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Landsmøtet 20. april valgte Monica Deildok som ny leder i Bibliotekarforbundet.
Hun jobber til daglig på Deichmanske bibliotek, men har svangerskapspermisjon
fram til 23. august 2001. Så selv om hun innehar vervet som leder allerede nå, er
hun ikke i full jobb i BF-sekretariatet i Lakkegata før 23. august.

Siri Sjursen gikk av som BF-leder på landsmøtet 20. april. Men hun har stilt sin
arbeidskraft til rådighet for BF et par måneder etter det, noe både forbundsstyret
og den nye lederen er veldig glade for. Når sommeren er overstått, er hun tilbake i
Bergen, i sin tidligere jobb som dokumentalist i Hordaland fylkeskommune.

Disse vår- og sommermånedene vil BF altså være velsignet med to ledere, på sett
og vis. Det vil være utstrakt kommunikasjon og samarbeid mellom Siri og Monica i
denne tiden. Den nye lederen setter stor pris på å kunne dra nytte av Siri sine
erfaringer og dermed bidra til at overgangsperioden blir så myk som mulig. 

Siri fram til sommeren ...
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Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

Landsmøtet er vel overstått, og som alltid har Bibliotekarforbundets landsmøte fungert som en vitamin-
innsprøytning og en inspirasjonskilde for oss som deltok. Denne gangen var det spesielt vellykket synes jeg
idet det ble arrangert et landsmøteseminar i forkant av selve dagen. På denne måten fikk de fleste av delega-
tene en ekstra dag sammen, og på støynivået under middagen på torsdag kveld kunne en tydelig høre at det
var veldig hyggelig og helt på sin plass.

Så var også den faglige delen av landsmøteseminaret svært vellykket. Vi fikk en god gjennomgang av det nye
lønnssystemet i Danmark ved nestleder i det danske Bibliotekarforbundet, Mette Kjeldsen Sloth, og det var
nok flere enn meg som måtte tenke litt på hvilke konsekvenser det faktisk ville få for min lønn dersom vi
hadde vært like flinke til å kreve uttelling i form av lønn for de ekstrafunksjoner vi fyller i jobben vår som
det danskene er.

Valgforsker og professor i sammenliknenede politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot, holdt et langt
foredrag om fagbevegelsens organisering og føringer for lønnsdannelse. I etterkant har jeg kommet fram til at
Aarebrot må ha snakket i noe sånt som 3 1/2 time bare avbrutt av små kaffepauser, og allikevel skulle man
ønske at han kunne snakke litt til. Aarebrot hold en glitrende leksjon i fagforeningens bakenforliggende
strukturer, i strategisk tenkning og i politiske systemer, noe som ga oss mye å tenke på og mange ideer. Han
ga oss mange råd, og særlig tror jeg det festet seg i vår bevissthet at han etterlyste en informasjonsstrategi
for vår profesjon. For i tidsrommet mellom lønnsforhandlingene, sa Aarebrot, foregår all den opinionsdannel-
sen som danner en viktig basis for forståelsen av en yrkesgruppe, og dermed også forståelsen av yrkes-
gruppens rett til høyere lønn. Det er på alle de dagene en IKKE driver lønnsforhandlinger at man skal rede
grunnen for sin suksess under lønnsforhandlingene. Det er disse dagene som skal brukes til å skape en
bevissthet hos arbeidsgivere, politikere og folk flest om at bibliotekarer er en viktig - en av de viktigeste -
yrkesgruppe i et moderne informasjonssamfunn. Det er disse dagene som skal brukes til å bli kvitt stereotype
holdninger, og forsøke å formidle et riktig bilde av kjernen i vår kunnskap og kmpetanse.

For å få til dette er det helt nødvendig at vi selv begynner å definere oss, og det må vi gjøre godt. For
valgforsker Aarebrot ga oss også endel eksempler til skrekk og advarsel på yrkesgrupper som har definert seg
FOR snervert og dermed har overfødiggjort seg selv.

Jeg tror at Aarebrot her pekte på en av de aller viktigeste utfordringene for bibliotekarer som yrkesgruppe og
for Bibliotekarforbundet som fagforening i tiden framover. For denne diskusjonen må tas, og det er vi som må
initiere den. Det er Bibliotekarforbundet som er Norges eneste profesjonsforbund for bibliotekarer, og derfor
er det naturligvis vi som skal sette igang og fronte dette arbeidet. Dette må bli en av hovedprioriteringene for
det nye styret.

Landsmøtet gikk enstemmig inn for at Bibliotekarforbundet skal søke opptak i YS, og dermed ser det store
hovedsammenslutningsproblemet ut til å være løst. Det er utrolig godt å ha et enstemmig landsmøte i ryggen
når søknaden til YS sendes. Signalene fra YS har vært positive, og vi har derfor grunn til å tro at en søknad
vil bli positivt behandlet. Det er ingen grunn til å feie under teppet at vi vil støte på noen vanskelige grense-
flater i vår nye hovedorganisasjon. Dette må vi imidlertid ta tak i, og samarbeide oss fram til gode løsninger
på. Som nyvalgt leder i Bibliotekarforbundet ser jeg det som en av mine aller viktigeste oppgaver å arbeide
med å skape gode, sunne og konstruktive samarbeidsrelasjoner innad i vår nye hovedsammenslutning. De
signaler jeg har fanget opp ved de anledningene jeg har møtt representanter for YS har gitt meg stor tro på at
dette skal gå bra.

Spørsmålet om ny hovedsammenslutning var naturligvis det aller viktigeste spørsmålet som landsmøtet
behandlet, selv om det på ingen måte var det som tok mest tid. Den andre store saken dette landsmøtet
behandlet var etter min mening saken om organisasjonsendringen som førte til opprettelsen av et landsstyre.
DENNE saken førte til viderverdigheter og endringsforslag en masse, men et dyktig landsmøte anført av
imponerende møteledelse gjorde etter min mening meget kloke vedtak i denne saken.

Jeg er veldig glad for opprettelsen av et landsstyre bestående av ledere for landets fylkeslag. Dette vil være et
redskap for å sikre en bedre informasjonsutveksling mellom forbundets sentrale og lokale ledd, og er så langt
jeg kan se et forsøk på å oppgradere de lokale og regionale ledd i organisasjonen.

Et godt landsmøte har gitt det nyvalgte styret tydelige signaler og gode arbeidsvilkår for kommende 2-års
periode.

Takk for landsmøtet og takk for tilliten. 
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På alle forbundsstyremøter i siste landsmøte-
periode har saksmengden ført til heseblesende
avslutninger. Det kan tydes på flere måter:
Styremedlemmene har hatt mye på hjertet og/
eller leder har ikke vært streng nok til å
overholde møtetiden. Eller: Forbundsstyret har
hatt mange krevende arbeidsoppgaver og
utfordringer. Stor takk til styret ”mitt” for
måten dere har delt ansvaret med meg på!

At landsmøtet kom opp i den samme situasjo-
nen kan tyde på en tredje faktor: Bibliotekar-
forbundet har vokst ut av barneskoene og
vender i økende grad blikket utover. Personlig
er jeg svært glad for at landsmøtet ryddet tid
til den ekstra saken om St.meld. nr.31 2000-
2001.

Jeg gratulerer landsmøtet med viktige vedtak.
Ny hovedorganisasjon vil gi Bibliotekar-
forbundet muligheter til å arbeide videre utfra
målsetting og vedtekter. Vi har lagt grunnla-
get for en prosess i organisasjonen og økono-
misk spillerom for styrking og videreføring av
dette arbeidet. Målprogrammet trekker opp
linjene, og signaliserer klare forventninger og
fullmakter til forbundsstyret. Og sist og aller
viktigst: Vi har valgt ny leder og nytt for-
bundsstyre – det fjerde i vårt lille forbunds
historie. Noe av det flotteste med å gå av, er
nettopp å oppleve at det står en hær av
interesserte, engasjerte og arbeidsvillige
medlemmer klare til å ta imot stafettpinnen.
Jeg er veldig stolt og takknemlig for dette, og
ønsker dere lykke til!

Det har vært to givende år for meg, krevende
og morsomme. Å bli kjent med og få venner
blant medlemmene landet rundt, har utvidet
min innsikt og respekt for bibliotekarers
arbeidsforhold og innsats. Kunnskapen tar jeg
med meg tilbake til Hordaland fylkeslag. Jeg
gleder meg til å være med på videre
organisasjonsbygging. Takk kjære venner for
tilliten dere gav meg og for den overveldende
applausen jeg fikk! Den varmet!

Siri Sjursen

Takk for meg!

Siri Sjursen fikk varm applaus fra
landsmøtedelegatene da hun takket av etter to år som forbunds-
leder. (Foto: E. Bergan)

Forbunds-
styret samler seg rundt leder Siri Sjursen for
interne drøftinger under årets landsmøte. Hun takker styret for måten
de har delt ansvaret med henne i de to årene de har jobbet sammen.
(Foto: E. Bergan)

   Avtroppende forbundsleder Siri Sjursen
lytter konsentrert til et innlegg i organisasjonsdebatten under
årets landsmøte. Hun ønsker nå å fortsette sitt engasjement i
Hordaland BF.  (Foto: E. Bergan)
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Det nyvalgte forbundsstyret hadde knapt fått klip-
pet navlestrengen fra landsmøtet, før de måtte
benke seg rundt møtebordet for første gang. Noen
ting var det nyttig å ordne der og da, umiddelbart
etter landsmøtet. Siri Sjursen, som jobber i sekre-
tariatet noen måneder etter landsmøtet, var med på møtet som
saksforbereder og meget kjærkomment ankerfeste for et styre med
mange nykomlinger. Også de kommende styremøtene før somme-
ren vil hun delta aktivt på. Monica Nævra, Mona Magnussen og
Richard Madsen sitter videre fra forrige periode. Leder Monica
Deildok, nestleder Thor Bjarne Stadshaug og styremedlemmene
Klaus Jøran Tollan og Lone Johansen er alle ferske i styret. Vara
Hanne Brunborg var med på møtet, også hun nykomling i denne
sammenhengen.

Det var konstituering av styrets
arbeidssutvalg, med foreløpig
virkeperiode ut kalenderåret,
som sto først på dagsorden for
møtet. Leder og nestleder er
selvskrevne. Tredjemedlemmet
fra det forrige styrets arbeids-
utvalg, Monica Nævra, ble fore-
slått - og valgt. Som vara til AU
ble Mona Magnussen valgt, også
hun kjent med vervet fra for-
rige periode.

Så var det å følge opp
ansettelsesprosessen for kontor-
medarbeider i forbundets sekre-
tariat. Stillingen var lyst ut i Af-
tenposten i begynnelsen av
april, med søknadsfrist rundt
landsmøtet. Styret måtte ta stil-
ling til den videre tilsettingspro-
sessen, hvem som skulle plukke
ut kandidater til intervju, hvem
som skulle gjennomføre inter-
vjuene, og videre prosess med
innstilling og tilsettingsvedtak.
Det dreier seg om en 80 % stil-
ling som kontorfullmektig/se-
kretær fra 1. juni og ut året.

Det nye forbundsstyret måtte
også finne egnete datoer for styremøter fram til sommeren. Det
ble enighet om styremøte 7. mai, med AU-møte tidligere samme
dag, og to-dagers styreseminar 28. –29. mai. På styreseminaret
vil blant annet kursing i styrearbeid for nye styremedlemmer stå
sentralt.

På landsmøtet ble det vedtatt en resolusjon om St.meld. nr. 31
(2000-2001), og styret måtte håndtere oppfølgingen av vedtaket.
Det ble besluttet at sekretariatet skal legge resolusjonen ut på

Første runde for
Monica & Co

ERLING BERGAN
Redaktør

Her er laget som skal lede BF de kommende to åra. Bak
fra venstre Richard Madsen, Monica Nævra, Thor Bjarne
Stadshaug og Mona Magnussen. Foran fra venstre Lone
Johansen, Monica Deildok og Klaus Jøran Tollan. (Foto:
E: Bergan)

�

Bokbåt i Vietnam

Der hvor elva Mekong sprer seg ut i
et deltaområde i det sørvestlige Vi-
etnam, bor det 11 ulike etniske fol-
kegrupper i et nesten veiløst område.
Den viktigste transportmåten er
fremdeles båt i dette området. Det
er vanskelig å organisere sosiale og
kulturelle aktiviteter når forholdene
er slik. På begynnelsen av 90-tallet
begynte noen å tenke på et flytende
biblioteksystem her. Det første «båt-
biblioteket» kom i Phung Hiep-dis-
triktet. Etter hvert har hele området
blitt dekket av det de kaller «mobile
floating libraries». Båtene tar gjen-
nomsnittlig 25 til 26 tonn, og tilbyr
mer enn bøker. Det følger med
informasjonstjenester, utstillinger,
film og framførelser av amatør-
musikk. Alt tilpasset befolkningene
de betjener. Det er «IFLA Regional
Section For Asia and Oceania News-
letter» som forteller om denne tje-
nesten i sitt siste nummer. Så nå vet
vi at Epos har «søsterskip» også i
Vietnam.

Tredje AF-forbund som
går til YS

Som det går fram av oppslag annet
sted i bladet, vedtok et enstemmig
landsmøte i Bibliotekarforbundet å
søke om å bli tatt opp i hoved-
organisasjonen YS. BF er det tredje
forbundet fra det gamle AF som nå
søker om medlemskap i YS. Tidligere
i vår har Norsk Skolelederforbund og
Norges Lensmannslag søkt om med-
lemskap i YS. I en pressemelding fra
YS blir meldingen om dette mottatt
med glede. YS-lederen antar at be-
handlingen av opptaket vil gå greit i
YS-systemet - hun poengterter at
prinsippet om forbundenes selvråde-
rett står like sterkt i YS som i gamle
AF. - Derfor burde utgangspunktet
for at BF vil finne seg til rette være
det beste, sier hun. Men hun antar
at bakgrunnen for at forbundet sø-
ker en hovedorganisasjon er å stå
sammen med andre for å møtte frem-
tidens utfordringer. Slik sett håper
hun at BF vil finne det nyttig å bruke
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23. mars hadde forbundsstyret møte, med alle til-
stede. Pluss organisasjonssekretær Birgitta Lund-
Grønberg og redaktør Erling Bergan. De forslåtte
møtelederne til landsmøtet, Randi Rønningen og
Kristin Østerholt, kom også for å være med på den

delen av møtet som dreidde seg om - ja, nettopp landsmøte-
forberedelsene. Det var nyttig, og ga en ekstra trygghet for at alt
var i gjenge før to-dagers arrangementet gikk av stabelen.

Møtet godkjente først saklista, referatet fra forrige møte og tok
så en formell godkjenning av revidert regnskap for 2001. Så skulle
spørsmålet om etterlønn for leder opp. BF har som kjent en
minimumsordning der avtroppende leder kan ta ut lønn i inntil 3
måneder etter et landsmøte, mot at vedkommende stiller sin ar-
beidskraft til disposisjon for forbundet i den tiden det tas ut lønn
for, og under forutsetning av at vedkommende ikke er i fullt løn-
net arbeid igjen i denne tiden. Denne ordningen er vel nærmest å
sammenligne med ordinær oppsigelsestid «i det sivile». Nå skulle
denne ordninga praktiseres for andre gang i BFs historie. Første
gang var da Randi Rønningen gikk av som BF-leder i 1999. Vedta-
ket som styret fattet denne gangen ble slik alle ønsket: «For-
bundsleder får etterlønn og bistår forbundet etter behov i to må-
neder. Forbundsstyret forutsetter at det blir nødvendig kontakt
mellom av-og påtroppende leder.»

Så var det tid for en del viktige interne saker for BFs sekretariat
og ansatte. Først skulle styret godkjenne utlysing av stilling som
sekretær/kontorfullmektig i 80 % engasjementsstilling for tids-
rommet fra 1. juni og ut året. Her ble det overlatt til det nye
styret, etter landsmøtet 20. april, å fastsette prosedyrer for til-
setting. Så skulle styret ta stilling til forslaget om en lønnspolitiske
plan for BFs egne ansatte. Her ble det vedtatt følgende: «Lønns-
politisk plan, slik den foreligger med endringer i styremøtet, er
forbundsstyrets utgangspunkt for drøftinger med ansatte i BF.
Forbundsstyret ber om at medbestemmelsen i denne saken blir
ivaretatt ved at alle ansatte i 50 % stilling eller mer i BF møter
samlet fra arbeidstakers side, og at BF som arbeidsgiver represen-
teres ved nestleder og et styremedlem som forbundsstyret utpe-
ker. Drøftingen skal være ferdig til neste styremøte.» Og dermed
hadde BF proffet seg opp enda noen hakk som seriøs arbeidsgi-
ver.

Forbundsstyrets marsmøte
ERLING BERGAN
Redaktør

� postlisten og hjemmesiden. Den skal videre sendes til riksdek-
kende aviser, politiske partier, Kulturdepartementet,
Kommunalkomitéen og Familie-, kultur- og administrasjons-
komitéen på Stortinget.

Dermed var det nye styrets første økt over, og den uformelle pra-
ten mellom aktørene i styret kunne begynne. Her er det mange
dyktige bibliotekarer og spennende profiler. Et vell av idéer og
visjoner kommer fram i løpet av kvelden etter landsmøtet. Så får
vi håpe det er kreativitet og kraft nok til også å jobbe seg gjen-
nom de traurige hverdagene - som enhver BF-ledelse også må
gjennom. Lykke til! 

den felles styrken som ligger innbakt
i Norges nest største hovedorganisa-
sjon.

