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Lederen har ordet
Kaos, -et (formløs masse, vill forvirring)

Kaos, i følge Tanums store rettskrivingsordbok definert som: formløs masse, vill forvirring, er det ord som 
best beskriver virkeligheten rundt oss akkurat nå.

Vi lever i en verden som fortsatt strir med å riste av seg sjokket etter terrorangrepene i USA den 11. septem-
ber, som fortvilet forsøker å fatte konsekvensene, finne mottiltakene, slikke sårene og famlende finne en
farbar vei ut av vemmelsen og sorgen. Ingen vet hva som skjer, men det er hevet over enhver tvil at noe VIL 
skje. En form for gjengjeldelse eller reaksjon vil komme. Spørsmålet er på hvilken måte, rettet mot hvem 
og med hvor store konsekvenser. OG selvfølgelig: Hva som blir konsekvensene av dette igjen. I dette store 
internasjonale bildet har vi svært liten innflytelse, men kan fort bli ofre for resultatene. Om ikke annet så 
har bildene fra World Trade Center lært oss det.

Vår hjemlige politiske arena fremstår som liten, svært troskyldig og godlynt i forhold, men det er ingen tvil 
om at også denne er preget av et ikke uvesentlig innslag av kaos. Valgresultatet har gitt oss et Storting der 
ingen har flertall. Det som valgforskere og gamle politiske ringrever advarte ustanselig mot under siste del 
av valgkampen: mangelen på styringsdyktige regjeringsalternativer har slått til med full kraft. Og når det 
værste sjokket etter terrorangrepene i USA hadde sluppet taket i den kollektive norske bevissthet våknet vi 
opp til en blåmandag av dimensjoner.

For situasjonen er mildt sagt uoversiktlig, det hersker vill forvirring og vi må dermed kunne si at kriteri-
ene for kaos er oppfylt. I skrivende stund er det fortsatt ingen avklaring på regjeringsspørsmålet, og anta-
kelsene vedrørende hvem som blir Norges statsminister varierer fra time til time.

Det eneste som synes sikkert er at vi i den kommende Stortingsperioden vil leve i kompromissenes tid. 
For når sammensetningen i det folkevalgte organ ser slik ut, og ingen partier vil få gjennomslag for egen 
politikk, sier det seg selv at kompromissene vil vinne. Det er for tidlig å si noe om hvordan dette vil slå ut for 
vår bransje, men den umiddelbare reaksjonen min er skrekkblandet fryd og mildt optimistisk livreddhet.

Bakgrunnen for denne øredøvende ambivalens er at jeg har på følelsen at denne politiske situasjonen like 
fort kan føre til at det skjer veldig mye rart, som at det skjer svært lite. Og det er vanskelig å vurdere hva   
som ville være verst.

I dette foreløpig meget kaotiske politiske bildet synes det å tre tydelig frem et trekk ved selve situasjonen: 
Jeg spår lobbyistene fire gode år.

Jeg skal ikke forsøke meg på å spille knivskarp politisk analysator, men jeg mener at man verken behøver 
å være historiker eller statsviter for å vite at jo større mangel på ideologisk forankret styring og enhetlig 
politisk plattform, jo lettere er det for sterke enkeltgrupperinger og tunge interesseorganisasjoner å lobby-
ere seg fram til politiske resultater.

Vi vet at dette tradisjonelt sett ikke er bibliotekbransjens sterke side. Jeg noterer meg derfor med stor 
interesse at Norsk Bibliotekforening relanserer ideen om å opprette en norsk bibliotekparaply. En paraply-
organisasjon bestående av alle organisasjoner med bibliotek og/eller bibliotekarer som ansvars og interes-
seområde. Dette tror jeg er en god ide, og jeg tror at den politiske situasjonen i Norge akkurat nå har gjort 
denne ideen enda mer interessant.

Når det gjelder Bibliotekarforbundet og høstens lokale forhandlinger skiller DET bildet seg drastisk ut fra de 
kaotiske politiske arenaer internasjonalt og nasjonalt. Det er ingenting ved de henvendelsene sekretariatet 
har mottatt eller de samtaler jeg har hatt på mine reiser, som tyder på at Bibliotekarforbundets lokale ledd 
er preget av verken formløs masse eller vill forvirring. Snarere tvert imot. I disse dager leverer drevne til-
litsvalgte gode og solide krav og argumenter i lønnsforhandlinger for sine medlemmer og kolleger.

Velorganisert og veloverveid, - og helt uten innslag av kaos. 
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ERLING BERGAN 
Redaktør

Å forhandle er ikke en gudegitt gave noen 
har. Det er først og fremst noe som må læres. 
I bunnen må det ligge faktisk kunnskap om 
arbeidsområdet til de man forhandler for, 

altså bibliotekarene for oss i BF. Deretter må man 
ha faktisk kunnskap om de avtaler, regler og lover 
som regulerer de sammenhenger der fagforenin-
gens representanter opptrer. Og sist, men ikke 
minst, trenger man trening i å beherske selve 
spillet i en forhandlingssituasjon.  For å gi et 
grunnlag på disse områdene, arrangerer BF jevnlig 
kurs for sine tillitsvalgte og forhandlere. Nå sist 
hadde vi sytten medlemmer inne på et tredagers 
kurs, i kurslokalene til ærverdige Asylet på Grøn-
landsleiret i Oslo.

Deltakerne kom fra 
Narvik i nord til Kris-
tiansand i sør. Noen 
jobbet i store enheter 
som Trondheim folke-
bibliotek, mens andre 
var vant til noe færre 
kollegaer. De var få 
representanter for de 
minste bibliotekene 
på dette kurset. Halv-
parten av deltakerne 
kom fra folkebiblio-
tek, men ellers var 
både fylkesbibliotek, 
videregående skolebi-
bliotek, medisinske 
bibliotek og bedrifter 
i bransjen represen-
tert. 

Vi fikk en prat med en av deltakerne før de satte i gang med 
siste kursdag. Kristin Kleppo Grøndalen jobber til daglig på 
Telemarkbiblioteket. Hun forteller at hun ikke er tillitsvalgt, 
men er likevel plukket ut til å forhandle for medlemmene på 
sitt bibliotek i de lokale forhandlingene nå i høst. 

- Jeg skal ikke forhandle for alle BF-medlemmer i fylkeskom-
munen, bare de på vår arbeidsplass. Av de fem medlemmene vi 
har her, er det tre stykker som har sendt inn krav. 

- Hva er grunnen til at du deltar på kurset her?

- Jeg trenger å vite en del mer før jeg begynner å forhandle 
i fylkeskommunen. Det er en stor fordel å ha litt peiling på 
forhånd. 

- Hva syns du om kurset så langt?

Sytten på asylet

En fornøyd gjeng med BF-tillitsvalgte og forhandlere før siste 
kursdag på Asylet i Oslo. (Foto: E. Bergan)

BS kobler seg til Eurobib 

Biblioteksentralen AL og Eurobib 
AB etablerer felles selskap for salg 
og utvikling av biblioteksinnred-
ninger og bibl ioteksmateriell i 
Norge, heter det i en felles pres-
semelding fra de to selskapene. 
Det nye selskapet v il hete BS 
Eurobib AS og vil markedsføre og 
selge produkter og løsninger fra 
Eurobib AB. I tillegg vil selskapet 
også levere materiell fra norske 
leverandører. Biblioteksentralen 
har vært en stor leverandør til 
det norske markedet i mange år, 
mens svenskeide Eurobib er store i 
Europa. Selskapet vil fra 1. januar 
2002 fl ytte inn i Biblioteksentra-
lens lokaler i Malerhaugveien i Oslo 
og ha 8 medarbeidere. Forventet 
omsetning oppgis å være ca. 30. 
millioner kroner. Fram til 2002 vil 
selskapene starte samarbeidet ved 
at BS vil begynne å selge Eurobibs 
sortiment ved siden av BS sine egne 
produkter til det norske markedet. 
Ny felles katalog skal sendes ut i 
oktober 2001. 

Produktplassering - nå 
også i romaner

Det italienske juvelérfi rmaet Bul-
gari har betalt Fay Weldon en hem-
melig sum for å få en prominent 
plass i Fay Weldons nye bok, melder 
Aftenposten. Cappelen-direktør 
Anders Heger fi nner ikke noe galt 
i det, mens Erlend Loe mener slikt 
ikke hører hjemme i en roman. 
Boken heter “The Bulgar i Con-
nection” og en av de første scenene 
fi nner sted i Bulgaris butikk i Lon-
don, som får utsøkt omtale. Avtalen 
er trolig den første i sitt slag i 
forlagsbransjen, skriver New York 
Times. Bøker er “en del av den neste 
bølgen av produktplassering”, sier 
en fremstående markedsførings-
mann til avisen og begrunner det 
med at konsumenter gir en bok mer 
tid og oppmerksomhet enn de gir 
fi lm og TV. 

Men presidenten for Authors Guild, 
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- Lærerikt. Veldig lærerikt. Det har handla om mer enn jeg 
trodde på forhånd. Foreleseren har vært flink til å bruke ek-
sempler. Det er lettere å skjønne stoffet når det settes inn i en 
sammenheng. 

- Så nå er du bedre forberedt til å føre lokale forhandlinger 
hjemme på Ulefoss?

- Absolutt. Jeg har riktignok vært med en gang før, som bisit-
ter under forhandlingene. Men da gjorde jeg ikke så mye annet 
enn å høre på. Nå har jeg lært mye som bør kunne brukes i 
høst. 

- Hva er det som er vanske-
ligst?

- Det er selvfølgelig når 
man møter motstand fra 
den andre siden av bordet, 
når motparten virkelig set-
ter deg fast. Når du blir 
spurt om ting du ikke hadde 
forventet, og når du blir 
stilt overfor problemstillin-
ger du ikke hadde tenkt 
gjennom på forhånd. Det 
syns jeg er vanskelig. Det 
gjelder å være forberedt på 
det verste. Det har vi i hvert 
fall lært her, sier Kristin 
Kleppo Grøndalen til slutt. 

Foreleser på kurset var Børge Rostvåg fra NITO. Han er tid-
ligere generalsekretær i Norsk Bioingeniørforbund, før disse 
fusjonerte inn i NITO. Bioingeniørene holdt den gang til i kon-
torfellesskapet med Bibliotekarforbundet, så Børge Rostvåg er 
slett ikke ukjent med vår yrkesgruppe. I tillegg var han man-
nen som, med bare en knapp ukes varsel, reddet oss ut av 
en mulig avlysning av dette kurset. For den opprinnelig opp-
satte kursholder befant seg i USA (i god behold) uka før kurset 
skulle holdes, og ble som så mange andre noen uker forsinket 
med hjemreisen. 

Kristin Kleppo Grøndalen skal forhandle for BF-medlemmene 
på Telemarksbiblioteket. Da hjelper det å ha gått på 
det tredagers kurset som BF arrangerte forrige måned. 
(Foto: E. Bergan)

Foredragsholder Børge Rostvåg i aksjon. (Foto: E. 
Bergan)

Letty Cottin Pogrebin, er redd for 
at fenomenet vil svekke leserens 
tro på fortellingens autentisitet. En 
talsmann for en større bokhandel 
mener betjeningen vil være i tvil om 
boken er et stykke markedsføring 
eller en virkelig bok. I den opprin-
nelige avtalen skulle Weldon nevne 
Bulgari 12 ganger. Hun endte med 
å spinne hele histor ien rundt 
Bulgari-smykker. 

Ledere bekymrer seg ikke 
over egen lønn…

Bare kinesiske ledere lønnes dår-
ligere enn norske ledere, i følge 
en undersøkelse utført av konsu-
lentf irmaet Towers Perr in. Tre 
av fi re næringslivsledere Dagens 
Næringsliv har intervjuet svarer 
likevel at dette ikke bekymrer dem. 
- Vi bør sammenlikne lederløn-
nene med lønnsnivået generelt i 
Norge, og ikke se så mye på hva 
folk tjener i resten av verden, 
s ier administrerende d irektør 
Leif Stråtveit i Kavli Holding. - I 
Norge har vi en god tradisjon med at 
godene i samfunnet fordeles rela-
tivt jevnt. At det er mindre forskjell 
på en ikke-leder og en toppleder 
er en konsekvens av dette, og det 
synes jeg er positivt, sier Trygve 
Bruvik, administrerende direktør i 
Vesta Forsikring.

