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Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

Den 9. mai smalt det en aldri så liten bombe i Oslo rådhus da bystyret fattet vedtak om plassering av nytt
hovedbibliotek i hovedstaden.

Etter år med endeløse diskusjoner og stadig nye plasseringsalternativer var det vel flere enn meg som så smått
hadde begynt å gi opp håpet om å få se et nytt hovedbibliotek i Oslo i vår yrkesaktive karriere. Nå er altså
alle pessimistiske profetier gjort til skamme, og vi kan se fram til å besøke et skinnende nytt Hoved-Deichman
på Vestbanen om noen år. Spørsmålene melder seg selvfølgelig med en gang: Om HVOR mange år? HVORDAN
blir det seende ut? HVA SLAGS prosesser må til i forkant av et slikt prosjekt? Og så videre også videre.

Dette er spørsmål som jeg er sikker på at «Bibliotekaren» vil komme tilbake til, for det er ikke hver dag at
hovedbiblioteket i hovedstaden flytter, så dette er en ganske stor bibliotek-sak. (På alle måter stor! Tenk på
alle de tusener med bind som skal flyttes!) Det er heller ikke hver dag at så langdryge saker som det plasse-
ringen av nytt hovedbibliotek i Oslo har vært, finner sin løsning. Jeg er derfor helt sikker på at det var flere
enn meg som trakk et lettelsens sukk og sendte varme tanker til venner og bekjente, kolleger og eks-kolleger
på Deichmanske bibliotek da nyheten nådde oss.

For uansett hva man måtte mene om hvor Oslos hovedbibliotek helst burde ligge, og om man er enig eller
uenig i den plasseringen som nå er valgt, så er det en stor lettelse at saken nå er avklart. Derfor er jeg helt
sikker på at jeg har Bibliotekarforbundets medlemmer i ryggen når jeg sier Gratulerer, Deichmenn! Og lykke
til!

Bibliotekarforbundets landsmøte den 20. april 2001 vedtok følgende resolusjon vedrørende Stortingsmelding
31, der kravet om fagutdannet biblioteksjef i kommunene foreslås fjernet fra lovteksten:

«Bibliotekarforbundets landsmøte har den 20.april 2001 drøftet forslaget fra Kommunal- og
regionaldepartementet, fremmet i St.meld. nr. 31 2001, om fjerning av § 5 i Lov om folkebibliotek. Landsmø-
tet vil på det sterkeste fraråde fjerning av § 5, da dette vil få negative konsekvenser for brukerne av folke-
bibliotektilbudet. Fagutdannete biblioteksjefer er den faglige garantien for kvalifiserte bibliotektjenester i
informasjons- og kompetansesamfunnet.»

Resolusjonen ble sendt ut 23. april til de politiske partiene på Stortinget, Kommunalkomitéen, Familie-
kultur- og administrasjonskomitéen, Kulturdepartementet, Riksdekkende aviser, Kommunal Rapport, Bok og
Bibliotek, Bibliotekforum og biblioteknorge@nb.no.

I tråd med denne resolusjonen har BF samarbeidet med andre fagorganisasjoner og NBF i et forsøk på å verne
§5, for å sikre at kravet til fagutdannet biblioteksjef i kommunene fortsatt blir stående i lovteksten. Og den 9.
mai var en delegasjon ledet av Siri Sjursen fra Bibliotekarforbundet i et møte med Kommunalkomiteen i
Stortinget hvor problemstillinger i forbindelse med dette ble lagt frem for komitéen.

Foruten Siri Sjursen fra BF, bestod delegasjonen av representanter fra Norsk bibliotekforening, Norsk Kommu-
neforbund og KFO/Kulturforbundet.

Delegasjonen la frem fakta og argumenter, mens Kommunalkomitéens medlemmer lyttet, noterte og stilte
spørsmål. Komitéen gir ikke uttrykk for egne synspunkter under slike høringer, og det blir spennende å se
hva slags behandling §5 får når komitéens innstilling skal avgis 5. juni og behandles i Stortinget 14. juni
2001.

Bibliotekarforbundet vil fortsette å overvåke denne saken nøye, og bruke de påvirkningsmuligheter vi har for
å forsøke å opprettholde §5. Dersom det allikevel ikke lykkes oss, blir det desto viktigere å arbeide for å skape
en bred forståelse hos politikere og kommunebyråkrater for at fagutdannede biblioteksjefer er den eneste
måten å sikre et kvalifisert bibliotektilbud til befolkningen på.  
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ERLING BERGAN
Redaktør

To i tenkeboksen
Vi møtte BFs nye leder og nestleder i
begynnelsen av mai. Monica Deildok og
Thor Bjarne Stadshaug hadde nettopp
gjennomført sitt andre styremøte etter

landsmøtet. Det første var i Folkets Hus umiddel-
bart etter landsmøtet, for å konstituere AU og
andre innledende manøvre. Nå var det tid for å gå
løs på noen harde realiteter, som å godkjenne
teksten i YS-søknaden og å plukke ut intervju-
objekt til det ledige engasjementet som kontor-
medarbeider i sekretariatet. Men hverdagen har
ikke innhentet dem helt ennå. De flyr fremdeles
høyt på landsmøtets vinder.

- Det var et godt landsmøte med mange spennende tanker. Det er
så mange saker BF er involvert i, så mye å holde orden på. Nå
gjelder det å få alt på plass. Vi må lære oss å navigere i dette
kaoset, sier Monica optimistisk.

- Jeg har hatt mitt ståsted et
annet sted i BF fram til nå. Som
menig medlem har jeg hatt
synspunkter i mange saker, men
fritt kunnet kritisere eller rose
uten å ha ansvaret som følger
med. Nå har jeg et annet ut-
gangspunkt for engasjementet
mitt. Det gjelder på et vis å
samstemme min verden med
den virkelige verden, reflekte-
rer Thor Bjarne.

- Hvilke saker ser dere som spe-
sielt spennende framover?

- Landsmøtet var ganske klare på en del ting. Blant annet er prio-
riteringen av tillitsvalgte noe som må følges opp. Det gjelder ikke
bare de tradisjonelle arbeidsoppgavene til tillitsvalgte, som lønns-
forhandlinger og tilsettingssaker. Dette står selvfølgelig sentralt,
men de tillitsvalgte kan også spille en viktig rolle i en del andre
sammenhenger. Jeg tenker da på spørsmål omkring arbeidsmiljø,
både fysisk arbeidsmiljø, men også det psykososiale. Dette er ofte
saker som tillitsvalgte får i fanget, vanskelig saker som kan være
svært følesesladede, og som kan virke ødeleggende for enkeltper-
soner. Jeg tror vi må se på hvordan vi bedre kan ruste våre
tilltsvalgte til å håndtere denne type problemstillinger også, sier
Monica.

- Her kan det lokale nettverket spille en viktig rolle. Men det er
viktig at lokale tillitsvalgte vet at det også er hjelp å få høyere
opp i systemet, at de kan henvende seg til BF sentralt om slike
spørsmål. Det bør inngå i kurstilbudene og være en kompetanse
hos BF sentralt. Når forbundet sier at det skal jobbe med lønns-
og arbeidsforhold, er det viktig å huske dette med arbeidsforhold,
sier Thor Bjarne.

- Hva med andre sider ved BFs virksomhet?

BFs nye leder
Monica Deildok
og nestleder Thor
Bjarne Stadshaug
har begynt å gå
løs på noen harde
realiteter. Men de
flyr fremdeles
høyt på lands-
møtets vinder.
(Foto: E. Bergan)

Bibliotek uten filter

Appell-domstolen i California be-
stemte i begynnelsen av mars at
Livermore Public Library ikke har
noen forpliktelse etter grunnloven til
å tilby filter-programvare på datater-
minalene de tilbyr åpent til publi-
kum. Saken baserer seg på en klage
fremmet av Kathleen R., en mor som
fikk vite at sønnen hadde lastet ned
sex-bilder på bibliotekets maskin ved
flere anledninger, og printet dem ut
hos en slektning. ”Det går et avgjø-
rende skille mellom på den ene si-
den å levere skadelig materiale til
mindreårige, og på den annen side å
ha dataterminaler hvor mindreårige
kan få tak i slikt materiale, uansett
hvor lett det måtte være,” het det i
kjennelsen. ”Å levere dataoverført
uanstendighet til mindreårige bryter
med bibliotekets politikk om at da-
tamaskinene skal brukes til læring,
informasjon og underholdning, men
ikke til ulovlige formål”, men det at
biblioteket ”ikke overvåker
mindreåriges bruk av Internett ….
innebærer ikke at biblioteket har til
hensikt å la mindreårige bli utsatt
for uanstendighet”, het det videre i
kjennelsen, melder American
Libraries.

Emneord i Library of
Congress

Christopher H. Walker er en
katalogisator ved Indiana University
i USA. Jevnlig lager han korte lister
der han harselerer med emneord-po-
litikken til Library of Congress. I
fjor registrerte han for eksempel at
Bedtime prayers ble innført som nytt
emneord, et noe underlig tidspunkt
for det behovet å dukke opp, etter
hans mening. Nylig ble også  emne-
ordet Pavia, Battle of, 1525 endret
til Pavia (Italy), Battle of, 1525, noe
Walker antar skyldes behovet for å
holde dette slaget atskilt fra alle de
andre slagene i steder som het Pavia
i 1525. I forfjor var følgende termer
innført som nye: Celebrity weddings,
Royal weddings og Nontraditional
college students, hvorav det siste må
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- Fagpolitikk er et sentralt spørsmål. Vi er et profesjonsforbund
og da er fagpolitikk en naturlig og integrert del av virksomheten
vår. Slik er det med den største selvfølgelighet i fagforbund for
andre yrkesgrupper. Hos oss er arbeidsdelinga mellom fag-
organiseringa på den ene siden og Norsk Bibliotekforening på den
andre, en utfordring vi må jobbe
videre med. Vi må gå løs på
spørsmålene om hvor profesjo-
nen skal gå videre, hva som er
kjernen i bibliotekar-
kompetansen, hva som er sterkt
og levedyktig tvers gjennom alle
endringene som skjer, i alle ty-
per bibliotek, sier Monica.

- BFs arbeid blant bibliotek-
studentene var opp på landsmø-
tet. Hva vil dere gjøre for å be-
dre dette?

- Det gjelder å gi studentene konkrete tilbud. Det er ikke nok at
de kan bli medlemmer og få fagbladet vårt. De må få noe mer, noe
konkret. Kurs i jobbsøking, som det forrige styret gjennomførte,
er et godt eksempel. Studentene kan stimuleres til å søke
bibliotekarjobber i bedrifter som ikke har slik stilling. Slikt har
BF i Danmark dyrket fram, med hell. De må føle at de får tilbud
som angår dem og er nyttige i deres situasjon. Her har BF mye å ta
fatt på, sier den nye nestlederen.

- Hva med BF-medlemmene i den andre enden av aldersskalaen?
Hva med erfaringene de sitter på?

- En side ved dette er ressursene som tidligere tillitsvalgte sitter
på. Vi får etter hvert en del medlemmer som har opparbeidd erfa-
ring gjennom verv som tillitsvalgte. De har kjørt forhandlinger og
gått kurs, hatt møter med ledelsen i institusjonen de jobber i og
informert kollegaene sine. Kort sagt: De er ressurser vi må ta vare
på og bruke videre. For et så ungt forbund som BF er dette en ny
problemstilling, men ikke mindre reell av den grunn. Hvordan
kan vi best mulig sørge for å sikre at vi bruker den kompetansen
disse medlemmene innehar, spør Monica.

- Søknaden til YS sendes av gårde i disse dager, hvordan ser dere
på dette?

Monica svarer: - Jeg er utrolig glad for at det forrige styret med
Siri i spissen har jobbet så grundig med saken om ny hoved-
sammenslutning. Det var, tror jeg, grunnlaget for at landsmøtet
kunne fatte et enstemmig vedtak i denne saken, og nettopp et
enstemmig vedtak er det veldig godt å ha i ryggen når vi trer inn
i en ny hovedsammenslutning. Jeg ser helt klart på det som en
hovedutfordring å sørge for at vår inntreden i YS blir så god som
overhodet mulig. Jeg tror det blir høstens viktigste sak for en ny
forbundsleder.

Det er tydelig at det nye leder/nestleder-paret ikke mangler på-
gangsmot og visjoner.  De kommer ikke fra årelange karrierer som
tillitsvalgte, men har begge to selvinnsikt nok til å påpeke dette
som noe de må jobbe med. De suger til seg informasjon og lytter
mer enn de snakker selv. Det lover godt for styrearbeidet i denne
landsmøteperioden.

Monica er i full sving som leder av styremøtene i BF. Men det er
først til sommeren at hun tar til som heltidsansatt leder på BF-
kontoret i Lakkegata. For det er ikke bare et verv å være leder for
BF. Det er også en jobb. Etter sommeren begynner den nye hver-
dagen i BFs ledelse for fullt. 