Flere på aktiv syke-
melding

Aldri har så mange vært sykemeldt,
og samtidig vært på jobb, melder
Dagsavisen. Hver fjerde sykemeldte
benytter seg nemlig av aktiv syke-
melding. Gledelig, mener trygde-
direktørDagfinn Høybråten. Tallene
som viser dette er hentet fra første
kvartal i år. De viser at stadig flere
benytter seg av muligheten til å være
delvis i arbeid og delvis sykemeldt.
- Vi vet at kontakt med arbeidsplas-
sen er svært viktig for å unngå varig
utstøting av arbeidslivet, sier trygde-
direktør Dagfinn Høybråten til A-
pressens Oslo-redaksjon. Flere hun-
dre tusen arbeidstakere har benyt-
tet seg av muligheten for aktiv sy-
kemelding etter at den ble innført i
1993. Det er fortsatt vekst i syke-
fraværet, selv om økningen avtar. I
første kvartal i 2001 var veksten bare
på 1, 7 prosent, mens det i samme
periode i fjor var på 14,7 prosent,
melder Dagsavisen.

Krever forbud mot
rasisme på nettet

Medlemmer av Europarådet krever
forbud mot rasisme på Internett. En
traktat mot nettkrim blir nå utarbei-
det, melder Aftenposten. For spred-
ning av rasisme er et like ekkelt mis-
bruk av Internett som nettporno,
mener medlemmer av Europarådet.
Europarådets parlamentariker-
forsamling ber juristene som utfor-
mer verdens første traktat mot nett-
krim om å forby rasisme på nettet.
Men forslaget er omstridt. Enkelte
netteksperter argumenterer med at
Internetts store fordel er dets frihet
fra lovregulering, skriver avisen.
Uten å forsvare rasisme, porno eller
prostitusjon advarer de mot moralsk,
politisk og juridisk tukling med fri-
heten på nettet.
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Justeringskrav på statlig sektor ble gjennomgått. Stipendfordeling
ble gjort i tråd med forslaget fra sekretariatet. Og så var det å gå
løs på de praktiske forberedelsene av landsmøteseminar og selve
landsmøtet. Her ble sak for sak gjennomgått og mulige problemer
for møtelederne røykt ut. Videre ble det vedtatt å bevilge en sum
tilsvarende en krone pr medlem til Amnesty International, for
arbeidet de gjør for undertrykte fagforeningsfolk i andre land.
Kronerulling på selve landsmøtet kommer i tillegg. Så måtte for-
bundsstyret ta stilling til et nytt forslag om nedlegging av BFs
studentlag ved JBI. Dette skyldtes lengre tids problemer med å få

liv i dette lokallaget, og ikke minst erfaringene fra det dårlig
besøkte møtet som ble arrangert der i mars. Styret besluttet å
fremme nedleggingsforslag til landsmøtet, og la studentene
innlemmes i Oslo/Akershus lokallag.

Så var det tid for «standard-sakene» Bibliotekaren og hjemme-
sidene. Redaktøren kunne fortelle om trykkeriets ansvar for den
dårlige billedkvaliteten i nr. 3, samt at de hadde levert for lite
opplag av det nummeret. Bytte av trykkeri ble vurdert. Redaktør
orienterte også om innkjøp av ny programvare. Ettersom både
redaktør og redigerer har forlatt arbeidsplassen der programva-
ren PageMaker var tilgjengelig, måtte BF nå selv gå til innkjøp av
dtp-programvaren InDesign, som bladet vil bli satt med fra juni-
nummeret av. Ellers kunne han melde om brukbar annonseinngang
og om aktuelle temaer i kommende nummer. Web-redigerer Hanne
Fosheim orienterte om driften av BFs hjemmesider. Aktuelle opp-
gaver nå er informasjon for tillitsvalgte i kommunal sektor, stat-
lig sektor og i Oslo Kommune. Denne tjenesten er under planleg-
ging nå.

Styret gikk gjennom møte- og postliste, medlemsstatus og
virksomhetsplan for sekretariatet ut august. Forbundsleder rede-
gjorde til slutt for samtaler med NBF-leder om en kommende
bibliotekparaply, og om den skuffende ankebehandlingen etter
høstens lokale forhandlinger. 

Forbundsstyret samlet til heldagsmøte for siste gang før landsmøtet. Foran sitter
leder Siri Sjursen og organisasjonssekretær Birgitta Lund-Grønberg. Bak fra
venstre nestleder Hanne Fosheim og styremedlemmene Mona Magnussen, Gro Heidi
Råmunddal, Kirsten Leth Nielsen, Richard Madsen og Monica Nævra. (Foto: E.
Bergan)

I begynnelsen av april fjernet nett-
portalen Yahoo etter en lang juridisk
tautrekking sider der nazi-effekter
ble tilbudt for salg. Men fortsatt skal
det finnes noe slikt som 4000 åpent
rasistiske nettsteder rundt om i ver-
den, hvorav 2500 hører hjemme i
USA. Amerikanerne stiller seg i ut-
gangspunktet skeptiske til europeer-
nes reguleringsarbeid på Internett,
skriver Aftenposten. Det er likevel
ventet at USA, Japan og flere andre
land utenfor Europa vil undertegne
den nye traktaten, når den er ende-
lig godkjent av Europarådet.

Omstilling nødvendig
for lærerlønningenes
utvikling

- Lønnsutvikling for lærerne er av-
hengig av at omstillingsarbeidet i
skolene gir resultater, påpekte
utdanningsminister Trond Giske på
en skolepolitisk konferanse i regi av
Norsk Lærerlag i forrige måned. -
Lønnsoppgjøret i fjor var en
forskuddsbetaling for omstillings-
arbeidet. Men for å komme videre,
må vi vise at vi klarer omstillingen,
og dette må vi vise for andre lønns-
takergrupper og for Stortinget, sa
Giske i følge itkanalen. Det
omstillingsarbeidet han viste til, er
forsøkene på å omorganisere under-
visningen i skolen som skal settes i
gang. Tidligere i år skrev lærer-
organisasjonene og Utdannings-
departementet under en avtale om
slik forsøksvirksomhet i skolen. Må-
let er en skole som er organisert på
en mer effektiv måte, der lokale til-
pasninger blir viktigere enn i dag og
der såkalt elevaktiv læring skal styr-
kes. Det forslaget som vakte mest
rabalder da avtalen ble kunngjort, var
forsøkene på å integrere skolefritids-
ordningen i vanlig skole-
undervisning, skriver itkanalen.

LO-kongressen

Når dette leses er LO-kongressen tro-
lig over. Alt tyder på at Gerd-Liv Valla
har overtatt som LO-leder etter Yngve
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Forbundsstyret var fulltallig da de var samla
til møte for siste gang om morgenen 19. april.
Det var bare noen timer til landsmøteseminaret
skulle begynne og bare et drøyt døgn før lands-
møtet skulle velge nytt forbundsstyre. Det var

en underlig stemning av vemod og spenning på en gang. Men de
siste sakene skulle uansett behandles ferdig.

Det var naturlig at styret tok for seg en del praktiske spørsmål
som gjaldt gjennomføring av landsmøtet. Alt så ut til å være godt
i rute. Men noen saker som skulle fremlegges på landsmøtet sto
igjen. Det gjald blant annet styrets tilleggs-beretning for perio-
den fra siste årsskifte fram til landsmøtet. Forbundsstyret god-
kjente forbundslederens forslag med noen endringer og tilføyel-
ser. Revisors beretning for 2000 ble også gjennomgått og tatt til
etterretning.

Forbundsstyrets forslag til ny valgkomité for landsmøteperioden
2001-2003 ble vedtatt, med Hanne Fosheim som leder, Anne Foss
og Elin Linge Hermansson som medlemmer og Ingebjørg Aagre
som vara. Etter vedtektene er det forbundsstyret som skal foreslå
ny valgkomité, for å unngå at valgkomitéen blir kollektivt inn-
habil. Forbundsstyret må også ha forslag klare til hvem som skal
være møteledere, referenter og protokollkomité på landsmøtet.
De siste brikkene hadde falt på plass før styremøtet, og ble god-
kjent på møtet.

Forbundsleder Siri Sjursen ga en kort orientering om resultatet
av Stabel-utvalgets arbeid (NOU 2001:14: Vårens vakreste even-
tyr…?), som er et svært relevant bakteppe for forbundets valg av
hovedorganisasjon. Siri Sjursen ga også en kort orientering om
stortingsmeldinga om oppgavefordelingen i offentlig sektor
(St.meld. nr. 31 (2000-2001) Kommune, fylke, stat - en bedre
oppgavefordeling), som bl.a. inneholder forslaget om å fjerne
biblioteklovens krav om fagutdannet biblioteksjef i kommunene.
Agder lokallag er oppfordret til å fremme sak for landsmøtet om
dette.

Vanligvis tar styret en runde om Bibliotekaren, hjemmesiden, møte-
og postlister, inn- og utmeldinger, o.l. som avslutning på møtene
sine. Men denne gangen ble det ikke tid, og det nye styret får
sjansen til å gå gjennom en del av dette på sitt første ordinære
møte.

Men en siste sak ble det tid til. Og det tjener det avtroppende
forbundsstyret til ære at denne kom i mål på en så god måte.
Siste landsmøteperiode har nemlig vært preget bl.a. av at BF har
blitt mer profesjonelle som arbeidsgivere. Styremøtet i mars hadde
til behandling en lønnspolitisk plan for BFs egne ansatte, men
denne måtte utsettes til det var gjennomført drøftinger med de
ansatte. 18. april var disse drøftingene gjennomført med et resul-
tat som alle var fornøyd med, og protokollen ble lagt fram for
styremøtet 19. april til godkjenning. Og godkjent ble den. Inn-
holdet i BFs interne lønnspolitikk og rutiner for gjennomføring
av denne lønnspolitikken, kan du lese om i en egen artikkel i
Bibliotekaren. 

Siste runde for Siri & Co
Hågensen, mens det har vært noe
usikkerhet knyttet til de andre topp-
vervene. Ble det en eller to nestle-
dere? Ble Ellen Stensrud valgt til ny
LO-sekretær? Ble Oddrun Remvik,
forbundsleder i Fellesorganisasjonen
for barnevernpedagoger, sosionomer
og vernepleiere (FO), ny LO-sekretær?
Dessuten kan vi bibliotekarer kikke
på hvordan det gikk med LO-
sekretariatets forslag til Kultur-
politisk uttalelse, som i utgangs-
punktet var kjemisk fri for omtale
av bibliotek som viktige kultur-
politiske institusjoner. Men i den
store sammenhengen var det vel kan-
skje LO-kongressens behandling av
solidaritetsalternativet som skilte
seg ut som viktigst.

Karriereknekter på jobb-
søk

Studenter stiller stadig høyere krav
når de søker sommerjobb. Konkurran-
sedyktig lønn og forskjønnelse av cv-
en skal gi turbostart på karrieren, mel-
der Studvest, organet for universitets-
studentene i Bergen. Det nyopprettede
Karrieresenteret ved Universitetet i
Bergen har begynt å merke pågangen
fra studenter som ikke vil bruke som-
meren på å luke ugress i kommunale
blomsterbed.- Det ser ut til at studen-
ter i større grad søker relevante job-
ber der de kan bruke utdanningen sin.
Problemet er at de jobbene
universitetsstudentene anser som re-
levante ofte er innen offentlig sektor,
og der trapper de jo ned aktiviteten
på sommertid. Da sier det seg selv at
det blir vanskelig å få seg relevant
arbeid, sier Tale Berntsen, som er kon-
sulent ved Karrieresenteret. Ifølge
Berntsen blir resultatet at mange stu-
denter jobber i service og omsorgs-
næringen der man i større grad an-
setter ufaglært arbeidskraft. Informa-
sjonssjef i Næringslivets hovedorgani-
sasjon (NHO), Øyvind Lind Petersen,
mener det er en utvikling i yrkeslivet
at erfaring fra arbeidslivet vektlegges
mer enn det gjorde før. - Det er ikke
alltid evnene i et moderne, omskif-
tende yrkesliv stemmer overens med
evnene til å avlegge en god eksamen,
sier han til Studvest.
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Det finnes flere offentlige arenaer i bransjen
vår. Postlistene har i løpet av de siste årene
inntatt en sentral posisjon blant disse, som
arena både for debatt og meldinger. Her legges
det premisser for hvordan saker håndteres vi-
dere av ledere for institusjoner, organisasjoner eller offentlige myn-
digheter. Det er derfor all mulig grunn til å følge med på hvem
som deltar på postlistene. Ikke minst postlista BIBLIOTEKNORGE,
som er den største og bredeste med sine 1509 deltakere. De fleste
av disse deltakerne er passive, dvs. at de kun mottar meldingene
på lista, uten noen gang å skrive inn noe selv. Hver måned er det
likevel 7-8 % av listedeltakerne som skriver innlegg. Hittil i år
(fram til 21. april) er det 276 deltakere som selv har skrevet
innlegg på postlista. Det vil si at 18 % av de innmeldte på post-
lista har vært aktive i løpet av denne 3-4 måneders perioden.

I den samme perioden ble det skrevet 648 innlegg på BIBLIOTEK-
NORGE. 606 av disse hadde personnavn som avsender. Av disse
var 355 skrevet av kvinner, 251 av menn. Det vil si at 59 % av
postliste-innleggene kom fra kvinner, 41 % fra menn. Hvordan
kjønnsfordelingen er blant det totale antall tilmeldte på post-
lista, vet vi ikke. Vi har heller ikke noe nøyaktig tall for kjønns-
fordelingen blant alle ansatte i bibliotekbransjen. Men det er vel
vanlig å regne rundt 80-90 % kvinneandel i bibliotekene. Så lavt
som 59 % er det uansett ikke. Det er derfor rimelig å si at menn er
overrepresentert som aktive deltakere på postlista BIBLIOTEK-
NORGE.

I den nevnte perioden er det Anders Ericson som er den suverent
flittigste skribenten på BIBLIOTEKNORGE, med sine 32 innlegg.
Frode Bakken kommer på en knepen annenplass med 16 innlegg.
Tre kvinner deler på tredjeplassen med 14 innlegg hver. Det er
Åse Kristine Tveit, Anett Kolstad og Elin Thomsen. Videre på lista
finner vi Hans Martin Fagerli (13), Kari Gulbraar (11), Poul Erland-
sen (11), Tore Kr. Andersen (10), Even Flood (9) og Thomas Gram-
stad (9).

Anders Ericson er frilans journalist og konsulent, med bakgrunn
fra Statens bibliotektilsyn. Frode Bakken er leder i Norsk Bibliotek-
forening. Åse Kristine Tveit er høgskolelektor på bibliotekar-
utdanninga ved Høgskolen i Oslo. Anett Kolstad er web-redaktør
for Biblioteknett Norge. Elin Thomsen er bibliotekar ved Statens
Bibliotektilsyn. Hans Martin Fagerli er seksjonsdirektør ved Høg-
skolen i Oslo og Kari Gulbraar underdirektør samme sted. Poul
Erlandsen er sektionsleder for fjernlån ved Danmarks Pædagogiske
Bibliotek. Tore Kr. Andersen er generalsekretær i Norsk Bibliotek-
forening. Even Flood er førstebibliotekar ved Norsk DIANE Senter
i Trondheim. Og Thomas Gramstad er studentbetjent ved
Informatikkbiblioteket på Universitetet i Oslo. 

ERLING BERGAN
Redaktør

Kvinner og menn på
postlista

LO-ledelsen foreslår 3
millioner til Arbeider-
partiet

LO-ledelsen foreslår for LO-kongres-
sen nå i begynnelsen av mai en be-
vilgning på 3 millioner kroner til Ar-
beiderpartiets valgkamp. Dette er et
rekordhøyt beløp og det er ingen
andre partier som blir foreslått gitt
støtte fra LO. Fire av 15 i LO-sekreta-
riatet går mot denne partistøtten.
Men påtroppende LO-leder Gerd-Liv
Valla støtter bevilgningen. - Dette er
en meget god måte å bruke medlem-
menes penger på. Det er viktig å si-
kre en fortsatt AP-regjering, sier Valla
til Dagens Næringsliv. Til tross for at
SV for første gang er invitert til årets
LO-kongress som offisiell gjest, vil
flertallet i LO-sekretariatet altså bare
bevilge til Ap. Og oppfordringen fra
NHO om helt å avvikle støtten til de
politiske partiene i løpet av fem år,
ble ikke tatt til følge av LO-sekreta-
riatet.

Færre vil være tillits-
valgte i Danmark

Godt og vel hver tredje av de
1.458.000 lønnsmottakere som er
organiseret i det danske LO, har in-
gen tillitsvalgt. Det viser en oversikt
som LO i Danmark har fått laget, skri-
ver den danske avisen  Politiken. -
Det er et problem, erkjenner nestle-
der Tine Brøndum. - Det er afsindigt
vigtigt, at medlemmerne har en valgt
tillidsrepræsentant, som sikrer, at
deres rettigheder bliver forfægtet i
det daglige, og som sørger for, at der
er en fornuftig udvikling på
arbejdspladserne. Men det er ingen
hemmelighed, at det i de senere år
er blevet vanskeligere at rekruttere
tillidsfolk, fordi det er et meget
krævende hverv, sier Tine Brøndum
til avisa. Det var først i fjor at LO
telte opp hvor mange av medlemmene
som har en tillitsrepresentant til å
ta vare på sine interesser på arbeids-
plassen. Ingen vet hvordan det var
tidligere, men tillitsvalgte avisa har
snakket med sier at det ikke har blitt
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Gjennom sitt medlemsskap i AF har Bibliotekar-
forbundet en gunstig forsikringsavtale med
Gjendsidige NOR for sine medlemmer. Det gjelder
først og fremst grunnforsikring og innboforsikring
som BFs sekretariat administrerer.

