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Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

Godt nyttår!

På tampen av det gamle arrangerte Bibliotekarforbundet sitt første landsstyremøte. Det ble et godt 
møte, og det var forventet – for vi visste at det var en kompetent gjeng som skulle samles. For de av dere 
som ikke rusler rundt med landsmøteprotokollen i hodet, så skal jeg skyte inn at Bibliotekarforbundets 
landsstyre ble opprettet på landsmøtet i 2001, og består av forbundsstyret og fylkeslagslederene. Selv 
om det altså ikke var noen overraskelse var det allikevel deilig å få tydelig manifistert at når BF samler 
sitt landsstyre så er det en imponerende forsamling som trer sammen. En forsamling som både evner og 
ønsker å ta ansvar for BF på alle områder, en forsamling som er gode rådgivere, gode samtalepartnere og 
kloke premissleverandører. 

Landsstyremøtet har fått en bred omtale lenger ute i dette bladet. Derfor skal jeg ikke gå nærmere i 
detalj på det, jeg skal isteden skrive en klassisk nyttårs-leder, om utfordringer og nyttårsforsetter og 
sånt som hører med ved årsskiftet. Jeg har aldri gjort det før, men skal gjøre så godt jeg kan:

Vi har begynt på et nytt år, og utfordringene står i kø. Det vil si: Det er akkurat det de IKKE gjør. 
Det ville vært fantastisk deilig om de hadde gjort akkurat det: Stått linet opp i kø, fint på rekke, alle 
utfordringene – den ene etter den andre. Litt utålmodig, men rolig ventende på tur. Jeg ser dem for 

meg. Litt sånn som folk på posten rett før jul. Med en blanding av stress og resignasjon i blikket, ventende. Vel 
vitende om at det finnes ingen annen måte. Må bare vente på tur. Utfordringer gjør ikke det.

De står ikke i kø i det hele tatt. De står ikke engang stille. De kommer hoppende, flyvende, rennende, snikende 
og kastende. De kommer sjelden alene, de ser ut til å trives best i flokker, og det er slettes ikke gitt at den som 
kommer fortest eller som er den man får øye på først er den viktigste. De er svært forskjellige, utfordringer – 
både i måten de beveger seg på, hvordan de ser ut og hvordan de bør angripes. Men de har også en del ting 
felles. De er alle sammen ambisiøse, storsnuta og egosentriske. De har ingen forståelse for at det finnes andre 
utfordringer enn dem, og ingen av dem tåler å bli oversett. Bud nummer en i omgang med utfordringer er at 
man aldri må overse dem. Hvis man gjør det, tar de en grusom hevn. Ikke nødvendigvis med en gang, men før 
eller siden kommer de tilbake og dolker deg i ryggen mens du er opptatt på annet hold. Du kan ikke stole på 
utfordringer. 
Mer om utfordringer på side 8.

En annen ting som det er viktig å skrive om i en ”Godt nyttår – leder” er blanke ark. Noe som bestandig har 
vært en skuffelse for meg. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har blitt lovet blanke ark, men jeg har 
nesten aldri fått det. Og ved nyttår topper det seg alltid. Da blir alle lovet blanke ark i alle sammenhenger, men 
når vi våkner opp på 1. nyttårsdag er fortsatt de aller fleste ark hvite.

Det har av og til lykkes meg å få tak i blanke ark, og jeg må meddele at de dessverre har vært en skuffelse. De 
er vanskelige å notere på og enda mere klønete å lese, idet man må dra med seg en overhead overalt. Fryktelig 
plundrete på bussen, håpløst på T-banen.
Mer om blanke ark på side 15.

På samme måte som blanke ark er oppskrytt inneholder også vår kultur en annen nyttårstradisjon som i høyeste 
grad er lureri satt i system, og i tillegg etisk uforsvarlig: Nyttårsforsettene. Høytidelig proklamert tyve minut-
ter inn i det nye året for hele nyttårsselskapet, i poetiske vendinger og med stor selvtillit. Vi har en tendens til 
å la oss lure av nyttårsforsettene hvert år. For så å finne oss selv igjen et par uker ut på nyåret i fortvilelse og 
selvforrakt over at det allerede har blitt tydelig at vi ikke greide å oppfylle de høylydt avlagte løfter. I intens 
bitterhet over at de ble annonsert stående for hele selskapet, slik at både venner og den nærmeste familie nå 
har gleden av å bivåne vår totale mislykkethet, og dermed sikre at historien om vår manglende selvdisiplin for 
evig og alltid vil versere i våre nærmeste sosiale kretser.

Nyttårsforsetter er en forferdelig tradisjon som jeg lenge har forsøkt å slutte med. Helt uten hell. For det er noe 
litt tafatt over å reise seg under den årlige forsett-runden med løftet glass å si: Ingen. 

I år har jeg dessuten et nyttårsforsett som jeg kommer til å sette på trykk, nemlig dette: I år 2002 skal jeg 
skrive ledere som IKKE går over flere sider.  
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NAVO vokser som 
arbeidsgiver-motpart

Det er en sykehus-reform underveis. Egentlig er 
den langt kommet allerede. Landet er delt opp i 
helseregioner og i hver region er det opprettet en 
bedriftstype som har fått betegnelsen helsefor-
etak (HF). Selv om det var staten som overtok sy-
kehusdriften i Norge fra årsskiftet, har de raskt 
sendt ballen videre til HF-ene, med egne styrer og 
egne administrerende direktører. Vi har lest i avi-
sene at disse toppfolka får fete styrehonorar og 
lønninger. Men hva med de ansatte i sykehusene? 
Hvordan skal de få lønninger og andre interesser 
ivaretatt nå, med helt nye arbeidsgivere?

13. desember i fjor ble det avholdt møte mellom arbeidsgiverfo-
reningen NAVO på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sen-
tralforbund (YS) på den annen side, om nettopp dette. For 
helseforetakene er alle sammen innmeldt i NAVO, som dermed 
er blitt arbeidsgivermotpart for de sykehusansatte i sentrale 
forhandlinger. Lokalt vil vi nok møte representanter for det 
enkelte helseforetak. BFs forbundsleder Monica Deildok har 
fulgt dette arbeidet fra YS sin side.

- Her er det mye som ikke har funnet sin form ennå. Det er inn-
gått avtaler for å kunne håndtere den første tida. Erfaringene 
vi vinner i år, vil spille en viktig rolle i utforming av avtale-
verk for sykehusansatte de kommende årene, sier Monica Deil-
dok til Bibliotekaren. Hun understreker at BFs utgangspunkt 
er at våre medlemmer skal komme like godt ut under NAVO som 
de var under KS. 

På møtet 13. desember ble det enighet mellom partene om en 
midlertidig hovedavtale og midlertidige tariffavtaler fra 1. ja-
nuar 2002. Det etableres midlertidig tariffavtale i helseforeta-
kene, ved at foretakene og NAVO trer inn som parter i den 
tariffavtale som gjaldt i virksomheten pr 31. desember 2001. 
Men partene har altså ikke med dette tatt stilling til framtidig 
avtalestruktur. Til høsten skal forholdet evalueres og partene 
forhandle om ny hovedavtale. 

Alle tariffområder skal som kjent ha hovedforhandlinger om 
ny tariffavtale til våren, og dette vil også gjelde for NAVO-
området. Forhandlingsordningen blir den som allerede gjelder 
for NAVO-området, og helseforetakene skal i denne runden be-
handles som ett overenskomstområde. Som en forberedelse til 
forhandlingene nedsettes et partssammensatt utvalg som skal 
vurdere hvilke elementer som skal inngå i den sentrale delen 
av overenskomsten for helseforetakene. Utvalget skal avslutte 
sitt arbeid innen 28. februar 2002.

Når det gjelder informasjon, samarbeid og medbestemmelse, skal 
hovedavtalen i NAVO-området gjelde også for helseforetakene i 
hele 2002. Det samme gjelder tillitsvalgtes rettigheter og plikter. 

Erling Bergan, Redaktør

Hele Island får tilgang på 
elektroniske tidsskrift

Alle med internett-tilknytning 
på Island får nå online tilgang til 
alle tidsskrifter som er tilgjenge-
lige på IDEAL og ScienceDirect. 
Både IDEAL og ScienceDirect 
er online-bibliotek for forskere 
innen naturvitenskap, teknologi 
og medisin. IDEAL er identisk med 
det som opprinnelig het Academic 
Press. Ellers inngår tidsskrifter 
fra Elsevier, Blackwell, Karger, 
Kluwer og Spr inger i lisens-
avtalene.

Island har fem IP-tilbydere som 
dekker hele landet, og dette har 
gjort det mulig for Elsevier å 
inngå en avtale som gjør dem i 
stand til å dekke en hel nasjon 
for første gang. Det er National 
Steering Committee på Island 
som har koordinert inngåelsen 
av avtalen. 

Island får med disse lisensene 
ful ltekst-t ilgang på mer enn 
1500 elektroniske tidsskrifter. 
Lisensene blir finansiert fra et 
nasjonalt konsortium av bibli-
otek og private fi rma, mens admi-
nistrasjonen er lagt til Islands 
Nasjonal- og universitetsbibliotek 
i Reykjavik.. 

Assisterende nasjonalbibliotekar 
på Island, Thorsteinn Hallgrims-
son, sier i en pressemelding: 

- Disse innovative lisensene gjør 
det mulig for islandske universi-
tets-, folke- og forskningsbiblio-
tek, myndighetene og akademiske 
inst itusjoner, f irmaer og den 
enkelte innbygger, å få tilgang på 
nye ressurser, et vell av vitenskap-
lig, teknologisk og medisinsk 
kunnskap og direkte tilknytning 
til forskningsprosjekter verden 
over.



... spaltelangs ...

... spaltelangs ...

Bibliotekaren        Nr 1/20025

Erfaringene vi vin-
ner i år, vil spille 
en viktig rolle i 
utforming av av-
taleverk for sy-
kehusansatte de 
kommende årene, 
sier Monica Deil-
dok om utviklingen 
på NAVO-området. 
(Foto: E. Bergan)   

Hvordan vil dette slå ut for BFs medlemmer? 
Hvor mange medlemmer har vi egentlig på 
NAVO-området nå?

- 25 av BFs medlemmer jobber i virksomheter 
som nå er organisert i NAVO. Vi hadde kun 
noen få medlemmer på denne sektoren før, 
men nå har altså sykehusbibliotekene skiftet 
arbeidsgivermotpart og gjort dette til et ve-
sentlig større tariffområde for oss, forteller 
Monica Deildok. 

- Hvordan organiserer YS seg i forhold til 
den store økningen i antall arbeidstakere på 
NAVO-området?

- Det er i ferd med å bli opprettet en egen 
NAVO-sektor innen YS, i tillegg til de vi alle-
rede har innen Kommune, Stat, Privat og Fi-
nans. Jeg var med på et forberedende møte 
20. desember, der det ble besluttet å avholde konstituerende 
møte for Sektor NAVO 28. januar. På dette møtet skal vi få på 
plass vedtekter, representasjon og stemmevekting. Selv om vi 
ikke har veldig mange medlemmer i denne sektoren, forventer 
jeg at BF får en representant i styret for sektoren. 

- Hvilke naturlige samarbeidspartnere har BF i denne sektoren? 

- I utganspunktet er alle YS-forbund å regne som samarbeids-
partnere for oss. Jeg vil spesielt nevne det gode forholdet vi 
har hatt til KFO i denne fasen. De har vært gode på å utveksle 
informasjon og å dele kunnskap, sier BFs forbundsleder. 

Det er mange spørsmål som fremdeles trenger avklaring når det 
gjelder BFs medlemmer i NAVO-sektoren. Monica Deildok legger vekt 
på at informasjon vil komme etter hvert som ting avklares.  

Høstens lønnsoppgjør ligger bak oss. En oppsummering etter 
de lokale forhandlingene for våre medlemmer i Bibliotekarfor-
bundet i Agder ser slik ut:

Vest-Agder fylkeskommune     krevde 17 ltr.     fikk  10 ltr.
Aust-Agder fylkeskommune    krevde 43 ltr.     fikk  10 ltr.
Kristiansand bibliotek           krevde 25 ltr.     fikk    5 ltr.
Arendal bibliotek                  krevde 16 ltr.     fikk    7 ltr.
Høgsk. i Agder, Biblioteket    krevde   4 ltr.     fikk    2 ltr.  

I de andre kommunene i Aust- og Vest-Agder ble det ikke frem-
met krav blant våre medlemmer denne høsten.

Tilsammen ble det fremmet krav om 105 lønnstrinn, - mens vi 
fikk gjennomslag for 34 lønnstrinn. 

Jeg tror jeg skal være forsiktig med å evaluere, noen vil være 
meget misfornøyd, mens andre vil være godt fornøyd med høs-
tens lokale lønnsoppgjør. Sett fra styrets ståsted er det hevet 
over tvil at mange tillitsvalgte iallefall har stått på - og gjort 
en så god jobb som mulig.  

Resultater i Agder
Anne Kristin Undlien, Leder i BF Agder

København får nytt 
hovedbibliotek i 2008

København kommunes kultur- og 
fritidsforvaltning må planlegge 
nytt hovedbibliotek. Det nåvæ-
rende i Krystalgade er i lokaler 
hvor leieavtalen går ut i 2008. For 
noen år siden presenterte stads-
bibliotekar Børge Sørensen et 
forslag om å legge biblioteket på 
Israels Plads, nær Nørreport sta-
sjon. Nå har kommunen bestilt en 
ideskisse til nytt hovedbibliotek 
fra RIA (Rådgivende Ingeniører 
og Arkitekter) og fått skisser også 
til en løsning i Turbinehallerne 
i Borgergade like ved Kongens 
Nytorv. 

”Hovedbiblioteket er de køben-
havnske bibliotekers fyrtårn. Det 
fortjener sin egen bygning for 
første gang i sin over 100-årige 
historie, og københavnerne for-
tjener, at bystyret gør seg umage 
med placering og arkitektur”, 
skriver kulturborgmester H. Thus-
trup Hansen i rapportens forord. 
Han anslår at bygget vil koste 
mellom 250 og 300 millioner 
danske kroner.

Det er ikke avklart når endelig 
beslutning blir tatt om bygging av 
nytt hovedbibliotek i København. 
Det er imidlertid klart at nåvæ-
rende leieavtale i Krystalgade 
utløper i 2008. Dersom man ikke 
beslutter å forlenge leieforholdet, 
må altså nytt bibliotek står ferdig 
til 2008. 

I første omgang vil kommunens 
Kultur- og Fritidsudvalg gi for-
valtningen myndighet til å foreta 
ytterligere undersøkelser av hvor 
et nytt hovedbibliotek bør opp-
føres og sondere terrenget for 
en ekstern fi nansiering av byg-
get, skr iver vår t søsterorgan 
Bibliotekspressen.. På grunnlag av 
dette kan det så i 2003 utskrives 
en arkitektkonkurranse om denne 
oppgaven.
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Torsdag 29. november hadde forbundsstyret sitt siste møte for 
året. Etter de innledende øvelsene, der innkalling, sakliste og 
referater fra tidligere møter ble dunket gjennom, gikk de løs 
på en del viktige saker. Det dreidde seg mye om penger denne 
gangen. Men ikke bare det.

BF deler ut stipendmidler en gang i året, og det krever be-
handling i forbundsstyret for å fastsette hvor mange penger 
som skal deles ut og etter hvilke kriterier. Denne gangen ble 
det avsatt kr. 50.000,- til stipendmidler for medlemmer på 
KS-sektoren og kr. 15.000 for medlemmer på de andre sekto-
rene. Årsaken til at dette er delt slik, er at medlemmene på 
KS-sektoren betaler inn til et sentralt OU-fond hver måned, 
og stipend-midlene tas fra disse pengene. På de andre sekto-
rene (Oslo kommune, staten og de private) kommer stipend-
pengene derimot som en ren bevilgning fra BFs budsjett. 

Stipendmidlene skal lyses ut, noe leserne kan se av annonse 
i dette nummeret av Bibliotekaren. Søknadene vil bli vurdert 
ut fra noen kriterier som styret har satt opp. Det dreier seg 
om faglig oppdatering og utvikling. Søknadsfrist ble satt til 1. 
mars 2002. AU skal behandle søknadene og levere sin innstil-
ling til forbundsstyret, som bestemmer hvem som får stipend-
midler på sitt møte i mars.

Regnskapsoversikt pr 31.10.01 viste at forbundet fremdeles har 
en sunn og god økonomi. Inntektene lå på 84 % av årsbudsjet-
tet, mens utgiftene lå på 78 %. Medlemskontingenten er den 
dominerende inntektsposten på BFs budsjett. I årets regnskap 
utgjør kontingenten så langt rundt 2,3 av 2,5 millioner kroner. 
Det er derfor betryggende at 85 % av budsjetterte kontingent-
inntekter var kommet inn da 10 måneder av året (83 %) var 
passert. 

I samband med regnskapsoversikten ble det også lagt fram 
en oversikt over utgiftene BF hadde hatt da 3-dagers kurset 
i forhandlingsteknikk ble arrangert i september. Det var 17 
deltakere fra hele landet. Utgifter til deltakernes reise og ho-
tellopphold, samt betaling av foredragsholder, leie av lokaler, 
mat, m.m., utgjorde til sammen  drøyt 67.000 kroner. Dette 
ga en snittpris pr deltaker på i underkant av 4000 kroner. Et 
tall det er nyttig å ha med seg ved planlegging av framtidige 
kurs.

Neste sak på styremøtet passet godt som oppvarming til jula. 
For her fikk forbundsstyret melding om hva BF har fått tildelt 
av restoppgjøret etter AFs nedlegging. Den nette sum av kr. 
323.139,- har kommet inn på BFs konto, uten at noe slikt har 
vært med i BFs budsjetter på noe tidspunkt. Fra BFs økono-
miutvalg forelå forslag om å sette disse midlene rett inn på 
BFs konfliktfond, noe forbundsstyret sluttet seg til. Dermed er 
veien fram til målet om at dette fondet skal inneholde en sum 
tilsvarende 1000 kroner pr medlem, kortet kraftig ned. Det gir 
BF større økonomisk handlefrihet enn vi ellers ville hatt, om 
noen år. 

