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Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

Sykepleierne streiker i et tariffområde i stor endring, LO har gått til brudd på Hovedatvtalen i KS-
området. Mens KS på sin side varsler at selve lønnssystemet i offentlig virksomhet vil bli tema under 
tariffoppgjøret til våren. 

Mine damer og herrer, Showet har startet! De forberedende øvelser til lønnsoppgjøret til våren er i full 
gang, og det er nesten en heldagsjobb bare å følge med, så raskt som de sentrale aktørene i arbeidslivet 
nå snor seg i svingene, profilerer seg og posisjonerer seg med tanke på hovedtariffoppgjøret. Utspillene 
har kommet tett som snøfokk de siste dagene, og alle som har vært ute i den slags vær, vet at man lett 
kan miste oversikten og at det er fort gjort å gå seg bort…

Vi vet også at dette bare er begynnelsen, for det er ennå mange måneder til tariff-forhandlingene 
starter, og det kommer ikke til å roe seg. Det må vi greie selv, roe oss, analysere, vurdere og beholde 
oversikten. La oss gjøre det.

Sykepleierne streiker for å få et lønnsopprykk allerede ved overgangen til et nytt tariffområde. Noe 
som blir avvist av deres motpart Lars Haukaas, leder av arbeidsgiverforeningen NAVO. Han henviser 
sykepleierne til å forhandle om lønn ved  tariffoppgjøret til våren med begrunnelsen om at dersom sy-
kepleierne skulle få anledning til å forhandle om lønn ved overtakelsen, ville også alle andre yrkesgrup-

per måtte få anledning til det.

Bibliotekarforbundet har også medlemmer i helseforetakene, og vi har gjennom YS-NAVO forhandlet oss frem 
til en avtale der de ansatte beholder den tariffavtalen de hadde før overtakelsen frem til tariffoppgjøret 
til våren. Protokollen fra forhandlingene med NAVO tar imidlertid høyde for en situasjon som den med 
sykepleierne, idet det står at dersom det gis lønnsmessige endringer for medlemmer av andre arbeidstaker-
organisasjoner, kan YS kreve forhandlinger på vegne av sine grupper. Noe som er en viktig forutsetning, for 
hvis NAVO skal gå i forhandlinger med sykepleiere om lønn ved overtakelsen, vil selvfølgelig Bibliotekarfor-
bundet også forhandle for våre medlemmer ved overtakelsen. 

Vi har imidlertid sammen med de øvrige organisasjonene i helseforetakene - så nær som sykepleierne - valgt 
å godta at vi forhandler lønn i tariffoppgjøret til våren i stedet for å få et ekstra-oppgjør nå. Dette er også 
fornuftig fordi det gir oss tid til å konsolidere oss i den nye situasjonen, det gir oss bedre tid til å forberede 
oss og det gir økte muligheter for at en del rammeverktøy er på plass.  

Foreløpig er det mye innen NAVO-Helse som er uavklart, det er blant annet uavklart om det vil bli egne for-
handlinger for NAVO-Helse, eller om forhandlingene i helseforetakene vil bli lempet inn som del av oppgjøret 
i de øvrige deler av NAVO.

Som kontrast til turbulensen i NAVO har Hovedavtalen i Staten falt på plass stille og rolig. Avtalen har en 
varighet på 4 år. I hovedavtalen er begrepet reell medbestemmelse på alle nivåer forsterket. Videre inne-
holder avtalen formuleringer om livsfaserelatret personalpolitikk som ivaretar seniorperspektivet. Avtalen 
slår fast at forhandlinger skal foregå på det arbeidsgivernivå som har myndighet, plasserer ansvaret for 
kompetanseutvikling i virksomhetene hos ledelsen, og fastslår at vervet som tillitsvalgt gir kompetanse og 
skal vektlegges i vedkommendes videre tjeneste og karriere. For å nevne noen viktige trekk.

Hovedavtalen i KS har fått noe større oppmerksomhet i mediene, fordi her har det blitt brudd mellom KS 
og LO. Bibliotekarforbundet har gjennom forhandlingssammenslutningen YS-K sagt ja til avtalen. Akademi-
kerne og UHO har også sagt ja.

I denne avtalen er inntatt rammeavtalen - avtalen om forhandlingssammenslutninger. Det er viktig for 
Bibliotekarforbundet å få på plass en god avtale i KS-sektoren, og det ser nå ut til å bli en realitet. Det 
for oss viktigste punktet i den Hovedavtalen vi har sagt ja til er at vi nå får en 4-årig Hovedavtale i KS 
som fastslår hovedlinjene i partsforholdet og forhandlingsordningen slik det er i dag. Hvilket sikrer Biblio-
tekarforbundets lokale forhandlingsrett. 

Videre sikrer avtalen 12-dagersretten til permisjon med lønn for tillitsvalgte, den sikrer medbestemmelses-
retten og den inneholder nye muligheter for frikjøp av tilltsvalgte når man går i samarbeid med andre innen 
samme forhandlingssammenslutning om tillitsvalgtressurs lokalt. �
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Avtalen er ute til uravstemming i KS med svarfrist 1. mars, jeg kommer tilbake til detaljer i avtalen når den 
er i havn.

For LOs vedkommende som nå har gått til brudd på Hovedavtalen, samtidig som Rammeavtalen er oppsagt, 
blir disse avtalene tatt inn i tariffoppgjøret til våren.

Når KS signaliserer at selve lønnssystemet vil bli en del av årets lønnsoppgjør er det et signal som ikke 
kommer helt overraskende, idet det har vært nedsatt et partssammensatt utvalg som har sett på alternative 
lønnssystemer. For BFs vedkommende er vår erfaring med lønnsstigene at de ofte blir liggende som ”lokk” 
på medlemmenes lønnsutvikling, og at det kan være hensiktsmessig å få medlemmene plassert i direkte-
plasserte koder, slik at man ikke har noen stige som stenger for lønnsopprykk. 

Derfor er det etter min mening all mulig grunn til å være positiv til å se på alternative systemer, så fremt 
disse kan bidra til å fremme en lønnsutvikling hos medlemmene våre som er bedre enn den dagens system 
gir rom for. Det gjenstår imidlertid å se hvilke konkrete endringer KS ser for seg, og i hvor stor grad denne 
saken faktisk vil bli lempet inn i tariffoppgjøret.

Snøfokk kalte jeg det innledningsvis. Utspillene fra arbeidslivets tunge aktører som virvler rundt i lufta 
i disse dager. Og jeg tror ikke jeg tar for hardt i hvis jeg spår at det vil komme til å snø tettere og tettere. 
I år vil det komme til å snø til langt uti mai. Bibliotekarforbundet har en viktig jobb å gjøre frem mot 
lønnsoppgjøret til våren, og vi skal også selv bidra i det generelle snøkavet av medieposisjonering, innspill 
og utspill som allerede nå er i gang OG vi skal bevare roen, oversikten og vurderingsevnen når de store 
værgudene i bransjen buldrer løs. Heldigvis er vi rustet. Vi har en hovedorganisasjon vi kan stole på, gode 
samarbeidspartnere, ny nestleder på plass og et fulltallig (!!!) sekretariat. 

Heldigvis har vi vært ute en vinterdag i snødrevet før. 

�

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 Stavanger 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

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.
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Jubelår for Tronsmo

Bokhandelen Tronsmo gjorde et 
rekordår i fjor, med en omsetning 
på  1,8 millioner bare i desember 
måned. Hele året under ett ser ut til 
å ende på rundt 7,9 millioner kroner, 
forteller en lykkelig daglig leder Eva 
Stenlund Thorsen til Klassekampen. 
Året før var som kjent et katastrofalt 
år for Tronsmo. Konkurstrusselen 
var reell og det ble satt i gang en 
redningsaksjon for denne særegne 
og viktige bokhandelen. Tronsmo er 
spesielt sterk på politikk, tegneserier 
og musikk, men har også mye annet. 
I 2002 ønsker de å styrke film-
avdelinga også. Eva Stenlund Thorsen 
er optimist, men ikke mer selvsikker 
enn at hun understreker hvor viktig 
det er at kundene fortsetter å bruke 
Tronsmo. 

Alle bibliotekkatalogene 
til videregående skoler i 
Nordland på nett

Fra årsskiftet har alle de videregå-
ende skolene i Nordland fått lagt 
bibliotekkatalogene sine søkbare 
ut på internett. Fylket var delt i 3 
puljer, hvor de første hadde drifts-
start allerede 26. november. De siste 
kom altså med til jul. Dermed er 29 
skolebibliotek i Nordland på nett. 
De bruker systemet Aleph i felles-
skap, og du fi nner dem på adressa 
http://gur in.bibsent.no/ALEPH.  

”Felles bibliografisk base gjør at 
skolene kan samarbeide og utnytte 
hverandres kompetanse angående 
katalogisering m.m. - som igjen 
gjør at de kan bruke mer tid på 
veiledning av elevene, legge til rette 
for pedagogisk bruk etc.”, heter det 
i en pressemelding fra Nordland 
fylkeskommune.  

