt. Det er et vanskelig område å
komme inn i for nye organisasjoner.

Erling Bergan: - Er det en øvre grense for hvor mange
hovedsammenslutninger offentlig sektor tåler?

Torgeir Stokke: - Noen mener at tre er mer enn nok, at
vi har et saneringsproblem allerede i dag. Et moment
er at staten er i ferd med å bli mindre. Det er ikke
utenkelig at lærerne om noen år tas ut av de statlige
tarifforhandlingene og overføres til de kommunale for-
handlingene. Så har du privatiseringen av Posten og
NSB. Sykehusreformen kan gjøre at de blir tatt ut av
både de statlige og kommunale tariffområdene for å
legges et tredje sted. Da skal det ikke mye til før sta-
ten har en sysselsetting på under hundre tusen ar-
beidstakere. Da er det rett og slett ikke rom til en
femte hovedsammenslutning, etter dagens krav om
10.000 statsmedlemmer for å få forhandlingsrett. Med
en organisasjonsgrad på 85 % i staten, er det ikke rea-
listisk å hente mange medlemmer ved nyrekruttering
heller. Det er simpelthen ikke plass til en femte ho-
vedorganisasjon. Sånn kan det ende opp i staten. Det
kan gå annerledes, men dette er ikke noe usannsynlig
framtidsbilde.

Kristine Nergaard: - Du har diskusjoner også i kommu-
nal sektor. Mange mener det er en del problemer knyt-
tet til dagens modell, der du har en frivillig avtaler om
forhandlingssammenslutninger. Tariffavtalene
reforhandles, noen ganger med store problemer. Du får
småstreiker når enkeltforbund forhandler om enkelt-
avtaler. I staten har du ikke hatt disse problemene.
Noen forbund som står utenfor hovedorganisasjonene
har fått forhandlingsrett. Lærerlaget er et slikt eksem-
pel. Men heller ikke de har gjort noen store anstøt mot
selve forhandlingsmodellen i staten.

Erling Bergan: - Bibliotekarforbundet ønsker å styrke
seg på statlig og privat sektor, men har pr i dag hoved-
tyngden av medlemmene på kommunal sektor. Vi må
se på helheten og foreta en vurdering av hovedorgani-
sasjon på et bredt grunnlag. Vi har landsmøte i april,
og til sommeren blir AF nedlagt. Det er mange som
lurer på hvilke vurderinger som bør veie tyngst i valg
av ny hovedorganisasjon for et forbund som vårt.

Torgeir Stokke: -  Dere er altså utelukket fra Akademi-
kerne. Dere får ikke være med å stifte den nye hoved-
organisasjonen til sykepleiere/lærere/politi, men dere
kan muligens slippe inn senere, forutsatt at dere ikke
konkurrerer med noen av de fire stiftelsesorganisas-
jonene om medlemmer. Videre har dere mulighetene å
søke opptak i enten YS eller LO. Det er slik jeg leser
kartet. Men det er jo et spørsmål om hva et slikt for-
bund er ute etter. Er det ute etter å styrke lønna for
sin yrkesgruppe alene? Er det ute etter å styrke lønna
for sin yrkesgruppe i samarbeid med lignende yrkes-
grupper? Eller er det den faglige politikken som er vik-
tigst?

Erling Bergan: - Forbundet må prioritere lønn for egen
yrkesgruppe, i en solidarisk sammenheng. Å beholde
nåværende forhandlingsrett som fagforbund står sen-
tralt, for det er spesielt i de lokale forhandlingene vi

har lyktes godt, litt til vår egen overraskelse. Fag-
politikk og faglige spørsmål blir viktige for forbundet
framover, men slike spørsmål spiller nok en underord-
net rolle i valg av hovedorganisasjon.