- Prioriteringen av
tillitsvalgte må
følges opp, sier
BF-leder Monica
Deildok, og nevner
både tradisjonelle
oppgaver og
psykososiale
problemstillinger.
- Dette bør inngå i
kurstilbudene og
være en kompe-
tanse hos BF
sentralt, supplerer
nestleder Thor
Bjarne Stadshaug.
(Foto: E: Bergan)

sies å være rimelig åpent for tolk-
ninger. At det plutselig ble behov for
Beach party films i 1999, forundrer
også Walker. Det samme gjelder ter-
men Thin people. Og hvorfor det først
i 1999 ble behov for emneordet
Special events, og hva i all verden
som skal gjemmes under en såpass
pregnant term, er en gåte for både
Walker og Bibliotekarens redaksjon.
Men når de finner tid til å endre
Cookery (Horse meat) til Cookery
(Horsemeat), forstår vi hvorfor
Library of Congress er et av bibliote-
kene i verden med flest ansatte.

NBF med stipendmidler

NBFs hovedstyre vedtok på sitt møte
i mars å dele ut stipendmidler på kr
25 000 fra NBFs fond for 2001. Av
retningslinjene for stipendet går det
fram at søkerne må være medlem av
NBF og at formålet skal være å utvi-
kle faglig kompetanse, fortrinnsvis i
samsvar med NBFs virkeplan. Stipend
tildeles bare enkeltpersoner. Søk-
nadsfrist er 3. september 2001.

YS om revidert
nasjonalbudsjett

I en uttalelse i forbindelse med
fremleggelsen av revidert nasjonal-
budsjett, uttrykte YS bekymring for
konsekvensene av en dårlig utredet
momsreform. Dette setter arbeids-
plasser i fare, hevder organisasjonen.
YS viser til at i revidert nasjonalbud-
sjett foreslås at treningsstudioer,
brevandring, rafting og bowling vil
bli fritatt for moms. Dette må da bety
at regjeringen anser disse grener for
å være helseforebyggende, iallfall
under et utvidet helsebegrep. Men
det blir da nærmest useriøst at vik-
tige deler av alternativ medisin ikke
skal unntas, sier YS-leder Randi Bjør-
gen. Naturterapeutiske behandlings-
former er å anse som helsetjenester.
Disse behandlingsformer fyller et
behov og dekker et tilbud utenom
det ordinære helsevesenet, og natur-
terapeutene hører med blant
helsearbeiderne i det norske sam-
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Det var ikke gått mer enn et par uker siden lands-
møtet, og allerede var det saker som krevde at for-
bundsstyret samlet seg til møte. Riktignok ikke noe
fysisk møte, for det var tilstrekkelig at alle var med
over telefon. Forbundsleder Monica Deildok samlet

trådene og registrerte at styremedlemmene og sekretaritet alle
var «til stede» på telefonmøtet.

Noen formalia om sakliste og referat fra forrige styremøte innle-
det det hele. Så var det rett på en viktig sak: vurdering av sø-
kerne til den utlyste stillinga som kontorsekretær/kontorfullmek-
tig i BF-sekretariatet. Stillinga er et engasjement ut året, og vil
spille en viktig rolle i å bære rutiner fra foregående BF-ledelse
over til den nye. Engasjementet var utlyst i Aftenposten og det
hadde meldt seg 5 søkere. Monica Deildok presenterte søkerne og
en foreløpig vurdering av dem. Styremedlemmene hadde fått ut-
vida søkerlist tilsendt før møtet og kom med spørsmål og syns-
punkter underveis.

Drøftingene på dette punktet endte med at tre av de fem søkerne
skulle innkalles til intervju. Tidspunkt for intervju ble satt til
perioden 18.-22. mai. Medlemmene av forbundsstyrets arbeidsut-
valg, dvs. Monica Deildok, Thor Bjarne Stadshaug og Monica Nævra,
pluss organisasjonssekretær Birgitta Lund-Grønberg fra sekreta-
riatet, skulle være til stede på intervjuet med de tre søkerne.
Etter intervjuet lager arbeidsutvalget innstilling, som sendes ut
til styremedlemmene 22. mai. Forbundsstyret vedtok å foreta
endelig tilsetting på sitt møte 29. mai.

Neste sak var stor i innhold. Det gjaldt BFs søknad om opptak i
YS. Men med et enstemmig landsmøtevedtak i ryggen og et godt
gjennomarbeidd utkast til søknadsbrev utsendt til styremedlem-
mene på forhånd, var det ikke duket for noen store diskusjoner i
denne omgang. Søknaden fikk noen mindre språklige endringer,
og med noen suppleringer til vedleggene. YS skal få et godt bilde
av hva BF står for, hvem vi er og hvor vi vil. Så både målprogram
og vedtekter, regnskap og medlemsstatistikk måtte følge med
søknaden. Etter at søknaden er sendt YS, må vi avvente sentral-
styrets innstilling 6. juni og endelig vedtak om opptak eller ikke
på hovedstyremøtet i YS onsdag 13. juni.

Siri Sjursen kunne videre orientere om forarbeidet til møtet med
Kommunalkomitéen den 8. mai 2001, om Stortingsmelding 31. I
denne foreslås det som kjent å fjerne kravet til fagutdanna
biblioteksjefer i kommunene, et krav som er hjemla i bibliotek-
loven. Bibliotekfolket hadde fått avtale med Kommunalkomitéen
i Stortinget for å lobbyere for å beholde bestemmelsen i lova.
Delegasjonen skulle ledes av Siri Sjursen fra Bibliotekarforbundet.
Videre skulle Berit Ch. Nielsen representere Norsk Bibliotek-
forening, Rannveig Eriksen skulle representere Kulturforbundet/
KFO og Geir Rusti Norsk Kommuneforbund.

Siste sak på styremøtet var noen praktiske sider ved styreseminaret
på Hamar 28.-29. mai. Arbeidsutvalget og Siri Sjursen skulle for-
berede møtet, som består av seminar første dagen og regulært
styremøte andre dagen.  

Det nye styret kjapt
i gang
ERLING BERGAN
Redaktør

funn. - Med de problemer helsetje-
nesten har i dag, burde staten støtte
naturterapeutene. Det å avgifts-
belegge visse tjenester fra denne yr-
kesgruppen, vil ramme pasientene og
gjøre naturterapeutenes arbeid van-
skeligere, sier Bjørgen. Det er anslått
at 1.5 millioner personer i dag be-
nytter seg av naturmedisin, og
mange av disse er direkte avhengige
av denne behandlingen for å kunne
eksistere noenlunde i hverdagen, for
ikke å snakke om å fungere i arbeids-
livet. Alle de som unngår sykemel-
ding eller uføretrygd, og som sparer
samfunnet for mange hundre millio-
ner kroner årlig, hvilken trøst har
Regjeringen til disse menneskene når
de får plusset på regningene sine med
24 prosent, er spørsmålet YS stiller
seg.

YS frykter også at hvis norske finans-
foretak ikke får de samme reglene
for å avskrive inngående moms som
våre nordiske konkurrenter vil man
sette norske arbeidsplasser i fare.
Dette gjelder både innen finans-
næringen og i resten av næringsli-
vet. Gjennom ikke å innføre regler
for fradrag for inngående moms, vil
finansforetakene trolig søke å få
kompensert de økte kostnader en-
ten gjennom å øke prisene på sine
produkter eller ved å kutte sine kost-
nader og si opp ansatte. - Dette vil
på den ene siden svekke norske
finansforetaks konkurranse-kraft
overfor utenlandske aktører. Samti-
dig vil de delene av norsk nærings-
liv som i liten grad har tilgang på
tilbud om finansielle tjenester fra
utenlandske aktører vil bli påført
større utgifter som vil svekke deres
konkurransesituasjon overfor selska-
per som har slik tilgang - avslutter
Bjørgen.

Ny lønnsfest for topp-
lederne

Topplederne ”slår” lærerne med 2% i
lønnsvekst siste år. I løpet av de to
siste årene har lønningene til de
rundt 500 toppsjefene i bedrifter med
over 250 ansatte vokst med ca. 32
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De tålmodige synes 10 år ikke er
mer tid enn man må forvente når
et nytt og stort bibliotek skal
gjennom en beslutningsprosess i
det offentlige. Andre hadde underveis mistet
trua på at det ville fattes en beslutning noen-
sinne. Så da bystyret i Oslo varsla at de 9. mai
kom til å vedta Deichmanske bibliotek til Vest-
banen, var det mange blanda følelser i sving. Vi
fulgte de ansatte ved hovedstadens folke-
bibliotek, da de satt ringside under bystyrets
behandling.

Ryktene gikk. Eposter ble utvekslet. Har du hørt? Det blir Vest-
banen! Politikerne i Oslo har bestemt seg. Deichman skal omsider
få sin skjebne avgjort. Det skjer i Rådhuset på onsdag. Det blir en
gledens dag!

Bystyret i Oslo legger saklista for møtene sine ut på internett.
Jeg kunne sjekke at ryktene var sanne. Sak 187/01
(Arkivsak 199902226) het «Deichmanske bibliotek - Nytt
hovedbibliotek». Bystyremøtet skulle begynne kl. 15
denne historiske dagen, og det sto 23 andre saker på
kartet jeg fikk opp på skjermen. Bystyremøtene tar
timesvis og det var usikkert når på kvelden Deichman-
saken kom opp. Men i Oslo kringkaster de bystyremø-
tene på radioen, over 95,1 MHz. Så det er fullt mulig å
sitte ute i Spikersuppa og følge med på den politiske
prosessen inne i Rådhuset.

Ved fire-fem tida kunne jeg fremdeles sitte ute i sola
og lytte til bystyresaker om barnehageplasser og
kommunens bruk av hospits. Saksnumrene fortalte
likevel at biblioteksaken nærmet seg. Det var på tide
å gå trappene opp til publikumsgalleriet i Rådhu-
set. Der satt jeg mutters alene og hørte om innsyns-
rett og veiplaner.

Før bystyret skulle ta middagspausen sin, kom en
gruppe Deichman-ansatte strenende inn på galle-
riet. Diskrét oppspilte og med norske flagg som
vitnet om en kommende sivil ulydighetsaksjon på
galleriet. De været et historisk bibliotekvedtak og ville
være synlig tilstede for å applaudere hendelsen. Hvordan dette
ville foregå, var det få som ante. Et kjapt vedtak eller en lang
debatt? En kontroversiell sak med spennende avstemming eller
ren plankekjøring for et flertall som var klarert på forhånd? Vi
lyttet godt da spisepausen var over og varaordfører Svenn E. Kris-
tiansen kunngjorde at sak 187/01 skulle opp til behandling.

Han fortalte at innstillingen fra Kultur- og utdanningskomitéen
var enstemmig. Det lød: «Byrådet gis fullmakt til å forhandle
med Statsbygg om lokalisering av nytt hovedbibliotek på Vest-
banetomta». Det forelå også et tilleggsforslag fra RV: «Byrådet

ERLING BERGAN
Redaktør

En gledens dag - uten
ubehagelig pengesnakk
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%. Dette viser tall fra Skattedirekto-
ratet, publisert i Dagens Næringsliv.
Denne gruppen ledere tjener nå 1,1
millioner i snitt. - Dette viser at ret-
ningslinjene fra NHO om fastsettelse
av lederlønn, opsjoner og fallskjer-
mer slett ikke virker modererende på
topplederne, sier YS-leder Randi Bjør-
gen i en uttalelse. - Samtidig som
arbeidsgiversiden maner til alminne-
lig moderasjon, og i årevis har kriti-
sert offentlig sektor, så fremstår or-
ganisasjonen som direkte uvillig til
å gripe inn overfor denne gruppen
av egne medlemmer, sier hun. - NHO
avstår glatt å gi råd til bedriftene
om lønnsnivå eller hvor lav eller høy
lønnsveksten bør være, organisasjo-
nen toer sine hender og spiller bal-
len over til eiersiden i bedriftene.
Men samtidig som at NHO lar dette
skje, hevder organisasjonen at ar-
beidstakernes hovedorganisasjoner
løper fra sitt ansvar for å skaffe Norge
ansvarlige lønnsoppgjør. Årsaken
skal være at arbeidsgiverne ikke har
fått gehør for at partene i arbeidsli-
vet skal bli enige om de økonomiske
rammene i lønnsoppgjørene før for-
handlingene starter. - NHO kritiserer
organisasjoner som representerer 1,5
millioner arbeidstakere for noe de
ikke evner å gjennomføre i eget hus.
Jeg er provosert, sier YS-lederen.

LO holder fast på
solidaritetsalternativet

LO-kongressen vedtok med overvel-
dende flertall å opprettholde
solidaritetsalternativet. Dermed fikk
ikke Transportarbeiderforbundets Per
Østvold kongressen med seg i å en-
dre tariffpolitikken. Han hadde fore-
slått at LO skal bryte det inntekts-
politiske samarbeidet om solidari-
tetsalternativet dersom lederne fort-
setter å bevilge seg selv store tillegg.
men det ville ikke LO-kongressen.
Flertallet sluttet seg derimot til et
forslag fra redaksjonskomiteen om at
arbeidsgivere og andre må ta ansvar
for at utviklingen av lønna til lederne
ikke overstiger det andre på bedrif-
ten får. Solidaritetsalternativet for-
utsetter at alle grupper bidrar til å

Dagbladet,
onsdag 9. mai.
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bes i tillegg til Vestbanetomta vurdere lokalisering av Deichman-
ske hovedbibliotek til Stiklestadkvartalet.»