Supermarkeder selger 
bøker i Danmark

Danske bokhandlere trues nå av 
en endret bokbransje-avtale og en 
offensiv fra dagligvarekjeden FDB. 

Lederen for Antirasistisk senter, Nadeem Butt, som sto for 
snorklippingen, uttrykte det på denne måten:
 - Jeg er imponert over visjonene hos personalet. I stedet for 
å bruke pengegaven lokalt, tenker de nasjonalt og langsiktig. 
Det er denne typen engasjement vi trenger når vi ser hvilke 
tragiske utslag rasisme kan gi, slik som her på Holmlia for ett 
år siden.

Bakgrunnen for ARI-prosjektet var en pengegave på 20 000 
kroner fra Antirasistisk senter som senere ble supplert med 15 
000 fra bydel Søndre Nordstrand. Det siste halve året har en ar-
beidsgruppe på fire bibliotekarer saumfart markedet for fortel-
linger, tegneserier, filmer, temahefter og annen informasjon 
tilrettelagt  for barn og ungdom. 

- Vi har også fått 
god hjelp av Det 
flerspråklige bibli-
otek ved 
Deichman. Men vi 
har etter hvert 
oppdaget at te-
maet rasisme sjel-
den er behandlet 
i skjønnlitterær 
form på ikke-vest-
lige språk, sier av-
delingsleder Elin 
Hermansen. Derfor 
er det meste av 
materialet vi har 
på norsk, forelø-
pig. Filialen har 
også tatt med en 
del fagbøker for 
voksne i samlin-
gen.

Med på åpningen var også forfatteren Walid Al-Kubaisi, som 
har skrevet boka ”Rasisme forklart for barn”. Ved hjelp av 

Mette Helland Jahr, Bibliotekar

Holmlias ARI
har sett dagens lys
Det skjedde fredag 18. januar. Med kongelig blått 
bånd rundt magen, og med mye fint folk til stede 
åpnet Deichmanske bibliotek Holmlia sin nye 
samling med antirasistisk informasjon til glede 
for lokalbefolkningen, - og etter hvert – for hele 
landet. For filialen har tatt mål av seg til å bli 
et nasjonalt ressurssenter for denne typen litte-
ratur.

�

Elevene ved klasse 10E Holmlia skole 
lurte på om det var noen kule fi lmer og 
bøker i den nye ARI-samlinga. (Foto: 
Mette Helland Jahr)
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Bokhandlerbransjen i Danmark har 
tradisjonelt lignet på den norske. Men 
nå har utviklinga tatt en ny vending. 
Den gamle fastprisavtalen er omgjort 
t il en hybr idavtale, med delv is 
faste og delvis frie priser. Samtidig 
dukker det opp nye bokavdelinger 
i stadig flere supermarkeder og 
varehus. I følge av isa Polit iken 
regner dagligvarekjeden FDB med å 
erobre hele 10 prosent av det private 
boksalget i løpet av inneværende 
år. Dette vil gi kjeden en netto-
omsetning på 180 millioner danske 
kroner. Men Michael Bach-Marklund, 
FDBs innkjøper på bokområdet, 
innrømmer at de ikke tar noe kulturelt 
ansvar for de smalere titlene: - Jeg 
har for eksempel problemer med å 
se fornuften i at vi skulle ha mer 
enn 500-600 titler, sier han til 
Politiken. 

Billigboksalget går til værs

Salget av billigbøker økte med 19 
prosent i 2001, og økningen har 
pågåt t g jennom hele 90-tallet, 
hevder sjefen i Pax forlag, Bjørn 
Smith-Simonsen i et oppslag i Klas-
sekampen. Han tilskriver dette at 
forlagene satser mer på billigbøker 
enn tidligere og at bokhandlene har 
ivret for billigbok-kampanjer. På åt-
titallet lå som kjent billigbok-salget 
nede. Nå kjører forlagene ut bil-
ligbokutgaver av hardcover-utgavene 
stadig tidligere enn de gjorde før. - 
Det positive med utviklingen er at 
det øker antallet titler som holdes i 
salg, sier han. Men han legger til: - 
Men utviklingen øker temperaturen 
i bokomsetningen, og det er ikke 
nødvendigvis så bra. Vi er vant til at 
det skal gå litt saktere i bokbransjen 
enn i andre bransjer. 

Bokhandlere ”fronter” 
færre titler enn før

- Vi er i ferd med å få en veldig 
polarisering i bokhandlene. Enten 
så er du med eller så er du det ikke, 
sier Pax-sjef Bjørn Smith Simonsen 
til Klassekampen, og utdyper: - 
Bokhandelkjedenes sortiment blir 

Monica Deildok, Forbundsleder

spørsmål og svar, og legender og myter med dyr i hovedrollen, 
levendegjorde han stoffet og tilhørerne, blant dem 10. klasse 
elever fra Holmlia skole fulgte nøye med. 

- Det er denne type arrangementer vi ønsker oss flere av, sier 
avdelingleder Elin Hermansen.  Vi ønsker at biblioteket skal bli 
ett møtested for flere kulturer i enda større grad enn nå.  For 
vi er overbevist om at lesing og opplevelse skaper holdninger, 
og da kommer toleransen av seg selv, mener hun. 

�

Helseforetakene er overtatt av staten, men de er ikke tatt inn 
i den statlige tariffavtale. Arbeidsgiveransvaret for helsefor-
etakene er delegert til Arbeidsgiverorganisasjonen NAVO som 
er et eget tariffområde. Fra før er bedrifter som eksempelvis 
NRK, Jernbaneverket og deler av Telenor lagt inn under Ar-
beidsgiverorganisasjonen NAVO. 

Dette innebærer at bibliotekarer i helseforetakene ikke vil 
komme over på verken statlig lønn eller statlige stillingskoder, 
men at så vel stillingsstruktur som lønn blir forhandlingstema 
ved tariffoppgjøret til våren.

Mye er fortsatt uklart når det gjelder helseforetakene i NAVO, 
blant annet har partene nedsatt et utvalg som diskuterer for-
handlingsnivåer, og hva som skal være gjenstand for forhand-
linger i de ulike forhandlingsnivåene.

YS-NAVO

YS-NAVO er en ny sektor i YS-familien (konstituert 29. januar 
2002). En sektor bestående både av organisasjoner som alle-
rede en god stund har hatt medlemmer i NAVO (som hittil har 
tilhørt YS-Stat), OG organisasjoner som har fått medlemmer i 
sektoren i forbindelse med helseforetakenes inntreden i tariff-
området. Bibliotekarforbundet har en plass i YS-NAVOs sektor-
styre. Leder for seksjon YS NAVO er Jan Erik Gulbrandsen fra 
STAFO. 

BF–fokus på helse

Selv om vi også har medlemmer i de virksomhetene som al-
lerede har tilhørt NAVO-området en stund, hører størstedelen 
av BFs medlemmer til området inn under helseforetakene. 
Derfor er det med særlig oppmerksomhet at vi følger utviklin-
gen innen helseforetakene. Bibliotekarforbundet har et stort 
behov for å komme i tettere dialog med medlemmene i helse-
foretakene, og vil ta initiativ i forhold til disse med det første. 

Tariffområde NAVO:

Stillingsstruktur blir 
også forhandlingstema
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smalere . De satser kraftig på enkelte 
titler og kutter andre. For eksempel 
er det blitt veldig vanskelig å få 
bokhandlene til å satse på sakprosa, 
sier han. Også Geir Berdahl, forlags-
sjef i Oktober, synes å merke et større 
fokus på enkelttitler i bokhandlene. 
Men han vil likevel ikke legge hele 
skylda på bokhandlene: - Det er liten 
tvil om at bokhandlene ”fronter” 
fær re t it ler enn t idligere. Men 
konsentrasjonen må ses i sam-
menheng med litteraturdekningen 
i mediene. Også mediene samler 
seg rundt de samme titlene. Det 
spørs om ikke utviklingen går i 
retning av ”svenske tilstander”. I 
Sverige er konsentrasjonen enorm. 
de har et lite sjikt av forfattere 
som skriver populærlitteratur som 
bare framstår som seriøs litteratur, 
men som selger enormt mye. Og 
forfatterne hylles som rockestjerner, 
sier Geir Berdahl. 

