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Lederen har ordet
I skrivende stund har Bibliotekarforbundet vært medlem av YS i snaue to måneder, og medlemstallet i BF 
fortsetter å stige jevnt og trutt.

Dette tar jeg som en bekreftelse på at bibliotekarer ser på vår inntreden i ny hovedorganisasjon som akkurat 
så udramatisk som den faktisk er, og at landsmøtet i april virkelig hadde Bibliotekarforbundets medlemmer 
i ryggen da det fattet sitt enstemmige vedtak om å søke opptak i YS.

I sekretariatet har en del arbeid i disse to månedene gått ut på å bli kjent med YS sitt indre liv, og å besette 
de posisjoner i ulike YS interne fora som medlemskap gir. Vi har mottatt noen henvendelser fra medlemmer 
og tillitsvalgte i forbindelse med inntredenen i YS, men ikke veldig mange. Disse henvendelsene har dreid 
seg om i hvilken grad YS-medlemskapet får konsekvenser for BFs opptreden lokalt. Og de to spørsmålene 
som blir stilt er:

1. Betyr det at vi er medlem av YS at vi bør samarbeide med andre YS forbund lokalt?
2. Vi skal allikevel forhandle for oss selv, ikke sant? 

Svaret på begge disse spørsmålene er ja.

Når det gjelder spørsmålet om samarbeid lokalt, så vil jeg si at BF absolutt bør samarbeide lokalt med andre 
forbund i YS når dette er naturlig. Det vil imidlertid være store forskjeller fra sted til sted på hvor aktuelt 
det er å få i stand et slikt samarbeid, og det er opp til det enkelte lokallag og den enkelte tillitsvalgte å 
vurdere sine omgivelser.

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt vi skal forhandle for oss selv er svaret ikke bare ja, men JA. Det har 
hele tiden vært en forutsetning for Bibliotekarforbundet når vi søkte opptak i ny hovedorganisasjon at vi 
fortsatt skal sitte ved forhandlingsbordet ved lokale oppgjør, og det gjør vi.

De lokale forhandlingene er rett rundt hjørnet (1. oktober er siste frist for innsendelse av krav i KS området), 
våre tillitsvalgte forbereder seg på en innbitt kamp om flest mulig lønnstrinn for sine medlemmer, og de har 
gode tradisjoner å ivareta. BF har gjort det sterkt i tidligere lokale oppgjør, noe jeg tror ene og alene skyldes 
det faktum at bibliotekarene har sittet ved forhandlingsbordet selv. For det er ingen tvil om at bibliotekarer 
argumenterer bedre for bibliotekarer enn det andre er i stand til.

Det at vi forhandler for oss selv er av essensiell betydning for oss. Gjennom de lokale forhandlingene vin-
ner vi ikke bare lønnstrinn for bibliotekarer, men det har også bidratt til å bygge opp en stor bevissthet 
i profesjonen omkring lønn og lønnsutvikling. Det har ført til at BFere gjennom en årrekke har bygget opp 
kompetanse på det å forhandle, på lønn og tariffsspørsmål og på regler og avtaleverk, med det resultat at 
våre tillitsvalgte er drevne og skolerte forhandlere som vinner respekt når de opptrer i  forhandlingssam-
menheng og som dermed markedsfører bibliotekarer på en positiv måte.

Dette med markedsføringen av bibliotekarer er selvfølgelig en bieffekt av forhandlingene - hovedpoenget er 
jo lønnstrinnene, – men det er en ikke ubetydelig bieffekt. Gjennom å formulere gode krav, gjennom å levere 
gode argumenter i forhandlingene, bidrar våre tillitsvalgte til å høyne kunnskapene om hva bibliotekarer 
faktisk gjør og hvilken kompetanse vi faktisk innehar hos arbeidsgivere over det ganske land.

Så er det klart at vi har en stor utfordring i å snu den situasjonen at hoveddelen av bibliotekarers markeds-
føring av sin profesjon foregår under de lokale lønnsforhandlingene. Slik kan det ikke fortsette å være. Det 
er strålende at vi markedsfører oss positivt i forhandlinger, men vi må finne egnede metoder til å gjøre det 
ellers også!

Det er noe som jeg synes vi i BF må komme tilbake til, men det er neste kapittel. 
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De nye bibliotekarstudentene slipper å føle 
seg bortkomne og alene når de begynner på 
Høgskolen i Oslo. Studentutvalget arrangerer 
allerede første uka “sightseeing” med 2. og 

3. årsstudenter som guider. Disse fadderne deler 
studentene opp i grupper og følger dem rundt på 
høgskoleområdet på Bislet. De svarer på spørsmål 
og prøver i det hele tatt å være til stede for de 
nye studentene. Og synlige er de, med egne t-
skjorter med teksten “FADDER BIBIN” på ryggen. 

Vi møtte fadder Trude, akkurat da hun hadde gjennomført et 
par runder på Bislet med nye studenter på slep. Trude Hege 
Bergesen er bibliotekarstudent på tredje året og fadder for før-
ste gang.

- Det var studentutvalgslederen som sendte meg en tekstmel-
ding der hun spurte om jeg kunne tenke meg å være med og 
hjelpe de nye studentene med å føle seg vel den første uka. 

Det ville jeg gjerne. Jeg 
hadde hørt om fadderord-
ninga før og hadde ikke 
noe å gjøre denne uka. Så 
da var det like greitt å be-
gynne det nye skoleåret 
litt tidligere enn jeg el-
lers ville ha gjort. 

- Hvor mange faddere er 
dere? 

- Vi har vel blitt 11 nå. Det 
er praktisk å være såpass 
mange. Ikke minst på om-
visningene er det greitt at 
gruppene ikke består av 

mer enn 7-8 studenter. Det gjør det lettere å få in form asjonen 
fram til alle. 

- Er det mye dere vil vise dem?

- Først tar vi dem rundt på hele avdelinga vår. Det er ganske 
mange praktiske ting som lærerne ikke forteller om. Vi viser 
dem hvor innleveringsboksen er for levering av oppgaver i kat. 
og klass. De får se hvor studiekonsulenten sitter. Vi viser dem 
hvor lærerne har kontorene sine. Men så tar vi dem også med 
til ting som er utenfor avdelinga, til bokhandelen Penelope 
hvor de får kjøpt pensumlitteraturen, til lesesalene i hoved-
bygget, til Lånekassa sitt kontor her på området, og så videre.

- Hva spør studentene om?

- De er interessert i mange slags råd. Men de spør kanskje mest 
om ting som har med pensumlitteraturen å gjøre. Det er de 
veldig opptatt av.

- Har du fått god kontakt med de nye studentene?

Fadder Trude
ERLING BERGAN 
Redaktør

�

Nytt AF-forbund søker YS

Et enstemmig styre i Skattereviso-
renes Forening anbefaler overfor 
sine medlemmene, at de godkjenner 
at foreningen søker om å bli medlem 
i YS. Det er vevsidene til YS som 
melder dette. Medlemmene uttalte 
seg om forslaget i en uravstem-
ning som ble avviklet i tidsrommet 
25. juni til 1. august.  Forbundet 
søker om å bli tatt opp 1. sep-
tember, drøye to uker før den 
ekstraordinære YS-kongressen 
som blant annet skal behandle 
ny organisasjonsmodell i hoved-
organisasjonen. Medlemmene i 
Skatterev isorenes Forening er 
i hovedsak skatterev isorer og 
kontrollsjefer ved fylkesskattekon-
torene, sentralskattekontorene og 
Skattedirektoratet. Hvis denne 
foreninga går inn i YS, blir det 
den f jerde organisasjonen som 
kommer fra det nå oppløste Aka-
demikernes Fellesorganisasjon (AF) 
til YS. Norsk Skolelederforbund, 
Bibliotekarforbundet og Norges 
Lensmannslag har gått over til YS 
tidligere i sommer. 

YS kritisk til Johnsen-
utvalget

YS og LO har i en felles pressemel-
ding markert en kritisk holdning 
til innstillingen fra utvalget som 
har utredet støtte til livsopphold 
når arbeidstakere tar utdannings-
permisjon. Utvalget ble ledet av 
fylkesmann Sigbjørn Johnsen. - 
Utvalget har kun vært konkret 
på “ny sjanse” - voksnes rett til 
opplæring på videregående nivå. 
Isolert sett er dette vel og bra, 
sier YS’ medlem i utvalget Wenche 
Paulsrud. - Men YS og LO ønsker 
at arbeidsgiversiden forplikter seg 
langt sterkere enn det fl ertallet 
i Johnsen-utvalget har kunnet 
anbefale. 

Representantene for disse to ho-
vedorganisasjonene beklager at 
det ikke lyktes å oppnå enighet 
om en generell fi nansieringsord-
ning for livsopphold ved utdan-

- Greitt nok å be-
gynne det nye sko-
leåret litt tidli-
gere enn jeg el-
lers ville ha gjort, 
sier Trude Hege 
Bergesen om sin 
debut som fadder 
på BIBIN. (Foto: 
E. Bergan)
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- Jeg syns det virker 
som et veldig all right 
kull. I går var vi med 
rundt i klassene, vi 
satt der gjennom intro-
duksjonen så de kunne 
se oss og huske oss 
igjen. Vi håper at det 
ikke bare ber om hjelp 
den første uka, men 
at de vil huske ansik-
tene våre og spørre oss 
gjennom hele året.

- Så dere har en funk-
sjon ut over disse 
introduksjonsdagene?

- Vi har ikke noen spe-
siell avtale på det. Men 
jeg tror vi er enige om 
at de bare kan spørre 
oss når de har lyst. 

�

ningspermisjon.  for arbeidstakere 
som tar etter- og videreutdanning 
for å kvalifi sere seg innenfor sitt 
fagområde. Etter LOs og YS’ opp-
fatning er det sentrale punktet 
hvordan en finansieringsordning 
skal kunne allmenngjøres, ikke 
om en slik ordning skal etableres. 
Stortinget har allerede vedtatt 
regler om individuell rett til permi-
sjon ved etter- og videreutdanning. 
Denne retten blir fort illusorisk 
så lenge en fi nansieringsordning 
for livsopphold ikke finnes. LOs 
og YS’ representanter viser til at 
man allerede har prøvd å komme 
fram til en fi nansieringsordning 
forhandlingsveien, uten å lykkes. 
Saken må nå derfor fi nne en poli-
tisk løsning. 

Kommuneforbundet går 
videre med hjelpepleierne 

Arbeidet med å lage et nytt forbund 
av Norsk Helse- og Sosialforbund 
(NHS) og Norsk Kommuneforbund 
(NKF) fortsetter, melder nettste-
dene til de to organisasjonene. Den 
første høringsrunden om oppret-
telsen av et nytt storforbund er 
avsluttet. Høringssvarene viser at 
samarbeidet mellom hjelpepleiernes 
forbund og Kommuneforbundet 
fungerer godt. Till itsvalgte og 
medlemmer i begge forbund mener 
dette er nyttig, i følge nettstedene. 
De to organisasjonene fortsetter 
derfor utredningen av et nytt 
storforbund. Visjonen om et slikt 
forbund står fast. Men hørings-
svarene v iser at f lere sentrale 
spørsmål må avklares. Blant disse 
er utformingen av et nytt forbund 
oppdelt i seksjoner. Høringssvarene 
viser også at medlemmene i de to 
forbundene er opptatt av å styrke 
lokalapparatet. 

I tråd med samarbeidsavtalen mel-
lom forbundene, er de ansatte i NHS 
og NKF i gang med et administra-
tivt samarbeid. Det er tidligere 
avholdt en fellessamling med alle 
ansatte, og dette skal nå gjentas 12. 
september 2001. Senere i måneden 
skal de nedsatte arbeidsgruppene 

Det har vært semesterstart på bibliotekarutdanninga ved 
Høgskolen i Oslo. Ledelsen ved Avdeling for Journalis-
tikk, Bibliotek- og Informasjonsfag, med dekan Øyvin 
Frisvold og studieleder Inger Cathrine Spangen i spis-
sen, har foretatt den årlige gambling med å dimensjo-
nere opptaket. For å fylle de 120 studieplassene hvert år, må 
man alltid ta opp et større antall. Man vet at en del faller fra. 
Men i år snubla avdelinga litt i den interne kommunikasjonen, 
og smalt til med 157 nye studenter. Fra en bransje som tørster 
etter flere bibliotekarer kan vi hilse tilbake til avdelinga: Dere 
har en verden å vinne og ikke en student å miste. 

Bibliotekaren snakket med mange av de nye studentene under 
introduksjonsuka på bibliotekstudiet. Vi sitter igjen med et 
inntrykk av studenter som har gjort et bevisst valg av stu-
dium. Det vil ikke overraske oss om de aller fleste fortsetter. 
Frisvold og Spangen kan like gjerne gå til innkjøp av flere 
stoler til klasserommene, det holder neppe å låne dem for en 
stund. Og det vil ikke forundre oss om bibliotekbransjen kom-
mer til å merke mye til denne gjengen i årene som kommer. For 
her var det mange spennende mennesker. 

BF hadde egen stand under flere av åpningsdagene på BIBIN, 
forkortelsen som avdelinga bruker om bibliotek- og informa-
sjonsstudiene. Et ekstra opplag av Bibliotekarens august-num-
mer ble delt ut gratis til de nye studentene, og til mange av de 
“gamle” også. Vi fikk mange spørsmål om forbundets aktivite-
ter, lønnsnivå, forsikringsordninger, forholdet til andre orga-
nisasjoner, m.m. Vi fikk også en del nye medlemmer på stand, 
og en god del som vil vurdere det ut over høsten.  

Overbooking på BIBIN 
ERLING BERGAN 
Redaktør

Trude Hege Bergesen viser nye bibliotekstudenter rundt. - 
Det er mange praktiske ting lærerne ikke forteller om, sier 
hun. (Foto: E. Bergan)
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Aldri har et kull med bibliotekstudenter i 
Oslo vært mer fargerike enn årets nybegyn-
nere. Ikke noe galt sagt om bleke nordmenn 
fra Bodø, Hvaler, Oslo eller Stathelle. Men 

det blir liksom litt mer sus i serken når flere av 
regnbuens farger er representert. Og yrkesgruppa 
vår kan trenge et større innslag av folk med for-
skjellig kulturell bakgrunn. Vi snakket med Betty 
Maria Furrevik og Masoma Khanum om dette, og 
om hvorfor de valgte bibliotekarutdanning. 

- Hvorfor begynte du på bibliotekarutdanninga?

- Bibliotek har alltid vært mitt tilfluktssted siden jeg kom til 
Norge i 1976 fra Brasil. Det var på biblioteket jeg lærte meg 
norsk. Dermed vokste respekten for bøker. Bibliotek har alltid 
vært det stedet jeg drar til når jeg har lyst til å lese, forteller 
Betty. 

- Så bibliotek ble 
innfallsporten til 
det norske sam-
funnet for deg?

- Ja, det fikk stor 
betydning. Jeg 
bodde i Tøsnberg 
den gangen. Jeg 
leste vel ut alle bø-
kene på ungdoms-
avdelinga. I løpet 
av seks måneder 
hadde jeg lært meg 
norsk flytende. 
Jeg fikk ikke 
morsmå l sunder-
visning heller i den 

kommunen. Så dette var en måte for meg å lære det norske 
språket på.

Mens Betty kommer fra Brasil, tilhører familien til Masoma 
hazra, en folkegruppe uten eget land. Moren hennes er født i 
Pakistan, men selv er hun født i Danmark og oppvokst i Norge.