På landsmøtet den 20. april ble det vedtatt å søke medlemsskap i
YS fra 1. juli 2001. Dersom BF går inn i YS, vil de forsikrings-
ordningene som YS har forhandlet frem med Gjensidige NOR gjelde
for BFs medlemmer. De skiller seg i meget liten grad fra de vi har
fra før. For mer detaljerte opplysninger kan YS-brosjyren fåes ved
henvendelse til sekretariatet, men vi kommer også tilbake til det
i Bibliotekaren når medlemsskapet i YS er en realitet.

Grunnforsikring
I inneværende år vil BFs sekretariat administrere grunnforsikringen
og den løper uendret ut året. Medlemmer som ønsker å tegne
den, henvender seg til BF. I årsskiftet 2001/2002 overføres grunn-
forsikringen til tilsvarende forsikringsordning i YS automatisk.
Alle forsikringstakere vil få skriftlig beskjed om dette i slutten av
året.

Innboforsikring
De som har AFs innboforsikring i dag, har den ut 2001. Fra 2002
vil ordningen overføres til YS innboforsikring automatisk. Brev
vil bli sendt ut i slutten av året til alle som har tegnet den forsik-
ringen. Medlemmer, som ønsker innboforsikring etter 1. juli, kan
kontakte Gjensidige NOR og tegne YS-innboforsikring. YS-brosjy-
ren kan bestilles fra BFs sekretariat.

Øvrige forsikringer
For andre forsikringer, som ikke BFs sekretariat administrerer men
der BFs medlemmer har visse fordeler, gjelder følgende:

Skadeforsikringer som reise-, bil-, bolig-, hytte-, båtforsikringer.
Her er ingen forandringer. Rabatten er på 11 – 18 % avhengig av
antall år som kunde.

Cresco card. YS har tilsvarende og ordningen løper uendret.

Gruppeliv/uførekapitalforsikring og familieulykkeforsikring.
YS har tilsvarende ordninger men mangler per i dag uførekapital-
forsikringen. Eksisterende avtaler løper uendret ut året. Fra 1.1
2002 vil løpende forsikringer konverteres til YS-avtalen automa-
tisk og medlemmene vil motta informasjon per brev. De som har
uførekapitalforsikring vil få egen informasjon. 

Hva skjer med
forsikringene ved bytte
av hovedorganisasjon?

BIRGITTA LUND-GRØNBERG
Organisasjonssekretær i BF

lettere. De to andre hovedorganisa-
sjonene i Danmark, for henholdsvis
funksjonærer og akademikere, har
ikke tilsvarende statistik.

Swets Blackwell tar i
bruk Aleph 500 for
fakturering

Tidsskriftagenten Swets Blackwell
har kunngjort at de har avsluttet
beta-testingen av en fakturerings-
rutine basert på biblioteksystemet
Aleph 500. Testingen har vært gjort
på Utrecht University i Nederland.
Swets Blackwell er den første
tidsskriftagenten som inngår samar-
beid med Aleph-leverandøren Ex Li-
bris. Aleph 500 har i følge firmaet
mer enn 570 installasjoner i 43 land.
Swets Blackwell håndtererer årlig mer
enn 2 millioner abonnement fra en
database på nærmere 250.000 titler.

Ett skritt nærmere én
studentorganisasjon

Norsk studentunion (NSU) sier ja til
videre forhandlinger om sammenslå-
ing med Studentenes Landsforbund
(StL). Dette ble klart under NSUs
Landsting i helgen, arrangert i Fol-
kets Hus i Oslo samtidig med BFs eget
landsmøte. Det er utviklingen innen
høyere utdanning som er det sentrale
grunnlaget for ønsket om én organi-
sasjon. - Forskjellen mellom å være
høgskole- eller universitetsstudent er
ikke lenger så stor, sier StL-leder
Audun Fledsberg til den trønderske
studentavisa Under Dusken. Han på-
peker at skillelinjene ikke lenger går
mellom sektorene, og at det derfor
ikke er noen grunn til å opprettholde
to organisasjoner. Sammenslåing-
sprosessen skal etter planen slutt-
føres i løpet av 2002.  I dag organi-
serer StL studenter fra statlige og
private høgskoler, mens NSUs med-
lemmer finnes på universitetene og
de vitenskapelige høgskolene.
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Forbundsleder Siri Sjursen takket musikerne og ønsket
alle velkommen, før formalia tok over. Vanligvis pleier
innkalling å godkjennes uten dikkedarer. Ikke så denne
gang. Hvorfor er ikke valgkomitéens forslag blant de
utdelte sakspapirene, ville Morten Haugen fra Trønde-
lag BF vite. De ble umiddelbart kopiert opp og delt ut.
Og så kunne innkallinga godkjennes. Delegatene ble
gjennomgått, møtereglementet godkjent og møteledere
valgt, før Siri trakk seg tilbake og overlot resten av
landsmøteregien til Randi Rønningen og Kristin
Østerholt. Ingen noviser disse to. De satt blant annet
sammen i BFs første forbundsstyre i 1993-95. Kristin
var møteleder på forrige landsmøte, da Randi gikk av
etter seks år som forbundsleder. Vi følte oss rimelig
trygge på at møteledelsen var kompetent, for å si det
sånn. Referenter, redaksjonskomité, protokollkomité og
tellekorps kom også på plass med gode folk.

Dagsorden på landsmøter er ganske bundet av hva ved-
tektene krever. Men det er noe som heter «Innkomne
saker», og det er en regel som sier at saker innkommet
i siste liten kan behandles som innkomne saker når 3/
4 av delegatene er for det. I tillegg til forbundsstyrets
to «innkomne» saker, ønsket Agder BF å ta opp en sak
om konsekvensene av den nylig framlagte St. meld 31,
der det blir foreslått å fjerne biblioteklovens bestem-
melse om fagutdannet biblioteksjef i kommunene. Anne
Gran fra Vestfold BF mente saken var for fersk og lite
kjent til å kunne bli tatt opp til bred behandling, og
foreslo saken oversendt forbundsstyret. Dette var det
imidlertid bare én delegat til som stemte for, og der-
med ble Agder BFs forslag ført opp som sak 7c på dags-
orden.

Beretninga

Når sakene begynner å rulle på et landsmøte, vet man
ikke alltid hvor diskusjonene kommer. Det er nå en-
gang slik at viktige poeng like gjerne kan drøftes un-
der beretninga, som under budsjett eller målprogram.
Tidsplanen for et landsmøte settes derfor opp med stor
usikkerhet.  Denne gangen viste det seg at forsamlin-
gen hadde lite på hjertet de første timene, og møtet lå
foran skjema da vi nærmet oss lunsj.

Men helt skåret for tungebundet var de ikke. Etter at

f o r b u n d s -
lederen hadde
lagt fram
beretninga for
1999 og 2000,
og lest opp
tilleggsberet-
ninga for 2001
fram til lands-
møtet, var det
riktignok lite
b e v e g e l s e
blant delega-
tene. Siri la
blant annet
vekt på utvik-
linga i AF,
lønnsoppgjør-
ene og det fag-
politiske arbei-
det. Hun på-
pekte at styre-
møtene hadde vært lange og innholdsrike, og presi-
serte at det var mange saker som de gjerne skulle gjort
mer med. Så det nye styret vil ha mange utfordringer å
ta fatt i, sa hun. Men i protokollen for landsmøtet blir
det nok bare stående noe om et par små rettelser, en
tilleggsopplysning om at BF pr. 19. april 2001 har 1034
medlemmer, hvorav 966 er yrkesaktive, og at beret-
ningene dermed ble godkjent. Det bør nevnes at Mor-
ten Haugen var på talerstolen for å rose forbundssty-
ret, lederen, sekretariatet og «oss alle», som han sa,
for god innsats i perioden. Dette avstedkom applaus.

Regnskapet

Regnskapet forløp like glatt. Siri redegjorde for regn-
skapene, som var trykket i Bibliotekaren nr. 2/2001,
sammen med resten av landsmøtepapirene.
Revisjonsberetningene ble delt ut på landsmøtet. Klaus
Jøran Tollan fra Hedmark/Oppland BF skulle gjerne visst
hvor mye penger lokallagene sitter på, men Siri Sjursen
kunne ikke svare med noe nøyaktig beløp. - Det ligger
et sted mellom  2.000 og 20.000 kroner pr. lokallag, sa
hun. Men ettersom det ikke var lokallagenes regnskap
som var oppe til behandling, var det ikke mer å si om

ERLING BERGAN
Redaktør

Landsmøte med viktige vedtak
Det var tid for Bibliotekarforbundets fjerde landsmøte. Vi hadde et
svært inspirerende landsmøteseminar bak oss og var klare for en åtte
timers demokratisk økt. Viktige ting skulle besluttes denne fredag 20.
april i Folkets Hus i Oslo. Da klokka var drøyt ti på morgene og den
inviterte klarinett-trioen satte i gang med tangoer og rumbaer, var hodene til de 49
delegatene nullstilt. Med forbundsstyret, sekretariatet og inviterte gjester, var det 68
bibliotekarer samla totalt.

�

Møtelederne Randi Rønningen og Kristin Østerholt i ak-
sjon. De loset landsmøtet godt gjennom dagen, men kunne
valgt en annen avstemmingsmåte under kontingent-sa-
ken. (Foto: E. Bergan)
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den saken. BFs regnskap ble deretter godkjent.

Utenom programmet, men i full forståelse med stem-
ninga blant delegatene, appellerte Siri Sjursen til de-
legatene om å grave fram litt private penger til Am-
nesty. Organisasjonen er førti år og driver kampanjer
blant annet for forfulgte fagforeningsfolk i andre land.
Forbundsstyret hadde bevilget en sum tilsvarende én
krone pr medlem og oppfordret delegatene til å øke opp
summen. Resultatet kan du lese om annet sted i dette
bladet.

Kontrollkomitéens rapport

Kari Lifjell la fram kontrollkomitéens rapport. Kirsten
Leth Nielsen stilte spørsmål om hva kontrollkomitéen
mente med følgende avsnitt i sin rapport: «Informa-
sjonen til medlemmene under de sentrale lønnsforhand-
lingene kunne vært bedre. Det er ikke tilfredsstillende
at medlemmene i Bibliotekarforbundet må søke opp-
datert informasjon hos andre fagforbund.» For Kirsten
Leth Nielsens erfaring var heller den motsatte, at BF
var først ute med informasjon. Kari Lifjell svarte at
dette gjaldt ett av kontrollkomité-medlemmenes erfa-
ringer fra statssektoren, der informasjonen var kom-
met litt seint. Kirsten Leth Nielsen stilte seg også noe
undrende til følgende formulering fra kontrollkomitéen:
«Innsatsen når det gjelder opplæring av tillitsmanns-
apparatet har vært god. Men det er viktig å huske at
alle tariffområder Bibliotekarforbundet dekker får et
tilbud.» Kirsten Leth Nielsen mente BF hadde prøvd å
gi tilbud til alle. Men også denne landsmøtesaken endte
i fordragelighet, og kontrollkomitéens rapport ble tatt
til etterretning.

Nye kontingentsatser

Landsmøtet skal vedta kontingent for kommende lands-
møteperiode, og her hadde forbundsstyret foreslått en
økning som det var forventet debatt om. Richard
Madsen la fram styrets forslag, som gikk på å øke
prosentsatsen fra 1,3 til 1,32. I tillegg foreslo styret at
nedre grense skulle heves fra 1.992 kroner til 2.220
kroner, og at øvre grense skulle heves fra 3.300 kroner

til 3.660. Kontingenten for ikke-yrkesaktive (250 kro-
ner) og studenter (100 kroner) ble ikke foreslått en-
dret. Virkningsdato for disse endringene ble av styret
foreslått til å bli 1. juli i år.

Aasa Storlien fra Nordland BF åpnet diskusjonen med
en porsjon sunn skepsis til forslaget: - Med all respekt
for sekretariatets innsats, så vokser ingen trær inn i
himmelen, påpekte hun. Aasa Storlien gikk videre gjen-
nom hvordan BF kunne utnytte sine økonomiske mid-
ler på en bedre måte og hvordan penger kunen spares
på ulike måter. Konklusjonen hennes var å foreslå uen-
dret kontingent for kommende periode.

Klaus Jøran Tollan var delvis på linje med Aasa Stor-
lien, og ville ha uendret prosent-sats. men øvre og
nedre grense mente han kunne justeres i tråd med sty-
rets forslag. I tillegg smalt han til med å foreslå stu-
dent-kontingenten redusert til kr. 0,-. De få kronene
studentmedlemskapene gir BF er av mye mindre be-
tydning enn det å få kommende bibliotekarer inn som
BF-medlemmer mens de er studenter, sa han. Han mente
for øvrig at resepten på BFs behov for flere inntekter,
i hovedsak må ligge i medlemsverving.

Morten Haugen var oppe og støttet forslaget fra Nord-
land BF. Etter dette var det vel mange som trodde det
kom til å bli en eller annen form for koordinering av
forslagene fra Storlien og Tollan, og at det var lite sann-
synlig at alle forbundsstyrets forslag ville gå uendret
gjennom. Men her fikk vi landsmøtets første overras-
kelse. For etter at Kirsten Leth Nielsen (forbundssty-
ret) hadde understreket at forbundets vei fra kjøkken-
bordet til profesjonall organisasjon koster penger, og
Anne Woje (Østfold BF) hadde ment at landsmøtet måtte

ta seg sammen og ikke bruke for mye tid på «flisespik-
keri», var det møteledernes tur til å ta styringa.

Møtelederne gjentok de tre forslagene for forsamlin-
gen. Det var forbundsstyrets, Tollans og Storliens for-
slag. De regnet tydeligvis det siste som mest ytterlig-
gående, og tok avstemning på det først. 8 delegater
støttet Nordland BFs ønske om uendret kontingent, 41

�

Gutta er på frammarsj i BF. Her lytter Klaus Jøran
Tollan (tv.) og Thor Bjarne Stadshaug interessert.
De er to av de tre mannlige styremedlemmene i
det nye forbundsstyret. (Foto: E. Bergan)

Aasa Storlien fra Nordland BF var en aktiv og
kritisk delegat under landsmøtet. Spesielt i kon-
tingent-saka spilte hun en sentral rolle. (Foto:
E. Bergan)
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stemte mot. Deretter ble Tollans og styrets forslag satt
opp mot hverandre. Med 1 avholdende og 12 for Toll-
ans forslag, ble styrets kontingent-forslag vedtatt med
36 stemmer. Det var nok noen som mente at Storlien
og Tollan burde samsnakket litt før avstemningen. Og
så var det vel også litt undring over at ikke møte-
lederne tok separate avstemninger over hvert element
i kontingenten. Det kan godt være at det hadde gitt
samme resultat til slutt. Men helt sikkert er det ikke.
Vi vet i dag ikke om det var bare uendret prosentsats
eller bare null i studentkontingent, eller begge disse
forslagene, som flerttallet var i mot. Men nå er det
delegatene som etter møtereglementet skal godkjenne
avstemningsmåten, eller forslå alternativer. Ingen de-
legater ytret seg om dette, så vedtaket er helt greitt.
Men litt ettertanke bør det avstedkomme.

Inndeling i lokallag

Det forelå opprinnelig ingen forslag til endringer av
BFs inndeling i lokallag for kommende landsmøtepe-
riode. Men forbundsstyret trakk sitt opprinnelige for-
slag og la fram et nytt forslag om å legge ned student-
laget i Oslo. Forbundsstyret kunne melde at BFs lokal-
lag 16 «Bibliotekarstudenter ved Høgskolen i Oslo» i
inneværende landsmøteperiode ikke hadde fungert.
Forsøk fra forbundsledelsens side på å få opp aktivite-
ten hadde ikke lykkes. I forbindelse med vinterens års-
møter i lokallagene, tok derfor BF-leder selv initiativet
til et kombinert kurs og årsmøte for bibliotekar-
studentene ved JBI. Kurset innebar en orientering om
BF, forsikringer og jobbsøking, og fungerte greitt i for-
hold til de åtte som møtte opp. Forsøket på å avvikle
et årsmøte i forlengelse av kurset ble oppgitt, i samråd
med de frammøtte. Det var ingen av de frammøtte på
dette møtet som hevdet at studentlaget måtte bestå.
Ideer om mer direkte kontakt mellom BF og bibliotekar-
studentenes eget studentutvalg på JBI, og en tilsva-
rende kontakt overfor studentene i Tromsø ble luftet,
men eventuell oppfølging av slike ideer ble naturlig
nok overlatt til forbundsstyret.

På denne bakgrunn mente forbundsstyret at formali-
tetene burde følge realitetene, og foreslo at landsmø-

tet fattet et formelt vedtak om nedlegging av student-
laget i Oslo. Bibliotekarstudentene bør inngå som or-
dinære medlemmer i lokallaget for Oslo/Akershus. Dette
måtte ikke bety noen nedprioritering av BFs arbeid
overfor bibliotekarstudentene. Tvert om, bør forbunds-
styret ta tak i de spennende mulighetene og ressur-
sene som ligger i studentgruppene både i Oslo og
Tromsø. Men måten dette gjøres på, bør ikke være
innenfor et eget lokallag lenger, hevdet forbundssty-
ret.