Potter-faktor preger 
omsetning av bøker

Den norske forleggerforening utgir 
hver måned en oversikt over ak-
kumulert salg så langt i året, og 
sammenligner dette med tilsvarende 
omsetning på same tidspunkt året 
før. For 2001, til og med november 
måned, viser denne oversikten en 
nedgang i den totale omsetningen 
på 1,4 prosent sammenlignet med 
året før. Det er interessant å se på 
utviklingen i hver av de bokgruppene 
statistikken er delt opp i. Skolebøker 
har nedgang på alle skoletr inn, 
men størst for Grunnskolebøker med 
15,7 prosent. Sakprosa for barn har 
også en merkbar nedgang med 8,4 
prosent. Til gjengjeld har gruppa 
Skjønnlitteratur for barn en oppgang 
på 16,2 prosent sammenlignet med 
året før. Det er nærliggende å anta 
at salget av Tolkien og Harry Potter-
bøker har spilt en stor rolle her. Verdt 
å merke seg er at gruppa Fagbøker 
for profesjonsmarkedet øker med 
9,2 prosent, mens Billigbøker øker 
med hele 18,6 prosent. Verk har en 
oppgang på 11,5 prosent.

Den norske Bokhandler forening 

Forbundsstyret tok 
oppgjørene
Ja, ikke slik at det har vært noe oppgjør mellom 
forbundsstyrets medlemmer. Men status for for-
skjellige oppgjør om tariffavtaler og hovedav-
taler var tema på styremøte 1. februar. En del 
sider ved dette har vært stoff i media, men langt 
fra alt. Forbundets ledelse har hatt en stri tørn 
med å være aktive på både statlig, kommunalt og 
NAVO-områdene.

Erling Bergan, Redaktør

�

Forbundsstyrets møte begynte med gjennomgang av referater. 
Fra forrige styremøte og fra møter i arbeidsutvalget. Innhol-
det i disse møtene kom igjen som egne saker senere på møtet, 
og dreide seg om - ja, nettopp - oppgjør. Om ny hovedavtale 
i staten, som i stor grad er en videreføring av den gamle. Nå 
er avtalen inngått for 4 år. BF kom med sine innspill under 
forhandlingene sammen med Norsk Skolelederforbund, innefor 
rammen av YS. 

Når det gjelder hovedtariffavtalen i staten, har BF kommet 
med sine krav og innspill til YS Sektor Stat (YS-S). Men her er 
ikke den interne behandlingen i YS ferdig på en stund ennå. 
BF deltar aktivt i dette arbeidet. Den samlede kravporte-
føljen fra YS kommer senere på året. 

Forbundsleder kunne melde at det også i kommunal sek-
tor er inngått ny hovedavtale, som alle hovedorganisa-
sjoner bortsett fra LO har underskrevet. Hvilken 
agenda LO har i dette arbeidet, er ikke klinkende 
klart. Men det er ikke usannsynlig at det plan-
lagte ekteskapet mellom Norsk Kommuneforbund 
og hjelpepleierne, med en mulig utmelding av LO 
som resultat, lurer i bakgrunnen. Det samme gjel-
der forholdet mellom Kommuneforbundet og høg-
skolegruppene i Fellesorganisasjonen (FO). Når LO 
på denne måten faktisk mangler hovedavtale forut 
for vårens tariffoppgjør, vil de måtte forhandle 
forbundsvis, noe de trolig kalkulerer med. Samti-
dig har de satt seg i en situasjon hvor de, formelt sett, skal 
forhandle sist, etter at hovedorganisasjonene, som har sluttet 
seg til hovedavtalen, har gjort seg ferdig. Men LO har nok en 
tyngde som gir dem en noe tidligere plassering i ”matkøen” 
enn formalitetene skulle tilsi. 

Tariffkrav på KS-sektor og i Oslo kommune var ikke tema på 
dette styremøtet, men de vil bli utarbeidet i løpet av vin-
teren. BF har kommet med innspill til YS sitt inntektspoli-
tiske policydokument ved hovedtariffoppgjøret 2002. At BF 
her presiserer betydningen av å opprettholde de enkelte for-
bunds selvstendige forhandlingsrett, skulle ikke overraske 
noen. Heller ikke at de ønsker ”at en større del av lønnsfast-
settelsen skal foregå lokalt, det vil si en større pott avsatt til 

Det er mange av-
taler i arbeidsli-
vet som er under 
reforhandling for 
tida. Forbunds-
styret hadde en 
gjennomgang av 
situasjonen på 
sitt møte 1. fe-
bruar.
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innhenter hver måned salgstall for de 
mestselgende titlene fra de største 
bokhandlene rundt om i hele landet. 
På bakgrunn av disse opplysningene 
utarbeider de en månedlig liste over 
de 15 titlene som på landsbasis selger 
mest i bokhandelen. I september 
viste statistikken fi re Harry Potter-
titler, på 1., 3., 7. og 13. plass på 
denne bestselgerlista. Og fi lmen har 
vel ikke akkurat drept salget.

Dagbladet lager diktbase

Dagbladet har fått penger av Læ-
ringssenteret og Kulturrådet for å 
lage en nasjonal diktbase på nettet. 
I løpet av de siste to årene har 
Dagbladet-ansatte scannet inn alle 
norske diktsamlinger fra 1600 og 
fram til 1930. I august vil arbeidet 
komme of fentligheten t il gode. 
Da lanserer avisa sin ”nasjonale 
diktbase”, en søkbar base som vil 
være fullstendig åpen for publikum, 
men som sær lig henvender seg 
til ungdom fra åttende klasse og 
oppover. 

Diktbasen skal også inneholde en del 
nyere dikt. Men i og med at litteratur 
er opphavsrettslig beskyttet i 70 år 
etter forfatterens død, har Dagbladet 
vært i forhandlinger med Forfat-
terforeningen og måttet avfinne 
seg med å kjøpe tilgang til flere 
diktsamlinger fra det siste århundret. 
Dette utvalget av nyere dikt vil ha 
tilknytning til norskpensum i skolen, 
forteller prosjektleder Unn Conradi 
Andresen i Dagbladet. 

Den nye diktbasen v il være en 
videreføring av Dagbladets diktkam-
mer på nettet, som igjen er en 
avlegger av gamle Poetikon. Gjen-
nom disse organene er Dagbladet 
blitt et naturlig samlingssted for 
mange diktskrivende og -lesende 
ungdommer over hele landet. - I dag 
ligger det over 100.000 dikt inne 
i Diktkammeret, og det ramler inn 
1000 nye hver eneste uke, forteller 
Conradi Andersen. 

Sissel Nil sen, avdelingsdirektør 
ved Nasjonalbibliotekets avdeling i 

lokale forhandlinger”. Men for denne referent er det forunder-
lig at det ikke er styremedlemmer som etterlyser en mer synlig 
balanse i kravene, nemlig at det også er viktig med sentrale 
tillegg og en viss andel normerte stillinger med stiger basert 
på annsienitet. Man kjenner ofte ikke verdien av det man har 
før det forsvinner…

NAVO er en arbeidsgiverpart i sterk vekst, og med voksesmer-
ter, jfr. sykepleierstreiken. Forbundslederen kunne melde at 
mye er i støpeskjeen på NAVO-området, også når det gjelder YS 
sin egen organisering. Men BF er aktivt med og har fått plass i 
sektorstyret for YS-NAVO. Dette kan du lese mer om i forbunds-
lederens artikkel på  side 6. 

For å gjøre preget av oppgjør i styremøtet komplett, behandlet 
forbundsstyret også rammene for de interne lønnsforhandlin-
gene med BFs egne ansatte. Den nye organisasjonssekretæren 
Thor Bjarne Stadshaug la fram konsekvenser for BFs budsjett 
av forskjellige rammer, men dette diskuterte styret klokelig 
nok uten de ansatte tilstede i møterommet. Så med BF-per-
sonalet, inkludert leder Monica Deildok, på gangen, jobbet 
forbundsstyret videre med å være en profesjonell og seriøs ar-
beidsgiver. For BF er ikke bare arbeidstakernes organisasjon. 
Vi som er ansatt i BF har BF også som arbeidsgiver. Og partene 
møtes til forhandlinger senere på våren.

En annen side ved BF som arbeidsgiver ble tatt opp av for-
bundsleder: Hvem har det daglige arbeidsgiveransvaret for 
henne, som jo både er valgt og ansatt? Selv om spørsmålet 
ikke skyldes noen problemer nå, var det viktig å få forholdet 
avklart. Helt konkret: Til hvem skal forbundsleder rette søk-
nad om f.eks. velferdspermisjon? Hvem skal forbundsleder ha 
medarbeidersamtale med? Hvem skal fange opp evt. konflikter 
mellom forbundsleder og andre ansatte i sekretariatet? Styre-
medlem Richard Madsen fikk ansvar for å utrede saken til et 
senere styremøte. 

Apropos AU: Etter at Thor Bjarne Stadshaug ble organisasjons-
sekretær og dermed trådde ut av nestleder-vervet, og Mona 
Magnussen ble valgt ny nestleder, trengte styret å velge ny 
vara til AU etter Mona. Og valget falt på Lone Johansen.