- Du kan si at det er litt komplisert dette med hvor jeg kommer 
fra, sier Masoma unnskyldende. 

- Hva var grunnen til at du begynte på bibliotekarutdan-
ninga?

To nye farger i 
regnbuen
ERLING BERGAN 
Redaktør

legge fram sine utredninger. Og 
25. oktober skal Det sentrale fel-
lesorganet vedta forslag til modell. 
Dette behandles videre i de to for-
bundene, blant annet på fylkesvise 
møter i februar/mars neste år. I 
juni 2002 lager begge forbund sine 
innstillinger til sine respektive 
landsmøter. Spørsmålet om oppret-
telsen av et nytt storforbund skal 
behandles på de to forbundenes 
landsmøter i oktober 2002.

Nytt nettsted for kurs-
behov

Kurstorget er et nytt nettsted for 
melding av kursbehov og innspill 
av nye tilbud. Norgesuniversitetet 
står bak: Her samarbeider kurs-
tilbydere, arbeidslivets organi-
sasjoner (der iblant YS) og be-
drifter om etter- og videreutdan-
ning på høyere nivå. Adressen 
er: www.norgesuniversitetet.no. 
Nettstedet er bygd opp omkring de 
to søkefunksjonene “Finn kurs” 
og “Meld ditt kursbehov”. Klikker 
du på den første knappen fi nner 
du både korte kurs, vekttallsgi-
vende kurs og nettbaserte kurs. 
Tilbyderne er norske utdannings-
institusjoner som tilbyr høyere 
utdanning. “Meld ditt kursbehov” 
vender seg både til enkeltpersoner 
og foretak. Norgesuniversitetet tar 
mål av seg til å formidle kontakt 
med relevante fagmiljøer ved de 
høyere lærestedene. 

Norgesuniversitetet ble etablert 
i fjor sommer, i et samarbeid mel-
lom arbeidsgivernes og arbeidsta-
kernes organisasjoner, foruten 
Universitets- og høgskolerådet 
(UHR). I representantskapet fi nner 
vi blant annet Wenche Paulsrud 
som representant for YS. Vi merker 
oss ellers at bibliotekaren Rannveig 
Egerdal Eidet, nå rådmann i Sørum 
kommune, representerer Kom-
munenes sentral forbund (KS),  
mens UHR er representert ved 
universitetsdirektør Vigdis Moe 
Skarstein ved NTNU, også hun 
tidligere bibliotekar. 

- Jeg tror det er 
godt for brukerne 
å ha et forbilde. 
Og bibliotekbru-
kerne er jo fl er-
kulturelle, sier 
Betty Maria Fur-
revik, opprinnelig 
fra Brasil. (Foto: 
E. Bergan)
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- Da jeg begynte på skolen hatet jeg bøker. Jeg forstod ingen-
ting av dem. Men læreren min insisterte, så etter hvert be-
gynte jeg å lese litt. Da begynte jeg å like det og oppdaget at 
det var muligheter på muligheter. Da jeg først ble presentert 
for bøkene, så åpnet det seg en hel verden for meg. På bibliote-
ket var det så stille og fredelig. Det ga meg en indre sinnsro. 

Jeg vil gjerne vite om de ser for seg at de kan spille en spesiell 
rolle i bibliotekene, fordi de har en annen kulturell bakgrunn. 
Betty nikker og sier at hun tror de kan bidra med kunnskap og 
meninger der bibliotekene skal ha flerkulturelle tilbud. 

- Og så tror jeg det er godt for brukerne å ha et forbilde, og 
bibliotekbrukerne er jo flerkulturelle. Kanskje vi kan bidra til 
at flere blir glad i litteratur. Jeg tror at vi kan gjøre en bra 
jobb, på lik linje med andre bibliotekarer selvfølgelig, presise-
rer Betty. 

- Jeg tror de med fremmed bakgrunn kanskje vil komme mer 
til meg, fordi jeg har svart hår og brune øyne og kan forstå 
litt mer av det de sier når de henvender seg til et bibliotek. 
Kanskje jeg kan bidra til at de får mer ut av biblioteket, legger 
Masoma til. 

- Er du redd for at norske nordmenn kommer i mindre grad til 
deg, når du jobber som bibliotekar?

- Nei, overhodet ikke. I tillegg til persisk og urdu snakker 
jeg flytende norsk. Så det burde ikke være noe problem, sier 
Masoma, som gjerne jobber på Deichmanske bibliotek eller et 
annet folkebibliotek når hun er ferdig med studiene. 

- Regner dere med noen spesielle problemer i løpet av studiet, 
fordi du har en annen kulturell bakgrunn?

- Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det er spennende både for 
norske og for meg at vi har en flerkulturell studentgruppe, 
at vi kommer fra forskjellig verdensdeler. Det vil sikkert bare 
styrke miljøet her. Jeg tror ikke rasismen er så utbredt blant 
folk som er litt mer intellektuelle, sammenlignet med andre 
grupper. Jeg har ikke møtt noen problemer her hittil og tror 
ikke det vil bli noen heller, sier Betty. Masoma nikker, før 
de begge forsvinner inn til ny forelesning med regnbue-kullet 
sitt igjen.   

Litteratur fra randsonen

Hvorfor mislikte Hegel å skrive 
forord? Hvem skrev den første 
fotnoten? Hva er forholdet mellom 
astma og litteratur? Svaret på disse 
spørsmålene er å finne i en ny 
bok som Spartacus forlag gir ut i 
høst. [Sic] er forfattet av Eivind 
Røssaak. Over 300 sider boltrer 
Røssaak seg i fotnoter, forord, 
titler, pseudonymer, sjangerbenev-
nelser, kommentarer, eksegeser 
og paranteser fra litteraturens og 
kunsthistoriens verden. Målet har 
vært å skrive en annerledes litte-
raturhistorie, basert på rariteter fra 
litteraturens randsoner. Resultatet 
er 899 fragmenter, samlet i én bok 
og titulert sic. “Det er blitt en 
ettertenksom bok. Vi har nettopp 
lagt bak oss et århundre der vi 
utprøvde alle former for alternative 
uttrykk, og spørsmålet som melder 
seg er: Hvordan skal vi skrive etter 
dette? ”, sier forfatteren. Boka 
slippes 10. september.

Statlig samling i løpet av 
neste år

Det er som kjent bestemt at Statens 
bibliotektilsyn, Riksbibliotektje-
nesten og Norsk museumsutvik-
l ing skal bl i slått sammen t il 
en ny institusjon. Nå har også 
institusjonene selv innsett at dette 
kommer til å skje, og kunngjør 
likelydende meldinger på hjem-
mesidene sine. Av disse går det 
fram at Kulturdepartementet vil 
redegjøre for hvordan arbeidet med 
etableringen av den nye institusjo-
nen skal legges opp i budsjettpro-
posisjonen for 2002 som kommer 
11. oktober. Men institusjonene 
har allerede fått informasjon om at 
prosessen vil bli sett i gang raskt, 
og at departementet tar sikte på 
at hele omstillinga fra tre adskilte 
institusjoner til et nytt samlende 
organ skal vere gjennomført i løpet 
av 2002. 

Det var i stortingsmeldinga om 
arkiv, bibl iotek og museum, 

- Da jeg ble pre-
sentert for bøkene, 
åpnet det seg en 
hel verden for meg. 
På biblioteket var 
det så stille og frede-
lig. Det ga meg en 
indre sinnsro, fortel-
ler Masoma Khanum. 
Hun er oppvokst i 
Norge, men familien 
tilhører folkegrup-
pen hazra. (Foto: E. 
Bergan) 
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Kanskje de begge ble flasket opp med store 
doser bibliotekinteresse hjemmefra. Eller 
muligens sto de på hver sin side av Oslo-
fjorden og ropte “La oss begynne på bibli-

otekhøgskolen!” til hverandre. Fakta er i hvert 
fall at Sigrid Fagerheim Henriksen fra Hvaler og 
Gerd Berget fra Stathelle hadde funnet tonen da 
vi møtte dem på deres andre dag som biblio-
tekarstudenter på Høgskolen i Oslo. De vandret 
sammen i faddergruppa si og delte kommentarer 
med hverandre underveis. Vi spurte dem hvorfor 
de i det hele tatt hadde begynt på bibliotekarut-
danninga.

- Jeg er veldig glad i å lese bøker og vil gjerne lære andre i å 
bli like glad i bøker som meg. Og så har jeg lyst til å formidle 
kunnskap og informasjon i det hele tatt, hjelpe folk til å finne 
informasjonen de trenger når de jobber med oppgaver. Jeg er i 
det hele tatt glad i bøker og vil lære andre leseglede, forteller 
Gerd. 

- Har noen av dere jobbet i bibliotek?

- Nei, jeg har ikke jobba i bibliotek før. Men jeg har faktisk en 
mor som er bibliotekar på en videregående skole i Fredrikstad, 
innrømmer Sigrid.

- Var det hun som fikk deg til å starte på bibliotekarutdan-
ninga?

- Nei da. Jeg er også veldig glad i å lese bøker. Jeg prøvde et 
år med film på folkehøgskole i Kristiansand og fant ut at film 
ikke var noe for meg. Da fikk jeg lyst til å prøve på noe helt 
nytt. Siden jeg er glad i bøker, følte jeg at bibliotekarutdan-
ninga var noe å satse på.  

Gerd legger til at også hennes mor har jobbet i bibliotek. Selv 
om hun ikke gjør det nå lenger, har nok påvirkninga vært til 
stede. Og da Gerd gikk på ungdomsskolen var hun med på en 
elevordning som innebar at hun jobba tre år i skolebiblioteket. 
Det var såpass artig at hun siden har tenkt på å ta bibliotekar-
utdanninga. 

- Hvordan står det til med interessen for IKT? Er dere dataner-
der?

- Jeg er vel sånn passe glad i data. Det er greitt nok. Men noen 
nerd er jeg ikke, sier Sigrid. 

- Jeg syns data er morsomt, legger Gerd til. - Jeg har lyst til å 
lære mer, bruke internett og finne fram i ting.

- Dette er deres andre dag som bibliotekarstudenter. Hvordan 
liker dere introduksjonsopplegget på JBI?

Gerd og Sigrid er i gang

ERLING BERGAN 
Redaktør

St.meld. nr.22 (1999-2000), at 
Kulturdepartementet signaliserte 
at de ville etablere et nytt organ for 
arkiv, bibliotek og museum, under 
navnet ABM-utvikling. Departe-
mentet tok sikte på å integrere 
Statens bibliotektilsyn og Norsk 
museumsutvikling i det nye orga-
net. Under behandlinga i Stortin-
get kom det en merknad om at 
Riksbibliotektjenesten også måtte 
tas med når det nye organet skulle 
etableres. 

Kulturdepartementet og Kirke-, 
utdannings- og forskningsdeparte-
mentet har ført forhandlinger om 
hvordan Stortingets intensjoner 
skal følges opp. Nå er det altså 
bestemt at de tre enhetene skal 
integreres i en ny institusjon, og at 
planen for gjennomføring av dette 
vil komme i budsjettproposisjonen 
for 2002.

Tre anbud konkurrerer om 
nasjonal kunnskapsbase

Kulturdepartementet hadde fått 
inn fire anbud om å levere en 
nasjonal kunnskapsbase, da fristen 
gikk ut 20. august. Tre av anbudene 
er godkjent for vurdering, mens det 
fjerde er avvist pga. formelle feil. 
Anbudskonkurransen ble utlyst 
20. juni i henhold til Regjeringens 
beslutning om å sikre Norge en na-
sjonal kunnskapsbase for bibliotek- 
og undervisningssektoren. Staten 
vil som en toårig prøveordning 
kjøpe tilgang til en slik base.

De tre godkjente tilbyderne er 
Kunnskapsforlaget, Ementor, og 
en samarbeidsgruppe bestående 
av Cappelen Forlag, Det Norske 
Samlaget, Schibsted Multimedia, 
Norsk Rikskringkasting og Nasjo-
nalbiblioteket. Den fjerde, som 
altså ble avv ist, var Inst itutt 
for sammenl iknende pol it ikk, 
Universitetet i Bergen. 

- Anbudene vil få en grundig og 
rask behandling, sier kulturminis-
ter Ellen Horn. Hun understreker at 
en nasjonal kunnskapsbase har stor 
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- Det har vært veldig mye opplegg, særlig med vekt på å bli 
kjent i klassen og med skolen. Vi har fått mye informasjon og 
blitt godt kjent. Jeg var kanskje mest fornøyd med dagen i 
dag. Da var det mange som snakket fag, vi fikk forelesninger 
og fikk et inntrykk av hvordan det vil være å studere her.

- Dere har hatt forelesninger allerede?

- Ja, det var en om litteraturhistorie og en om kommunika-
sjon, blant annet. Veldig morsomt, med gode forelesere. Vi får 
litt mer peiling på hva vi skal gjøre og hva vi skal lære. 

- Og i dag har en gjeng faddere vist dere rundt på JBI og resten 
av høgskoleområdet på Bislet?

- Det er stort og vanskelig å finne fram, sier Sigrid og legger 
til at de nok kommer inn i det etter hvert. 

Når jeg spør om de kjente noe til Bibliotekarforbundet før de 
møtte oss på stand, må de medgi at de ikke kan huske det. Men 
Gerd tror hun kanskje har sett bladene våre blant mye annet 
bibliotekstoff hjemme hos mamma. 

- Har dere noen tanker om fagorganisering, eller er det for tid-
lig å tenke på det? 

- Jeg tror det er viktig at man har slike organisasjoner hvor 
man kan diskutere saker og ta opp ting man vil forbedre. Jeg 
synes det er veldig bra at dette blir gjort, sier Gerd. 

- Hva er neste post på timeplanen i dag?

- Jeg tror vi skal ha noe dataøving. Vi skal visst sende våre 
første emailer som bibliotekstudenter, avslutter Sigrid, før de 
begge skynder seg inn til de andre i gruppa si. Nå er de i 
gang… 

betydning for et lite språksamfunn 
som det norske. Siden det er of-
fentlige aktører med tilknytning 
til Kulturdepartementet blant til-
byderne, har Kirke-,utdannings- og 
forskningsdepartementet tatt over 
ansvaret for det videre arbeidet 
med anbudene.

KUF har satt ned en hurtigarbei-
dende komite for å sikre best mulig 
evaluering av de tre anbudene som 
har kommet inn på utvikling av 
Nasjonal kunnskapsbase. Komiteen 
skal gi innstilling til departemen-
tet. Evalueringskomiteen ledes av 
professor dr. juris Jon Bing. I komi-
teen har han med seg lektor Espen 
Angermo ved Nesodden videregå-
ende skole, NBF-leder Frode Bak-
ken, førstekonsulent Espen Børset i 
Nærings- og handelsdepartementet 
og rådgiver Johanne Kierulf ved 
Riksbibliotektjenesten. 

Ny redaktør for Bibliotek-
nett Norge

Jannicke Røgler heter den nye 
web-redaktøren for Biblioteknett 
Norge. Hun begynte hos Statens 
bibliotektilsyn 20. august. Røgler 
har erfaring fra både folke- og 
fagbiblioteksektoren, og kommer 
nå fra stilling som avdelingsbiblio-
tekar ved Forsvarets kompetanse-
senter for internasjonal virksomhet 
(FOKIV). Foregående redaktør, 
Anett Kolstad, har dermed avsluttet 
sitt engasjement ved Biblioteknett 
Norge. Kolstad har nå begynt i 
plan- og utviklingsavdelinga ved 
Deichmanske bibliotek.