Torgeir Stokke: - Da kan det være naturlig å se på tre
ting. Det første gjelder hva som skjer med forhand-
lingssystemet, gjennom resultatet av Stabel-utvalget
og gjennom revisjon av hovedavtalen i kommunal sek-
tor. De to prosessene vet vi ikke i dag hvor ender, men
de vil begge være ganske avgjørende for styrkeforholdet
mellom forbund og hovedorganisasjoner i kommunal
sektor. Det andre spørsmålet dreier seg om hvor for-
bundet søker allianser, hvilke konstellasjoner som trer
naturlig fram, hvor man finner yrkesgrupper med like-
artede trekk. Det tredje spørsmålet er hvor forbundet
kan oppnå drahjelp i forhandlingssituasjoner, ved at
det som lite forbund «låner» forhandlingsstyrke fra de
store.

Erling Bergan: - Du tenker på Fellesorganisasjonen av
barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere i LO?

Torgeir Stokke: - Erfaringene til Fellesorganisasjonen
kan være viktige for et lite forbund med høgskole-
utdannede i offentlig sektor. FO var gjennom en streik

�

- I inntektspolitikken etterspørres få og sterke
hovedorganisasjoner.  Dersom f.eks. YS skal lyk-
kes på den arenaen, må de levere saklige argu-
menter og en seriøs opptreden. Ellers skubbes
de ut. Ikke formelt, men reelt, sier Torgeir
Stokke. (Foto: E. Bergan)
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sist sommer og det lyktes med den. Det kan være ulike
vurderinger av om dette skjedde på tross av eller på
grunn av LOs styrke i tarifforhandlingene.  Slike vur-
deringer kan være viktige for et forbund på jakt etter
ny hovedorganisasjon.

Kristine Nergaard: - Det kan være både fordeler og ulem-
per for et lite profesjonsforbund å være i samme ho-
vedorganisasjon som store og bredt sammensatte for-
bund som Norsk Kommuneforbund og Norsk Tjeneste-
mannslag i LO, eller som f.eks. KFO i YS. Som et lite
forbund må man spørre seg om det er bedre å for-
handle sammen med 40.000 sykepleiere enn sammen
med 40.000 KFO-ere? Man blir til en viss grad over-
kjørt uansett.

Erling Bergan: - Det er vel også grunn til å se på de
ulike hovedorganisasjonenes interesse for å øke ande-
len med høgskoleutdanning i sin medlemsmasse. Selv

om ingen ho-
vedorganisa-
sjon vil legge
all verdens
vekt på 1000
bibliotekarer
i forhold til
f.eks. LOs
t r e k v a r t
million med-
lemmer, så
kan de ha
strategisk in-
teresse av å
vise resulta-
ter for nye
h ø g s k o l e -
grupper.

K r i s t i n e
Nergaard: -
Det kan også
være grunn
til å se om
det er grup-
per i f.eks.
KFO som det
kan være na-
turlig å gjøre
felles sak
med, og i
hvilken grad
de har mulig-

het til å få gjennomslag internt i sin organisasjon. Min-
dre grupper har den fordelen at det koster mindre å
innfri kravene deres. Hvis hovedorganisasjonen har
behov for å løfte fram slike grupper, ligger det mulig-
heter der. Det er nok ikke noe fasit-svar på slike stra-
tegi-diskusjoner.

Erling Bergan: - Hvor klokt er det å forestille seg hyp-
pige inn- og utmeldinger av hovedorganisasjoner i de
kommende åra?

Kristine Nergaard: - Jeg tviler på om det er noen smart
langsiktig strategi å gå inn og ut av hoved-

organisasjoner.
Det gir neppe
grunnlag for
økt innfly-
telse.

T o r g e i r
Stokke: - Vi
har eksem-
pler på for-
bund som har
brent seg på
d e t t e .
Mask in i s t -
forbundet er
i YS nå, men
tidligere har
de vært både
i LO og nær-
met seg an-
dre løsninger.
Som forbund
kan du
komme i den
situasjon at
h o v e d -
organisasjonen
skrur av
strømmen, at de ikke gidder å prioritere en gruppe
som er så labil.

Espen Løken: - Dette vil vel være spesielt uklokt av et
lite forbund.