En spennende sak på styremøtet het ”Søknad fra NBF Rogaland 
om midler til kortfilm i forbindelse med Stavanger 2002”. Det 
gjelder et prosjekt der stunt-skuespiller Vegard Hoel skal lage en 
kortfilm som presenterer bibliotekarer i folks bevissthet. Ønsket 
er ”å framstille biblioteket som arbeidsplass og bibliotekar som 
yrke på en humoristisk og fordelaktig måte”. Prosjektet har en 
ramme på 28.200 kroner, med Rogaland fylkeskommune og Bi-
bliotekarforbundet som de to største bidragsyterne med 10.000 
kroner hver. Styret innvilget søknaden fullt ut, og så hvordan 
dette kunne passe inn i vårt arbeid med informasjonsstrategier 
og påvirkning av folks bilde av bibliotekarer. 

Det store bibliotekmøtet i Stavanger i april var for øvrig egen 
sak på BF-styrets møte. BF skal ha en del aktivitet der som 
krever planlegging, ansvarsfordelig og koordinering. Det er to 
seminar som BF arrangerer selv (se side 4). Vi skal ha egen 
stand med materiell. Det dreier seg om deltakelse og innspill 
på andre møter i Stavanger. Styret foretok en første ansvars-
fordeling og overlot til sekretariatet å følge opp.

Utkast til ny brosjyre ble presentert på styremøtet. Den skal 
bli klar til fylkeslagenes årsmøter og kunne brukes i mange 
sammenhenger framover, bl.a. i Stavanger i april. Utkastet 
”overlevde” diskusjonen i styret når det gjaldt en del hovedele-

�
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Oslo har noen kritiske innvendinger 
mot prosjektet. Hun uttaler til Klas-
sekampen at det hadde vært best 
om en slik diktbase ble ansett som 
en statlig oppgave, sekundært at 
Dagbladet samarbeidet tettere med 
andre aktører, Nasjonalbiblioteket 
inkludert. - Det burde stilles visse 
krav til formen på diktbasen. For 
eksempel er det viktig at basen er 
konvertibel i forhold til andre baser, 
slik at de kan samordnes og kanskje 
slås sammen i framtida. Vi må ikke 
”låse” stoffet innenfor ulike digitale 
løsninger, uttaler Sissel Nilsen.

Strid om søndagsåpent i 
Bergen

”Vi ansatte ved Bergen offentlige 
bibliotek har fåt t v ite at noen 
beslutningskåte ”politikere” mener 
at søndagsbibliotek må være et godt 
tilbud til byens lesende publikum. 
Hellige enfold!” Slik begynner et 
innlegg i Bergens Tidende 5. januar 
i år, undertegnet av Åge Hågensen, 
tillitsvalgt for Kommuneforbundet 
ved biblioteket. Til tross for en 
slik taktisk ubehjelpelig start, er 
innlegget et tydelig uttrykk for 
at ansatte ved Bergen offentlige 
bibliotek har vansker for å svelge 
unna en porsjon for lave bevilgninger 
sammen med en porsjon utvidet 
åpningstid. Hågensen viser til at 
biblioteket allerede er åpent til 
kl. 20.00 på hverdager og til kl. 
16.00 på lørdager, og at det har 
tilbud og tilgjengelighet som al-
lerede overgår andre kommunale 
institusjoner i byen. Men så snubler 
Kommuneforbundets mann i sitt eget 
sinne igjen mot slutten av innlegget, 
når han skriver: ”Stem ned dette 
tullete forslaget. Ta hensyn til de 
ansatte som hver kveld til kl. 20.00 
betjener byens lesende publikum. 
Jeg kan av erfaring si at dette må 
være nok, noen kvelder kan det 
ofte være flere ansatte til stede 
enn publikum.” Og dermed har nok 
Hågensen ubetenksomt gitt næring 
til politikere som, ved neste kors-
vei, vurderer å skjære ned på både 
bevilgninger og åpningstider. 

menter, format, o.l. Men ellers fikk det ganske hard medfart, 
og må endres en del før den kan gå i trykken. Det er sjelden 
at et formelt møte egner seg som forum for å diskutere grafisk 
utseende, valg av logo, o.l. Men denne gangen fungerte det 
faktisk godt. 

Fylkeslagenes økonomi var satt opp som egen sak på dette 
styremøtet, noe som viste seg å være for tidlig. Bare 8 av fyl-
keslagene hadde så langt sendt inn regnskapsoversikter med 
balanse, en nødvendig forutsetning for at forbundsstyret kan 
foreta noen fornuftig tildeling av årets midler. Inntrykket fra 
disse 8 er likevel at de har nok penger på bok til videre ak-
tivitet. På neste styremøte vil organisasjonssekretæren legge 
fram denne saken i sin fulle bredde.

”Styrets arbeidsform” var en styresak som dreide seg om hvor-
dan arbeid og ansvar bedre kan fordeles på styremedlemmene. 
Kort sagt: Hvordan kan styret jobbe bedre mellom styremø-
tene? Dette var kun en drøftingssak, intet vedtak ble fattet. 
Men en av de andre sakene på møtet fortonte seg likevel som 
et eksempel på hvordan dette kan følges opp: Styremedlem 
Pippi Døvle Larssen fikk tildelt ansvaret for å følge spesielt 
med på ABM-området og det nye organet ABM Utvikling. Et 
annet eksempel er at Mona Magnussen har et spesielt ansvar 
for BFs forhold til statssektoren, når det gjelder utarbeiding av 
tariffkrav, innspill til den nye hovedavtalen i staten, o.l. 

De fleste har vel fått med seg mediaomtalen av utvidet adgang 
til egenmelding ved sykdom. Det dreier seg om ”Samarbeids-
avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv”, der dette er ett 
av elementene. Organisasjonssekretær Thor Bjane Stadshaug 
presenterte de viktigste poengene i denne saken, og presiserte 
at avtalen inngås mellom arbeidsgiver og trygdeetaten, uten 
fagforeningene som part. Men det er ingen tvil om at avtalen 
er positiv for arbeidstakerne. Og for arbeidslivet generelt. For 
hvem er tjent med at en uføretrygded aldri kommer seg inn 
i arbeidslivet igjen, selv om vedkommende delvis er i stand 
til det, og vil ha nytte og glede av det? Hvem er tjent med at 
den reelle gjennomsnittlige pensjonsalderen, som nå er på 59 
år, synker ytterligere. Mange eldre både vil og kan jobbe, helt 
eller delvis, etter at de har gått av med pensjon. Og er vi ikke 
alle interessert i å få ned sykefraværet? Selv om fagforbundene 
ikke er direkte parter i avtalen, må BF-styret å ha god kjenn-
skap til dette arbeidet. For hvis det mislykkes, kan vi på ny få 
politiske forslag om karensdager, redusert lønn ved sykdom og 
innskrenkninger i retten til å skrive egenmeldinger. 

En svært viktig sak for BF er et nytt kompetanseutviklings-
program for tillitsvalgte. Forbundslederen har tidligere lan-
sert ideen overfor landsstyret, hvor den slo godt an. Nå ba 
hun om forbundsstyrets aksept for å jobbe videre med saken. 
Det fikk hun, og dermed må sekretariatet komme tilbake med 
program, kostnadsoverslag, osv. Det kan bli snakk om tre-fire 
elementer, hvor forhandlinger, jus og konflikthåndtering er 
sentrale tema. Det kan være naturlig med et grunnkurs først. 
Men styret var usikre på i hvor stor grad kursopplegg skal 
skreddersys for det enkelte tariffområde. 

Møtet ble rundet av på sedvanlig vis, med gjennomgang av 
postlister, møteliste, medlemsstatus, situasjonen for sekreta-
riatet, hjemmesiden og Bibliotekaren. En god anledning for 
styremedlemmene til å få et sveip over en del problemstillin-
ger som ikke står på dagsorden. Postliste og møteplan vitner 
for øvrig om en forbundsledelse som har hatt svært mye å 
gjøre, i perioden fram til organisasjonssekretær Thor Bjarne 
Stadshaug nå er på plass. 
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Dette er blant de mange spørsmål Bibliotekaren har 
satt seg fore å få noen svar på, i en artikkelserie 
utover i 2002. Vi har den siste tiden jobbet med å 
lokalisere avgangskullene fra bibliotekutdanninga 
i Oslo, de som gikk ut i perioden 1955-2000. Det 
dreier seg om litt mer enn 3800 bibliotekarer utdan-
net i denne perioden. Det vil si: Det er de som har 
avsluttet bibliotekutdanninga og levert hovedopp-
gave, som er med i dette tallet. De som har levert 
hovedoppgave i ettertid, eller aldri har levert den, 
er bare delvis med i tallmaterialet vårt. 

Hvor det har blitt av de første kullene fra biblio-
tekutdanninga i Tromsø, vil vi også se på. Det er 
allerede over 3 år siden de første bibliotekarene ut-
danna ved et norsk universitet så dagens lys. Vi vet 
at de har bidratt til å dekke etterspørselen etter bi-
bliotekarer i Nord-Norge, men i hvor stor grad? Og 
hvor mange av dem drar sørover? Dessuten er det in-
teressant å se i hvor stor grad de tar med seg utdan-
ninga inn i andre bransjer enn bibliotek. 