Fagforeningsledere i inn-
tektstoppen

De siste årene har toppene i norsk 
fagbevegelse tatt lange skr itt 
oppover lønnsstatistikken. Sta-
vanger Aftenblad presenterte 13. 
august en liste som viser at 13 
fagforeningstopper tjener mer enn 
dobbelt så mye som snittlønna blant 
sine egne medlemmer. Øverst troner 

Sigrid Fagerheim Henriksen fra Hvaler og Gerd Berget fra Stathelle hadde funnet tonen 
da vi møtte dem på deres andre dag som bibliotekarstudenter på Høgskolen i Oslo. 
Begge har mødre som jobber eller har jobbet i bibliotek. (Foto: E. Bergan)
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Robert Bergh fra Bodø har de siste tre åra 
snakket om å starte på bibliotekarutdan-
ninga. Nå har han omsider gjort det, sammen 
med flere menn enn det noen gang har be-

gynt på dette studiet. Etter et par dager på Bislet 
har han ikke tatt skrekken. Tvert imot synes han 
det virker spennende. Så visste han da også mer 
enn de fleste hva han gikk til.

- Jeg har til sammen jobbet tre år i bibliotek, så jeg har dannet 
meg et inntrykk av hva bibliotekarer gjør, ja. 

- Hvorfor begynte du på bibliotekarutdanninga?

- Først og fremst fordi jeg har snakket om det i såpass mange 
år. Jeg har jobbet i to skolebibliotek og folkebiblioteket i Bodø, 
til sammen 3 år i bibliotek, og snakket om å ta utdanninga hele 
tiden. Nå passet det bra å begynne, for jeg har en arbeidsgiver 
som betaler skolen for meg. 

- Arbeidsgiver betaler deg for å gå på bibliotekarutdanninga?

- Ja. Jeg har jobbet i arkivet i Norges Bondelag siden årsskiftet, 
og gjør det ennå. De har et slikt tilbud med å kunne ta utdan-
ning mens man er i jobb. Så jeg får dekket stort sett alle utgif-
ter av Bondelaget. 

- Da er du vel bundet til å måtte jobbe der en viss tid etter 
studiet?

- Jeg vet det er vanlig, men har ikke fått noe beskjed om bin-
dingstid ennå. Hvor mye jeg må jobbe mens jeg studerer, er 
heller ikke fastsatt. Foreløpig har jeg en uke permisjon med 
lønn, for å komme i gang med studiet. 

- Ønsker du å fortsette i arkivet i Bondelaget etter studiet 
også?

- Når jeg er ferdig utdanna vil jeg nok ikke det, hvis jeg ikke 
blir pålagt det for en stund da.
 
- Det er større andel gutter på kullet ditt enn det vi har vært 
vant til. Er det en fordel, syns du?

- Jeg vet ikke. Det er klart det er positivt at det kommer flere 
gutter inn på denne utdanninga. Det har vel tradisjonelt vært 
mer av en jente-utdanning. Og det er jo ingen grunn til å legge 
skjul på at det er en stor overvekt kvinnelige bibliotekarer. 
Sånn sett er det positivt. Men for meg har det ingenting å si. 

- Hva sier kameratene dine til at du begynner på bibliotekar-
utdanninga?

- Jeg har fått spørsmål om det ikke er litt kjedelig å gå her. Da 

En av gutta
ERLING BERGAN 
Redaktør

president Hans Petter Aarseth i Den 
norsk lægeforening, med 850.000 
kroner i årslønn. Tett etter følger 
Gerd-Liv Vallas 838.000. Gjen-
nomsnittslønn for LO-medlemmer 
er 298.000 kroner. På de neste 
plassene kommer NOPEF-leder Leif 
Sande med 830.000 kroner, Kom-
muneforbundets Jan Davidsen med 
696.500 og Sture Arntzen i Handel 
og Kontor med 684.500 kroner i 
årslønn. 

Landets sjette best betalte fagfore-
ningstopp er leder Randi Bjørgen i 
Yrkesorganisasjonenes Sentralfor-
bund (YS), som etter LO er den nest 
største hovedsammenslutningen 
av arbeidstakerorganisasjoner. 
Lavtlønte lærere og sykepleiere 
velger å lønne sine tillitsvalgte 
godt. Sykepleiernes leder Bente 
Slaatten og lærerlagets leder Helga 
Hjetland er henholdsvis nummer 
syv og ni på lønnsoversikten som 
omfatter så å si alle de større samt 
noen av de små fagforeningene. 
Leder i Norsk Lærerlag Helga Hjet-
land tjener 656.000 kroner i året. 
Medlemmene i NL har en gjen-
nomsnittslønn på rundt 300.000 
kroner. 

På den, i denne sammenhengen, 
mer nøkterne s iden, f inner v i 
forbundsleder Jens Hoel i Hotell- og 
restaurantarbeiderforbundet med 
390.000, og leder for Transportar-
beiderforbundet Per Østvold med 
sine 379.500 i årslønn. For egen del 
kan vi føye til at Bibliotekarforbun-
dets leder har en årslønn på 310.900 
kroner, altså et meget nøkternt 
beløp i denne sammenheng. 

BF med åpent møte om 
Deichman 

Onsdag 12. september arrangerer 
BFs fylkeslag i Oslo/Akershus og BFs 
lokallag på Deichmanske bibliotek 
et åpnet møte om ”Nye Deich-
manske bibliotek på Vestbanen”.

Stedet er Foredragssalen på nåvæ-
rende Deichmanske bibliotek på 
Hammersborg. Hovedinnleder er 



... spaltelangs ...

... spaltelangs ...

Bibliotekaren       Nr 9/200111

prøver jeg å forklare at det foregår ganske mye mer på biblio-
tek enn det du ser, og at det ganske morsomt.

- Nå har du vært gjennom tre introduksjonsdager. Hvordan er 
inntrykket ditt av studiet så langt?

- Veldig bra, veldig positivt. Skolen virker bra, det ser ut til 
å være hyggelige studieveiledere og forelesere her. Og ikke 
minst har jeg inntrykk av at det er masse hyggelige folk i den 
klassen jeg har kommet i.

- Det er flere som har begynt på bibliotekarstudiet i Oslo nå 
enn noen gang før. Klassene er i største laget?

 
- Jeg tror klassen min er på nærmere 40 personer. Det er større 
enn en vanlig klasse i videregående skole. Men dette er jo en 
høgskole med forelesninger, så jeg har ikke noe problem med 
størrelsen.

- Hvordan stiller du på IT-området? 

- Jeg har gått ett år på datalinje på videregående skole. Og så 
har jeg sittet tilstrekkelig lenge foran skjermen både hjemme 
og på jobb, så da lærer man ganske masse. Jeg anser meg for å 
ha ganske gode IT-kunnskaper egentlig. 

- Hvilket forhold har du til skjønnlitteratur?

- Jeg leste veldig mye skjønnlitteratur før. Nå i de senere årene 
har det blitt mer faglitteratur. Jeg har ikke noen god forkla-
ring på hvorfor det har blitt sånn. Men jeg leser skjønnlitera-
tur nå også, det gjør jeg. 

- Kjente du til Bibliotekarforbundet før du møtte oss på stand 
her?

- Jeg vet at det er fagforeninga for bibliotekarer. Noe inn-
gående kjennskap til BF, hva det innebærer å være medlem, 
hvilke fordeler det gir og slikt, det hadde jeg ikke. Men jeg har 
som sagt jobba tre år i bibliotek, så akkurat den informasjonen 
har jeg greidd å få med meg.

- Gleder du deg til fortsettelsen?

- Ja, definitivt. Det kan bli veldig spennende. Og veldig lære-
rikt, ikke minst. Jeg tror dette skal gå bra.  

Oslos biblioteksjef Liv Sæteren, 
som skal fortelle om hvilke visjoner 
de har for det nye biblioteket. 
Det er også innledninger av NBF-
leder Frode Bakken og bibliotek-
professor Ragnar Audunson ved 
Høgskolen i Oslo. En ansatt ved 
Deichmanske bibliotek har innlegg 
om visjoner og utfordringer for 
”Det nye Deichmanske bibliotek”. 
Også kulturbyråden i Oslo, Trine 
Skei Grande, deltar på møtet.

Flere på biblioteket, uten å 
låne mer

Folkebibliotekene har i løpet av 
90-tallet hatt en økning i besøket 
med over 25 %, fra 17,5 millioner i 
1990 til 22 millioner i 2000. Bare fra 
1999 til 2000 økte besøket med mer 
enn 700 000. Disse tallene kommer 
fram i årboka Bibliotek 2001 - med 
bibliotekstatistikken 2000, utgitt av 
Statens bibliotektilsyn. Trenden 
mot biblioteket som noe mer enn 
bare “en plass å låne bøker” er 
klar. Biblioteket blir i større og 
større grad brukt som møteplass, til 
internettsurfi ng, videreutdanning, 
osv, enn det som har vært vanlig 
tidligere. Økningen i besøkstallet 
fører neml ig ikke t il l ike stor 
økning i utlånet. Det har ligget 
stabilt på rundt fem enheter per 
nordmann gjennom hele 90-tallet. I 
2000 lånte Ola og Kari 5,21 enheter 
hver, mot 5,17 i 1999. 

Hva man låner på bibl iotekene 
er derimot i dramatisk endring. 
Snart er en fjerdedel av alt som blir 
lånt ut på biblioteket ikkje bøker. 
Lydbøker, musikkplater, cd-rom 
og video stod i 2000 for 21,6 % 
av utlånet, mens det i 1991 bare 
stod for 4,4 %. “At vi står foran en 
liten revolusjon i folks lånevaner 
skjønner man når man ser denne 
økningen i sammenheng med be-
standen av de ulike medietypene 
i bibliotekene”, skriver Statens 
bibliotektilsyn i en pressemelding. 
Bøker utgjør nemlig fremdles 96,5 
prosent av den totale bestanden i 
norske folkebibliotek. Omløpsfarten 
til de “nye” media var da også 

- Det er klart det 
er positivt at det 
kommer fl ere gutter 
inn på denne ut-
danninga. Det har 
vel tradisjonelt vært 
mer av en jente-
utdanning, sier Ro-
bert Bergh. Men for 
hans egen del spiller 
kjønnsfordelinga på 
studiet ingen rolle. 
(Foto: E. Bergan)
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Siri Tidemann-Andersen har nettopp begynt 
på det tredje året av bibliotekarutdanninga 
ved Høgskolen i Oslo. Uka før hennes egen 
semesterstart var hun travelt opptatt med å 

ta vel i mot de nye førsteårsstudentene, sammen 
med 10 andre faddere. Som leder av studentut-
valget ved bibliotekarutdanninga følte hun nok et 
ekstra ansvar for at dette skulle gå bra. Og det 
gjorde det vel?

- Jeg er veldig fornøyd, blant annet med at vi har såpass mange 
som 11 faddere i år. Det ser ut til at dette har fungert, men vi 
får vente å se på evalueringa. Vi har i alle fall prøvd å prate 
med de nye studentene, svare på spørsmål, hjelpe dem med å 
finne det de trenger og komme dit de skal. Jeg tror det er vik-
tig, så de føler seg velkomne. Det er lett å føle seg bortgjemt og 
glemt her.

- Det er ikke første gang dere har fadderordning på BIBIN?

- Nei, det har vært et opplegg før også, men alt for få har vært 
interessert i å være faddere, rett og slett. Det har blitt for stor 
belastning på de få som har stilt opp. I år satsa vi på å rekrut-
tere faddere litt tidligere på sommeren. Nå tror jeg det har gått 
seg til og at vi klarer å fortsette. 

- Hvilke andre aktiviteter har studentutvalget?

- Jeg ble valgt som studentutvalgsleder på allmøtet i fjor høst. 
Nå har vi brukt et år på å bygge opp et reelt fungerende 
student utvalg. Tidligere var det kanskje ikke så mye mer enn 
møter. Det er ikke lett å få i gang ting. Vi har prøvd å arrangere 
en fagdag, uten at vi fikk det helt til. Vi prøver på nytt i år. 
Da er vi avhengig av flere engasjerte krefter blant de nye stu-
dentene. Det er  en av grunnene til at vi har satset såpass på 
en ordentlig fadderordning, sånn at vi kan huke tak i folk og 
prate med dem. Å få med studenter som har lyst til å sitte i 
studentutvalget er viktig. Vi må få med folk som er engasjert 
til å gjøre noe, både i studentutvalget og i kontaktutvalgene.

- Hva er kontaktutvalg?

- Det er organ til å ta opp faglige spørsmål innen hvert av 
fagområdene i utdanninga. Her møter alle lærerne innen fag-
området, og studentene har sine representanter. I kontaktut-
valgene kan vi for eksempel ta opp ting vi er misfornøyd med 
i undervisninga. Det er viktig at de får en funksjon, at det 
blir fremma reelle saker der. Dette må være en prioritert opp-
gave. Selv om studentutvalget ikke er direkte representert i 
kontaktutvalgene, må vi bidra til at dette blir prioritert av stu-
dentene. 

ERLING BERGAN 
Redaktør

En reflektert leder av studentutvalget

- Avhengig av 
engasjerte krefter

mange ganger større enn omløps-
farten til bøker, for video så mye 
som 1334 % (!) større.

Men det er ingenting som tyder 
på at vi ikke leser bøker lenger. 
Utlånet av barnebøker gikk ned 
med 154 153 frå 1999 til 2000, en 
nedgang på 2 % til 7,49 millioner, 
mens utlånet av bøker til voksne 
steg med 18 726, til 10,89 millioner. 
Samtidig ble det lånt 1,15 million 
lydbøker, noe som representerer en 
økning på 15 % fra året før.

Tallet på bibliotek med Internett-
tilgang for publikum var i 2000 på 
96 %. “IT har vært et satsingsom-
råde for folkebibliotekene gjennom 
hele 90-talet, og dette tallet viser 
at man har lykkes med strategien”, 
skriver Statens bibliotektilsyn. 

Stavanger søker etter ny 
kulturhussjef

Stillingen som kulturhussjef ved 
Sølvberget i Stavanger er nå lyst 
ledig. Kulturhuset er et eget Kom-
munalt foretak (KF) og inkluderer 
Stavanger bibliotek og felles sjef 
med Rogaland fylkesbibl iotek. 
Dette er altså samtidig en utlys-
ning av stillingene som bibliotek-
sjef ved Stavanger bibliotek og 
fylkesbibl ioteksjef i Rogaland. 
Stillingen er utlyst uten krav til 
bibliotekfaglig kompetanse og den 
er en åremålstilling i 6 år, med 
mulighet for forlengelse i 6 år til. 

Forholdet mellom Stavanger biblio-
tek og Rogaland fylkesbibliotek 
er i en forhandlingssitasjon om 
eventuell deling av de to bibliotek-
sjefstillingene. Foreløpig har ikke 
forhandlingene gitt noe resultat. 
I annonseteksten heter det blant 
annet: “Foretakets daglige leder er 
ansvarlig for driften av Sølvberget, 
Stavanger Kulturhus, som i dag 
består av bibliotek, programavde-
l ing, samt informasjonstorg og 
serviceavdeling. Til sammen utgjør 
denne virksomheten ca 60 årsverk, 
hvorav snaut 50 årsverk er knyttet 
til Stavangers aktive bibliotek.” og 
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- Er studentutvalget representert i avdelingsstyret for JBI?