Erling Bergan: - Men problemet vårt er at det ikke er
lett å se hvor det strategisk riktige sted å havne er. Og
vi har i grunnen ingen andre forbund som er i samme
situasjon som oss, utenom helse- og undervisnings-
sektoren, men likevel i det offentlige.

Kristine Nergaard: - Man kan jo tenke seg en viderefø-
ring av modeller vi har sett tidligere, med samarbeids-
avtaler i f.eks. kommunal sektor. Vi har sett førskole-
lærerne - dvs Norsk Lærerlag - som har vært medlem
av LOK, LOs forhandlingssammenslutning i kommunal
sektor. Man kan godt se for seg mer av den typen for-
maliserte samarbeidsavtaler i framtida. Lærerlaget fikk
relativt mye ut av sin samarbeidsavtale med LO. Hvis
forbundet har vansker med å bestemme seg, går det jo
an å la dette statsoppgjøret gå for et år og ha en sam-
arbeidsavtale med den hovedorganisasjonen man sy-
nes er mest interessant. På den måten kan man komme
seg inn i de lokale forhandlingene. Det kan vel tenkes
samarbeidsavtaler både med LO og YS, og kanskje også
med den nye hovedorganisasjonen.

Torgeir Stokke: - Man har en del eksempler på samar-
beidsavtaler som er ganske lukrative for forbundene
som inngår dem. En samarbeidsavtale kan absolutt være
en opsjon for å overleve turbulensen. 

�

- Jeg tviler på om det er noen smart
langsiktig strategi å gå inn og ut
av hovedorganisasjoner. Det gir
neppe grunnlag for økt innflytelse,
sier Fafo-forsker Kristine Nergaard
til Bibliotekaren. (Foto: E. Bergan)

- AF var på sett og vis en tidsinn-
stilt bombe. Etableringen av Akade-
mikerne er ikke nødvendigvis et ut-
trykk for at ting fragmenteres. Kan-
skje vi nå får en mer stabil modell,
sier Torgeir Stokke. (Foto: E. Bergan)
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På FBFs årsmøte 26. februar i år vedtok foreninga at
FBF nå skal være en forkortelse for: Forskerforbundets
bibliotekforening. Dette er foreningas tredje navne-
endring på tolv år. Den tidligere Statbibliotekargruppen
skiftet navn til Fagbibliotekarforeningen i 1989 og fikk
dermed akronymet FBF, som de stadig beholder. I 1996
skiftet de navn til Forskerforbundets fagbibliotekar-
forening. Og nå i år endrer de det altså til Forsker-
forbundets bibliotekforening.

Til årsmøtet begrunnet FBF-styret forslaget om navne-
endring slik: «Vi finner ingen grunn til å presisere at
medlemmene kommer fra fagbibliotek, dette er gitt i
Forskerforbundets kriterier for medlemskap: Medlem-
skap i Forskerforbundet er åpent for personer i fors-
kning og høyere utdanning som innehar en vitenska-
pelig, administrativ eller annen faglig stilling som van-
ligvis krever høyere utdanning. Med tanke på utvik-
lingen innen IKT som fører til nye læringsformer og en
ny måte å tenke bibliotek på (læringssenter etc.) fin-
ner vi det både naturlig og ønskelig at personer fra
andre yrkesgrupper som arbeider i bibliotek og som
ellers oppfyller Forskerforbundets krav til medlemskap
kan tas opp som medlemmer i FBF.»

Bortsett fra et punkt om å «samordne synspunkter
vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for bibliotekarer i
Forskerforbundet», viser FBFs formålsparagraf nå at
foreninga ikke lenger har en regulær fagforenings-

FBF med nytt navn - igjen
funksjon, men at de ønsker å fylle en rolle som faglig
organisasjon for de av Forskeforbundets medlemmer
som ønsker et slikt tilleggsmedlemskap. Arbeidsområ-
det blir svært likt det vi finner hos Norsk Fagbibliotek-
forening (NFF), som FBF skilte lag fra i 1975 i «ei er-
kjenning av at ein måtte skilje mellom ein fag-
organisasjon og ein fagleg organisasjon», slik det står
i FBFs hefte om sin egen historie «Fagbibliotekar-
foreningen 1920-1990». Nå har altså FBF endret rolle
igjen.