Det varierer hvor lett det er å lokalisere bibliote-
karer i Norge. Ett problem har sammenheng med at 
vi er et kvinneyrke, der relativt mange har utdan-
net seg med ett etternavn og er i jobb i dag med 
et annet etternavn. Så har vi problemet med biblio-
tekenes hjemmsider, som er av høyst variabel infor-
masjonsverdi. Det er forbausende mange som ikke 
har oppdatert oversikt over egne ansatte liggende 
på nettet. Et slags anonymt tilbud med bøker, byg-
ninger og åpningstider, men uten synlig personale. 
Verst er Deichmanske bibliotek i Oslo, der det ser 
ut som Liv Sæteren og et par håndfuller med avde-
lingsledere driver biblioteket og dets 20-30 avdelin-
ger på egen hånd. 

Ett kull har vært lettere enn de andre å lokalisere. 
Det dreier seg om de som i 1976 avsluttet sitt biblio-
tekstudium i Dælenenggata, ved det som den gang 
het Statens bibliotekskole. De hadde sin 25 års jubi-
leumsfest i fjor, og dermed var mye av arbeidet med 
å finne hverandre gjort av kullet selv. Dessuten ser 

det ut til at dette kullet har hatt en del med hver-
andre å gjøre i disse 25 årene også. 

Av de 106 vi vet gikk ut som ferdig utdanna biblio-
tekarer i 1976, er det 3 vi ikke vet noe om og 3 som 
er døde. 100 er altså lokalisert, og det er disse vi har 
sett nærmere på. 4 % av disse er i utlandet. Bare 2 
% jobber i Nord-Norge, og da dreier set seg bare om 
Harstad og Tromsø. 4 % jobber i Sør-Trøndelag, og da 
dreier det seg om Trondheim for alle bortsett fra én. 
Vi får en mistanke om et urbant kull, og teller videre 
nedover kysten:

Av de 16 % som jobber i et vestlandsfylke, er om-
trent halvparten i byer av en viss størrelse. Sør-
landsfylkene og Telemark har få bibliotekarer fra 
1976-kullet, men disse viser også en spredning mel-
lom byer og mindre steder. Altså: Kanskje et gris-
grendt kull likevel?

Når vi ser på hovedstadsområdet blir våre urbane 
mistanker bekreftet til fulle: Hele 49 % av 1976-kul-
let jobber i Oslo, med ytterligere 10 % i Akershus 
og 5 % i Østfold. De 2 % i Buskerud jobber i Dram-
men. De 2 % i Vestfold jobber i Tønsberg. I det store 
indre Østlandsområdet nord for Oslo, finner vi bare 
1 bibliotekar fra 1976-kullet, og vedkommende er i 
Lillehammer.

Hvordan har så dette kullet fordelt seg på type ar-
beidsplasser? Er dette en gjeng idealister fra 70-tal-
let, som vi finner igjen i folkebibliotekene først 
og fremst? Det ser nok ikke slik ut. Bare 28 % av 
76-erne er i dag i folkebibliotek. På landsbasis reg-
ner vi med at i underkant av 35 prosent av bibli-
otekarene er i folkebibliotek. 4 % av 76-kullet er 
i fylkesbibliotek i dag, og det er omtrent som på 
landsbasis. 

Skolebibliotek har 76-erne interessert seg lite for. 
Bare 3 % jobber i bibliotek ved videregående skoler 
eller grunnskoler. På landsbasis er det rundt 8 % av 
oss jobber i disse bibliotekene. 

Hvor blir det av oss?
En første kikk på kullet fra 1976

Hvor mange bibliotekarer er det i Norge? Hvor jobber de? Har 68-erne havnet i folke-
bibliotek, mens 80-tallets jappe-bibliotekarer gikk til private fagbibliotek? Er biblio-
tekarer i skolebibliotekene gjennomgående yngre enn de som jobber i universitets- 
og høgskolebibliotek? Er det de eldre og erfarne bibliotekarene Oslo-området nyter 
godt av, mens distrikts-Norge har gleden av de yngre og dynamiske? Er det noen 
arbeidsplasser som har overraskende mange bibliotekarer ansatt? Er det en tendens 
til at bibliotekarer i økende grad jobber utenfor bibliotek?

Erling Bergan, Redaktør
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1900 bibliotek i Norge har
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Er det i høgskolebibliotekene vi finner flere 76-ere 
enn pro rata skulle tilsi da? Nei faktisk ikke der hel-
ler. Med 9 % av kullet i slike bibliotek, ligger det 
ganske likt med situasjonen på landsbasis. Men uni-
versitetsbibliotekene har dette kullet fått smaken 
på i større grad enn andre. Vi finner 13 % av kullet 
på UB-ene, mens bare 8-9 % av den totale bibliote-
karpopulasjonen befinner seg der. 

Fagbibliotekene i offentlig og privat sektor har på 
landsbasis drøyt 15 % av bibliotekarene, mens det 
er noe mindre andel av 76-kullet i slike bibliotek, 
med 14 %.

Det er likevel i kategorien for andre typer arbeids-
plasser enn disse, dvs. de som ikke jobber i regulære 
bibliotek, at 1976-kullet avviker mest fra landsgjen-
nomsnittet. 15 % av kullet faller i denne kategorien, 
mens bare 5 % er der på landsbasis. Fra 1976-kullet 
finner vi noen i forlag, i arbeid hos fagforbund 
og organisasjoner, i forskning/undervisning, i an-
tikvariat, i ”data-jobber”, i vikarbyrå og en frilans 
konsulent. 

Konklusjonen må vel være at 1976-erne fra Statens 
bibliotekskole, etter 25 år i arbeidslivet, har vist at 
yrket kan brukes til mangt, også for dem som har en 
”eldre” utdanning. De er et mer urbant kull enn den 
totale bibliotekar-populasjonen, og de har en spesi-
elt sterk trang til å bosette seg i Oslo-området. 

Det må også nevnes at 10 % av de som gikk ut 

i 1976 i dag er pensjonert 
eller ikke yrkesaktive. At 
dette er mer enn på lands-
basis, hvor det er rundt 5 
% utenfor arbeidsmarkedet, 
ligger selvfølgelig i sakens 
natur. 
 
Om det er mange fra 
1976-kullet som har markert 
seg i biblioteklandskapet? 
Det avhenger vel litt av hvor 
man følger med. Men frilan-
ser og postliste-debattant 
Anders Ericson skulle være 
et kjent navn for mange. Det 
samme gjelder tidligere BF-
leder Randi Rønningen. Bibliotekforum-redaktør In-
grid Stephensen likeså. I dette kullet finner vi også 
Anne Horn, Ragnar Nordlie, Cecilie Butenscøn Ma-
riri, Bjørn Bringsværd, Wenche Blomberg, Mette Hen-
riksen Aas, Marit Lauten, Ingeborg Motzfeldt, Vigdis 
Gjelstad Jakobsen og Thorbjørn Navelsaker. For å 
nevne noen. Og uten å antyde noe ufordelaktig om 
de som ikke er nevnt.

I de kommende nummer av Bibliotekaren vil vi 
trekke fram andre kull, sammenligne kull, se på ar-
beidsplasser der bibliotekar-antallet nok vil over-
raske mange, lete etter trender og utviklingstrekk vi 
kan ha nytte av i arbeidet framover. Følg med! 

Eksempel på en 
76-er: Anders Eric-
son har vært kon-
sulent i Statens 
bibliotektilsyn i 
mange år, men er 
nå frilans konsu-
lent og skribent.
(Foto: E. Bergan)
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Erling Bergan, Redaktør

Seksjonsdirektør Hans Martin Fagerli ved Høgskolen 
i Oslo åpnet ballet ved å presentere noen hovedfunn 
fra rapporten ”Usikre, dedikerte, engasjerte og dis-
tanserte - Om forventninger og motivasjon blant de 

nye studen-
tene ved 
profesjons-
s tud iene” 
(H iO - r ap -
port 2002 
nr. 12). - 
Studentene 
sier ofte at 
det er noe 
galt med ut-
danningen. 
Men de tør 
ikke spørre: 
Hvem er vi? 
Det er nett-
opp dette 
undersøkel-
sen har sett 
på, sa Fa-
gerli. 

Undersøkelsen fordelte studentenes svar på de fire 
kategoriene som tittelen bygger på: 

- De dedikerte har bevisst valgt sitt profesjonsstu-
dium og vet hva de vil bli i yrkeslivet: For eksem-
pel sykepleier. Bare 15,1 % av studentene tilhører 
denne kategorien. 

- De engasjerte har også en formening om hva de øn-
sker ”å bli”, men det er ikke så klart avgrenset: For 
eksempel de som vet de vil jobbe med mennesker. 
24,8 % av studentene tilhører denne kategorien.

