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Lederen har ordet

�

YS vedtok sitt inntektspolitiske policydokument ved hovedtariffoppgjøret 2002 på inntektspolitisk 
konferanse den 6.februar. Dokumentet er et resultat av en prosess der alle YS-forbundene, Bibliotekar-
forbundet inkludert, har levert inn premisser, diskutert og endelig vedtatt generelle føringer som skal 
danne et felles grunnlag for forbundenes og forhandlingsutvalgenes videre agering i forhold til hoved-
tariffoppgjøret våren 2002. 

Dokumentet skisserer hvilke utfordringer YS ønsker å dra opp som bakteppe for årets oppgjør, og er 
interessant lesning både med tanke på hvilke føringer YS tenker seg lagt inn i oppgjøret, men også 
som en peilepinne i forhold til de generelle lønnspolitiske og samfunnsøkonomiske vurderinger som er 
rådende i vår nye hovedorganisasjon.

Inntektspolitisk policydokument oppsummerer at YS og de tilsluttede forbund og seksjoner har fulgt 
opp moderasjonslinjen ved de seneste tariffrevisjoner. Men at: ”…Erfaringene fra de siste års oppgjør 
peker i retning av at moderate sentralt fastlagte generelle tillegg ikke er tilstrekkelig for å holde lønns-
veksten på et nivå som er forenelig med målet om full sysselsetting og rimelig fordeling mellom grupper 
av lønnstakere.”

Videre slår dokumentet fast at:
”...Det er særlig overenskomstområder med overveiende sentralt fastsatte reguleringsbestemmelser som er 
tapere i den tradisjonelle forhandlingsmodellen”. Hvilket innebærer at ansatte i offentlig sektor, og da 
spesielt kommunesektoren, er tapere av de siste års oppgjør, noe også tallmaterialet i policydokumentet 
bekrefter. Det går fram kommuneansatte fikk en økning i kjøpekraft for årene 2000 og 2001 som i kroner 
utgjør halvparten av det de ansatte i industrien fikk. Der arbeidere og funksjonærer i industrien fikk om 
lag 6.600 kr i økt kjøpekraft, er tallet for kommuneansatte på 3.000. Statstilsatte fikk ca 5.000 kr i økt 
kjøpekraft. Den gjennomsnittlige kjøpekraftutvikling i samfunnet generelt var på 5.700 kroner.

Lønnsutviklingen de seneste årene har altså gitt et betydelig etterslep for arbeidstakere i offentlig sektor 
generelt, og kommuneansatte spesielt.

Når overenskomstområder med overveiende innslag av sentralt fastsatte reguleringsbestemmelser så tydelig 
har blitt lønnstapere de seneste årene, er dette ifølge YS ikke nødvendigvis på grunn av selve forhandlings-
ordningen. Men skyldes mer begrensede økonomiske handlefrihet arbeidsgivere disse overenskomstområ-
dene er underlagt i form av trange lønnsbudsjetter i stat og kommuner. Arbeidsgivere i privat sektor er ikke 
på samme måte underlagt stramme økonomiske rammer. 

Inntektspolitisk policydokument slår allikevel fast at det er behov for større innslag av lokal lønnsdannelse 
innenfor enkelte tariffområder. Men sier videre: ”..forskyvinger mot større innslag av lokal lønnsdannelse vil 
fra YS sin side bli møtt med et krav om at fagforeningene får reelle virkemidler for konfliktløsning lokalt”

YS ønsker altså å gi rom for omlegginger av det tradisjonelle forhandlingssystemet som gir større mulighet 
for lokal lønnsdannelse, noe Bibliotekarforbundet også har vært opptatt av, men ønsker samtidig å sikre seg 
muligheter for konfliktløsning blir en reell og blir forankret i på det nivå forhandlingene foregår. 

Det er i KS-sektoren vi særlig kan forvente at diskusjoner omkring en forskyvning av lønnsdannelsen fra å 
ha en relativt stor vekt på sentrale oppgjør mot større vekt på lokal lønnsdannelse blir en del av oppgjøret. 

YS er fornøyd med viktige endringer i skattesystemet som at økningen i minstefradraget for 2002 øker, og 
ser på økningen i toppskattegrensen fra 289.000 i 2001 til 320.000 i 2002 som en delvis innrømmelse for YS 
sitt krav om at vanlige inntekter ikke skal betale toppskatt. Man vil imidlertid ikke akseptere at endringer 
i personskattene for 2002 og 2003 skal få betydning for lønnsoppgjøret i avtaleperioden 2002-2004.