Kikkehull til Nordland 
fylkesbibliotek 

Nordland fylkesbibliotek melder at 
de har en spennende hjemmeside 
med mye informasjon til folk med 
tilgang til internett. Adressa er 
www.nordland.fylkesbibl.no. Siste 
tjeneste er “kikkehullet”. Her kan 
du se hva som lånes ut eller leveres 
inn på Rana bibliotek akkurat nå. 
Tjenesten oppdateres hvert 10. 
minutt. Senere vil de utvide med 
nye “kikkehull” der du kan se hva 
som har vært mest lånt ut de siste 
tre månedene, hva som sist er kjøpt 
inn og hvilke bøker som oftest blir 
reservert. Fylkesbiblioteket sier at 
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Lise Monsen er bibliotekar på Flora vidare-
gåande skule. Som så mange andre skolebi-
bliotekarer har hun nå høsta erfaring med å 
låne ut lærebøker til elevene. Ordninga ble 

lansert i fjor sommer, som en ekstra oppgave ofte 
lagt på skolebiblioteket. Og bibliotekarene rea-
gert litt ulikt på denne utfordringa, ofte basert 
på hvilken arbeidsbelastning de allerede hadde. 
Mange så dette som en anledning til å vise ver-
dien av biblioteket på et nytt område, og fikk 
dette arbeidet innpasset på en smidig måte i ek-
sisterende arbeidsoppgaver. Lise er en av disse:

- Utlånsordninga medfører jo en del ekstra arbeid for meg, men 
det er på tidspunkt da det er mindre å gjøre. Om sommeren er 
det stillere her, og da kjøper jeg inn bøkene og klargjør 
dem for utlån. Tidlig på høsten når elevene begynner blir 

mesteparten av ut-
lånet tatt. Så er 
det stort sett pause 
til neste sommer 
igjen. Så utlåns-
ordninga kolliderer 
ikke med de aktivi-
tetstoppene bibli-
oteket har under 
oppgaveskriving. 

- Hvor mange bøker 
er det snakk om. 

- Antall bøker er 
jeg ikke sikker på, 
men vi fikk en sum 
på 229 000 kroner 
å kjøpe bøker for 
i fjor. Den steg til 
265.000 kroner i år. 
Det blir noen kas-
ser og noen paller 
av det. Vi fikk et 

plassproblem i biblioteket da første ladning kom. Men ved å ta 
i bruk andre rom, fant vi løsninger på det.

- Hvordan foregår utlånet?

Utlån av lærebøker i videregående skolebibliotek:

- Ekstra arbeid, 
men det går greitt
ERLING BERGAN 
Redaktør

- Utlånsordninga medfører jo en del ekstra arbeid for meg, 
men det er på tidspunkt da det er mindre å gjøre, forteller 
skolebibliotekar Lise Monsen i Flora. (Foto: E. Bergan)

de åpner kikkehullene for å skape 
økt interesse for hjemmesida. På 
hjemmesida deres fi nner du også 
en stafett, der folkebibliotekene 
i Nordland presenterer “ukens 
anbefalte nettsted”. 

Seminar om arbeidsmiljø

Norsk Fagbibl iotekforening ar-
rangerer seminar om arbeidsmiljø 
11. februar 2002 i Oslo. Arrangørene 
melder at dette viktige temaet 
passer for alle som jobber i bibli-
otek: Bibliotekarer, ledere, kon-
toransatte. Utgangspunktet er 
at belastningsskader og dårl ig 
inneklima er en vanlig årsak til 
sykemeldinger. Det psykososiale 
miljøet preger hverdagen vår, og vi 
kan gjøre noe med det!

Seminarets temaer er: Ergonomi 
på dataarbeidsplassen, Kvin-
nearbeidsplasser, Konf l ikter/
konflikthåndtering, Inneklima, 
Serviceyrker og emosjonell utmat-
telse, Trøtthet/utbrenthet/stress. 
Følg med på NFFs hjemmeside: 
http://www.rbt.no/eksterne/nff/. 
Seminaret er både for medlemmer 
og ikke-medlemmer. 

IFLA om tragedien i USA

Generalsekretær Ross Shimmon i 
IFLA har sendt følgende melding 
til kollegaer og venner i det ame-
rikanske bibliotekmiljøet, etter 
tragedien 11. september: 

”The President and Governing 
Board of IFLA and the staff at IFLA 
HQ, wish to express our deepest 
sorrow to our members and friends 
in the United States for the lives 
lost in the terrible tragedies in New 
York, Pittsburgh and Washington. 
We have all been watching and 
reading about the events with hor-
ror and anxiety for your welfare.  
We are unable to find adequate 
words to express our sadness, 
but we wish you to be assured 
that our thoughts and deepest 



... spaltelangs ...

... spaltelangs ...

Bibliotekaren       Nr 10/20017

- Bøkene er lagt inn i Mikromarc 2, får strekkoder og lånes ut 
via utlånssystemet der. Katalogiseringa er fort gjort, for det er 
begrensa antall titler med mange eksemplar av hver. 

- Var dette et kontroversielt tema på skolen, da ordninga 
skulle komme i gang?

- Det ble jo litt snakk om at det kunne bli mye ekstra arbeid 
og hvordan dette skulle administreres. Men det har gått seg 
veldig greitt til etter hvert, sier Lise. Hun legger til at at det 
var noe startvansker det første året i og med at de fikk vite 
om ordningen så seint. 

- Vi visste ikke hvor mye penger vi ville få. Og retningslin-
jene vi fikk var litt forvirrende. Det var vanskelig å bestemme 
hvilke bøker som skulle kjøpes inn etter at lærerne hadde 
tatt sommerferie og boklistene var ferdige. Dette gjorde jo sitt 
til at innkjøpene ble tatt litt på sparket. Også i år fikk vi 
seint vite hvor mye penger vi skulle få, eller om vi i det hele 
tatt fikk noe. Det gjør jo planleggingen vanskelig. Dette blir 
mer skoleadministrasjonens problem, og derfor har de kanskje 
større motforestillinger til ordningen enn det jeg har. Nå blir 
det spennende om den nye regjeringen følger opp med nye 
midler neste år eller om ordningen strander her. 

- Var det konkurranse om å få denne jobben på skolen?

- Nei, det var det ikke. Det var naturlig at jeg tok meg av det, 
siden jeg er bibliotekar. 

- Hvordan har elevene reagert på ordninga?
 
- Elevene synes dette er veldig greitt. De sparer jo minimum 
en tusenlapp på bøker, og det oppleverer de naturlig nok som 
veldig positivt. 

- Er de flinke til å levere tilbake når skoleåret er slutt?

- Vi har bare ett års erfaring så langt. Flesteparten leverer til-
bake i tide, men det er noen som ikke gjør det. Det er jo litt 
irriterende for oss som skal purre og mase på dem. Men stort 
sett går dette greitt, sier Lise Monsen til slutt. 

Lise Monsen kjøpte lærebøker til utlån for 229 000 kroner 
i fjor og 265.000 kroner i år. Det blir noen kasser og noen 
paller av det. (Foto: E. Bergan)

sympathies are with you all. That 
we were with you so recently, 
experiencing your wonderful hos-
pital ity, makes it all the more 
poignant. Events such as this 
serve to test our resolve, as library 
and information professionals, to 
cling to our ideals of freedom of 
information and commitment to 
cultural diversity. May we fi nd the 
strength to do so.”

Fagerli om fjernlån i 
fagbibliotekene

På postlista biblioteknorge, har 
Hans Martin Fagerli kommet med 
en analyse av fjernlånstallene for 
2000 i fag- og forskningsbibliote-
kene, når det gjelder fordelingen
mellom or iginaldokumenter og 
kopier. 

Fjernlånet totalt har gått ned med 
2%. Fjernlån av originaler øker med 
10 % eller ca 25 000 dokumenter, 
hvorav utenlandsandelen øker noe 
mer. Fjernlån av kopier synker 
med 14 % eller ca 33 000 kopier, 
hvorav utenlandsandelen synker 
noe mer. Innlån totalt går ned med 
2%, men her er fordelingen mellom 
originaler og kopier ganske jevn. 
Innlån fra utlandet av kopier skiller 
seg litt ut. Det øker med 2%. Fagerli 
kommenterer tallene slik: 

”Med andre ord: det ser ut som 
om utviklingen i Norge følger den 
i Sverige. Behovet for f jernlån 
av kopier synker og kan kanskje 
forklares med framvekst av digitale 
tidsskrifter. Men forklaring på økt 
fjernlån av originaldokumenter, 
når innlån i fagbiblioteksektoren 
synes å stå stille, kan ha flere 
interessante løsninger.” 

Årsaker til jobbskifte 

Unge arbeidstakere, født på 60- og 
70-tallet, vil heller ha høy lønn enn 
gullklokke for lang og tro tjeneste, 
viser en svensk undersøkelse. Sær-
lig for kvinnene er høy lønn viktig, 
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Tidsskriftet vårt begynner etter hvert å få noen år på 
baken. Bibliotekaren begynte med sine første utgivelser 
i 1993. Allerede fra 1997 kom vi ut hver måned. Når vi 
etter hvert nærmer oss Bibliotekarforbundets tiårsjubi-
leum, er det behov for å kunne kikke både framover og 

bakover. Men artikkelmengden har blitt for stor til at det er 
noen gitt å huske hvor ting har stått. Vi mangler kort sagt en 
indeks til Bibliotekaren.

Et godt eksempel på dette fikk jeg her om dagen. Jeg fikk 
et spørsmål fra et BF-medlem om hvor hun kunne finne stoff 
om den såkalte “lesetidssaka” i Bibliotekaren. Det gjaldt spørs-
målet om å få en regulert del av arbeidstida til å lese eller 
skumme litteratur man var pålagt å formilde som del av 
jobben. En spennende, vanskelig og prinsipielt viktig sak. 

Jeg husket mange av opp-
slagene om dette, at det 
hadde vært oppe på et 
landsmøte, osv. Men ak-
kurat hvilke numre det 
sto i, det måtte jeg melde 
pass på. Så det ble til 
at jeg måtte bla meg 
gjennom tre-fire årgan-
ger. Artig for så vidt, men 
ikke spesielt effektivt.

På ettersommeren sendte 
vi et forslag til bibliote-
karutdanninga ved Høg-
skolen i Oslo: Kunne det 
være at noen tredjeårs-
studenter var interessert 
i å lage en hovedoppgave 
som dreidde seg om dette? 
Oppgava kunne begynne 
med å vurdere program-
vare og verktøy for 
indekseringa, deretter 
gjennomføre en indekse-
ring av deler eller hele pe-
rioden vi har kommet ut, 

og så avslutte med å lage en kort veiledning for oppdatering 
av indeksen. Det er selvfølgelig ønskelig å kunne publisere in-
deksen på BFs hjemmeside. 

Kari Skibenes kikket på forslaget vårt og fant ut at dette var 
innenfor det feltet hun hadde tenkt å konsentrere seg om. 
Kanskje hun deler oppgava med en annen student, kanskje tar 
hun den alene. Men at hun dykker ned i artikkelstoffet i Bi-
bliotekaren er allerede avklart. Vi ønsker henne lykke til og 
gleder oss til å se det ferdige resultatet. Som forhåpentligvis 
vil gjøre oss i stand til å finne “lesetidssaka” på 5 minutt i 
stedet for å bruke en halv time på blaing. 

Nå skal Bibliotekaren 
indekseres

Kari Skibenes tar indeksering 
av Bibliotekaren som hoved-
oppgave. Det innebærer også 
vurdering av programvare og 
verktøy. (Foto: E. Bergan)

skriver avisa Expressen. Hver fjerde 
svenske arbeidstaker mellom 25 
og 35 år har planer om å bytte 
jobb. Den vanligste årsaken bak 
ønsket om jobbskifte er ønske om 
høyere lønn. 64 prosent av de unge 
kvinnene oppgir høy lønn som 
viktig årsak til å bytte jobb, mens 
55 prosent av mennene gjør det 
samme. Kvinnene i undersøkelsen 
jobber imidlertid i høyere grad 
i lavlønnsyrker. Også t ing som 
interessante arbeidsoppgaver og 
mulighet til utvikling og videreut-
danning, er svært viktige årsaker 
for jobbskifte blant de unge, ifølge 
undersøkelsen som er utført av 
det svenske Statistisk sentralbyrå. 
Kvinnene ser imidlertid ut til å 
være litt mer samfunnsbevisste og 
litt mindre egostiske enn mennene, 
ut fra årsakene de oppgir. 