Førstemann som slapp til på talerstolen i denne saken var komité-
ens leder, Hans Olav Syversen (KrF): « - Kjære ordfører, kjære
bystyre, og kjære alle sammen som er opptatt av ny lokalisering
for nytt hovedbibliotek. Jeg tror jeg kan, si uten å ta for hardt i,
at dette er en gledens dag for hele vår by. Og at vi forhåpentligvis
nå kan sette sluttstrek for mulig lokaliseringsstrid om nytt hoved-
bibliotek. I følge de som har greie på det, så blir det nå fred,
bøker og film på Vestbanen. Og det får vi håpe at vi kan vite at vi
aktivt får realisert. Og det er hyggelig for dette bystyret å sette
dette vedtaket ut i livet og dermed bidra til, etter min mening, et
av de viktigste kulturpolitiske løft for Oslo by, antakelig på lang
tid. Vi håper de forhandlinger som nå skal skje med Statsbygg vil
føre fram, og at vi i dette bystyret også er oss bevisst at hovedbi-
blioteket vil trenge en finansiering når den tid kommer. Jeg vil
gjerne utfordre byrådet til å si litt om det videre arbeidet byrådet
for sin del skal gjøre for å oppnå dette. Og så er det spørsmål om
hvilken type bibliotek vi skal få på Vestbanen. Da har jeg bare
lyst til å si en ting, fra vårt ståsted. Vi håper vi får et bygg som
ikke bare er funksjonelt, det er selvsagt veldig viktig, men også
er svært synlig, slik at det faktisk kan vise det kulturpolitiske
løftet et nytt hovedbibliotek er for denne byen. Vi ønsker de som
skal arbeide med denne saken videre lykke til og dette er som
sagt en gledens dag for Oslo by.»

Var ikke dette en god
start på sak 187/01?
Store ord og lutter vel-
vilje. Men hva betød det
at han håpet bystyret
var seg bevisst at det
trengtes «…en finansi-
ering når den tid kom-
mer»? Var det luftslott
som skulle vedtas? Vi
kikket på Deichmans bi-
blioteksjef Liv Sæteren,
som satt i et mer VIP-
preget publikumsgalleri
bakerst i bystyresalen.

Det var betryggende å se hvor ekstatisk avslappet og blid hun var
mens luftslottets plassering i byen ble avgjort foran henne. Vi
flyttet oppmerksomheten tilbake til talerstolen, hvor det var
komitéens nestleder Kari Pahle (SV) sin tur:

« - Ja, ordfører, endelig. Dette er det noen av oss som har venta
på lenge, at et bredt flertall i bystyret skulle stå bak et endelig
forslag om et nytt hovedbibliotek i Oslo. Jeg synes det er gledelig
at valget nå har falt på Vestbanen. Det er en gammel, verdig, flott
bygning, som egner seg godt som en del av et bibliotek. Jeg tror
at når det er et så bredt flertall som det er i bystyret i dag, så har
byrådet fått med seg den nødvendige tyngden fra bystyret i for-
hold til staten. Og det er jeg sikker på at byrådet for så vidt kan
trenge. Det var jo sånn at det lå an til at to alternativer skulle
vurderes. Nå har på en måte staten i en annen ende, da, gjort det
slik at Postterminalbygget ikke er særlig realistisk. Og noe av
grunnen til det er sannsynligvis at færre og færre av oss bruker
post og flere og flere bruker mail, og det er ikke sikkert at Posten
etter hvert skal flytte ut av de byggene de har. I hvert fall så kan
de ikke bli enige med seg sjøl enda, og det vil ta noen år. Og
derfor er valget nå falt på Vestbanen. Jeg tror at den tradisjon
som ligger i bygget på Vestbanen er veldig flott for et bibliotek.
Jeg vil be byrådet ta med seg at da kultur- og utdanningskomiteen
og bystyret behandlet saken om hovedbibliotek i forrige runde,

�

sikre et konkurransedyktig nærings-
liv og full sysselsetting.

Forsker fikk fast jobb
etter 22 år

Landbrukshøgskolen på Ås gir etter
og ansetter forsker som har vært
midlertidig ansatt i 22 år. Med trus-
sel om rettsak hengende over seg,
valgte Landbrukshøgskolen på Ås å
gi etter, og ansette den erfarne for-
skeren i en fast stilling, meldte NRK
i slutten av mai. I januar var det
imidlertid andre toner. I forbindelse
med en reorganisering kom det fram
at forskeren i realiteten hadde vært
midlertidig ansatt i 22 år. Han var
blitt lovet fast stilling, men hadde
ikke fått det. Et grovt overtramp,
mente LO og truet med rettssak mot
Norges Landbrukshøgskole, Norsk
Kornforedling og forskningsparken
på Ås i Akershus. LO-advokat Elisa-
beth Grannes betegnet statens be-
handling av mannen som et grovt
brudd på arbeidsmiljøloven, og slo
fast at ingen kan være midlertidig
ansatt i over tjue år. Mannen har i
alle år undervist studenter og ledet
et laboratorium på Landbrukshøgsko-
len, men når forskningen ble lagt om
nektet skolen for å ha noe arbeids-
giveransvar for ham.

Davidsen tar gjenvalg i
Kommuneforbundet

Forbundsleder Jan Davidsen stiller til
gjenvalg på neste års landsmøte i
Norsk Kommuneforbund. Brann-
mannen fra Bergen har i flere sam-
menhenger sagt at han har tenkt seg
tilbake i aktiv tjeneste. Men
samarbeidsprosessen med Norsk
Helse- og Sosialforbund er den di-
rekte årsaken til at Jan Davidsen nå
søker gjenvalg.  - Jeg har lenge sagt
at at jeg vil se samarbeidsprosessen
med NHS ferdig før jeg gir meg, sier
Davidsen. - Det er mange ting som
må på plass, og jeg syns det er na-
turlig at jeg fullfører det løpet vi har
lagt fra forbundets side, sier Jan Da-

Deichmenn og
-kvinner gjør seg
klare til å innta
galleriet i by-
styresalen. Jan
Tore Dahl tester
flagget. (Foto: E.
Bergan)
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så la vi veldig stor vekt på at dersom biblioteket skulle etableres
på Vestbanen, så skulle det syns tydelig og klart fra utsiden. Så
selv om nå kanskje det gamle og tradisjonsrike bygget blir først

og fremst et freds-
museum, så er det
altså viktig at
byråden får med
seg det allerede
fra starten, at da
skal det være en
front ut, det skal
ikke plasseres noe
hovedbibliotek
bak det gamle
Vestbane-bygget.
Fronten skal være
synlig ut mot
Rådhusplassen og
folk og livet i
byen. Så det syns
jeg er veldig vik-

tig, så byråden må gjerne gå tilbake og lese de merknadene som
ble skrevet da den forrige runden gikk, fordi der lå det en del
viktige føringer i forhold til Vestbane-bygget. Jeg vil også ønske
byråden lykke til nå i de videre forhandlingene. Vi har jo for så
vidt, slik jeg ser det, tatt et skritt når det gjelder finansieringen.
For bystyret har jo faktisk vedtatt at de 70 millionene som kom-
mer av Folketeater-salget skulle settes av i et fond til biblioteket.
Så det er den eneste lille undringen jeg har, at byrådet for så vidt
stiller noen spørsmål om det i saken, for jeg mener at det har
bystyret allerede avklart. Men byråden kan kanskje si noe, hvis
det er noe som er viktig at bystyret får vite om det. Gratulerer
med dagen, vil jeg si.»

Her fikk vi ytterligere en presisering av at Deichman ikke må
gjemmes bak på Vestbanetomta, men bli tydelig i Vestbane-
komplekset. Vi fikk også forklaringa på hvorfor Postterminal-
bygningen var falt ut som alternativ for nytt hovedbibliotek. Greit
nok det. Mer ugreitt var det igjen å høre tvil om pengene som
måtte legges på bordet. Tror bystyret at 70 millioner er en ve-
sentlig del av summen som trengs? Nye Deichman må da koste
mye mer, og det er vel de folkevalgte klar over? Selv om slaget om
lokalisering ser ut til å være over, vil det måtte komme et slag om
prislappen senere. Da vil ting sagt i debatten 9. mai kunne vise
seg å bli viktige premisser. Vi lyttet derfor i spenning også til
neste taler, den ytterst distingverte Høyre-mann Johannes Hen-
rik Berg:

« - Herr ordfører. Lykkelig bør den by være som har et stort,
differensiert og vel utbygd bibliotek i sin midte. Oslo er i den
heldige stilling å ha sitt Deichman, hvis samlinger ble testamen-
tarisk donert til byen av en sann mesén og kulturvenn. Men jeg
må motstrebende innrømme at den gamle bygningen på Ham-
mersborg, bygd i 1933, dessverre er blitt uhensiktsmessig. Når
byrådet nå foreslår en ny lokalisering på Vestbanetomten, har det
mange gode grunner. Blant annet bedre tilgjengelighet for bru-
kerne, gjenopplivning fra de døde av Vika-området, men kanskje
først og fremst at prosjektet forhåpentlig kan realiseres innen en
rimelig tidsramme. Vi må for en hver pris unngå situasjonen fra
forrige bystyreperiode, da Arbeiderpartibyrådet, på grunn av sin
gedigne somling, måtte se et meget godt alternativ, nemlig
Byporten, i likhet med Wergelands kappelani, forvandlet til en
vakker rød sky. Herr ordfører. Et moderne hovedbibliotek er ikke
bare en sentral for utlån av bøker, det bør også gis rom for en
rekke andre kulturuttrykningsformer og dermed, for å si det med
bibliotekets egne ord,  fungere som et signal til befolkningen i �

vidsen til sitt eget fagblad Arena.
Kommuneforbundets leder har akku-
rat avsluttet en LO-kongress der for-
bundet fikk gjennomslag for flere av
sine store saker. Overfor LO-Aktuelt
på nett slår Kommuneforbundet fast
at de har som mål «å vinne valget,
stoppe høyrekreftene og å støtte opp
om de partiene som går inn for en
sterk offentlig sektor.»

Parallelt med dette går samarbeids-
prosessen med Norsk Helse- og
Sosialforbund. Den første hørings-
runden er gjennomført, og fylkes-
lederne i de to forbundene er inn-
kalt til en sommerlig oppsummering
av høringssvarene 18. juni. - Ennå
er det altfor tidlig å si noe om hva
som ligger i høringssvarene. Men vi
oppfatter at engasjementet i begge
forbund er sterkt, og det er gledelig.
For oss blir det nå viktig å legge opp
til en ryddig prosess videre. Alle som
har deltatt med synspunkter i
høringsrunden skal være sikre på at
deres syn blir lest og vurdert, sier de
to forbundslederne Tove Stangnes og
Jan Davidsen til Norsk Kommune-
forbunds Nyhetsbrev. Planene er at
den nye organisasjonen skal være
klar innen innen 2004.

Lærerlaget «opplags-
vinner»

Både LO, AF og YS mistet medlem-
mer i fjor, mens Akademikerne økte
medlemstallet. Nedturen var størst
for LO, mens Lærerlaget er den store
vinneren. Statistisk sentralbyrås tall
viser at det ble 15 000 færre LO-or-
ganiserte i løpet av fjoråret. Ved siste
årsskifte var det 813 122 medlem-
mer i LO-forbundene. Det er andre
året på rad at tallet på LO-organi-
serte synker. Men også YS og AF
måtte rapportere om synkende
medlemstall i fjor. Begge gikk tilbake
med omkring 1600 medlemmer til
henholdsvis 241 747 medlemmer for
YS og 119 334 medlemmer for AF.
Akademikerne økte derimot sitt
medlemstall med omkring 8 300 til
118 760 medlemmer.  Blant de fritt-
stående forbundene er altså Norsk

Heidi Scarth Hansen og Goro Aarseth
følger med på bystyreforhandlingene fra
galleriet. (Foto: E. Bergan)
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Oslo og Norge og til hele det internasjonale samfunn, om hvor
tungt nasjonen og byen vektlegger sin satsing på informasjon og
utdannelse, kultur og kunnskap. Det er for øvrig min faste overbe-
visning at byrådet, ved sin dyktige bibliotekledelse, vil videre-
utvikle vårt gode bibliotek til et tempel for ånds- og ytringsfri-
het. Den særdeles sentrale og hensiktsmessige plassering på Vest-
banetomten vil i høy grad bidra til dette. La oss alle arbeide for at
vårt nye hovedbibliotek skal ferdigstilles raskest mulig. Det betyr
at vi senere må utvise økonomisk generøsitet i en sak som bysty-
ret selv har definert som Oslos viktigste kulturoppgave», sa Johs.
Berg.

Men den kulturelle Høyre-mannen ville så gjerne - når saken tross
alt gjaldt et bibliotek - imponere forsamlingen med et dykk ned i
noen litterære allegorier. Han advarte mot å la Nils Kjærs kirkes-
anger Abrahamrud bli noe forbilde i den videre behandling av
saken. Og han fortsatte: «- I sitt utrettelige streben for et nytt
Deichman har bibliotekledelsen stadig stiftet bekjentskap med
Bjørnsons kjent sentens

Koldtvand i blodet!
så tidt det lød
når ungdommens ildsjæl
flammed og brød

Med et lykkelig utfall av dagens behandling, vil vi alle fritt kunne
flamme og flyte. Og helt til slutt vil jeg, i likhet med foregående
taler, tillate meg å si gjennom ordføreren til det ganske bystyre:
Gratulerer med dagen.»