- De distanserte har valgt utdanning som en form for 
kalkulasjon av forholdet mellom innsats og utbytte: 
Kort utdanning, sikra jobb, mindre vekt på innhold 
i jobben. 13,2 % av studentene tilhører denne kate-
gorien.

Spiller vi noen rolle?
Er bibliotekarene utkonkurrerte og inkompetente? Eller er vi revitaliserte og habile? 
Dette ville gjerne Kari Gulbraar ha besvart på sin 60-årsdag i januar. Og hennes ar-
beidsgiver Høgskolen i Oslo bidro ved å gi henne et helt seminar som presang. Med 
ulike utgangspunkt skulle fem innledere bidra til å belyse hvilken framtid biblio-
tekarrollen har. Selv om alle brakte med seg gode talegaver til jubilanten, var det 
innholdsmessige av noe ujamn kvalitet. 53 deltakere lyttet dels interessert og dels 
høflig. Motforestillinger til innlederne var det ikke plass til. Man var jo i selskap.

- De usikre vet heller ikke hva de vil bli ”når de 
blir store”, og var derfor også usikre i valg av stu-
dium. Hele 46,9 % av studentene tilhører denne kate-
gorien.

Fordelingen på disse fire kategoriene gjelder stu-
dentmassen som helhet. For store utdanningsretnin-
ger som lærerutdanning og helsefag er disse tallene 
brutt ned. Men dette har ikke latt seg gjøre for bibli-
otekstudentene, fordi materialet har vært for lite. 
Hans Martin Fagerli tok likevel sjansen på å si at 
bibliotekstudentene i så mange andre sammenhen-
ger samsvarer med studentene på adm/øk, at vi kan 
regne med at det samme ville være tilfellet også i 
dette spørsmålet. Og denne studentgruppa har størst 
andel usikre av alle ved Høgskolen i Oslo. Hele 76 % 
hører til i denne kategorien. Bare 5 % prosent tilhø-
rer kategorien dedikerte. Hvis dette er tilfellet, må 
det regnes som oppsiktsvekkende.  

Heldigvis viser rapporten tall hvor også bibliotek-
studentene er skilt ut, i andre interessante spørs-
mål. For eksempel at bibliotekstudentene er blant de 
som har mest arbeidserfaring og flest andre studier 
bak seg før de begynte ved HiO. De bestemte seg for 
bibliotekstudiet tett oppunder søketidspunktet. De 
er i sterk grad påvirket av mor og far i valg av stu-
dium. De har noe lavere forventning til om studiet 
vil bli interessant, enn gjennomsnittsstudenten ved 
HiO. De har lavere forventning til studieinnsats enn 
gjennomsnittet. Og de skiller seg klart ut som den 
studentgruppa som i størst grad forventer å slite 
med stor gjeld ti år etter studiet. 

Etter å ha fått disse interessante tallene på bordet, 
var det klart for hovedbibliotekar Tove Pemmer 
Sætre ved Høgskolen i Bergen. Under tittelen ”Den 
profesjonelle og autonome bibliotekar”, dro hun per-
spektiver fra hovedoppgaven sin, som åpenbart er 
et viktig grunnlag for den nye bibliotekutdanninga 
i Bergen. Hun argumenterer for at bibliotekpedago-
gikk må bli et nytt fagfelt i bibliotekutdanninga, at 
pedagogisk teori kan gi en ny innfallsvinkel til bi-
bliotekarenes praksis. Hennes autonome bibliotekar 
er en som stadig ser kritisk på og videreutvikler sin 

Kari Gulbraar er 
stadig vekk re-
vitalisert og på - 
drivende i bibli-
otekutviklinga i 
Norge. Som 60-års 
presang fra Høg-
skolen i Oslo fi kk 
hun et seminar om 
bibliotekarrollen: 
”Utkonkurrerte og 
inkompetente eller 
revitaliserte og ha-
bile?” Det er gan-
ske vitalt å be om 
tanker i stedet for 
ting når et rundt 
år passeres! (Foto: 
E. Bergan)
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yrkesrolle, ikke sitter fast i en praksis med begrun-
nelse at arbeidet alltid har vært utført på en viss 
måte. 

Men hovedbudskapet hennes er: Veiledningsaspek-
tet ved bibliotekarrollen, og kanskje spesielt kol-
legabasert veiledning. ”Kanskje vi burde satse mer 
på dette, som realistiske mentor-ordninger. Kanskje 
vi burde lage et system ut av det”, sa hun blant 
annet. 

I Tove Pemmer Sætres gjennomgang av sitt biblio-
tekpedagogiske ståsted, savner jeg eksempler. Hver-
dagslige eksempler, og gjerne mange av dem. Når 
hun presenterer modeller er det også uklart om 
hun kan underbygge dem med egen eller andres 
forskning, evt. med eksempler som vi kjenner til. 
Når hun f.eks. presenterer som et normative pre-
miss at vi trenger ”Sterk statlig politikk kombinert 
med desentralisert styring”, høres det mer ut som 
synspunkter fra en bibliotekpolitiker enn fra en 
bibliotekpedagog. 

Et gjennomgående trekk ved Sætres presentasjon er 
også en viss faglig uklarhet. Når hun f.eks. sier at 
”fagorientert og elevsentrert pedagogikk” er en del 
av bibliotekarrollens deskriptive kunnskap, blir det 
hele for utydelig. Det er bekymringsfullt at den fag-
lige primus motor for den nye bibliotekutdanninga 
i Bergen ikke er mer presis i måten hun omgås be-
greper og kategorier. Men det skal sies at hun i 
hvert fall i avslutningsdelen sin sa klart fra om hva 
som kom: ”Dette er ikke vitenskapelig. Men biblio-
tekarer pleier å kjenne seg igjen”, sa hun før hun 
presenterte en modell for å se på bibliotekarens pe-
dagogiske profil: Vil den enkelte bibliotekar regne 
seg som tilrettelegger, agitator, alliansebygger eller 

veileder? Eller kanskje som noe av hvert, spurte hun, 
og fikk som bestilt: Gjenkjennende nikk. 

Bibliotekdirektør Helge Salvesen ved Universitetet 
i Tromsø skulle foredra over temaet ”Kompetanse i 
fremtidens bibliotek”. Han brukte anledningen til å 
gi en grei gjennomgang av en del utfordringer bi-
bliotek står overfor. Her skal jeg bare trekke fram 
noen viktige poeng han kom med: Forutsetninga for 
en god bibliotekframtid er vår evne til å tilføre mer-
verdi til informasjonsbegrepet, sa han. Tilgjengelig-
het er et eksempel på en vesentlig merverdi. Vi må 
sette brukeren i sentrum, sa han. Og så la han vekt 
på at biblioteket ikke bare måtte formidle informa-
sjon, men også bearbeide informasjon. Vi må komme 
inn på produksjonssida, sa han og dro linjene til-
bake til rollene som oldtidens Alexandria-bibliotek 
hadde. 

Men utfordringen for bibliotekene vil hovedsakelig 
ligge i pedagogikken, presiserte Salvesen. Det klare 
skillet mellom tradisjonelle undervisningsmiljø og 
servicetjenester, som f.eks. bibliotek, vil bli utvis-
ket, hevdet han. Bibliotekpersonalet blir i større 
grad involvert i undervisningsoppgaver. Biblioteket 
som læringsarena hadde han stor tro på. 

Så hadde seminararrangørene hentet inn to svenske 
innledere. Den første var utbildningssamordnare 
Christina Tovoté ved Stockholms Universitet, som 
snakket om ”Information Literacy - Pedagogisk ut-
maning och nordiskt samarbete”. Hun presenterte 
aktiviteter ved universitetene i Stockholm og Malmø, 
og beskrev deretter nye studenttyper: Den utra-
disjonelle, den gamle, den fjerne og den instru-
mentelle. Den 
siste er den som 
går rakt gjen-
nom studiet. Og 
hva skjer med 
”dannelsen” da, 
spurte hun og 
antydet at bi-
blioteket nett-
opp kan spille 
en dannelses-
rolle overfor de 
instrumentelle 
studentene. 

Tovoté la vekt på 
den nye pedago-
giske rollen som 
bibliotekarer får. 
De må være syn-
lige, spille en 
viktig rolle, ta 
ledelsen. De må 
bygge team og delta i samarbeid i forhold til miljø 
utenfor biblioteket. Undervisning i informasjons-
kompetanse skal ikke være noe man gjør ved siden 
av det ordinære bibliotekarbeidet. Å markedsføre sin 
”nye” rolle kan være en gylden sjanse for biblioteka-
rer, hevdet hun. 