Unge norske arbeidstakere er enda 
mindre trofaste mot arbeidsgiveren 
enn hva svenskene er. I hvert fall 
var det slik i vår. Om lag 15 prosent 
av yrkesaktive nordmenn vil bytte 
jobb eller slutte i jobben i år. I 
aldersgruppen 25 til 44 år vil 35 
prosent gjøre det samme, viste en 
undersøkelse fra norske Statistisk 
sentralbyrå i vår. Nesten en av fi re 
nordmenn som skifter arbeidsplass, 
sier at de gjør dette for å få en mer 
interessant eller utfordrende jobb. 
En av åtte sier de bytter jobb for å 
få høyere lønn. 

Deichman med inkassokrav 
på boklån 

Bare 1000 bøker ble levert Deich-
manske bibliotek under “bokam-
nestiet”. Nå blir det rettslig inkasso 
mot 4000 låntagere, melder Aften-
posten. - Vi er svært skuffet over 
at ikke fl ere benyttet muligheten 
til å levere bøker gebyrfritt. Nå 
er det slutt, sier økonomisjef Lars 
Inge Merok Olsen ved Deichmanske 
bibliotek til avisa. Fram til 15. 
august kunne bøker leveres tilbake 
til biblioteket uten straffegebyr. 
Fra 1. oktober kan 4000 personer 
regne med å få krav fra et inkasso-
fi rma. - Alle har fått muligheten til 
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”Jeg er visst kommet i en annen hovedor-
ganisasjon. Her er så underlig ...” Jeg sitter 
sammen med rundt 150 andre i et stort mø-
terom i  Håndverkeren i Oslo. Det er 19. sep-
tember og anledningen er ekstraordinær kongress 
i YS. Som Sigbjørn Obstfelder gjorde det i be-
gynnelsen av forrige århundre, ser jeg meg også 
forundret rundt. Selv om den store verden er for-
virrende - og grusom - nok for tida, lar jeg det 
ligge nå. Det dreier seg om noe så ubetydelig, og 
likevel så viktig, som hovedorganisasjoner. Un-
dertegnede er delegat for Bibliotekarforbundet 
på denne kongressen. Med en bakgrunn som “sek-
stiåtter” og mangeårig LO-medlem, er det unek-
telig rart å komme inn i YS. 

For tjue år siden kunne jeg satt studielånet mitt på at YS var 
en organisasjon jeg aldri kom til å havne i. Nå sitter jeg her 
og fatter vedtak i organisasjonens høyeste organ! Nei, naturlig 
føles det ikke. Men folka rundt meg er greie og fornuftige nok. 
Og vedtakene som fattes er solide og gode. Jeg blir etter hvert 
enda mer overbevist om at BF har valgt rett hovedorganisa-
sjon. Så får det irrasjonelle ubehaget mitt forbli en privatsak. 

Bibliotekarforbundets forhold til hovedorganisasjoner var fra 
starten preget av at disse var faste og kjente størrelser. Det 
var LO, YS og AF. Verden hang på greip. For bibliotekarer som 
hadde gitt sin solidaritet til LO eller YS i årevis, men fått svært 
lite solidaritet tilbake, var “Prosjekt Bibliotekarforbund” - 
med stø kurs for AF - grei skuring. 

Men så kom turbulensen. Vi fikk Akademikerne. Vi fikk det 
mislykkede forsøket med å fusjonere AF og YS. Vi fikk nedleg-
gelsen av AF. Vi fikk lærer/sykepleier/politi-konstruksjonen. 
(De er ikke i mål ennå.) Vi fikk Norsk Kommuneforbund/
hjelpepleier-konstruksjonen. (De er heller ikke i mål ennå.) De 
faste og kjente størrelsene var i drift. Alle aktører må orien-
tere seg på nytt. Bibliotekarforbundet valgte YS. Det var til og 
med et enstemmig vedtak på landsmøtet vårt i april. Selv var 
jeg heller ikke i tvil. YS er det eneste riktige for oss nå.

Men selv om alle BFs kloke hoder kommer til samme konklu-
sjon, så betyr ikke det at alle magene tar endringene like 
kjapt. Min egen rumler fælt under YS-kongressen. For jeg har 
tross alt vært LO-medlem i over ti år. Etter noen frittstående 
år med “Prosjekt Bibliotekarforbund”, taklet jeg nærmere sju 
år i AF uten særlig magebesvær. Men et ni timer langt møte 
med en stor YS-logo på veggen bak talerstolen, det er ganske 
sterk kost. Trolig er det bare et tilvenningsspørsmål. 

Underlig å være i ny hovedorganisasjon, men:

YS-kongress med 
solide vedtak 

�

å levere bøker gebyrfritt. Nå tar vi 
i bruk tøffere metoder, sier Merok 
Olsen. De som fortsatt har en bok 
som skulle vært levert tilbake, får 
nå regning på boken og et gebyr på 
50 kroner. - Deichmanske bibliotek 
sliter med dårlig økonomi. Ved å få 
tak i de bøkene biblioteket faktisk 
eier, kan vi sørge for et bedre tilbud 
til publikum, sier Merok Olsen. 

Deichmanske bibliotek forandrer nå 
kvitteringssystemet i forbindelse 
med nye inkassorutiner. For å 
unngå misforståelser og tvil ved 
inkasso, får alle en kvittering ved 
lån og tilbakelevering av bøker. 
- Folk har vært vant til en slapp 
oppfølging når bøker ikke blir levert 
tilbake. Vi har lange ventelister 
på enkelte bøker fordi de ikke blir 
levert tilbake, sier Merok Olsen. Fra 
1. oktober sender inkassofi rmaet, 
etter to purringer, automatisk en 
regning på alle bøker som ikke er 
levert, skriver Aftenposten.

Jakten på det gode
arbeidet

”I en tid, hvor det handler om 
hurtigere, hurtigere og endeløs 
effektivisering, er det i højere og 
højere grad op til den enkelte og til 
de faglige organisationer at søge 
det gode arbejde. Det handler om 
få skabt gode arbejdsforhold og en 
fornuftig balance mellem arbejdsliv 
og privatliv”, sier danske BF som 
begrunnelse for å sette tittelen 
Jagten på det gode arbejde som 
tittel på sitt faglige landsmøte 3. 
- 4. november. Det er ikke lenger 
nok å ha en jobb, det skal være en 
god jobb, ellers fi nner den ansatte 
en annen arbeidsplass. 

Men BF presiserer at det naturligvis 
gjelder først å forsøke å gjøre de 
nåværende jobbene til bedre jobber, 
og legger til: ”Men hvad er gode 
arbejdsforhold – hvad forstår man 
ved et godt arbejde? Er det samme 
sag for alle på arbejdsmarkedet - 
eller for den sags skyld for alle 
bibliotekarer? Drejer det sig om 
at være dygtig til det, man laver? 
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� For vedtakene som den ekstraordinære kongressen fatter er 
det ikke noe å si på. Et nytt sett med vedtekter ser ut til å 
skulle gjøre organisasjonen mer samkjørt og effektiv. Seksjo-
nenes sekretariater skal slås sammen med YS sitt sentrale se-
kretariat. De valgte organene som leder YS reduseres fra tre 
nivåer (kongress, hovedstyre, sentralstyre) til to nivåer (re-
presentantskap, sentralstyre). Kontingenten blir enhetlig, i 
stedet for store forskjeller fra seksjon til seksjon. 

Det nye prinsipprogrammet er det heller ikke noe å si på. Sna-
rere tvert i mot. Formuleringene vil nok bli applaudert av flere 
partier som godt og samlende tankegods i den hittil ikke rea-
liserte sentrum-venstre-aksen i norsk politikk. Kort sagt. YS 
er godt sosialdemokrati minus Arbeiderpartiet. Og etter siste 
valg er det knapt noe minus lenger. Til og med formuleringen 
“YS vil at alle skal bidra til fellesskapet gjennom miljøavgifter 
og skattlegging av kapital og arbeidskraft”, blir vedtatt med 
solid flertall etter en kampavstemming. 

Kongressen har ikke flere saker på kartet enn vedtektsend-
ringer, økonomiplan (hvor kontingenten er en hovedsak) og 
prinsipprogram, foruten en liten rituell omkamp om hjelpe-
pleiernes utmelding fra YS i sommer. På dette punktet får Tol-
lerforbundet gjennom en kritikk av hovedstyrets omtrentlige 
forhold til vedtektenes krav om et utmeldt forbunds oppsigel-
sestid i YS. Men kritikken er kun prinsippiell, for alle ser ut til 
å være glade for at hjelpepleierne nå er ute av YS. 

Kongressen er altså samlet for å ta en del indre-organisatoriske 
avgjørelser. Den er derfor ekstraordinær. Og med de nye ved-
tektene på plass, er dette også YS sin siste kongress. Heretter 
er det et noe mindre representantskap som er organisasjonens 
høyeste organ. I dette organet stemmer forbundene med vek-
ting pr. 2000 medlemmer. Representantskapet har møter minst 
to ganger i året, men det kan fort bli oftere. For det er tilstrek-
kelig at to medlemsorganisasjoner ber om møte, for at det skal 
avholdes.

Bibliotekarforbundet har ikke vært lenge nok i YS til å kunne 
se om endringene spiller noen stor rolle for oss. Men som med-
lemmer av YS er vi avhengige av at organisasjonen er sterk og 
fleksibel, og det ser endringene ut til å medføre. Vi vil ha glede 
av at organisasjonen får en mer fleksibel måte å kunne tilpasse 
seg samfunnsendringene på. Og vi vil helt sikkert nyte godt av 
at de administrative ressursene, basert på bl.a. vår innbetalte 
kontingent, blir mer samordnet.

Det er spesielt YS sin Seksjon Stat som kommer til å merke end-
ringene direkte på kroppen. For de har hatt et eget sekretariat 
med 5 personer ansatt og valgt leder på heltid. Disse vil nå 
i løpet av det nærmeste året bli innlemmet i YS sin sentrale 
administrasjon. Til gjengjeld vil forbund med statsmedlemmer 
merke en nedgang i kontingenten for disse medlemmene. Med-
lemmer på andre sektorer vil merke at kontingentutgiftene 
står omtrent stille eller går opp. For BF vil kontingenten til 
YS bli i samme størrelsesorden som nå i 2002, men stige noe i 
2003, etter hvert som innlemmingen av YS-S-sekretariatet i YS 
sin felles administrasjon fases inn.
 
Det største perspektivet kom kanskje YS-leder Randi Bjørgen 
med i sin åpningstale til kongressen. Hun tok utgangspunkt 
i den store endringshastigheten vi merker i alle deler av sam-
funnet for tida. Etablerte sannheter gjelder ikke nødvendigvis 
lenger. Det er krav til omstilling i offentlig sektor, noe som gir 
usikkerhet hos de ansatte. Dette stiller større krav til service 
fra en organisasjon som YS, sa Bjørgen. Så gikk hun videre med 

Drejer det sig om at have et udvi-
klende og udfordrende arbejde? 
Handler det om fl eksibilitet?” Det 
fagl ige landsmøtet i Ebeltoft i 
begynnelsen av november vil kretse 
rundt nettopp slike spørsmål. 

DIK-dagen 26. oktober

Det svenske fagforbundet der bi-
bl iotekarer er organisert, DIK-
förbundet, Sver iges v iktigaste 
fackförbund, fokuserer på framtids-
spørsmål når Moby Dik strandar i 
Malmö. Dette er tittelen på årets 
DIK-dag, for anledningen altså lagt 
til Malmø. 

Det overordnete temaet er “Ung 
världsbild” med undertitlene ”Syn-
sätt och värderingar – Kunskaps-
byggande - Dialog mellan genera-
tioner”. Her kan deltakerne få høre 
Anne Skare Nielsen fra Instituttet 
for Fremtidsforskning i København 
snakke om ”Teenageres drømme-
universum. Hvordan ser unge på 
verden, livet og samfundets værdier 
nu og i fremtiden?” De kan også 
få høre universitetslektor Anders 
Jakobsson ved Malmö Högskola 
snakke om ”Så bygger unga kun-
skap i Internetåldern”, om hvordan 
elevene lærer interaktivt, med 
støtte av informasjons- og kom-
munikasjonsteknologi når de løser 
problemer sammen. 

Bok- og bibliotekhistorisk 
bibliografi 

Norsk bok- og bibliotekhistorisk sel-
skap (NBBS) ønsker å lage en bok-og 
bibliotekhistorisk bibliografi , og 
er i den sammenhengen interessert 
i å få materiale/publikasjoner, evt 
opplysninger tilsendt. Det er sel-
skapets sekretær Berit Ch. Nielsen 
som melder dette. Særlig viktig 
er det å få oversikt over artikler 
og mindre skrifter, men Berit Ch. 
Nielsen mottar alle innspill med 
takk. 