Så sent som for tre år siden hadde FBF et årsbudsjett
på 1,6 millioner kroner. I sin nye rolle budsjetteres for
2001 med 271.000 kroner. Medlemsavgiften på kr.125,-
kommer i tillegg til den ordinære fagforenings-
kontingenten til Norsk Forskerforbund. Eventuelt med-
lemskap i Norsk fagbibliotekforening kommer også i
tillegg (kr.200,-). Medlemstallet ved siste årsskifte var
på 503, en nedgang på 73 medlemmer i løpet av de
siste to årene.

FBF har det siste året vært uten leder, men sekretær
Hilde Trygstad har trukket i de fleste trådene. Hun har
også vært medlem av Forskerforbundets styre. På siste
årsmøte ble Live R. Skrindo valgt til ny leder av FBF.
Hun arbeider ved Universitetet i Oslo og har de siste ti
årene vært aktiv i FBF-gruppa ved UiO og i redaksjo-
nen for medlemsbladet FBF-nytt, inntil det ble nedlagt
for noen år siden.  

ERLING BERGAN
Redaktør

BIBSYS og NBF har besluttet å samarbeide om gjen-
nomføring av et felles opplegg for bibliotekmøtet i
2002. Det er besluttet at møtet legges til Stavanger
i perioden 25. til 28. april 2002. Styret i BIBSYS har
12. desember besluttet at BIBSYS rådsmøte, styre-
møte, referansegruppemøter og eventuelt andre
møter arrangeres i tilknytning til Det Norske
Bibliotekmøtet hvor Norsk Bibliotekforening gjen-
nomfører bl.a. sitt landsmøte, en rekke seminarer
og andre møter.  BIBSYS og Norsk Bibliotekforening
vil også samarbeide om felles arrangementer.

Både BIBSYS og Norsk Bibliotekforening ser dette
som et viktig tiltak for å fremme god kontakt på
tvers av bibliotekssektorene.  I mye av det arbeidet
BIBSYS er involvert i nå, ser det ut til at tidligere

skillelinjer viskes ut i den elektroniske verden. En
mer utadvent rolle for BIBSYS og BIBSYS-bibliotek
vil også kunne være positiv, for eksempel overfor
besluttende myndigheter. NBF ser klart nytten av
et slikt nytt grep, og tror det vil kunne skape
synergieffekter for den bibliotekfaglige utvikling,
for den bibliotekfaglige debatt, som en stor-
mønstring og synliggjøring av bibliotekene i sam-
funnet og for sosiale fellesskap innen den samlede
biblioteksektor.   

Stormønstring av bibliotekfolk
i Stavanger i april 2002
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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.

gh
En general-
streik er en
p o l i t i s k

kampform der alle arbeidstakere leg-
ger ned arbeidet i protest mot en
politisk utvikling.

Et prosent-
e l l e r
kronetill-

egg som forhandles frem i et tariff-
oppgjør og som skal legges til lønns-
tabeller og personlige lønner fra
opphørsdatoen for den gamle tariff-
avtalen, vanligvis fra 1. april i
forhandlingsåret i privat sektor og
fra 1. mai i offentlig sektor.

G jennomgå-
ende stillinger
er stillinger

som brukes innenfor de fleste statlige etater, for ek-
sempel førstesekretær. Gjennomgående stillinger har
samme lønnstrinn i alle etater, og reguleres således
sammen.