Et godt styremøte med mange pengesaker:

Money, money, money
Erling Bergan, Redaktør

Radiografene og Skatte-
revisorene inn i YS

På sitt ekstraordinære landsmøte 
26. november i f jor, besluttet 
Norsk Radiografforbund med 36 
mot 2 stemmer å søke medlemskap 
i YS fra 1. januar 2002. Forbundet 
har vel 1500 medlemmer og var 
tidligere tilsluttet AF. Dermed er 
alle forbundene som har kontorfel-
lesskap i fjerde etasje i Lakkegata 
21, igjen i samme hovedorganisa-
sjon. Fra før har som kjent både 
Bibliotekarforbundet og Norsk 
Skolelederforbund gått inn i YS. 
Alle disse tre forbundene var i AF 
inntil denne hovedorganisasjonen 
ble nedlagt sist sommer. Radio-
grafene hadde vært med der siden 
1986.

Det har vært en omfattende pro-
sess i Norsk Radiografforbund 
som har ført fram til denne be-
slutningen. Ulike alternativer 
har blitt utredet, fra en tilvæ-
relse som frittstående organisa-
sjon, til medlemskap i LO, YS, 
Akademikerne eller den nye sam-
menslutningen av sykepleiere, 
lærere og politi. For radiografene 
har det vært en forutsetning at 
de skulle bestå som selvstendig 
organisasjon, med muligheter til 
å være politisk premissleverandør 
i saker som angår medlemmenes 
arbeidsforhold og radiografenes 
fagområder. Et av de viktigste 
momentene i valg av hovedorgani-
sasjon har vært den lønnspolitik-
ken organisasjonen fører. Og 
vurderingene har nå altså resultert 
i medlemskap i YS. 

Et enstemmig representantskap 
i YS vedtok å ta opp Norsk Radio-
grafforbund som medlemsforbund 
i hovedorganisasjonen f ra 1. 
januar 2002. På samme møte ble 
også Skatterevisorenes Forening 
tatt inn i YS, også de et tidligere 
AF-forbund. 
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Så var det fylkeslagenes økonomi. Landsmøtet sist vår vedtok 
at fylkeslagene skal tilbakeføre beløp til BF utover grunnbe-
løpet innen utgangen av 2001. Men forbundsstyret skal også 
tildele midler for 2002, noe de vanskelig kan gjøre før fyl-
keslagenes regnskaper foreligger. Forbundsstyret vedtok der-
for å rette en henvendelse til fylkeslagene, der de blir bedt 
om å sende inn revidert regnskap og balanse som viser hvor 
mye penger de har ”på bok”. Dette skal de gjøre så raskt som 
mulig etter årsskiftet. Når denne informasjonen har kommet 
inn, kan forbundsstyret vurdere hvem som kan få tildelt nye, 
friske midler, og hvem som skal ha midler inndratt.

En grei sak på årets siste møte, er å fastsette møteplan for 
neste halvår. Forbundsstyret vedtok å ha møte 1. februar, 15. 
mars, 7. mai og 14. juni neste år. 

Ny nestleder var tittelen på en sak, som skyldes at nåværende 
nestleder Thor Bjarne Stadshaug skal begynne i organisasjons-
sekretærstilling i BF-sekretariatet 1. februar, og dermed har 
bedt seg fritatt fra vervet som nestleder fra samme dato. Sty-
ret har vurdert hvilken prosedyre de skulle følge i valg av ny 
nestleder, og bestemte seg for at valgkomiteen skulle komme 
med forslag og at hele medlemsmassen skulle være valgbar. 
Men det endelige vedtak måtte fattes av forbundsstyret selv, 
ettersom dette er BFs høyeste organ mellom landsmøtene. Ved-
tektene angir ingen prosedyre for situasjonen som hadde opp-
stått. 

Styret ønsket å legge fram prosedyren de hadde valgt, for 
landsstyremøtet dagen etter, for å få råd og kommentarer. Men 
selve valget fant de det riktig å foreta selv. Etter en grundig 
vurdering, falt valget på Mona Magnussen. Hun er inne i sin 
tredje periode i forbundsstyret, har erfaring fra både statlig, 
kommunal og privat sektor. Hun har jobbet i Tromsø de siste 
årene, men har nylig flyttet til Oslo for å jobbe med bibliotek- 
og informasjonstjenestene ved advokatfellesskapet i firmaet 
PricewaterhouseCoopers. 

Så var det på tide å 
fornye engasjementene i 
10 % stilling for henholds-
vis Anja Angelskår Mjelde 
som tidsskrift-redigerer og 
Hanne Fosheim som web-
redigerer. Disse to anset-
telsene gjelder for ett år 
av gangen, som før. 

Dermed var vedtakssakene 
unnagjort og styret kunne 
ta fatt på noen drøftings-
saker. De gikk gjennom 
forberedelsene til landsstyremøtet dagen etter. De drøftet pro-
gramalternativer til BFs arrangement under bibliotekmøtet i 
Stavanger i april. Og de drøftet sin egen arbeidsform. Hvor-
etter styret kunne ta den sedvanlige avslutningsrunden med 
postliste, møteliste, medlemsstatus, sekretariat, tidsskrift og 
hjemmsiden.

Etter BFs landsmøte sist vår, har forbundsstyret gjennom flere 
møter prøvd å finne formen. Et styreseminar på Hamar kort 
tid etter landsmøtet var godt, men så var de litt uheldige med 
noen sene forfall på ett møte, og noen som fikk avtale-kolli-
sjoner på et annet. Derfor var det kjærkomment med et vel 
gjennomført og kvalitativt godt styremøte i november. Ende-
lig et styremøte som satt! 

Sentrale BF-per-
soner i 2002: Fra 
venstre sekretær 
Ingrid Sagen, 
nestleder Mona 
Magnussen, organ-
isasjonssekretær 
Thor Bjarne Stad-
shaug og leder 
Monica Deildok. 
(Foto: E. Bergan)

Dermed er to nye grupper med 
høgskoleutdanning på plass i YS. 
I en pressemelding sier YS-leder 
Randi Bjørgen: 

- Det siste halve året har fem av 
de tidligere medlemsforbundene 
i den gamle Akademikernes Fel-
lesorganisasjon blitt tatt opp i 
YS.  På sikt vil dette være med og 
påvirke prioriteringene og politik-
ken til hovedorganisasjonen sam-
menliknet med sammensetningen 
av medlemsforbund i YS før 1. 
juli 2001. Jeg er også glad for 
at alle YS-forbundene støtter 
vedtaket om opptak. Det øker 
mangfoldet i Norges nest største 
hovedorganisasjon og det viser 
at ingen av forbundene vil legge 
eksklusivitet til grunn for opptak,  
sier YS-lederen. 

Norsk Radiograf forbund har i 
underkant av 1500 medlemmer. 
Skatterevisorenes Forening har 
rundt 400 medlemmer.

Ny sektor-inndeling i YS

Representanskapet i YS har beslut-
tet å dele hovedorganisasjonen 
inn i fem nye sektorer:  Kommune, 
Stat, NAVO-sektoren, Privat og 
Finans. Endringen i forhold til 
tidligere, er at NAVO-området er 
skilt ut som egen sektor. Dette 
dreier seg i stor grad om tariff-
området for sykehusene etter at 
staten tok over arbeidsgiveran-
svaret, lagde egne ”helseforetak” 
i hver helseregion og lot disse bli 
innmeldt i arbeidsgiverforeningen 
NAVO. 

Det var i fjor 150 bedrifter tilslut-
tet NAVO, med 45.000 ansatte. 
Tallet stiger til hele 180.000 når 
sykehusreformen er gjennomført. 
NAVO ble stiftet i 1993, og var 
opprinnelig en forkortelse for 
”Norges arbeidsgiverforening for 
virksomheter med offentlig til-
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Også tidligere har BF-ledelsen innkalt fylkeslags-
lederne til møte. Det nye denne gangen, var at 
møtet hadde fått en formell status i organisasjo-
nen. For på siste landsmøte i BF ble det besluttet 
å opprette et landsstyre, bestående av fylkeslags-
lederne og forbundsstyrets medlemmer. Lands-
styret er et rådgivende organ for forbundsstyret, 
og forbundsleder skal holde en generell innled-
ning for å invitere til debatt på disse møtene. 
Men allerede på sitt første møte avvek landstyret 
fra sin rolle som rådgivende. 

Det skyldtes at landsmøtet sist vår ikke fikk vedtatt BFs bud-
sjett for 2002 og 2003. Årsaken var at landsmøtet bare noen 
timer tidligere hadde vedtatt kontingent-endringer, en faktor 
som påvirket inntektsgrunnlaget til BF. Landsmøtet rakk ikke 
å fordele denne endringen på en meningsfylt måte, og overlot 
det endelige vedtaket til landsstyret. Et organ som man altså 
nettopp hadde vedtatt bare skulle være rådgivende! Både for-
ståelig og ulogisk, noe som landsstyret selv påpekte da de fikk 
saken til behandling. Slikt bør nok ikke gjenta seg.

Men tilbake til begynnelsen: Det var 30. november at lands-
styret møttes i Lakkegata. Det er til sammen 22 medlemmer 
av dette organet, dvs. 15 fylkeslagsledere og 7 medlemmer av 
forbundsstyret. I tillegg var BFs sekretariat, organisasjonsut-
valget og kontrollkomiteen representert, med anledning til å 
delta i debatten. En fin gjeng var samla rundt bordet. Mye er-
faring, men likevel ganske ungt. Et blikk på landsstyremed-

Landsstyremøte 
for første gang

Erling Bergan, Redaktør

– Det er ikke slik 
at BFs mest fag-
forenings-kompe-
tente medlemmer 
nødvendigvis sitter 
i forbundsstyret, 
med de litt mindre 
kompetente i re-
gionale eller lokale 
verv. Kompetansen 
fi nnes overalt. Der-
for er nettverks-
bygging viktig, sa 
forbundsleder Mo-
nica Deildok da 
hun lanserte øn-
sket om å utvikle 
et eget program 
for kompetanseut-
vikling av tillits-
valgte i BF. (Foto: 
E. Bergan)

knytning”. Den ble opprettet for å 
bistå offentlige virksomheter som 
ble omdannet fra forvaltningsbe-
drifter til fristilte selskaper og 
foretak. Flere av disse er kommet 
i en vanlig konkurransesituasjon 
innen sin bransje, som f.eks. 
Norsk Medisinaldepot. Dermed 
er også NAVO i en konkurranse-
situasjon med andre arbeidsgi-
verorganisasjoner. Også BF har 
medlemmer på NAVO-området, 
bl.a. på syjehusbibliotekene.

- At de gamle frittstående sek-
sjonene i YS nå avløses av fem 
sektorerer bygger et rammeverk 
som bedre møter utfordringene i 
dagens arbeidsliv, sier YS-leder 
Randi Bjørgen i en kommentar.

- De stadige skiftningene i ar-
beidsgivernes tarifftilhørighet 
gjør at YS tilpasser seg ved å 
innlemme tariff-sektorene i det 
sentrale sekretariatet. Dermed 
har vi oppjustert utgangspunktet 
for å gjøre en enda bedre jobb for 
medlemmene, sier hun. 

Ny hovedavtale 
i privat sektor

LO og NHO forhandla ferdig en ny 
hovedavtale for privat sektor i 
november. De fl este tillitsvalgte 
vil trolig oppleve at det meste 
blir som før. Men på noen områder 
har det kommet inn bestemmelser 
som styrker de tillitsvalgtes ret-
tigheter. I avtalen heter det at 
”gjensidig korrekt og tillitsfull 
opptreden er en forutsetning for 
samarbeidet mellom partene på 
bedriften”, noe som kan oppfat-
tes som et noe bedre vern mot 
trakassering av tillitsvalgte. Men 
det viktigste er nok likevel, når 
alt kommer til alt, at LO hindret 
NHO fra å få gjennom en svekking 
av innholdet i avtalen. 
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lemmenes vita forteller at de 
i gjennomsnitt har 12 års 
fartstid etter avlagt bibliote-
kareksamen. Sammenlignet 
med et evt. landsstyre sam-
let for fire år siden, ville 3 
medlemmer gått igjen, sam-
menlignet med for 2 år siden, 
ville 10 ha gått igjen. Her er 
bibliotekarer utdannet både 
i Ålborg, Tromsø og Oslo, og 
helt fra 1970 til 1999. Av 22 
landsstyremedlemmer er det 
3 menn. 

Dette var ”den nye” BF-le-
delsens første store arran-
gement etter landsmøtet i 
april i fjor. På den bakgrunn 
var møtet ikke bare viktig 
for å gi ledelsen verdifulle 
synspunkter til sakene som 
sto på dagsorden. Møtet ville 
også bety en del for ledel-
sens selvtillit og følelse av 
mestring. Da møtet var slutt, 
var det grunn til å oppsum-
mere mer enn som så: For 
ikke bare har BF en ledelse som funker. Landsstyremøtet viste 
også at den fremdeles svært så unge fagorganisasjonen BF, 
med kun 7 års erfaring med forhandlinger, allerede har såpass 
mange som tar ansvar for å diskutere hvordan forbundet skal 
ledes. Landsstyret skal nok BF-ledelser få mye glede av i åra 
som kommer!

Monica Deildok åpnet møtet og bemerket at det nettopp var så 
mange kompetente mennesker samla på ett brett. Etter kon-
stituerende formalia, gikk hun løs på sin beretning om ”ri-
kets tilstand”. Den ekstraordinære situasjonen i sekretariatet 
dannet et utgangspunkt for høstens arbeid, pga. den vakante 
stillinga som organisasjonssekretær, samtidig som leder og 
nestleder begge var nye i styret. Det har vært slitsomt, men 
det har også gått bra, kunne hun slå fast, og la til at hun na-
turlig nok gleder seg til Thor Bjarne Stadshaug begynner som 
organisasjonssekretær 1. februar. 

Antall henvendelser til sekretariatet har vært mange, og de 
har lagt vekt på at svarene som er gitt har vært gode og 
korrekte. ”Ellers er det ikke noen vits i en fagforening”, sa 
Deildok. I de lokale forhandlingene har det regionale leddet 
fungert godt og trukket mye av lasset, slo hun fast. Samtidig 
roste hun tidligere leder Siri Sjursen for jobben hun gjort som 
forhandlingskonsulent i høst.

Vi har nå et halvt års fartstid i YS og er på vei til å posisjonere 
oss der på en god måte. Monica Deildok gikk gjennom de ulike 
organene og møtene der BF har vært representert, og dette vil 
hun skrive om i en egen artikkel i Bibliotekaren. I innlednin-
gen på landsstyremøtet gikk hun videre med å påpeke betyd-
ningen av et godt medlemsregister og at dette inneholdt for 
mange feil pr i dag. Derfor er sekretariatet i gang med et større 
arbeid for å rette det opp. Hun trakk også fram behovet for 
organisasjonsutvikling og for en informasjonsstrategi, begge 
deler kom som egne saker senere på landsstyremøtet. Videre la 
hun vekt på  behovet for å styrke markedsføringa vår. 

Lokallagsleder Kari 
Madsen Moldvær i 
Telemark BF i ivrig 
diskusjon under 
landsstyremøtet. 
(Foto: E. Bergan)

�

Mot slutten for Grafi sk?

Ett av LOs mest tradisjonsrike for-
bund står i fare for å bukke under, 
melder LO Aktuelt. Synkende 
medlemstall og sviktende økonomi 
er årsakene. På et ekstraordinært 
landsmøte i mars vil forbunds-
styret i Grafisk forbund be om 
fullmakt til å innlede fusjonsfor-
handlinger med andre LO-forbund 
hvis ikke trenden snur. Med røtter 
tilbake til 1882 er Grafi sk forbund 
Nordens eldste fagforbund. De har 
vært kjent som et forbund med 
kampvillige medlemmer og stor 
yrkesstolthet. 

Bakgrunnen for det som nå skjer 
i Grafi sk er først og fremst den 
teknologiske utviklingen i de 
grafi ske bransjene. Den har ført 
til redusert bemanning i bedrif-
tene og synkende medlemstall i 
forbundet. Dermed svikter også 
inntektene. I 1999 ble resultatet 
et driftsunderskudd på 12,4 mil-
lioner kroner, og i 2000 førte 
storstreiken til at underskuddet 
ble på 20,9 millioner kroner. I 
2001 forventes et underskudd på 
12 millioner og i 2002 på 14,7 
millioner kroner. Ved årsskiftet 
2000/2001 hadde Grafi sk forbund 
13.575 medlemmer, hvorav 8.913 
var yrkesaktive.

Ja takk, begge deler

En meningsmåling Opinion har 
utført for LO Service viser at det 
er støtte blant de LO-organiserte 
for å prioritere utdanningsgrup-
pene. Et knapt flertall på 54 
% er enige i at organisasjonen 
i sterkere grad bør pr ior itere 
interessene til grupper med lang 
utdanning, mens 45 % er helt eller 
delvis uenige, melder LO Aktuelt. 
Et annet spørsmål i den samme 
målingen viser at prioriteringen 
av lavtlønte også står knallsterkt 
blant de LO-organiserte. Hele 
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Så slapp forbundslederen ut en sak hun brant for, men ikke 
hadde fått diskutert i forbundsstyret ennå: Et eget kompe-
tanseutviklingsprogram for tillitsvalgte. For det er behov for 
bedre kompetanseflyt i organisasjonen, sa hun. – Det er ikke 
slik at BFs mest fagforenings-kompetente medlemmer nødven-
digvis sitter i forbundsstyret, med de litt mindre kompetente i 
regionale eller lokale verv. Kompetansen finnes overalt. Derfor 
er nettverksbygging viktig. Men også et eget program for kom-
petanseutvikling av tillitsvalgte. Et program som innbefatter 
noen kurs, noen samlinger, med skikkelig diplom som doku-
menterer et fullført løp. Slikt er viktig i arbeidslivet. Det vil 
høyne respekten for tillitsvalgt-arbeid, sa Monica Deildok til 
landsstyret.