Morten Haugen markerte uenighet med forbundsstyrets
vurdering og foreslo studentlaget opprettholdt. Han
ville ikke saga greina over som noen studenter kunne
tenkes å ville sitte på, som han sa det.

Monica Deildok, som var valgkomitéens forslag til ny
BF-leder og gjest på landsmøtet, var redd signaleffek-
ten en nedlegging ville gi. Men uansett måtte det nye
forbundsstyret prioritere arbeidet med bibliotek-
studentene, sa hun. Anne Gran (Vestfold BF), Hanne
Fosheim (forbundsstyret), Stine Fjeldsøe (Troms BF)
og Grethe Simonsen (Møre og Romsdal BF) var alle på
talerstolen med ulike synspunkter eller tilleggsopplys-
ninger. Men alle var enige om viktigheten av arbeid
blant studentene. Voteringen ga 18 stemmer for Mor-
ten Haugens forslag om uendret lokallagsstruktur og
31 stemmer mot. 1 var avholdende. Styrets forslag om
nedlegging av studentlaget var dermed vedtatt.

Ny hovedorganisasjon

Dermed var tida kommet for dagens viktigste sak: Valg
av ny hovedorganisasjon for BF etter oppløsningen av
AF til sommeren. Saken har versert i forskjellige orga-
nisasjonsledd i BF i lengre tid. Det har stått en del om
dette i Bibliotekaren. Ledelsen i forbundet har hatt en
rekke møter og kontakter. Lokallagsledermøtet har blitt
informert om mulighetene i YS og LO direkte av repre-
sentanter for disse hovedorganisasjonene. Saken har
vært ett av hovedtemaene på vinterens årsmøter i lo-
kallagene landet rundt. Forbundsstyrets vurderinger og
konklusjon sto i landsmøtenummeret av Bibliotekaren
i februar.

Og for å runde av hele denne prosessen, hadde for-
bundsleder Siri Sjursen en gjennomgang av de viktig-
ste momentene på selve landsmøtet. - Dette er en stor
avgjørelse og en viktig avgjørelse, sa hun. Etter Siri
Sjursens orientering kikket møtelederne ut over
landsmøtesalen og ba debattantene tegne seg. Ingen
hender i været. Møtelederne lurte på om dette betød
at de kunne gå rett på avstemminga. Det var tydelig-
vis delegatene enige i. Og avstemminga viste 49 stem-
mer for å søke opptak i YS. Det vil si et enstemmig
landsmøtevedtak!

På vei til lunsj var det naturlig å spørre en del delega-
ter hvordan de tolket mangelen på debatt om valg av
hovedorganisasjon. Reaksjonene virket entydige: Sa-
ken var grundig forberedt av styret, det var ingen re-
elle alternativer, valget av YS er greitt, det var ikke
noe spesielt mer å si om den saken.

�

Monica Deil-
dok var redd
signaleffek-
ten en nedleg-
ging av BFs
s t uden t l ag
ville gi. Uan-
sett måtte
det nye for-
bundsstyret
prioritere ar-
beidet med
b i b l i o t e k -
studentene,
sa hun. (Foto:
E. Bergan)
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Det formelle vedtaket i denne saken lyder: «Landsmø-
tet godkjenner at BF søker om opptak i YS fra 1.7.2001,
eller så snart som praktisk mulig etter det. Forbunds-
styret skal følge utviklingen av de andre alternativene
nøye. Dersom forbundsstyret i perioden fram til be-
handling av søknaden i YS kommer til at andre alter-
nativer har blitt aktuelle for BF, skal det innkalles til
landsstyremøte for å ta endelig stilling til spørsmå-
let.»

Endringer i BFs organisasjonsmodell

Forbundets nestleder Hanne Fossheim redegjorde for
forbundsstyrets forslag til endringer i organisasjons-
modell for BF, fyldig presentert i landsmøtenummeret
av Bibliotekaren. At saken inneholdt såpass mange for-
skjellige elementer, gjorde den til en mulig floke-sak.
Altså den typen sak hvor behandlinga roter seg litt til.
Det skjedde da også. Men takket være at møtelederne
så langt hadde loset landsmøtet godt foran tidsskjema,
kom også denne saken i mål etter hvert. Møtelederne
ba om at debatten ble forsøkt organisert i tre bolker.
Først om endring av lokallagene til fylkeslag, deretter
spørsmålet om å innføre landsstyre, og til slutt spørs-
målet om å opprette et organisasjonsutvalg.

Elin Linge Hermansson fra Hedmark/Oppland BF var
først ute i debatten. Hun mente forbundsstyret hadde
begynt i gal ende. Det er viktig å verve medlemmer til
en identitet, sa hun, og ville nødig sparke beina under
krakken vi sitter på. Hun syntes det var en dårlig idé å
gjøre disse endringene nå, og ville helst se et bedre
beslutningsgrunnlag. Forslaget hennes var å ikke gjøre
noen endringer i lokallagene nå.

Spørsmålet om pengene som lokallagene har på bok
ble et tema i debatten. Rannei Husby Furre kunne melde
at Møre og Romsdal BF hadde ca 15.000 kroner i kassa
si. Anne Cathrine Undhjem fortalte at Oslo BF hadde
omtrent det samme. Det var tydeligvis ingen, verken
de som hadde mye eller lite på bok, som syntes det var

spesielt vet-
tugt av BF å
ha spredd
midlene på
denne måten.
Anne Gran
(Vestfold BF)
var sjokkert
og mente BF
sentralt burde
kont ro l le re
dette bedre.

Likevel var det
flere som var
uenige i sty-
rets forslag om
å avvikle egen
økonomi i lo-
k a l l a g e n e .
Rannei Husby
Furre fremmet
følgende for-
slag: «Fylkes-
lagene får til-
delt midler av
forbundssty-
ret til drift av
lokallaget.»
Margunn Haugland fra Rogaland BF foreslo: «Lokalla-
gene beholder egne midler inntil 3000 kr. – resten over-
føres til BF sentralt. Ekstrautgifter får en dekket av BF
sentralt. Lagene endrer navn til fylkeslag.»

Forviklingene som etter hvert spredde seg i denne sa-
ken hadde nok flere årsaker. At den kanskje inneholdt

litt for mange forskjellige elemen-
ter, uten at disse var tilstrekkelig
skilt ut som separate forslag, er al-
lerede nevnt. At denne redaktøren
bidro gjennom en typografi-feil i
landsmøtenummeret, må også nev-
nes. Og beklages. I tillegg kan det
også være slik at denne typen sa-
ker simpelthen er litt detaljpregede
og tunge å dra gjennom et lands-
møte. Det var i hvert fall redaksjons-
komitéens gyldne tid på landsmø-
tet. Etter at forslagsstillerne koor-
dinerte sine forslag, trakk både for-
bundsstyret og forslagsstillerne alle
sine forslag til fordel for redaksjons-
komitéens kolombi-egg:

«Lokallagene endrer navn til fylkes-
lag for å gjøre tydelig at ”lokalt”
dreier seg om den enkelte arbeids-
plass/tillitsvalgte. Aktiviteten for-

ventes å fokusere på de tillitsvalgtes behov og lokale
forhandlinger, foruten rekruttering av nye medlemmer.
Møtevirksomheten kan begrenes til årsmøte. Fylkesla-
gene får fortsatt tildelt midler av forbundsstyret til
daglig drift av fylkeslagene.»

�

Elin Linge Hermansson mente for-
bundsstyret hadde begynt i gal
ende i organisasjonsspørsmålet.
Det er viktig å verve medlemmer
til en identitet, sa hun, og ville
nødig sparke beina under krak-
ken vi sitter på. (Foto: E. Bergan)

Redaksjonskomitéen måtte i aksjon under organisasjonsdebatten. Fra
venstre Pippi Døvle Larssen, Stine Fjeldsøe, Klaus Jøran Tollan og
Hanne Fosheim. (Foto: E. Bergan)
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Dette forslaget fikk 47 stemmer, ingen imot og 2 avhold-
ene. Dermed var det første punktet i vedtaket om BFs
egen organisering fattet. Ytterligere en stemte for føl-
gende nye punkt 2: «Økonomiske midler i fylkeslagene
utover det årlige grunntilskuddet, tilbakeføres BFs se-
kretariat innen årets slutt.» Videre ble det fattet en-
stemmig vedtak om følgende start på punkt 3: «Tillits-
valgte skal alene eller som grupper/nettverk ha anled-
ning til å søke om dekning av utgifter til lokale aktivi-
teter. Forbundsstyret utarbeider retningslinjer for denne
type tildeling.» Resten av punkt 3 beholdes slik det
opprinnelig er formulert, dvs. at « BF sentralt styrker
vevinformasjonen til de tillitsvalgte. Det forventes mer
stoff som angår de tillitsvalgte i Bibliotekaren. Oppføl-
ging av telefonhenvendelser fra tillitsvalgte skal fort-
satt prioriteres høyt i BFs sekretariat. Kurstilbudet skal
utvikles videre, blant annet ved å vurdere også regio-
nale kurs.»

Etter disse avklaringene var det lettere med de neste
punktene i saken. Landsstyret ble vedtatt opprettet
med 48 stemmer for og 1 avholdende. Og nedsetting
av organisasjonsutvalg ble enstemmig vedtatt. Det var
nok en følelse av at saken hadde kommet godt i mål til
slutt, til tross for viderverdighetene underveis. Sakens
kuriøse høydepunkt, var nok møteleder Randi
Rønningens stadige bruk av begrepet «bombepunkt»
om de enkelte elementene i styrets forslag. At det nett-
opp var et slikt «bombepunkt» denne redaktøren - altså
ved en typografisk feil - hadde erstattet med en liten
pil, og som dermed bidro til forvirringen, gjør at jeg en
stund framover kommer til å foretrekke å bruke «prikk-
punkt», «strekpunkt», «avsnitt», e.l. - i stedet for den
militære varianten…

Fagutdanna biblioteksjefer

Med den interne organisasjonssaken lagt bak oss, kunne
landsmøtet igjen rette blikket utover. Det var tid for å
kjempe for biblioteksjefenes fortsatt lovpålagte fagut-
danning. Anne Kristin Undlien fra Agder BF ga en fyl-
dig redegjørelse for saken og foreslo at forbundsstyret
skulle arbeide videre for at krav om fagutdannet bi-
blioteksjef i alle kommuner ikke fjernes fra bibliotek-
loven. Dette ble enstemmig vedtatt. Siri Sjursen fore-
slo at landsmøtet skulle vedta følgende resolusjon:
«Landsmøte i Bibliotekarforbundet har 20. april drøf-
tet forslaget fra KRD, St. melding 31 om fjerning av § 5
i Bibliotekloven. Landsmøtet vil på det sterkeste fra-
råde fjerning av § 5, da dette vil få negative konse-
kvenser for brukerne av bibliotekstilbudet. Fag-
utdannede biblioteksjefer er den faglige garantien for
kvalifiserte bibliotektjenester i informasjons- og
kompetansesamfunnet.» Denne ble også enstemmig
vedtatt.

Målprogram

Forbundsstyrets forslag til målprogram var gjengitt i
Bibliotekarens landsmøtenummer. Forbundsstyremed-
lem Mona Magnussen begrunnet forslaget. Anne Kris-
tin Undlien foreslo et nytt punkt under delmål 1: lønn:

Videreutdanning skal ha lønnsmessige konsekvenser.
Med dette tillegget ble målprogrammet enstemmg ved-
tatt.

Budsjett

Budsjettforslag for 2002 og 2003 var også gjengitt i
Bibliotekaren, og forbundsstyremedlem Kirsten Leth
Nielsen redegjorde for forslagene. Morten Haugen mente
at flere av de vedtak som allerede var fattet på lands-
møtet ville få konsekvenser for budsjettene og frem-
met følgende forslag: «Revidert budsjett legges fram
for landsstyret.» Voteringen ga 41 stemmer for dette
forslaget, 6 stemmer imot, mens 1 var avholdende.

Vedtektsendringer

Forbundsstyrets forslag til vedtektsendringer hang
sammen med forslag til endringer i BFs organisasjons-
modell, den tidligere omtalte «floke-saken». Var det
duket for nye floker? Forbundsstyremedlem Monica
Nævra redegjorde for forandringene slik de var presen-
tert i Bibliotekarens landsmøtenummer. På bakgrunn
av landsmøtets tidligere vedtak ble det nødvendig med
endringer i en del paragrafer. Disse vil bli gjengitt i et
senere nummer av Bibliotekaren, og på hjemmesidene
til BF. Men her er det best at den offisielle protokollen
fra landsmøtet er formelt godkjent før nye formulerin-
ger blir publisert.

Det bør likevel nevnes at et nytt poeng ble tatt opp til

Anne Kristin Undlien ledet an i kampen for
biblioteksjefenes fortsatt lovpålagte fagutdanning.
Forbundsstyret ble pålagt å arbeide videre med å
hindre at bestemmelsen skulle fjernes fra bibliotek-
loven. Dessuten vedtok landsmøtet en resolusjon
om saken. (Foto: E. Bergan)

�
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realitetsbehandling under
vedtektsendringene. det gjaldt
spørsmålet om hvor stort flertall
som kreves av landsmøte og lands-
styre for å melde BF inn eller ut av
en hovedorganisasjon. Vedtektene
krevde 2/3 flertall før landsmøtet,
mens forbundsstyret foreslo å en-
dre dette til simpelt flertall. Anne
Gran var sterkt uenig i dette en-
dringsforslaget, og foreslo å beholde
kravet til 2/3 flertall. Avstemnin-
gen viste stort flertall for hennes
syn. 38 stemte for å beholde ved-
tektene som de var på dette punk-
tet, mens 9 stemte for styrets en-
dringsforslag. 2 var anholdende.

Valgene

Vidar Kursetgjerde, medlem av valg-
komiteen, la fram komiteens inn-
stilling og presenterte de foreslåtte
kandidatene. Her var det store
utskiftinger på gang, selv om alle
styremedlemmer som ønsket å fort-
sette var foreslått på nytt. Det spe-
sielle ved dette valget var nok at
både leder og nestleder var nye, og
at ingen av dem hadde sittet i for-
bundsstyret før. Men det var mange
som var blitt kjent med dem, og de
andre foreslåtte kandidatene, i løpet av landsmøte-
dagene. Så da valgene ble gjort med akklamasjon, var
det mange som nikket til hverandre, smilte og ga til
kjenne at de mente det var et sterkt lag valgkomitéen
hadde satt sammen.

Lederen ble valgt først. Monica Deildok jobber som
konsulent ved plan- og utviklingsavdelinga på Deich-
manske bibliotek og er i dette bladet kjent som fast
spaltist gjennom mye av fjoråret. Nestleder ble valgt
etter det. Thor Bjarne Stadshaug er skolebibliotekar
på Ringsaker videregående skole, altså i Brumunddal.
Han har sin bibliotekarutdanning fra Ålborg, og har
vært aktiv blant annet i skolebibliotekspørsmål. Nye i
styret er også Klaus Jøran Tollan (Høgskolen i Hed-
mark) og Lone Johansen (Mosseporten videregående
skole). Monica Nævra (Buskerud fylkesbibliotek), Ric-
hard Madsen (Sørfold bibliotek) og Mona Magnussen
(Troms fylkesbibliotek) fortsetter fra det «gamle» sty-
ret.

Som varamedlemmer til forbundsstyret kom følgende
inn: Brit Døvle Larssen (Vestfold fylkesbibliotek), Ola
Eiksund (Arendal bibliotek), Guri Sivertsen Haugan
(Levanger bibliotek), Hanne Brunborg (Gol bibliotek)
og Grethe Simonsen (Aukra folkebibliotek).

Til kontrollkomiteen ble valgt Kirsten Leth Nielsen
(Deichmanske bibliotek) som leder, mens Trond Min-
ken (Lillehammer bibliotek) og Kari Lifjell (Deichman-
ske bibliotek) er medlemmer, og Rannei Husby Fure
(Kristiansund bibliotek) er vara.

Så var det  Kirsten Leth Nielsen
som la frem forbundsstyrets for-
slag til ny valgkomité, der Hanne
Fosheim (Fylkesbiblioteket i
Akershus) er leder, Anne Foss
(Buskerud fylkesbibliotek) og Elin
Linge Hermansson (Høgskolen i
Hedmark) er medlemmer, og In-
gebjørg Aagre (Aust-Agder fylkes-
bibliotek) er vara.

Takk til mange

Alle valg ble foretatt ved akkla-
masjon. Og da siste valg var fore-
tatt var klokka ti på seks. Per-
fekt timing etter tidsskjema, og
akkurat passe til å få plass til di-
verse takketaler og gaveoverrek-
kelser. Her falt mange velfortjente
godord. Om avtroppende leder Siri
Sjursen, det iherdige arbeids-
jernet med et hjerte som banker
for BF. Om avtroppende nestleder
Hanne Fosheim, en kunnskapsrik
og klok veteran i BF-ledelsen. Om
de høyt respekterte styremedlem-
mene Kirsten Leth Nielsen og Gro
Heidi Råmunddal. Om møteledere,
om sekretariatet, osv. Gode, og
velfortjente takker. De som ikke
var der, gikk simpelthen glipp av

noen rørende øyeblikk. Denne skribenten fikk blanke
øyne mer enn én gang. Nok sagt om det.