Johs. Berg hadde dermed vist hvor nødvendig det er å legge ho-
vedbiblioteket på vestkanten av Oslo. For da kan han oppsøke
Deichmans utmerkede diktregister før neste tale han skal holde,
og se at den «kjente sentens» om koldt vann i blodet ikke var
forfattet av Bjørnson, men av Per Sivle. Og så kan han bruke et
annet Sivle-sitat neste gang han skal fremme biblioteksaken:

Ljost føre og mørkt bak!
Grei skuring og klår sak
…
Det ljosnar, det ljosnar
kvar evige dag!

Neste taler var Pål Martin Sand fra
Arbeiderpartiet. Han begynte med å
slå fast at bystyret skulle sette punk-
tum for en viktig del av arbeidet med
å få etablert et nytt hovedbibliotek i
Oslo. «- Denne lokaliseringsdebatten
har hatt mange kapitler og har tatt
lang tid, som så mange andre

lokaliseringssaker. Arbeiderpartiet er glad for at vi nå har landa
og tror vi vil få et flott hovedbibliotek på Vestbanen. Likevel er
det ikke helt uproblematisk at byrådet helt har sett bort fra by-
styrets vedtak om å utrede lokalisering både på Vestbanen og
Postgirobygget. Det vedtok bystyret for ikke mange måneder si-
den og det har ikke byrådet gjort, og dermed har vi ikke en reell
valgmulighet i dag. Når Arbeiderpartiet nå lar den saken ligge og
heller ikke kommer til å stemme for RVs forslag om å utrede et
annet lokaliseringsalternativ, så er det av hensyn til at vi ønsker
å få avslutta denne lokaliseringsdebatten. Nå må vi få fortgang i
arbeidet med å skaffe Oslo et nytt hovedbibliotek. Det haster.
Lokalene på Hammersborg har i lang tid vært utilfredsstillende.
Mange av bøkene står ikke framme. Datatilgangen er for dårlig og
brukervennligheten er for dårlig. Plassmangelen er stor. På Vest-
banen vil vi kunne få et stort funksjonelt bibliotek, fullt oppda-
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Lærerlag den store vinneren. Ingen
andre forbund kan oppvise maken til
vekst. Med 10 800 nye medlemmer
passerte medlemstallet så vidt 90
000. Blant de øvrige frittstående for-
bundene er det stagnasjon eller til-
bakegang, slik at gruppen samlet
kommer ut med en vekst på ca 8 000
medlemmer. Samlet ble det 2174
færre fagorganiserte her i landet i
fjor, til tross for en økning i antall
lønnstakere.

Jevn vekst i antall
arbeidstakere

I løpet av et år økte antall arbeids-
takere med 13 400 personer. Veksten
var større blant kvinner enn blant
menn. De ferske tallene fra Statis-
tisk sentralbyrå viser at antall ar-
beidstakere fra 4. kvartal 1999 til 4.
kvartal 2000 har økt med 0,7 pro-
sent. For hele landet samlet var øk-
ningen 0,5 prosent for menn og 0,9
prosent for kvinner. Arbeidstakere i
aldersgruppen 55-66 år utgjør stør-
steparten av denne økningen. Den
eneste aldersgruppen som har hatt
nedgang i antall arbeidstakere er 25-
39 år.

Arbeidsstyrken består i dag av 1 955
109 arbeidstakere  hvorav 934 693
er kvinner. I fjor arbeidet 88,2 pro-
sent av de mannlige arbeidstakerne
heltid, mens tilsvarende tall for kvin-
ner var 58,2 prosent, dette er en
økning på 0,7 prosent fra 1999 til
2000. Oslo og Finnmark har den  stør-
ste andelen av kvinner som arbeider
heltid. Fra 1990 og frem til 2000 har
antall arbeidstakere totalt økt med
15,4 prosent. I samme periode har
det vært en økning i antall kvinner
som arbeider heltid. For menn har
det vært en nedgang i andelen som
arbeider heltid. I fjor viste tallene
for hele landet at 28,4 prosent av
arbeidstakerne hadde utdanning på
universitets- og høgskolenivå. Ande-
len var høyest i Oslo med 40,7 pro-
sent. Alle fylkene har det siste året
en økning i andelen arbeidstakere
med utdanning på universitets- og
høgskolenivå.

Jubel på galleriet
for bystyre-
vedtaket om å
lokalisere
Deichman til
Vestbanen.
(Foto: E. Bergan)
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tert på alle medier, lokalisert i et flott monumentalt bygg. Kom-
munen må nå sørge for å få til en god dialog med staten, der man
blant annet må se på hovedbiblioteket i sammenheng med et
fredssenter, som det også har vært snakk om å etablere på Vest-
banen. Og ikke minst sørge for
at hovedbiblioteket får en god
fysisk plassering på Vestbane-
tomta, i front mot Rådhus-
plassen. Jeg håper at alle her
om få år vil kunne få oppleve
åpningen av et flott nytt
hovedbibliotek som vil mar-
kere Oslo som en kulturby og
som vil brukes ofte og mye av
hele Oslos befolkning i mange
år framover. Nå er første
etappe avslutta. Med et en-
stemmig bystyre i denne sa-
ken så bør grunnlaget være
det beste for å få realisert pla-
nen om et nytt hovedbibliotek i Oslo så raskt som overhodet mu-
lig.»

Dermed hadde både KrF, SV, Høyre og Arbeiderpartiet applaudert
saken, med varierende grad av store ord. Men fremdeles var kost-
nadene med nytt hovedbibliotek noe man på sett og vis skjøv
framfor seg. Hva ville Fremskrittspartiets representant si om sa-
ken? Vi lyttet interessert til Jan Christiansen, som var neste ta-
ler:

« - Ja, herr ordfører. Det er hygelig å se så mye glade mennekser.
Nå har jeg sett litte grann på denne saken her, og det eneste som
er helt tydelig her, er at det overhodet ikke står noe sted hva
dette her kommer til å koste. Og nå har denne saken gått en god
stund frem og tilbake, men nå haster det så forferdelig at uansett
hva dette koster, så må vi bare trå til her nå. Da må jeg bare
opplyse forsamlingen at Fremskrittspartiet ikke ser det på denne
måten. Det Fremskrittspartiet sier ja til her i dag, er at Statsbygg
skal komme tilbake med et resultat fra de forhandlingene som er
mellom byrådet og Statsbygg. Man kan da ikke bare rope hurra til
et eller annet før man vet hva det koster! Og når en av represen-
tantene her snakker om denne sentrale, flotte, fremskutte belig-
genheten, ja men da må man gå ned og se på denne tomten,
hvordan man skal få til dette her uten eventuelt å flytte Vest-
banen opp på toppen av dette eller bak. Det er faktisk ikke mu-
lig. Og jeg syns jo det er veldig synd og en svakhet i denne saken,
at vi ikke har fått utredet et alternativ som nok ville ha blitt
vesentlig billigere. Jeg tror nok at saken kanskje ville ha styrket
seg på det. Nå vil det vel ta litte granne tid før Statsbygg kommer
frem med en endelig pris her, så kan vi i mellomtiden vente på
dette. Så tror jeg forsamlingen burde en mulighet her til å se på
de tallene som kommer og kanskje se om man da skal vurdere litt
på en annen måte.»

Den sarkastiske tonen lå som en eim over innlegget til Frem-
skrittspartiet. Her var det ikke noe ønske om å gratulere bystyet
med dagen eller å krydre stemningen med sitater fra litteraturen.
Ingen sa tydeligere fra om at det gjensto å enes om finansierin-
gen, enn Jan Christiansen fra FrP.

Alle de større partiene hadde dermed vært representert på taler-
stolen og enigheten om lokalisering av Deichman til Vestbanen
var dermed dokumentert også for oss på galleriet. Nå gjensto Ven-
stre, RV og de nylig ekskluderte fra Fremskrittspartiet. At Venstre
har positiv vilje i biblioteksaken var forventet. Det er jo en av
deres egne som er byråd for kultur, noe vi kommer tilbake til i et �

Ingen øvre alders-
grense i arbeidslivet

- Det finnes i lovverket ingen gene-
rell øvre aldersgrense på 70 år i ar-
beidslivet, sier Henning Jakhelln,
professor i arbeidsrett ved Universi-
tetet i Oslo, til Senter for Senior-
politikks nyheter på nett. Han sav-
ner en diskusjon om hvilke alders-
grenser som er hensiktsmessig for
ulike stillingskategorier. Jakhelln
mener dette viser hvor unyansert syn
vi har på alder og hvilke forestillin-
ger vi har om når du er for gammel
til å være i arbeid. I følge juss-
professoren kan man i en god del
yrker kunne yte fullverdig arbeid
tross en alder på 70 år, men ikke
nødvendigvis ha de samme oppga-
vene som man hadde da en begynte.
Han stiller seg også kritisk til alders-
grenser i forskjellige yrker fordi han
mener den fysiske og psykiske be-
lastningen kan variere sterkt på bak-
grunn av hva slags arbeid det er. I
følge Arbeidsmiljølovens paragraf
60.3 skal «…oppsigelse ved fratre-
den før fylte 70 år ikke anses å ha
saklig grunn dersom oppsigelsen
alene skyldes at arbeidstakeren har
nådd folketrygdens pensjonsalder».
- Dette kan ikke uten videre tolkes
som at alder er en saklig oppsigelses-
grunn for alle som har fylt 70, sier
Henning Jakhelln til SSPs nyheter på
nett.

Konfliktfylt fjorår

En halv million arbeidsdager gikk
tapt i 29 arbeidskonflikter i fjor. I
løpet av hele 1990-tallet gikk om lag
halvannen million arbeidsdager tapt
som følge av arbeidskonflikter. I følge
tall Statistisk sentralbyrå har offent-
liggjort var i alt 93 889 arbeidsta-
kere involvert i til sammen 29 kon-
flikter i løpet av fjoråret. Til sammen
gikk 496 568 arbeidsdager tapt. Ikke
siden 1986, året da arbeidsgiverfo-
reningen gikk til lockout mot kravet
om lik arbeidstid på 37,5 timer i uka,
har like mange arbeidstakere vært i
konflikt i løpet av ett år. Den gan-
gen gikk en million arbeidsdager

Biblioteksjef Liv
Sæteren forkla-
rer sine ansatte
hvordan feirin-
gen etter by-
styrevedtaket vil
foregå. (Foto: E.
Bergan)
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senere nummer av Bibliotekaren. Som Ane Willumsen fra Venstre
sa: «Biblioteksjef Liv Sæteren og byråd Trine Skei Grande har
begge visjoner om at Oslos nye hovedbibliotek skal bli verdens
beste bibliotek, både når det gjelder innhold og fuksjon har de to
mot til å tenke nytt. Og da er det ikke en vinbar som er mest
interessant i det konseptet, selv om det kanskje var det pressen
interesserte seg mest for. Det er viktig at disse ideene blir ivare-
tatt gjennom prosessen og at biblioteksjefen får en helt sentral
rolle når det kommer til selve utformingen av bygget.»

Dette er greie ord å ha med på veien videre, fra representanten
for partiet som Oslos «kulturminister» også tilhører. Ikke mye
stemoderlig behandling av fagfolka der i gården. Så etter at også
hun minnet om at finansieringen fremdeles gjensto, at resultatet
av forhandlingene med Statsbygg ikke kunne tas på forskudd, og
heller ikke hvilke skjær i sjøen som kunne ligge foran oss, kunne
hun tillate seg å gjenta at «dette er en gledens dag i bystyret …»
uten at det gjorde noe.

At RV foreslo at også Stiklestad-
kvartalet skulle utredes, ble i beste fall
en markering av øst mot vest i byen, i
verste fall en manglende forståelse for
at det haster med å få avgjort lokali-
seringa. Uansett fikk de ikke andre
med seg under avstemminga enn de
ekskluderte «verstingene» fra FrP.

Stemninga rundt saken var alt i alt
så positiv at da varaordfører Svenn
E. Kristiansen inviterte til avstem-
ming over den enstemmige innstil-
linga fra Kultur- og
utdanningskomitéen, så spurte
han: «Er det noen som tør å

stemme i mot?» Det var det ikke. Og dermed var
plasseringa av Norges største folkebibliotek enstemmig vedtatt
av bystyret i Oslo. De 20-30 Deichman-ansatte på galleriet reiste
seg, viftet med medbrakte norske flagg og jublet høylytt. Egent-
lig en ureglementert oppførsel for publikum i en bystyresal, men
varaordføreren konstaterte raust at « - Det har vært så mye hur-
rarop i salen at dette får gå.»

Da gjenstår bare å skaffe den milliarden som nye Deichman vil
koste. Det gjenstår også en forhandlingsrunde med Statsbygg, en
arkitektkonkurranse, en prosjekteringsfase og en periode med
bygging. For ikke å snakke om biblioteksjefens konkretisering av
hva «verdens beste bibliotek» skal være. Eller som hun sa i et
intervju med Bibliotekaren i fjor sommer: «Det bibliotek jeg leter
etter, det jeg ønsker å få til i et nytt hovedbibliotek, det finnes
ikke». Så her har man noen utfordringer som kan ta tid. Men
hadde det ikke vært strålende om de 3000 bibliotekfolka som
kommer til IFLA-møtet i Oslo i 2005 kunne inviteres inn i nytt
Deichman på Vestbanen?