Hun la også stor vekt på betydningen av å høyne BFs bibliotek-
politiske profil. Hun ser antydninger i Bibliotekaren, hun ser 
initiativ som f.eks. det vellykka åpne møtet BF arrangerte om 
Deichmans framtid. Men likevel: - Vi må bringe profesjonens 
vinkling inn i løpende saker. Hvis ikke profesjonsforbundet 
gjør det, er det ingen andre som gjør det, sa hun, og brukte 
spørsmålet om biblioteklovas § 5 som et godt eksempel. Vi må 
regne med at den faller i løpet av året som kommer, og da blir 
det viktig å profilere kompetansen og leder-kunnskapene som 
ligger i utdanninga vår, sa forbundslederen. Som avslutttet 
med å legge vekt på betydningen av å jobbe med utdannings-
spørsmål, av at rekrutteringsarbeid også innebærer å arbeide 
med å beholde medlemmer, og at vi må gjøre det mindre en-
somt å være BF-organisert på statssektoren.

Det kom en rekke innlegg fra landsstyremedlemmene etter for-
bundslederens gjennomgang. Gode innlegg. Men noen kvass 
diskusjon ble det ikke. Ettersom forbundslederen bare kunne 
stå til rette for om det sentrale leddet hadde fungert gjennom 
en høst med lokale forhandlinger, og det var det enighet om 
at det hadde, så var resten et spørsmål om hvilke saker av 
alt som det burde gjøres mer med, som de enkelte represen-
tantene valgte å vektlegge. Kompetanseutviklingsprogrammet 
falt i god jord. Det samme gjorde økt vektlegging på stats-
sektoren, også når det gjelder innholdet på våre kurs. Betyd-

Organisasjonsutval-
gets leder Klaus 
Jøran Tollan dro ikke 
opp noe skjema med 
bokser og streker 
som skulle flyttes 
på. Han tok i stedet 
utgangspunkt i hvor-
dan organisasjonen 
kan optimaliseres for 
å nå de mål vi har 
satt for BF. (Foto: E. 
Bergan)

�

84 % er enige i at LO i større 
grad bør fokusere på de lavest 
lønte. Bare 13 % er uenige. Også 
blant de spurte som er med i 
andre fagorganisasjoner eller er 
uorganiserte er mønsteret det 
samme. Det er merkbart flere 
som svarer at LO bør fokusere 
mer på de lavtlønte enn det er 
som sier at LO bør opprioritere 
utdanningsgruppene.

Nordisk fagbevegelse 
greier seg bra

Fagbevegelsen kjemper i motvind i 
hele den vestlige verden. Interes-
sen for å fagorganisere seg har falt 
betydelig. Nordisk fagbevegelse 
har imidlertid greidd seg bra. 
Organisasjonsgraden regnes som 
antall fagorganiserte i forhold til 
arbeidstyrken, og dette forholdet 
har fra midten av 1980-tallet 
falt i nesten alle vestlige land. 
Unntakene er Finland og Belgia. 

Det er tall fra boka ”Fackliga 
organisationer och medlemmar 
i dagens Sverige” av Anders Kjell-
berg (Arkiv Förlag, 2001) som 
viser dette. I Storbritannia har 
nedgangen vært så stor som fra 
44 til 30 prosent, mens altså 
Finland kan vise til en oppgang 
fra 68 til 78 prosent. Sverige 
holder organisasjonsgraden stabilt 
rundt imponerende 80 prosent. 
I Norge har det vær t en svak 
nedgang, men fremdeles er godt 
over halvparten av arbeidsstyrken 
fagorganisert. 

Jan G. Haanæs til 
YS-sekretariatet

Jan G. Haanæs er tilsatt i nyopp-
rettet stilling som leder av YS-
sekretariatet. Haanæs kommer 
fra stilling som generalsekretær 
i Finansforbundet og var sentral 
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ningen av å ha forhandlingskompetanse på fylkesleddet ble 
understreket av flere, og ga dermed et signal om hvordan BFs 
styrke har vokst i bredden de siste årene. Så når spørsmålet om 
BF burde avholde en årlig tariff-forberedende konferanse kom 
opp, virket det ikke så usannsynlig at nettopp landsstyret kan 
bli kjernen i en slik konferanse.  

Etter at debatten om forbundslederens beretning var avslut-
tet, fikk vi et tankevekkende innlegg fra organisasjonsutval-
gets Klaus Jøran Tollan. Utgangspunktet hans var definitivt 
ikke et skjema med bokser og streker og hvordan disse kunne 
rokkeres. Han tok i stedet utgangspunkt i hvordan organisa-
sjonen kan optimaliseres for å nå de mål vi har satt for BF. 
Men dette skal Tollan presentere nærmere i en egen artikkel i 
Bibliotekaren. 

Tilsvarende gjelder neste sak på landsstyremøtet, om BFs in-
formasjonsstrategi. Monica Deildok og Erling Bergan innledet 
om dette, hvoretter landsstyrets medlemmer jobbet med grup-
peoppgaver, en form som så ut til å fungere godt og løste opp 
faren for en lang og enstonig møtedag. Men innholdet i saken, 
det kan leses i en egen artikkel i dette nummeret av Bibliote-
karen. 

Så var tida kommet for landsstyrets eneste vedtakssak, sann-
synligvis noensinne: Budsjett for 2002 og 2003. Richard Mad-
sen la fram forbundsstyrets forslag. Her må jeg be leserne bla 
tilbake til Bibliotekaren 2/2001, der fjorårets landsmøtesaker 
sto referert. I forhold til budsjettforslagene der, ble kontin-
gentinntektene påplusset 115.000 kroner i 2002 og 150.000 
kroner i 2003. For 2002 var det budsjettposten for markeds-
føring som fikk mesteparten av denne påplussingen, med 
100.000 kroner, mens kursposten fikk plusset på 15.000 kro-
ner. I tillegg ble 40.000 kroner flyttet fra Diverse til Lønn. For 
2003 ble også markedsføringsposten påplusset 100.000 kroner, 
mens kursutgiftene ble satt opp med 75.000 kroner. Ellers ble 
en del andre enkeltposter justert noe. Landsstyret var enstem-
mige i sitt vedtak av dette reviderte budsjettet.

Lone Johansen la så fram forbundstyrets behandling av 
nestleder-spørsmålet. Etter at den landsmøtevalgte nest-

Guri Sivertsen Hau-
gan (leder i Trøn-
delag fylkeslag) 
til venstre og Anne 
Cathrine Undhjem 
(leder i Oslo/
Akershus fylkes-
lag) drøfter in-
formasjonsstrategi 
under landsstyre-
møtet i november. 
(Foto: E. Bergan)
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da tre forbund gikk sammen i det 
nye Finansforbundet. YS lager nå 
ett sekretariat av YS-sekretariatet 
og sekretariatene i de tidligere 
seksjonene. Haanæs hadde en 
”fl ytende” overgang fra Finans-
forbundet til YS i løpet av de to 
siste månedene i fjor, og er nå på 
plass i sin nye jobb.

Ny leder i YS Stat

Tore Eugen Kvalheim ble valgt til 
leder av YS Stat på det ekstraor-
dinære representantskapsmøtet 
13. november. Den nye lederen i 
stat-sektoren er forhandlingsleder 
i Befalets Fellesorganisasjon 
(BFO), men hadde tidligere en 
periode i Arbeids- og Administra-
sjonsdepartementet. Han inngikk 
i AADs forhandlingsdelegasjon ved 
hovedtariffoppgjøret 2000, og har 
bred erfaring med det omfattende 
avtaleverket i staten. 

Ledertroikaen i YS Stat består nå, 
foruten Kvalheim, av 1. nestleder 
Jan Erik Gulbrandsen som har ledet 
sektoren etter at Britt Brestrup 
gikk av tidligere i høst, og 2. 
nestleder Frank Sarnes, leder av 
Flerfaglig Fellesorganisasjon. YS 
Stat velger ledelse på nytt på sitt 
ordinære representantskapsmøte 
i mai 2002. 

Helsefagbiblioteket 
best i Sør-Trøndelag

”Bibliotekpr isen 2001” i Sør-
Trøndelag er tildelt Biblioteket 
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avd 
Helse- og sosialfag.  Biblioteket er 
et fagbibliotek for 2200 studenter 
og 200 ansatte ved Høgskolens 
ulike helse- og sosialfaglige ut-
danninger, og ligger i Trondheim.  
Juryen sier at biblioteket utmerker 
seg ved god serviceinnstilling, 
evne til å sette god service i 



... spaltelangs ...

... spaltelangs ...

Bibliotekaren        Nr 1/200212

lederen Thor 
Bjarne Stadshaug 

er ansatt som organisa-
sjonssekretær i BF fra 
1. februar, og derfor 
har bedt seg fritatt som 
nestleder fra samme 
dato, måtte styret 
finne en måte å takle 
dette på. Ettersom for-
bundsstyret er for-
bundets øverste organ 
mellom landsmøtene, 
var det klart at det var 
de som måtte foreta 
valg av nestleder. Forut 
for dete vurderte de 
det slik at alle BF-ere 
kunne være valgbare, 
at det var naturlig å be 
valgkomiteen komme 
med forslag. Det gjorde 
de, og dagen før lands-

styremøtet ble saken avgjort i forbundstyrets møte. Etter Lone 
Johansens orientering, ga landsstyret uttrykk for at prosedy-
ren var grei, men at sakspapirene de hadde fått tilsendt før 
møtet, i liten grad tydeliggjorde hva saken egentlig dreidde 
seg om. Dette hadde vært litt forvirrende. Men da Lone Jo-
hansen kunne gå videre og fortelle at styret enstemmig hadde 
valgt Mona Magnussen som ny nestleder fra 1. februar 2002, 
var det bare positive reaksjoner på dette, og den nye nestlede-
ren fikk landsstyremøtets applaus. 

Under eventuelt hadde Sogn og Fjordane BF reist to saker. Den 
første gjaldt hva fylkeslagene burde gjøre med arkivene sine. 
Her var det litt ulike synspunkter blant fylkeslagslederne om 
hvor mye som burde arkiveres. Men saken ble uansett overlatt 

forbundsstyret til videre vurde-
ring. Den andre saken fra Sogn 
og Fjordane BF gjaldt spørsmå-
let om epost-lister i forbundet. 
Heller ikke her var det noe kon-
kret forslag, heller et ønske om 
å lufte interessen og mulighe-
ten for tilpassede postlister for 
f.eks. tillitsvalgte eller fylkes-
lagsmedlemmer. Saken ble over-
latt forbundets vev-ansvarlig 
Hanne Fosheim, som skal un-
dersøke muligheter og priser og 
rapportere til forbundsstyret.

Så kunne forbundslederen mot 
slutten av møtet kunngjøre den 
ferske avtalen som BF hadde 
inngått med BRODD, om med-
lemsrabatt på kursene de ar-
rangerer. Videre kunne det gå 
noen runder med synspunkter 
på møteformen og gjennomfø-
ringa. Det virket som landsmø-
tet i fjor gjorde klokt i å etablere 
et landsstyre, men at det må 
mer enn ett møte til før noen 
endelig dom kan felles. 

Anne Kristin Und-
lien er leder i 
Agder BF. (Foto: E. 
Bergan)

Marit Kristine Aad-
land er leder i Finn-
mark BF. (Foto: E. 
Bergan)

�

system, og ved den gode måten 
de har forent de tidligere separate 
høgskolebibliotekene for 7 ulike 
grunnutdanninger til en samlet 
virksomhet. Prisen deles ut av 
Norsk Bibliotekforenings fylkeslag 
under årsmøtet 5. februar. 

Avdelingen for Helse- og so-
sialfag ved Høgskolen i Sør-
Trøndelag er en videreføring av 
Sosialhøgskolen,Trondheim, Trond-
heim Helsefaghøgskole og Syke-
pleierhøgskolen i Sør-Trøndelag.  
Sammenslåingen og samlokalise-
ringen ble gjennomført fra som-
meren 1995. 
Biblioteket har 8 ansatte og 
forvalter et årlig mediebudsjett på 
1,2 mill kroner.  Turid Holtermann 
har vært leder for biblioteket 
siden mars 1996.  I tillegg til 
egne studenter i grunnutdan-
ningene, yter biblioteket også 
gode tjenester til etterutdan-
ningsstudenter og andre, eksterne 
brukere.

NBF ber KD om 
sømløs biblioteklov

Norsk bibliotekforening sendte 
rett før jul en henvendelse til 
Kulturdepartementet om bibliote-
klovgivningen, der de tar utgangs-
punkt i at det er fl ere grunner til 
at denne må revideres i 2002. Det 
heter i brevet: 

”I denne sammenheng vil Norsk 
Bibliotekforening be Kulturde-
par tementet g jennomføre en 
full gjennomgang av bibliotek-
lovgivningen med sikte på å 
sikre at kravene til regulering 
av ”det sømløse bibliotek” i alle 
berørte bibliotektyper fanges opp. 
”Det sømløse bibliotek” er første 
gang presentert i St.meld nr. 22 
(1999-2000) og idéene knyttet til 
”det sømløse bibliotek” har senere 
fått bred oppslutning i Stortinget 
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Hvis noen har vært i tvil, myten om det ”svake kjønn” er avli-
vet, en gang for alle. Av YS’ gruppelivsforsikring. Fra årsskiftet 
betaler kvinnene langt mindre for å forsikre liv og lemmer enn 
det mennene gjør. 

Andre nyheter fra YS og Gjensidige NOR: Nå styrer verdien av 
innboet ditt i større grad premien på den kollektive hjemfor-
sikringen. Dersom du ikke har all verdens av gods og gull bør 
du ta frem kalkulatoren. Det kan bli et lønnsomt regnestykke. 
For øvrig faller grunnforsik rin gen bort og alle YS-medlemmene 
vil få 18 prosent Gjensidige-rabatt i 2002, også på bolig-, bil og 
reiseforsikringer m.m.

Innboforsikringen
Innboforsikringen vil fremdeles ha tre prislapper, avhengig av 
hvor du bor. Oslo er dyrest. Nabokommunene Asker, Bærum, 
Nesod den, Ski, Oppegård, Skedsmo og Lørenskog og pluss 
byene Dram men, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim 
og Tromsø ut gjør gruppe to, mens bor du i en av landets øvrige 
kommuner slip per du langt billigere fra det dersom du vil forsi-
kre innboet ditt. 

Prisene er 1 521,- (1 482,- i år) i Oslo, 998,- (974,- i år) i gruppe 
to og 814,- (784,- i år) i resten av landet. Dekningssum er maks 
1,5 millioner – men det er mulig å gå ut over dette. Det er også 
mulig å gå andre vegen, nytt til neste år er en polise med et 
nivå som tar utgangspunkt i en forsikringssum på maks 250 
000,-. En slik ”etableringsfase”-forsikring koster 715,- i året i 
Oslo; gruppe to ligger på 472,- ; resten av landet betaler bare 
386,- per år for YS’ innboforsikring. 

Gruppeliv
En kan fremdeles velge forsikringssum på 11 eller 22 ganger 
grunn  beløpet i Folketrygden ved siste årsskifte  (p.t. 51 360,- ).  
Menn betaler 524,- i året t.o.m. det året de fyller 35 år. Når al-
deren på den forsikrede stiger trappes premien gradvis opp, den 
eldste gruppa (66 til 70 år) får en premie på 3 584,- i året. Kvin-
ner t.o.m. 35 år betaler 398,- i året. Kvinne-trappen ender over 
1300,- lavere enn mennenes: I aldergruppen 66 til 70 år betaler 
kvinnene 2 228,- i året. Dobbel forsikringssum (22G) betinger 
dobbel premie.

Grunnforsikringen
YS’ grunnforsikring dekker fremdeles død, og medisinsk invali-
ditet uansett årsaker. Men den synger på siste verset: Det blir 
ingen endring i ytelsene og premien blir fremdeles på 240,- per 
år. I år er det ikke mulig å tegne nye grunnforsikringer og fra 
og med år 2003 er produktet borte. I stedet er en ny, ren dødsri-
sikoforsikring på 1G på trappene. Den kan forbundene eventuelt 
gjøre obligatorisk. Prisen for 2002 er på 120,- per år.

Familieulykkeforsikringen koster i år 1 098,- (1 050,- i år) og 
620,- (594,- i år) for halv dekning. Her er barneforsikringen for-
bedret. Hvert barn kan få utbetalt inntil 24G dersom de har 
enslige foreldre, inntil 18G dersom ektefelle/samboer er med-
forsikret. Tidligere måtte søskenflokker dele på G’ene. 

Billigere livsforsikring 
for kvinner i YS
Klaus Færevaag, YS

og i biblioteksektoren. En revisjon 
av biblioteklovgivningen må sær-
lig vurderes i sammenheng med at 
det nå gjennom ”ABM-utvikling” 
blir en samlet bibliotekforvalt-
ning. Norsk Bibliotekforening vil 
særlig peke på at det er viktig å 
trekke inn KUF, Universitets- og 
høgskolerådet og Læringssenteret 
under KUF i det videre arbeidet. 
En bør også ta særlig hensyn til 
den lovgivningen som finnes i 
Danmark på dette området.” 

NBF ber til slutt om både mulighet 
til å komme med innspill og et 
eget møte med kulturministeren.

Clemet inviterte 
til seminar

Utdannings - og forskningsdepar-
tementet avholdt 18. desember 
et seminar om elektroniske kunn-
skapsbaser og sikring av innholdet 
på disse. 

- Vi må legge an et langt bredere 
perspektiv på denne utfordringen 
enn hva som lå i den opprin-
nelige anbudskonkurransen om 
nasjonal kunnskapsbase, påpekte 
statsråd Kr ist in Clemet i sin 
innledning. Hun viste til en rekke 
vanskelige forhold i vurderingen 
av de tidligere anbudene: 

- Det var betydelig usikkerhet 
om hva staten ville sitte igjen 
med av verdier etter prøveperio-
den. Det var også en fare for at 
staten ville bli påført langvarige 
økonomiske utlegg, sa statsråden. 
Hun konkluderte med at det nå 
ikke foreligger planer om en ny 
anbudskonkurranse: 

- Vi trenger i stedet en langt 
bredere inngang til hele denne 
utfordringen, der både private 
og offentlige aktører må inn, sa 
Kristin Clemet. 
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Bibliotekarforbundet har vært medlem av YS i 
snart ½ år, og medlemsskapet var bare 2 ½  måned 
gammelt da vi deltok på ekstraordinær kongress 
og var med på å vedta en organisasjonsendring. 
Sett i lys av dette, og basert på spørsmål jeg har 
fått har jeg laget en kort oppsummering av YS vik-
tigste organer. Mer informasjon på www.ys.no

YS er en hovedorganisasjon som pr i dag organiserer ca 200.000 
medlemmer fordelt på 21 selvstendige fagforbund. Det siste 
halvåret har vært preget av et jevnt tilsig av nye forbund. 
Norsk Skolelederforbund og Bibliotekarforbundet ble opptatt 
fra 1.7.2001. Så sent som på representantskapsmøte den 12.12. 
2001, vedtok YS å innlemme to forbund til i organisasjonen: 
Norsk Radiografforbund og Skatterevisorenes forening.