- Vi har vår egen representant, Geir Karlsen, valgt av allmøtet. 
Og Geir sitter også i arbeidsutvalget i studentutvalget. For tida 
er jeg vara til avdelingsstyret. 

- Hva slags inntrykk har du av de nye studentene?

- De er mange! Jeg har inntrykk av at det er mange av dem som 
har stor interesse for litteratur og kunst, i hvert fall i de klas-
sene jeg har vært i kontakt med. Kanskje det nye kullet er noe 
yngre enn de har vært tidligere. Det er bra. Det blir spennende 
å se om de blir et engasjert kull. Det er selvfølgelig også vår 
oppgave å bidra til at de får noe å bli engasjert i her. 

- Er det vanskelig å lage noe studentmiljø spesielt for bibliote-
karstudentene på Bislet, fordi det er så mange andre studenter 
her?

- Ja, jeg vet ikke om det har så mye med det å gjøre. Det vi 
merka i fjor var at det er mange som har barn, mange som har 
familie. Da er det klart at du har andre forpliktelser og kan-
skje kan ha vansker med å gå ut og ta en øl eller være på et 
seminar som begynner klokka seks. Da er du mer interessert i å 
kunne dra hjem når du er ferdig for dagen. Så jeg tror kanskje 
at at  det høye alderssnitt vi har hatt i forhold til andre utdan-
ninger kan ha gjort det litt vanskeligere å få i gang studen-
taktiviteter på BIBIN. �

lenger ned heter det: “Kulturhus-
sjefstillingen er for tiden kombinert 
med stillingen som biblioteksjef, 
hvor ansvaret for Fylkesbiblioteket 
i Rogaland med ca. 6 årsverk for 
tiden inngår. Organiseringen av 
ledelsen av Sølvberget er imidlertid 
under vurdering, og behovet for en 
egen stilling som biblioteksjef vil 
inngå i denne vurderingen. Styret 
vil i forbindelse med ansettelsen 
av daglig leder avgjøre om denne 
stillingen fortsatt skal kombineres 
med funksjonen som biblioteksjef, 
eller om de to funksjonene skal 
deles på to st ill inger.  Søkere 
bes gjøre oppmerksom på om 
de primært er interessert i 
stillingen som daglig leder eller 
i kombinasjonsstill ingen daglig 
leder/biblioteksjef.”

Om kvalifikasjonene heter det i 
utlysningen: “Vi søker etter en 
person som har lederegenskaper, 
er engasjert i kulturutvikling og 
som evner å samarbeid på tvers 
av etablerte skillelinjer. Vi ser for 
oss at den rette søkeren er kreativ, 
har relevant erfaring og kan vise 
til oppnådde resultater enten fra 
kulturutvikling innen offentlig 
sektor, fra lignende virksomhet 
i det sivile samfunn og/eller fra 
næringslivet.”

Denne utlysninga l igger altså i 
spenningsfeltet rundt lovbestemte 
kvalifikasjonskrav til stillinger. 
For biblioteklova krever i utgangs-
punktet fagutdannelse hos både 
folke- og fylkesbiblioteksjefer. For 
sistnevnte gir lova ingen dispen-
sasjonsmuligheter, mens det for 
folkebibliotek kan åpnes for at “i 
enkelte større kommuner kan det 
være grunnlag for å fravike regelen 
om bibl iotekfagl ig kompetanse 
for bibl ioteksjefen dersom det 
kan godtgjøres at det aktuelle 
folkebibl iotek er s ikret stabil 
bibl iotekfagl ig kompetanse på 
annen måte”, som det heter i for-
skriftene til loven. I tillegg er 
det grunn til å merke seg at selve 
lovbestemmelsene kan stå for 
fall, om depar tementet følger 
opp Stortingets ønske om dette 
tidligere i år. 

Siri Tidemann-Andersen er tredjeårsstudent på bibliotekar-
utdanninga i Oslo. Som studentutvalgsleder følte hun ansvar 
for å få fadderordninga godt i gang. Og hun har grunn til å 
være fornøyd etter semesterstart. (Foto: E. Bergan)
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- Det ser ut også ut til å være større andel gutter på det nye 
kullet enn vi har vært vant med tidligere. Er det en fordel?

- Det er kjempebra. Det er viktg å få inn flere perspektiver. 
Kanskje gutta myker opp miljøet litt? 

- Hva tror du grunnen er til at flere gutter søker bibliotekar-
studiet nå?

- Mange av gutta kommer nok fordi det er mer datafag i studiet 
nå. Den nye studieplanen har gitt flere timer til blant annet 
databasemodellering. Slikt tiltrekker gutter, det er jeg ganske 
sikker på. Samtidig kan det være en trend, at ungdom ser at 
bibliotekarer kan brukes til mye, at de ikke bare jobber i fol-
kebibliotek, at en ferdig utdanna bibliotekar har mange mulig-
heter. Dette tiltrekker nok også gutter. 

- Har du som studentutvalgsleder god kontak med bibliotek-
bransjen og bibliotekarer ute i yrket?

- Vi har dessverre ikke hatt noe kontakt å snakke om. Det har 
vært dårlig fra begge sider, tror jeg. Ingen har tatt initiativ. 
Dette må vi prøve å gjøre noe med nå. Når Bibliotekarforbundet 
nå ønsker å få i gang samarbeid, så bør vi også kunne legge 
til rette og informere om det på en helt annen måte enn det 
vi har gjort. Jeg tror blant annet det er viktig å kunne ta opp 
og diskutere bibliotekpolitiske spørsmål. Det går jo 350 kom-
mende bibliotekarer her, og vi skal ut i yrkeslivet og finne vår 
rolle. Da er det viktig at vi forbereder oss på det i studietida. 
Så må også Bibliotekarforbundet legge til rette for at en sånn 
kontakt kan opprettholdes og sørge for at vi blir inkludert i 
ting forbundet driver med. 

- Du stiller til gjenvalg som leder av studentutvalget?

- Det gjør jeg, Men kommer det noen andre og sier at de har 
lyst, vil jeg se på det som kjempepositivt og kanskje stille som 
nestleder i stedet, for å gi støtte. Nå går jeg siste året og da må 
man finne nye folk som kan bære dette videre. Hvis noen har 
lyst til å stille nå, så er det bra. 

�

Cool Cash and Competencies 

Under årets IFLA-konferanse i 
Boston, var danske BF for første 
gang representert på den såkalte 
Poster Session. Under titlen Cool 
Cash and Competencies fortalte BF på 
plakater og i en spesielt utarbeidet 
engelskspråklig brosjyre om arbei-
det i BF og blant BFs tillitsvalgte 
med kompetanseutvikling og den 
såkalte “Ny løn”, og sammenhengen 
i dette arbeidet. Med fra danske BF 
var leder Jakob Winding, nestleder 
Mette Kjeldsen Sloth og medlem av 
hovedbestyrelsen Elin Bjerregaard, 
foruten Jesper Laursen og Bruno 
Pedersen fra sekretariatet. 

IFLA-konferensen i år var tidenes 
største, med over 5000 deltakere 
fra mer enn 150 land. Danske BF 
sier selv at de merket stor pågang 
på sin Poster Session, og at det 
var mange som var interessert i 
arbeidet med kompetanseutvikling 
og sammenhengen til arbeidet 
med “Ny løn”. Dette til tross for 
at den danske fagforeningsmodel-
len for bibl iotekarer er ganske 
spesiell, sammenlignet med resten 
av verden. Mange besøkende skal 
ha vært både nysgerrige og misun-
nelige over hva danske BF arbei-
der med og hvilke resultater de 
oppnår.

Danske BF melder at de uten tvil 
vil delta også på kommende IFLA-
konferanser, med opplegg,  bro-
sjyrer eller utstillinger om sine 
egne kjerneaktiviteter. Det ligger 
allerede konkrete planer for IFLA-
konferansen i Glasgow i 2002.

Amerikanske bibliotekar-
lønninger

Det amerikanske tidsskriftet Wor-
king Woman hadde i august 2001 
en undersøkelse av lønninger for 
kvinner. Den viste at referanse-
bibliotekarer har en årlig gjen-
nomsnittslønn på 44.181 US Dol-
lar. Videre var gjennomsnitts-
lønna for ledende referansebiblio-
tekarer på 58.463 US Dollar, ledende 

- Vi har dessverre 
ikke hatt noe kon-
takt å snakke 
om med biblio-
tekbransjen. Det 
har vært dårlig fra 
begge sider, sier 
studentutvalgsle-
der Siri Tidemann-
Andersen, som øn-
sker å gjøre noe 
med det nå. (Foto: 
E. Bergan)
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27. august var forbundsstyret i BF samlet til 
sitt tredje styremøte etter vårens landsmøte. 
Og for første gang ble styremøtet arrangert i 
“BF-hovedkvarteret” i Lakkegata. Det ble et 
møte der styret fikk gjort det det skulle, de fikk 
fattet de nødvendige vedtak og oppsummert sta-
tus på en del felt. Likevel var det et styre som har 
et stykke igjen til “den store formen”, for å bruke 
et idrettsuttrykk. 

Det var noen forfall til dette styremøtet, noe som gjorde at 1. 
vara Pippi Døvle Larssen var innkalt. Kontorfullmektig Ingrid 
Sagen fra sekretariatet var også med, for første gang. Saklista 
bestod dels av vedtakssaker, dels av temasaker, pluss de sed-
vanlige referat- og orienteringssakene. 

Dette forbundsstyret er i ferd med å komme skikkelig i gang 
med arbeidet sitt. Styremøtet i august viste at behandling av 
saker som krever vedtak, det håndterer de godt. Men med litt 
for knapp tid til behandlingen av tema-sakene, altså saker der 
styret skal dvele og drøfte uten å fatte vedtak på møtet, ble 
det vanskelig for styret å gjennomgå dem på noen god måte. 
Med andre ord har BF fått seg et godt styre, som fremdeles har 
et stykke igjen til toppformen.

Den første saken styret behandlet, var nedsetting av et orga-
nisasjonsutvalg, i tråd med pålegg landsmøte hadde gitt dem. 
Klaus Jøran Tollan fra Hedmark/Oppland BF ble valgt til leder 
av utvalget, og med seg har han Morten Haugen fra Trøndelag 
BF og Anne Woje fra Østfold BF. Utvalget skal vurdere organi-
sasjonsendringene som ble foretatt på landsmøtet i 2001, og 
eventuelt initiere ytterligere endringer. Det dreier seg om fyl-
keslagenes og det nye landsstyrets funksjon, forholdet mellom 
BFs organisasjon og de tillitsvalgte, m.m. Utvalget skal legge 
fram resultatene av sitt arbeid på landsmøtet i 2003.

Neste sak gjaldt revidering av retningslinjer for økonomiut-
valget, der det var viktig å få føyd til at “Det er naturlig at 
organisasjonssekretæren eller den som har det daglige arbei-
det med regnskapet deltar på utvalgets møter”, dessuten at 
forbundsstyret avgrenser økonomiutvalgets virkeperiode når 
utvalget oppnevnes. Økonomiutavlget har til oppgave å være 
rådgivende i forbundets økonomiarbeid, bidra i utarbeiding av 
budsjett og fungere som forbundets forhandlingsutvalg over-
for forbundets egne ansatte.

Så var det vedtak av nytt reisereglement for BF. Her var det 
foreslått et felles reglement for BFs ansatte og tillitsvalgte, 
som en forkorta form av statens reiseregulativ, og med mer 
nøkterne satser enn det staten opererer med. Etter at forskjel-
lige sider ved saken var drøftet, fattet styret vedtak om et 
reglement som nå blir gjeldende fram til 31. august 2003. Du 
finner det gjengitt i dette nummeret av Bibliotekaren. �

Styret fi nner formen

ERLING BERGAN 
Redaktør

bibl iotekarer i den medisinske 
bransjen lå på 97.472 US dollar, 
internett/intranett-ansvarl ige 
lå på 97.000 US dollar, ledende 
bibl iotekarer i advokatfirma lå 
på 111.825 US dollar og endelig 
bibliotekarer som var direktører 
fi kk gjennomsnittlig 136.422 US 
Dollar. 

Oppslag i internett-baserte lønns-
oversikter, som for eksempel 
www.salary.com, bekrefter dette 
nivået. En vanl ig bibl iotekar-
stilling i f.eks. Boston-området 
i Massachusetts, har en g jen-
nomsnittslønn på 42.534 US dollar. 
Men at gjennomsnittslønninger i 
USA dekker over store variasjoner, 
bør ikke overraske noen. Her må 
man forvente å fi nne mange både 
i lønnsnivå på 35.000 US dollar 
og under, så vel som på 50.000 US 
dollar og over. 

Om disse lønningene virker over-
raskende høye for en norsk kollega, 
er det grunn t il sammenholde 
lønnsnivået med helse- og trygde-
ordninger fra det offentlige. Det er 
kort sagt vesentlig dyrere å bli syk 
og/eller gammel i USA enn det er 
i Norge, og lønningene gjenspeiler 
dette. 

YS 0,7% ned 2. halvår i fjor

YS sitt medlemstall gikk ned med 
1781 i annet halvår av 2000. Det var 
“Nytt fra YS” som meldte dette på 
forsommeren. Nedgangen tilsvarte 
0,73 prosent. Per 1. januar i år 
samler organisasjonen 242 747 
medlemmer fordelt på 19 medlems-
organisasjoner, mot 244 528 et 
halvt år tidligere. Nedgangen i 
tallet på yrkesaktive var på 996 
i annet halvår i fjor. Bortsett fra 
forbundene som sorterer under 
seksjon privat, er nedgangen i 
antall yrkesaktive medlemmer 
nokså jevnt fordelt på forbund 
og seksjoner. I seksjon pr ivat 
fortsetter veksten inn i det nye 
årtusenet, i annet halvår er det 
først og fremst tallene fra Norges 
Funksjonærforbund (NOFU) som 
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Ingrid Sagen hadde satt opp regnskapstallene for 1. halvår. De 
viste at økonomien i BF er under god kontroll. Det var spesielt 
utgiftene til landsmøtet i vår som avvek tydelig fra budsjet-
tet, men dette var en bevisst satsing på et to-dagers opplegg i 
stedet for bare én dag, så det var ikke bekymringsfullt. Ellers 
lå både de samlede utgifter og inntekter kledelig nær de 50 % 
av årsbudsjettet, som en lineær utvikling i løpet av året skulle 
tilsi. Halvårsbudsjettet ble tatt til etterretning. Det ble også 
det endelige regnskap for landsmøtet også. 

Siste vedtakssak gjaldt tilsetting av ny organisasjonssekretær 
etter Birgitta Lund-Grønberg. Forbundsstyret vedtok å foreta 
tilsetting i tråd med innstillingen til denne stillingen. (Men 
ettersom den innstilte søkeren i mellomtida har fått en annen 
og bedre betalt jobb i det private, må stillingen lyses ut på 
nytt. Annonsen står i dette nummeret av Bibliotekaren.)

Så var det temasakene. Et notat om BFs informasjonsstrategi 
dannet utgangspunkt for den første. Her ble BFs kommuni-
kasjon med hhv egne medlemmer, bibliotekbransjen, fagfore-
ningsverden og samfunnet i sin alminnelighet problematisert. 
Og det var spesielt det siste som inviterte til debatt. Hovedpo-
enget var at BF kan sette i gang arbeid for å utvikle et annet 
“bilde” av bibliotekarer, enn det vi tror finns der ute og som vi 
liker så dårlig. Men disse tankene får vi formidle i Biblioteka-
ren på annen måte. Styremøtets diskusjon om dette spørsmålet 
ble ganske amputert.