Milliard eller ikke. Lokalisering er ofte vel så viktig som finansi-
ering i det politiske Norge. Så etappen som ble avsluttet 9. mai
fortjente definitivt en feiring. Lett euforiske Deichmenn og -kvin-
ner vandret derfor opp i de store salene i Rådhuset for å smake
kaken som Liv Sæteren hadde gamblet på trengtes. Aviser, radio
og fjernsyn var der, i tillegg til fagpressa representert ved under-
tegnede. Stoltheten lyste av mange aktører, både politikere, by-
råkrater og bibliotekansatte. Sæterens kake var formet som en
oppslått bok, illustrert med en fredsdue, en filmrull og en siluett
av Vestbanen. Her var det glede og samarbeidsånd. Gratulerer!   

�

tapt. Ved forrige hovedoppgjør, i
1998, var 26 950 arbeidstakere i kon-
flikt og til sammen gikk 286 407 ar-
beidsdager tapt. Det heteste kamp-
året i forrige tiår var 1996. Da var i
alt 53 257  arbeidstakere i konflikt
og 549 842 arbeidsdager gikk tapt.
Det var året da hotell- og restaurant-
arbeiderne streiket for første gang
siden 1936. Over 36 000 jernarbei-
dere stemte nei til det anbefalte
meklingsforslaget og gikk til streik.
Også det daværende Elektriker- og
Kraftstasjonsforbundet gjennomførte
en lang varig streik for bedre rettig-
heter til etter- og videreutdanning i
1996.

666 kilometer hyller

Fag- og forskingsbibliotekene i Norge
hadde en samling av bøker og tids-
skrifter på nærmere 19 millioner bind
ved utgangen av 2000, forteller Sta-
tistisk Sentralbyrå. Samlinga økte
med godt over en halv million bind i
fjor. Bestanden av bøker utgjør 666
kilometer med hyller. Bibliotek ved
universitetene og de vitenskapelige
høgskolene hadde over halvparten av
den registrerte bestanden av bøker
og tidsskrifter. Høgskolebibliotekene
hadde vel 15 prosent av bøkene og
tidsskriftene, mens de offentlige
spesialbibliotekene hadde litt i un-
derkant av 18 prosent. Nasjonal-
biblioteket hadde vel 10 prosent av
bestanden, mens de private spesial-
bibliotekene stod for vel 3 prosent.

Tallet på registrerte besøk i bibliote-
kene var til sammen nesten fem mil-
lioner i 2000. Universitetene og de
vitenskapelige høgskolene hadde
nærmere 53 prosent av disse besø-
kene, mens høgskolebibliotekene
hadde 41 prosent. De private spesial-
bibliotekene hadde bare 0,5 prosent
av besøkene. Gjennomsnittlig åp-
ningstid per uke var 23 timer.

Utlånene holdt seg stabile ved fag-
og forskingsbibliotekene. Om lag 3,8
millioner utlån ble utført i 2000. Av
dette var knapt 500 000 fjernlån,
mens 3,3 millioner var lokale lån. De
samlete utgiftene for bibliotekene

Aftenposten Aften,
torsdag 10. mai
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Etter at bystyret hadde vedtatt å gå for
et nytt Deichman på Vestbanen, og et-
ter at det historiske vedtaket var feiret
med kake i Rådhuset og noen utepils
på Aker brygge, fikk vi Heidi Scarth Hansen til å
kommentere vedtaket. Heidi er leder av BF-gruppa
på Deichman og jobber til daglig i hovedutlånet på
Hammersborg.

- Hva er din reaksjon på vedtaket i bystyret?

- Flott! En god start for nytt hovedbibliotek i Oslo. Men det er jo
et stykke igjen...

- Var det overraskende at vedtaket kom så fort nå?

- Ja. Vi hadde ikke ventet dette før ut i juni. Men jo fortere vi
kommer i gang, jo fortere vil vi ha et nytt hovedbibliotek. Det er
også viktig å huske at dette bare er et vedtak som gir Byrådet
fullmakt til å forhandle med Statsbygg om Vestbanetomten.

- Er det stor oppslutning
blant personalet om å
flytte Deichman til Vest-
banen?

- Ja! Da dette ble vedtatt
var det 20-25 Deichmenn-
og kvinner tilstede i
bystyresalen. Alle stilte
opp på kort varsel. Jeg tror
nok at det finnes en del
skeptikere blant oss. Det
er mange som har vært
med før og sett tomter og
lovnader fly forbi. De er
ikke imot Vestbanetomten,
men vil bare ikke helt tro
på vedtaket.

- Tror du at saken er av-
gjort med dette vedtaket?

- Jeg vil jo gjerne håpe det, men dette er jo ikke noe endelig
vedtak. Bare en begynnelse. Vi må jo tro det beste, men være litt
realistiske samtidig.

- Hvilke skjær i sjøen ser du?

- Det vanskeligste står igjen: Finansieringen! Og her ser jeg for
meg en del harde taklinger i tiden fremover. Det er flere politiske
partier som nok mener at dette vil bli for dyrt, selv om alle allike-

- Flott mulighet til å
tenke nytt!

ERLING BERGAN
Redaktør

- Nå starter den spennende og utfordrende jobben,
nemlig å finne ut hvordan vi vil ha det! Her vil fagfore-
ningene ha mulighet til å komme med innspill, sier Heidi
Scarth Hansen etter valget av Vestbanen som lokalisering
av nye Deichman. (Foto: E. Bergan)

�

var i følge Statistisk Sentralbyrå
nærmere 745 millioner kroner i 2000.
28 prosent gikk til innkjøp av mate-
riale til samlingene. Bibliotekene ved
universitetene og de vitenskapelige
høgskolene stod for over halvparten
av beløpet brukt til innkjøp.

I alt var det ved utgangen av fjor-
året registrert vel 1800 ansatte ved
de i alt 357 bibliotekenhetene som
statistikken omfatter. Halvparten av
disse var ansatt i bibliotekfaglige stil-
linger. I alt utførte de ansatte vel
1580 årsverk. De bibliotekfaglig an-
satte utførte 52 prosent av årsverk-
ene.

Stor oppslutning om
eventyr

Over 800 forfatterspirer fra hele lan-
det har sendt inn eventyr til årets
store skrivekonkurranse for 10-13-
åringer. Eventyr 2001 er et samarbeid
mellom Foreningen !les, VG Nett og
Brunostene fra TINE. Konkurransen
har gått ut på å skrive fortsettelsen
på Asbjørnsen og Moe-eventyrene
”Askeladden som kappåt med trol-
let” og ”Prinsessen som ingen kunne
målbinde”. Målet med konkurransen
har vært at elever og lærere i 5.-7.
klasse skulle samles om eventyr i
norsktimen, og at høytlesning fra
Asbjørnsen og Moes tekster skulle
inspirere til lese- og skrivelyst. Det
har kommet inn morsomme fortset-
telser på historiene om Askeladden,
trollet og prinsessen, og mange har
også diktet fritt etter fantasien og
lagt handlingen i fortellingen til vår
tid.

De unge forfatterne skriver om As-
keladden som bekjempet Datavirus-
heksa, om hva som hendte Rødhette
da hun var på vei til bestemor med
kald pizza, og om søstrene Mette-
Mona, Mette-Mina og Mette-Marit
som skulle til slottet for å gjøre den
deprimerte prinsen glad. Mange av
bidragene handler om Mette-Marit
som får sin prins, og eventyr om As-
kepott-figurer ser dermed ut til å
være like aktuelle i dag. Det er store
geografiske forskjeller med hensyn til
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vel er positive til bibliotek. Det blir spennende å se hva som skjer.

- Er personalet godt orientert om planene for det nye biblioteket?

- Ja, jeg vil nok si det. Det er ikke så lett å informere alle om alt
som har foregått det siste året, men fagforeningene har fått jevn-
lige oppdateringer av biblioteksjefen. Vi hadde nettopp et infor-
masjonsmøte hvor biblioteksjefen informerte oss på hovedbiblio-
teket om hvordan «ståa» var. Her møtte alle opp, fra
regjøringspersonalet til bibliotekarer og økonomikonsulenter. Alle
er engasjert i dette.

- Blir personalet trukket inn i planlegginga?

- Nå starter den spennende og utfordrende jobben, nemlig å finne
ut hvordan vi vil ha det! Her vil fagforeningene ha mulighet til å
komme med innspill. Hvordan dette arbeidet skal foregå er ennå
ikke bestemt. Det vil sikkert bli nedsatt utlike grupper, og perso-
nalet blir garantert med!

- Hva tror du blir de største fordelene med å flytte Deichman til
Vestbanen?

- De største fordelene er at
Deichmanske bibliotek da kan
ta skrittet inn i en ny tid for
fullt! Hittil har vi vært veldig
bundet av slik ting har vært
før. Du kan ikke flytte på veg-
ger eller søyler på Hammers-
borg. Ting er forholdsvis låst,
men for all del, mye er gjort
der også. Men vi har en flott
mulighet til å tenke helt nytt!
Ingen betingelser! Vi vil kunne
få et nytt, moderne og bruker-
vennlig bibliotek!

- Blir det brukerne eller per-
sonalet som vil ha mest glede
av flyttinga?

- Vi er jo til for brukerne! Så
jeg vil påstå at de får mest

glede ut av flyttingen. I dag er  Hammersborg tungt og lite bru-
kervennlig. Bare en fjerdedel av bøkene står fremme. Tenkt bare
på alt det de får se at vi har! Men jeg skal ikke legge skjul på at
bedre arbeidsforhold ikke er å forakte. I dag har vi få arbeidsplas-
ser og mye flying i magasiner. Hammersborg har så absolutt sin
sjarm, men jeg gleder meg til den dagen jeg setter fot i et nytt
flott Deichman på Vestbanen! Sukk!

- Når tror du Deichman kan åpne dørene til nytt bibliotek på
Vestbanen?

- Vel, ryktene sier at hvis alt går som det skal, vil det være ferdig
i 2005, men det tror jeg er urealistisk. Legg på et par år, så be-
gynner det å likne på noe. Jeg tror ikke nytt hovedbibliotek vil
stå ferdig til IFLA i 2005. Men da må vi i hvert fall kunne vise
frem modeller, tegninger og arbeidet så langt, sier Heidi Scarth
Hansen til slutt. 

Den lokale BF-leder Heidi Scarth Hansen er glad for at
bystyret har vedtatt å flytte Deichman fra Hammers-
borg til Vestbanen. Selv forflytter hun seg gjennom
Oslos gater på to hjul. (Foto: E. Bergan)

�

hva eventyrene handler om. I flere
av bidragene fra Engerdal møter le-
seren ulver og bjørner, mens mange
av tekstene fra Sørlandet handler om
prinsesser.

En folkejury har fortløpende vurdert
alle innsendte bidrag, og VG Netts
lesere stemmer over 19 fylkesvinnere.
En fagjury vil ha det endelige ordet i
kåringen av tre finalister fra hvert
fylke. De tre beste eventyrene lan-
seres 22. juni. Premiene er  bokpak-
ker fra Gyldendal, og vinnereven-
tyrene blir fremført av Asgeir - ”sje-
fer over alle sjefer” - på Solbrå Seter-
museum ved Gålå i forbindelse med
Peer Gynt-stevnet i begynnelsen av
august. Du kan følge med på kårin-
gen av fylkesvinnere på www.vg.no/
eventyr. På nettstedet www.tXt.no
finner du mer om eventyr.

Utstillinger i Nasjonal-
biblioteket

Helt fram til 1. oktober kan du frem-
deles se utstillingen «Gastronomi» i
Nasjonalbibliotekets lokaler i Dram-
mensveien 42 i Oslo. Som alle andre
arrangement i NB er det gratis inn-
gang. «Gastronomi» viser den nor-
ske kokebokens historie og
portretterer kokeboken innenfor
rammene av smakens og gastronomi-
ens historie.

Parallelt med dette tilbudet er det
mindre utstillinger i Nasjonal-
bibliotekets lokaler. Fram til 15. juli
dreier det seg om Oslomarka. 11.
august åpner utstillinga «Humor i det
okkuperte Norge 1940-45 - eksem-
pler fra Krigstrykksamlingen». Den
kan du se fram til 28. september. Og
1. oktober åpner utstillinga «Fritz
von Dardel – en reise i Norge anno
1856». Og den kan du se fram til års-
skiftet. Nasjonalbiblioteket har også
en rekke elektroniske utstillinger,
f.eks. om Per Aabel, Henrik Ibsen,
Stumfilmplakater, Nationaltheatret
100 år, På vei mot LO og Konserve-
ring av Catilina. Disse finner du med
utgangspunkt i Nasjonalbibliotekets
hjemmesider på www.nb.no.
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Tidemann 4 – komplett biblioteksystem til riktig pris! 

 
Se mer: www.bibliotekservice.no 

 

En delegasjon ledet av BFs Siri Sjursen hadde tirsdag
8. mai et møte med Kommunalkomitéen i Stortinget.
Bakgrunnen var St.meld. nr. 31 (2000-2001) «Kommune,
fylke , stat - en bedre oppgavefordeling», der det blant
annet foreslås å fjerne biblioteklovas krav om fagut-
danning av kommunale og fylkeskommunale bibliotek-
sjefer. BF går naturlig nok mot dette forslaget, og hadde
andre viktige aktører med på dette. Foruten Siri Sjursen
fra BF, bestod delegasjonen av representanter fra NBF,
NKF og KFO.