De av dere som er kjent med topografien i Lakkegata 21, vil av 
dette kunne lese at hele 4.etasje (Bibliotekarforbundet, Norsk 
Radiografforbund og Norsk Skolelederforbund) nå atter tilhører 
den samme hovedorganisasjon. Dette er svært positivt for oss 
som arbeider i sekretariatet, idet det gjør det enda enklere og 
mer naturlig å samarbeide med de vi deler kontorlokaler med.

YS øverste organ er representantskapet. Alle forbund møter i re-
presentantskapet, og representeres og stemmevektes etter med-
lemstall. Mellom representantskapsmøtene ledes organisasjonen 
av sentralstyret. Sentralstyret består av 7 medlemmer: 1. og 2. 
nestleder, leder og en representant for hver av sektorene. 

YS er delt inn i 5 sektorer – kommune, stat, NAVO, privat og 
finans. NAVO er en nyopprettet sektor innen YS, vedtatt på re-
presentantsskapsmøte den 12.12. Det er under denne sektoren 
sykehusene vil høre til. 

Det enkelte fagforbund som har medlemmer på flere sektorer 
kan være representert i flere sektorstyrer. 

Bibliotekarforbundet sitter i sektorstyret i sektor kommune, 
og vi har observatørstatus i sektorstyre i YS – Stat. Når det 
gjelder NAVO, er denne sektoren så nyopprettet at den forelø-
pig ikke har etablert sektorstyre. BF har for få medlemmer i 
sektoren til å kunne gjøre krav på en fast styreplass her. Det 
betyr at vi må se på mulighetene for å få observatørstatus.

Når det gjelder Oslo, er dette som kjent et eget tariffområde, 
og det finnes derfor et eget styre for dette området: YS-K Oslo. 
YS-K Oslo har egne møter der Bibliotekarforbundet deltar, og 
BF har hatt et godt samarbeid med YS-K Oslo. Anita Harby er 
BFs har kontaktperson for YS-K Oslo.

Tidligere hadde sektorene egne sekretariater, men på den ek-
straordinære YS kongressen i september ble det vedtatt at 
sektor-sekretariatene skulle legges ned, og at alle sekretariats-
funksjoner skulle fylles av et sentralt sekretariat som da også 
ble styrket med de ansatte i sektor-sekretariatene.

Hvem Hva Hvor i YS
En kort veiviser for bibliotekarer

Monica Deildok, Forbundsleder

På seminaret deltok en rekke 
aktører fra forlag, skole, bibli-
otek, universitet og næringsliv. 
Til sammen 34 institusjoner og 
organisasjoner var invitert, og 
blant disse fant vi Riksbibliotek-
tjenesten, Nasjonalbiblioteket og 
Norsk bibliotekforening. 

Store forskjeller 
i lønnsutvikling

Det har vært store forskjeller i 
utviklingen av lønn de to siste 
årene. En lærer har forbedret 
sin kjøpekraft fem ganger mer 
enn en bussjåfør. Lærerne har i 
snitt fått 11.240 kroner mer inn 
på lønnskontoen i de siste to 
årene, de rutebilansatte sitter 
igjen med 2.300 kroner. Dersom 
vi unntar sykepleierne har det 
heller ikke vært noen lønnsfest i 
kommunesektoren, fastslår avde-
lingsleder i YS, Bjørn Tore Stølen, 
i en presseuttalelse. 

Han har regnet ut at denne store 
gruppa får en økning i kjøpekraft 
som i kroner er om lag 40 % av 
det de ansatte i industrien får. 
Mens arbeidere og funksjonærer 
i industrien har oppnådd om lag 
7.000 kroner i økt kjøpekraf t 
de to siste årene, sitter de kom-
muneansatte igjen med 2.800 
kroner i økning. Kjøpekraft er 
lønnsvekst, minus prisstigning 
og skatteendringer. Statsansatte 
har fått i underkant av 5.000 
kroner i økt kjøpekraft i samme 
periode. 

- Dette er kjempestygge tall. Både 
når vi ser på de rene lønnstilleg-
gene og i utvikling i kjøpekraft. 
De siste skatteendringene har 
ikke favorisertlavtlønnsgruppene 
spesielt, sier YS-leder Randi 
Bjørgen i en kommentar. Hun er 
betenkt over de store etterslepene 
selv om det i oppgjørene de siste 
årene har inngått sentrale tillegg 
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Rådgiverne i YS-sekretariatet dekker følgende saksområder:
1. Helse, miljø og sikkerhet 
2. Helsepolitikk 
3. Informasjon 
4. Internasjonal virksomhet 
5. Juridiske spørsmål 
6. Likestilling 
7. Politikk overfor elever/lærlinger/studenter/yngre arbeidstakere. 
8. Samfunnsøkonomi 
9. Utdanning

Sektorene spiller en sentral rolle i lønn og lønnsforhandlinger. 
De ulike sektorene har noe ulik funksjon, og jeg skal kort gå 
inn på de enkelte områdene: 

I KS-sektoren har YS-K status som forhandlingssammenslut-
ning. Dette betyr at YS-Ks styre er forhandlingsutvalg i sen-
trale lønnsoppgjør og i forhandlinger vedrørende hovedavtalen 
og hovedtariffavtalen i KS sektoren, men at det er de enkelte 
fagforbund som sitter med partsforholdet i forhold til arbeids-
giver. I lokale forhandlinger forhandler de enkelte fagforbund 
selv direkte med kommuner/fylkeskommuner.

Når det gjelder Oslo kommune spiller styret i YS-K Oslo tilsva-
rende rolle her. 

I statssektoren er hovedsammenslutningen YS-S ansvarlig for 
de sentrale forhandlinger, og her sitter hovedsammenslutnin-
gen YS-S med partsforholdet. De enkelte fagforeningene for-
handler direkte overfor sine fagdepartement. 

Finans og privat sektor: Innen NHO-området har YS  de siste 
årene forhandlet på vegne av sine berørte organisasjoner i den 
sentrale delen av forhandlingene. I finansområdet forhandler 
forbundene direkte med sine arbeidsgivermotparter.

Navo-sektoren: Sektoren er nyopprettet, og vedtektene er 
foreløpig ikke på plass. Jeg vil komme tilbake til dette så snart 
dette er i orden. Bibliotekarforbundet deltar i de diskusjoner 
og i det arbeid som pågår i forbindelse med dette. 

YS har en rekke råd og utvalg som er sammensatt på tvers og 
jobber med konkrete problemstillinger. YS har egen ungdomsav-
deling: YS Ung, og eget studieforbund: YS-Utviklingssenter. 

Grunnforsikringen har opphørt 

De av Bibliotekarforbundets medlemmer som har Grunnforsik-
ring (ulykkesforsikring) gjennom forbundet må være klar over 
at denne OPPHØRTE den 31.12 2001. (Se også egen artikkel i 
nummer 12:2001) Det betyr at dersom man ikke foretar seg 
noe, så står man uten grunnforsikring! Dersom du fortsatt øn-
sker grunnforsikring kan du ta kontakt med Gjensidige NOR. 
Du får selvfølgelig YS rabatt på denne forsikringen. 

Vi presiserer at for de som har innboforsikring, blir denne au-
tomatisk overført til YS Innboforsikring fra 1. januar 2002. 

Monica Deildok, Forbundsleder

Blanke ark

til nettopp de lavest lønte grup-
pene i arbeidslivet. Tariffoppgjøret 
med to års varighet ble en dyrkjøpt 
erfaring for mange, fastslår YS-
lederen. - En trenger ikke å være 
spåkvinne for å fastslå at det 
betydelige etterslepet som har 
fått utvikle seg de to siste årene 
vil bli et brennhett tema under 
lønnsforhandlingene til neste år, 
sier Randi Bjørgen.

LO etablerer utdannings-
konsern

Det er nå klart for et eget utdan-
ningsselskap i fagbevegelsen, 
melder LO Aktuelt. Ressursene 
skal samles i et konsern, organi-
sert som et AS. Konsernet - ennå 
uten navn - skal konkurrere i et 
kjempemarked på flere hundre 
millioner kroner, og ventes å 
være en realitet innen april neste 
år. 

Det er sekretar iatet i LO som 
har fattet vedtak om dette. Sel-
skapet er tenkt organisert som 
et aksjeselskap, og skal fungere 
som morselskap for studie- og 
konferansesenteret Sørmarka, 
for AOF og for Ringsaker Fol-
kehøgskole. Folkets brevskole, 
fjernundervisningstilbudet som 
nå er 100 prosent eid av Kom-
muneforbundet, er invitert til 
å slutte seg til, men dette er 
foreløpig ikke avgjort. 

Konsernet skal, i følge LO Aktuelt, 
være fagbevegelsens redskap 
i t il lit svalgtopplær ingen, og 
for å realisere etter- og videreut-
danningsreformen. Det kommer 
trolig til å få en omsetning i 
100-millionersklassen. Utvalget 
som har foreslått omlegginga, 
har beregnet at fagbevegelsen 
allerede i dag bruker mellom 200 
og 300 millioner på faglig og 
yrkesrettet skolering.
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- Er du positiv til at det statlige organet ABM Utvik-
ling blir etablert nå?

- Ja, jeg er positiv til at hele biblioteksektoren skal 
inn i ABM Utvikling. Hvis ikke det hadde skjedd, 

hadde jeg nok vært mer skeptisk. Nå må jeg også si 
at dette med å lage et felles organ for arkiv, bibli-
otek og muséer, det er kanskje ikke noe jeg ville ha 
funnet på. Jeg ville ha vært fornøyd med å samle 
biblioteksektoren. Men dette er nå engang den po-

Lisbeth Tangen om ABM Utviklings innsats for bibliotekene:

Sømløst, brukerorientert 
og omstillingsvillig

Biblioteksjefen i Trondheim og Sør-Trøndelag var merkbart til stede på NBFs debatt-
møte om den sentrale organiseringa av norsk bibliotekvesen 3. desember i fjor. Som 
de fleste andre måtte hun bekjenne at ”også jeg har vært skeptisk”, men var deretter 
snar med å få diskusjonen over på hvilket innsats-program statens nye ABM-organ 
skal rå over. Hun trakk blant annet fram lisens-avtaler, bredbånd, bibliotek.no, det 
hybride bibliotek og ikke minst en fokusering på hva som i framtida er bærekraftige 
bibliotek. Dette er viktige områder for ABM Utvikling, sa hun. Og med denne inn-
fallsvinkelen, måtte vi spørre henne etter møtet:

Erling Bergan, Redaktør

De fleste var der. Betydningsfulle skik-
kelser fra de siste 30 års bibliotekde-
batt. De skulle diskutere seg opp det 
siste trinnet på stigen mot en samlet 
organisering av de statlige bibliotekor-
ganene. For NBF hadde invitert til de-
battmøte under tittelen ”En offensiv 
for bibliotekene - Om den sentrale orga-
nisering av norsk bibliotekvesen”. Det 
var 3. desember om formiddagen, og 
bare halvgamle sjefer kunne ta seg fri. 
Her var det ingen truende nyrekrut-
tering til den bibliotekpolitiske debat-
ten. 

Mange mener da også at det er av 
mindre betydning hvordan staten or-
ganiserer det lille de gjør på bibliote-
kområdet. Liv Sæteren hadde følgende 
innfallsvinkel: ”Det bekymrer meg at 
bibliotekmiljøet har klokketro på en 
nasjonal autoritet”. Hun kunne også 
bekymringsfult melde at politikere hun 
snakket med kun hadde merket seg 

bibliotekfolkets engasjement for ett 
statlig bibliotekorgan og for statlige 
tilskudd til bokbuss. Et slikt hoved-
fokus på organiserings-aspektet hadde 
hun lite sans for, en kritikk som ram-
met både enkelt-aktører og NBF sen-
tralt.

Men nå er det altså klart at 2002 
blir året der Statens bibliotektilsyn 
og Riksbibliotektjenesten forsvinner, 
også formelt. Gleden over at de samles 
i det nye statlige organet ABM Utvik-
ling dempes av vår moderate entusi-
asme for en tvunget nærhet til arkiv og 
museum. Dette var gjennomgangsmelo-
dien til både innledere og debattanter. 
Men takket være NBF og Frode Bakken, 
som har giddet å stå løpet ut, kan vi nå 
faktisk diskutere hva et samlet statlig 
bibliotekorgan bør ha som prioriterte 
innsats-oppgaver. Det er viktig, enten 
man er biblioteksjef i Oslo, universi-
tetsbibliotekar i Tromsø eller bibliotek-

Siste natt - uten gjengen
Erling Bergan, Redaktør

student i Bergen. 

Neste gang NBF vil ha liv i denne de-
batten, bør det være en målsetting å 
senke deltakernes gjennomsnittsalder 
med minst ti år. Ære være de kloke og 
erfarne. Men jeg er vel så nysjerrig på 
hva den neste generasjonen biblioteka-
rer mener om statlig bibliotekpolitikk. 
Nå har vi gjort oss ferdige med den 
siste gamle debatten om vi skal samle 
de statlige bibliotekorganene. Nå dreier 
det seg om hva det nye statlige organet 
skal gjøre.

Denne gangen var det altså debatt-vete-
ranenes farvel med SB og RBT. Men det 
ble ingen siste natt med gjengen. For 
bibliotekdirektør Langeland og riksbi-
bliotekar Engelstad uteble fra debatt-
møtet om en offensiv for bibliotekene. 
Greitt nok. De som er på vei ut bør ikke 
legge premissene for morgendagens løs-
ninger. 
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litiske settingen vi lever i nå. Det er et visst poli-
tisk trykk på dette i Stortinget og det er mange som 
synes ABM er en god idé. Så da får vi håpe at dette 
byr på muligheter. 

- Hva kan vi forvente av det nye organet?

- Det er vanskelig å si. På det lokale og regionale 
nivå tror jeg vi kan forvente en del interessante 
samarbeidsprosjekter. Det er mye som er i gang al-
lerede, se for eksempel på Sogn og Fjordane. Men 
når det gjelder det overordnete nivået, så er jeg 
mer usikker. Til å begynne med bør vi nok legge 
vår energi inn på å få gode biblioteksmessige sam-
arbeidsprosjekt i gang. Det vil kunne gi oss et så 
tungt utgangspunkt som mulig for videre samarbeid 
inn i ABM.

- Du sa på møtet i dag at ABM Utvikling ikke er ir-
reversibelt. Tror du dette får et kortvarig liv?

- Omorganisering er på en måte tidens tegn. Det 
skjer forandringer hele tiden. Hvis opprettelsen av 
ABM Utvikling ikke får noen spesielt gode resultater, 
kan det godt hende at det blir gjort om. Men om det 
skulle skje, tror jeg ikke at bibliotekfamilien blir 
splitta opp igjen. Det er uansett en viktig behold-
ning av denne prosessen så langt.

- Det er mye snakk om hvilke innsatsprogram ABM 
Utvikling burde ha når det starter opp om et års tid. 
Hvilke prosjekter er de viktigste for dette organet å 
få sving på nå?

- To områder er spesielt viktige sett fra folke- og 
fylkesbibliotekenes side. Det ene er å få et godt inn-
hold på det sømløse bibliotektilbudet. Det er veldig 
viktig å få kjøtt på de beina der. Det andre er å 
få til et omstillingsprogram for folkebiblioteksek-
toren. Vi har veldig mange små bibliotekenheter i 
Norge. Mange av disse greier ikke å fungere i forhold 
til hva som må forventes i et biblioteknettverk. Vi 
må få stimuleringsmidler til interkommunalt samar-
beid, til mulige sammenslåinger, til å tenke at man 
kan gå sammen og kjøpe kompetanse, osv. 

- Du argumenterer sterkt for brukernes rettigheter i 
forhold til bibliotekene og at dette bør komme inn 
når bibliotekloven revideres?

- Dette synes jeg er en kjempeviktig sak. Slik som 
Regjering og Storting nå formulerer seg om et søm-
løst bibliotektilbud, så omtaler de det som en ret-
tighet brukeren har: Brukeren skal kunne gå hvor 
som helst med hvilke som helst type bibliotekbehov 
og få dem oppfylt. Men vi er er mange forskjellige 
typer bibliotek, og det er ikke like lett for alle å 
bli med i dette sømløse tilbudet. Jeg tror derfor at 
det er viktig at man får en politisk konklusjon på 
dette, i den forstand at man får tatt det inn i biblio-
tekloven. det er åpenbart en prosess i gang for å re-
videre bibliotekloven. Og brukerrettigheter tror jeg 
kan være en viktig positiv ting som vi kan prøve å 
få inn i bibliotekloven. 

- Tror du det er mulig?

- Det er ikke godt å si. Men jeg synes i hvert fall 
at vi skal reise diskusjonen. Jeg vil ikke tro at det 
er så veldig store motforestillinger mot å lovfeste 
brukerrettigheter, fra bibliotekene sin side heller. 
Dette har vi allerede i Danmark og Sverige. Alle bi-
bliotek hører inn i et system og skal gi tjenester til 
alle typer brukere. Bibliotekloven slår fast at biblio-
tekene skal være del av et nettverk. 

- Når ABM etableres samtidig med at bibliotekloven 
revideres, er det ikke da fare for at diskusjone kan 
skifte til ådreie seg om vi bør få en kulturlov i ste-
det?