Opplysningene kan sendes sekre-
tæren på e-post: b.c.nielsen@nb.no 
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å se på konsekvensene av valget: “En ting er sikkert: Neste 
stortingsperiode kan bli en særdeles strevsom tid for fagbeve-
gelsen. Det blir en strevsom tid fordi vi nå har fått et Stor-
tingsflertall som blant annet ikke helt er å stole på når det 
gjelder faglige rettigheter og andre velferdsgoder.”

Dette, sammen med mye annet som jeg hører på kongressen, 
gir meg følelsen av å være midt i et sosialdemokrati uten sosi-
aldemokratiets retorikk. Eller som en taler sa i begynnelsen av 
et innlegg, etter korrekt å ha innledet med å si “Dirigenter, 
delegater, …”: “Jeg er litt misunnelig på Yngve Hågensen som 
kan si Kamerater. Vi skulle også hatt et sånt ord…”.

Og når YS-leder og trønder Randi Bjørgen runder av den ek-
straordinære YS-kongressen, gjør hun det med å sitere fotball-
treneren og trønderen Nils Arne Eggen: “Spell hverandre sterk, 
gutta!” Det er nesten så jeg lurer på om det egentlig er sosi-
aldemokraten Bjørgen som siterer sosialdemokraten Eggen. Og 
sosialdemokrater er vi visstnok alle sammen. Til og med sek-
stiåttere med sart mage. Så kanskje det vil føles bedre etter 
hvert. Jeg tror det. 

10. og 11. september arrangerte Sogn og Fjordane BF 
medlemsmøter om lokale forhandlinger. I et stort fylke 
er det ikke alltid like lett å finne et egnet sted å samle 
medlemmer som har store avstander mellom hverandre. 
Fylkeslaget prøvde seg derfor med to møter, ett for Nord-
fjord og Sunnfjord i Ålhus, et annet for sogningene i Sogndal. 
Det første ble lagt til Eikaas-galleriet, som ga deltakerne en 
fin anledning til å se den livsglade og spreke utstillinga som 
Kjartan Slettemark, Oddvar Torsheim og Ludvig Eikaas hadde 
gått sammen om. Møtet i Sogndal var lagt til det flotte folke-
biblioteket i Kulturhuset. 

Men temaet var lokale forhandlinger, 
og forbundsleder Monica Deildok var 
foredragsholder. Det er ganske mye 
spennende kunnskap og erfaringer som 
virvles opp når man møtes på denne 
måten. Monica kan sine tariffavtaler, 
men får stadig påfyll av lokale erfarin-
ger. At man i Sogn og Fjordane hadde et 
godt eksempel på 5,3-forhandlinger med 
god uttelling, er nyttig å ta med seg. Til 
gjengjeld hadde medlemmene god nytte 
av å gå gjennom punktene i forhandlingsprosessen. 

Monica Deildok benyttet anledningen til å besøke flere bibli-
otek i Sogn og Fjordane under sitt opphold i fylket. Og dermed 
var det flere medlemmer som fikk truffet den nye forbunds-
lederen. I Sogndal hadde en del bibliotekarer samlet seg til 
formiddagsmøte med Marit Lofnes Mellingen, bibliotekar og 
BF-medlem, med arbeidsplass ved redaksjonen til norge.no på 
Hermansverk. Hun fortalte om arbeidsplassen sin og hvordan 
bibliotekarkompetansen passer inn der. En slik møteform – 
temamøte i en ”utvida lunsjpause” – er noe BF absolutt kan 
prøve å få til flere steder. 

Forbundslederen i Sogn 
og Fjordane

ERLING BERGAN 
Redaktør

Siri Ingvaldsen 
(t.v.) er styremed-
lem i Sogn og Fjor-
dane BF, og kunne 
øsnke forbundsle-
der Monica Deildok 
velkommen til det 
første av to møter 
om lokale forhand-
linger i fylket. 
(Foto: E. Bergan)

eller i vanlig post: NBBS v/Berit 
Ch. Nielsen, NB avd. Oslo, Post-
boks 2674 Soll i, N-0203. Norsk 
bok- og bibliotekhistorisk selskap 
har også egen hjemmeside, på 
http://www.nbbs.no. Og selskapet 
er også presentert i siste nr. av Norsk 
tidsskrift for biblioteksforskning.

Data-skiller

Bare 30 prosent av de svenske 
LO-organiserte bruker data på 
jobben, viser undersøkelsen “Om 
klyftor i informationssamhället”. 
Den dokumenterer at det er klare 
klasse- og kjønnsskiller i bruk av 
internett. Selv om nesten 70 pro-
sent av de LO-organiserte i Sverige i 
dag har datamaskin hjemme, er det 
fremdeles store forskjeller mellom 
arbeidstakerne. Internettbruken 
varierer fra 95 prosent blant aka-
demikermenn til 40 prosent blant 
LO-organiserte kvinner, melder 
LO-Aktuelt.

Medlemstallet stiger i BF

I september var medlemstallet i BF 
kommet opp i 1085, en økning på 
51 medlemmer siden landsmøtet 
i april. Av den totale medlems-
stokken er nå 8 prosent på det 
statlige tariffområdet, 10 prosent 
på det særskilte tariffområdet i 
Oslo kommune, 70 prosent på det 
kommunale tariffområdet forøvrig 
(det såkalte KS-området), 2 pro-
sent i det private, 5 prosent er 
studenter og 5 prosent er for tiden 
ikke-yrkesaktive.

Medlemstallet på statsområdet 
har økt merkbart de siste årene, 
og andelen dette utgjør av BFs 
totale medlemstall har også økt. 
Ved inngangen til 1998 hadde BF 51 
statsmedlemmer, og det utgjorde 
under 6 prosent av medlemsstokken 
den gang. I dag er det altså 83 
medlemmer på statlig sektor, en 
andel på 8 prosent. Mennene utgjør 
nå 10 prosent av medlemsstokken 
i BF. Det er opp 1 prosent siden 
april i år



Bibliotekaren       Nr 10/200112

- Takk, bare bra. Jobben ser veldig grei ut så langt. 
Men det er veldig langt til familie og venner. Jeg 
vet ikke om hjemlengselen kommer til å ta overhånd 
etter hvert. Nå har jeg et vikariat fram til neste 
sommer. Så får jeg se hva jeg gjør etter det. 

- Hvor kommer du fra?

- Jeg er opprinnelig fra Grue kommune i Solør. Det 
tar meg 10 timer å kjøre hjem, så det er ganske 
langt. 

- Hvorfor valgte du å ta en jobb i Florø?

- Det var egentlig bare 
en tilfeldighet. Jeg 
satt og søkte på le-
dige stillinger i aetat 
og så at det var en 
ledig jobb her. “Hvor-
for ikke”, tenkte jeg, 
og sendte inn en søk-
nad. Så ringte de og 
tilbød meg jobben. Det 
er i grunnen hele for-
klaringa. 

- Hvordan var de før-
ste dagene?

- De var i grunnen litt 
spesielle. Tilfeldigvis 
ble de årlige biblio-
tekdagene i Sogn og 
Fjordane arrangert ak-
kurat da jeg skulle be-
gynne. Så jeg hadde 
mine to første arbeids-
dager på bibliotekmø-
ter i Stryn, sammen 
med kollegaer i fyl-
ket. Det var i grunnen fint å kunne begynne med 
å møte folk som jeg kommer til å forholde meg til 
framover allikevel. Spesielt de på fylkesbiblioteket 
var det greitt å få møte tidlig. Og så var det jo sosi-
alt også. 

- Hvilke arbeidsoppgaver har du fått ved folkebiblio-
teket i Flora?
 

- Det er ikke helt bestemt ennå. Først må jeg komme 
meg inn i rutiner og slikt. Så tar vi vel arbeidsforde-
linga etter hvert. 

- Du satt og katalogiserte da jeg kom. Er det noe du 
liker å gjøre?

- Det ligger ganske mye Kulturfondbøker og venter 
på å bli katalogisert her. Det dreier seg stort sett om 
overføring av poster, så det er ganske lett. I lengden 
er det nok artigere å betjene publikum og finne løs-
ninger på referansespørsmål. Men katalogisering er 
greitt nok. 

- Har du jobbet noe i bibliotek før du kom til Florø?

- Jeg hadde praksisperiodene mine på Kongsvinger 
folkebibliotek og Aker sykehus. Fem uker på hvert 
sted.

- Var det store forskjeller mellom jobbene på disse to 
bibliotekene?

Fersking i Florø
ERLING BERGAN 
Redaktør

Hvordan er det å møte sin første jobb som bibliotekar etter tre års utdanning? 
For noen av oss er det lenge siden, farlig lenge siden. Vi kan knapt huske det. 
For å komme litt nærmere problemstillinga, tok jeg turen ut til folkebiblioteket 
i Norges vestligste by. Sonja Rismoen hadde bare vært noen få dager i sin nye 

jobb ved Flora folkebibliotek. Vi ville vite hvordan det går.

Nyutdanna Sonja Rismoens to første arbeidsager ved Flora folkebibliotek ble litt 
spesielle: - Tilfeldigvis ble de årlige biblio tekdagene i Sogn og Fjordane arrangert 
akkurat da jeg skulle begynne. Så jeg hadde mine to første arbeidsdager på 
bibliotekmøter i Stryn, sammen med kollegaer i fylket. (Foto: E. Bergan)
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- Du møter mye mer forskjellige brukere på et fol-
kebibliotek enn på et fag- og forskningsbibliotek. 
Det kan få mange rare spørsmål i et folkebibliotek. 
På fagbibliotek vet de oftere akkurat hva de er ute 
etter: “Jeg skal ha den artikkelen i det tidsskriftet”. 
Da må vi leite fram akkurat den artikkelen. I folke-
bibliotek kan du få alt fra de vanskeligste spørsmål 
til å bli bedt om å anbefale en god bok. Det har jeg 
merket også i den deltidsjobben jeg har hadde på 
Lørenskog bibliotek i studietida.

Sonja Rismoen er bare 22 år gammel, men har al-
lerede fire års høgskolestudier bak seg. I ett år var 
hun i Bø og studerte kulturfag ved Høgskolen i Te-
lemark. Deretter bar det til Høgskolen i Oslo og tre 
års bibliotekstudier. 

- Hvorfor valgte du bibliotekarutdanninga?

- Jeg har alltid vært glad i å lese bøker, er det ikke 
det man sier? Jeg tenkte at dette var et yrke som 
kunne passe for meg. Da jeg begynte på studiet 
hadde jeg bare erfaring som bruker av bibliotek, så 
det var en sjanse å ta. 

- Har studiet svart til forventningene?

- Det var litt uvant i første klasse, da vi fikk katalo-
gisering og klassifisering. Jeg skjønte ikke helt hva 
vi skulle med det. Men så ble katalogisering ganske 
gøy. Vi satt sammen i gruppearbeid og krangla om 
$a og $b. Noen av lærerne var ganske inspirerende, 
enkelte er flinkere til å forelese enn andre. Forvent-
ninger? Nei, jeg hadde i grunnen ikke noen spesi-
elle forventninger på forhånd. Og studiet ble ganske 
morsomt etter hvert. 

- Det å være glad i å lese bøker, synes du fremedeles 
det kan være en god begrunnelse for å bli bibliote-
kar?

- Egentlig ikke. Har du lest mange bøker, kan du 
kanskje anbefale mange bøker. Men man må jo klare 
å finne dem igjen. 

- Hva slags litteratur liker du selv best å lese?

- Mye forskjellig. Jeg kunne vel vært flinkere til å 
lese klassikere under studiet. Det får jeg ta igjen nå. 
Ellers har jeg stor spennvidde, fra Sagaen om Isfol-
ket til … ja, alt mulig rart.

- Bibliotekarutdanninga har ikke drept litteraturin-
teressen?

- Nei, det har den ikke. Jeg har fremdeles glede av å 
lese.

- Var bibliotekarutdanninga en god utdanning?

- Den kunne kanskje gått mer på internett og slikt. 
Det var i det hele tatt litt for lite om data. Vi hadde 
noen små kurs. Men det meste vi gjør som bibliote-
karer har jo med data å gjøre, så vi kunne godt hatt 
mer om det. Men ellers syns jeg utdanninga var grei 
nok.

- Hva skrev du hovedoppgave om?

- Vi var tre stykker som lagde nettsider for Forenin-
gen av Politiske Fanger 1940-1945. De hadde allerede 
et medlemsblad som de også sender ut til skoler. Men 
de ville i tilleg komme ut på Internett og vise stoff 
om krigen der også. Da vi var ferdige, ble resultatet 
vårt lagt ut på studentserveren ved Høgskolen i Oslo. 
Men hvor disse nettsidene ligger nå, det vet jeg fak-
tisk ikke. 