Og nok sagt om et langt og vellykket landsmøte. Som
kom i mål med en rekke viktige vedtak. I historisk

perspektiv må nok vedtaket om å søke opptak i YS
regnes som den viktigste hendelsen 20. april 2001. Men
hvem vet? Kanskje datoen markerer starten på den
gyldne Deildok/Stadshaug-æraen i BF? Nå er det uan-
sett tid for hardt hverdagsarbeid i BF, basert på lands-
møtets vedtak. Vel blåst! 

Vidar Kursetgjerde la fram valg-
komitéens forslag: Store
utskiftinger og spennende nye
navn. (Foto: E. Bergan)

Forbundets leder Siri Sjursen og nestleder Hanne
Fosheim takket begge av etter to år i disse sen-
trale vervene. Men de har mange flere år bak
seg i forbundsstyret. (Foto: E. Bergan)

�
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For første gang i BFs historie ble det denne gangen
arrangert et seminar for delegater, og andre som måtte
ønske å delta, dagen før selve landsmøtet. Hensikten
var å gi et tankemessig bakteppe til noen av landsmøte-

sakene og å la delegatene få litt mer tid til å snakke
med hverandre. Med Frank Aarebrot og Mette Kjeldsen
Sloth som trekkplastre ble det en suksess. Spesielt den
fandenivolske bergenseren Aarebrot satte tankene i
sving hos tilhørerne, der han holdt dem i ånde i nær-
mere fire timer.

Det er ikke plass til å presentere Aarebrots tanker på
en rettferdig måte i dette nummeret. Vi kommer til-
bake til det i neste nummer. Når det gjelder presenta-
sjonen av «Ny løn» som nestleder i danske BF, Mette
Kjeldsen Sloth, ga oss, så kommer vi tilbake med mer
stoff om det i et senere nummer.

Noen av poengene til Aarebrot kan vi likevel ikke unngå
å nevne. Utgangspunktet hans var at han var utvety-
dig positiv til at folk fagorganiserte seg. Men han var i
tvil om alle burde organisere seg etter den samme
modellen. Og han var også i tvil om måten vi gjennom-
fører lønnsoppgjørene på i Norge er rettferdig.

Aarebrot hevdet at vår forestilling om en fri fagbeve-
gelse i Norge baserer seg på en modell, der streikeret-
ten står sentralt, og der streikene kan ramme motpar-
ten mer enn tredjepart. Men det er forskjell på hvilke
arbeidstakere i Norge som er «modell-nære» og «mo-
dell-fjerne», sa Aarebrot. Modellen passer godt for
skipsverftarbeidere, men dårlig for akademikere i of-
fentlig sektor. - Når alle nikker til påstanden om at

Norge har en fri fagbevegelse, så er
det de modell-fjerne som lurer seg
selv, sa Aarebrot. Han viste til an-
dre land med andre modeller for or-

ganisering og lønns-
fastsettelse enn det Norge har, modeller
vi kanskje ikke vil regne som fri fagbe-
vegelse slik vi kjenner det i Norge, og
der utdanningsgruppene kommer bedre
ut lønnsmessig enn i Norge. Et tanke-
kors for de modell-tro i Norge.

Aarebrot gikk videre med en beskrivelse
av det politiske system, som bestående
av handlingssystemet og informasjons-
systemet. Brukt på fagforeningsvirksom-
het, viste han til den korte perioden
hvert år når lønnsforhandlingene gikk
sin gang. Det er handlingssystemet i
lønnsfastsettelsen, i følge Aarebrot. Men
resten av året spiller informasjonssyste-
met hovedrollen, det er da aktørene sprer
fortolkninger av pengene og reglene, for
å posisjonere seg for best mulig resultat
i neste tariffoppgjør. Mens bare noen få
er inne som aktører i handlingssystemet,
kan alle medlemmer spille en rolle i det
informasjonssystemet resten av året.

Fagforeninger er alt for opptatt av handlingsystemet
og for lite av det politiske informasjonssystemet, sa

Aarebrot. Hvilke bilder av bibliotekarer skapes mellom
tariffoppgjørene, som gjør at man kan oppnå mer når
oppgjørene braker løs? Det var på sett og vis spørsmå-
let Frank Aarebrot utfordret oss til å jobbe videre med.
Han antydet noen mulige svar, men det får vi altså
komme tilbake til i neste nummer. 

ERLING BERGAN
Redaktør

Aarebrot satte tankene i sving

Frank Aarebrot hevdet at fagforeninger har for lite oppmerk-
somhet på informasjonsarbeidet mellom tariffoppgjørene og for
mye på de få hektiske ukene annethvert år. (Foto: E. Bergan)

 Mette Kjeldsen Sloth presenterte endringene i
lønnsfastsettelsen i Danmark, der lokale forhand-
linger spiller en økende rolle. (Foto: E. Bergan)
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- Hvilke tanker gjør du deg nå etter landsmøtet?

- Det var utrolig spennende. For det første var før-
seminaret på torsdagen veldig interessant. Det var ar-
tig å høre en kapasitet som Frank Aarebrot sette fokus
på ting som er viktige for oss framover. Han gikk i
noen feller med klisjéer på bibliotekarer. Men det er vi
vant til og må lære oss å takle. Vi fikk oss noen spark
og må jobbe videre med blant annet å gjøre oss mer
synlige, i den sammenhengen han beskrev det.

- Hvordan burde BF jobbe med dette?

- Det dreier seg om å bli mer profesjonelle, som vi
snakket om på landsmøtet. Det er viktig. BF er på vei

til å bli en profesjonell organisasjon. Vi må kjøre fram
vår kompetanse. Vi må se hvordan vi kan gjøre dette i
forhold til IT-kompetansen. Der var Frank Aarebrot
spennende. Han trakk fram en mulig kobling mellom
politikernes ønske om høyere kvinneandel i informa-
sjonsteknologi-bransjen, og bibliotekarene som en fiks
ferdig kvinnedominert informasjonsinnhold-bransje.
Her kan det ligge en spennende strategi.

- Så du synes landsmøtet var meningsfylt?

- Ja, absolutt. Det er mitt første store BF-møte. Tidli-
gere var jeg ihuga ikke-BF-medlem. Jeg meldte meg
inn i forbundet etter at jeg hadde flytta fra Troms til
Nordland. I Troms hadde jeg gjort en del fagforenings-
arbeid for Kommuneforbundet. Vært sånn høvelig ak-
tiv. Så flytta jeg til Nordland og møtte lokale represen-
tanter for Kommuneforbundet der. Når jeg ringer for å
melde meg inn og spør hva de gjør for bibliotekarene,
får jeg beskjed om at bibliotekarer har så høy lønn at
Kommuneforbundet der ikke gjør noenting for den
gruppa.

- Sa de det så direkte?

- De sa det rett ut. Det er jo en ærlig og grei sak. Så jeg
meldte meg selvfølgelig ikke inn
der. Du kan bli litt lei av å være
solidarisk på den måten…

- Så valgte du å melde deg inn i
Bibliotekarforbundet. Hvordan
har du opplevd møtet med BF?

- Det har vært positivt. Ingen
tvil om det.

- Har du hatt lokale forhandlin-
ger på din stilling?

- Ja. Og det gikk bra. Jeg satt
som bisitter i de lokale forhand-
lingene, i to perioder. Det har
vært spennende, nyttig og læ-
rerikt. Men jeg har ikke følt meg
kompetent nok til å forhandle.
Så det er viktig at vi skolerer de
tillitsvalgte. Både til å drive
fagforeningsarbeid og til å drive
lokale forhandlinger. Vi må blant
annet lære oss taktikk.

- Hvilke saker på landsmøtet var det du interesserte
deg spesielt for?

- Jeg var veldig spent på valget av ny hovedorganisa-
sjon. På diskusjonen rundt dette. Jeg har jo vært skep-
tisk til YS. Men samtidig syns jeg saken var veldig godt
begrunna og dokumentert fra forbundsledelsens side.
Både skriftlig i landsmøtesakene og muntlig på lands-
møtet. Saka var for så vidt grei. Vi har vel ikke noe
reelt valg. Men jeg er overrasket over at det ikke var

- Positivt overrasket
ERLING BERGAN
Redaktør

På vei ut fra landsmøtesalen stoppet vi Merete Knudsen. Hun er til dag-
lig avdelingsleder ved biblioteket på Bodin videregående skole i Nord-
land. Under landsmøtedagene i Oslo var hun en av tre delegater fra
Nordland BF. Det er ikke mer enn tre år siden hun meldte seg inn i BF, og

dette var hennes første landsmøte.

- BF er på vei til å bli en profesjonell organisasjon. Vi må kjøre fram vår
kompetanse, sier Merete Knudsen. Hun var en av tre delegater fra Nord-
land BF under årets landsmøte. Til daglig er hun avdelingsleder ved
biblioteket på Bodin videregående skole i Nordland. (Foto: E. Bergan)
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en større diskusjon. Det kunne være nyttig å ha noen
flere føringer med oss inn i en ny hovedorganisasjon.
Valget av YS er greitt nok. «Så får vi sjå korsjen dette
her fyk av».

- Var det greitt at YS-leder Randi Bjørgen kom mot
slutten landsmøtet og leverte en kort hilsen?

- Ja, det syns jeg. Det var overraskende at hun kom,
men jeg opplevde det som positivt. Hun bekrefta inn-
trykket av at vi kan bli godt ivaretatt i YS. Generelt
sett er jeg nok fortsatt litt skeptisk. Mitt inntrykk av
at YS tradisjonelt har en lavtlønnsprofil henger litt
igjen. Det bekymrer meg. For bibliotekarer må tenke
lønn i større grad enn vi har gjort før. Vi kan ikke stå
med lua i hånda og være takknemlige for alle nye opp-
gaver vi blir pålagt, alle nye oppgaver vi selv tar på
oss, all gløden vi går til jobb med. Vi kan ikke gjøre alt
dette og fremdeles stå der som et lavtlønnsyrke. Det
har noe med rekruttering og status å gjøre. Ikke status
for statusens skyld, men status som viser hva vi klarer
å oppnå der bibliotekene våre yter tjenester. I skolene

for eksempel. Det er en sammenheng her. Vi må blant
annet se lønnspolitikken i forhold til utdanning.

 - Er det naturlig at BF engasjerer seg i faglige spørs-
mål i tillegg til lønnsspørsmål, at vi tar et bredere spek-
ter?

- Ja, i faglig-politiske spørsmål. Men jeg synes ikke vi
skal bli NBF. Vi må se vår begrensning og ikke flyte ut.
Vi trenger noen som jobber sterkt som fagforening.
Men at BF for eksempel engasjerer seg i saka om at
kommunene skal ha fagutdanna biblioteksjef, det syns
jeg er viktig og bra.

- Greitt landsmøte, sett under ett?

- Jeg er veldig fornøyd. Og egentlig ganske positivt
overrasket. Du kan ikke alltid forutse hvilke saker som
får lengre diskusjoner. En del flisespikkeri blir det nød-
vendigvis. Men slik er det alltid. Alt i alt er jeg veldig
fornøyd med landsmøtet. 

Bibliotekarforbundet mottok i mars en henvendelse fra
Amnesty International Norge om å støtte deres kamp
for faglige og menneskelige rettigheter. Med fokus på
de mange fagforeningsledere og -medlemmer som er
blant de tusener samvittighetsfanger, tortur- og draps-
ofre i dagens verden, vedtok forbundsstyret å bevilge
kr. 1 pr. medlem, samt å arrangere en bøsseinnsamling
på landsmøtet 2001. Resultatet ble:

BF støtter Amnesty
SIRI SJURSEN

Fra BFs driftskonto: kr  1 034
Fra landsmøtets deltakere: kr  1 221
Sum: kr  2 255

Pengene er overført Amnesty Internatio-
nal Norge i anledning 40- års jubileum den
28. mai 2001. Gaver kan sendes til bankgiro
9001 06 50827 eller på postgiro 0807 50 02530.

Takk for bidrag! 

Statsminister Jens Stoltenberg lover å doble skatte-
fradraget for fagforeningskontingent, i følge Dagsavi-
sen. Løftet skal ha kommet da toppene fra LO og Ar-
beiderpartiet forrige måned møttes til samarbeids-
konferanse på Sundvolden for å meisle ut en felles fag-
lig plattform før valget. Ett av valgkampløftene fra Jens
er høyere skattefradrag for fagforeningskontingent. I
dag kan du trekke fra 900 kroner på selvangivelsen for
innbetalt kontingent. Statsministeren lover nå å øke
denne summen til 1.800 kroner.

Den fradragberettigede summen var også tidligere 1.800
kroner, men Bondevik-regjeringen halverte denne sum-
men høsten 1998. Dette provoserte LO, og fradrags-
summen er en viktig symbolsak for LO og Arbeiderpar-

tiet. Nå lover statsminister Jens Stoltenberg å øke an-
delen av kontingenten som kan trekkes fra til 1.800
kroner igjen. Men LO-leder Yngve Hågensen er ikke
fornøyd. Han vil i følge Dagsavisen ha mer.

- Vi fikk fratrekk for 1.800 kroner allerede i 1974. Det
er ikke mye penger i dag. Derfor er jeg glad det står
«minst 1.800 kroner» i formuleringen. Vi skal hjelpe
til å tyde hva det betyr, lovet Hågensen, som mener
2.500 kroner ville være en rimelig sum.

- Jeg tenker vi lar det bli med 1.800 kroner i denne
omgangen. Men det betyr ikke nødvendigvis at vi stop-
per der, svarer statsminister Stoltenberg på Hågensens
utfordring. Summen skal økes over en periode på fire
år. 

Skattefradraget for fagforeningskontingent
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ERLING BERGAN
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- Hva er din første reaksjon på BFs landsmøte-vedtak
om å søke opptak i YS?

- Jeg synes det er veldig hyggelig, det skulle bare man-
gle. Spesielt at det ble et enstemmig vedtak. Det vit-
ner om at styret i forbundet har gjort et veldig grun-
dig forarbeid.

- Hvor mange forbund er det som
går fra AF til YS?

- Pr i dag er dere det tredje for-
bundet. Men jeg har kontakt med
andre og håper det kan komme
enda flere. Vi har hatt møter med
helsegruppene i AF også. Vi vet
at spesielt Jordmorforeningen
vurderer andre alternativ enn det
de har i dag. Så vi er spent fram-
over.

- Betyr det at YS får en sterkere
høgskoleprofil i tiden framover?

- Det sier seg selv. Om man ikke
bruker begrepet høgskoleprofil, så får vi i hvert fall en
annen lønnsprofil enn vi har hatt. Medlemsmassen skal
gjenspeiles i den profilen vi er nødt til å ha, og da sier
det seg selv.

- Hvilke er de første utfordringene Bibliotekarforbundet
møter når de kommer inn i YS?

- Det ligger jo noen utfordringer under prosessen her
også. Det skal vi ikke stikke under en stol. For dere
har grensesnitt overfor forbund vi allerede har i YS.
Det er noe Bibliotekarforbundet er veldig oppmerk-
somme på. Men jeg er personlig av den overbevisning
at hvis alle parter her legger godviljen til og går inn
for et konstruktivt samarbeid så kommer dette til å gå
bra på sikt. Det tror jeg.

- Nå snakker du om forholdet til KFO?

- Ja, grensesnittet i forhold til KFO er en utfordring.
KFO har noen medlemsgrupper hos seg som egentlig er
identisk med Bibliotekarforbundet, på mange måter.
Det er en realitet. Det skal vi ikke lukke øynene for.
Men når det er sagt, så gjentar jeg at hvis alle parter
her er innstilt på et konstruktivt samarbeid, så tror
jeg det skal gå bra.

- Vil tilsvarende problemstillinger dukke opp i forhol-
det mellom BFs medlemmer på statssektoren og YS-
forbundet STAFO?

- Ikke så vidt jeg kan se. Jeg kjenner ikke til at STAFO
har noen medlemsgrupper som burde tilsi det.

- Så det er medlemskonkurransen som er utfordrin-
gen?

- Medlemskonkurransen blir en utfordring. Men vi har
den politikken at man ikke konkurrerer om medlem-
mer seg i mellom i YS. Så får man finne ut av hvordan
man vil leve sammen. Man bør også se ut over hveran-
dre for å konkurrere sammen mot verden utenfor. Ikke
minst i forhold til de uorganiserte. Det må være en
felles utfordring. Slik jeg har lært forbundene i YS å
kjenne fram til i dag, og slik jeg også oppfatter at
Bibliotekarforbundet går inn i dette, så tror jeg man
umiddelbart ser verdien av et fellesskap, og står
sammen for å møte utfordringene. Og så er det ingen
gitt å spå om framtida, hvordan verden vil se ut når
det har gått en tid. Jeg ser ikke dette som noe uover-
stigelig problem. Jeg ønsker ikke å fokusere på dette,
men heller se på alt det positive vi har av felles utfor-
dringer.

- Hva tenker du på da?

- Det er så mye spennende. Alle omstruktureringene
som skjer i samfunnet vårt, ikke minst innenfor
kultursida. Omstruktureringer på arbeidsgiversida på-
virker oss, påvirker våre medlemmer og våre tillits-
valgte. Vi er nødt til å jobbe på en annen måte. Vi er
nødt til å bruke ressursene annerledes. Det tvinger oss
til å samhandle på en annen måte.

- Så YS vil ha en høyere profil som samfunnspolitisk
aktør?