- Kulturlov er det jo mange som snakker om. I forrige 
Stortingsperiode var det noen politikere som ville ha 
det. For meg er det viktig å slåss for bibliotekloven. 
Og jeg tror at vi lett kan komme i en litt defensiv po-
sisjon i forhold til bibliotekloven. Det kan hele tiden 
bli snakk om å forsvare seg mot ting som blir fore-
slått tatt ut av loven. Derfor kan det kanskje være 
litt offensivt å komme med noe som burde tas inn i 
loven. Men det er en revidert biblioteklov jeg vil ha, 
det er den debatten vi trenger, ikke en kulturlov. 

- Hva synes du om debattmøtet her?

- Jeg synes jo egentlig at dette er interessant. Men 
det ble sagt i debatten at det bare er vi ”gamlingene” 
som er her. Og det er noe sant i det. Dette er en dis-
kusjon for de ansvarlige biblioteklederne, for de som 
sitter i posisjoner. Det kunne gjerne vært litt mer 
rampete stil, sier Lisbeth Tangen til slutt. 

Lisbeth Tangen 
mener vi til å 
begynne med bør 
legge vår energi 
inn på å få gode 
biblioteksmessige 
samarbeidspro - 
sjekt i gang. Det 
vil kunne gi oss et 
så tungt utgangs-
punkt som mulig 
for videre samar-
beid inn i ABM. 
(Foto: E. Bergan)
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Det er naturlig at nettopp Bibliotekarforbundet tar 
tak i denne problematikken. Og det har vi gjort. For 
å tydeliggjøre akkurat hva det er vi nå ønsker å ta 
tak i, kan vi tenke oss å gruppere kommunikasjonen 
Bibliotekarforbundet inngår i langs 5 akser:

Akse (1) Overfor medlemmene. Hovedansvar hviler 
på sekretariatet,redaktør og de tillitsvalgte. Dette 
må regnes som en etablert akse. En del kan gjøres 
bedre, men denne informasjonsaksen mener vi fun-
gerer brukbart.

Akse (2) Overfor bibliotekbransjen. Hovedansvar 
hviler på forbundsstyret, spesielt leder og nestleder. 
Og på organisasjonssekretær og redaktør. Dette må 
regnes som en etablert, men for lite utviklet akse.

Akse (3) Overfor fagforeningsverden. Hovedansvar 
hviler på forbundsleder og sekretariatet. Dette er 
også en etablert akse, eller rettere sagt, en akse vi 
ser ut til å etablere like godt i YS som vi har gjort 
i AF.  

Akse (4) Overfor overordnede og politikere. For BF 
er dette et område hvor hovedansvaret ikke er ty-
delig plassert. Det må regnes som en lite utviklet 
akse.

Akse (5) Overfor samfunnet. Her er heller 
ikke hovedansvaret tydelig plassert i BF. Det 
må regnes som en svært lite utviklet akse.

Det er altså akse 5 vi ønsker å ta tak i nå. For-
bundsstyret har diskutert saken på to styre-
møter i høst. Disse diskusjonene har vist at 
dette er en mangefasettert og kompleks sak. 
Derfor ble en del av landsstyremøtet før jul 
også brukt til å drøfte denne saken. Forbunds-
styret ønsker en bred forankring og et bredt 
engasjement i egen organisasjon. Det er ned-
satt en arbeidsgruppe som skal se på mulige 

veier å gå, bestående av Mona Magnussen, Monica 
Deildok og Erling Bergan. Forbundsstyret vil ta tak i 
saken igjen på sitt møte 15. mars 2002. 

Hva gjør vi utenom forhandlingene?

Så går vi tilbake til spørsmålet: Hva bør fagforbund 
gjøre utenom forhandlingene? Det var altså Frank 
Aarebrot som stilte dette spørsmålet under BFs 
landsmøte i fjor. Resonnementet hans var i kortform 
slik:  

Det sies at vi har en fri fagbevegelse og streikerett 
i Norge. Men dette er en modell som stemmer best 
for produksjonsarbeiderne i industribedrifter, en 
gruppe arbeidstakere som utgjør en stadig mindre 
andel av den totale arbeidsstokken i Norge. Model-
len stemmer dårlig for mange grupper. Ikke minst 
må akademikere i offentlig sektor regnes som ”mo-
dell-fjerne” i denne sammenheng. Og det er nettopp 
der de fleste bibliotekarer hører hjemme. Streik som 
kampvåpen forutsetter at du rammer arbeidsgiver 
på pungen, fordi stans i produksjon fører til stans 
i inntekter til arbeidsgiver. Men dette fungerer jo 
ikke for oss. Vi er altså ”modell-fjerne”. Streik som 
kampmiddel må begrunnes på nytt, eller vi må se på 
andre virkemidler.

Hva har vi da? Vi må se på alternative aksjonsfor-
mer, sier Aarebrot. Men, legger han til,  kanskje ak-
sjoner i det hele tatt ikke er det viktigste? Kanskje 
det ikke er så mye mer å hente på å lete etter nye 
måter å måle styrke på? Selvfølgelig skal offentlige 
arbeidstakere delta med den styrken de har i kam-
pen om lønna, i kampen om nye avtaler, i å løse pro-
blemer på arbeidsplasser, osv. Men det er muligens 
ikke så mye mer å hente på å finne nye aksjonsfor-
mer. Kanskje fagforeninger øker sin gjennomslags-
kraft best ved å se på det hele på en litt annen 
måte?

Hvordan utvikle en strategi for kommunikasjon?

Bibliotekar-bildet 
i Ola Nordmanns hode

Monica Deildok, Forbundsleder, og Erling Bergan, Redaktør

Frank Aarebrot holdt et glitrende og tankevekkende foredrag på BFs landsmøtesemi-
nar i fjor. Det som står høyt i alle BFeres bevissthet etter dette er: Bibliotekarer må 
arbeide med å fremme sin profesjon også utenom lønnsoppgjørene. Fra før av vet vi at 
bibliotekarer i mange sammenhenger sliter fordi vi møter sære oppfatninger av hvem 
vi er og hva vi faktisk gjør. Det har blitt tydeligere for oss at vi mangler en strategi 
for informasjon om og fremming av vår profesjon. 

Fra Bibliotekarens 
oppslag etter 
landsmøtet i fjor. 
Frank Aarebrot ut-
fordret oss på sam-
menhengen mellom 
forhandlingssys-
temet og infor-
masjonssystemet. 
(Bibliotekaren 6/01)
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Handlingssystem og informasjonssystem

Det var på dette punktet Aarebrot trakk inn teo-
rier som delte det politiske system i et handlings-
system og et informasjonssystem. For vår del består 
handlingssystemet i stor grad av lokale og sentrale 
forhandlinger. Dette pågår noen uker hvert år og 
involverer relativt få aktører. Informasjonssystemet 
er, på den annen side, noe alle medlemmer kan 
delta i. Og aktiviteten her pågår hele året. Med in-
formasjonssystemet mener Aarebrot hvordan man 
kommuniserer sin identitet, sine holdninger og sine 
meninger. 

Altså: Hva slags bilde skapes av bibliotekarene i of-
fentligheten? Hvordan står det til med å påvirke in-
formasjonssystemet på dette området, slik at vår 
deltakelse i handlingssystemet kan gi oss best mulig 
resultat? Slike spørsmål ville Aarebrot at vi stilte 
oss. Han slo fast at informasjonssystemet er svært 
undervurdert i fagforeningsarbeid blant profesjo-
nene, også blant bibliotekarene. 

Han utfordret oss til å stille noen kjernespørsmål til 
oss selv som yrkesgruppe: Hvem er vi? Hva er kjer-
nen i virksomheten vår? Vi bør trekke ut noe som 
identifiserer oss overfor omverden. Vi må arbeide 
for å gjøre yrkesgruppa uunnværlig. - Hvor stort 
hull blir det etter dere hvis bibliotekarene ikke fan-
tes? Dess større hull, desto større tyngde i forhand-
linger, slo Aarebrot fast.

Det er dette poenget BF nå må følge opp. Hvordan 
skape vårt eget bilde av bibliotekarer i offentlighe-
ten, et bilde som gir oss mer tyngde og respekt i 
forhandlingene? Her skal det mer til, enn en kvikk 
liten kampanje. Det skjønner vi alle sammen. Men 
samtidig skal vi være klar over at det faktisk er fullt 
mulig for bibliotekarer planmessig å påvirke bildet 
av bibliotekarrollen i offentligheten. Vi skal prøve å 
skissere en måte å angripe dette spørsmålet på.

Hva gjør vi med klisjéene?

For det første: Det finnes tusenvis av ”bibliotekar-
bilder” som lever sitt glade liv der ute i befolknin-
gen, i litteraturen, på film og på TV. Mange av disse 
rollene, stereotypiene, klisjéene er ikke helt etter 
vår smak, for å si det mildt. Postlista flommer over 
av eksempler. Det er mye å ta av. Hva skal vi gjøre 
med alt dette? Vårt svar er: Stort sett ingenting! 
Man bygger ikke opp et positivt bilde ved å hamre 
løs på de negative. Dessuten er det ikke sikkert alle 
disse bildene er så ille for oss som vi tror. Uansett: 
Vi mener trygt å kunne legge den stridsøksen ned. 
Enten det dreier seg om hornbriller, knute i nakken 
eller et ”fruset sexig” image. Vi kan ta slikt fram i 
lystig lag. Vi kan bruke det ironisk når det passer 
oss. Vi kan le med dette, i stedet for å irriteres av 
det. Ellers mener vi trygt å kunne gi katten i det 
hele! 

Vi vil likevel ta en liten runde innom fallgrubene 
som mange bibliotekarer gir uttrykk for at vi ikke 

må gå i. Hvorfor gjør vi det, 
når vi nettopp har hevdet 
at vi burde la de negative 
bildene ligge? Bær over med 
oss, det blir tydeligere om 
litt. Altså: Hvilke fallgruber 
skal vi unngå? 

Noen syns det er viktig at 
vi distanserer oss fra rollen 
som oppbevarere, som vakt-
mestre eller som knusktørre 
arkivarer av gammelt mate-
riale: Andre vil unngå at vi 
blir for tekniske, blir sett på 
som datanerder eller ingeni-
ører uinteressert i innhold. 
Atter andre vil at vi fjerner 
preget som et parkerings-
sted for barn og gamle, hvor 
bibliotekarene diller rundt 
som hyggelige pleiere på et 
aldershjem eller ansatte i en 
barnehage. Og atter andre vil holde avstand til bildet 
av den sære fagidioten som rusler lidenskapelig mel-
lom hyllene som en inntørka professor. Og så er det 
selvfølgelig viktig å unngå den motsatte fallgruben, 
der vi framstår som alt for moderne, selvhøytidelige 
BI-kandidater eller alt for kuule web-designere fra 
Grünerløkka. Men det aller verste er vel å bli iden-
tifisert med servitør-rollen, å levere ting ferdig til-
beredt. Som smilende flyvertinner. Eller som Andrea 
Gaarder sa det i forrige nummer av Bibliotekaren: 
Vekk fra servitør-rollen! 

Men, stopp en halv! Den observante leser kan i av-
snittet over telle 10 ulike yrker som vi bruker som 
negative metaforer når vi forteller hvem vi ikke vil 
være. Likevel: Har vi ikke egentlig et ganske posi-
tivt og respektfullt forhold til sykepleiere, professo-
rer, førskolelærere, ingeniører og web-designere? For 
vi har andre bilder av disse gruppene også, positive 
bilder, bilder som er vel så sterke og viktige som kli-
sjeene og fordommene vi nettopp brukte. Altså: Vi 
mener trygt å kunne la klisje-bibliotekaren leve sitt 
liv der ute. 

Hvem er vi?

Så kommer spørsmålet om hva vi skal bygge opp i 
stedet for, i tillegg til eller i konkurranse med disse 
klisjéene. For å komme videre med det, må vi ta oss 
god tid med å besvare Aarebrots spørsmål: Hvem er 
vi? Hva er det karakteristiske ved yrkesgruppa som 
vi ønsker at folk skal identifisere oss med? 

Først når vi har et kvalitativt godt svar på dette, 
kan vi gå videre. Det er der vi er nå. Kanskje vi 
trenger å bruke et år med dette spørsmålet, kan-
skje mer, kanskje mindre. Men vi kan ikke gå vi-
dere før vi har analysert yrkegruppas identitet på 
en brukbar måte, og kan beskrive det på en forstå-
elig måte. Her må BF ta ansvar. Dette må det jobbes 
kreativt og godt med. 

Man bygger ikke 
opp et positivt 
bilde ved å hamre 
løs på de nega-
tive. Dessuten er 
det ikke sikkert 
alle disse bildene 
er så ille for oss 
som vi tror.

�
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Når vi på denne måten har maktet å tegne bibliote-
karen i vårt bilde, kan vi se på hvilke virkemidler 
vi rår over, hvike alliansepartnere vi har og hvor-
dan en kampanjeplan kan bygges opp. Vi vet at vi 
ikke kan satse på å bruke dyre konsulentbyråer og 
helsider i Dagbladet. Det blir for dyrt, og sikkert 
også for misforstått og dårlig. Vi må være mer sjøl-
hjulpne, billigere og kanskje også bedre enn som 
så. Vi må ha en langsiktig plan, der ingrediensene 
er store og små drypp spredd av en rekke aktører, 
hvor man tålmodig holder fast ved strategien. Det 
må være vår metode. Og så ligger det noe ekstra 
potensiale i perioden fra 2005 og framover, med 
en viss medieoppmerksomhet rundt IFLA-konferan-
sen i Oslo, spennende nytt Deichman på Vestba-
nen, nytt bibliotek i Tromsø og ”ny” avdeling av 
Nasjonalbiblioteket på Drammensveien. Dette er 
anledninger som gir ekstra oppmerksomhet rundt 
bibliotek og bibliotekarer, og bør derfor utnyttes 
best mulig. 

Men tilbake til der vi er nå. Vi må først ”skape bi-
bliotekaren i vårt bilde” før det har noen hensikt å 
snakke om virkemidlene. Altså: Hvilket bilde av bi-
bliotekarer skal vi fremelske i befolkningen? Spørs-
mål om hva slags kampanjeplaner vi bør ha og 

alliansepartnere vi bør 
søke mot, lar vi ligge 
nå. Nå må vi skape gode 
bilder. Sanne bilder. Bil-
der som bibliotekarer på 
de fleste sektorer kan 
nikke gjenkjennende til. 
Bilder som peker fram-
over. Bilder som lar seg 
formidle. 

Noen mulige bilder

Hva mener vi med bi-
bliotekar-bilder? La oss 
stikkordmessig nevne 
noen mulige slike bil-
der. 

Bilde 1: Bibliotekaren 
            som mangfoldig.

Vi vil få fram at biblio-
tekarer er mangfoldige, 
akkurat som bibliotek er 

mangfoldige, akkurat som bok- og informasjonspro-
duksjonen er mangfoldig, akkurat som verden er 
mangfoldig. Dette innebærer at vi må legge vekt på 
stadig å få frem bibliotekarer som ikke er slik folk 
forventer. Når bibliotek henvender seg til media 
med ting de har på gang, tar de dette med i be-
traktninga. Barnebibliotekaren er en mann med 
sæggebukse. IT-bibliotekaren er en eldre kvinne. 
Biblioteksjefen er en ung kvinne som tidligere var 
møbelsnekker. Jubileet for lokalsamlinga presen-
teres selvfølgelig av den norske bibliotekaren Mo-
hammed El Sammak. Osv. For organisasjonene blir 
utfordringa å følge opp. BF kan lage plakater og an-
nonser som tydeliggjør mangfoldet i bransjen. 

Bilde 2: Bibliotekaren som samfunnets 
            hukommelse.

Vi vil få fram at bibliotekarer er samfunnets nyttige 
askeladder. Vi sparer på det som vi aner kan være 
nyttig for samfunnet senere. Vår kompetanse er å 
rake kastanjene ut av samtiden og bevare dem for 
ettertiden. 

Bilde 3: Bibliotekaren som trygg navigatør. 

Vi vil få fram at vår kompetanse kan lose deg gjen-
nom vanskelige farvann. Vi sier: Når du endelig får 
bredbånd, så kommer jo bare kaoset mye nærmere 
deg, ikke sant? Bruk biblioteket, så blir informa-
sjonsflommen på internett litt lettere å finne fram 
i. Skriv en bok om det komplette kaos, og vi finner 
en plass for den hos oss. Skummel og kaotisk verden 
der ute, trygg og ordnet verden her inne hos oss.

Bilde 4: Bibliotekaren som navigatør for å nå 
            brukernes mål. 

Vi vil få fram at vår kompetanse kan lose deg raskt 
og effektivt fram til det du trenger. Vi er et ver-
diøkende element. Advokatfirmaet som har ansatt 
en bibliotekar, har et konkurransefortrinn. En kom-
mune med profesjonell bibliotektjeneste har et kon-
kurransefortrinn. Et samfunn, en nasjon med godt 
helhetlig biblioteksystem, har et konkurransefor-
trinn. Bibliotekaren framstilles i alle sammenhen-
ger som en lønnssom skrue i maskineriet.

Bilde 5: Bibliotekaren som velferdssamfunnets 
            siste skanse.

Vi vil få fram at bibliotekaren forvalter noe som er 
både nyttig, hyggelig og gratis. Vi er et av samfun-
nets siste overskuddsfenomener. Her kan du møte et 
imøtekommende personale som du kan ha både bruk 
for og nytte av, og som ikke måler deg som kunde i 
forhold til hva du legger igjen. Rundt bibliotekarene 
er det sponsorfrie soner! 

Bilde 6:  Bibliotekaren som organiserer, gjenfinner 
             og formidler informasjon, kunnskap og 
             opplevelser.

Vi vil få fram det sanne bildet av oss, for det er nett-
opp dette vi driver med. Det er bare så vanskelig å 
formidle kort og tydelig. Vi må få fram at disse tre 
elementene er essensen vår: katalog, søk og presen-
tasjon. Eller kanskje det skal hete kunnskapsorgani-
sasjon, kildekritisk søking og kommunikasjon med 
brukerne? Men er dette egentlig et bilde, eller er det 
et splitta uttrykk for en yrkesgruppe som sliter med 
å finne sin identitet?