Grunnpensjonen (minstebeløpet)
tilfaller alle uten hensyn til hva
de har tjent, og fastsettes  med

utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp (G). Full
grunnpensjon for en enslig er lik grunnbeløpet fra fol-
ketrygden (G), dvs. 49 090 kroner per 01.05.2000. Full
grunnpensjon for ektepar, registrerte partnere eller
samboerpar som begge er pensjonister tilsvarer 75%
av grunnbeløpet (G) for hver. Full grunnpensjon til-
svarer også 75% av grunnbeløpet (G) når pensjonis-
tens ektefelle, registrerte partner eller samboer har en
årlig inntekt over 2G. Se Folketrygdens kap 3. Se også
pensjon og tilleggspensjon.

Protestmiddel som betyr at de
ansatte i en periode kun gjør
det de er pålagt slik at arbeids-

tempoet ved bedriften reduseres. Med mindre det er
hjemmel for det i tariffavtalen er en slik aksjon ulov-
lig.

Betyr at egnede kandidater til en
ledende stilling kontaktes di-
rekte, som oftest av frittstående

konsulent. Slike stillinger utlyses sjelden, eventuelt
kan søkingen etter aktuelle kandidater være en kom-
binasjon av utlysning og headhunting.

Hovedavtalen inngås mellom
hovedorganisasjonene for arbeidsta-
kere og arbeidsgivere og innehol-

der arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisa-sjonenes gjen-
sidige rettigheter og plikter. Eksempler er organisasjons-
friheten, informasjonsplikt, samarbeid, medbestemmelse
og streikerett. Før en hovedavtale kommer opp til ny
forhandling må den sies opp skriftlig av en av partene
med seks måneders varsel. Hovedavtalen reforhandles
hvert andre år.

Finner sted hvert 2. år og kalles
også revisjonsåret ettersom det
ikke forhandles bare om lønn,

men om alle elementene i en tariffavtale. 2000- oppgjø-
ret var et hovedoppgjør.

En sammenslutning av lands-
omfattende forbund og foren-
inger. I Norge har vi for ek-

sempel YS, LO, AF og Akademikerne på arbeidstakersi-
den, og NHO, KS og HSH på arbeidsgiversiden.

Overordnet avtale i en
bransje eller sektor som

inngås mellom fagforbund og bransjeorganisasjoner.

Dette er en beteg-
nelse på en hovedor-
ganisasjons forhand-

lingssammenslutning i statlig sektor, jfr. Lov om offent-
lige tjenestetvister.

Tariffavtale som er oppret-
tet for de ansatte i stat eller
kommune (KS-området) og

som regulerer forhold som lønn, diverse godtgjørelser og
sosiale rettigheter.

I henhold til Hovedavtalen
kan det i større virksomheter
velges flere tillitsvalgte av og

blant en fagforenings medlemmer for å ivareta medlem-
menes interesser overfor bedriften eller en  arbeidsgiver-
organisasjon. Hovedtillitsvalgte har et overordnet ansvar
som tillitsvalgt og er som oftest frikjøpt på heltid. 

Generalstreik

Generelt tillegg

Gjennomgående stilling(er)

Grunnpensjon

Gå-sakte-aksjon

Headhunting

Hovedavtalen

Hovedoppgjør

Hovedorganisasjon

Hovedoverenskomst

Hovedsammenslutning

Hovedtariffavtale

Hovedtillitsvalgt

H MS - a r -
beid inne-
holder ele-

menter som gode og trygge arbeidsvaner, klare ansvars-
forhold, godt samarbeid og ryddige lokaler. HMS-ar-
beid ble med Forskrift om systematisk helse-, miljø-
og sikkerhetsarbeid i virksomheter i 1997 formelt inn-
ført i arbeidslivet.

HMS (Helse Miljø og Sikkerhet)
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NB! Det tas forbe-
hold om feil.

 Tid Sted  Arrangement  Arrangør

Mars
01. Sandefjord Årsmøte i Vestfold BF BF

01. Fredrikstad Årsmøte i Østfold BF BF

02. Kirkenes Årsmøte i Finnmark BF BF

06. Molde Årsmøte i Møre og Romsdal BF BF

07. Stavanger Årsmøte i Rogaland BF BF

07. Lillehammer Årsmøte i Hedmark/Oppland BF BF

11.-12. Narvik Litteraturseminar i forb.med Vinterfestuka i Narvik Nordland fylkesbibl.