- Absolutt. Det er viktig for oss å profilere hoved-
organisasjonen samfunnspolitisk på en kraftigere måte
enn det vi har gjort tidligere. YS har blitt atskillig flin-
kere og det håper jeg folk registrerer. Så er det selvføl-
gelig interessant for oss å få flere yrkesgrupper innen-
for sektorer som vi i dag ikke er så sterk på. Sånn sett
syns jeg det er spennende å få inn nye forbund.

- Bildet av YS som stedet for fagorganiserte som ikke
liker Arbeiderpartiet, det er et foreldet bilde?

Selvstendighet og samhandling
BF-landsmøtet vedtok enstemmig å søke opptak i YS. Noen timer senere
kom YS-leder Randi Bjørgen for å hilse på landsmøtet og fortelle hvor
kjekt hun syntes det var å avslutte en arbeidsuke på denne måten. Vi
tok Bjørgen til sides etterpå for å få noen kommentarer til hvordan BF

kan passe inn i YS som hovedorganisasjon.

YS-leder Randi
Bjørgen kom for å
hilse på landsmø-
tet etter at det
hadde vedtatt å
søke opptak i YS.
Hun syntes det var
kjekt å avslutte en
arbeidsuke på
denne måten.
(Foto: E. Bergan)
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- Ja, det er et helt foreldet bilde. Jeg hadde moro av å
snakke med Yngve Hågensen før forrige stortingsvalg,
da en gallup fordelte medlemmer til de forskjellig par-
tiene etter organisasjonstilhørighet. Det skilte kun 0,3
prosent mellom medlemmene i YS og LO, når de ble
plassert partipolitisk. Derfor er ikke det bildet du nev-
ner reelt lenger. De gamle funksjonærgruppene som
for lenge siden etablerte forløperne for en del YS-for-
bund, de var klart Høyre-politikere. Men det er ikke
slik lenger i dag. Likevel ønsker våre medlemmer denne
friheten i forhold til partier, de ønsker ikke noen di-
rekte binding. De vil ikke bli tatt til inntekt for alle
vedtak som blir fatta av en Arbeiderparti-regjering.

- Ser du for deg et mulig felles initiativ, der YS-leder
Bjørgen og LO-leder Valla om fem års tid innkaller til
pressekonferanse for å presentere en sammenslått ho-
vedorganisasjon?

- Gerd Liv Valla har jo allerede initiert at hun synes det
er en naturlig utvikling.

- Men det synes ikke du?

- Jeg har sagt det før, og gjentar det gjerne: For meg er
det stor forskjell på det å samarbeide konstruktivt,
også med LO, og det å fusjonere. Samarbeid med LO
tror jeg mange i YS kommer til å se verdien av i enda
større grad enn vi har gjort til nå. Men det er en him-
melvid forskjell på samarbeid og fusjon. Jeg tror ikke
norsk arbeidsliv, heller ikke LOs medlemmer,  er tjent
med en fusjon. Det blir ikke noe dynamikk hvis du får
bare den ene store kolossen. Man driver hverandre frem
gjennom sin eksistens. Det har jeg sagt til Gerd Liv
Valla direkte. Hun vet hva jeg mener om dette.

- Men samarbeid med LO er det positiv til?

- Jeg tror det blir spesielt viktig for oss å samarbeide i
forhold til den mulige nye konstellasjonen som vi nå
trues med. Altså sykepleiere, lærere og politi. For de
blir så mektige innenfor sine sjikt og sine profesjoner.
De har åpenbart valgt å gå til en konstruksjon hvor
man kun dyrker profesjonstankegangen, uten å ta med
de elementene som er min drivkraft i fagforenings-
arbeid - at man ser hele solidariteten og tar hele dette

begrepet i bruk. Det kan jeg si med
ettertrykk, for som bioingeniør er jeg
selv en treårig helseprofesjonist av
natur. Den nye konstruksjonen blir
sånn «Leve Toten, skit i Norge». Det
blir feil for meg. Men de blir så store,
og kommer til å få såpass stort poli-
tisk trykk, at det blir veldig viktig
at vi i de saker hvor det er naturlig
for oss, søker samarbeid for å få enda
større innflytelse. Også med LO.

- Hvor stor sjanse tror du det er for
at BF blir tatt opp i YS?

- Det regner jeg med at dere blir. Hvis
ikke er det noe som er gærnt et sted.

- Og BF beholder sin selvstendighet i
YS?

- Når man søker opptak i YS, så søker man opptak som
selvstendig forbund. Jeg er klar over at det er lite for-
bund, og at vi har noen formelle begrensninger i YS,
men i dagens organisasjons-Norge har man ikke råd til
den eksklusivitet å si nei takk når familien vil bygges
ut med flere medlemmer.

- Hvilke formelle begrensninger er det som kan ligge
der?

- Det er en del formelle begrensninger i vedtekts-
formuleringer i YS sine seksjoner, om hvor mange med-

lemmer man normalt skal ha. Men vi har fraveket dette
tidligere og jeg ser ikke dette som noe problem.

- Vil våre medlemmer oppleve BFs selvstendighet like
sterkt som under AF, eller vil de oppleve mer koordi-
nering med andre grupper i YS?

- Det vil jeg svare todelt på. Jeg tror ikke man kommer
til å oppleve noe mindre selvstendighet. Snarere tvert
i mot. Er det forbund som på godt og vondt er preget
av sin selvråderett, så er det nettopp i YS. Det er fak-
tisk ett av fundamentene våre. Men når det er sagt, så
håper jeg man vil oppleve samarbeid og samhandling
med andre som en styrke og som et supplement til sin
egen suverenitet. 

Det er viktig for oss
å profilere hoved-
o r g a n i s a s j o n e n
samfunnspolitisk på
en kraftigere måte
enn det vi har gjort
tidligere. YS har blitt
atskillig flinkere og
det håper jeg folk re-
gistrerer, sier YS-le-
der Randi Bjørgen til
Bibliotekaren. (Foto:
E. Bergan)

Bibliotekarforbundets landsmøte vedtok enstemmig å søke opptak i
YS. Fra venstre den nyvalgte BF-lederen Monica Deildok, YS-leder Randi
Bjørgen og avtroppende BF-leder Siri Sjursen. (Foto: E. Bergan)
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- Når kom du til Norge?

- Første gang var i 1988, men jeg returnerte til Liba-
non året etter og kom tilbake til Norge i 1993. Siden
har jeg vært her. Det var en stor overgang, men det
har gått bra.

- Bibliotekarutdanning har du fra Libanon?

- Ja, jeg studerte fire år ved universitetet i Beirut. Var
ferdig i 1982. Vår utdanning er slik at vi studerer jour-
nalistikk, public relations og bibliotekfag de to første
årene. Etterpå velger man en av disse tre linjene. Jeg
tok bibliotekarlinja, som innebærer 2 år med spesiali-
sering i bibliotekfag. Vi har noe generelt om bibliotek
de to første årene, men man går i dybden de to siste

årene. Så vidt jeg vet, har de nå endret studieopplegget
til ett år generelt og tre år med spesialisering.

- Beirut var skueplass for krig på den tida. Hvordan
påvirket det studiet ditt?

- Da jeg begynte å studere, var ikke situasjonen så
vanskelig. Men i juni 1982 skulle vi ta vår siste eksa-

men. Da kom israelerne til Li-
banon og studiet ble avbrutt.
All virksomhet på universite-
tet måtte stoppe i et halvt år.
Vi tok vår endelige eksamen i
slutten av året i stedet.

- Fikk du jobb etter eksamen?

- Jeg ble ansatt i en ukeavis
som arkivar og journalist. I
Libanon har jeg ikke jobbet så
mye som bibliotekar.

- Har du inntrykk av at det er
stor forskjell mellom biblio-
tekarutdanningene i Beirut og
Oslo?

- Jeg tror ikke det. Det
bibliotektekniske er nok gan-
ske likt. Systematikken er den
samme. Forskjellene ligger i
litteraturen og kulturen.
Hadde det dreidd seg om
fransk eller engelsk kultur,
hadde man kjent igjen mye.
Norsk litteratur og norsk kul-

tur var ny for meg. Det er der vanskelighetene ligger i
begynnelsen.

- Hvordan taklet du det?

- Jeg var hospitant på bibliotekutdanninga ved Høg-
skolen i Oslo i 6 måneder. Jeg var ikke registrert som
student, men fulgte undervisninga i skandinavisk lit-

Med libanesisk bibliotekar-
utdanning i Norge

ERLING BERGAN
Redaktør

Mona Faour er skolebibliotekar på Stovner videregående skole. Men
bakgrunnen hennes er ikke fra Groruddalen og bibliotekarutdannelsen
er ikke fra Høgskolen i Oslo. Hun vokste opp som palestiner i det krigs-
herjede Libanon og har sin bibliotekarutdanning fra Beirut. Vi tok en

tur til Stovner for å få vite hvordan det er å være bibliotekar i Norge med hennes
bakgrunn.

Mona Faour er skolebibliotekar på Stovner videregående skole. Men bak-
grunnen hennes er ikke fra Groruddalen og bibliotekarutdannelsen er ikke
fra Høgskolen i Oslo. Hun vokste opp som palestiner i det krigsherjede
Libanon og har sin bibliotekarutdanning fra Beirut. (Foto: E. Bergan)
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teratur en dag i uka. For å få min bibliotekarutdanning
godkjent i Norge, var det egentlig bare krav om å ta
kurset om norsk bibliotekvesen. Men jeg syntes det
var nyttig å ta litteraturkurset.

- Så bar det rett ut i arbeidslivet?

- Jeg fikk praksisplass på Deichman samtidig med at
jeg fulgte litteraturundervisninga. Først var jeg i hoved-
utlånet, og der lærte jeg veldig mye. Så skaffet Ar-
beidsformidlinga meg jobb på skoleavdelinga, som ar-
beidsmarkedstiltak. En periode jobbet jeg på kultur-
kafé i Gamlebyen. Jeg følte at jeg trengte å oppleve
mer, bli bedre på språk og kultur. På kulturfaféen lærte
jeg å ta meg av arrangement og mange ting som ligger
utenfor vanlige arbeidsoppgaver på et bibliotek.

- Du har tatt mange initiativ selv, for å komme inn på
arbeidsmarkedet?

- Man bør gjøre en del selv, spørre om muligheter på
forskjellige steder og følge opp.

- Og nå er du inne i arbeidslivet som fullverdig biblio-
tekar?

- Bibliotekarutdanninga mi ble godkjent for to år si-
den. Da fikk jeg et vikariat på Det flerspråklige biblio-
tek på Deichman, hvor jeg katalogiserte arabisk litte-
ratur, drev med fjernlån, og andre bibliotekaroppgaver.
Det siste halvannet året har jeg vikariert som skole-
bibliotekar her på Stovner videregående skole. Jeg har
kontrakt fram til sommeren. Så får vi se hva det blir
til.

- Føler du at du er aktuell for en hvilken som helst
bibliotekarjobb i Norge nå?

- Det spørs hva jobben innebærer. Jeg har lært mye om
litteraturen, kulturen og språket i Norge. Men det er
klart det er forskjeller. Man må ha en forståelse for
kulturen til å drive god veiledning. Likevel er det en
systematikk og mange rutiner som er like greie for alle
bibliotekarer, enten de er utdannet i Libanon eller
Norge. Uansett trenger alle bibliotekarer faglig oppda-
tering og kjennskap til hva som er nytt i faget. Dessu-
ten hadde jeg en ekstra utfordring, som mange i Norge
kjenner godt. Jeg hadde vært hjemmeværende i mange
år. Da var det litt krevende å komme inn i arbeidslivet
igjen, uansett hvor i verden det var.

- Har ditt møte med arbeidslivet i Norge vært proble-
matisk fordi du har en annen kulturell bakgrunn?

- Egentlig har jeg ikke opplevd det som noe problem å
bli akseptert som innvandrer. Det er viktig å få sjansen
til å få prøve seg. Men det kan være vanskelig å få fast
jobb.

- Er det lett å komme inn i bibliotekmiljøet i Norge?

- Det har ikke vært så lett. Men jeg har truffet mange
gode kollegaer, som det også har vært menneskelig
godt å møte. Jeg har lært mye av dem. Jeg går på alle

møtene vi har i Fagforum for bibliotekarer i videregå-
ende skoler i Oslo. Men jeg har ikke meldt meg inn i
noen forening. Jeg bør vel kanskje gjøre det snart.

- Gir din bakgrunn som innvandrer deg noen faglige
fordeler i jobben som bibliotekar?

- På Det flerspråklige bibliotek var det selvfølgelig en
fordel. Her på Stovner videregående skole har 40 % av
elevene innvadrerbakgrunn, og jeg er nok en god hjelp
for mange av dem. De med innvadrerbakgrunn føler
seg kanskje litt tryggere, kan være mer åpne, fordi jeg
er en som «snakker samme språk» - på en måte. Jeg
kan dessuten gi god hjelp til oppgaver om religion og
kultur, om Midt-Østen. Bibliotekarer med inn-
vadrerbakgrunn kan hjelpe norske elever også, når de
trenger hjelp om andre kulturer. Det er viktig i et sam-
funn som forandrer seg, at publikum møter folk med
innvadrerbakgrunn også på biblioteket.

- Hva med arbeidskulturen i Norge? Er det store for-
skjeller mellom arbeidslivet i Norge og Libanon?

- Arbeidsoppgavene er klarere definert her enn jeg
opplevde i Libanon. Det er tydeligere hva man skal
gjøre og ikke gjøre. Og det er mer kontakt mellom sje-
fen og de ansatte, sier Mona Faour til slutt. Vi runder
av med litt prat om byen Beirut. Denne stolte kultur-
byen, den arabiske verdens forlagssenter og et sted
mange hadde tapt sitt hjerte til. Men krigen raserte
Beirut på mange måter. Nå er byen på vei opp igjen og
håper å gjenvinne gammel storhet. Kanskje tiden er
inne for noen norske bibliotekarer til å kaste seg ut i
det libanesiske arbeidslivet? Hvis du syns det høres ut
som en litt for stor utfordring, så forteller det kanskje
litt om hvilken vei Mona Faour har måttet gå. 

- Her på Stovner videregående skole har 40 % av elevene inn-
vadrerbakgrunn, og jeg er nok en god hjelp for mange av dem. De med
innvadrerbakgrunn føler seg kanskje litt tryggere, kan være mer åpne,
fordi jeg er en som «snakker samme språk» - på en måte, sier Mona Faour.
(Foto: E. Bergan)
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Vi stakk innom biblioteket på Romsås 22. mars, dagen
etter at redningsaksjonen hadde lyktes. Bibliotekar
Elisabeth Svånå var sliten av alt oppstyret de siste
dagene. Men også svært glad. For bare noen dager tid-
ligere virket det klart at det ville bli kroken på døra.

- Vi hadde nesten gitt opp. Biblioteksjefen hadde gått
ut i Østlandssendinga og sagt at Romsås-avdelinga var
nedlagt. Bakgrunnen var et vedtak i bystyret som gjorde
det umulig for Romsås-biblioteket å fortsette. Så sent
som i går morges fikk jeg beskjed via min avdelingsle-
der på Stovner at det så mørkt ut. Byrådet hadde vært
i møte med økonomisjefen på Deichman og sagt at
løpet var kjørt. Det var ikke mer å gjøre. Så går det et
par timer og en journalist fra Aftenposten ringer meg
og forteller at det har snudd. Romsås blir redda! De
hadde snakka med politikerne i bystyret, i Kultur- og

utdanningskomiteen. Arbeiderpartiet og de fire uav-
hengige, tidligere Fremskrittsparti-representantene,
hadde bestemt seg for å snu. Byrådet hadde funnet
noen ubrukte millioner på skolebudsjettet.

- Er det bibliotekpersonalet eller brukerne som har
kjempet for at biblioteket skulle overleve?

- Det er i første rekke brukerne. Og politikerne i byde-
len. Det var brukere av biblioteket som starta en ak-
sjonsgruppe. De har hatt møter her og brukt vår faks
og telefon. De har ringt politikere gått med
underskriftslister fra dør til dør til nesten alle leilighe-
tene på Romsås. Nesten 3500 underskrifter ble overle-
vert politikerne på Rådhuset i går.

- Hadde du gjerne sett at du hadde 3500 brukere her?

- Det er klart. Men det er urealistisk med 12 timers
åpningstid i uka. I fjor hadde vi ca 12.000 besøkende
her. I mange år var det en nedgang i besøket, blant
annet på grunn av reduksjon i åpningstida. Men i fjor
gikk faktisk besøket litt opp.

- Hva med utlånet?

- Det går dessverre ned. Nå ligger det rundt 9.500 på
årsbasis. Brukerne våre kommer hit og gjør lekser, sko-
leelevene bruker oppslagsbøkene våre, noen leser avi-
ser, spiller kort, eller bare sitter og prater. Biblioteket
er et møtested og har en viktig sosial funksjon. Og det
er minst like viktig som å få lånt bøker. Vi har hatt et
dårlig bokbudsjett, får ikke kjøpt mye nytt. Med 25.000
kroner i året blir det bare småtteri. Vi har ingen data-
eller internett-tilbud til brukerne. Først i fjor fikk vi
internett til personalet.

- Dette er en flerkulturell bydel?

- Ja, i stor grad. Det er vel rundt 20 % av befolkningen
på Romsås som har en fremmedkulturell bakgrunn.
Mange nasjonaliteter er representert. Pakistanere og
tyrkere er nok de største gruppene, men også vietna-
mesere er godt representert. I det siste har det kom-
met en del afrikanere og øst-europeere. Vi har en god
blanding her. Og det er mitt inntrykk at innvandrerne
bruker biblioteket mer enn de norske.