Rekrutteringsarbeid var neste temasak ut, og her var det kon-
krete eksempler å trekke fram. Blant annet at forbundets 
nestleder Thor Bjarne Stadshaug er innvalgt i et rekrutterings-
utvalg i YS, og at det har vært en viss verveaktivitet blant 
studentene på bibliotekarutdanninga ved Høgskolen i Oslo.

Den siste temasaken gjaldt forbundets virksomhet i forbin-
delse med lokale forhandlinger. Det har allerede kommet en 
del henvendelser og spørsmål til sekretariatet, og disse blir 
håndtert fortløpende. BF holder kurs i forhandlingsteknikk for 
tillitsvalgte 19. - 20. september. Forbundsleder skal møte fyl-
keslagene i Vestfold i august og i Sogn og Fjordane i september, 
begge steder for å snakke om lokale forhandlinger. Vevtjenes-
ten til BF er fra og med denne høsten supplert med en ABC for 
tillitsvalgte. Og styret kunne registrere at BF er i ferd med å 
gjennomføre sitt første lønnsoppgjør som medlem i YS, på en 
selvstendig og god måte.

Under referat og orienteringssakene ble styret orientert om 
medlemsutviklinga, som stadig vekk viser et gledelig og sti-
gende medlemstall i BF. Når det gjeldt møtevirksomhet, refe-
rerte forbundslederen om sitt første møte som styremedlem 
i YS Seksjon kommune (YS-K). Og under styremøtets siste 
punkt, Eventuelt, ble det vedtatt at BF skal ha egne arrange-
ment under Det 68. norske Bibliotekmøtet i Stavanger 2002, 
men at sekretariatet følger opp dette videre.  

�

drar opp. Størst nedgang hadde KFO 
med 1220 brutto (657 yrkesaktive). 
Her har Musikkpedagogene (NMM) 
gått inn i Musikernes Fellesorgani-
sasjon og forlatt YS.

I inneværende år vil tallene vise 
større endringer. Som kjent har 
Norsk Helse- og Sosial forbund 
(NHS), dvs. forbundet for hjel-
pepleierne, nå tatt sine drøyt 
50.000 medlemmer ut av YS, til 
et samarbeidsprosjekt med Norsk 
Kommuneforbund, som innebærer 
at disse to kan stille seg utenfor 
både YS og LO. Til gjengjeld er det 
fl ere nye forbund som har meldt 
seg inn i YS etter AF-havariet, men 
disse har medlemstall som på langt 
nær oppveier tapet av NHS. Til 
gjengjeld vil medlemstallet i YS vise 
en større andel høgskoleutdannete 
nå enn for et år siden.

Fare for internettsensur i 
Sør-Afrika

Den sør-afrikanske regjering ønsker 
å få gjennom en sensur-lov for inter-
nett, melder anti-sensur nettstedet 
http://www.Censorbugbear.com. 
I følge nettstedet vil forslaget 
innebære alvorl ig sensurer ing, 
lytting, overvåking og fullstendig 
regulering av hele landets internett 
og post-kommunikasjon i forholdet 
mellom Sør-Afrika og resten av 
verden. Lovforslaget er i følge 
nettstedet lagt fram i det stille, og 
innbyggerne er bare gitt tre uker 
til å protestere mot forslaget, som 
går under navnet “The Interception 
and Monitoring Bill”. 

Oppsigelser og underskudd 
i media 

Det siste halve året har mer enn 
11.000 medieansatte amerikanere 
mistet jobben, viser en oversikt 
fra Poynter Institute. LA Times 
sier opp 1600 ansatte og legger 
ned åtte kontorer. De kvitter seg 
dermed med rundt ti prosent av 
sine ansatte. New York Times lar 
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Biblioteksektorens utfordringer og problem-
stillinger er på ingen måte sentrale tema i 
debatten foran høsten stortingsvalg, noe det 
sikkert finnes mange forklaringer på. Uansett 
forklaring så påligger det biblioteksektorens 
organisasjoner et viktig ansvar for selv å sørge for å få po-
litikerne i tale. Det er ikke nødvendigvis slik at politikerne 
synes bibliotek er et uinteressant område – manglende poli-
tisk oppmerksomhet kan skyldes at andre interessegrupper er 
dyktigere, skriker høyere og opptrer mer samstemt i sine be-
strebelser på å få satt sine saker på den politiske dagsorden og 
dermed komme i fokus for politikernes oppmerksomhet.

Bakgrunnen for disse refleksjonene er et debattmøte som ble 
arrangert av NBF Oppland i midten av august – bare noen få 
uker før Stortingsvalget 2001. Debattmøtet var et ypperlig ini-
tiativ og gjennomføringen likeså. All mulig honnør til Marit 
Hulleberg og resten av styret i NBF Oppland for jobben de ut-
førte! Her fikk 30 – 40 frammøtte høre lokalpolitiske represen-
tanter fra alle partier diskutere sentrale bibliotekutfordringer 
i 2 timer. Politikerne hadde kanskje ikke all verdens kunnskap 
om temaet, men det de ikke visste sørget engasjerte og kunn-
skapsrike innledere fra biblioteksektoren å gi en solid lek-
sjon voksenopplæring i. Og det er kanskje det viktigste med 
slik møter – etablere en kommunikasjonskanal og gi politi-
kerne kunnskap og harde fakta om bibliotekområdet. Trond 
Minken, biblioteksjef i Lillehammer, minnet i sitt innlegg fra 
salen politikerne om at biblio-
tek først og fremst er et poli-
tisk prosjekt. Og med sitt godt 
retorisk formulerte spørmål om 
årsaken til at finnene bruker 4 
ganger så mye som vi i Norge til 
bibliotek kunne skyldes færre 
pleietrengende finner, maktet 
Minken å demonstrere at et det 
mangelfulle bibliotektilbud vi 
opplever i Norge er et politisk 
ansvar. Jeg tror alle politikerne 
uten unntak lyttet, noterte og 
tok til seg det som ble sagt fra 
representantene fra bibliotek-
sektoren.

Debattmøtet som NBF Oppland arrangerte viste at det gjen-
nom gode forberedelser er mulig å berøre og drøfte mange vik-
tige og sentrale biblioteksaker i løpet av noen få timer. Når 
så møtet blir gjennomført på en skikkelig måte, er det bare å 
håpe at etterarbeidet også blir fulgt opp. Alle politikerne som 
var tilstede, og kanskje særlig de som havner på Stortinget, 
bør følges opp viderere med informasjon og personlig kontakt. 
Hvis bibliotekorganisasjonene over det ganske land klarte å 
gjennomføre lignende initiativ ville det faktisk være mulig å 
oppnå positive resultater relativt raskt! 

Bibliotek som 
tema i valgkampen?

KLAUS JØRAN TOLLAN 
Leder i Hedmark/Oppland BF

1200 ansatte gå, mens aviskjempen 
Knight Ridder kvitter seg med 1600, 
for å spare 100 millioner dollar. 
Chicago Tribune skal trimme sin 
28.500 store organisasjon og sier 
opp 1400. 

I Norge ser vi tilsvarende tendenser, 
spesielt i medieselskapenes inter-
nettsatsing. TV2 Interaktiv har fått 
pålegg om å skjære ned 15 millioner 
kroner og mange av de som har 
vært med på TV2s internettsatsing 
lenge risikerer nå å miste jobbene 
sine.  Nettsatsingen til Dagens 
Næringsliv gikk med 35 millioner 
kroner i underskudd i f jor, og 
har også slitt tungt i år, melder 
Aftenposten. P4s digitale satsing 
har heller ikke svart til forvent-
ningene, med et underskudd på 7 
millioner kroner av en omsetning 
på 1,6 millioner. 

Gratisavisene er også et under-
skuddsområde. Osloposten, Follo-
posten, Byavisa og Schibsteds Avis 
1 gikk til sammen med 70 millioner 
kroner i underskudd i fjor, melder 
Aftenposten. 

”Banned Books Week”

Fra 22. til 29. september i år går 
“Banned Books Week” av stabelen i 
USA, med undertittelen “Celebrate 
Your Freedom to Read”. Årets tema 
er “Develop Yourself: Expose Your 
Mind to a Banned Book”.  I 20 år har 
bibliotek og bokhandlere over hele 
USA deltatt i dette arrangementet. 
Og det er virkelig et behov for å 
markere at man tar avstand fra for-
bud mot visse bøker i dette landet. I 
den lille byen Muskogee i Oklahoma 
bestemte skolestyreren å ta Harper 
Lees “To Kill a Mockingbird” ut 
av leselista på ungdomstrinnet på 
grunn av rasistisk språk. Samtidig 
velger Chicago Public Library den 
samme boka, en av favorittene til 
den svarte borgermesteren Richard 
M. Daley, som den første boka i en 
lesekampanje i byen. 
 

Trond Minken minnet poli-
tikerne om at bibliotek er 
et politisk prosjekt. (Foto: 
KJT)
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Minneord over Turid Tharaldsen
Turid Tharaldsen døde 3. august, 56 år gammel. Det er ufattelig at Turid med sin styrke og sitt store pågangsmot ikke lenger 
er blant oss.

Det var som aktiv i Norsk bibliotekforening (NBF) de fleste av Bibliotekarens lesere kjenner Turid. Hun ble medlem av NBFs 
hovedstyre i 1994, og var foreningens leder 1998-2000. Hun arbeidet også en periode som sekretariatsleder i foreningen.

Men Turid var aktiv i bibliotekorganisasjoner lenge før hun ble styremedlem i NBF. Turid hadde det meste av sitt yrkesliv 
innen for medisinske bibliotek, og var svært engasjert i NBFs Spesialgruppe for medisin og helsefag, hvor hun også en 
periode var leder.

Turid var leder av Forskerforbundets Fagbibliotekarforening (FBF) da Bibliotekarforbundet ble stiftet. Til tross for uenig-
heten som var mellom FBF og BF, hadde Turid hele tiden et ryddig forhold til den nye organisasjonen. Hun var klar i sine 
meninger om hvorfor FBF ikke aktivt ville støtte det nye forbundet, samtidig som hun uttrykte stor forståelse for ønsket 
om å starte et nytt selvstendig forbund for bibliotekarer. Hun fulgte interessert med på oppstarten og utviklingen av BF, 
også etter at hun gikk av som leder av FBF.

Turid var svært aktiv i organisasjonslivet og vil bli nevnt i denne sammenhengen i mange år framover. Men vi som var så 
heldige å bli kjent med henne vil først og fremst huske mennesket Turid. Hun var et engasjert og positivt medmenneske, 
som det var godt å være sammen med. Vi kommer til å savne henne.

Randi Rønningen

10. - 14. oktober vil det skje en litterær be-
givenhet på Gotland. Det er Naboland-festi-
valen, som arrangeres av Visby kommunale 
bibliotek og Baltisk senter for forfattere og 
oversettere. Prosjektet har først og fremst som 

mål å forsterke og utvide kulturell kontakt mellom 
de nordiske og baltiske land. Men arrangørene pre-
siserer også at det er viktig å utveksle erfaringer 
og inspirere til nye fellesprosjekter som involverer 
bibliotekarer og forfattere i det baltiske området. 
Videre har prosjektet som mål å gi ny innsikt og fag-
lig identitet, og å etablere nye kulturelle nettverk 
innen Europas nordområde. 

Planen er at det skal bli en årlig festival. Årets ut-
gave er den første, og har kvinners forfatterskap 
som hovedtema. Deltakerne vil være forfattere, bi-
bliotekarer og kunstnere fra Litauen, Estland, Lat-
via, Danmark, Finland, Norge, Island og Sverige, ca 
50 personer til sammen. Fra Norge kommer forfat-
terne Liv Marie Austrem og Hanne Ørstavik, og fra 
vennskapsbyen Kragerø kommer bibliotekarene Bir-
gitte Andersen og Liv Elin Leite Fuglestad. 

Festivalen vil omfatte møter og seminarer, samtaler 
og opplesing på forskjellige språk, ekskursjoner, ut-
stillinger og forestillinger for barn og voksne. For-
fattere og bibliotekarer vil møtes til idéutveksling i 
seminarer om emner som Kreativ skriving, Barndom, 
Har språk kjønn?, Bokformidling til forskjellige slags 
lesere, barn og voksne, Ny teknologi - hjelp eller hind-
ring?, Biblioteket som informasjonssenter og hvordan 
håndtere motsetningene mellom fakta og fiksjon, hvis 
de finnes.

22. september innvies et nytt bibliotek på Gotland. 
Det er det såkalte Almedalsbiblioteket,  et kombinert 
universitetsbibliotek og folkebibliotek. Almedals-bi-
blioteket står for et integrert syn på livslang læring 
og lesningens gleder. Arrangørene av Nabolandfes-
tivalen synes det er en spesiell glede å invitere til 
festival i nettopp dette nye biblioteket på Gotland. 
Festivalen er for øvrig finansiert med støtte fra Nor-
disk Kulturfond, Nordbok og Svenska Institutet. 

ERLING BERGAN 
Redaktør

Norske bibliotekarer til Naboland-
festival på Gotland
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Det begynte så optimistisk våren 1992, med initia-
tivet til Frode Bakken og Rannveig Egerdal Eidet for 
å lage et Bibliotekarforbund. I løpet av 14 dager ble 
oppropet undertegnet ev 472 bibliotekarer. Samme 
høst var det åpent møte i Sandvika, der Prosjekt 
“Bibliotekarforbund” ble satt i gang, med Kari Gul-
braar som leder for styringsgruppa. Og da vi var 
kommet til 12. juni 1993, var alle organisatoriske 
forhold for å sjøsette BF avklart. Den dagen ble BF 
stifta, med vedtekter, organisasjonsstruktur, mål-
program, kontingentsatser, vedtak om å søke opp-
tak i AF og et forbundsstyre under ledelse av Randi 
Rønningen. 

Dermed var perioden med den første versjonen av BF 
over. Hvis BFs historie skal fortelles med slike da-
taprogram-termer, kunne den første perioden kal-
les en første versjon. Noen ville kanskje sagt at vi 
kun hadde en testversjon av organisasjonen på den 
tida. Det er nok en riktig beskrivelse. BF i perioden 
1992-93 var en test-versjon. 

Da må vi kalle BF i perioden 1993-95 for en beta-
versjon. Vi hadde det meste på plass, men var enda 
ikke ute på markedet. Medlemskapet i hovedorgani-
sasjonen AF gikk ikke i orden som forventet høsten 
1993. Vi måtte trå vannet et helt år til. BF kunne 
ikke kreve ordinær kontingent av medlemmene før 
AF-medlemskapet ga oss forhandlingsrett som skik-
kelig fagforbund. Men høsten 1994 ble vi tatt inn i 
AF, med virkning fra 1. januar 1995. Og den datoen 
må regnes som lansering av BF versjon 1.0!

Fra 1995 og framover bygde BF seg opp med alle de 
elementer som krevdes. Vi hadde forhandlingsrett, 
kom inn i AFs organer, lokallagene ble sparket i gang, 
vi havnet i streik for første gang, lokale forhand-
linger begynte med våre egne lokale tillitsvalgte, 
kursvirksomheten begynte, vi fikk kontorlokaler til 
et sekretariat, vår første organisasjonssekretær ble 

ansatt, bladet økte antall utgivelser, årsbudsjettet 
økte fra rundt 100.000 til rundt 1 million kroner. 
Dette var en jevn trend de første årene.