Delegasjonen fikk lagt fram fakta og argumenter, mens
Kommunalkomitéens medlemmer lyttet, noterte og
stilte spørsmål. De fikk også utdelt et 2-siders fakta-
ark. Komitéen gir ikke uttrykk for egne synspunkter
under slike høringer.

Mens delegasjonen møtte Kommunalkomitéen i et av
Stortingets møterom, holdt nærings- og handelsminis-
ter Grete Knudsen sin «Redegjørelse om IT-politikk» i

den store salen. Hun sa blant annet: «I
2001 er det satt av 15 millioner kroner
til satsing på bredbånd i folke-
bibliotekene. Innsatsen mot bibliotekene
tar sikte på å styrke folkebibliotekenes
funksjon som ressurssenter for lokaladministrasjonen
og det lokale næringslivet, blant annet ved at de skal
kunne legge til rette for fjernundervisning og video-
konferanser. Bredbåndssatsingen overfor folke-
bibliotekene er basert på visjonen om at folke-
bibliotekene vil kunne spille en ny og utvidet rolle som
formidlingsarena for store befolkningsgrupper. Bredbånd
i folkebibliotekene må også ses i et sosialt utjevnings-
perspektiv.» Selv om dette var en liten del av Knudsens
redegjørelse, og heller ikke noe nytt, var det interes-
sant nok. Og litt spesielt å lytte til dette mens Siri & Co
samtidig kjempet for biblioteksjefene i et annet rom
samme bygning. Vi står ikke sentralt plassert på politi-
kernes agenda. Men vi er på den.

Etter møtet med komitéen kom delegasjonen ut igjen
rimelig fornøyd. De mente å ha presentert saken sin
godt, og at det 2-siders fakta-arket ble spesielt vel mot-
tatt. Mer relevant - men kortfattet - tallmateriale og
statistikk hadde nok falt i god jord, trodde de. - Jeg
tror vi ble oppfattet som samstemte og tydelige, sier
Siri Sjursen til Bibliotekaren.

Komitéen skal avgi sin innstilling til Stortinget 5. juni.
Innstillingen behandles i Stortingets 14. juni 2001.
Uansett dreier dette seg om en Stortingsmelding, og
dermed at Stortinget gir uttrykk for synspunkter. Vik-
tig nok, men altså ingen vedtak om endring av lover i
denne omgang. Det må eventuelt komme ved at Regje-
ringa kommer tilbake med en Stortingsproposisjon om
endring i «Lov om folkebibliotek», paragraf 5, der det
står blant annet: «Alle kommuner skal ha fagutdannet
biblioteksjef.»  

BF i møte med Kommunalkomiteen

ERLING BERGAN
Redaktør

Tre i lobby-gruppa forbereder seg til å møte
Kommunalkomitéen i Stortinget. Fra venstre Siri
Sjursen (BF), Rannveig Eriksen (KFO/Kultur-
forbundet) og Berit Ch. Nielsen (NBF). (Foto: E.
Bergan)
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På det statlige tariffområdet er det denne våren gjennomført sentrale justeringsforhandlinger, i
tråd med det partene avtalte i fjor. Virkningsdatoen er satt til 1. september 2001. Resultatet for
stillingskoder som våre medlemmer står i, er som følger:

Kode Tittel Lønnsramme/lønnstrinn

1074 Bibliotekar LR 13 er justert (se egen tabell under)
1213 Bibliotekar LR 17 er justert (se egen tabell under)
1410 Bibliotekar LR 08 er justert (se egen tabell under)
1178 Avd.bibliotekar Endring: Oppjustering av lønnsspenn - nytt lønnsspenn ltr. 40-50 (direkte plassert)
1077 Hovedbibliotekar Endring: Oppjustering av lønnsspenn - nytt lønnsspenn ltr. 44-60 (direkte plassert)
1064 Konsulent LR 13 er justert (se egen tabell under)
1065 Konsulent LR 17 er justert (se egen tabell under)

Gammel lønnsramme 13:

Lønnsans. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 24
13.1 22 23 23 24 24 25 25 26 27 28 29 30 31
13.2 23 24 24 25 25 26 26 27 28 29 30 31 32
13.3 24 25 25 26 26 27 27 28 29 30 31 32 33
13.4-13.13: 33-42 (direkte plassert)

Ny lønnsramme 13:

Lønnsans. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 16 24
13.1 22 23 23 24 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32
13.2 23 24 24 25 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33
13.3 24 25 25 26 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34
13.4-13.13: 34-43 (direkte plassert)

Gammel lønnsramme 17:

Lønnsans. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 20 24 28
17.1 24 25 25 26 26 27 27 28 29 30 31 33 33 34 35
17.2 25 26 26 27 27 28 28 29 30 31 32 34 34 35 36
17.3 26 27 27 28 28 29 29 30 31 32 33 35 35 36 37
17.4-17.10: 37-46 (direkte plassert)

Ny lønnsramme 17:

Lønnsans. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 16 20 24 28
17.1 24 25 25 26 26 27 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35
17.2 25 26 26 27 27 28 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36
17.3 26 27 27 28 28 29 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37
17.4-17.10: 37-46 (direkte plassert)
 

Justeringsoppgjøret i staten
SIRI SJURSEN



17Bibliotekaren       Nr 6/2001

Gammel lønnsramme 08:

Lønnsans. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 20 28
08.1 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
08.2 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37
08.3 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38
08.4-08.13: 38-47 (direkte plassert)

Ny lønnsramme 08:

Lønnsans. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 16 20 28
08.1 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
08.2 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
08.3 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
08.4-08.13: 38-47 (direkte plassert)

 

Universitetsbiblioteket i Trondheim (UBiT) må spare
penger og vurderer nedbemanning av staben. Bibliotek-
direktør Ingar  Lomheim forsikrer at ingen fast ansatte
skal miste jobben, melder Universitetsavisa ved NTNU
26. april. Det er styret for biblioteket som har pålagt
Lomheim å utarbeide en plan for nedbemanning, skri-
ver avisa. Styret ønsker å vite om det er mulig å kutte
34 årsverk i løpet av en fireårsperiode. Dette tilsvarer
ca 20 prosent av dagens 168 fast ansatte. Styret tar
stilling til bemanningsplanen 11. juni.

Lønnsutgiftene tar en stadig større del av bibliotekets
budsjett. I 2001 utgjør lønna 53 prosent av det totale
budsjettet, i følge Universitetsavisa. Når det samtidig
har vært en kraftig prisstigning på litteratur, så har
dette ført til at det må spares på kjøp av bøker og
tidsskrifter. Nå er altså Lomheim pålagt å utrede kon-
sekvenser for bibliotekdriften hvis 34 årsverk kuttes.
Lomheim tar sikte på å lage en plan for nedbemanning
ved naturlig avgang. Det innebærer i praksis at de som
går av med pensjon eller slutter av andre årsaker, ikke
nødvendigvis blir erstattet. I dag har Universitetsbi-
blioteket i Trondheim (UBiT) 21 medarbeidere som er
60 år eller eldre. Det er tidligere bestemt av bibliotek-
direktøren at 13 av de 21 stillingene innen 2010 ikke
skal bli erstattet.

Seksjonsdirektør Hans Martin Fagerli ved Høgskolen i
Oslo kommenterer dette på postlista
biblioteknorge@nb.no. Han finner det interessant at
lønnskostnader på 53 % av totalbudsjettet vurderes
som høye. «Med forbehold om hva som ligger i total-
budsjettet, synes denne andelen faktisk å være lav»,
skriver han og viser til at lønnsandelen ved de statlige
høgskolene i 2001 utgjorde 60% i snitt, med variasjo-
ner fra 48 opp til 70. Høgskolen i Oslo har en lønns-
andel på 66% av totalbudsjettet.

«Bemanningen på HiO har siden reformen i 1994 blitt
vurdert som lav, og vi har unngått de nedbemanningene
som har rammet annen virksomhet ved høgskolen. Men

det er helt klart at nedbemanning ville
være et effektivt redskap for å bedre vårt
budsjett. De to siste årene har økningen
i lønnskostnader vært større enn
budsjettøkningen hos oss», skriver
Fagerli, som ønsker at biblioteklederne kommer sammen
for å diskutere hvorfor personalkostnadene varierer og
om det finnes effektiviseringsmuligheter. Hans Martin
Fagerli hevder at «personalkostnader er en hellig ku
som vi ikke liker å snakke om».

I følge statistikken fra Statens bibliotektilsyn, var
lønnsandelen av folkebibliotekenes totale driftsbud-
sjett i 2000 på 63 %. Fire år tidligere, i 1996, var var
lønnsandelen av folkebibliotekenes totale driftsbud-
sjett på 60 %. Åtte år tidligere, i 1992, var den på 59
%.

UBiT-direktør Ingar Lomheim sier seg interessert i ini-
tiativet til Fagerli, når han på postlista skriver: «Der-
for støtter jeg tanken til Hans Martin Fagerli om et
seminar der bibliotekledere, evt. sammen med tillits-
valgte, kunne samsnakke og diskutere erfaringer på
området «Omstilling og personalplanlegging». Det vil
også ha interesse ut fra at mange sentrale arbeidsom-
råder i bibliotekene baserer seg på nasjonale «forplik-
telser» som f.eks. fjernlånssamarbeidet og samarbei-
det i BIBSYS. Fellesområder som disse betyr at en ikke
uten videre kan foreta lokale inngrep i alle prosesser
og tjenester.»

Bibliotekdirektør Jan Erik Røed ved UBO opplyser at
«forholdet mellom lønn og drift/bokkjøp ved UBO i
2000 var 60/40 regnet i prosent. For å kunne opprett-
holde bokkjøpet må vi få: færre enheter, færre ansatte,
mer selvbetjening, flere elektroniske tjenester, flere
konsortier og fellesavtaler. Denne måten å bekjempe
inflasjonen går til et visst punkt.  Deretter møter man
veggen hvis budsjettrammene ikke økes», skriver Røed
på postlista, og spør om NTNU kanskje har møtt denne
veggen allerede. 

Nedbemanning på universitetsbibliotek
ERLING BERGAN
Redaktør
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Det hele åpnet med at varaordfører Britt Sofie Illguth
entusiastisk ønsket alle velkommen til Tromsø.
Konferansedeltakerne ble deretter tatt nærmere i øy-
esyn av ho Mossa, som ikke kviet seg for å kommen-
tere verken påkledning eller utseende.

Det var altså 8. gang Nordnorsk bibliotekkonferanse
ble avviklet, og jeg deltok som ansatt på Troms fylkes-
bibliotek. Konferansen var delt inn i sesjoner og man
fikk velge blant mye spennende. Jeg valgte litt av hvert,
og her er noen av mine inntrykk.

Sømløst, søvnløst og eierløst

Mange ord svevde i lufta under konferansen, og det
var spesielt tre som gikk igjen; døgnåpent, sømløst og
eierløst. Først og fremst er det tanken om det døgn-
åpne, eller søvnløse biblioteket. Med det teknologiske
grunnlaget bibliotekene har i dag er det ingenting i
veien for at bibliotektjenestene kan tilbys til alle døg-
nets tider. Det er snakk om å ta nettet i bruk for fullt.
Publikum bør få skreddersydde tjenester, og bibliote-
kene bør ikke være redde for å ta i bruk ny teknologi.
Hvorfor finnes det ikke SMS-tjenester fra bibliotekene
og hvorfor er Internetttilbudet fra bibliotekene så dårlig
utnyttet, var noen av spørsmålene som kom opp.

Sømløst; geografi setter ikke de samme begrensninger
som før. Tjenester på nettet er man i stand til å be-
nytte seg av uansett hvor man befinner seg. Den eneste
forutsetningen er tilgang på en PC med internettopp-
kopling, eller kanskje behøver man snart bare en mobil-
telefon?

For første gang hørte jeg om den eier-
løse boka. Lisbeth Tangen fra Trondheim
folkebibliotek mente at bibliotekarene/
bibliotekene har en tvangstanke i for-
hold til å eie bøker. Opphever man eier-
skapet, vil boka i mye større grad være
hos brukeren, der den skal være, mente
hun.

Samarbeid

Vi må samarbeide. Over kommunegren-
ser. Over sektorgrenser. Og vi må ha en
nasjonal plan. Dette ble gjentatt mange
ganger. Ønsket om samarbeid var veldig
entydig fra alle som talte. Om bibliotek-
vesenet skal håndtere utfordringene og
mulighetene som ligger i den digitale
hverdagen må vi i mye større grad enn

Bibliotek i vår tid
MONA MAGNUSSEN
Forbundsstyremedlem

Vel 200 deltakere hadde funnet veien til Tromsø og den 8. Nordnorske
bibliotekkonferansen om «Bibliotek i vår tid». Arrangementskomiteen hadde
i år laget et program med to hovedtema: digitale ressurser og aktuell
bibliotekpolitikk.