12. Førde Årsmøte i Sogn og Fjordane BF BF

12. Porsgrunn Årsmøte i Telemark BF BF

12. Oslo Årsmøte i Oslo/Akershus BF BF

13. Kristiansand Årsmøte i Agder BF BF

13. Drammen Årsmøte i Buskerud BF BF

14. Oslo Årsmøte i BFs studentlag i Oslo BF

15. Bodø Årsmøte i Nordland BF BF

15. Bergen Årsmøte i Hordaland BF BF

23. Oslo Forbundsstyremøte BF

26.-28. Oslo Kurs for tillitsvalgte i stat, kommune og HSH (Del A) BF

April
19. Oslo Seminar i forbindelse med BFs landsmøte BF

19. Oslo Skjønn og digital - elektronisk litteratur i biblioteket Høgskolen i Oslo

20. Oslo BFs landsmøte BF

Mai
02-04. Oslo Kurs for tillitsvalgte i stat, kommune og HSH (Del B) BF

08.-09. Härnösand SAMtid och framtid - bibliotekssamverkan i Norden Sambibl. i Härnösand

14.-16. Tromsø Bibliotek i vår tid : Nordnorsk bibliotekkonferanse 2001 NBF Region Nord-Norge

Juni
11.-16. Oslo Kurs for tillitsvalgte i stat og kommune BF

14.-15. Oslo Verden i biblioteket Høgskolen i Oslo

25.-26. Fjaler Biblioteket som pedagogisk ressurs Foreningen Norden,  m.fl.

I løpet av våren vil BF arrangere to kurs for tillits-
valgte. Det første kurset er i samarbeid med Norsk
Ergoterapeutforbund og er fordelt på to samlinger, del
A 26.3.01 – 28.3.01 og del B 2.5.01 – 4.5.01.

Kurset vil hovedsakelig være tilpasset KS-området, men
både HSH-tillitsvalgte og statstillitsvalgte vil ha nytte
av kurset – og alle tre avtaleområder vil bli berørt.

I tidsrommet 11.6.01 – 16.6.01 vil BF holde et ukekurs
kun for bibliotekarer. Både bibliotekarer i kommunal
og statlig sektor kan delta.

Kursene vil finne sted i BFs kursloka-
ler i Lakkegata.

Emner som tas opp er bl a
forhandlingsteknikk, partene i arbeidslivet, pensjons-
spørsmål og lover og avtaler som regulerer arbeidsli-
vet.

Langveisfarende kursdeltakere vil bli innkvartert på et
nærliggende hotell. Bf bestiller og og dekker hotell-
oppholdet. BF dekker også reise på billigste hensikts-
messige måte. 

M
ø
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Kurs for tillitsvalgte våren 2001
BIRGITTA LUND-GRØNBERG
Organisasjonssekretær
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STAVANGER KOMMUNE
Sølvberget KF

Stavanger bibliotek er en integrert del av Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus, som er organisert som Kommunalt Fore-
tak.
Stavanger har markert seg som litteraturby. Troll i Ord, kulturdepartementes signalprosjekt for lesing er lagt til Sølvberget. Vi
arrangerer også litteraturfestivalen Kapittel og er medarrangør av Nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse og Litteratur-

uka på Café Sting. Sølvberget står sentralt i Stavangers arbeid med IT, ytringsfrihet og internasjonale spørsmål.

Stavanger bibliotek har et høyt aktivitetsnivå, med over 1 million besøkende pr år. Biblioteket har en filial og bokbuss. Stavanger bibliotek benytter
biblioteksystemet Aleph og legger vekt på å tilby brukerne både nettbaserte tjenester og selvbetjening. Biblioteket har ca. 50 årsverk, og har et tett
samarbeid med resten av Sølvberget.