Kanskje det er rett å kalle perioden fra november 
1995 for versjon 1.1, for da begynte vårt sekretariat 
å fungere. Perioden fra høsten 1996 bør kalles ver-
sjon 1.2, for det var da de lokale forhandlingene be-
gynte. Og så kan vi si at versjon 1.3 ble lansert en 
gang i 1997, da BF fikk selvstendig forhandlingsrett 
på kommunesektoren (KS). Det samme året passerte 
forbundet et årsbudsjett på 2 millioner kroner. Or-
ganisasjonen hadde vokst til 850 medlemmer. Den 
smule uenighet vi hadde med bibliotekarene i For-
skerforbundet var blitt nærmest rituell. Kort sagt, 
BF utviklet seg opp og fram, og egentlig i ganske 
forutsigbare spor. Hardt og godt fagforeningsarbeid 
ga resultater.

Men det skjedde noe i 1997 som begynte å forandre 
omgivelsene BF jobbet i. Lægeforeninga hadde dratt 
mange av forbundene med lange akademiske utdan-
ninger ut av AF og over i en ny konstruksjon. Aka-
demikerne ble stiftet det året. Og snart begynte AF 
sitt prosjekt med fornying av organisasjonen, uten 
at det forandret utviklingen særlig. Selv om BF økte 
medlemstallet sitt til 950 i 1998, og selv om våre for-
handlingsresultater i 1998 var bedre enn noen gang 
før, etter et tariffoppgjør der BF hadde 150 medlem-
mer i streik, var det noe vesentlig annet som preget 
BFs forutsetninger fra dette året. Jeg tror det er 
rett å si at BF versjon 2.0 startet rundt årsskiftet 
1997/98. 

For da så vi for første gang hvor usikre omgivelser 
BF levde i. Dette har preget oss helt fram til somme-
ren i år. Vi merket det i 1999, da plutselig AF prøvde 
å slå seg sammen med YS. Vi merket det i 2000, da 
dette prosjektet ble avblåst og AF foreslått nedlagt 
umiddelbart etterpå. Og kort tid etter ble det klart 

BF versjon 3.1 
lansert i Tønsberg
Det var 28. august og tidlig kveld. Monica Deildok skulle ut og møte et av BFs 
fylkeslag for første gang som nyvalgt leder. Hun var invitert til Vestfold BF for 
å snakke om lokale forhandlinger, utforming av lønnskrav og om BFs posisjon i 
YS. Som redaktør fikk jeg anledning til å være med på dette møtet, for å kunne 
fortelle Bibliotekarens lesere hvordan dette gikk. På vei ut fra møtet skjønte jeg at 
denne omtalen måtte kombineres med en kortversjon av BFs historie. For jeg har 
fulgt BF helt fra starten og fram til i dag, gjennom skiftende perioder, nedturer og 
oppturer. Det som skjedde i Tønsberg denne augustkvelden var for meg som å se lan-
seringen av en ny versjon av BF. Hva jeg mener med det? La meg forklare ved først å 
gå nærmere ti år tilbake i tid, og bruke programvareversjoner som metafor når jeg tar 
oss med fram til det nevnte augustmøtet i Vestfold BF.

ERLING BERGAN 
Redaktør

�
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at lærere og sykeplei-
ere utredet en ny or-
ganisasjon. Kort sagt: 
Her gjaldt det å ma-
nøvrere med stø kurs 
mens bølgene var litt 
i høyeste laget. Dette 
ble etter hvert Siri 
Sjursens lederperiode, 
som dermed kan kal-
les BFs versjon 2.1. 
Medlemstallet steg 
svakt også nå og pas-
serte 1000. Lønnsopp-
gjøret var det beste for 
våre medlemmer no-
ensinne. Og vi utredet 
oss enstemmig inn i 
YS. Men hva kommer 
så? Hva skjer fra 2001 
og framover?

Både leder og organi-
sasjonssekretær går av 
omtrent samtidig, og 
den nye lederen Mo-
nica Deildok skal ikke 
tre inn i full jobb som 
BF-leder før månedsskiftet august/september. Vi 
er i ny hovedorganisasjon og har nytt forbunds-
styre etter vårens landsmøte. Vi jobber med å finne 
ny organisasjonssekretær og engasjerer midlertidig 
kontorfullmektig fra juni til desember i år. Vi må 
definitivt kunne gi BF en ny versjonsbetegnelse 
etter siste landsmøte. Det var BF versjon 3.0. 

Da Monica Deildok, Pippi Døvle Larssen og de andre 
17 bibliotekarene som var samlet rundt bordet den 
omtalte august-kvelden på Tønsberg bibliotek, - da 
alle disse var ferdige med det de hadde å si - og 
de fleste av deltakerne meldte seg faktisk med inn-
holdsrike, viktige og konstruktive innspill, - altså, 
som sagt, da møtet var ferdig, da sto det klart for 
meg at jeg hadde sett begynnelsen på en ny periode. 
Jeg tror BF versjon 3.1 ble lansert der og da. 

For det var et forbund med ny ledelse og i ny hoved-
organisasjon som hadde vist seg å fungere i møte 
med fylkeslaget i Vestfold. Fylkeslagsleder Pippi sat-
ser på 10 nye medlemmer i løpet av året. Fire av 
disse var inne før møtet og ytterligere 2 var på vei 

inn da møtet var ferdig. For i BF versjon 3.1 føler 
åpenbart også søkende og nysjerrige ikke-medlem-
mer seg hjemme. 

Monica Deildok er altså i gang med sitt tredjegenera-
sjons-verktøy av et fagforbund for bibliotekarer. Og 
det ser ut til å fungere godt. Vi har fylkeslag med 
en tydeligere rolle enn før, og med en voksende ak-
tivitet. Vi har begynt å arbeide bedre blant biblio-
tekstudentene igjen. Vi har en fleksibel tjeneste for 
veiledning og hjelp ved lokale forhandlinger. Vi har 
kommet bra inn i YS og inntar posisjoner i de ulike 
organene der. Vi har begynt noen strategiske disku-
sjoner i forbundsstyret. Med mye mer.

Monica representerer en ny generasjon biblioteka-
rer. Det var de som så at en del 68-ere gjorde en inn-
sats med å rydde opp etter seg i organisasjonsrotet 
i bransjen og fikk et bibliotekarforbund på beina. 
Monicas generasjon meldte seg inn i BF som ingen 
annen generasjon. Men de har ikke tatt ledelsen i 
BF. Før nå. Det er også et kjennetegn ved BF versjon 
3.1. 

�

Styret i BFs fylkeslag i Vestfold. Fra venstre leder Pippi Døvle Larsen, Irene 
Nørberg og Arnfrid Steinsholt. (Foto: E. Bergan)
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Vedlegg 4 til Hovedtariffavtalen på KS-sektoren 
heter “Retningslinjer for lokale forhandlinger – God 
forhandlingsskikk”. De lyder slik:

“Hensikten med retningslinjene er å sikre en pro-
sess som medfører at partene lokalt kan gjennom-
føre reelle forhandlinger.

Dette innebærer blant annet:
· Drøftingsmøtet etter HTA kap. 5 pkt. 5.0 er et 

lønnspolitisk drøftingsmøte og partene bør drøfte 
bruken av alle forhandlingsbestemmelsene i kap. 
5.

· Drøftingsmøtet legges så tidlig at organisasjonene 
og arbeidsgiver får tid til å arbeide med konkrete 
krav etter drøftingsmøtet.

· Dersom forhandlingene desentraliseres bør det i 
tillegg til et samlet drøftingsmøte i kommunen/
fylkeskommunen også gjennomføres drøftingsmø-
ter på desentralisert nivå.

De parter som lokalt blir enige om det, kan gjen-
nomføre forhandlingene etter forhandlingssammen-
slutningsmodellen, jf. pkt. 5.0 siste ledd.

Dersom partene lokalt ikke blir enige om annet kan 
følgende legges til grunn i forhold til lokale for-
handlinger etter pkt. 5.1:
· Første tilbud fra arbeidsgiver legges fram for 

organisasjonene i et felles åpningsmøte og bør 
gjenspeile krav både fra organisasjonene og ar-
beidsgiver.

· Første tilbud bør ikke omfatte for stor del av den 
samlede pott.

· Tilbudet skal omfatte eventuelle tilbud til uorga-
niserte, angitt på stillingskategori.

· Organisasjonene argumenterer for sine gjenstå-
ende krav før det gis ytterligere tilbud.

· Organisasjonene gis mulighet til å være oppdatert 
om tilbud som gis underveis, ved at også påføl-
gende tilbud presenteres i fellesmøter.

· Underskriving av protokoller utstår til hele pot-
ten er fordelt og organisasjonene har fått oversikt 
over samlet bruk av potten.”

Dette er altså retningslinjer som både BF og våre mot-
parter i kommuner/fylkeskommuner, er bundet av. 
Merk dere spesielt at forhandling etter forhandlings-
sammenslutningsmodellen bare skal gjennomføres 
når det er enighet om det. Og i hovedtariffavtalens 
kapittel 5.0 står det også: “Det presiseres at det 
gjennom referat skal framgå enighet mellom partene 
om dette”. 

Merk dere også formuleringen i nest siste punkt, 
som gir dere rett til å være “oppdatert om tilbud 
som gis underveis”, dvs. tilbud til alle involverte 
organisasjoner. Om ikke forhandlingene føres i fel-
lesmøter med alle organisasjonene, skal likevel ikke 
arbeidsgiver unnlate å informere alle deltakende til-
litsvalgte om hele tilbudslista underveis. 

Legg også merke til at arbeidsgivere som deler ut 
nesten hele potten i første tilbud, ikke oppfører seg 
i tråd med disse retningslinjene. Vi har også hørt at 
det skal ha forekommet krav om at tillitsvalgte må 
skrive under på tilbud arbeidsgiver har gitt under-
veis, noe som altså heller ikke kan regnes som i tråd 
med disse retningslinjene. 

Det er et tilbakevendende spørsmål om uorganiserte 
skal få av den lokale potten. I retningslinjene over 
blir ikke dette spørsmålet regulert på annen måte 
enn at det skal gå fram av arbeidsgivers tilbud, 
hvilke uorganiserte som får tilbud og på hvilke stil-
lingskategorier. 

Spilleregler for lokale 
forhandlinger i kommunene
Da den nye hovedtariffavtalen for perioden 2000-2002 i KS-sektoren ble for-
handlet ferdig i fjor, kom det med et eget vedlegg om forhandlingsskikk. Dette 
er noe nytt, og er viktig for de tillitsvalgte å merke seg. For her fastsettes spil-
leregler i de lokale forhandlingene som kan gjøre det litt greiere å være tillitsvalgt. 

ERLING BERGAN 
Redaktør
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BIBLIOTEKARFORBUNDET - KRAV VED LOKALE FORHANDLINGER

Arbeidssted: 

Stillingsinnehaver: 

Stillingsstørrelse: 

Stillingskode: 

Stillingsbetegnelse: 

Lønnstrinn: 

KRAV:

Stillingskode: 

Stillingsbetegnelse: 

Lønnstrinn: 

BEGRUNNELSE:

Her gjengir vi et skjema som kan brukes ved fremming av lokale lønnskrav. Ta kopi for senere bruk. Utfylt skjema 
skal sendes til arbeidsgiver. Vær obs. på at arbeidsgiver ofte har eget kravskjema. Kontakt ditt personalkontor for 
nærmere informasjon om dette.
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Reglementet er godkjent av forbundsstyret og gjel-
der fra 1. september 2001 til 31. august 2003. 

§ 1 Virkeområde og omfang

Reglementet gjelder for ansatte og tillitsvalgte som 
reiser i tjeneste eller oppdrag for BFs regning. 

Samtykke til å foreta reiser for BFs regning skal 
på forhånd innhentes fra den som har ansvar for 
budsjettposten reisen skal dekkes fra. Forbunds-
leder har ansvar for det sentrale reisebudsjettet. 
Fylkeslagsstyret har ansvar for sitt fylkeslags bud-
sjettramme. Redaktør har ansvar for egen budsjett-
ramme.

Ansatt/tillitsvalgt som ber om slikt samtykke, skal 
skissere forventet utgiftsnivå før samtykke blir 
gitt. Budsjettansvarlige tilpasser reisevirksomhe-
tens omfang til reisebudsjettet de er ansvarlige for. 

§ 2 Defi nisjoner

Tillitsvalgt:  De som er tillitsvalgt etter avtalever-
ket eller innehar organisatoriske verv 
i BF 

Arbeidssted:  Der arbeidstakeren til daglig arbeider.
Døgn: Med døgn menes i denne avtale 24 

 timer regnet fra reisens begynnelse.
Natt:   Med natt menes i denne avtale tiden

 mellom kl. 2200 – 0600.

§ 3 Generelt

Reisen skal foretas på den hurtigste og rimeligste 
måte så langt dette er forenlig med utførelsen av 
oppdraget, når man samlet tar hensyn til alle utgif-
ter og til en effektiv og forsvarlig gjennomføring 
av oppdraget. Rabattordninger skal brukes i størst 
mulig utstrekning. Utføres det på en og samme reise 
oppdrag for flere oppdragsgivere, blir de samlede 
reiseutgifter å fordele forholdsmessig på de forskjel-
lige oppdragsgivere.

Som reisens utgangs- og endepunkt regnes det sted, 
arbeidssted eller bopel, hvor reisen begynner eller 
slutter. En reise som begynner innenfor normal ar-
beidstid, må regnes å ha arbeidsstedet som utgangs-
punkt. Tilsvarende må en reise som slutter innenfor 
normal arbeidstid, regnes å ha arbeidsstedet som 
endepunkt. I andre tilfelle må utgangs- og ende-
punkt regnes å være bopel.

§ 4 Kostgodtgjørelse

For reiser inntil 6 timer gis det ikke kostgodtgjøre-
lse. For reiser ut over dette, gjelder følgende satser 
for udokumentert dekning av kostutgifter: 

For reiser fra og med 6 og inntil 12 timer:  kr. 150,-.
For reiser fra og med 12 timer: kr. 300,-.

For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 
timer eller mer inn i det nye døgnet, som et nytt 
helt døgn.

Når enkeltmåltider er dekket av andre, inngår i 
et samlet konferanseprogram, e.l., skal det foretas 
trekk i kostgodtgjørelsen etter følgende satser: 

Frokost  kr.   60,-
Lunsj kr.   90,-
Middag kr. 150,-

§ 5 Overnatting

Udokumentert nattillegg tilstås når 3 timer eller 
mer av natten tilbringes utenfor bopel og overnat-
ting ikke skjer i hjemmet. Hotellovernatting betalt 
av andre gir ikke grunnlag for nattillegg. Udoku-
mentert nattillegg er kr. 150,- pr natt. Hotell i Oslo 
bestilles via sekretariatet.

§ 6 Bruk av  eget kjøretøy

Ved bruk av egen bil, godtgjøres med kr 2,50 pr km. 
For hver passasjer som også er i oppdrag for BF, godt-
gjøres med kr 0,50 pr km. Ved bruk av egen moped, 
godtgjøres med kr. 1,- pr km. Bompenger, fergebil-
lett, parkeringsavgift og lignende dekkes etter reg-
ning. Det kan inngås avtale med ansatte i BF om et 
årlig beløp som kompensasjon for pålagt reisevirk-
somhet i Oslo.