Hun kunne videre fortelle om et Nordic Information 

- Forutsetninga for 
en god bibliotek-
framtid er vår evne 
til å tilføre mer-
verdi til informa-
sjonsbegrepet, sa 
Helge Salvesen. 
(Foto: E. Bergan)

- Undervisning i informasjonskompetanse skal 
ikke være noe man gjør ved siden av det ordinære 
bibliotekarbeidet. Å markedsføre sin ”nye” rolle 
kan være en gylden sjanse for bibliotekarer, hevdet 
Christina Tovoté. (Foto: E. Bergan)
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� Literacy Institute som 
er under etablering. 
Det vil bli et virtuelt 
institutt, med forank-
ring i alle de nordiske 
land. Norsk deltaker 
i initiativet så langt 
er Thor Klaveness. In-
stituttet vil arbeide 
på fire områder: Som-
merskoler (den første 
17.-28. juni 2002), noe 
de kaller ”Creating 
Knowledge”, standar-
der og retningslinjer 
for informasjonskom-
petanse og en web-
site. 

Mot slutten stilte 
Christina Tovoté noen 
retoriske spørsmål: Har 
bibliotekarer monopol 
på informasjonskom-
petansen? Forstår 
bibliotekarer hva in-
formasjonskompetanse er? Tar vi ledelsen i dette 
spørsmålet? Bygger vi team? Hvem er vi egentlig til 
for? Hun avsluttet med å fortelle at hennes magis-
teravhandling dreidde seg om å forklare hva infor-
masjonskompetanse er - til ikke-bibliotekarer. Og 
det var vanskelig, sa hun med ettertrykk.

Dagens andre svenske har 
snakket for norske for-
samlinger før. Det gjør 
ikke stoffet hennes min-
dre viktig eller aktuelt. 
Førstebibliotekar Agneta 
Lantz ved Linköpings 
universitetsbibliotek for-
talte at hun alltid har hatt 
én fot i bibliotekverden 
og én i den pedagogiske 
forskningsverden. ”I bi-
bliotekpraksisen forenes 
dette”, sa hun, og la til at 
hun følte seg heldig som 
kunne jobbe med nettopp 
dette. Til daglig leder hun 
det som heter Centrum 
för biblioteks- och IT-pe-
dagogik ved Linköpings 
universitetsbibliotek. 

Agneta Lantz tok ut-
gangspunkt i de nye 
kravene som stilles i ar-
beidslivet, til det fakta-
grunnlaget som trengs for 
å løse problem. Ingen kan 
fortelle oss hvilke avgjø-
relser vi bør ta i jobbsam-
menheng, det må ligge 
egne personlige analyser 

bak. Arbeidstakerne må i større grad selv kunne 
ta initiativ til forandringer. Vi må løse mer kom-
plekse problem. Vi trenger intellektuell fleksibili-
tet. Og dette er evner som trengs hele yrkeslivet ut! 
Arbeidstakere må i større grad enn før være ”selv-
drevne”.

Disse endrete vilkårene i arbeidslivet slår tilbake på 
utdanningene. Det stilles nye krav til utdanningene 
for å møte disse nye behovene i arbeidslivet. Evne til 
fornyelse må læres, fleksibilitet må læres. Studen-
tene må forholde seg til en internasjonalisert verden 
med aksellerert kunnskapstilvekst. Og dette tvinger 
oss til å forholde oss til læring livet ut. Og mye av 
den kompetansen som trengs kan samles i begrepet 
Information Literacy, eller informasjonskompetanse, 
sa Agneta Lantz. 

- Det er nødvendig å sette opp informasjonskompe-
tanse som et utdanningsmål på alle nivå, sa Lantz. 
Dette må tas på alvor. Og hun så det som viktig at 
vi delte disse målene med flere. - Den nye informa-
sjonsteknologien spiller opp i hendene på bibliote-
karer, sa hun, og utfordret oss til å reflektere langt 
mer i vårt daglige arbeid enn vi gjør i dag: Hva gjør 
vi? Hvorfor gjør vi det? Vi må ransake nuet og skape 
fremtiden, i følge Agneta Lantz.

Hun gikk deretter gjennom en del av den pedago-
giske tenkningen som må til. Om elevaktive læ-
ringsformer, om bevegelsen fra undring til læring, 
om bruken av autentiske kontekster, osv. Før hun 
igjen trakk trådene tilbake til bibliotekarrollen. For 
akkurat som vi vil at lærerne i undervisninga skal 
gå fra å presentere ferdige løsninger til å støtte 
egen problemløsning, må vi bibliotekarer avstå fra å 
vise hvor gode informasjonssøkere vi er. Vi har også 
en pedagogisk rolle, i å la elever og studenter selv 
bevege seg mot informasjonskompetanse, med den 

- Den nye informasjonsteknologien spiller opp i hendene på bibliotekarer, sa 
Agneta Lantz, og utfordret bibliotekarer til å refl ektere langt mer i vårt daglige 
arbeid enn vi gjør i dag: Hva gjør vi? Hvorfor gjør vi det? Vi må ransake nuet og 
skape fremtiden, sa hun. (Foto: E. Bergan)

Konsulenten som vår tids profet: Jeg kan 
vitne om bibliotekets fortapelse! For jeg har 
sett det! Dommedag nærmer seg! Men det er 
håp for bibliotekarene, hvis dere følger den 
rette vei. Vend om! Osv. Konsulenten denne 
gang representert ved Karl Kalseth. (Foto: 
E. Bergan)
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samme pedagogiske tenkningen bak som vi forven-
ter at lærerne skal ha. Vi må ikke ta fra studentene 
muligheten for egen læring, ved å briljere med vår 
informasjonskompetanse. 

Som en tankevekkende liten avslutningsreplikk, 
hevdet Agneta Lantz at vi bibliotekarer har minst 
like mye å lære som studentene, nemlig å lære dem 
å lære. Dermed hadde hun bidratt til refleksjoner 
hos tilhørerne, noe som var en viktig hensikt med 
hennes bidrag. Flott levert.

Så kom konsulenten Karl Kalseth som siste innleder. 
Han skal i følge seg selv være provoserende. Han 
skal i følge seg selv ha sett framtiden lenge før vi 
andre hadde hørt at noe slikt fantes. Han forrettet 
om sitt syn på dommedag, gjennom lignelsen om 
at Hydros nedlagte bibliotek var forvarselet om at 
alle bibliotek vil bli nedlagt. Sannelig, sannelig sier 
jeg eder, sa han ikke, men det hørtes likevel slik 
ut. Kom til mitt konsulentbyrå og la dere organisa-
sjonsendres før dere ender i evig fortapelse, sa han 
ikke, men det var det jeg syntes jeg hørte. 

Jeg følte meg hensatt til den sekvensen i filmen 
”Life of Brian” der alle profetene står på rad og 
rekke i Jerusalems gater og prøver å få oppslutning 
om sine ”syn”. En fornøyelig sak. I vår profane tid 
er det konsulentene som står på rad og rekke og for-
teller at de har sett elendigheten, de har sett veien 
fram og de har tilbud om å leie oss andre på den 
rette sti.

Men Karl Kalseth hadde et poeng som kan fortjene 
diskusjon: Bibliotekarene har en framtid, selv om 
bibliotekene ikke har det. Men for å få en god disku-
sjon om dette må vi nok ta et annet utgangspunkt 
enn Hydros forhenværende bibliotek. For der den 
virtuelle tjenesten raskt tok over for det fysiske til-
budet i Hydro, spiller ”rommet” en annen rolle for de 
fleste andre bibliotek. Det lukter ikke mye fortid av 
de fysiske bibliotekene i f.eks. undervisningssekto-
ren. Men det gjør det kanskje av den 80/90-tallsba-
serte konsulentbransjen?

Dessverre ble det ikke an-
ledning til polemikk under 
Kari Gulbraars seminaris-
tiske bursdagsfeiring. Det 
var synd. Ettersom endring 
i læringsformer var et viktig 
gjennomgående tema, noe 
som bibliotekarer i større 
grad må forholde seg til, 
noe som bidrar sterkt til 
å ”revitalisere” oss som yr-
kesgruppe, er det nok en 
gang synd å måtte obser-
vere at formen ikke står i 
stil med innholdet når bi-
bliotekarer møtes. 

Kari Gulbraar er stadig vekk 
revitalisert og pådrivende i 
bibliotekutviklinga i Norge. 

Hun var aktiv som bibliotekstudent, som lærer på bi-
bliotekutdanninga, i høgskolebibliotekmiljøet, som 
den leder av prosjektgruppa som fikk Bibliotekarfor-
bundet på beina, som initiativtager til Grace Lema 
Foundation i NBF, og som nestleder i NBF for tida. 
Verden beveger seg rundt Kari Gulbraar. Gratulerer, 
og vel overstått! 

Kari Gulbraar fi kk et 
godt arrangert og 
tidvis tankevekkende 
seminar til seksti-
årsdagen sin. Og fôr 
for magen fulgte fôr 
for tanken. (Foto: E. 
Bergan)
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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

y-å
Yrkesrettet attføring 
er opplæring og tre-

ning av arbeidssøkere med varig nedsatt arbeids-
evne eller vesentlig begrensede muligheter ved valg 
av yrke eller arbeidsplass slik at de kan skaffe seg 

arbeid, eventuelt hjelp til arbeids-
takere til å beholde jobben. Det er 
det enkelte arbeidskontor som vur-
derer og (eventuelt) innvilger søk-
nader om yrkesrettet attføring. Se 
også omskolering. 