- Arbeidet med hovedoppgava ga deg en del IT-kunn-
skaper?

- Jeg kan litt. Vi lærte oss ganske mye html-koder i 
hvert fall. 

- Hvilken søkemotor foretrekker du?

- Jeg har brukt Kvasir en god del. Noen ganger er jeg 
heldig, andre ganger kan jeg holde på lenge uten å 
finne det jeg er ute etter. Det varierer en del. 

-  Ser du lyst på framtida til tradisjonelle bibliotek i 
disse Internett-tider?

- Jeg tror at boka vil bestå. Det vil den gjøre samme 
hvor mye Internett kommer. Det er noe eget med det 
å ha ei bok i hånda. 

Vi følger opp med å sjekke mer av Sonja Rismoens 

- Først må jeg komme meg inn i rutiner og slikt. 
Så tar vi vel arbeidsfordelinga etter hvert, sier 
Sonja Rismoen, fersk på Flora folkebibliotek. 
Her med biblioteksjef Eli Eidsvik. (Foto: E. 
Bergan) 

�
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bibliotekpolitiske ståsted. Hva syns hun om samlin-
gen av de statlige bibliotekorganene? Hva med fak-
turering av fjernlån bibliotekene i mellom? Og hva 
med folkebibliotekenes rolle i forhold til fjernstu-
denter? Sonja må bare medgi at dette er spørsmål 
hun ikke har tatt stilling til ennå. Men gratisprin-
sippet har hun meninger om: 

- Utlånet av bøker bør være gratis. Skal vi måtte 
betale for å låne ei bok, da tror jeg det blir færre 
bibliotekbrukere, sier hun. 

Og skjebnen til biblioteklovas §5 vil hun også gjerne 
mene noe om: 

- Det bør være krav om fagutdanna bibliotesjef i alle 
kommuner. Vi har tross alt en del kunnskaper som 
ikke andre har. Jeg mener at den paragrafen bør bli 
stående.

- Hva syns du om lønnsnivået til bibliotekarer?

- Nå har jeg ikke jobbet så lenge, og vet litt for lite 
om hvordan andre ligger an. Det er vel kanskje litt 
dårlig. 

- Hvilket lønnstrinn har du selv nå?

- Jeg mener det er lønnstrinn 25. Når dette er min 
første jobb, så er lønna grei nok. Men jeg regner med 
å få høyere lønn etter hvert som jeg får mer erfa-
ring. Lønnstrinn 25 er greitt så lenge jeg er alene. 
Men når jeg blir gift og får unger, så trenger jeg 
også mer penger. Da blir lønnstrinn 25 for lavt. 

- Hvordan var kontakten mellom bibliotekstudenter 
og bibliotekarer mens du gikk på studiet?

- Vi var jo på Bislet og hadde det fint der. Det var 
iukke så mange befaringer eller bibliotekbesøk. Jeg 
hadde som sagt vakter på Lørenskog bibliotek under 
studiet, og dette ble vel min viktigste kontakt med 
bibliotekarer i jobb. Noen større bibliotekmøter var 
jeg aldri på. Men vi fikk besøk av Norsk Bibliotekfo-
rening, og Xtra Personell hadde orienteringer for å 
verve nye bibliotekarer. 

- Hvordan likte du miljøet på bibliotekarutdan-
ninga?

- Vi var en veldig all right gjeng i klassen min. Vi 
hadde det morsomt når vi jobbet sammen. Faglig var 
det også helt greitt. 

- Har du noen gode råd å gi nye bibliotekstudenter?

- Begynn med hovedoppgava tidlig. Og prøv å bli fer-
dig med den tidlig. Det lønner seg, når du trenger 
tid til å lese til eksamen. Og så er det lurt å ha litt 
sosialt liv utenfor skolen også, sier Sonja Rismoen 
fra sitt nye utkikkspunkt langt vest i Norge. En ny 
bibliotekar er i gang med yrkeskarrieren…  

Selv i disse internett-tider ser Sonja Rismoen lyst 
på framtida til tradisjonelle bibliotek: - Jeg tror 
at boka vil bestå. Det vil den gjøre samme hvor 
mye Internett kommer. Det er noe eget med det å 
ha ei bok i hånda. (Foto: E. Bergan)

�
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Jeg ble kjent med nyheten om den vanvittige flyter-
roren mot WTC og Pentagon første gang på bibliote-
ket. Det var gode kollegaer på Sogndal bibliotek som 
hadde problemer med å forlate skjermene sine for å 
starte et medlemsmøte i BF. Da jeg gikk bort for å 
se hva som gjorde dem så lamslått og stille, så jeg 
nyhetsoppslaget og de første bildene. Som så mange 
andre, har jeg i dagesvis forsøkt å fatte denne gru-
somheten. Noen plass for bibliotekperspektiver på 
denne hendelsen hadde jeg ikke. De menneskelig 
perspektivene fylte opp all ledig plass jeg måtte ha 
i hodet mitt. 

Men etter som dagene går, be-
gynner evnen til å se bredere 
på hendelsen å ta seg opp 
igjen. Noen var kjapt ute på 
postlista biblioteknorge, med 
utveksling av noen synspunk-
ter på hva bibliotekene bør lage 
av aktuelle utstillinger etter 
terrorangrepet. Det var Mor-
ten Skogly som innledet med 
å skrive: ”I lys av gårsdagens 

hendelse er det kanskje nødvendig å sette sammen en 
pakke med litteratur for folk som ønsker å forstå det 
som nå hender i USA og Midtøsten.” Suzanne Bancel 
hevdet at ”Det kan hende at folk er overmettet med 
inntrykk og ikke orker å ta innover seg “saklig” infor-
masjon. … Selv skal jeg lage en utstilling om fred.” 

Så kom det kritiske perspektiv inn med Per Olav 
Sanner: ”Det er bra at folk er opptatt å fremskaffe 
aktuelt stoff i forbindelse med saker i nyhetsbildet så 
raskt som mulig. Imidlertid kan det være forhastet å 
trekke inn Midt-Østen som utgangspunkt for gårsda-
gens tragedie. Selv om det finnes gode grunner til å 
mistenke terroristgrupper med utspring i Midt-Østen, 
er ingenting kjent om bakmennenes motiv og tilhørig-
het. Det kan til og med tenkes at disse er amerikanere, 
jfr. Oklahoma City. Inntil mer er kjent, bør man være 
forsiktig med å utpeke bestemte folk, land eller regio-
ner som skyldige, ikke minst fordi dette kan skape mis-
stemning mot disse.”

Dette var tankevekkende ansatser til å se biblio-
tekenes diskrete politiske rolle. En bibliotekarisk 
bevissthet om dette er av stor betydning, selv om 
man selvfølgelig ikke skal overdrive den direkte be-
tydningen av bibliotekenes valg av utstillingstema. 
Morten Skogly viser i sitt tilsvar at temaet hadde 
fortjent ytterligere noen runder med debatt: 

”Midtøsten, terrorisme og verdenshistorie er et viktig 
tema uavhenging av hendelsene i USA, og et tema 
som er fylt med mange følelser og mindre fakta. Vår 
oppgave er å hjelpe våre brukere til å finne god in-
formasjon. Jeg ser midlertid at det vil være feil å ha 

Midtøsten som tema akkurat nå, siden det er for 
tidlig å koble Midtøsten (som er mer enn Israel/
Palestina) og USA, og at en slik utstilling kan-
skje bør utsettes til det igjen blir mulig å tenke 
rasjonelt og abstrakt om disse emnene. Det er 
forøvrig også mulig det er for sent å belyse dette te-
maet saklig, men det får bli en diskusjon for et annet 
forum? Jeg håper så ikke er tilfelle, for da er mye 
tapt.” 

Morten Skogly er prosjektleder i NRK Nyheter. Det 
er interessant at han hevder at dramatiske og kon-
krete hendelser, som de vi så 11. september, gjør at 
det kan ha blitt for sent å gi en saklig å belysning 
av ”Midtøsten som tema” i norske bibliotek. Etter-
som han henviser diskusjonen om dette til et annet 
forum, stiller jeg gjerne Bibliotekaren til rådighet. 

Terrorhandlingene gir etterdønninger som slår inn i 
andre bibliotekariske problemstillinger i USA. Wash-
ington Post meldte 17. september at flykaprerne kan 
ha brukt internettmaskiner på folkebiblioteket til å 
kommunisere pr. epost før udåden. De skriver: “Hi-
jackers May Have Accessed Computers at Public Li-
braries : Authorities Investigating Possible Internet 
Communications”. Nå er denne frie tilgangen ingen 
nyhet, det er en kjent og kalkulert rettighet som alle 
i USA kan benytte seg av. Ingen skal behøve å for-
klare seg om sin bibliotekbruk. Men makter det ame-
rikanske samfunnet å holde fast ved dette etter 11. 
september? Makter bibliotekmiljøet å holde prinsip-
pene høyt også når det blir som vanskeligst?

I Washington Post-artikkelen står det videre blant 
annet: ”At least one South Florida librarian has told 
authorities she recognized the name of a suspected ter-
rorist on one of her computer sign-in sheets after the 
FBI released the list of hijackers’ names Friday.” At det 
er amerikanske bibliotekarer som reagerer på dette, 
og som minner om at den konfidensielle behandlin-
gen av de besøkendes bruk av biblioteket ikke skal 
være situasjonsbetinget, har vi allerede sett eksem-
pler på. Men det er sterke følelser i sving i USA 
nå. Naturlig nok. Så får vi håpe at mange nok etter 
hvert greier å kombinere sinne, sorg - og prinsip-
pielle holdninger.  

Terrorens berøringspunkter med oss

ERLING BERGAN 
Redaktør
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Liv Sæteren som innledet først poengterte at Deich-
man skal bli signal-institusjonen i det nye Vest-
bane-komplekset, men at også andre pregnante 
kulturinstitusjoner skal inn der. ”La det ikke bli en 

saus, men tydelige og 
markerte institusjoner 
med liv, vaiasjon og til-
bud hele døgnet”, opp-
fordret hun, og gjentok 
sin tese om at bibliotek-
bygninger har vært va-
rianter over det samme 
helt siden Haakon Ny-
huus slapp lånerne mel-
lom reolene for hundre 
år siden. ”Nå vil vi 
lage verdens mest spen-
nende bibliotek”, sa 
hun, og serverte en del 

smakebiter av hva dette kan være. 

Vi fikk høre om byrådens ide om en ”bibliotek-jun-
gel”, presentert da Bibliotekaren intervjuet henne i 
juli-nummeret. Det var ”Elg i solnedgang-rommet”, 
arkitektens boktempel, språklab, pakistansk norsk-
læringsrom, poesiens blå rom, tekst-produksjons 
verksted, den litterære salong, m.m. Liv Sæteren så 
for seg at folk kan skrive sine dikt på biblioteket, 
legge dem inn i Deichmans base for upubliserte tek-
ster, få dem skrevet ut og bundet inn i skinn, hvor-
etter de kan leses høyt i poesiens blå rom! Hun la 
vekt på at biblioteket også hadde visjoner når det 
gjaldt teknologi og bibliotekets rolle som lærings-
senter. Og til slutt utfordret hun på at vi måtte ana-
lysere hvilke metoder som finnes i bibliotekfaget i 
dag, og relatere dem til brukernes behov. 

Liv Sæteren ga ordet videre til prosjektleder Igal 
Voronel, som vi har et lengre intervju med på de 
neste sidene. Så var det Frode Bakkens tur. Han ap-
plauderte bibliotekledelsens tanker og så gjerne at 
biblioteket sto ferdig til IFLA 2005 i Oslo. Videre 
minnet han om de andre viktige bibliotekaktørene 
i Oslo, og la spesielt vekt på nærheten til NBO. 
Her kunne det ligge til rette for samarbeid og ar-
beidsdeling, for eksempel når det gjaldt referanse-
kompetanse på spesialområder. Høgskolen med sitt 
bibliotekfaglige miljø ligger også i kort avstand fra 
Vestbanen, påpekte Bakken. Og dermed kom Rag-
nar Audunson naturlig inn. Han påpekte samsvaret 
mellom ABM-meldingas invitasjon til tverrsektori-

elle kontakter og det varierte kulturelle miljø rundt 
Vestbanen. Dessuten la han vekt på bibliotekets 
flerkulturelle og utjevnende betydning, og at Oslo 
er nettopp den norske byen der dette er aller vik-
tigst. 