§ 7 Møter i fylkeslagene

Ordinær deltakelse på medlemsmøter eller årsmøter 
i fylkeslagene regnes ikke å være tjeneste eller opp-
drag for BFs regning, og gir ikke rett på refusjon 
etter dette reglement. 

Fylkeslagets styre kan likevel fatte vedtak om dek-
ning av slike reiseutgifter. Da skal dette reglement 
gjøres gjeldende. Refusjon kan likevel kun gis for 
reiseutgifter som overstiger kr 200,- pr reiseregning, 

Reisereglement for BF 

�
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eller et høyere beløp hvis fylkeslagets styre vedtar 
det. 

Regler for eventuell refusjon av reiseutgifter til 
møte i fylkeslag, skal kunngjøres for medlemmene 
sammen med innkalling til møtet. 

Deltakelse på medlemsmøter og årsmøter i fylkeslag 
er en medlemsrettighet, og kan ikke avgrenses ved 
tildeling av samtykke etter §1. Eventuelt vedtak i 
fylkeslagets styre om dekning av slike reiseutgifter 
til et medlemsmøte eller årsmøte, må derfor gjelde 
alle potensielle møtedeltakere og være resultat av at 
fylkeslagsstyret har undersøkt hva de samlede rei-
seutgifter vil kunne beløpe seg til, og at dette er 
innenfor tildelte budsjettrammer.

§ 8 Utlandet

For reiser i utlandet gjelder BFs ordinære satser 
for kostgodtgjørelse, fratrekk for enkeltmåltid, nat-
tillegg og kilometergodtgjørelse, med mindre noe 
annet er avtalt på forhånd. 

§ 9 Kredittkort

For BFs egne ansatte i 50 % stilling eller mer, kan BF 
refundere årsavgift for ett personlig kredittkort pr 

ansatt, når dette kredittkortet benyttes til betaling 
av reiseutgifter. Betalt årsavgift skal dokumente-
res. Økonomiutvalget kan fastsette hvilke kreditt-
kort som gir rett til refusjon.

§ 10 Reiseregning

Reise-, oppholds- og kostutgifter som BF skal dekke, 
betales av den enkelte ansatte/tillitsvalgte selv, med 
mindre annet er avtalt på forhånd. Slike utgifter re-
funderes deretter på grunnlag av innlevert reisereg-
ning. Alle utgifter som gjelder samme reise, søkes 
samlet på ett og samme reiseregningsskjema. Sta-
tens reiseregningsskjema, eller kopi av dette, skal 
benyttes. Faktisk reiserute skal spesifiseres. Utfylt 
og signert reiseregning sendes BF snarest og innen 
1 måned etter at reisen er avsluttet. BF refunderer 
reiseutgifter snarest og innen 1 måned etter at rei-
seregning er mottatt.

§ 11 Dokumentasjon

Alle reise-, oppholds- og kostutgifter der det utste-
des billett eller kan fås kvittering, skal dokumente-
res med slik billett eller kvittering. Dokumentasjon 
på utgifter skal følge reiseregningen. 

I Arbeidsmiljølo-
vens § 42 define-

res nattarbeid som “arbeid mellom 
kl. 21.00 og 06.00”. Arbeidsgiver 
skal på forhånd konferere med de 
tillitsvalgte om nødvendigheten av 
å nytte nattarbeid.

Arbeidsgiverforeningen NAVO, tidligere 
Norges Arbeidsgiverforening for virksom-

heter med offentlig tilknytning. NAVO-området ut-
gjør ca 140 bedrifter med i alt ca. 40.000 ansatte. 
(per 01.01.2000)

�

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

no Inntekt etter at skatt og andre 
avgifter er trukket fra bruttoinn-
tekten.

Norges største hovedorganisasjon for arbeidsgivere i 
privat sektor. NHO har over 15 700 medlemsbedrif-
ter med til sammen ca. 450.000 arbeidsplasser. (Per 
01.01.2000)

Nominelt tillegg 
eller regulativtil-

legg er det tillegg man får på lønnstabellen, men 
som sier lite om endring i kjøpekraften. Hvis for ek-
sempel rentene stiger vesentlig, eller skattene økes 

NAVO

Nattarbeid Nettoinntekt

NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)

Nominelt  (lønns)tillegg



Bibliotekaren       Nr 9/200125

Overheng er ettervirkninger av for-
rige års tariffoppgjør og forklares 

som forskjellen mellom gjennomsnittslønnen ett år 
og lønnen ved utgangen av året. For eksempel, 
hvis timelønnen i desember var 115 kroner og 
gjennomsnittet for hele året var 111 kr., så 
blir overhenget 4 kroner, eller 3,6 %. (4/111 x 
100). Årslønnen vil stige som en følge av over-
henget fra forrige år. Du kan derfor få økt års-
lønnen uten at det blir gitt lønnstillegg det året.
Overhenget blir større jo senere på året et lønnstil-
legg blir gitt og dess større det er. Et stort overheng 
betyr at rammene for det påfølgende lønnsoppgjøret 
blir trangere, og mulighetene for blant annet lønns-
tillegg blir normalt mindre.

Overtiden er alt arbeid som utføres ut 
over avtalt arbeidstid. Som en almin-

nelig regel kan ikke overtidsarbeidet sammen med 
den alminnelige arbeidstid utgjøre en samlet ar-
beidstid på over 14 timer i et enkelt døgn. Over-
tidsarbeidet skal heller ikke overstige 10 timer i 
en enkelt uke, 25 timer i fire sammenhengende 
uker eller 200 timer i løpet av et kalenderår.
Dersom virksomheten har inngått tariffavtale kan 
arbeidsgiveren og tillitsvalgte for en periode på inn-
til tre måneder gjøre avtale om overtidsarbeid på 
inntil 15 timer per uke, men slik at det samlede 
overtidsarbeid ikke overstiger 40 timer i fire sam-
menhengende uker. Den samlede arbeidstid må ikke 
være over 16 timer i et enkelt døgn og overtidsar-
beidet må ikke overskrivde 300 timer i kalenderåret. 
(Arbeidsmiljøloven § 50) 

Ved arbeid ut over avtalt ar-
beidstid har man krav på minst 

40% av ordinær timelønn (Arbeidsmiljøloven § 49). 
Hvis bedriften har inngått tariffavtale ligger over-
tidstillegget vanligvis på mellom 50 og 100%. Dette 
varierer i forhold til tidspunkt på døgnet og om over-
tidsarbeidet skjer på en hverdag eller på en helge- 
eller helligdag. Overtidstillegget skal spesifiseres og 
kan ikke bakes inn i den ordinære lønnen som et 
kompensasjonstillegg, med mindre man har en sær-
lig selvstendig stilling, som for eksempel leder. 

betraktelig, vil ikke lønnstillegget medføre noen 
(vesentlig) bedring i kjøpekraften.

Arbeidstid avtalt i lov 
eller tariffavtale. Vanlig-

vis 7.5 timer pr. dag. Arbeid ut over dette er over-
tid. 

Normer ingsfor-
handlinger gjel-

der dimensjonering av antall stillinger av en bestemt 
type og plasseringer av stillinger i lønnsgrupper. 
Normeringsforhandlinger gjennomføres, sammen 
med justeringsforhandlinger, normalt i forbindelse 
med mellomoppgjør og har en egen økonomisk 
ramme. Se også justeringsforhandlinger.

Et tariffoppgjør hvor det blir be-
stemt at det ikke skal gis sen-

trale eller generelle tillegg, men hvor det åpnes for 
at partene i arbeidslivet kan forhandle lokalt om 
eventuelle lønnsøkninger.

Permisjon som gis arbeids-
taker i forbindelse med 

omsorg for barn, sykdom eller dødsfall.
 

I Norge er det minimum 1 mnd. 
gjensidig skriftlig oppsigelse 

av arbeidsforholdet hvis ikke det er avtalt noe annet 
enten skriftlig mellom arbeidsgiver og arbeidstaker 
eller fastsatt i en tariffavtale. (Arbeidsmiljøloven § 
58) Det vanlige er 3 mnd. I prøvetiden er det egne 
regler for oppsigelse.

I Arbeidsmiljølovens § 60 
finner man regler som ver-

ner arbeidstakere mot oppsigelse som ikke har 
saklig grunn i bedriftens, arbeidsgiverens eller ar-
beidstakerens forhold.

Retten til å organisere 
seg uten for å ivareta 

sine interesser, uten at det får negative konsekven-
ser for den ansatte, herunder at man fritt skal 
kunne velge hvilken fagforening man ønsker å or-
ganisere seg i. 

Opplærings- og utvi-
klingsfond som avset-

tes til kurs og opplæring for en fagforenings 
medlemmer. Retningslinjer for opplærings- og utvi-
klingstiltak er for eksempel fastsatt i egen særav-
tale mellom Staten og hovedsammenslutningene i 
statlig sektor.

Normalarbeidsdag

Normeringsforhandlinger

Nulloppgjør 

Omsorgspermisjon 

Oppsigelsestid

Oppsigelsesvern

Organisasjonsfrihet

OU-midler / OU-fond

Overheng

Overtid

Overtidstillegg



Bibliotekaren       Nr 9/200126

I inneværende avtaleperiode er det avsatt 
penger til lokale forhandlinger på all tre of-
fentlige tariffomårder. 

• I kommuner og fylkeskommuner (KS-området) er 
det avsatt 0,9 % av den totale lønnsmassen til lo-
kale forhandlinger, med virkningstidspunkt 1. no-
vember 2001. Absolutt siste frist for innsending av 
krav er 1. oktober, men vær oppmerksom på at det 
kan være arbeidsgivere som setter tidligere frister. 
Forhandlingene skal være sluttført innen 1. novem-
ber. Frist for eventuell anke er satt til 15. novem-
ber.
• I staten er det avsatt 0,6 % av den totale lønns-
massen til lokale forhandlinger, med virknings-
tidspunkt 1. oktober 2001. Vær oppmerksom på at 
arbeidsgiver i tillegg kan skyte inn midler fra virk-
somhetens eget budsjett. Det er ulike frister for 
innsending av krav på de ulike statlige arbeidsplas-
ser. Det er derfor viktig å følge med på frister som 
er satt for egen arbeidsplass. Hvilke lokale forhand-
lingssteder staten har delt opp sitt tariffområde i, 
går fram av Vedlegg 2 i Hovedtariffavtalen i staten.  
• I Oslo kommune gjorde partene seg ferdige med 
lokale forhandlinger før sommeren.

Arbeidsgiver skal ha fått melding fra den enkelte 
organisasjons lokale ledd om hvem som er tillits-
valgt. Arbeidsgiver skal regulært ta initiativ og in-
formere om framdrift i de lokale forhandlingene og 
gi melding om kravfrist o.l. Det vil likevel ikke 
skade at tillitsvalgt tar kontakt med personalkonto-
ret for å høre om framdriften.

Når krav skal fremmes, har ofte den enkelte kom-
mune, fylkeskommune eller statlige virksomhet 
egne kravskjemaer som skal benyttes for å lette 
behand lingen. Når disse brukes, vet vi også at alle 
opplysninger som arbeidsgiver ønsker, er med. Der-
som arbeidsgiver ikke har egne skjemaer, finner du 
en mal du kan bruke i dette nummeret av Bibliote-
karen.

Argumentene som brukes når man fremmer krav, må 
kunne begrunnes og være rettferdige i relasjon til 
ansvar, arbeid og person. At de er rettferdige, betyr 
i denne sammen heng ikke at f.eks. alle konsulen-
ter bør eller skal ha lik avlønning.  Tvert i mot, 
ønsker man at alle skal ha lik avlønning, blir resul-
tatet kanskje at ingen går opp i lønn.  Videre kan 
noen grupper prioriteres i ett oppgjør og andre i 
det neste. På grunn av begrensede midler ved lokale 
oppgjør vil det alltid være nødvendig å prioritere.

Vi har tidligere brukt en del kriterier for individu-
ell lønns plasser ing.  De er satt opp i 3 hovedbolker:  
Markedsvurder ing, individvurdering og stillings-
vurdering.

Markedsvurdering:
 * rekrutteringsmuligheter
 * tilbud og etterspørsel på arbeidskraft
 *  risiko for arbeidsledighet
 *  virksomhetens egen økonomi

Individvurdering:
 *  dyktighet – nøyaktighet - pålitelighet
 *  evne til initiativ - iderikdom
 *  evne til omstilling - fleksibilitet
 *  arbeidsresultat - effektivitet
 *  utdanning og kompetanse - erfaring
 *  evne til å lede
 *  fleksibilitet
 *  evne til å løse problemer - serviceinnstilling
 *  utviklingsmuligheter og -potensiale
 *  evne til å kommunisere/samarbeide 
 *  evne til å tåle stress
 *  evne til å administrere – treffe beslutninger

Stillingsvurdering:
Ut fra nøkkelordene kompetanse, ferdigheter, an-
svar og kompleksitet kan følgende punkter inngå i 
en vurdering:

 *  utdanning og kompetanse
 *  erfaring
 *  problemløsning
 *  fysisk og psykisk arbeidsmiljø og belastning
 *  økonomisk og teknisk ansvar
 *  personal- og arbeidsledelse
 *  grad av selvstendighet i arbeidet
 *  ensformig arbeid
 *  ansvar for omsorg av mennesker
 *  ansvar for dyre maskiner.

Sjekk avtaleverket for hvilke føringer som ligger i de 
lokale forhandlingene, både i de sentrale avtalene 
og i lokalt utarbeidet lønnspolitikk. Relevante argu-
menter kan være utøvelse av lederskap, betyde lige 
organisato riske endrin ger og oppnådde resultater 
i forhold til virksomhetens målrettede aktiviteter. 
Prioritering av utdanningsgrupper og fordeling av 
lønnstillegg på kjønn er også viktig å merke seg.

Gjennomførte, relevante kurs kan være et godt ar-
gument.  Det gjelder videre utdan ning, kurs av len-
gre varighet eller kurs med reell kompe tanse heving. 
Kurs som ikke gir reell kompetanseheving, bør man 
være varsom med i argumentasjonen. 

Når kravene er formulert, skal de som regel sendes til 
perso nalkontoret. Ta kopi av alle innsendte papirer, 
det kan være nyttig å ha dem ved forhandlin gene.

Hvem som kan forhandle kravene til BF-medlemmer 
kan variere fra sted til sted. I utgangspunktet er 
det en lokal tillitsvalgt i egen kommune/virksomhet 
som forhandler, men mange andre løsninger blir 

Råd og tips til lokale forhandlinger
ERLING BERGAN 
Redaktør
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brukt og fungerer godt. Noen arbeidsgivere kan 
være negative til at det stilles med representanter 
fra sentralt hold, så man bør primært satse på lokale 
krefter. Vi anbefaler at en ikke forhandler for seg 
selv. For Bibliotekarforbundet som lokalt nesten all-
tid vil være en liten gruppe eller et enkelt medlem, 
kan dette av og til skape problemer. Da bør man ta 
dette opp med BFs sekretariat eller styret i fylkesla-
get man hører til. 

Enkelte ganger melder arbeidsgiver fra om hvor 
mange som ønskes fra arbeidstakers side i forhand-
lingene. Uansett bør en ikke i forkant glemme å 
melde hvor mange og hvem en stiller med. Forhand-
lingslederen fører ordet. De andre er bisittere og 
observatører.

En må sørge for at de som fører forhandlinger, har 
de nødvendi ge fullmakter og vises nødvendig tillit. 
Når dette er avklart på forhånd, vil det i ettertid 
ikke oppstå misforståelser og misnøye ved eventu-
elle forhandlingsbrudd eller aksept av krav/tilbud 
fra arbeidsgiver.