En yrkesskade er 
en skade som 

oppstår under arbeid, i arbeidstiden 
på arbeidsstedet. 

Alle arbeidsgivere i 
Norge plikter å tegne 

yrkesskadeforsikring til dekning av yrkesskade og 
yrkessykdom for alle sine ansatte, enten de arbei-
der heltid eller deltid. Forsikringen skal gi rett til 
full erstatning uten hensyn til om noen har skyld 
i skaden og skal dekke tapt lønn og merutgifter 
som egenandeler ved legebesøk, behandling og lig-
nende. Staten er unntatt fra forsikringsplikten og 
Justisdepartementet kan gi tillatelse til at også 
kommuner eller fylkeskommuner unnlater å tegne 
yrkesskadeforsikring. Reglene finner man i Lov om 
yrkesskadeforsikring. 

Betegner endringer i ta-
riffavtalen og hva disse 

koster arbeidsgiveren totalt.

En stilling som en arbeids-
taker besitter i en på for-

hånd bestemt periode. Se Arbeidsmiljøloven § 58 a, 
pkt.d. 

Dette er den samlede lønnen en ar-
beidstaker oppnår i løpet av ett år 

ut fra normallønn. Variabel overtidsgodtgjørelse og 
andre tilleggsytelser er ikke inkludert. 

Årslønnsvekst er gjennom-
snittlig vekst i lønn fra det ene 

året til det andre. Veksten kan skje gjennom endrin-
ger i lønnsregulativet, sentrale justeringer, lokale 
forhandlinger og ansiennitetsopprykk. Lønnsøkning 
som skyldes at det inndras stillinger og opprettes 
nye som er høyere lønnsplassert virker også inn 
på årslønnsveksten. Fordi årslønnsveksten har så 
mange komponenter kan årslønnsveksten øke uten 
at det er gitt sentrale tillegg. 

Et årsverk er den samlede arbeidstid i 
en hel stilling i løpet av et år, dvs. 1733 
timer

Yrkesrettet attføring

Yrkesskade 

Yrkesskadeforsikring 

Økonomisk ramme 

Åremålsstilling 

Årslønn 

Årslønnsvekst 

Årsverk 
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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

Februar

Mars



Bibliotekaren        Nr 2/200218

Nærmer du deg pensjonsalderen?
Til deg som er med i Bibliotekarforbundet og nærmer 
deg pensjonsalderen: Vi ønsker at fortsatt står som 
medlem! Kontingenten til BF blir kraftig redusert den 
dagen du går av med pensjon, og utgjør da bare kr. 
250,- pr år. (Det er faktisk mindre enn det koster å abon-
nere på Bibliotekaren i et år!) Som den erfarne og vik-
tige ressurspersonen du er, ønsker vi å beholde deg 
som medlem i BF. 

Bm. Alder ingen  hindring. 

”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 annonsepriser på 
side 2, eller ring redaksjonen på 57 82 07 65. Neste 
gang du skal lyse ut en ledig stilling kan du trygt ta kon-
takt med oss!

Ledig stilling?
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BIBLIOTEKAR VED MUSIKKBIBLIOTEKET

Kulturavdelingen er en av to voksenavdelinger ved biblio-
teket. Avdelingen omfatter skjønnlitteratur, musikkbibliote-
ket, innvandrerbiblioteket, oppsøkende bibliotekvirksomhet 
og Madla filial. I tillegg omfatter kulturavdelingen fagområ-
dene kunst, litteratur og språk.
 
Musikkbiblioteket er en integrert del av kulturavdelingen. 
Musikkbiblioteket skal i perioden 2000-2003 arbeide med 
prosjektet ”Ungdom i brukerråd i musikkbibliotek”. Prosjek-
tet har fått økonomisk støtte fra Stavanger kommune og 
Statens bibliotektilsyn. 

I musikkbiblioteket er det ledig en fast 100% stilling som 
bibliotekar I.

Arbeidsoppgaver for ledig stilling vil bestå i registrering, 
bestandsstyring, skrankevakter samt formidling knyttet til 
prosjektet. 

Vi ønsker oss en musikkinteressert bibliotekar som liker å 
jobbe selvstendig i ett hektisk og engasjert miljø.

Kontaktperson: Avd.leder kulturavdelingen Anne Torill 
Stensberg Lura, tlf 51 50 71 57 
eller e-post:anne.torill@stavanger.kommune.no

www.musikkbiblioteket.no

Stavanger bibliotek er en integrert del av Sølvberget, Stavanger kulturhus. Sølvberget er fra 19.2.2001 et kommunalt 
foretak i Stavanger kommune. Biblioteket har et høyt aktivitetsnivå, med over 750 000 besøkende pr år. Biblioteket har en 
sentral rolle i Stavangers arbeid med litteratur, internasjonale spørsmål og ytringsfrihet. Stavanger bibliotek er et bibliotek 
i utvikling, vi driver flere store prosjekter og er et arbeidssted med store muligheter for egenutvikling i et faglig og kreativt 
miljø.

BIBLIOTEKAR 50%  MED ANSVAR FOR 
MILJØBIBLIOTEKET

Miljøbiblioteket ble etablert i 1995 og er en del av fakta-
avdelingen ved Stavanger bibliotek. Faktaavdelingen er et 
fagbibliotek for voksne med bl.a. områdene filosofi, reli-
gion, juss, medisin, teknikk og historie. Faktaavdelingen 
har dessuten ansvaret for fjernlån og for en aktiv lokalhis-
torisk samling. Avdelingen har et godt tilbud når det gjelder 
tidsskrift, leseplasser og søk i Internett for publikum.

Det er ledig en halv fast stilling med ansvar for faktaavde-
lingens miljøbibliotek. 

Stillingen omfatter ansvaret for drift og utvikling av miljøbi-
blioteket og tilhørende nett-tilbud til publikum. Bibliotekaren 
har også ansvaret for å samarbeide med lokale miljøvern- 
organisasjoner. Det forutsettes at bibliotekaren kan være 
med på å tenke nytt i forhold til miljøriktige valg på arbeids-
plassen.

Vi ønsker en bibliotekar som kan være en aktiv formidler, 
som er engasjert, kan begeistre og være innstilt på samar-
beid. Registrering og skrankevakter inngår i stillingen. 

Kontaktperson: Avd.leder Inger Johanne Rosland, tlf. 51 50 79 49 
eller e-post: hanne.rosland@stavanger.kommune.no

Felles for begge stillingene:

Lørdag-, søndag- og ettermiddagsvakter etter fast vaktplan må påregnes.

Det kreves eksamen fra Høgskolen i Oslo, avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag eller annen tilsvarende 
bibliotekfaglig utdanning. 

Det blir lagt vekt på personlig egnethet.
 
Stillingene er ledige fra 1. april 2002 og er lønnet som Bibliotekar I i kode 7593, ltr. 30-33. 
Søknadsfrist: 01.03.2002.

Kopier av attester og vitnemål samt en kortfattet CV (maks. 1 A4-side) sendes til:
Daglig leder, Sølvberget KF, Postboks 310/320, 4002 Stavanger.
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7. – 8. februar: Barnelitteraturkonferanse. 
                      Tema: Fantastikk og fascinasjon!

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

8. mars:        Tegneserier på kvinnedagen.

14.-15. mars: Bibliotekarbeid i et flerkulturelt samfunn. I 
samarbeid med Det flerspråklige bibliotek, 
Deichmanske 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
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 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
                                   

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.



Sitatet:

B-blad
Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

”I dag vil vi utstede vandelsattest for ualminnelig tålmodighet, fremragende service og fin atferd. Pluss beroligende 
atmosfære. Hvem som er fortjent den positive karakteristikk?  Bibliotekarene. De meget kompetente veiledere som 
lever sitt liv mellom bokreoler, bak PC-verktøy og innenfor informasjonspulter. Du finner dem i byens offentlige bibli-
otek midt i Strømgaten og rundt om i skolehus, på bokbåter og i bokbusser der opplevelser samles mellom permer 
og etter hvert også på skjermer. Uansett hva du søker: De tjenende ånder utviser en yrkesstolthet i sin oppdager- og 
oppdragergjerning som er et særsyn i dagens arbeidsliv. Om dine ønsker er vagt formulerte, boktitlene gjetninger og 
forfatternavn uklare, så nekter de bibliofile entusiastene å gi opp sitt detektivarbeid. De dukker ned mellom hyller, inn 
i arkivene og søker seg gjennom flimrende filer inntil lykketreffet gir uttelling. Og sant å si lurer vi på hvem som er 
mest tilfreds når det blir bingo. ”

PS-spalta på Bysiden i Bergens Tidende 17. januar 2002