Stavanger bibliotek er et bibliotek i utvikling, vi driver flere store prosjekter og er et arbeidssted med store muligheter for egenutvikling i et faglig
og kreativt miljø.

LITTERATURFORMIDLER - STAVANGER BIBLIOTEK

Stillingen er knyttet til kulturavdelingen som er en av to voksenavdelinger ved biblioteket. Avdelingen omfatter skjønnlitteratur, musikkbiblioteket,
innvandrerbiblioteket, oppsøkende bibliotekvirksomhet og Madla filial. I tillegg har kulturavdelingen fagområdene, kunst, litteratur og språk m.m.

Ved kulturavdelingen er det ledig 100 % stilling som litteraturformidler.

Vi ønsker oss en selvstendig bibliotekar med gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
- Er du et lesende menneske med litteraturkunnskap og ideer om hvordan biblioteket kan spre leselyst?
- Har du holdninger og ideer til utvikling av folkebiblioteket?
- Er du en kreativ og utadrettet formidler?
- Har du lyst til å arbeide i et kulturhus med bibliotek, litteratur og formidling i sentrum?
- Har du evne til å få gjennomført dine ideer og planer, og gjennomslagskraft overfor kolleger og samarbeidspartnere?
Da er du den vi søker.

Vi tilbyr et spennende faglig og sosialt miljø i litteraturbyen Stavanger.

Arbeidsoppgavene omfatter veiledning og informasjon til publikum, litteraturarrangement og annen utadrettet virksomhet. Lørdag-, søndag- og
ettermiddagsvakter inngår i stillingen. (turnus 1 kveldsvakt pr uke, vakt hver 4.lørdag og totalt 4 søndager pr år).
Det kreves eksamen fra Høgskolen i Oslo, avd, for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende bibliotekfaglig utdanning. Søkere
med høyere utdanning innenfor litteratur og/eller kulturformidling vil også bli vurdert. Det blir lagt vekt på personlig egnethet. Stillingen lønnes i
kode 7593, l.tr 30-33 etter kvalifikasjoner.

Kontaktpersoner:
avd.leder Olav Nilsen, tlf 51 50 71 57,  epost: olav.nilsen@stavanger.kommune.no,
eller bibliotek- og kulturhussjef  Leikny Haga Indergaard, tlf 51 50 74 64, epost: leikny.haga.indergaard@stavanger.kommune.no

LITTERATURFORMIDLER - BARNE- OG UNGDOMSAVDELINGEN

Bibliotekets barne- og ungdomsavdeling er et levende sted med spennende utfordringer. Avdelingen er involvert i videreføringen av leseprosjektet
Troll i ord, bl.a.med barnehagefilialer, en egen kampanje rettet mot 6-åringene og lesekonkurranse. I tillegg til Barnebiblioteket driver vi også
Skolebiblioteksentralen, og Bokbussen.

Ved barne- og ungdomsavdelingen er det ledig 100% stilling som bibliotekar.

Stavanger bibliotek legger stor vekt på service overfor brukerne, og vi søker en engasjert og positiv medarbeider til vår avdeling.  Du bør være
selvstendig, ha gode kommunikasjon- og samarbeidsevner, interessert i formidling, like å snakke for et publikum og ha lyst til å prøve ut ulike
formidlingsformer. Du må ha god kjennskap til, og interesse for, barn og barnelitteratur.

Arbeidsoppgavene dine vil være:
- litteraturformidling både på biblioteket og ute i  barnehager og skoler.
- bibliotekfaglige oppgaver og skrankevakter i avdelingen.
Stillingen følger turnus med kvelds-,lørdags- og søndagsvakter.

Det kreves 3-årig bibliotekutdannelse fra Høgskole i Oslo avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende bibliotekfaglig
utdanning.  Personlig egnethet vektlegges. Stillingen lønnes som bibliotekar i lønnstrinn 28-31. Lønn er under vurdering.