Og her var professor Audunson på vei inn i et tanke-
vekkende resonement. Folk lever i et mangfold, men 
det er få institusjoner som speiler dette. Kanskje 
dette nettopp er bibliotekets fundamentale verdi, at 
det er der vi utsettes for mangfoldet, det er der vi 
ser verdier og meninger som ikke er våre egne. En 
som er interessert i fotball ser at andre er interessert 
i romfart. De forskjellige livstypene møtes i biblio-
teket. Bibliotek er møteplass for et mangfold av kul-
turelle ytringer. Forsvinner dette, forsvinner også 
samholdet og dermed demokratiet. Dette kan være 
det idemessige grunnlaget for biblioteket som mø-
teplass, ikke minst for folkebiblioteket i en storby 
som Oslo.

Byråd Trine Skei Grande viste at politikere kan 
være betydningsfulle motorer i bibliotekutviklin-
gen. Hennes visjoner for nye Deichamn kom fram i 
intervjuet vi hadde med henne i juli-nummeret. Et 
par uker før byrådet skulle legge fram budsjettfor-
slaget sitt, hadde vi sans for at hun så det bibliote-
krelevante i følgende russekort-tekst: ”Jeg er gratis, 
men jeg er ikke billig!” Og når BF-tillitsvalgt Heidi 
Scarth Stene avsluttet med å påpeke at det nye bi-
blioteket kan innebære andre måter å jobbe på og 
dermed gjøre stillingene på Deichman enda mer at-
traktive, hadde vi sett Vestbaneprosjektet fra mange 
vinkler. 

Debatten etterpå engasjerte mange, og viste at 
Deichman virkelig setter pris på innspill fra uten-
forstående. Og enda viktigere: debatten viste at de 
har grunn til det. For her var det mange som ville 
bidra, enten de var frilansjournalister, konstituerte 
nasjonalbibliotekarer eller referansebibliotekarer på 
Hammersborg. Da Statsbyggs representant til slutt 
viste at også der er det et varmt og kreativt engasje-
ment for et banebrytende nytt hovedbibliotek i Ti-
gerstaden, skjønte undertegnede at møter av denne 
typen måtte det komme flere av. 

Vellykka BF-møte om Deichman
BFs fylkeslag i Oslo/Akershus og lokallaget på Deichman hadde slått sine pjalter 
sammen og sto bak et åpnet møte om ”Nye Deichmanske bibliotek på Vestbanen” 
12. september. Et panel bestående av biblioteksjef Liv Sæteren, prosjektleder 
Igal Voronel, NBF-leder Frode Bakken, professor Ragnar Audunson, byråd Trine 

Skei Grande og BF-tillitsvalgt Heidi Scarth Stene, ga perspektiver på dette storstilte 
bibliotekprosjektet, fra sine ulike utgangspunkt. Møteleder var forbundsleder Monica 
Deildok og de 60-70 deltakerne fikk høre mye som kunne sette tankene i sving. 

ERLING BERGAN 
Redaktør

Biblioteksjef Liv 
Sæteren flankert 
av NBF-leder Frode 
Bakken (t.v.) og 
prosjektleder Igal 
Voronel. (Foto: E. 
Bergan)
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- Det er fire løp som går parallelt nå. Oslo kom-
mune forhandler med Statsbygg. Politikerne jobber 
med finaniseringsplan. Statsbygg jobber med regu-
leringsplan og forbereder arkitektkonkurranse. Og 
så har vi utviklingen og planleggingen av selve bi-
blioteket, som blir det viktigste for Deichman ak-
kurat nå. Men vi kommer med innspill til flere av 
disse arbeidene. Hovedoppgaven min er er å koordi-
nere prosessene fra Deichman sin side. Men en stor 
del av jobben min er å utvikle selve konseptet for 
hva et nytt hovedbibliotek skal være. Det er en ut-
viklingsjobb, hvor jeg ønsker flest mulig innspill fra 
alle kanter. Så blir det min jobb å oppsummere og 
lage en essens ut av dette, hvor jeg prøver å være 
helhetlig, prøver å beholde ulike perspektiv og sam-
tidig presenterer noe som flest mulig kan enes om. 
Det er snakk om å samle det beste og lage noe som 
er spennende og spiselig.

- Er jobben din hovedsakelig administrativ eller er 
den mest kreativ?

- Koordineringen er administrativ, men det andre 
er i stor grad kreativt. Vi har en utfordring i at 
aktørene, både her på Deichman og i administra-
sjonen på Rådhuset, er veldig drifts- og admini-
strasjonsorientert. Min jobb er å koordinere et rent 
utviklingsprosjekt. Vi får problemer fordi utgangs-
punktet vårt er en vertikal linjeorganisasjon, mens 
prosjektet krever at vi skjærer gjennom organisa-
sjonen horisontalt. Om vi for eksempel går til en 
som jobber i utlånsavdelingen og er opptatt med 
sine arbeidsoppgaver der, og spør hva hun mener om 
nytt hovedbibliotek, så må vedkommende stoppe 
helt opp i det hun holder på med og tenke på en 
annen måte. Dette er en utfordring for alle her, men 
kanskje spesielt for biblioteksjefen, meg og avde-
lingslederne. Vi skal prøve å igangsette slike proses-
ser uten å ødelegge driften. 

Vi spør Igal om 
hvor godt han kjen-
ner bibliotekfaget 
og bibliotekmil-
jøet. En liten kunn-
skapstest (Hvem er 
Øyvin Frisvold? 
Hva betyr dok.vit.? 
Hva er Graham Bul-
pitt kjent for? osv.) 
avslører mange 
hull. Men det be-
kymrer ham ikke. 

- Jeg skal samle 
innspill, dokumen-
ter, bøker, osv. og 
gå gjennom det. Så 
er meningen å inn-
hente kompetanse 
på helt konkrete 
b ibl iotek fagl ige 
spørsmål når det 
trengs. I en sånn 
stilling kan man 
velge å ha ulike 
perspektiv. Enten 
så kan man være 
best på det man 
tradisjonelt betrak-
ter som faget. Til-
nærmingen blir da at justisministeren skal være den 
beste juristen i landet. Alternativt kan man være 
god på prosess og presentasjon. Da kreves det noe 
kunnskap om det man egentlig holder på med, mens 
det ellers er mest på prosess og presentasjon. Jeg har 
vært den siste typen, i alle prosjekter jeg har kjørt. 
I den fasen Deichman er akkurat nå, så er dette også 
riktig. 

Igal Voronel er prosjektleder for nye Deichman:

- Hovedbiblioteket kan bli 
en motor i Oslos utvikling
Han begynte i bibliotekbransjen bare for noen måneder siden. Men nå seiler han 
opp som en spennende ny og viktig aktør i bibliotek-Norge. For det er vel ikke 
urimelig å gi en slik karakteristikk til prosjektlederen for Oslos nye hovedbi-
bliotek på Vestbanetomta? Vi snakker tross alt om et gigantbibliotek i norsk 
målestokk. Nye Deichman kan gi en 20.000 kvadratmeter stor signaleffekt for biblio-
tekutvikling i landet, ikke sett siden Haakon Nyhuus slapp lånerne inn mellom reo-
lene. Og nå er det nettopp Nyhuus sin skygge Deichman vil ut av. Sosialantropologen 
Igal Voronel skal lede prosessen, sammen med et bibliotekpersonale som har lengtet 
etter å komme over fra lokaliseringsstrid til en mer spennende utviklingsfase i denne 
saken. 

Igal Voronel leder 
prosessen med å 
få Deichman fra 
Hammersborg til 
Vestbanen. Det er 
samtidig en ferd 
ut av Haakon Ny-
huus sin skygge. 
(Foto: E. Bergan)

�

ERLING BERGAN 
Redaktør
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det også. Selv om jeg ikke kan mye om dagens bibli-
otek, mener jeg å kunne ganske mye om noen av de 
funksjonene som vi mener er en del av biblioteket i 
morgen. Jeg kan for eksempel mer om prosjektbasert 
pedagogikk enn det bibliotekarer kan i dag. Og da 
kan vi stille spørsmålet: Viss bibliotekarveiledning 
om fem år ikke dreier seg om søkesystemer, men har 
mer å gjøre med gruppedynamikk og veiledning av 
gruppeprosesser, så kan jeg bidra. Jeg håper jeg kan 
fungere i en vekselvirkning med personalet.

- Du er her inne på at biblioteket kan spille en 
annen rolle i folks hverdagsliv framover. Med din 
bakgrunn som sosialantropolog: Hvilken betydning 
tror du Deichman kan ha for Oslos utvikling?
 
- Samfunn drives framover blant annet av teknologi 
- i videste forstand. Det betyr at når et samfunn for-
andrer seg, eller ønsker å forandre seg, så må det 
først og fremst finne opp en - i videste forstand – 
egnet teknologi. Dette er en slags spiral. Når tek-
nologien er på plass, skjer det noe i samfunnet, så 
kommer det mer teknologi, osv. I det tredje årtuse-
net beveger vi oss nå mot et informasjonssamfunn, 
og da må det oppnås et samspill mellom teknologi og 
samfunn for at denne spiralen skal forsterkes videre. 

Dette mener jeg er for svakt i 
Norge, og kanskje spesielt i Oslo. 
Byen er ikke på verdenskartet 
når det gjelder teknologi, lit-
teratur, vitenskap. Amerikanske 
selskaper kommer ikke hit for 
å kjøpe teknologi. Store forlag 
drar ikke hit for å finne forfat-
tere. Oslo er ikke det kraftsen-
teret som det kunne ha vært. 
Når det er en nasjonal satsing å 
nærme seg andre områder enn 
bare den tradisjonelle ekspor-
ten av råvarer, så må vi først 
og fremst utvikle en infrastruk-
tur slik at befolkningen kan få 
brukt sin kompetanse. Jeg mener 
at Oslo er veldig spesiell i denne 
sammenhengen, for det er en 
enorm samling av kompetanse 
her. Et nytt hovedbibliotek kan 
bli en motor i utviklingen av Oslo 
som kunnskapssamfunn. Måten 
det utformes på vil ha mye å si 
for andre bibliotek og hvordan 
de utvikles. 

- Bibliotek har av mange vært 
regnet som en del av samfunnets 
overbygning, mens den grunn-
leggende produksjonen har vært 
regnet som basis. Mener du 
at dette marxistiske perspek-
tivet ikke stemmer i det nye 
kunnskapssamfunnet?

- Det kan du godt si. I industri-
samfunnet er biblioteket på nivå 
med generelle offentlig tilret-
telagte institusjoner. Man spei-

- Men du møter vel reaksjoner på at du som skal 
planlegge bibliotek ikke kan noe om bibliotek?

- Ja, det gjør jeg. Og reaksjonen er forståelig. Men 
jeg må bruke den riktig vei: Jeg er ”idioten” som 
bibliotekarene må være tydelige og konkrete over-
for, når de skal forklare noe. Jeg har sett av det 
som er skrevet her tidligere, at bibliotekarer har en 
tradisjon på å være utrolig abstrakt når de skriver 
om bibliotekspørsmål. Det er mye visjoner, tanker, 
demokrati, kulturformidling, osv. Det er få som har 
evnen til å si at: ”På våre websider skal det være 
fire knapper, en av dem skal peke på det, og da får 
man det og det og det. Osv. Og det mener vi er bi-
bliotekets fremtidige web-funksjon.” Dette er satt 
på spissen.

- Så jo dummere du framstår når det gjelder kunn-
skap om bibliotek, jo nyttigere kan det være for bi-
bliotekarer som vil ha poengene sine gjennom?

- På en måte. Men det er annen side ved dette også. 
Vi jobber med et framtidsprosjekt. For å lage mor-
gendagens bibliotek er det fornuftig å vite mest 
mulig om det som er i dag. Men vet man mye om det 
som er i dag, så ender man fort opp med å kopiere 

�

Igals vei til Deichman
Han har hovedfag i sosialantropologi. Hovedoppgaven het “IT & 
learning in an advertising agency”. Etter studiet har han på for-
skjellig vis jobbet i grenselandet mellom læring, IT og organisa-
sjon. Har vært IT-konsulent, fagansvarlig i et forskningsprosjekt 
om læring i organisasjoner, drevet eget firma for konseptut-
vikling og prosjektledelse innenfor læringsinfrastrukturer. Sier 
selv at han foretrekker en praktisk framfor en akademisk til-
nærming til problemstillinger. Er opptatt av hvordan organisa-
sjoner er lærende i den forstand at de tilpasser sin atferd og 
reagerer raskt nok på endringer i omgivelsene. Var prosjektleder 
for en workshop under Næringsdepartementets satsing på ”En-
treprenørskap i Norge”. 