Romsås beholder biblioteket sitt

ERLING BERGAN
Redaktør

Hvor mange tjeneste-steder skal Deichmanske ha i Oslo? Når bibliotek-
budsjettet i hovedstaden er mye mindre enn det burde være, er det da
rimelig at bydelen Romsås skal beholde sitt lille bibliotek, når den store
filialen Stovner ligger bare to t-banestasjoner unna? Svaret på dette

spørsmålet ser forskjellig ut, etter hvilket utgangspunkt man har. Folk på Romsås sa
tydelig fra om hva de mente: Biblioteket er liv laga! Og trusselen om nedlegging ble
snudd til seier. For dem. Inntil videre.

Biblioteket på Romsås lever videre. Bibliotekar
Elisabeth Svånå har ikke noe imot det. Selv om
det er kort vei til den større Deichman-filialen
på Stovner, spiller biblioteket en rolle i lokal-
samfunnet på Romsås. (Foto: E. Bergan)
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- Var det innvandrere som engasjerte
seg for å redde biblioteket?

- Ja, så absolutt. Særlig ungdommen.
Spesielt 15 år gamle Hussna Khanan
har stått på. Hennes familie, venner
og kjente var svært aktive. Det er
Hussna som har profilert «folke-
opprøret» i avisene.

- Regner du biblioteket som defini-
tivt redda nå?

- Nei, det gjør jeg ikke. Vi er sikret
ut dette året, men må jobbe vi-
dere for at det skal bli permanent.
Vi har greidd det før. Men vi or-
ker ikke å stå i denne situasjo-
nen hvert år, det blir bare tull.

- Når var forrige gang dere var
truet med nedlegging?

- Den forrige store aksjonen var
for 10 år siden. Situasjonen var
omtrent som nå. Masse men-
nesker ble mobilisert, det gikk
underskriftslister rundt og bi-
blioteket ble redda. Så har det
svirret rykter opp gjennom årene. Men vi har
ikke trodd helt på dem og regnet med at det ordnet
seg også i år. Det gjorde det jo til slutt, men det holdt
hardt.

- Har informasjonen innad i Deichman-systemet fun-
gert godt i denne saken?

- Jeg synes ikke det. Vi har nesten ikke fått noe infor-
masjon. Jeg har savnet det og syntes det var rart. Om

biblioteket nedleg-
ges eller ikke betyr

mye for min hver-
dag.

- Har du hatt kon-
takt med BF i denne
saken?

- Nei. Jeg har ikke tatt
kontakt, og heller ikke
hørt noe. Hadde jeg
kontaktet BF på
Deichman, kunne jeg
kanskje fått hjelp. Jeg
vet ikke hvor mye BF har
fått greie på.

- Hvor stor stilling har du
her?

- Jeg er på Romsås i halv
stilling. Vi har et samarbeid
med Stovner filial hvor jeg
inngår i personalet. Men ar-
beidsplassen min er hoved-
sakelig her på Romsås. Bi-
blioteket her har i tillegg en
person på arbeidsmarkedstil-
tak 2 dager i uka, og en full-
mektig en dag i uka.

- Hvordan er stemninga på biblioteket i dag?

- Vi er glade. Selvfølgelig. Og slitne. Det har vært me-
dia her, folk har kommet og gratulert, vi har fått blom-
ster. Vi føler en lettelse over at det gikk bra denne
gangen også. Men jeg føler meg ikke trygg på at vi får
beholde biblioteket. Det kommer nok nye runder. 

Romsås-biblioteket var avisstoff i mars, og
Hussna Khanan frontet den vellykka red-
ningsaksjonen. (Faksimile fra Aftenposten
20. mars 2001)

Sleivete og lettvint om Norsk
LabourStart

ESPEN LØKEN
Redaktør av Norsk LabourStart

Nyhetstjenesten «Norsk LabourStart»  ble omtalt i siste
nummer (nr 4) av Bibliotekaren på en så sleivete og
lettvint måte at jeg er nødt til å komme med et inn-
legg. Notisen sto i «spaltelangs» uten særlig forkla-
ring på hva Norsk LabourStart er og uten å oppgi netta-
dressen slik at leserne kan dømme sjøl. Årsaken til at
tjenesten er omtalt så negativt kjenner jeg ikke, og
forstår den heller ikke.

Hva Norsk LabourStart faktisk er, blir knapt nok for-
klart . La meg derfor først bruke noen ord om det:
LabourStart er et internasjonalt prosjekt startet på

idealistisk basis for ca tre år siden av
fagforeningsaktivister på bakgrunn av
at nyheter om fagbevegelsen kommer
lite fram i media. Det trengtes en mot-
vekt mot de store mediakonsernenes
formidling av virkeligheten. Det har gjennom denne
tida blitt bygd opp et nettverk av frivilige korrespon-
denter over hele verden som har sendt inn nyheter til
en sentral database, formidlet gjennom nettstedet
LabourStart. I stor grad har dette vært pekere til ny-
heter som er elektronisk tilgjengelige i nettaviser eller
fagforeningers hjemmesider. Fra siste årsskifte er pro-

�
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(på samme måte som jeg antar Bibliotekarforbundets
medlemmer ville betakke seg for at kommunestyret
skulle drive bokvalg). Jeg skal ikke påstå at jeg er
«nøytral». Utvelgelsen av nyheter blir selvfølgelig far-
get av hva jeg synes er viktig. F.eks. er jeg mer opptatt
av oljepolitikk enn kriminalomsorg. Men det er langt
derfra til insinuasjonene om bevisst LO-skjevhet. Kjen-
ner forresten Bibliotekaren noen «nøytrale» aviser? Hva
med Nettavisen som ikke fant det bryet verdt å nevne
med et ord framleggelsen av Stabel-utvalgets innstil-
ling den dagen den ble framlagt. Er det «nøytralt»?
(Til nå har det forøvrig knapt vært nødvendig med
noen siling på Norsk LabourStart fordi det normalt er
så få fagforeningsnyheter i vanlige media, dessverre.)

Det er helt korrekt at «nyhetene har et visst LO-preg».
Men behøver dette skyldes en bevisst utsiling av un-
dertegnede? La meg peke på et par andre forklarings-
muligheter:

 a) LO er klart størst og har gjennom bevisst satsing av
store ressurser på utadrettet informasjon klart å eta-
blere et solid hegemoni når det gjelder kampen om å
bli omtalt og referert i media. Så kan man like det
eller ikke , men det er fakta. Jeg oppfordrer Bibliote-
karen til å undersøke de ulike hovedorganisasjonenes
bruk av ressurser på informasjon. Jeg oppfordrer også
Bibliotekaren til å gjøre et søk i nettavisenes nyheter
over en periode, og se hvilken del av fagbevegelsen
som dominerer i media. Dette blir som å anklage en
folkebibliotekar fordi hun har flere bøker fra Asche-
houg enn Oktober på biblioteket.

 b) LO har et informasjonsapparat som bl.a. driver to
egne nettaviser (LOnytt og LO-Aktuelt) i tillegg til
nyhetstjenesten på LO sine nettsider. Flere av LO- for-
bundene har også svært profesjonell nyhetstjeneste på
nettet. AF har ikke kommet med nyheter på sine nett-
sider siden november ifjor (av forklarlige grunner), og
dessverre for YS sin del har de nettsider som langt fra
matcher nyhetsmessig. Det kan gå et par uker mellom
hver gang det kommer en nyhet på YS sine nettsider.
Akademikerne er et enda mer begredelig kapittel. Fak-
tisk må jeg streve en del for å prøve å få nyhetsutvalget

�
sjektet utvidet til å formidle nyheter på flere språk -
alt fra spansk til esperanto. Ikke minst er det et ønske
om å bryte den engelskspråklige og vestlige dominan-
sen.

Norsk LabourStart startet opp 1. februar, drevet av
forskningsstiftelsen Fafo og med meg som redaktør.
Det er en nyhetstjeneste som ikke produserer noen
nyheter sjøl, men prøver å formidle nyheter om fagbe-
vegelsen (bredt definert) og saker hvor fagbevegelsen
har ytret noe. Nyhetene hentes fra aviser og
fagforeningers nyhetstjenester og hjemmesider. Det er
begrenset med ressurser, men ambisjonen er å være
saklig og objektiv i den grad det går an. Hensikten er
å bruke nettet til å gjøre nyheter om og fra fagbeve-
gelsen mer kjent og tilgjengelig, og bidra i byggingen
av et voksende fagforeningsnettverk. Samtidig tilbys
fagforeninger en mulighet til å hente inn de siste
nyhetsoverskriftene til sine egne hjemmesider.

Så til kommentarene fra Bibliotekaren (faktisk fant jeg
ikke noe positivt i omtalen i det hele tatt):

1) Først den groveste: «... Fafo, en forskningsinstitusjon
med en historie som viser en klar sosialdemokratisk for-
ankring. På denne bakgrunnen er det ingen overras-
kelse at nyhetstjenesten Norsk LabourStart har et visst
LO-preg»

Bibliotekaren insinuerer her at Norsk LabourStart har
en slagside, og hvorfor vi har det. Det er riktig at Fafo
ble etablet av bl.a. LO i sin tid, men da bør det vel for
syns skyld opplyses om at institusjonen ble sjølstendig-
gjort for 10 år siden. Vi lever av oppdrag og noe grunn-
bevilgninger fra myndighetene, og får for eksempel
ingen bevilgninger fra LO. Oppdrag konkurrerer vi om
på like fot med andre forskningsinstitusjoner. Tror Bi-
bliotekaren at Fafo ville fått oppdrag fra departemen-
tene eller Norsk Forskningsråd (NFR) hvis vi var min-
dre objektive eller seriøse enn andre institusjoner? Fafo
har faktisk nettopp vært gjennom en grundig evalu-
ering fra NFR, og kom veldig godt ut av den sammen-
lignet med de andre samfunnsvitenskapelige institu-
sjonene. - Ironisk nok er det ikke mer enn noen uker
siden Bibliotekarens redaktør var her og hadde møte
med noen av forskerne i Fafo, med undertegnede som
«døråpner». Følte han at disse ga en skeiv framstilling
av fakta eller ga fargede analyser? I innledningen til
intervjuet i forrige nummer skriver han at Fafo er det
mest kompetente miljøet i Norge når det gjelder
fagbevegelsen.Det som imidlertid er riktig, er at mange
av forskerne er politisk interesserte (dog er den poli-
tiske spennvidden atskillig større enn Bibliotekaren
synes å tro) og er engasjert i spørsmål som har med
fagbevegelsen å gjøre. For egen del med bakgrunn som
tillitsvalgt, vil jeg ikke legge skjul på det engasjemen-
tet. Tvert imot, det er utgangspunktet for at jeg tok
initiativet til å etablere Norsk LabourStart . Men det er
ganske drøyt å slenge ut udokumenterte påstander om
at dette preger utvalget av nyheter i en helt spesiell
retning.

For øvrig er det jeg, og ingen andre, som velger ut
nyhetene. Med bare noen måneders fartstid i Fafo er
institusjonstilknyningen uten relevans for utvalget av
nyheter. Ingen andre i Fafo har blandet seg opp i det

Espen Løken er redaktør for Norsk LabourStart
(http://www.labourstart.org/no/). (Foto: E.
Bergan)



27Bibliotekaren       Nr 5/2001

mindre skjevt enn det som det generelle mediabildet
skulle tilsi. - Jeg oppfordrer Bibliotekaren til å gjøre
en analyse av de forskjellige hovedorganisasjonenes
nyhetstjenester. Så kan vi diskutere etterpå .

2) «De tilbyr videre en liten programlinje (script) som
webmastere kan tilføye hjemmesidene sine, slik at de
fem siste nyhetsoppslagene i Norsk LabourStart auto-
matisk kommer opp inne i deres egne hjemmesider, med
overskriften «Norsk LabourStart - nyhetstjeneste for fag-
bevegelsen». Utformingen av denne overskriften er styrt
av Espen Løken/Fafo via scriptet som er lagt inn, og
kan endres av dem så lenge scriptet er lagt inn. Hvilke
nyhetsoppslag som dukker opp, vil også være styrt fra
Espen Løken/Fafo.»

Norsk LabourStart, i likhet med LabourStart på andre
språk og geografiske områder, tilbyr et slikt script. Dette
er en gratis tjeneste som er med på å gjøre fagfore-
nings- og klubbsider med små ressurser mer aktuelle
og spennende, i tillegg til at fagforeningsnyheter leses
av flere. I løpet av de to månedene tjenesten har vært
i drift, har antallet hjemmesider som har tatt tjenes-
ten i bruk, kommet opp i 40. Dette dreier seg om for-
bund, fagforeninger og klubber innenfor både LO, YS,
AF og frittstående organisasjoner.

Bibliotekaren gjør et nummer av at overskriften
«nyhetstjeneste for fagbevegelsen» er styrt av meg, og
at den kan endres. Hva som skulle være hensikten ved
å endre den fra min side, går over min forstand. Kan
Bibliotekaren forklare meg det? Tror noen at jeg plut-
selig skulle lure inn et «stem AP» (et parti jeg forøvrig
aldri har stemt på, hvis det skulle ha noen interesse)?
Skulle jeg gjøre noe så dumt, ville jo forøvrig tjenes-
ten være død for all framtid.

At nyhetsoppslagene er styrt av meg er en logisk kon-
sekvens av hele konseptet. Det er Norsk LabourStarts
nyhetsoverskrifter som hentes  inn, og de legges jo inn
av meg. Men det er altså ikke jeg som produserer dem,
de hentes fra andre kilder. Er Bibliotekaren forøvrig
like kritisk til Nettavisen og Aftenpostens tilsvarende
tilbud om innhenting av de siste nyheter? Jeg kan ikke
huske å ha sett kritiske kommentarer om det, selv om
det også finnes fagforeningssider som bruker automa-
tisk innhenting av både Nettavisens og Aftenpostens
nyheter. Men de er kanskje mer «nøytrale»?

Det er ellers et poeng i denne sammenheng at bruken
av tjenesten er frivillig. Hvis noen er misfornøyd med
utvelgelsen av nyheter, er det veldig fort gjort å fjerne
scriptet.

3) «Men det er også prinsippielle sider ved denne tje-
nesten, som det er grunn til å diskutere. Hvem kommer
til å drive Norsk LabourStart om et år eller to? Er det
ikke trolig at det finnes aktører som vil se det attraktivt
å ha hånd om en tjeneste som går direkte ut til så mange
organisasjoner, i en form som kan se ut som godkjent
nyhetsprioritering fra organisasjonens side?»

Det er godt mulig jeg er dum, men her forstår jeg hel-
ler ikke kritikken. Jeg ble spurt av LabourStart om å
drive Norsk LabourStart som privatperson fordi jeg lenge
har engasjert meg i hvordan fagbevegelsen skal ut-

nytte Internett. Hadde jeg gjort det, ville jeg forstått
kritikken. Men det gjorde jeg ikke av to grunner. Den
ene var faren for at tjenesten ville bli dårlig og lite
seriøs hvis den skulle drives på fritida. Den andre grun-
nen var at en tjeneste basert på en enkeltperson, er
sårbar på flere måter. Når Fafo har stilt seg bak den
norske LabourStart og «eier» den, er det nettopp for å
sikre at tjenesten skal være seriøs både idag og om tre
år uavhengig av hva som skjer med redaktøren. Det
samme skjedde forøvrig tidligere med den internasjo-
nale LabourStart, som ble startet av idealisten Eric Lee
(forfatteren av boka «Labour and the Internet»). Der
gikk det britiske instituttet Labour & Society Interna-
tional inn i samme rolle som Fafo har her på berget. På
denne måten er tjenesten sikret mot andre «aktører»,
hvem det nå skulle være. Og skulle Fafo mot formod-
ning finne på noe dumt, vil vi ikke lenger få lov til å
bruke LabourStart-navnet.

Hvis noen tror det er penger i dette, kan jeg berolige
med at det er en ren utgift for Fafo. M.a.o. ikke spesi-
elt attraktivt for andre «aktører». Med Fafo sin øko-
nomi er dette et problem. Mitt håp er at tjenesten
etter hvert kan finansieres som et spleiselag i fagbeve-
gelsen. Men dette forutsetter at den oppfattes som
nyttig og seriøs og at mange bruker den frivillig, en-
ten ved at de går inn på vårt nettsted eller bruker
nyhetsscriptet. Skulle jeg/Fafo utnytte tjenesten til
andre formål, vil ingen støtte prosjektet.

Med tanke på at Norsk LabourStart er en nyhetstjeneste
som ønsker å rette seg mot hele fagbevegelsen, og hvor
fagforeninger både fra LO, AF, YS og frittstående for-
bund bruker tjenesten med å hente inn nyheter auto-
matisk til sine nettsider, reagerer jeg sterkt på
Bibliotekarens kommentarer som jeg oppfatter som
tendensiøse og lettvinte. Tjenesten er avhengig av å
bli oppfattet som troverdig - En uavhengig og
fagforeningsnøytral formidler av nyheter om og for
fagbevegelsen (bredt definert). Jeg forventer faktisk
en beklagelse, i det minste et forsøk på å sette kritiske
kommentarer inn i en helhetlig sammenheng hvor man
også går litt i dybden under de mest lettvinte årsaks-
forklaringene og hvor man også bruker plass på å be-
skrive tjenesten som sådan.