Er dette nyttige og gode bilder?  Kanskje, kanskje 
ikke. De er ment å stimulere til debatt, til videre ar-
beid med å få fram bilder vi kan bruke. Må vi velge 
kun ett bilde? Nei, det er vel ikke sikkert, men det 
kan muligens gi kommunikasjonen overfor samfun-
net mer styrke, klarere fokus. Kan det være at bildet 
vi trenger å skape må formidle noe helt annet enn 
det som er nevnt i disse seks eksemplene? Selvføl-

�

Et eksempel på et 
virkemiddel hvis 
bibliotekarer skal 
profi leres som 
mangfoldige. (Pla-
katen er ment å il-
lustrere et poeng 
og er ikke brukt i 
markedsføringssam-
menheng. Personene 
på bildet vil bli fore-
spurt viss det skulle 
bli aktuelt.) 
(Alle foto: E. Bergan) 
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gelig. Vi har tatt med elementer vi liker godt selv, 
mens det er andre elementer vi synes fungerer min-
dre bra. Vi er sikre på at andre bibliotekarer vil 
legge vekt på andre sider ved bibliotekarrollen. Her 
må det være åpent for helt nye innfallsvinkler. 

Eksempler fra andre

Her kan det passe å trekke fram et par eksempler 
som sier noe om hvordan vi kan gå fram i kom-
munkasjonsarbeidet vårt. Det dreier seg om en kam-
panjemetode Norges Ergoterapeutforbund brukte i 
1992, og et opplegg det danske Bibliotekarforbun-
det kjørte for et par år siden. I tillegg vil vi nevne 
et eksempel på hvordan en yrkesgruppe kan kom-
munisere mye om hva de står for, uten at det trengs 
store kampanjebudsjett for å få det til. Men altså: 
Først ergoterapeutene. 

”I moderne massekommunikasjon må man ha en 
banal innfallsvinkel for å fange menneskers opp-
merksomhet og nysjerrighet. Når dette er gjort kan 
man komme med de tyngste utgreiinger om hva det 
egentlig handler om”, sa Erling Okkenhaug til tids-
skriftet Ergoterapeuten i 1992. Han er markedsfø-
ringsstrateg og var mannen bak ergoterapeutenes 
markedsføringsbegrep Selvfølgen, som ble valgt som 
det bærende ordet for å presentere faget. Logikken 
var slik: Det som er en selvfølge for deg, er ikke 
selvfølgelig for alle mennesker. Ergoterapeuter job-
ber med mennesker som har trøbbel med å mestre 
daglige situasjoner som er selvfølgelige for flertal-
let. 

Okkenhaugs utgangspunkt er altså følgende: Du kan 
ikke trøkke alt om ergoterapi ned i halsen på folk 
på en gang, da blir de enten kvalt eller får overdose. 
Poenget er at det i dag er så mange som konkurrerer 
om oppmerksomheten at du må være listig, slu som 
en rev - pirre folk litt - gjøre dem nysjerrige - lure 
dem på kroken - og svupp - så har du fast fisk. Når 
den jobben er gjort kan du sette inn hovedstøtet.

Snakk om målet!

Vi mener det er mer å hente fra Okkenhaugs tanker 
bak ergoterapi-kampanjen Selvfølgen. Derfor litt 
mer av hva han sa den gangen: 

”En av mine teser er at et godt produkt er en god 
kommunikasjon i seg selv. Man trenger ikke all ver-
dens fargeblyanter hvis man i utgangspunktet har 
et godt produkt. Når det gjelder Selvfølgen er det 
gode produktet ergoterapeutenes stolthet og funk-
sjon i helsesektoren. Det er mange festlige slagord 
man kunne brukt, f.eks. ”Hipp-hopp-ergoterapeut - 
vi er flinke!” eller ”Ergo-basta - her er peutene”! Du 
kan gjøre hundrevis av rare ting, men faktum er at 
det ikke virker. Det er så mange folk som hopper 
rundt og prøver å gjøre seg interessante, men som 
ikke er det. Derfor faller slike kampanjer som stei-
ner til marken, sier Okkenhaug, som har en drøm 
om å lage en kampanje for lærerne. For som han 

sier: - Makan til moralistisk, uspennende 
og surpompa bransje kan du lete lenge 
etter. Drømmen er å skape en visjon om 
lærerutdanninga. 

Og - her ligger den - bokstavelig talt 
- viktige lærepakka til både ergotera-
peutene, fysioterapeutene og hjelpeplei-
erne: Slutt og snakk om dere selv, snakk 
om målet deres! Det var der sykepleierne 
tråkka fullstendig over i kampanjen sin 
ved det siste lønnsoppgjøret. De prøvde 
å markedsføre sin posisjon etter at andre 
markedsførte ideelle begreper. De datt 
tvers igjennom. Så husk: Det interesserer 
ikke folk hvordan en ergoterapeut har 
det.  ...  Det som er viktig er å få fram 
hvilken betydning yrkesgruppen har for å nå det 
ideelle målet i samfunnet, nemlig at folk skal ha det 
bra. Hvis ergoterapeutene står og klapper fram et 
ideelt mål, så er det klart at de får med masse folk på 
laget. Det er ingen som kan være uenig i målet om at 
folk skal kunne klare seg i selvfølgelige situasjoner. 
I så fall er man direkte umenneskelig.”

Så langt ergoterapeutene og Erling Okkenhaug. Her 
mener vi det er mye tankegods som også biblioteka-
rer kan ta i bruk i sin kommunikasjonsstrategi. 

Flere danske stillinger

Nyttig tankegods er det også i danske BFs kampanje 
for å skape flere bibliotekar-jobber i privat sektor, 
som er det andre eksemplet vi vil trekke fram her. 
Blikkfanget de brukte for å få oppmerksomhet, eller 
det banale agnet, som Okkenhaug omtalte det som, 
var trikot-kledde turnere i mange forskjellige stil-
linger. Og dermed var BF på banen med budskapet 
sitt: ”Bibliotekarer kan mange stillinger...” var slag-
ordet. Du fant de smekre menn i trikot stående på 
henda i avisannonser og i svevsittende på brosjy-
reomslag. Nysjerrigheten tar deg inn i brosjyren, 
der du blir presentert for bibliotekaren som Know-
ledge Manager, bibliotekaren som Informationsspe-
cialist, bibliotekaren som Researcher, bibliotekaren 
som Web-chef og bibliotekaren som Document Mana-
ger. Fimaene de jobber i spenner fra Danske Statsba-
ner og  IBM Danmark, til Advokatfirmaet Kromann & 
Münter. Hver presentasjon består av en porsjon der 
bibliotekaren presenterer sitt arbeidsfelt, og en por-
sjon der sjefen forteller hvorfor de ansatte en biblio-
tekar. Brosjyren innledes slik:

”Mange private virksomheder og offentlige institu-
tioner oplever et øget behov for at håndtere viden og 
informationer effektivt. Mængden af informationer 
stiger drastisk, og det tager tid og er vanskeligt at 
finde præcis de informationer, man søger.

Informationsteknologien giver nye muligheder for at 
styre viden og informationer i virksomhederne.

Men der er brug for mennesker, der kompetent og 
effektivt kan håndtere de teknologiske muligheder. 
Og der er brug for kvalificerede personer til at søge, 

Kampanjesymbolet 
til Norsk Ergote-
rapeutforbund i 
1992: Det som er 
en selvfølge for 
deg, er ikke selv-
følgelig for alle 
mennesker. Ergo-
terapeuter jobber 
med mennesker 
som har trøbbel 
med å mestre dag-
lige situasjoner 
som er selvfølge-
lige for fl ertallet. 

�
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strukturere og målrette virksomhedernes viden og 
informationer.

Bibliotekarer er typisk kendt fra bi-
blioteket. Men vi har mange andre 
kvalifikationer, som allerede udnyt-
tes i erhvervslivet.

Med denne folder vil vi gerne for-
tælle, hvad vi kan og hvad forskel-
lige virksomheder har valgt at bruge 
os til.”

Så kan vi reflektere rundt hvilket 
bibliotekar-bilde som formidles 
gjennom denne teksten og denne 
måten å fange oppmerksomheten 
på. Målgruppen er nok ikke først 
og fremst allmenheten, men de 
som - direkte eller indirekte - kan 
medvirke til at det opprettes nye 
bibliotekar-stillinger i privat be-
drifter. Er det kanskje den verdiø-
kende navigatøren som presenteres 
av danske BF her?

En egen kommunikasjons-politikk?

Det må for øvrig nevnes at det danske Bibliotekar-
forbundet har tatt kommunikasjonspolitikken sin 
såpass på alvor, at de i 2000 vedtok ”en ny strategi 
for BFs interne og eksterne kommunikation”, som i 
grove trekk går ut på å øke BFs politiske gjennom-
slagskraft via omtale og selvstendige markeringer i 
media. ”Strategien tager udgangspunkt i, at infor-
mation er en vigtig forutsætning for, at BF kan få 
reel indflydelse og varetage medlemmernes interes-
ser”, sier den nye kommunikasjonssjefen i BF, Jes-
per Laursen, til Bibliotekspressen. 

Det tredje lille eksemplet vi vil nevne, gjelder noe 
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosio-
nomer og vernepleiere (FO) i Sogn og Fjordane gjorde 
i begynnelsen av stortingsvalgkampen i fjor. Fattig-
Norge var i ferd med å bli et hett tema. Hva gjør FO-
erne da? Jo, de ser at et arbeidsfelt de står midt oppe 
i, og hvor de har klare holdninger om hvordan Norge 
burde stelle seg på dette området, er mediestoff. De 
lager til et åpent møte og inviterer pressa til å møte 
fire FO-representanter som forteller hvor problemene 
med fattig-Norge står. Dette resulterer i en helsides 
profilering i lokalavisa, der de får fram yrkesgrup-
pas holdninger til viktige spørsmål og at de faktisk 
prøver å gjøre noe med disse problemene som sam-
funnet er så opptatt av å komme til livs. Med opp-
merksomhet mot de rette øyeblikkene, når det åpner 
seg muligheter for å komme fram med yrkesgruppas 
holdninger og profil, kan også bibliotekarer oppnå 
mye uten å bruke store summer på annonser. 

Men akkurat nå står vi altså på det punktet i de-
batten vi beskrev tidligere i artikkelen: Vi må først 
jobbe med å skape bibliotekaren i vårt bilde. Når 
dette henger på greip, kan vi diskutere virkemidler 
og kampanjer. Derfor er oppfordringa til alle BF-ere 
nå: Har du lest deg helt hit, er du tydeligvis interes-
sert i problemstillinga og har noe å bidra med selv. 
Kanskje du kan foreslå et møte i fylkeslaget ditt om 
dette? Kanskje du vil drøfte det med kollegaer i lun-
sjen? Kanskje du vil skrive et innlegg til Biblioteka-
ren? Eller kanskje du vil melde et synspunkt direkte 
til Monica Deildok, Mona Magnussen eller Erling Ber-
gan, som jobber spesielt med dette temaet utover 
vinteren. 

For nå skal vi skape noen nye bibliotekarer-bilder i 
Ola Nordmanns hode!  

(Denne artikkelen er basert på innledning holdt 
på BFs landsstyremøte 30. november 2001.)

�

”Bibliotekarer er ty-
pisk kendt fra bibli-
oteket. Men vi har 
mange andre kva-
lifikationer, som 
allerede udnyttes 
i erhvervslivet”, 
heter det i denne 
folderen fra det 
danske Bibliotekar-
forbundet. 
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Spørsmålet om hvordan økt levestandard skal tas 
ut vil være et sentralt tema i årene fremover, 
altså om fordelingen på høyere lønn, lengre ferie, 
og forbedringer i pensjonene, særlig for den milli-
onen arbeidstakere i privat sektor som i dag ikke 
har tilfredsstillende ordninger. Det viktigste kra-
vet vil trolig være spørsmålet om kortere arbeids-
tid. For YS vil spørsmålet om en mer fleksibel 
innretning av arbeidstiden, og vekslingen mel-
lom arbeids- og ”fritid” være viktig. Med fritid 
mener jeg da den tiden som står til disposisjon til 
bl a omsorgsoppgaver i hjemmet. 

Et arbeidsliv hvor forholdene i større grad er lagt 
til rette for at arbeidstakerne i et livsfaseperspek-
tiv kan variere arbeidstiden avhengig av hvilken 
periode i livet man befinner seg, vil etter hvert 
tvinge seg frem. 

Øystein Nilsen i LO har påpekt tre interessante 
hypoteser for å forklare utstøtings-mekanismene 
i arbeidslivet, herunder presshypotesen om at 
foreldre mellom 30-40 er spesielt utsatt for stress 
knyttet til barns hverdag, foruten stress på 
arbeidsplassen, som årsak til sykefravær. Mitt 
spørsmål i denne forbindelse er i hvilken grad 
den såkalte tidsklemmen som mange småbarns-
forledre er utsatt for, påvirker sykefra-været for 
denne gruppen som arbeidstakere. 

Mange vil mene at småbarnsforeldre bør kunne 
kombinere omsorgsoppgavene og jobbhverdagen 
på en langt bedre måte enn i dag. Verken famili-
ene eller samfunnet er tjent med at èn av forel-
drene tvinges til å trekke seg ut av yrkeslivet. 
Foruten at verdifull og kompetent arbeidskraft 
trekkes ut av arbeidsmarkedet, oppmuntrer slike 
løsninger heller ikke til mer likestilling. Altfor 
mange småbarnsforeldres hverdag preges av tids-
klemme og stress i forhold til arbeidslivets krav 
opp mot ansvar for familien. 

YS’ svar på tidsklemmen er en arbeidstidsreform 
med kortere arbeidsdag for foreldre, i første om-
gang med barn mellom 1 og 3 år. I en fullt 
utbygd reform ser YS for seg at alle som har 
omsorgsansvar for barn i førskolealder burde få 
6-timers-dag med full lønnskompensasjon. En ar-
beidstidsreform må imidlertid leve side ved side 
med kontantstøtten, og således konkurrere med 
de tilgjengelige ressursene for småbarnsforeldre 
totalt sett. 

En arbeidstidsreform for småbarnsforeldre vil øke 
mulighetene for at mange kvinner som arbeider 
deltid vil velge heltidsjobb. Her ligger en stor, del-
vis skjult arbeids-kraftsreserve, særlig innen om-
sorgsyrkene. Trolig vil dette virkemiddelet på sikt 
være det viktigste for å få disse gruppene til å ar-
beide mer. 

YS har beregnet at innføring av 6-timersdag for 
foreldre med barn under 3 år, med full lønnskom-
pensasjon, i hovedsak ville tilsvare utgiftene til kon-
tantstøtten, eller vel 3 milliarder kroner. Jeg antar 
at en ordning med nedsatt arbeidstid for småbarns-
foreldre vil erstatte en del av dagens bruk av kon-
tantstøtte, slik at merkostnadene for samfunnet på 
sikt ikke behøver å bli så store. 

Hva gjør vi med tidsklemmen 
for småbarnsforeldre?

Randi Bjørgen, Leder i YS

Vil du ha bladet for deg selv?
«Bibliotekaren» er en månedlig nødvendighetsartikkel 
for svært mange bibliotekarer i Norge. Som medlem av 
Bibliotekarforbundet får du bladet gratis sendt hjem til 
deg. Andre kan abonnere. For kun 290 kroner  per år 
får du 12 nummer sendt hjem til deg. 

Kontakt BFs sekretariat for abonnement på «Bibliote-
karen» eller medlemskap i BF.  
( Tlf.:  22 17 04 95.  /  Epost: bf@bibforb.no )

Et arbeidsliv hvor 
forholdene i 
større grad er lagt 
til rette for at ar-
beidstakerne i et 
livsfaseperspek-
tiv kan variere 
arbeidstiden av-
hengig av hvil-
ken periode i livet 
man befi nner seg, 
vil etter hvert 
tvinge seg frem, 
hevder YS-leder 
Randi Bjørgen. 
(Foto: E. Bergan)
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Kirsten Leth Nielsen, Det fl erspråklige bibliotek, Deichmanske bibliotek

Dette er blant de viktige spørsmål Ågot Berger stil-
ler i boken ”Mangfoldighedens biblioteker – Flers-
proglig biblioteksbetjening i Danmark”. Her får vi 
et overblikk over ”Indvandringens Danmarkshis-
torie”, og også innvandringens bibliotekhistorie i 
Danmark, begge deler gjenkjenbart for norske le-
sere. Vi får et innblikk i sentrale teorier i migra-
sjonsforskning og teorier om integrasjon. Så binder 
hun dette sammen og ser på bibliotekenes rolle i 
identitetsutvikling og de ulike måtene å oppfatte 
integrasjon på. Meget interessant og vel verdt en 
diskusjon med utgangspunkt i boka.

For hvordan vurderer brukerne det tilbudet som 
dansk bibliotekvesen gir dem? Ågot Berger har en 
grundig gjennomgang av en stor undersøkelse om 
dette, gjort i Danmark 1999-2000. Her kan man 
lese mer i rapporten ”Frirum til integration – En 
undersøgelse af de etniske minoriteters brug af 
bibliotekerne”. Man fant at målgruppen brukte bi-
bliotektilbudene like mye som danskene, men hadde 
en bredere bruk. De tok for seg av 
absolutt alle tilbudene, brukte bi-
blioteket i større grad som et mø-
tested og tilbrakte mer mer tid der 
enn danskene gjorde. Det var spe-
sielt internett-bruken som skilte 
seg ut som mye brukt. De chatter, 
bruker epost og henter informa-
sjon om hjemlandet. Dette lærer de 
mye dansk og engelsk av. Et av in-
tervjuobjektene sier at det meste 
av det danske hun har lært har 
vært ved internett-bruk på biblio-
teket. 

Undersøkelsen konkluderte med at 
de språklige minoriteter ikke var 
fornøyd med bibliotekenes tilbud 
på deres eget morsmål. Her etterly-
ser Ågot Berger en diskusjon i bransjen: Hvilke opp-
fatninger har vi om bibliotekets rolle, morsmålets 
betydning og integrasjonsprosesser?