I selve forhandlingene presenteres kravet man alle-
rede har sendt inn. Begrunnelsen her bør være fyl-
digere enn i det skriftlige kravet. Det kan være at 
motparten allerede i det første møtet gir et tilbud 
eller kommer med et krav. Når man har fått et til-
bud, takker man for det, og ber om et særmøte 
for å gå gjennom tilbudet, finne ut hva som er 
aksepta belt og hva som mangler. Når man så svarer 
på tilbudet, eventuelt legger fram et revi dert krav, 

Sjekkliste ved lokale forhandlinger

vil motparten gjerne også be om et særmøte. I 
forhandlings proses sen trekker man underveis fram 
nye argumenter og forsterker ytterligere de argu-
mentene og kravene som allerede er kjent. Akseptér 
gjerne ett eller flere tilbud og be om at arbeidsgiver 
vurderer øvrige krav på nytt.

Etter forhandlinger skal det skrives protokoll. Dette 
skal arbeidsgiver sørge for. Det er viktig at dette 
blir gjort umiddelbart etter brudd eller enighet. I et-
tertid kan en ellers komme i en situasjon hvor ar-
beidsgiver eksempelvis kaller forhandlingsmøtet for 
drøftinger, utelater detaljer eller føyer noe til. Er 
det ikke mulig å undertegne en renskrevet protokoll, 
sørg da for at en kladd undertegnes gjensidig der og 
da. Få med en kopi av det som er undertegnet.

Dersom man ikke kommer til enighet i forhand-
lingene, kan det bli aktuelt å gå til brudd. Dette 
innebærer at forhandlingene avsluttes med en brudd-
protokoll som konkluderer med at partene ikke kom 
til enighet. Bruddprotokollen skal inneholde arbeids-
givers siste tilbud og BFs opprinnelige krav. BF sen-
tralt kan da anke.

Det er viktig å merke seg at det er BF sentralt som 
avgjør om forhandlingene skal ankes. Det er derfor 
nødvendig å klarere dette med BF sentralt før man 
går til brudd. Hvis man tror det kan bli brudd og man 
forhandler utenom vanlig arbeidstid, må man derfor 
avtale at noen i BF-ledelsen er tilgjengelig på mobil-
telefon. 

Følgende liste kan være til hjelp i de ulike fasene av 
forhandlingsprosessen:

Innsamling av data:
-  Innsamling av opplysninger vedrørende kravet/

kravene. 
-  Bakgrunnsopplysninger er viktige. Sjekk opplys-

ningene.

Vurderinger:
-  Vurder egen situasjon, motpartens situasjon og 

helheten. 
-  Hvorfor vil man forhandle? Hva vil man forhandle 

om? 
-  Vurder kravene i forhold til taktikk, prinsipp og 

ønsker/realiteter.   

Kravsutforming:
-  Utarbeid kravene. 
-   Kostnadsberegn kravene. 
-  Prioriter kravene internt. 
-  Oversend kravene innen fastsatt frist.
      
Forhandlingsdelegasjonen:
-  1-4 personer?  
-  Forhandlingsleder velges eller utpekes. 

-  Hvem i delegasjonen er referent/observatør? 
-  Sørg for nødvendige fullmakter.

Plenumsmøter:
-  Begge parter er tilstede. 
-  Kravene settes fram og drøftes. 
-  Tilbud legges fram. 
-  Orientering om beslutninger gis.

Særmøter:
-  Drøfte forslag og krav som er kommet fram i ple-

numsmøte. 
-  Særmøte før viktige beslutninger tas. Ingen in-

terne diskusjoner i plenum. 
-  Lederen ber om et særmøte, gjerne etter et tips 

fra en av de andre.

Hvem skal informeres om resultatet?
- Styret i fylkeslaget
-  BF-sekretariatet 
-  Aktuelle medlemmer.

Vurdering etter forhandlingene:
-  Hva ble resultatet? 
-  Hvordan ble forhandlingene gjennomført? 
-  Hva kan/bør endres ved nye forhandlinger? 
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Lenvik kommune
Lenvik kommune er den tredje største 
kommunen i Troms med ca. 11.000 
innbyggere. Finnsnes er administra-

sjonssted, regionsenter og den nye byen i Midt-
Troms. Det er god kommunikasjon til Tromsø og 
Harstad med bl.a. hurtigbåt. Bardufoss flyplass er 
nærmeste flyplass. Lenvik har et variert og rikt kul-
turliv. Kommunen ligger delvis på fastlandet, delvis 
på eventyrøya Senja.

BIBLIOTEKSJEF
i 100% stilling er ledig fra 1.1.02.

Lenvik folkebibliotek ligger i Finnsnes kulturhus og 
har to filialer: På Gibostad og i Rossfjord. Bibliote-
ket har 6 ansatte fordelt på 4,5 stillinger. Bibliote-
ket bruker biblioteksystemet Mikromarc 2 og er til-
knyttet internett.  Kommunen deltar i regionalt sam-
arbeid innenfor bibl.tjenesten. Se informasjon på 
regionens felles nettsted: www.lenvik.folkebibl.no

Biblioteksjefen er faglig og administrativ ansvarlig 
for drift og videreutvikling av biblioteket.  Vi tilbyr et 
utfordrende arbeid i moderne bibliotek med spen-
nende regionalt samarbeid. Lønn etter avtale.

Vi søker etter en leder som er synlig og inspire-
rende. Kreativitet, utadvendthet, serviceinnstilling 
og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt. Erfaring 
fra og kunnskap om de muligheter som ligger i 
dagens informasjonsteknologi forutsettes.

Det kreves godkjent bibliotekutdanning fra høyskole 
eller universitet i tråd med forskriftene.

Nærmere opplysninger: Ass. rådmann Asbjørg 
Jensvoll Strøm, tlf. 77 87 10 14 (f.o.m. 10.09.)

Ansettelse skjer på kommunale vilkår i samsvar 
med gjeldende lov- og avtaleverk.  Kommunal pen-
sjonsordning.

Søknad med attestert kopi av vitnemål og attester 
sendes: Lenvik kommune, Rådhusvn. 8, 9306 
Finnsnes.  

Søknadsfrist:  27. september 01.

Gran kommune
Gran kommune ligger på Hadeland, ca. 
1 times kjøring til Oslo og en halvtime 
unna Gardermoen etter ferdigstillelse av 

ny vei. Vi har gode kommunikasjoner. Hovednærin-
gen er jordbruk, service og industri. Kommunen har 
i overkant av 13 000  innbyggere. Skole- og kultur-
sektoren er godt utbygd. Det er gode muligheter for 
friluftsliv både sommer og vinter. Se for øvrig på kom-
munens hjemmeside; gran.kommune.no

Bibliotekar
I Gran kommune, Kulturetaten, er det ledig stilling 
som bibliotekar i 100 % stilling. Ved intern søking kan 
det bli ledig en 80 % stilling.

Vi kan tilby en travel arbeidsplass med høy aktivitet. 
Gran kommune har hovedbibliotek på Brandbu og fili-
aler på Gran og Bjoneroa. Arbeidsted vil primært bli 
på hovedbiblioteket. Det er 4,73 stillinger ved Gran 
bibliotek.

Gran bibliotek er inne i en periode med omorganise-
ring. Faste ansvarsområder for stillingen er derfor ikke 
endelig definert, men stillingen har pr. idag hovedan-
svaret for biblioteksarbeidet rettet mot barn og unge.

Vi søker en person som;
-har bibliotekarutdannelse
-er kreativ og utadvendt
-er positiv og kan være pådriver for nye tiltak
-samarbeider godt med kollegaer o.a. f.eks. skoler
-har interesse for å jobbe med barn

St.kode 7026, lønnsramme 1001 lønnstrinn 23 - 31.
Kommunal tilsetting skjer ut fra gjeldende regler, 
reglement og avtaler. Pensjonsordning i KLP og 6 
mnd. prøvetid. Kvelds- og lørdagsvakter må påreg-
nes. Det kan ytes flyttegodtgjøring etter eget regle-
ment.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henven-
delse til biblioteksjef  Marit Monstad Tlf. 61 33 62 62 
eller kultursjef Berit Halvorsen Tlf. 61 33 84 20

Søknad sendes:
Gran bibliotek, Pb 40, 2712 Brandbu, 
innen fredag 28. september 2001
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Bibliotekarforbundet ble stiftet i 1993, og er det største landsomfattende fagforbun-
det for bibliotekarer. Forbundet har over 1000 medlemmer og er i stadig vekst. Vi har 
15 fylkeslag med valgte styrer. Forbundets høyeste myndighet er landsmøtet som 
avholdes annet hvert år, det siste var i april 2001.

BF utgir tidsskriftet Bibliotekaren og bladet har egen redaktør i full stilling. Sekreta-
riatet består av leder og organisasjonssekretær, samt en kontormedarbeider i enga-
sjement. Vi holder til i lokaler sentralt i Oslo i kontorfellesskap med andre fagorgani-
sasjoner.

BF søker ny organisasjonssekretær
Bibliotekarforbundets sekretariat er bygget opp som en rådgivende instans med utgangs-
punkt i medlemmenes behov for hjelp og veiledning innen lønns- og arbeidsforhold m.m. 
Organisasjonssekretæren står sentralt i alle arbeidsprosesser sammen med forbundets 
valgte ledelse.

I tillegg til rådgivning og saksbehandling består arbeidet ved sekretariatet i følgende:

• Daglig drift av post, arkiv, regnskap, budsjett
• Saksforberedelser, sekretærfunksjon og etterarbeid i forbindelse med 
 møter i forbundsstyret, landsstyret og diverse utvalg
• Forhandlinger
• Medlemskontakt og ajourhold av medlemssystemet
• Samarbeid med de lokale ledd i organisasjonen
• Kursvirksomhet rettet mot medlemmer
• Samarbeid med andre organisasjoner
• Administrasjon av forsikringsordninger o.l

Vi søker etter en person med høyere utdanning og med kjennskap til bibliotek, fortrinnsvis 
bibliotekar. Det er en fordel om du har erfaring fra fagforeningsarbeid generelt og forhand-
linger spesielt. Du må ha evne til å arbeide selvstendig, ha gode samarbeidsevner og evne 
til å uttrykke deg godt skriftlig og muntlig. En del reisevirksomhet må påregnes. Lønn etter 
avtale. Pensjons- og ulykkesforsikring.

Tiltredelse så snart som mulig.

Ta gjerne kontakt med BFs forbundsleder Monica Deildok 
(tlf.arb.: 22 17 04 95, mob.tlf.: 41 21 23 57). 
E-post bf@bibforb.no.

Søknad sendes Bibliotekarforbundet, Lakkegata 21, 0187 Oslo 
innen 3. oktober 2001.
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Medio september:  Design og kommunikasjon i digitale 
medier. Modul I

20.-21. september: Storting, bibliotek og offentlig infor-
masjon

12. oktober:           Biblioteket som læringssenter : digi-
tale bibliotek

15.-19. oktober:      Barnebibliotekarbeid 
25.-27. oktober:     Pedagogikk i bibliotek- og informa-

sjons arbeid
29.-30.oktober:      Katalogisering av trykt materiale fra 

før 1800 : nordisk seminar
16. november:        Georg Sverdrup-seminar : vitenskap-

elig publisering
23. november:       Bibliotekforskningsprogrammet. Slutt-

konferanse
7. desember:          Film i biblioteket 

Påmelding til kurs@jbi.hio.no eller 22 45 26 10
For mer informasjon, se www.hio.no/JBI/kurs/

EVU-tilbud fra Bibliotek- og informasjonsstudiene:ABC for tillitsvalgte

BF har samlet nyttig materiale for til-
litsvalgte under tittelen “ABC for tillits-
valgte”, som du finnes på vev-adressa:

www.bibforb.no

Hovedtariffavtalene, hovedavtalene, 
lønnstabeller, sjekkliste ved lokale for-
handlinger, osv. finner du her. Noe 
mangler, men vil komme etter hvert. 
Og nye ressurser vil bli lagt til. Dette er 
en nyttig kilde å bruke før de lokale for-
handlingene.
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Benytt dine medlemsfordeler
Spar penger!

www.gjensidigenor.no

A
03

45
/0

8.
20

01
 F

ot
og

ra
f: 

T
or

st
ei

n 
R

iib
er

Gjennom ditt medlemskap i YS har du tilbud
om gode forsikringer og bankprodukter i
Gjensidige NOR.

Ring oss på 815 00 110, og få tilbud tilpasset
ditt behov.

 

NORSK TIDSSKRIFT 
FOR  

BIBLIOTEK 
FORSKNING 
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”Bibliotekaren” er et rimelig og 
effektivt alternativ for annon-
sering av ledige stillinger. Vi 
er alene om å komme ut hver 
eneste måned året rundt. Vi er 
alene om å ha så kort produk-
sjonstid. Og vi er alene om å ha 
så lave priser. 

Ta en titt på vår utgivelsesplan 
og våre annonsepriser på side 
2, eller ring redaksjonen på 
57 82 07 65. Neste gang du 
skal lyse ut en ledig stilling kan 
du trygt ta kontakt med oss!

Ledig stilling?

Vil du ha bladet for deg selv?
«Bibliotekaren» er en månedlig nødvendighetsartikkel for svært mange biblio-  tekarer i Norge. Er du medlem av 
Bibliotekarforbundet får du bladet gratis. Andre kan abonnere. For kun 290 kroner får du 12 nummer sendt hjem 
til deg. Kontakt BFs sekretariat for abonnement på «Bibliotekaren» eller medlemskap i BF. 
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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

www.bibforb.no

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven:
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Bibliotekarforbundet
INNMELDINGSSKJEMA

Postnr.                Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf.

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesativ

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: stinefj@hotmail.com

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 

Organisasjons-
       sekretær:      (Under tilsetting)
                          

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

Siri Sjursen
Hordaland fylkesbibliotek
Fylkeshuset, 5020 Bergen
Telefon:  55 23 93 74
Telefaks: 55 23 93 79
E-post: siri.sjursen@hordaland-f.kommune.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
Telefaks: 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.deildok@bibforb.no

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.



B-blad

Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

Sitatet:
”Det som manglar er sjansen til å vere litt utadvendt i felleskap, slik at andre legger merke til oss. Å 
gripe sjansen til å vere morsom med gode hensikter og samle nok folk må planleggast.

Eg forslår ein trillebårkolonne med bibliotektilsette i kjeledress eller festantrekk med flyttegods frå 
Deichman til Vestbanen. I trillebårene kan vere litt av kvart frå dagleglivet vårt - bøker, skjermar, skilt, 
brukarar, narkosprøyter slår meg i dette øyeblikket. Bibliotekvitsar på ryggen. Ruta bør vere lang, der 
gatene er folkerike og på eit tidsunkt når folk er avslappa og påverkeleg.

Eg kunne tenke meg noko vilt som dette, men det er sånt eg liker sjølv. Dersom ein bibliotekar er sprø 
ein dag, er det greit å vere seriøs resten av året. Det er berre eit spørsmål om vi kan gjere det den 
samme dagen? Eg skulle forresten akkurat til å kjøpe ny trillebår og ser at det er uproblematisk å ta 
det på flyet, men må sleppe ut litt luft først.”

Biblioteksjef David Beadle, Haram folkebibliotek, 
på postlista biblioteknorge.no, 30. mai 2001