Kontaktpersoner:
avd. leder Siv Merethe Søbye tlf 51 50 71 45, e-post:siv.soebye@stavanger.kommune.no,
eller bibliotek- og kulturhussjef Leikny Haga Indergaard, e-post: leikny.haga.indergaard@stavanger.kommune.no

For begge stillingene:   Søknadsfrist: 31.03.2001

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

www.stavanger.kommune.no/solvberg
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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?

KRØDSHERAD KOMMUNE

Krødsherad kommune har ledig 75% stilling for biblio-
teksjef.

Krav til utdanning: Fagutdannet person med høgskole,
eller annen relevant utdanning/praksis.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse sektor-
leder for kultur og oppvekst, Bjørn Sæta.

For fullstendig utlysning ta kontakt med Krødsherad kom-
mune, tlf. 32 15 00 00, og få utlysningstekst tilsendt.

Søknadsfrist for stillingen er 28.03.01.

Rådmannen

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 sitt bibliotek på Vie i Førde har vi ledig eit 100% vikariat frå sommaren 2001 og i eitt år. 

Stillinga vil innehalde varierte, bibliotekfaglege oppgåver som m.a. omfattar rettleiing, internbiblioteklån, katalogisering og 
databasesøk. Internett-ressursar spelar ei aukande rolle i biblioteket sitt arbeid, og det er ei målsetjing å styrkje studentar og 
personalet sin kompetanse på dette området. Biblioteket si pedagogiske rolle vil også bli vektlagd.

Den som vert tilsett, må ha bibliotekareksamen frå Høgskulen i Oslo, cand.mag.-grad med minimum 40 vekttal bibliotekfag, eller
tilsvarande utanlandsk utdanning. 

Meir informasjon får du hos underdirektør Randi Skår, tlf. 57 67 61 13 eller e-post randi.skar@hisf.no.

Full utlysing av stillinga finn du på www.hisf.no og i Norsk Lysingsblad nr. 51, torsdag 1. mars.

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

VIKAR IAT  S OM  B IBL IOTEKAR  I  FØRDE

S Ø K N A D S F R I S T  E R  2 .  A P R I L  2 0 0 1

«Bibliotekaren» er en månedlig nødvendighets-
artikkel 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 Bibliotekarforbundet.

Abonnement?
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Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven:

    www.bibforb.no

12 mnd. kr. 2.260,-
6 mnd. kr. 1.130,-
3 mnd. kr.    565,-

Kun lørdagsavis:
12 mnd. kr. 830,-
6 mnd. kr. 415,-

DE STØRSTE NORSKE
FORFATTERNE LESER
KLASSEKAMPEN

... GJØR DU?

Pr
is

er
 2

00
1:

Bestill nå: Tlf: 22 05 95 72 Fax: 22 05 95 87
e-post: abonnement@klassekampen.no
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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
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«The Wise County Bookmobile is one of the most beautiful sights in the world to me. When I see it
lumbering down the mountain road like a tank, then turning wide and easing into Shawnee Avenue, I
flag it down like an old friend. I’ve waited on this corner every Friday since I can remember.  The
Bookmobile is just a government truck, but to me it’s a glittering royal coach delivering stories and
knowledge and life itself. I even love the smell of books. People have often told me that one of their
strongest childhood memories is the scent of their grandmother’s house. I never knew my grandmothers,
but I could always count on the Bookmobile.»

«The Bookmobile is at the stoplight. The librarian and driver is a good-time gal named Iva-Lou Wade.
She’s in her forties, but she’s yet to place the flag on her sexual peak. She’s got being a woman down.  If
you painted her, she’d be sitting on a pink cloud with gold-leaf edges, showing a lot of leg.  Her perfume
is so loud that when I visit the Bookmobile, I wind up smelling like her for the bulk of the day. (It’s
nothing like Coty’s Emeraude.)  My father used to say that that’s how a woman ought to be.  “A man
should know when there’s a woman in the room.  When Iva-Lou comes in, there ain’t no doubt.” I’d just
say nothing and roll my eyes.»

Fra Adriana Trigianis roman “Big Stone Gap”. - Random House ; New York, 2000. 