Deltakerne ble tatt nærmere i øyesyn av ho
Mossa, som ikke kviet seg for å kommentere
verken påkledning eller utseende. (Foto: Mona
Magnussen)

Pauseprat er en viktig del av konferanser. Her ser vi fra venstre
Elin Andersen, Helga Amdahl Stensen og Åsa Storlien. (Foto:
Mona Magnussen)
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før tenke på tvers av geografi og
tilhørighet. Noen mente
fylkesbibliotekene burde bli
færre og større, slik at de i større
grad kunne fungere som ressurs-
senter for de mindre enhetene.
Det kom óg sterke ønsker om å
viske ut skillene mellom folke-
bibliotek og fag- og forsknings-
bibliotek, og i stedet utnytte
synergieffekter og innse at sek-
torene har mange felles problem-
stillinger.

Ola T. Lånke - fang meg
pånytt og pånytt

Ola T. Lånke, stortingsrepresentant og teolog,  fortalte
om sitt arbeid med ABM-meldinga. Lånke, som var saks-
ordfører for ABM-meldinga, innrømte at siden det nå
var gått så lang tid, hadde han allerede glemt en del
av problemstillingene i meldinga. Et av hans budskap
var at mens vi bibliotekarer hele tiden er opptatt av
biblioteksaken, går politikerne videre. De må fanges
pånytt og pånytt. Derfor er det viktig med organ av
typen Norsk Bibliotekforening (NBF). Lånke roste NBF
og Frode Bakken høyt og mye, for de innspill han fikk
under arbeidet med meldinga.

Lånke tok ellers for seg noe av kritikken som var ret-
tet mot meldinga. Han beklaget blant annet at det
kun ble en Kulturdepartement-melding. Han ville selv
at meldinga også skulle involvere Kirke, utdannings-

og forskningsdepartementet. Han mente videre at de-
batten om gratisprinsippet fikk dominere for mye, og
at det hadde ødelagt for debatt på andre viktige områ-
der. Forøvrig beklaget han veldig bortfallet av de øre-
merkede midlene til bokbuss og biblioteklokaler.

Nesten knirkefritt

Programmet var ellers ganske variert, og var delvis lagt
opp i parallelle se-
sjoner. Man stod
fritt til å bytte mel-
lom de ulike sesjo-
nene, noe jeg syn-
tes var kjekt. I det
hele tatt virket
konferansen godt
planlagt og det
meste så ut til å gå
knirkefritt. Om jeg
skal plukke på noe,
så synes jeg spenn-
vidden kunne vært
større med hensyn
til foredragshol-
dere. De som fikk
tale var stort sett
allerede godt profi-
lerte biblio-tek-
mennesker som
man kjenner me-
ningene til. At
nas jona lb ib l i o -
tekaren glemte at
han hadde innlegg
siste dagen, hånd-
terte arrangørene
uten problemer.
Litt mer bekymret
ble vi da vi fikk

høre at nasjonalbibliotekaren også er leder for UNESCOs
komite for verdens hukommelse... 

Den 8. Nordnorske bibliotekkonferansen ble avviklet 14. - 16. mai i år i
Tromsø. Med et deltakerantall på 223, har konferansen etablert seg som
en stor arena i bransjen. (Foto: Mona Magnussen)

Finnmark BF markerte seg på konferansen med t-skjorter som viste BF-logoen på
forsida og innmeldingsskjema på baksida. Her demonstrert ved Marit Rushfeldt
(t.v.) og Mona Magnussen. (Foto: MM)
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(International Labour
Organization) ILO

ble opprettet i 1949 av FN for å
fremme sosial rettferdighet og
for å jobbe for arbeider- og men-
neskerettigheter gjennom inter-
nasjonale konvensjoner om blant
annet arbeidsrett og arbeider-
vern. ILO er en av FNs fire pila-
rer, og er det eneste treparts-
sammensatte organ innen FN i
det både arbeidstakerorganisa-
sjoner, arbeidsgiver-
organisasjoner og myndigheter er
representert.

Avtale om automatisk re-
gulering av for eksempel

lønn på grunnlag av prisstigning, vanligvis ut fra et
ønske om å opprettholde kjøpekraften.

Plikt til å underrette og å
gi opplysninger. Han eller

hun plikter for eksempel, gjennom de tillitsvalgte, å
holde de ansatte oppdatert i forhold til virksomhet-
soverdragelser, herunder gi skriftlig melding om grun-
nene til eventuelle oppsigelser, antall arbeidstakere som
vil kunne bli oppsagt og hvilke arbeidsgrupper de til-
hører. Jfr. Arbeidsmiljøloven § 56a - Informasjon ved
masseoppsigelser. Informasjonsplikten er også nedfelt
i Hovedavtalen.

Rett den enkelte har til å se hvilke
opplysninger som er registrert i et

manuelt eller EDB-basert personregister. (Lov om
personregistre m.m. (Personregisterloven) § 7). Se også
Datatilsynet.

En interesseorganisa-
sjon er en frivillig

sammenslutning som skal ivareta en gruppes interes-
ser overfor det offentlige.

Tilrettelegging av arbeidet for å
oppnå bredere opplæring og større

fleksibilitet blant de ansatte. I praksis betyr jobb-
rotasjon at ansatte i sitt arbeid stadig veksler mellom
forskjellige oppgaver.

Justeringsforhand-
linger er forhandlin-

ger som tar sikte på å gi hele lønnsgrupper for bestemte
stillinger opprykk og betyr at alle stillinger med samme
stillingskode får ny lønnsplassering. Hovedtariffavtalens
stillingsregulativ må da endres. Se også normerings-
forhandlinger.

Betegnelse for de første dagene av
et sykefravær som lønnsmottakeren

ikke får sykepenger for. I Norge ble den siste karens-
dagen fjernet i 1978.

Det tidsrommet bedriften har fastsatt at
de ansatte må være på jobb i løpet av

en arbeidsdag. Se også fleksitid.

Samlebegrep for forskjellige
tiltak som skal rette opp

kjønnsmessige skjevheter innenfor utdanning, arbeids-
liv og politikk. Se også moderat og radikal kvotering.

Ved å sammenligne lønnsøkning med
prisstigningen, endringer i lånerente,

skatter og avgifter osv. ser man om man kan kjøpe
flere eller færre varer og tjenester for lønnen. Kjøpe-
kraften har da henholdsvis gått opp eller ned. Endrin-
ger i kjøpekraften kalles også endringer i disponibel
realinntekt.

Tariffoppgjør mellom
hovedorganisasjonene i

arbeidslivet hvor staten deltar som tredjepart. Statens
bidrag kan for eksempel være offentlige reformer, skat-
telettelse, subsidier eller prisreguleringer.

De deler av of-
fentlig eller pri-

vat virksomhet som selger det meste av sine varer eller
tjenester til utlandet (eksporterer), eller har utenlandsk
konkurranse på det innenlandske markedet, og som
derfor er sårbare for eksempel for prisstigning og valuta-
endringer. Se også konkurranseevne.

Konkurranseutsetting
har som mål å effekti-

visere offentlig virksomhet. Offentlige og private ak-
tører deltar på lik linje i konkurransen om å levere en
tjeneste som tidligere har vært utført av det offent-
lige. Se også delprivatisering, outsourcing og privati-
sering.

Månedlig beregning fra SSB
av prisstigning på for-

bruksvarer som forteller hvor mye og hvordan prisene
på varer og tjenester utvikler seg.

(Kommunenes Sentralforbund) Arbeidsgiver-
organisasjonen. Alle landets kommuner og fyl-

keskommuner, med unntak av Oslo, er medlem av KS. I
sentrale tariffoppgjør forhandler KS på vegne av alle
sine medlemskommuner.

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

ijk
ILO

Indeksregulering

Informasjonsplikt

Innsynsrett

Interesseorganisasjon

Jobbrotasjon

Justeringsforhandlinger

Karensdager

Kjernetid

Kjønnskvotering

Kjøpekraft

Kombinert oppgjør

Konkurranseutsatt sektor

Konkurranseutsetting

Konsumprisindeks

KS
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Frank Aarebrot syntes det var spennende at vi invi-
terte ham til å drøfte grunnlaget for fagorganisering,
før landsmøtet skulle fatte vedtak i saken. Temaet han
var satt opp med, var «Fagbevegelsens organisering i
inn- og utland» og «Føringer for lønnsdannelse». Ut-
gangspunktet hans var at han var utvetydig positiv til
at folk fagorganiserte seg. Men han var slett ikke sik-
ker på 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. Innled-
ningen hans ville dreie seg om tre problemstillinger, sa
han. Den første dreide seg om at viktige forhold i sam-
funnet er i endring, at profesjonsgrupper i Norge har
vært lønnstapere. Den neste dreide seg om en infor-
masjonsstrategi for folk i vår sektor. Og den siste skulle
kretse rundt hvilken filosofi man burde fagorganisere
seg rundt.

Han startet med hvordan språket og begrepene vi bru-
ker kan føre til at vi «slutter å tenke». Vi pleier å være
stolte av å ha en fri fagbevegelse i Norge. Alle, fra
Akademikerne til LO, er enige om det. Vi har en fri
fagbevegelse, i motsetning til hva du finner under to-
talitære regimer. Men hva er egentlig en fri fagbeve-
gelse? Forestillingen om en fri fagbevegelse i Norge
kan beskrives ved hjelp av en modell. I denne model-
len står streikeretten sentralt, hvor streiken kan ramme
motparten mer enn tredjepart. Sentralt står også den
forestillingen at staten, eller det offentlige, ikke skal
blande seg inn i tariffoppgjørene, annet enn som me-
glere når partene ønsker det.

Det er forskjell på hvilke arbeidstakere i Norge som
passer inn i modellen og hvilke som ikke gjør det, dvs.
hvilke som er «modell-nære» og «modell-fjerne», sa
Aarebrot. LO-organisasjoner i privat sektor er ganske
«modell-nær» en fri fagbevegelse. Modellen passer for
eksempel godt for skipsverftarbeidere og for en streik
i den sektoren.

Hva med oss? Hva med akademikere i offentlig sektor?
Vi har streikerett. Men ved en streik rammer vi tredje
part. Vi har ingen mulighet til å ramme motparten. Vi
er svært modell-fjerne. - Når alle nikker til påstanden
om at Norge har en fri fagbevegelse, så er det vi mo-
dell-fjerne som lurer oss selv, sa Aarebrot. Vi kan si at

styrken er kompetansen vår. Men det
naturstridige i Norge er at de høykompe-
tente sitter i offentlig sektor. Det er de
middelmådige som går til det private,
spissformulerte Aarebrot. Vi får en etikk
innenfor yrket som blir viktigere enn fagforenings-
arbeid.

Aarebrot gikk videre
med å beskrive
f o r h a n d l i n g s -
rekkefølgen i Norge.
Den «innerste sirkelen»
består av LO-NHO i pri-
vat sektor. De forhand-
ler først. Deretter kom-
mer vi offentlig ansatte
i stat og kommune. I
den tredje sirkelen
kommer funksjonshem-
mede og trygdede. Alle
disse forhandler på en
måte som forutsetter at
det skal gjøres under
trussel om streik. Som
om trygdede kan true
med streik! Men i alle
de skandinaviske land
er denne rekkefølgen
oppfattet som rimelig.
Vi mener at dette sys-
temet har bygget vel-
ferdssamfunnet. Men
rikdommene i Norge har
vært så store at det skal
godt gjøres å organisere
oss slik at det ikke går
bra med oss. Andre land
har andre modeller for
organisering og lønns-
fastsettelse enn Norge.
Dette er modeller vi kanskje ikke vil regne som fri fag-
bevegelse slik vi kjenner det hos oss, og der utdannings-
gruppene kommer bedre ut lønnsmessig enn i Norge.

I Sveits og Østerrike er det for eksempel slik at offent-

Frank Aarebrot på BFs landsmøteseminar

Hva bør fagforbund gjøre
utenom forhandlingene?
Under landsmøteseminaret i april hadde forskeren og samfunnsdebattanten Frank
Aarebrot en svært tankevekkende innledning om fagorganisering. Vi nevnte noen ho-
vedtrekk fra foredraget hans i forrige nummer. Her bringer vi en fyldigere presentasjon
av de tankene han delte med oss som var til stede.

�

ERLING BERGAN
Redaktør

Informasjonssystemet er svært undervurdert i
fagforeningsarbeid blant profesjonene. Helt
sikkert også for bibliotekarene. Det er faktisk de
«modell-nære» som er best på dette, selv om det
ikke er de som trenger det mest, sa Aarebrot på
BFs landsmøteseminar. (Foto: E. Bergan)
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lig sektor forhandler først. Rammene de forhandler
innenfor kan leses ut av statsbudsjettet, men profilen
på oppgjøret blir forhandlet fram mellom partene i of-
fentlig sektor. Deretter kommer privat sektor. I Neder-
land går oppgjørene i alle sektorer nøyaktig samtidig.
De landsmøtevalgte fagforbundslederne blir temporært
oppnevnt som embetsmenn, med taushetsplikt. De inn-
går i denne perioden i et «sosialøkonomisk råd» der
lønningene blir forhandlet ferdig. I både Sveits, Øster-
rike og Nederland har akademikere i det offentlige løn-
ninger som relativt sett er bedre enn i Norge. Det er
altså ingen selvfølgelighet å ha den norske modellen.
Dette må være et tankekors for de modell-tro i Norge.