Jeg deltar gjerne i en debatt om denne type tjenester
eller hvordan Norsk LabourStart kan bli bedre. Ikke
minst deltar jeg gjerne også i en debatt om hvordan vi
kan få fagforeningsnyheter mer fram i media og styrke
fagbevegelsen. Men da håper jeg den kan føres mer
konstruktivt. Når en så ensidig negativ og lettvinn
kritikk kommer fra bladet til et fagforbund, i stedet
for å være positiv og konstruktivt kritisk til forsøket,
er jeg desto mer skuffet .

Her er nettadressen til Norsk LabourStart, så kan le-
serne følge med og dømme sjøl: http://
www.labourstart.org/no/ Kanskje BF kan være så stor-
sinnet å legge den inn i pekeroversikten på nettsidene
sine ?

Oslo  5 .april 2001
Espen Løken
redaktør av Norsk LabourStart 
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ERLING BERGAN
Redaktør

Espen Løken ble arg da han leste
om Norsk LabourStart i forrige må-
neds spaltelangs. Det er greitt nok.
Jeg synes han har noen gode poen-
ger og noen dårlige. At han synes

teksten er sleiveite og lettvint lar jeg ligge.

1) «Hva Norsk LabourStart faktisk er, blir knapt nok
forklart.

Tekstene i spaltelangs er som regel korte, så her
har Espen Løken et poeng. Hans informasjon er
derfor kjærkommen. Jeg beklager at han føler seg
stemoderlig behandlet. Med hans innlegg nå, reg-
ner jeg med at mye skulle være rettet opp.

2) «Årsaken til at tjenesten er omtalt så negativt kjen-
ner jeg ikke, og forstår den heller ikke.»

Espen Løken henvendte seg til BF i februar, med
spørsmål om å ta inn det omtalte scriptet for Norsk
LabourStart på våre hjemmesider. Det er foranled-
ningen til omtalen i bladet, hvor sammenhengen
nyhetstjenesten blir til i, kombinert med den tek-
niske løsningen den tilbyr, får et kritisk søkelys.
Jeg ser at teksten i spaltelangs kunne hatt en kla-
rere henvisning til foranledningen for omtalen, og
beklager gjerne det. Men nå har det i mange år
foregått diskusjoner om de politiske sidene ved
kombinasjonen innhold/teknikk i informasjons-
spredningen på internett. Dette er problematikk
bibliotekarer er vant til å se på med et skarpt blikk.
Espen Løken burde tåle dette blikket også når det
rettes mot ting han driver med selv. At han savner
like kritisk blikk på Aftenposten som på Norsk
LabourStart i Bibliotekaren, får jeg ta med meg vi-
dere som et tips i mine redaksjonelle vurderinger.
Følg med, følg med.

3) «Fafo ble etablert av bl.a. LO i sin tid, men da bør
det vel for syns skyld opplyses om at institusjonen
ble sjølstendiggjort for 10 år siden».

Dette er vel ikke helt sant. La oss se på det for-
melle først: I Fafos styre er det 8 medlemmer. 4 av
disse representerer LO, 1 representerer Norsk Kom-
muneforbund (det største forbundet i LO) og 3 re-
presenterer den lokale NTL-avdelinga. Styreleder
er Yngve Hågensen og de to LO-nestlederne Gerd
Liv Valla og Jan Balstad er også i Fafo-styret. Så
mye for den formelle sjølstendiggjøringa av Fafo
fra LO. Så til det reelle: Terje Rød Larsen, som star-
tet Fafo, var mannen Jagland tok inn som sosial-
demokratisk planleggingsminister i sin regjering i
1996. Gudmund Hernes var Fafo-sjef da han ble

hentet inn som minister i Brundtland-regjeringa.
Tidligere Arbeiderparti-leder Reiulf Steen vendte
hjem til Fafo etter tida som Chile-ambassadør. Siste
overgang fra sosialdemokratiet til Fafo er Anniken
Huitfeldt, da hun gikk av som leder i AUF. Fafo har
utviklet seg som en maktbase i krysningsfeltet
mellom fagbevegelse, politikk og statsforvaltning,
med en sosialdemokratisk forankring som er åpen-
bar for alle som vil se. Dette fratar selvfølgelig ikke
noen av de omtalte personene evnen til verken å
styre eller forske. Og selv om forskning aldri er
nøytral, er heller ikke det hovedsaken her. Poenget
er at Fafo velger sine prosjekter, sine initiativ, sine
innfallsvinkler selv. Og da er nettopp den sosialde-
mokratiske forankringa av betydning. At Fafo tar
eierskapet for Norsk LabourStart viser nettopp at
de initierer ativiteter basert på egne verdivalg. Norsk
LabourStart kan vel ikke regnes som forskning, og
i følge Espen Løken er det heller ikke inntektsbrin-
gende.

4) «At nyhetsoppslagene er styrt av meg er en logisk
konsekvens av hele konseptet.»

Dette er en av Espens kommentarer til script-pro-
blematikken. Og det var her jeg var så fri å mene at
det lå noen prinsippielle betenkeligheter. Absolutt
ikke ved Espen Løkens person eller faglige kvalifi-
kasjoner. Heller ikke ved Norsk LabourStart som
nyhetstjeneste med klart forståelig redaksjonell
profil. Det prinsippielle ligger i hvor tydelig eller
utydelig det måtte være for leserne av en fagfore-
nings hjemmeside, at valg av nyhetsoppslag fak-
tisk ikke er gjort av denne hjemmesidens redaktør.
Se f.eks. på Norsk Kommuneforbund i Flora (http:/
/home.c2i.net/nkf/) eller Fellesorganisasjonen i
Sør-Trøndelag (http://home.online.no/~ftroende/
). Jeg tror det vil være sunt for Norsk LabourStarts
redaktør å se at dette kan fortjene en diskusjon.

5) «Her er nettadressen til Norsk LabourStart, så kan
leserne følge med og dømme sjøl: http://
www.labourstart.org/no/. Kanskje BF kan være så
storsinnet å legge den inn i pekeroversikten på nett-
sidene sine?»

BF har hatt peker til Espen Løkens egen vevtjeneste
«Faglig vev» (http://www.fagligvev.no/) i lengre
tid allerede. Og der har Norsk LabourStart en frem-
tredende plass. Vi anbefaler våre lesere å bruke
begge disse tjenestene flittig. De er informative og
nyttige. Men det omtalte scriptet legger vi altså
ikke inn på BFs hjemmesider. 

Svar på Espen Løkens innlegg:

En god tjeneste må tåle et kritisk blikk
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NORSK TIDSSKRIFT
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Tidemann 4 – komplett biblioteksystem til riktig pris! 

 
Se mer: www.bibliotekservice.no 

 

«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 Bibliotekar-
forbundet.

Abonnement?

NB! Det tas forbehold om feil.

 Tid Sted Arrangement Arrangør

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.

M
ø
t
e
k
a
l
e
n
d
e
r

«Bibliotekaren» har i åtte år formidlet mange av de forestillinger og motforestil-
linger som finnes i vårt yrke. Vi har brakt analyser og tankesprang, skulderklapp
og harmdirring. Dette er vi stolte av.

I årene som kommer vil vi gjerne ha mer av dette. For bibliotekarer er vel ikke de grå og 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 sakens anledning...

Noe på hjertet?
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STAVANGER KOMMUNE
Sølvberget KF

Stavanger er en internasjonal by med over 80 nasjonaliteter. Stavanger bibliotek er en integrert  del av Sølvberget KF. Sølv-
berget KF har en sentral rolle i Stavangers arbeid med litteratur, internasjonale spørsmål og ytringsfrihet.
Stavanger bibliotek har et høyt aktivitetsnivå, med over 1 million besøkende pr år. Biblioteket 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

InnvandrerBibliotekar / førstekonsulent
Fra 01.08.01 er det ledig 100% stilling som førstekonsulent ved Stavanger bibliotek, kulturavdelingen. Fagansvar for
Sølvbergets bibliotektjenester til flerkulturelle og drift av innvandrerbiblioteket i kulturavdelingen er lagt til stillingen. Innvandrer-
bibliotekaren vil også ha et koordinerende ansvar for Sølvbergets internasjonale arbeid, i et team bestående av fagansvarlige
for Nord-Sørbibliotek, for Fristedordning for forfulgte forfattere og for Stavangers internasjonale festival for litteratur- og
ytringsfrihet, Kapittel.

Innvandrerbiblioteket er en integrert del av Stavanger biblioteks kulturavdeling, og har er samling på ca 15000 bind fordelt
på 33 språk. Den fagansvarlige har ansvaret for utvikling, informasjon og drift inkl.budsjett- og bestandsstyring av innvandrer-
biblioteket. Registrering og annet biblioteksarbeid inngår i stillingen i tillegg til skrankevakter i kulturavdelingen

Vi ønsker oss en bibliotekar med gode kommunikasjons- og formidlingsevner, som kan samarbeide med ulike samarbeids-
partnere, og knytte kontakter i det internasjonale miljøet i Stavanger. Søkere bør ha engasjement og interesse for fagom-
rådet, og kunne arbeide selvstendig. Det blir lagt vekt på personlig egnethet.

Stillingen lønnes i kode 6514, l.tr 36-41 etter kvalifikasjoner

Bibliotekar
Fra ca 15.6.01 er det ledig 100% stilling som bibliotekar ved kulturavdelingen. Kulturavdelingen som er en av to voksen-
avdelinger ved biblioteket. Avdelingen omfatter skjønnlitteratur, musikkbiblioteket, innvandrerbiblioteket, oppsøkende bibliotek-
virksomhet og Madla filial. I tillegg har kulturavdelingen fagområdene kunst, litteratur og språk m.m.

Vi ønsker oss en selvstendig bibliotekar med gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
- Har du lyst til å arbeide i et kulturhus med bibliotek, litteratur og formidling i sentrum?
- Har du ideer om hvordan biblioteket kan spre leselyst?
- Har du gode samarbeidsevner, og er fleksibel i forhold til arbeidssituasjonen?
Da er du den vi søker.

Vi tilbyr et spennende faglig og sosialt miljø i litteraturbyen Stavanger. Stillingen vil inneholde varierte, bibliotekfaglige
oppgaver som veiledning og informasjon til publikum, katalogisering og bokvalg.

Stillingen lønnes i kode 7026, l.tr 28-31 etter kvalifikasjoner.

For begge stillingene:

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 tilsva-
rende bibliotekfaglig utdanning.

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

Søknadsfrist: 20.05.2001

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

www.stavanger.kommune.no/solvberg



31Bibliotekaren       Nr 5/2001

FARSUND KOMMUNE
Kommunen har ca. 9600 innbyggere, og ligger i Vest-Agder fylke, ved Norges sydspiss. En kystkommune rik på
kulturminner og med særpreget og variert natur - fra milelange sandstrender ut mot havet til fjorder, skjærgård,
skog og hei. Dette gir anledning til et mangfold av naturopplevelser og variert friluftsliv. Her er også et aktivt
foreningsliv

BIBLIOTEKAR

Farsund bibliotek har i dag 3 avdelinger: Hovedbibliotek, som kombinasjonsbibliotek med Eilert Sundt videregå-
ende skole, i spennende nybygg midt i byen; Borhaug filial, som kombinasjonsbibliotek med barneskole, ytterst på
Listahalvøya; Vanse filial midt imellom, i tettsted ca. 8 km fra byen. Biblioteket er administrativt plassert innen
kommunens oppvekst- og kulturetat.

Fra 15.6.2001 er det ledig en full stilling som bibliotekar, st.k. 7026, l.r. 10. Det kreves bibliotekarutdannelse fra
Høgskolen i Oslo, Universitetet i Tromsø eller tilsvarende godkjent utdannelse. Vi ønsker en person som er selv-
stendig, samarbeidsvillig og serviceinnstilt. Det er også ønskelig med kjennskap til IKT. Biblioteket bruker Bibliofil
og internett.

Stillingen er tillagt hovedansvar for filialene. En del av arbeidstiden er også lagt til hovedbiblioteket. Den som
ansettes bør disponere bil. I arbidsplanen inngår kvelds- og lørdagsvakter.

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Nærmere informasjon fåes ved henvendelse til biblioteksjef Kjersti Storm Nielsen, tlf. + 47 - 38 39 60 70, e-mail:
kjersti@farsund.folkebibl.no

Søknad vedlagt kopi av vitnemål og attester sendes Farsund kommune, Oppvekst- og kulturetaten, Pb. 100, 4551
Farsund, innen 20.5.2001.

«Bibliotekaren» er et rimelig og effektivt alternativ for annonsering av ledige stillin-
ger. 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 annonsepriser på side 2, eller ring redaksjonen på 57 82 07
65. Neste gang du skal lyse ut en ledig stilling kan du trygt ta kontakt med oss!

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 50% vikariat som bibliotekar i eitt år frå 1. august 2001. 

Det ledige vikariatet vil innehalde varierte arbeidsoppgåver som m.a. omfattar rettleiing, interbiblioteklån, katalogisering og
databasesøk. Internettressursar 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 vektlagt.

Krav til kvalifikasjonar: Bibliotekareksamen frå Høgskulen i Oslo, cand.mag grad med minimum 40 vekttal bibliotekfag, eller
tilsvarande utanlandsk utdanning. Søkjarar med anna relevant utdanning og/eller erfaring frå bibliotekarbeid kan òg søkje
stillinga. Reell eller formell tilleggskompetanse innan IT er ønskjeleg.

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

Full utlysingstekst finn du på www.hisf.no eller i Norsk Lysingsblad nr. 97, laurdag 28. april 2001.

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

LEDIG VIKARIAT SOM BIBLIOTEKAR I  FØRDE

S Ø K N A D S F R I S T  E R  2 5 .  M A I  2 0 0 1

Ledig stilling?
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Møt fremtidens informasjons-
samfunn med Swets Blackwell

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

Swets Blackwell
Informasjon og kunnskap 
satt i system

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

For nærmere 
informasjon kontakt:

Swets Blackwell AS  

Østensjøveien 18
Postboks 6512 Etterstad

0606 Oslo, Norway

Tlf: 22 974504
Faks: 22 974545

info@no.swetsblackwell.com
www.swetsblackwell.com/no
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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:

Lokallagene:
Finnmark

Marit Kristine Ådland
Sør-Varanger bibliotek, Boks 23, 9915 Kirkenes
Telefon: 78 99 32 51
Telefaks: 78 99 31 54
E-post: marit.k.adland@sorvaranger.folkebibl.no

Troms

Stine Fjeldsøe
Tromsø bibliotek, Boks 753, 9258 Tromsø
Telefon: 77 68 37 02
Telefaks: 77 65 74 14
E-post: stine@tromso.folkebibl.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 Siri Fardal Bruteig
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Telefon: 57 65 51 92
Telefaks:
E-post: afa@fm-sf.stat.no

Leder: Monica Deildok (fra 23.08.01)

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

Ellen Skaadel
Stavanger bibliotek, Boks 310/320, 4001 Stavanger
Telefon: 51 50 72 57
Telefaks: 51 50 70 25
E-post: ellen.skaadel@svg.stavanger.kommune.no

Agder

Anne Kristin Undlien
Kristiansand folkebibliotek, PB. 476,
4664 Kristiansand
Telefon: 38 12 49 11
Telefaks: 38 12 49 49
E-post:
Anne.Kristin.Undlien@Kristiansand.kommune.no

Telemark

Kari Madsen Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon: 35 54 71 71
Faks: 35 55 90 93
E-post: moldvk@hotmail.com

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

Klaus Jøran Tollan
Høgskolen i Hedmark, avd. for lærerutdanning,
Holsetgt. 31, 2318, Hamar
Telefon: 62 51 76 62
Telefaks: 62 54 24 95
E-post: klaus.tollan@luh.hihm.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

Leder
Monica Deildok
Adresse.:
 Holm, 3070 Sande i Vestfold
Tlf. priv.: 33 77 77 16
Mobil: 41 21 23 57
E-post:
monica_alida_deildok@hotmail.com

Nestleder
Thor Bjarne Stadshaug
Ringsaker videregående skole
Postboks 147, 2381 Brumunddal
Tlf. jobb: 62 35 58 14
Faks: 62 35 58 01
Tlf. privat: 62 57 99 45
Mobil: 95 23 46 89
E-post: tb@null.net

Styremedlemmer
Lone Johansen,
  Mosseporten videregående skole
Richard Madsen,
  Sørfold folkebibliotek
Mona Magnussen,
  Troms fylkesbibliotek
Monica Nævra,
  Buskerud fylkesbibliotek
Klaus Jøran Tollan,
  Høgskolen i Hedmark

Varamedlemmer
Pippi Døvle Larssen, Vestfold fy.bib.
Ola Eiksund, Arendal bibliotek
Guri Haugan, Levanger bibliotek
Hanne Brunborg, Gol bibliotek
Grethe Simonsen, Aukra folkebib.
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Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo
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«Mange virkelig rike næringslivsbaroner får slipset i vrangstrupen bare de hører stavrumsk sørlands-
dialekt. Blandingen av bløte konsonanter og den halvt søvnige og halvt skeive posituren på TV2-skjer-
men har forledet mange til å tro at Gunnar er mild og mjuk som en bibliotekar. Det står noe annet på cv-
en hans.»

Fra portrettintervju med Gunnar Stavrum (sjef i TV2 interaktiv, tidl. næringslivsjournalist) i Bergens
Tidende 28.04.01 