Og da blir det også spennende å drøfte hvilket 
grunnlag man skal basere visjonene på. Skal den 
videre utviklingen av bibliotektilbudet til etniske 
minoriteter baseres på assimilasjon, slik begrepet 
integrasjon ofte brukes. Eller skal den baseres på 

Fra innvandrerdepot til fl erspråklig biblioteksbetjening:

Bibliotek i et multietnisk samfunn
Hvilke visjoner skal man ha for bibliotekarbeidet i et multietnisk samfunn? Hvordan 
ser dette ut i Danmark, og hvilken forhistorie har denne biblioteksbetjeningen? Skal 
de fortsette å bygge opp bibliotek basert på den danske nasjonale kulturen, med til-
budet til innvandrere som et tillegg? Eller skal det enkelte bibliotek ta utgangspunkt 
i brukergrunnlaget i sin kommune, og la bibliotektilbudet bli en konsekvens av det?

pluralistisk integrasjon, som innebærer en prosess 
hvor tradisjoner og holdninger gjensidig påvirker 
hverandre og resultatet blir en multikultur. Ågot 
Berger er talskvinne for den siste formen, og argu-
menterer godt for det. 

For bibliotekene kan det innebære å skifte fokus 
fra innvandrersamlinger til internasjonale samlin-
ger. Hos oss, i Det Flerspråklige Bibliotek på Deich-
man, har vi for eksempel ikke litteratur på engelsk, 
tysk eller fransk, men vi har spansk, russisk og ned-
erlandsk. Dette har med hvordan vår innvandrerhis-
torie har vært. I Danmark har de verken spansk eller 
russisk som del av innvandrersamlingene. I Sverige 
ble Internationella Biblioteket etablert for noen år 
siden. Er det denne veien det bør gå også i Danmark, 
spør Ågot Berger i denne boka. 

Det er kanskje litt skuffende for en norsk leser at 
av de fire landene hun omtaler spesielt, i tillegg til 
Danmark, er Norge ikke med. Har ikke utviklingen 

av den flerspråklige biblioteksbet-
jeningen i Norge både nærhet og 
relevans nok for temaet i denne 
boka? Særlig fordi forfatteren opp-
rinnelig er norsk, med bibliotekut-
danning fra Oslo, er dette et savn. 
Et blikk nordover ville gjort boka 
mer relevant og kanskje lettere til-
gjengelig for norske bibliotekarer. 

Men bevares, det er mer enn nok av 
relevant stoff for oss likevel. Som 
når hun trekker fram undersøkel-
sen som viser at det er tilbudene 
til små barn og voksne som treffer 
best de etniske minoriteter, når 
det gjelder litteratur på eget språk. 
Ungdomsbøkene faller mer gjen-
nom, noe som blant annet skyldes 

aldersgruppens manglende interesse for morsmål og 
hjemland. Men årsaken kan også ligge i at ”ung-
dom” som egen kategori står mye sterkere i vestlige 
land enn i de kulturene språklige minoriteter ofte 
kommer fra. Like interessant er det at det er større 
etterspørsel av faglitteratur på morsmålet enn bibli-
otekene hadde antatt. Det er ikke uvanlig å sende ut 
depoter med bare 40 % faglitteratur, ut fra antagel-
ser om etterspørsel. Men det er altså sterke ønsker 
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om å kunne lese fag innenfor hjemlandets kultu-
relle kontekst.

Hvem er det så som vil ha glede av denne boka? Den 
er vel i første rekke myntet på bibliotekmiljøet. Det 
hadde også vært gunstig om politikere og de som 
styrer med pengesekken leste den. Selve målgrup-
pen for bibliotektjenestene, de språklige minorite-
ter, vil også kunne ha glede av å lese den. Og for alle 
disse mulige målgrupper, er det nok danskene som 
i første rekke vil vise interesse. Men relevansen for 
norske bibliotekarer er mer enn stor nok til at boka 
fortjener å bli lest og diskuert også hos oss. Jeg 
vil gå så langt som å si at denne boka burde være 
obligatorisk lesning for biblioteksjefer, ikke minst 
fylkesbiblioteksjefer og biblioteksjefene i de store 
byene. 

Ågot Berger har hatt som mål med denne boka å 
gi en oversikt over eksisterende bibliotekfaglig og 
annen litteratur på dette feltet. Det er en fyldig lit-
teraturliste bakerst i boka. Her finner vi noen bøker 
av nordmenn, bl.a. Olaf Berggrens KITAB og et par 
bøker av Thomas Hylland Eriksen. Man vil også ha 
nytte av en annotert liste over sentrale forsknings-
rapporter og bøker. 

Førsteinntrykket av boka er kanskje litt lite innby-
dende. Her er ikke en eneste illustrasjon, bare tekst. 
Formen er litt rapportaktig. Dette kan ha med øko-
nomi å gjøre, for nedslagsfeltet er nok ikke vurdert 
stort nok til å lage en påkostet bok, rik på fargeil-
lustrasjoner. Men selv om formen er nøktern, er inn-
holdet rikt og spennende. Boka er systematisk og 
oversiktlig satt opp, og den er lettlest. Det danske 
Bibliotekarforbundet skal ha all ære av å ha utgitt 
en bok om et så viktig tema nå.

Forfatteren er ingen hvemsomhelst innen dette fel-
tet. Hun er utdannet bibliotekar og har vært faglig 
konsulent på Statsbiblioteket/
Indvandrerbiblioteket. I en årrekke har hun vært 
innvandrerkonsulent ved Århus Kommunes Biblio-
teker. I tillegg har hun studert på Mellemøststudiet 

ved Syddansk Universitet. Hun mottok Lysholt Han-
sens bibliotekpris i 1999. Hun har vært sentral i opp-
byggingen av web-tjenesten FINFO, et banebrytende 
prosjekt ikke bare i Danmark, men også i verdens-
sammenheng. 

I avslutningen av boka påpeker Ågot Berger at det 
i Danmark er en utstrakt vilje til å satse på de 
språklige minoriteter, både fra bibliotekene og kom-
munene. Jeg må innrømme at jeg blir en tanke 
misunnelig når jeg leser dette. For selv om mange 
forhold i Danmark og Norge er sammenlignbare, er 
nok ikke viljen til satsing like stor hos oss som i Dan-
mark. Dette skulle være enda en grunn til at boka 
med fordel kan få mange lesere i Norge.  

Ågot Berger har 
solid bakgrunn fra 
oppbygging av bi-
bliotektjenester 
for etniske mino-
riteter i Danmark. 
Nå har hun forfat-
tet boka ”Mang-
f o l d i g h e d e n s 
b i b l i o t e k e r ” . 
(Foto: E. Bergan)

Vevadresser:

Bestilling av boka ”Mangfoldighedens biblioteker”:          www.bf.dk
Rapporten ”Frirum til integration” (fulltekst):                 www.aakb.dk/frirum/
FINFO (Informasjon for etniske minoriteter i Danmark):   www.fi nfo.dk

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO), 
som representerer 215 000 medlemmer innenfor 
helse, politi og utdanning ble stiftet i Oslo 10. de-
sember. Anders Folkestad er valgt til leder og Bente 
Slaatten til nestleder i den nye hovedorganisasjo-
nen. 

I en pressemelding fra UHO heter det at de vil ”være 
en tydelig aktør i samfunnsdebatten. Kampen for å 
sikre og videreutvikle velferdssamfunnet vil være et 
kjerneelement i organisasjonens samfunnspolitiske 
engasjement. Organisasjonen skal ivareta medlems-
gruppenes interesser ved å arbeide for verdsetting 
av kunnskap, kompetanse og ansvar og bedre lønns- 
og arbeidsvilkår. UHO vil forsvare og styrke den frie 
forhandlingsretten.”

UHO-leder Anders Folkestad har vært leder i Lærerfor-
bundet siden 1993. UHO-nestleder Bente G. H. Slaa-
tten er leder i Norsk Sykepleierforbund. Blant de ni 
øvrige styremedlemmene finner vi Helga Hjetland fra 
Norsk Lærerlag, Aud Blankholm fra Norsk Sykepleier-
forbund, Arne Johannessen fra Politiets Fellesforbund 
og Anne Lexow fra Norsk Fysioterapeutforbund. 

UHO har seks medlemsorganisasjoner: Norsk Lærerlag 
(92 000 medl.), Lærerforbundet (39 000 medl.), Norsk 
Sykepleierforbund (64 000 medl.), Politiets Fellesfor-
bund (10 000 medl.), Norsk Fysioterapeutforbund (7500 
medl.) og Norsk Ergoterapeutforbund (2500 medl.). De 
to siste ble tatt opp på UHOs stiftelseskongress. De to 
lærerorganisasjonene er fra nyttår slått sammen til Ut-
danningsforbundet, med over 130.000 medlemmer.  

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) stiftet
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”Bibliotekaren” er et rimelig og effektivt alternativ for 
annonsering av ledige stillinger. Vi er alene om å 
komme ut hver eneste måned året rundt. Vi er alene 
om å ha så kort produksjonstid. Og vi er alene om å 
ha så lave priser. 

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

Ledig stilling?

Det 68. Norske Bibliotekmøtet går av stabelen 24. - 27. april 2002 i Stavanger. For første gang er dette et 
felles arrangement mellom Norsk Bibliotekforening og BIBSYS. Så 2002 vil preges av at biblioteksektorene 
samles på flere måter, ikke bare gjennom at statens organer på bibliotekområdet smelter sammen. I Stavan-
ger vil det dermed være gode muligheter for å drøfte bibliotekspørsmål ”på tvers”. 

BF markerer seg i Stavanger blant annet gjennom to spennende arrangement:

To spennende BF-arrangement i Stavanger
Erling Bergan, Redaktør

Torsdag 25. april 2002 kl. 10.30 – 12.30: 

    “Hva slags bibliotekarer trenger 
      samfunnet om ti år?”

Foredragsholdere:

    Cand. scient. Eirik Newth, Oslo.

    Faglig konsulent Ågot Berger, 
      Statsbiblioteket, København

Fredag 26. april 2002 kl. 9.00 – 10.30:

    ”Et sted å være eller et sted å lære? 
       Om forholdet mellom pedagogikk 
       og informasjonsvitenskap” 

Foredragsholder:

    Dr. polit. Elisabeth Tallaksen Rafste, 
      Høgskolen i Agder.

Kulturdepartementet opplyste rett oppunder jul at det 
var følgende søkere til stillingen som direktør for det 
nye statlige organet ”ABM-utvikling”: 

Cato Henning Andersen, Lier, 57 år
Trond Valberg, Mo i Rana, 38 år
Andreas Vårheim, Tromsø, 43 år
Jon Birger Østby, Bærum, 56 år

Direktørstillingen ble lyst ut i november med søknads-
frist 13. desember 2001. ABM-utvikling er som kjent 
det nye statlige samordnings- og utviklingsorgan for 
arkiv, bibliotek og museum. I utlysningsteksten for di-
rektørstillinga heter det bl.a.: ”Det er tale om eit sam-
ordnings- og utviklingsorgan som skal 
arbeida både med strategiske spørsmål og 
praktiske oppgåver. Det skal fremja sek-
torovergripande samarbeid og sektorspe-
sifikke behov. Det overordna målet er å 
sikra at dei samla dokumentasjons-, in-
formasjons- og opplevingsressursane som 
dei tre nemnde sektorane rår over, kan 
koma heile samfunnet til gode på ein ra-
sjonell måte.” 

Abm-utvikling kommer i stedet for de 
nåværende institusjonene Norsk muse-
umsutvikling, Statens bibliotektilsyn og 
Riksbibliotektenesta. For å markere at 
det nye organet ikke bare blir en paraply  
over gamle institusjoner, skal ”den orga-

Blir Jon Birger Østby den første ABM-sjefen?

nisatoriske hovudinndelinga byggja på funksjonelle 
og ikkje sektorfaglege kriterium”, som det heter i utly-
singa. 

Det første året er regnet som en prosjekt- og utgrei-
ingsfase, slik at det nye organet kan bygges opp gjen-
nom gradvis samorganisering. 

Det er mange som regner Jon Birger Østby som det 
heteste navnet blant de fire søkerne. Østby er i dag 
direktør for Norsk museumsutvikling, et av organene 
som går inn i ABM-utvikling. Det er ventet at Kultur- 
og kirkedepartementet (det korrekte navnet etter 
1.1.2002) foretar tilsetting i løpet av januar. 

Representanter for 
de tre sektorene 
som skal inn i ABM 
Utvikling samlet 
under BIBSYS høst-
møte 1999. Fra 
venstre riksbiblio-
tekar Kirsten En-
gelstad, direktør 
Jon Birger Østby  
i Norsk Museums-
utvikling og riksar-
kivar John Herstad.  
Østby er sterk søker 
til direktør-stillinga 
i ABM Utvikling. 
(Foto: BIBSYS)

Erling Bergan, Redaktør
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Ombudet får stadig henvendelser fra menn som opp-
lever at de ikke har de samme rettighetene som 
kvinner til lønn under fødselspermisjon. I den siste 
av disse sakene var det en arkitekt som ble kraftig 
provosert da han oppdaget at han etter tariffav-
talen ikke hadde de samme rettigheter som sine 
kvinnelige kolleger. Mens de kvinnelige arkitektene 
hadde rett til full lønn i permisjonstiden måtte 
menn greie seg med folketrygdens ytelser på 6 G 
(ca. kr. 300.000.- per år), med mindre de var ansatt 
i samme bedrift som barnets mor. Bare i sistnevnte 
tilfelle ville de bli behandlet likt som kvinnene. 

Arkitekten kontaktet Ombudet og fikk støtte for 
sin sak, før han tok den opp med sin arbeidsgiver. 
Arbeidsgiveren brakte saken videre til sin arbeids-
giverorganisasjon. Denne organisasjonen henvendte 
seg så til Ombudet med spørsmål om tariffavtalens 
bestemmelse var i strid med likestillingsloven.

Bedriftenes begrunnelse for å gi kvinner bedre be-
tingelser er som regel at dette skal stimulere flere 
kvinner til å søke seg til virksomheten. Ofte finner 
vi slike avtaler i mannsdominerte bedrifter. Ordnin-
gen med full lønn under permisjon er altså ment som 
et tiltak for å øke kvinneandelen. Så lenge bare kvin-
nene omfattes av ordningen er den heller ikke særlig 
kostbar, all den tid de fleste ansatte er menn. 

Avtaler som gir mødrene bedre kompensasjon enn 
fedrene er helt klart en forskjellsbehandling på 
grunn av kjønn. Positiv særbehandlig kan være til-
latt etter likestillingsloven. Forutsetningen er imid-

Menn og kvinner må behandles likt når det gjelder lønn under fødselspermisjon  

Fedre diskrimineres fortsatt 
Kristin Mile, Likestillingsombud

lertid at det bidrar til å fremme likestilling. 

I denne saken, som i flere liknende saker, kom Like-
stillingsombudet til at tariffbestemmelsen var i strid 
med loven. Denne typen forskjellsbehandling bidrar 
ikke til å fremme likestilling. Utviklingen går i retning 
av at stadig flere par velger å dele permisjonen. Det 
er i tråd med politiske målsettinger om økt likestil-
ling mellom kvinner og menn når det gjelder omsorg 
for små barn og innsats i hjemmet for øvrig. Dersom 
menn ikke får de samme økonomiske betingelsene for 
å ta ut fødselspermisjon som sine kvinnelige kolleger, 
vil denne utviklingen lett kunne stoppe opp. 

Likestillingsombudet mener at slik forskjellsbehand-
ling legger opp til at det er kvinnene som skal be-
nytte seg av permisjonsrettighetene, fordi familien 
vil tape penger på å velge annerledes. Dermed går 
arbeidsgiver indirekte inn og påvirker foreldrenes 
valg. Det er betenkelig at arbeidsgiver på den måten 
legger større føringer på foreldrenes valgmuligheter 
enn det lovgiverne har gjort. Etter loven er ni av 
permisjonsukene forbeholdt mor og fire av ukene 
forbeholdt far. Den resterende tiden er det opp til 
foreldrene å dele som de vil. 

Likestillingsombudet konkluderte altså med at ta-
riffavtalens bestemmelser om lønn under fød-
selspermisjon var i strid med likestillingsloven. 
Arbeidsgiverorganisasjonen tok dette til etterret-
ning og vil gå inn for å endre bestemmelsene ved 
neste tariffrevisjon. Forhåpentligvis er også arbeids-
takerorganisasjonene innstilt på dette. 
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”Jeg vil fortelle om en kuriositet, til felles glede og 
forlystelse:

Vi kjøper selvfølgelig inn Ben Rugaas’ “Management 
basics for information professionals” i biblioteket vårt. 
Når jeg blar i boka, slår det meg plutselig at over-
skriftene i boken går fra Technology og Socio-cultural 
Factors til The Warrior Deity. Alle disse ledelsesteori-
ene, tenker jeg, jeg klarer ikke å holde rede på dem 
alle sammen. The Father of All er neste overskrift, og 
jeg tenker at mannlige lederstereotypier sannelig har 
kraftfulle titler. Men The Three-Faced Goddess? In the 
Depths of the Sanctuary? Initiations and rituals? Mist-
letoe and Plant Ritual? Ble ikke denne boken plutselig 
litt... rar?

Tvert imot, den er et klenodium! Der andre bøker om 

Rugaas, management basics og 
druidene - alt mellom to permer!

Hva har ledelsesspørsmål for informasjonsmedarbeidere felles med de keltiske drui-
dene? Kanskje ikke så mye, tenker du. Men Vibeke Saltveit på biblioteket ved Statens 
arbeidsmiljøinstitutt vet noe annet. Da hun mottok boka “Management basics for in-
formation professionals” av G. Edward Evans, Patricia Layzell Ward og Bendik Rugaas, 
kunne hun lese seg gjennom begge temaene mellom de samme to permene. Boka er 
på imponerende 560 sider, og yter sin tittel rettferdighet – stort sett. Men mellom 
sidene 127 og 168 dukker det opp noen kapitler fra en bok om druidene. Dette har 
fått Vibeke Saltveit til å skrive til oss: 

bibliotek og informasjonsledelse er tørre, slår denne til 
med flere kapitler om druidene. Sidenummereringen er 
gal, og skrifttypene er, når jeg ser nærmere på dem, 
forskjellige. Jeg ville nesten trodd at druide-kapitlene 
var bundet inn i feil bok, hadde de ikke vært slikt et 
vektig innlegg i organisasjonsteori-litteraturen. Altfor 
mange ledere legger for lite vekt på slakting av års-
gamle, hvite okser direkte etter innhøstingen av mis-
teltein.