- I disse prosjek-
tene var jeg mye 
rundt omkring 
og traff ulike 
aktører som jeg 
synes var in-
teressante i 
forhold til in-
f rast rukturer 
for læring. Jeg 
møtte Liv Sæte-
ren tilfeldig på 
et seminar, hun 
fortalte om en konkret utfordring hun hadde som gjaldt skole-
bibliotekene, og jeg endte opp med å få et kortvarig oppdrag 
for Deichman, forteller Igal. Etter dette kom Liv Sæteren tilbake 
og introduserte ham for det nye hovedbiblioteket. Dermed ble 
Igal Voronel engasjert som prosjektleder for det nye Deichman 
på Vestbanen. Foreløpig et kortvarig engasjement, i påvente av 
bystyrets endelige budsjettbehandling i desember. 
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ler det politiske klima og lager 
ulike institusjoner, blant annet bi-
bliotek. Jeg mener at i et kunn-
skapssamfunn stemmer egentlig 
ikke marxismen lenger. Mange har 
skrevet om nettopp dette at Marx 
får et problem den dagen individet 
har mer makt enn klassen. Og så 
er det en del som sier at når indi-
videt selger sin hjerne til høyest 
bydende, så har individet mye mer 
makt. Det ser vi på overnasjonale 
strukturer, globalisering, osv. Da 
kan ikke bibliotek lenger operere 
på det overordnete nivå heller. Da 
må det ned på individnivå. Og da 
blir biblioteket en del av basis. 
Spørsmålet stilles: Hva kan jeg 
som individ bruke biblioteket til? 
Hvis jeg ikke får det jeg trenger 
der, hvor kan jeg da få det? Man 
spør i mindre grad: Hva er statens 
ønske om kultur? For at individet 
skal tilpasse seg statens ønsker, så 
må staten først tilfredsstille deres 
behov. 

- Så det å tilfredsstille bruker-
behov er ikke lenger et spørsmål 
om markedsføring, det er mer et 
spørsmål om hvor biblioteket plas-
serer seg i samfunnsstrukturen?

- Ja, jeg mener det. Dette går selv-
følgelig begge veier. Vi må legge 
et demokratisk perspektiv på bi-
blioteket, se det som et praktisk 
verktøy for den gjennomsnittlige 
borger til raskt å kunne få tak i 
informasjon. Men når dette per-
spektivet er tatt i bruk, så følger 
rene markedspremisser eller kun-
deorientering. Da må vi være best 
til enhver tid for å overleve, fordi 
det er kommet andre på banen. 
Vi må være utviklingsorientert så 
vi faktisk justerer oss mot det 
brukerne vil ha. Med høyere ut-
danningsnivå vet gjennomsnitts-
befolkningen i dag kanskje mer 
om hva de vil enn tidligere. 

Igal Voronel trekker her fram pro-
blemene med å måle bibliotek-
virksomet. Tradisjonelle utlånstall 
duger ikke. Hvis biblioteket er noe 
annet enn en utlånsstasjon, hvor-
dan måler vi det? Og hvordan unn-
går vi å planlegge morgendagen 
basert på tall som gjenspeiler en tjenestestruktur vi 
ønsker å forlate? Han tar utgangspunkt i at vi må 
spørre hva brukerne bruker biblioteket til i dag og 
så finne ut hva de egentlig ønsker å bruke det til i 
morgen. 

- Når man nærmer seg brukergrupper som ikke hele 

tiden er inne i problemstillingen, er det problema-
tisk ikke å ha noe å vise til. Det er vanskelig å 
spørre: Kan dere tenke dere muligheten for gruppe-
arbeid med PC-baserte løsninger i bibliotek? Siden de 
ikke har sett et slikt tilbud, tenker de kanskje på 
noe helt annet enn det vi legger i spørsmålet. Jeg 
tror vi må arbeide med dette litt annerledes: Vi må �

Medbestemmelse
Saken om nytt hovedbibliotek i Oslo har gått i årevis. Men 
med vårens politiske avklaring er den reelle planlegginga en-
delig i gang, med de ansatte som viktige aktører. De startet 
med en workshop-serie for avdelingslederne og ba dem igang-
sette tilsvarende runder i hver sin avdeling. Innspillene sam-
les inn og brukes videre. Så forandrer de opplegget og lager 
fokusgrupper på tvers av avdelingene, for å hindre at man ten-
ker bare på sin egen avdeling og for å bidra til at man tenker 
sammen. 

- Målet er at alle tre hundre som jobber her, både skal si noe 
og til enhver tid ha mulighet til å si noe. Men man kan ikke 
tvinge noen til å medvirke. Vi er hele tiden avhengige av en 
enstusiasme i forhold til det nye bygget og en kultur som tilla-
ter at man kan banke på døra til biblioteksjefen eller meg når 
man har noe på hjertet. Det uformelle kan bli viktig i denne 
prosessen. Kanskje vi noen ganger må provosere for å få inn-
spill. Vi må organisere oss slik at det fremmer kreativt arbeid. 
Kulturen må være sånn at de ansatte kommer med mange inn-
spill, sier Igal Voronel.

- Hva med den daglige driften av Deichman?

- Biblioteksjefen har en utfordring med å sørge for at driften 
er like bra som før. Hvis befolkningen får dårligere tjenester i 
de neste fire årene, så sitter de ikke og gleder seg til nytt bi-
bliotek. Og vi må skape forventninger samtidig med at vi byg-
ger det nye biblioteket. Spørsmålet er om Deichman kan bli en 
utviklingsorganisasjon med store nok ressurser til at alle an-
satte som ønsker det kan fristilles i korte perioder, uten at det 
går ut over driften. Det er målsettingen. Det koster penger og 
det forutsetter at det finnes kompetente vikarer å sette inn. 
I denne sammenheng kan jeg også nevne at vi har diskutert 
samarbeid om et forskningsprosjekt med bibliotekutdanninga 
ved Høgskolen i Oslo. Vi har behov for å samarbeide både med 
de ansatte internt og med eksterne aktører.
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parallelt legge til rette noen tilbud, se 
på bruksmønsteret og gjennomføre spør-
reundersøkelser Jo mer vi klarer å be-
skrive og vise fram, jo mer kan vi få vite 
fra potensielle brukere. Og så er det vik-
tig å ha det overordnede konseptet om et 
nytt bibliotek med hele veien. 

- Hvordan vil du beskrive din visjon for 
det nye hovedbiblioteket på Vestbanen? 

- Som et sted og et sett av tjenester som 
er til for at alle, sammen eller alene, kan 
møtes, arbeide, lære og anskaffe seg in-
formasjon og opplevelser, innenfor alle 
felt, enten det er kultur, akademia eller 
andre deler av samfunnslivet. Og som en 
motor i utviklingen av Oslo som kunn-
skapssamfunn, som jeg var inne på i 
sted. 

- Hva skal man få på det nye Deichman 
som man ikke får på Hammersborg?

- På det nye Deichman kan man stikke 
innom og ta et raskt møte. På det nye 
Deichman kan man ferdiggjøre arbeid 
med dokumenter man holder på med. På 
det nye Deichman kan man sitte og lage 
en hovedoppgave. På det nye Deichman 
kan man sitte med en kopp kaffe og lese 
all verdens aviser elektronisk og fysisk. 
På det nye Deichman kan man få vei-
ledning i dokumentproduksjonsarbeid. 
På det nye Deichman kan man lage sin 
egen multimediaproduksjon. På det nye 
Deichman kan man publisere sitt nye 
dikt. På det nye Deichman kan man ha sitt eget 
arkiv, som man kan jobbe med både hjemmefra og 
på biblioteket. På det nye Deichman kan man orien-
tere seg i Oslos kulturliv og få vite hva som skjer, 
hva som anbefales og av hvem. På det nye Deichman 
lærer man om kildekritikk og å skille mellom hvor-
vidt Osama bin Laden er utpekt som fiende fordi 
det var praktisk eller fordi han faktisk har noe med 
saken å gjøre. Og på det nye Deichman vil det være 
utrolig spennende å jobbe for de ansatte. 

- Tenk deg fram til en ukes tid etter åpninga av nye 
Deichman. Aftenposten spør brukere på vei ut hva 
de synes om det nye biblioteket. Hvilke adjektiver 
vil du gjerne at de bruker?

- Stimulerende. Effektivt. Behagelig. Mangfoldig. 
Flott. Innholdsrikt. Profesjonelt.

- Og tenk deg et allmannamøte på biblioteket et par 
måneder etter åpninga. Hva tror du personalet sier?

- De vil sikkert se det fra to sider. På den ene siden 
håper jeg de sier: Wow, dette var deilig, dette har 
vi lykkes med! Og hvis all planlegging og organisa-
sjonsutvikling har fungert, vil de si: Nå vil vi gjøre 
mer! Jeg har en kjempeidé. Hør her… De vil forhå-
pentligvis være lystne på videre utvikling. Når vi 
snakker om at biblioteket skal være forskjellig hver 
dag, da må personalet ikke bare være fornøyd, men 
også urolige. 

Da byrådet i slutten av september la fram økonomi-
planen for 2002-2005, hadde de lagt inn 606 millio-
ner kroner gjennom perioden, for å realisere det nye 
hovedbiblioteket på Vestbanen. I 2002 er det lagt 
inn 2 millioner for å prosjektere det nye bygget, som 

økonomiplanen legger opp til kan stå ferdig i 2008. 
Byrådet er nå midt i forhandlingene med Statsbygg 
om planer for å realisere Deichmans hovedbibliotek 
på Vestbanen. 

Penger til nye Deichman

�

Hva skjer framover?
Budsjettforslaget fra by-
rådet kom 26. september, 
med 2 millioner i prosjek-
teringsmidler for neste år, 
606 millioner kroner gjen-
nom perioden fram til 
2005 og forventet ferdig-
stilling i 2008. Bystyret 
behandler budsjettforsla-
get 12. desember. Arkitekt-
konkurransen begynner 
med åpen prekvalifisering 
i november/desember, dvs. 
en prosess med godkjen-
ning av hvilke arkitekter 
som er kvalifisert til å 
delta i selve arkitektkonkurransen. 1. februar begyn-
ner denne, med avslutning i juni 2002, da juryen skal 
kåre vinnerutkastet. Arkitektkonkurransen dreier seg 
om alle de 140.000 kvadratmetrene på hele Vestba-
netomta, hvor Deichman omtales som det viktigste 
elementet for å forme kvartalet. Prosessen tilsier at 
Deichman må bidra med sine premisser for arkitekt-
konkurransen nå i høst, i samarbeid med Statsbygg. 
Det er dette arbeidet som skal sikre at arkitektene ten-
ker i samme baner som Deichman. Parallelt med dette 
forhandler byrådsavdelinga med Statsbygg. Det er ikke 
sikkert når disse forhandlingene kan avsluttes, men 
man regner med en avklaring til neste sommer. 
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giverorganisasjon. Arbeidstakerorganisasjonene skal senest 14 
dager før streiken varsle Riksmeglingsmannen hvilke og hvor 
mange medlemmer som tas ut i streik. 
Se også Arbeidstvistloven. 

N o r -
m a l t 

har tariffavtaler en varighet på to år. 
Dersom partene er enige om det kan 
en tariffavtale gjøres gjeldende også ut-
over dette tidsrommet ved at den pro-
longeres (videreføres). 

Prøvetiden fungerer som 
en sikkerhet for både ar-

beidstaker og arbeidsgiver ved inngåelsen av et arbeidsforhold. 
Prøvetiden er vanligvis på 6 mnd, men kortere kan avtales. 
Under prøvetiden gjelder normalt en oppsigelsestid på 14 dager. 
I prøvetiden gjelder oppsigelsestiden fra dato til dato. Dersom 
man blir sagt opp i prøvetiden må oppsigelsen være skriftlig be-
grunnet i den ansattes tilpassing til arbeidet, faglige dyktighet 
eller pålitelighet. Man skal få klar beskjed underveis dersom det 
er noe ved arbeidsutførelsen som man må forbedre. Se Arbeids-
miljøloven §§ 58 og 63.

En bedrifts psykososiale ar-
beidsmiljø kan sammenfattes 

som forholdet mellom ansatte, forholdet mellom ansatte og le-
delse og frihet og organisering av arbeidet. Se også arbeidsmiljø, 
Arbeidsmiljøloven og fysisk arbeidsmiljø. 