Ettersom han hadde snakket stygt om den norske mo-
dellen, spurte Aarebrot om hva vi hadde uten streike-
våpenet? Vi må være gløgge nok til å se på alternative
aksjonsformer for å ramme motparten. Han nevnte at
et alternativ kan være å kjøpe over budsjettet, for lage

«et helvete for
kommunekas-
sereren». Et
annet alterna-
tiv kan være
noe a la «The
Blue Flu», der
New Yorks po-
litifolk plutse-
lig fikk influ-
ensa rett etter
hverandre. Et
tredje eksem-
pel kan være
lærernes nye
ti lstedevær-
elsesplikt, som
gir dem anled-
ning til å akti-
visere arbeids-

miljølova. Dette viser  hvordan lover og regler kan være
våre beste allierte. Det er kort sagt viktig å tenke på
alternative aksjonsformer.

Men Aarebrot ville presisere at hans hovedbudskap er
at aksjoner kanskje ikke er det viktigste. For å be-
grunne det, beskrev han det politiske system som be-
stående av handlingssystemet og informasjonssyste-
met. Brukt på fagforeningsvirksomhet, viste han til
den korte perioden hvert år når lønnsforhandlingene
gikk sin gang. Det er handlingssystemet i lønns-
fastsettelsen, i følge Aarebrot. Men resten av året spil-
ler informasjonssystemet hovedrollen, det er da aktø-
rene sprer fortolkninger av pengene og reglene, for å
posisjonere seg for best mulig resultat i neste tariff-
oppgjør. Mens bare noen få er inne som aktører i
handlingssystemet, kan alle medlemmer spille en rolle
i informasjonssystemet resten av året.

Fagforeninger er alt for opptatt av handlingssystemet
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 trakk fram Stalins metode med å fokusere på en

modell-arbeider som Stakhanov, og løfte opp det opp-
ofrende og positive i hans vilje til å jobbe til han stu-
per for bygging av fedrelandet. Den metoden virket
svært godt. Et dårlig eksempel han trakk fram, var
Norsk Sykepleierforbunds kampanje med den lidende
og blodbestenkte sykepleier for noen år siden. Det
grelleste eksempel han trakk fram, gjaldt skolevakt-
mestrenes protest mot å heise flagget på 17. mai, altså
utenom ordinær arbeidstid. Aarebrot mente det var
dumt å kaste på båten den kanskje eneste gloriøse
handlingen de hadde kontroll over selv.

Hva slags bilde skapes så av bibliotekarene i offentlig-
heten? Hvordan står det til med å påvirke informa-
sjonssystemet på dette området, slik at vår deltakelse
i handlingssystemet kan gi oss best mulige resultat?
Aarebrot kjent selvfølgelig til bildet av bibliotekarene
som noen nerder som sier «hysj». Dette kalte han en
«dustifisering» av bibliotekarene. Men han hadde opp-
levd mange Stakhanov-bibliotekarer, som holder
eventyrstund selv om det ikke er nødvendig. Å bruke
vegring mot slike ekstra-oppgaver som kampvåpen
mente han er dumt. Det gjelder tvert om å synliggjøre
alle de ekstra tingene vi gjør. Det som gir oss støtte fra
omverden, er å vise fram at vi gjør mer enn vår plikt.
De som har overskudd til det, bør plassere sin
Stakhanov-virksomhet i forgrunnen. Bibliotekarer bør
synliggjøre alle de ekstra tingene som gjøres. Bibliote-
karer blir etter Aarebrots mening stadig mer usynlige.
Og kanskje også stadig mer faglig konservative.

Informasjonssystemet er svært undervurdert i
fagforeningsarbeid blant profesjonene. Helt sikkert også
for bibliotekarene. Det er faktisk de «modell-nære» som
er best på dette, selv om det ikke er de som trenger
det mest, sa Aarebrot, som minte om at det ikke fin-
nes tomrom i politikken. - Hvis ikke dere går inn i
deres egen situasjon, så går andre inn der. Og faglige
identitetsspørsmål må tas samtidig med fagpolitiske
og lønnsmessige spørsmål. Hadde bibliotekarene for
eksempel tatt videoene begjærlig da de kom, og brukt
dette som en synliggjøring av at essensen av vår virk-
somhet er å bevare og gjøre tilgjengelig informasjon
uansett medium, hadde bibliotekarene hatt 8 lønns-
trinn mer i dag, hevdet Aarebrot.

Han utfordret oss så til å stille noen kjernespørsmål til
oss selv som yrkesgruppe: Hvem er vi? Hva er kjernen
i virksomheten vår? Vi bør diskutere hverdagen vår og
trekke ut en kjerne, noe som identifiserer oss overfor
omverden. Han ville så foreslå én mulig vei å gå, med
utgangspunkt i endringene i hvilken startside folk bru-
ker på Internett. Tidligere begynte man dagen på nett-
leverandørens hjemmeside. I dag er det oftere avisenes
hjemmesider som brukes. En side som er underlagt en
eller annen journalists eller informasjonsmedarbeiders
behandling. Det appellerer å ha en nettside organisert
som avis, for det er en form som folk er vant til. «In-
formation is bound to be free, but the seeker does not
want to be free!»

Etter Aarebrots mening er encyclopedistens måte å
organisere kunnskap på enda bedre enn journalistens.
Ettersom alle bibliotek er organisert som utvidede lek-
sika, ligger det store muligheter her for bibliotekarer.

�

- Når alle nikker til påstanden om at Norge har en fri
fagbevegelse, så er det vi «modell-fjerne» som lurer oss
selv, sa Aarebrot. (Foto: E. Bergan)
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Forskere begynner å bruke
Encyclopedia Britannica som sitt
startsted på nettet. “We don’t
want to be free, we want to be
professional!”

Aarebrot ser altså oss biblioteka-
rer som en spydspiss i informa-
sjonssamfunnet. Og så er vi et
kvinneyrke. Hvor godt passer ikke
det med myndighetenes målsettin-
ger om å få flere kvinner inn i virk-
somheter som kretser rundt infor-
masjonsteknologi, spurte han re-
torisk. Bibliotek er jo den eldste
informasjonsteknologi-bransjen
som har levd kontinuerlig. At bi-
bliotekarer er orientert mot inn-
hold mer enn teknologi, så han
ikke som noe hinder for å utnytte
denne muligheten. “In this world
of digital TV, content will be
king!”, siterte han.

Hvorfor ikke legge en strategi i
denne retningen? Det er ikke den
eneste mulige retningen, men det
er absolutt én av dem. Bibliote-
karer kan identifisere seg sammen med IT-folka. Alter-
nativ kan være å definere seg som kulturarbeidere. El-
ler som boklærte. - Men dere må uansett ta vare på
den profesjonelle identiteten. Som fagforbund må dere
basere dere både på faglige spørsmål og lønnsspørs-
mål. Å gi bibliotekarer en høyere medie-profil, vil både
kunne gi dere høyere lønn og samtidig gjøre jobben
mer spennende, sa Aarebrot, som gjentok viktigheten
av å diskutere hva kjernen i yrkesutøvelsen vår er, og
legge en strategi som tar utgangspunkt i denne.

Han skisserte en vei å gå for oss, noe han kalte
grensesnitts-strategi. Han så for seg bibliotekaren som
var den som kjøpte og leste bøkene først, for eksempel
i et utdanningsbibliotek. Bibliotekaren kan selv hjelpe
studenter med støttelitteratur og blir dermed totalt
integrert i virksomheten. Dette er en måte å utvikle
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Tillitsvalgt-kurs flyttes

BF har utlyst kurs for tillitsvalgte
i stat og kommune 11. - 16. juni.
Påmeldingen til dette kurset har
ikke vært stor nok til at det er for-
svarlig å kjøre det som planlagt.
Kurset blir derfor utsatt til høsten
og kunngjøres på nytt i et senere
nummer av Bibliotekaren.

grensesnittet mot resten av virk-
somheten man inngår i, sa
Aarebrot til slutt.

Etter innledningen kom det flere
spørsmål som utløste nye reson-
nement fra Aarebrot. Etter et
spørsmål fra Hanne Fosheim, la
han vekt på at vi måtte arbeide
for å gjøre yrkesgruppa uunnvær-
lig. - Hvor stort hull blir det etter
dere hvis bibliotek ikke fantes?
Dess større hull, desto større
tyngde i forhandlinger, hevdet
han. Etter at Anne Woje hadde
trukket fram angrepene på
biblioteklova, la han vekt på vik-
tigheten av å føre kampen for lo-
ver og regler som sertifiserer oss
for visse jobber. - For profesjon-
sidentiteten må dette være en
kjempesak, mente han. Morten
Haugen var framme og hevdet at
dette kanskje var en tapt sak, men
Aarebrot mente det var vel verdt
å ta kampen likevel.

Aarebrot kom flere ganger i inn-
ledningen sin inn på hvilke hovedorganisasjoner han
så som naturlige for BF og hvilke han så som unatur-
lige. Han hevdet at det gikk et klasseskille i Norge
mellom på den ene siden de som jobber for å skaffe
penger til fritiden sin, og på den andre siden de som
primært er interessert i innholdet i jobben sin. LO har
sin identitet knyttet til den første gruppen, de er or-
ganisasjonen for de som er faglig marginalisert på ar-
beidsplassen sin. Bibliotekarene hører definitivt ikke
hjemme der, i følge Aarebrot. Og Akademikerne burde
rekruttere fagforbund som baserer seg på en kombina-
sjon av faglige spørsmål og lønnsspørsmål, sa han. Men
når de ikke slipper inn grupper med høgskoleutdan-
ning, er YS et logisk sted å gå nå, hevdet han. - Det er
mye turbulens for tiden. Bruk denne turbulensen til
noe konstruktivt, var hans sluttappell til biblioteka-
rene dagen før BFs landsmøte. 

- Hvor stort hull blir det etter
dere hvis bibliotek ikke fantes?
Dess større hull, desto større
tyngde i forhandlinger, hevdet
Frank Aarebrot. (Foto: E. Bergan)
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Bibliotekar til Sørlandet

I Froland kommune, nær Arendal, er det ledig full stil-
ling for fagutdanna bibliotekar.

Vi tilbyr:
- jobbinnhold etter avtale med den som får jobben
- personlig plan for faglig og personlig utvikling
- lønn etter avtale i lønnsramme 11,
  lønnstrinn 25 til 39

Du må:
- være entusiastisk på fagets vegne
- se fram til å møte vår IKT-rådgiver
- være en fleksibel lagspiller

For full utlysningstekst se vår hjemmeside på
http://www.froland.kommune.no

Søknadsfrist: 7. juni

Hilsen biblioteksjefen i Froland kommune

Froland kommune

Sandnes kommune
KULTURETATEN

Prosjektleder  Engagement. (75% stilling, med muligheter for full stilling)

Vi søker etter prosjektleder til å etablere og drive et informasjons- og veiledningskontor for voksne lokalisert til Sandnes bibliotek.

Prosjektet er et samarbeid mellom Statens utdanningskontor i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Sandnes kommune.
Formålet med prosjektet er å gjøre det lettere for voksne å få nødvendig informasjon og veiledning om aktuelle utdanningstilbud.
Kontoret vil gi tilbud gjennom aktiv bruk av både nettbasert og tradisjonell informasjon og veiledning. I samarbeid med Gand
videregående skole gis tilbud om fastsetting av realkompetanse for voksne  som ønsker å bruke retten til videregående opplæring.

Prosjektperioden er fra 01.08.2001 –31.07.2002, med mulighet til forlengelse inntil 31.07.2003.

Arbeidsoppgaver for prosjektleder vil foruten å få etablert og drive kontoret, være koordinator i arbeidet med å innhente og syste-
matisere informasjon, gi veiledning, opplæring, m.m.. De viktigste samarbeidsaktører er skoleverk, Aetat, private utdanningstilby-
dere og statlige høgskoler.  Prosjektleder rapporterer til biblioteksjef.

Kvalifikasjonskrav er bibliotekhøgskole, lærerhøgskole eller annen relevant utdanning. Som leder av et pilotprosjekt er det viktig å
kunne arbeide selvstendig, være kreativ og kunne samarbeide på tvers av forvaltningsnivåer.

Stillingen lønnes i ltr. 38–40 (269 800–278 600) etter kvalifikasjoner. Spesielt kvalifiserte søkere kan etter avtale avlønnes høyere.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til biblioteksjef Jan Sveinsvoll på telefon 51683750.

Søknad med godkjent kopi av vitnemål og attester sendes Sandnes bibliotek, postboks 218, 4303 Sandnes, innen  16. juni.
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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:

Fylkeslagene:
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
6863 Leikanger
Telefon: 57 65 51 92
Telefaks: 57 65 50 55
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
Floodsgt. 1, 3915 Porsgrunn
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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«Jeg kan altså foreløpig ikke gi noe entydig svar på spørsmålet om klient-tenkningen er i ferd med å
vinne fram i folkebibliotekmiljøet. Det jeg imidlertid kan si noe om, er at informantenes ytringer er
gjennomsyret av en sterk tro på et sosialdemokratisk inspirert likhetsprinsipp, og at den norske
likhetstenknngen, som Marianne Gullestad beskriver så innsiktsfullt i sine arbeider, gjør seg sterkt
gjeldende i bibliotekarprofesjonen:»

Fra Jofrid Karner Smidts artikkel «Bibliotekarens smak og litteraturformidlingens normer» i boka «Det
siviliserte informasjonssamfunn : folkebibliotekenes rolle ved inngangen til en digital tid», utgitt på
Fagbokforlaget, 2001. 