Hilsen
Vibeke Saltveit
(som venter på ny, men ikke like 
spennende bok fra forlaget)” 

En liten 96 siders bok, og ikke en hvilken som helst 
bok, står i fare for å bli sensurert i Frankrike, mel-
der Eric Fenster på IFLAs postliste. Tittelen er “Vos 
papiers! Que faire face à la police?” (Dine papirer! 
Hva gjør du i møte med politiet?) Boka ble nylig 
publisert av fagforeningen ved det franske Magis-
trature. Boka forteller simpelthen franske borgere 
(og andre) hvilke rettigheter de har når de blir sjek-
ket for identifikasjonspapirer, når de blir arrestert, 
osv. 

Politiet i Frankrike har reagert sterkt og gjennom-
ført gatedemonstrasjoner mot boka! De hevder det 
er en anti-politi bok og at det hindrer deres arbeid 
at folk blir fortalt hvilke rettigheter de har. Innen-
riksminister Daniel Vaillant, som i praksis er sjef for 
den nasjonale politistyrken, har levert en formell 
klage mot boka. Justisminister Marylise Lebranchu 
har kalt utgivelsen uklok (malvenue). 

Disse reaksjonene kommer samtidig med at politiet 
forsøker å torpedere den nye franske loven om ”an-
tatt uskyldighet”, som bl.a. krever at politiet må in-

formere en arrestert person om dennes rett til ikke 
å uttale seg og at vedkommende har rett til advokat-
bistand. 

Den omtalte boka er nærmest umulig å oppdrive for 
tida. De store bokhandlerne i Paris er utsolgt og sier 
at de ikke vet når bestillingene blir effektuert, eller 
om bestillingene vil nå fram før boka eventuelt blir 
sensurert. 

Eric Fenster gjør oppmerksom på at meningsytringer 
fra verden utenfor Frankrike kan ha sin virkning. 
Det dreier seg om et land som hevder å være demo-
kratisk og som forsøker å hindre folk fra å bli kjent 
med sine rettigheter, sier han. 

Adressen til innenriksministeren er: 

Monsieur Daniel Vaillant
Ministère de l’intérieur
8, place Beauvau
75008 Paris FRANCE
Fax: 00-33-1-43 59 89 50 

Bok forsøkes sensurert i Frankrike
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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. 

Ord og uttrykk i arbeidslivet

Ubekvem arbeidstid I stillinger med ubekvem arbeids-
tid, for eksempel kvelds- eller hel-

gearbeid, er det vanlig at det ytes en lønnskompensasjon. 

Uenighetsprotokoll betyr det samme 
som brudd i en forhandling. Partene 

skriver da sine krav og sine standpunkt i forhandlingprotokollen 
før forhandlingene går til megling. 

Uførepensjon ytes den 
som er mellom 18 og 67 
år og som på grunn av 
sykdom eller skade har 
fått sin inntektsevne 
eller arbeidsevne varig 
nedsatt med minst 
50%. Ved yrkesskade 
kan uførepensjon gis 
ved tap av ervervsevne 
ned til 30%. Regler for 
uførepensjon finner du 
i Folketrygdloven kap. 
12. 

Som foreslått i Stortingsmelding nr. 75 
(1963-64) Om folkepensjon ble uføretrygden 

integrert i folketrygden i 1967 og navnet på ordningen ble en-
dret til uførepensjon. Begrepet “uføretrygd” er likevel hyppig 
forekommende i dagligtale. 

Statistisk Sentralbyrå definerer 
undersysselsatte som ”deltidssys-

selsatte som søker mer arbeid”, dvs arbeidstakere som ønsker en 
høyere stillingsprosent. I 3. kvartal 1999 var det etter denne de-
finisjonen ca. 68 000 undersysselsatte i Norge. 

Dette er stillinger i KS-området 
hvor det ikke er sentralt bestemt 

hva som skal være stillingens lønnsalternativer. Lønnsfastset-
telsen for slike stillinger skjer lokalt. 

Avstemning over for eksempel ta-
rifforslag blant alle medlemmene 

i en forening, hvor hvert medlem i organisasjonen kan stemme 
ja eller nei til forslaget som er forhandlet frem. 

Utbrenthet er fysisk og mental 
utmattelse som følge av langva-

rig emosjonelt press og er mest vanlig i kunnskapsarbeid med 

stor vekt på egen prestasjon. Tegn på utbrenthet kan være de-
presjon, tiltaksløshet, pessimisme og søvnproblemer. 

Fri fra arbeidet til utdanning, 
med eller uten lønn. Som oftest 

må man ha jobbet en viss tid for å ha opparbeidet seg rett til ut-
danningspermisjon. Hvis arbeidsgiver betaler hele eller deler av 
utdanningen betinger det gjerne ett eller flere pliktår. Se også 
kompetansereformen. 

Permisjon som gis arbeidstaker 
for eksempel i forbindelse med 

dødsfall i familien eller omsorgsbehov i hjemmet. 

Et verneombudet skal ha oppsyn med at 
kravene til fysisk og psykisk arbeidsmiljø 

i Arbeidsmiljøloven overholdes. I bedrifter med mindre enn 10 
ansatte kan arbeidsgiver og de ansatte skriftlig avtale en annen 
ordning, eventuelt at det ikke skal være verneombud ved bedrif-
ten. Ved virksomhet med mer enn 10 arbeidstakere kan det vel-
ges flere verneombud. Dette er hjemlet i Arbeidsmiljøloven Kap. 
7. Se også hovedverneombud. 

Ansatte i staten som mister jobben i forbindelse 
med omorganisering har hjemlet i Lov om sta-

tens tjenestemenn m.m.(§ 13 nr. 6)  et krav på å få ventelønn 
hvis det ikke er mulig å skaffe annet passende arbeid. Ansatte 
i medlemsbedrifter i Statens Pensjonskasse utenom staten har 
som regel rett til ventepenger etter Lov om Statens Pensjonskasse 
(§ 24, 3. ledd). 

Midlertidig ansettelse som erstatning for fast 
ansatt som er sykemeldt, på permisjon, eller av 

annen grunn ikke kan fylle stillingen. Arbeidsgiver må ved et 
vikariat kunne dokumentere at vedkommende er vikar for en 
bestemt person og ved en eventuell forlengelse av vikariatet 
kunne dokumentere behovet for fortsatt midlertidig besettelse 
av stillingen 

Dette betyr en overføring av 
virksomhet eller del av virk-

somhet til en annen innehaver. Som en grunnregel skal tidligere 
innehavers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale 
eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overføringen 
finner sted, overføres til den nye innehaver. Videre er overføring 
til en annen innehaver i seg selv ikke grunn for oppsigelse eller 
avskjed fra tidligere eller ny innehaver. Se Arbeidsmiljølovens 
kap. 12a - Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdra-
gelser m.v. 

Uenighetsprotokoll

Uførepensjon

Uføretrygd

Undersysselsatte

Unormerte stillinger

Uravstemning

Utbrenthet

Utdanningspermisjon

Velferdspermisjon

Verneombud

Ventelønn

Vikariat

Virksomhetsoverdragelse

uv
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Asker
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Seksjonsleder - 
Asker bibliotek
100% stilling i barn- og distrikts-
biblioteket

Stillingen inngår i bibliotekets ledergruppe.
Seksjonens syv ansatte innehar ansvaret for
driften og utviklingen av tilbudet til barn og
unge, Heggedal filial og Boken kommer-tjeneste.
Den som ansettes inngår i bibliotekets vakt- og
turnusordning. Arbeidet i biblioteket er organisert
i team.

Bibliotekets brukere stiller store krav til
tjenestene. Miljøet er svært trivelig og oppgavene
utfordrende. Asker bibliotek benytter
Bibliofil/Linux, web-basert publikumssøk og
selvbetjeningsautomat.

Vi søker en kreativ, serviceinnstilt og utadrettet
person som vil være med å utvikle Asker biblioteks
tjenester for barn og unge. Viktige egenskaper er
gode samarbeidsevner, evne og vilje til omstilling,
selvstendig, systematisk og målrettet arbeid.

Søkere må ha bibliotekareksamen fra HiO eller
tilsvarende bibliotekfaglig utdanning. Vi ønsker en
person som har kompetanse og interesse for IT.
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.
Erfaring fra folkebibliotek er ønskelig.

Stillingen lønnes i ltr 41.

Nærmere opplysninger ved biblioteksjef 
Live Gulsrud, tlf: 66909617,
live.gulsrud@asker.kommune.no eller seksjonsleder
Gro Soydan, tlf: 66909649,
gro.soydan@asker.kommune.no.

SØKNADSFRIST: 25. JANUAR 2002
Søknad med CV og kopi av relevante
attester/vitnemål sendes:

KRISTIANSAND FOLKEBIBLIOTEK

Kristiansand kommune er med sine ca. 
4600 ansatte Agders største arbeidsgi-
ver. Kristiansand folkebibliotek omfatter 
hovedbibliotek, 1 bydelsbibliotek, 1 filial 
og bokbussdrift, med 41 ansatte i 31 års-

verk. Med et årlig besøk på 700 000 og utlån på ca. 500 
000 er aktivitetsnivået høyt. Biblioteket bruker ALEPH 
biblioteksystem. Det er utarbeidet kompetanseplan, kar-
riereplan og opplæringsplan for de ansatte.

Barnebibliotekar - vikariat 1 år
100% svangerskapsvikariat ledig i barne- og ungdomsavde-
lingen i perioden 01.03.2002-01.03.2003.
St.nr: 40155 
St.kode: 7026
Lønnsramme 10.1 - 10.10
Ltr. 23-37
Relevant cand.mag. utdannelse  lr.12.1  ltr. 27-35

Arbeidsoppgaver:  
 Veiledningsvakter i barne- og ungdomsavdelingen.
 Lesestimuleringsarbeid i skoleklasser
 Bokbusstjeneste (ca. 15 turer a  1 dag pr.år)

Vi søker en fleksibel lagspiller med godt humør, som liker å 
jobbe med barn og unge og som har kjennskap til barne- og 
ungdomslitteratur.
Det legges vekt på personlig egnethet.
Vi kan tilby en hyggelig og travel arbeidsplass med varierte 
oppgaver og et godt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner:  Godkjent bibliotekarutdanning.
  Relevant praksis og kompetanse i 
  henhold til karriereplanen vil bli vektlagt.

Søknadsfrist:     24.01.2002

For nærmere informasjon, kontakt avd.leder Liv Rosland, tlf:  
38 12 49 35 eller bibliotekar Turid Janne Kvaløy, tlf: 38 12 49 38.

Søknad merkes med stillingsnummer og sendes Kristian-
sand folkebibliotek, p.b. 476, 4664 Kristiansand

Ål bibliotek
har spennande og utfordrande jobb for kreativ biblio-
tekar frå 01.01.02. Ansvarsområde: Bibliotektenester 
til barn og unge i kommunen, redaktøransvar for den 

lokalhistoriske nettstaden ”Heimbygda – ein refleks av landet og 
verda” og IKT-ansvar for biblioteket. Sjå fullstendig utlysningstekst 
på biblioteket si heimeside:http://www.buskerud.fylkesbibl.no/~aal/ 

Meir informasjon om stillinga hjå biblioteksjef Gerd Haug, 
Ål bibliotek Tlf. 32 08 10 70.
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Kompetanseheving - kurstilbud som medlemsfordel

Brodd ønsker Bibliotekarforbundets medlemmer 
velkommen på våre kurs. 
Bibliotekarforbundets medlemmer får 20% rabatt 
på Brodds standard kurspriser.

For ajourført kursoversikt, program og påmelding 
se www.brodd.no. Ved spørsmål, ta  kontakt med 
Brodds kurskonsulent Ragnhildur Gunnarsdottir, 
på tlf. 23 37 90 64 eller send e-post til 
kurs@brodd.no.

Med forbehold om endringer, vil kurstilbud 
i januar og februar 2002 være:

Kurs vår 2002                                 Dato

Dreamweaver grunnkurs                  21 - 22

Nettdesign grunnkurs                       4

Dreamweaver videregående            21 - 22

JANUAR

FEBRUAR

Brodd er en privat stiftelse med ansatte som har bibliotekar- og IT-bakgrunn  
Vi tilbyr konsulent- og vikartjenester innen arkiv, bibliotek, kultur, kunnskapsorganisering, ledelse, organisasjon og web.

Post- og besøksadresse: Brodd, Brynsveien 5, 0667 Oslo Tlf.: 23 37 90 60   Fax: 23 37 90 61   E-post: brodd@brodd.no   Org. nr: 974 789 299

Bibliotekarforbundets styre har satt av midler til opplæringsstipend for medlemmer 
i alle sektorer. Inntil kr. 50.000 er satt av til medlemmer i KS-sektoren og inntil kr. 
15.000 til medlemmer i andre sektorer. Opplæringsstipendet skal hvert år gi noen 
medlemmer mulighet til faglig og/eller organisasjonsrelatert utvikling. 

BF har egne retningslinjer for opplæringsstipendet på KS-sektoren. I følge sti-
pendets retningslinjer er det kun medlemmer som arbeider i kommunal sektor 
(KS-området) som kan få støtte fra opplæringsfondet. Bakgrunnen for dette er at 
midlene tas fra opplæringsstipendet som finansieres av de som er ansatt i kom-
muner tilsluttet KS. Forbundsstyret bestemmer hvert år hvor stor del av OU-fondet 
som skal avsettes til stipend. I tillegg har forbundsstyret avsatt en sum fra ordinært 
budsjett til stipend for medlemmer i andre sektorer.

Søknaden må inneholde hva stipendet skal benyttes til, beløp det søkes om, bud-
sjett og om det søkes om midler fra andre enn BF. Midlene skal brukes til faglig 
oppdatering og utvikling, og de tildeles enkeltpersoner. Mottakere av stipendene 
plikter å avgi en kort rapport til BF om hvordan midlene har vært brukt innen årets 
slutt.

Søknaden sendes Bibliotekarforbundet, Lakkegata 21, 0187 Oslo. Søknadsfristen 
er satt til 1. mars. Forbundsstyret foretar tildeling av stipend på sitt møte i mars. 

Stipend for BF-medlemmer
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1. februar:       Kildekritikk på internett. Hva slags medium er 
internett? Hvordan vurderer vi informasjons-
kvalitet på nettet? Gjennom forelesninger 
med eksempler, og ved egen oppgaveløs-
ning, skal kurset bidra til å skjerpe evnen 
til kvalitetsvurdering av nettressurser. Fore-
lesere: Hans Jørn Nielsen (Danmarks bibli-
oteksskole), Even Flood (RBT) og Sidsel 
Meyer (HiO/JBI). 

                       (Se: http://www.hio.no/JBI/sevu/kildekritikk.htm)

7. – 8. februar: Barnelitteraturkonferanse. Tema: Fantastikk og 
fascinasjon!

15. februar        Dagsseminar: Integrering av digitale ressurser i 
bibliotekets gjenfinningssystem.  Kontaktperson: 
ragnar.nordlie@jbi.hio.no.

8. mars:            Tegneserier på kvinnedagen.

14.-15. mars:    Bibliotekarbeid i et flerkulturelt samfunn. I samar-
beid med Det flerspråklige bibliotek, Deichman-
ske bibliotek. 

Påmelding til alle kurs sendes kurs@jbi.hio.no eller fax 22 45 26 05

EVU-tilbud fra Bibliotek- og informasjonsstudiene:

ABC 
for tillitsvalgte

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

www.bibforb.no

Hovedtariffavtalene, hovedavta-
lene, lønnstabeller, sjekkliste ved 
lokale forhandlinger, osv. finner 
du her. Noe mangler, men vil 
komme etter hvert. Og nye res-
surser vil bli lagt til. Dette er en 
nyttig kilde å bruke før de lokale 
forhandlingene.
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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

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
Kristiansund folkebibliotek
Boks 163, 6501 Kristiansund N.
Telefon:  71 58 67 50
Telefaks: 71 58 67 59
E-post: 
rannei.furre@kristiansund.kommune.no

Leder:                        Monica Deildok 

Org.sekretær:       Thor Bjarne Stadshaug
                                   (Fra 1. februar 2002)
                          

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:

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 

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, 
Postboks 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
BFs sekretariat, Lakkegt. 21, 0187 Oslo
Tlf. jobb:    22 17 04 95
Faks:          22 17 04 96
Tlf. priv.:    33 77 77 16 
Mobil:         41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no

Nestleder
Mona Magnussen
PricewaterhouseCoopers
Karenslyst allé 12, 0245 OSLO
Tlf. jobb:    23 16 04 17
Faks:           23 16 10 00
Mobil:         95 26 04 17
Epost: mona.magnussen@no.pwcglobal.com

Styremedlemmer
Lone Johansen, 
  Mosseporten videregående skole
Richard Madsen, 
  Sørfold folkebibliotek
Monica Nævra, 
  Buskerud fylkesbibliotek
Klaus Jøran Tollan, 
  Høgskolen i Hedmark 
Pippi Døvle Larssen, 
  Vestfold fylkesbibliotek

Varamedlemmer
Ola Eiksund, Arendal bibliotek
Guri Haugan, Levanger bibliotek
Hanne Brunborg, Gol bibliotek
Grethe Simonsen, Aukra folkebib.
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Sitatet:

B-blad
Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

”Vi kan risikere å oppleve det paradoks at mens verden flommer over av informasjon i en grad og i et tempo som var 
helt utenkelig for bare ti år siden – akkurat da er det at ”markedet” finner det for godt å sette en stopper for tilgang på 
uomtvistelig, sikker viten. Når jeg tenker meg om, tror jeg jaggu dette er det beste argumentet jeg har sett for sosialisme 
på gud veit hvor lang tid.”

Arild Rønsen i sin kommentar ”Exit leksikon?” i Klassekampen 16. november 2001.