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. 

p
Består av to deler: Alle fedre har rett til 
to ukers permisjon i forbindelse med fød-

selen, men det er den enkelte tariffavtale som avgjør om disse to 
ukene lønnes av arbeidsgiver. I tillegg kommer fedrekvoten på 
fire uker dersom mor har vært i lønnet arbeid. Se hovedtariffav-
talens fellesbestemmelse i § 8.38 og Arbeidsmiljøloven § 31. 

Pensjonsgivende inntekt regis-
treres fra og med det året man 

fyller 17 år og til og med det året man fyller 69. Inntekter opp til 
6 ganger gjennomsnittlig G blir fullt ut regnet som pensjonsgi-
vende. Mellom 6G og 12G blir en tredjedel regnet med. Inntekter 
over 12G er ikke pensjonsgivende.

Pensjonsgrunnlaget er den enkelte 
ansattes faste, brutto årslønn ved 

pensjoneringstidspunktet multiplisert med gjennomsnittlig stil-
lingsprosent. (Folketrygdloven kap. 3.) Faste tillegg som er knyt-
tet til stillingen regnes med, mens overtidsarbeid ikke regnes 
med.

De antall poeng man opparbeider seg hvert 
år i folketrygden, regnet om fra pensjons-

givende inntekt hvert år. Pensjonspoengene regnes ut ved at et 
beløp tilsvarende den gjennomsnittlige G for året trekkes fra 
inntekten. Resten divideres med 1G. Det høyeste pensjonspo-
engtallet man kan oppnå er 7,00. De 20 beste poengtallene gir 
tilleggspensjon fra folketrygden. Se Folketrygdloven kap. 3. 

Eksempler er utdannings-, fødsels-, og omsorgs-
permisjon. For de fleste typer permisjon må man 

ha vært ansatt en gitt periode for å ha opparbeidet rettighe-
tene til å ta ut permisjon. Man kan ha permisjon både med og 
uten lønn. Fødselspermisjon er eksempel på lønnet permisjon, 
mens utdanningspermisjon i de fleste tilfeller er ulønnet. Se Ar-
beidsmiljøloven kap. 8 for regler om permisjon. I tillegg avtales 
ofte permisjonsrettigheter i tariffavtaler som kommer i tillegg 
til loven.

Permittering betyr at en arbeidsgiver går til 
midlertidig suspensjon av kontraktsforplik-

telsene med (enkelte av) sine ansatte. Vanligvis skyldes permit-
teringer produksjonstekniske forhold eller avsetningsvansker. 
Arbeidstakere har normalt krav på dagpenger fra folketrygden 
mens de er permittert. (Folketrygdloven kap. 4) Arbeidstakeren 
har dessuten rett og plikt til å tre inn igjen i jobben når permit-
teringstiden er over. Adgangen til å permittere reguleres gjen-
nom tariffavtaler, individuelle arbeidsavtaler og sedvanerett. 
Regler om arbeidsgivers lønnsplikt under permitteringen finnes 
i Lov om lønnsplikt under permittering.

Plassoppsigelse betyr at en fagforening 
tar sine medlemmer ut i streik som følge 

av brudd i forhandlingene med arbeidsgiver eller dennes arbeids-

Pappapermisjon

Pensjonsgivende inntekt

Pensjonsgrunnlag

Pensjonspoeng

Permisjon

Permittering

Plassoppsigelse

Prolongering av avtaler

Prøvetid

Psykososialt arbeidsmiljø

Ord og uttrykk i arbeidslivet

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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Asker
M U L I G H E T E N E S  K O M M U N E

ASKER BIBLIOTEK
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Seksjonsleder
100% stilling – planseksjonen 
Seksjonens åtte ansatte har ansvaret for den daglige drift 
av Bibliofil, bibliotekets hjemmesider, bestilling, mottak,
registrering og klargjøring av media, statistikk, rapportering
og inkasso. Seksjonslederen har ansvaret for bibliotekets
ferie- og vaktplansystem.  

Asker bibliotek benytter Bibliofil/Linux, web-basert
publikumssøk og selvbetjeningsautomat. IKT-utviklingen
skjer i samarbeid med kommunens IKT-seksjon.

Asker kulturhus, hvor hovedbiblioteket er lokalisert,
forutsettes utvidet de nærmeste årene og ytterligere
automatisering av biblioteket inngår i planene.
Arbeidsmiljøet er trivelig og arbeidsoppgavene utfordrende.
Bibliotekets brukere stiller store krav til tjenestene. 

Den som ansettes inngår i bibliotekets vakt/turnusordning
med blant annet en kveldsvakt i uken og vakt hver 
4. lørdag. Arbeidet i biblioteket er teamorganisert.

Stillingens ansvars- og arabeidsområde:
Vi søker en kreativ, serviceinnstilt og utadrettet person 
som vil være med å utvikle Asker bibliotek som felles ressurs
for alle innbyggere. Gode samarbeidsevner, evne og vilje til
omstilling og til å arbeide selvstendig, systematisk og
målrettet er viktige egenskaper.

Andre ønskelige kvalifikasjoner:
Søkere må ha bibliotekareksamen fra HiO eller tilsvarende
bibliotekfaglig utdanning. Det vil i tillegg til personlig
egnethet bli lagt vekt på dokumenterte kunnskaper innen
IKT eller relevant praksis, samt god litteraturkunnskap.
Erfaring fra folkebibliotek er ønskelig.

Lønn: Stillingen lønnes i lrk 13.9,  ltr 42.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til biblioteksjef 
Live Gulsrud, tlf: 66 90 96 17 eller
live.gulsrud@asker.kommune.no.

SØKNADSFRIST: 25. OKTOBER 2001. 
Søknad med CV og kopi av relevante attester/vitnemål
sendes:

Bibliotekar
Ved Høgskolen i Agder er det ledig fast 100% stilling for 
bibliotekar fra 01.09.2001. Stillingen kan eventuelt deles 
i to 50% stillinger. Stillingen er knyttet til bibliotekavdelin-
gen Sykehusveien, Arendal, men vil også bli tillagt vakter 
ved bibliotekavdelingen i Grimstad. Den som tilsettes må 
påregne en kveldsvakt i uka.

Bibliotektjenesten er organisert i 4 avdelinger, geografisk 
plassert i Arendal, Grimstad og Kristiansand. Biblioteket 
i Sykehusveien  betjener studenter og ansatte innen hel-
sefag. Biblioteket ved høgskolen har samlet  21 ansatte, 
med ca. 2,3 årsverk knyttet til virksomheten i Arendal. 

For ytterligere informasjon om biblioteket: http://
www.hia.no/hiabib/.

Arbeidsoppgavene vil være varierte, med hovedvekt på 
utlåns- og publikumsarbeid og  brukeropplæring. 

For stillingen kreves godkjent bibliotekutdanning eller 
høyere utdanning med bibliotekfag i fagkretsen. Vi ønsker 
en medarbeider som er fleksibel og har  gode  samar-
beidsevner, og som har en positiv innstilling til service. Vi 
kan tilby en hyggelig arbeidsplass med varierte arbeids-
oppgaver og et godt arbeidsmiljø.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de 
bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen. Til-
setting foretas av Tilsettingsråd for tekniske/administrative 
stillinger ved Høgskolen i Agder. På bakgrunn av et 
personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjen-
speile befolkningssammensetningen generelt, både når 
det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres spe-
sielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å 
søke stillingen.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ lpl. 90.205, 
kode 1410 lønnstrinn 23-38, eller stillingskode 1213, 
lønnstrinn 24-37.

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vit-
nemål sendes:
Høgskolen i Agder, Personalseksjonen, 
Serviceboks 422,  4604 Kristiansand 
innen 20.10.01 merket Ref nr. 55/01

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til hoved-
bibliotekar Else-Margrethe Bredland, tlf. 38 14 11 10, 
e-post Else.M.Bredland@hia.no

Reisereglement?
Er du tillitsvalgt og har foretatt en reise hvor BF 
skal refundere reiseutgiftene? Da bør du sjekke 
”Reisereglement for BF” for å se hvilke regler 
som gjelder for deg. På Bibliotekarforbundets 
vevsider finner du både gjeldende reiseregle-
ment og reiseregningsskjema til utskrift. 

Sjekk www.bibforb.no
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NORSK TIDSSKRIFT 
FOR  

BIBLIOTEK 
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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 bibliotekarer 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. 

12. oktober:      Biblioteket som læringssenter II : digitale
                          læringsressurser og IT-pedagogikk
                          http://www.hio.no/JBI/kurs/ITped.htm
15.-19. oktober: BABIAR: Barnebibliotekarbeid : bolk I
                          http://www.hio.no/JBI/sevu/babiar.htm
29.-30.oktober: Katalogisering av trykt materiale fra før
                          1800 : nordisk seminar
                                  http://www.hio.no/JBI/kurs/eldremonoplan.htm
2. november:     Kortprosa i Norden : litteratur til for-
                          undring og fortvilelse?
                          http://www.hio.no/JBI/sevu/kortprosa.htm
16. november:  Georg Sverdrup-seminaret 2001: 
                          Vitenskapelig publisering - på randen av 
                          sammenbrudd? Hva betyr nye publiserings-
                          former for forskere, bibliotek og brukere?
                          http://www.jbi.hio.no/bibin/kurs/vitpub/
23. november:  Bibliotekforskningsprogrammet. 
                          Sluttkonferanse
                          http://www.bibin.hio.no/bibforsk/
                          mot_konf/mot_konf.htm
7. desember:     Film i biblioteket 

Påmelding til alle kurs, bortsett fra Bibliotekforsknings-
programmets konferanse, sendes kurs@jbi.hio.no, eller til 
fax 22 45 26 05

EVU-tilbud fra Bibliotek- og informasjonsstudiene:

 Røyken kommune

 

BIBLIOTEKAR - AVDELINGSLEDER
Ved Røyken bibliotek er det ledig 100% stilling som 
avdelingsleder for Midtbygda bibliotek, som er lokalisert 
i Røyken rådhus, fra 10.12.2001. Stillingen innebærer 
daglig drift av biblioteket, publikumsveiledning, utlån, bok-
valg og ajourhold av avdelingens bok- og mediastamme, 
ansvar for klasseundervisning og eventyrstunder. Biblio-
teket har 2 årsverk. Stillingskode 7027 - lønn etter avtale.
 
Røyken bibliotek består av hovedbibliotek i Slemmestad, 
som er samlokalisert med et geologisenter og cement-
museum, i tillegg til filialen i Midtbygda. Biblioteket har i 
alt 6,5 årsverk. 1 kveldsvakt pr. uke. Lørdagsvakt hver 4. 
uke. 
 
Vi søker en serviceinnstilt medarbeider med evner til selv-
stendig arbeid og samarbeid. Det kreves eksamen fra 
HiO, avd. JBI eller tilsvarende utdanning.

For mere informasjon, ring biblioteksjef Liv Holmesland, 
tlf. 31 28 14 84. e-post: liv@royken.folkebibl.no

Søknad sendes: Slemmestad bibliotek, Vaterlandsveien 
13, 3470 Slemmestad. Søknadsfrist: 30. oktober.
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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
Postboks 1133, 3905 Porsgrunn
Telefon:  35 54 71 71
Telefaks: 35 55 90 93
e-post: karim@porsgrunn.folkebibl.no

Vestfold

Pippi Døvle Larssen 
Vestfold fylkesbibliotek
Storgt. 16, 3126 Tønsberg
Telefon:  33 31 93 03
Telefaks: 33 31 33 25
E-post: pippi@vf.fylkesbibl.no

Buskerud

Wenche Løver
Kongsberg videregående skole
Postboks 424, 3604 Kongsberg
Telefon:  32 73 13 46
Telefaks: 32 72 10 70
E-post: wlover@kongsberg.vgs.no

Hedmark og Oppland

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.
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B-blad

Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

Sitatet:
”The nation seemed to have descended irrecoverably into a mood of militarism, nationalism, xenop-
hobia and enforced religion. The sense that our relatively open society was now closing in on us was 
palpable, as the first news of legislation that will compromise our civil liberties came only a day or 
two after the attack. 
…
But sanity and intelligence will only prevail to the extent that sane and intelligent people are vocal 
and vigilant. I hope that the American Library Association will take a stong stand on general concerns 
about civil liberties at the appropriate time. And I hope that intelligent individuals will not be afraid 
to talk to their flag-waving neighbors. I remain profoundly worried, but I have hope. I also have a 
new appreciation for the importance of our constitutional right to free expression, because I have 
never been so aware of how much my well-being depends on the right to read and communicate freely 
(and, sometimes, with privacy).”

Fra Rory Litwins 
“Editor’s comments” 
i Library Juice 4:33
19. september 2001