Avslutningsvis ramser dokumentet opp YS krav og anbefalinger ved hovedtariffoppgjøret 2002, der man slår 
fast en del av de punkter som er ramset opp tidligere i dokumentet, samt at faglige og sosiale rettigheter 
ikke skal svekkes; herunder sykelønnsordningen, avtalefestet pensjon og et mer rettferdig skattesystem. 
Videre etterlyses et sterkere fokus på sysselsetting, herunder at det iverksettes tiltak for å sikre rekrut-
tering til sektorer som i dag mangler arbeidskraft.

YS ønsker også nye reformer som skal se på mer fleksible arbeidstidsordninger for småbarnsforeldre, og ber 
om at det settes i verk arbeid for å gjøre EVU-reformen til en realitet.

Monica Deildok
Forbundsleder
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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

I forhold til lønn og lønnsutvikling er kommunean-
satte trukket særlig fram som en gruppe som har blitt 
hengende etter og som spesielt må tilgodesees ved 
dette oppgjøret. Dette ser jeg på som meget positivt. 
Bibliotekarforbundet skal om en drøy måned ut i et 
hovedtariffoppgjør hvor vi skal forhandle for alle våre 
medlemmer i alle sektorer. Det er allikevel ingen tvil 
om at KS-sektoren er viktig for oss, det er heller ingen 
tvil om at det er denne sektoren som i særlig grad har 

blitt hengende etter når det gjelder lønnsutvikling.

Det er derfor godt at vi har en hovedorganisasjon 
som poengterer dette så tydelig i sitt inntektspoli-
tiske policydokument foran et oppgjør. Så gjenstår 
det å se hva som skjer

YS inntekstpolitiske policydokument ligger på  
www.ys.no. 

Gjensidiges konvertering av våre medlemmer fra 
våre lister til eget system har ikke i alle tilfeller 
vært like vellykket. Dersom du ikke har mottatt inn-
betalingsblankett på innboforsikringen din ennå, 

Monica Deildok, Forbundsleder

Melding om forsikring:

er det grunner til å tro at de ikke har greid å over-
føre deg. Ta i så fall kontakt med  Gjensidige, og få 
dem til å tegne ny forsikring til YS-rabatt for deg. 

YS og NITO er enige om at lønn for de grupper som 
ønsker det skal kunne forhandles lokalt i kommunal 
sektor. Organisasjonene har derfor inngått en sam-
arbeidsavtale for å få til endringer av avtaleverket i 
vårens lønnsoppgjør. 

- Lønnsutviklingen i kommunesektoren har vært 
betydelig svakere enn for øvrige deler av norsk ar-
beidsliv. Det er derfor nødvendig å tenke nytt. En 
mer desentralisert lønnsdannelse vil kunne bidra til 
en mer dynamisk lønnspolitikk i kommunene, sier 
Randi Bjørgen, leder i YS. Hun understreker imidler-
tid at de grupper som fortsatt ønsker at hoveddelen 
av lønnsutviklingen skal skje sentralt også må gis 
mulighet for det.

Organisasjonene har inngått et gjensidig forplik-
tende samarbeid om utvikling av felles krav og felles 
opptreden overfor Kommunenes Sentralforbund (KS) 
og Oslo kommune i forbindelse med hovedtariffopp-
gjøret i 2002. John A. Haugen, president i NITO, for-
venter at samarbeidet vil styrke de kreftene som 
ønsker en annen lønnspolitikk i kommunesektoren. 

– Her har NITO, YS, Akademikerne og KS felles in-
teresse og målsetning i å ansvarliggjøre kommunale 
arbeidsgivere. Dagens avtaleverk er uegnet til å løse 
problemene med å rekruttere og beholde den kompe-
tansen som er nødvendig for å takle utfordringene 
i kommunesektoren. Vi som organisasjon tar nå an-
svar for situasjonen ved å inngå dette samarbeidet 
med YS, sier NITOs John A. Haugen. 

YS og NITO samarbeider i kommunesektoren

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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Stine Fjeldsøe, Leder i Troms BF

Hemmelig lønn hindrer 
likelønn

Likestillingsombudet steiler over 
Datatilsynets tolkning av person-
opplysningsloven. De  mener det 
må være mulig å fi nne ut hva kol-
leger tjener. - Vi er bekymret. Åpen-
het om lønnsopplysninger er selve 
grunnpilaren i likelønnsarbeidet. 
Uten at man vet hva kollegene 
tjener har man svært begrensede 
muligheter til å vurdere om man 
kan være utsatt for kjønnsdiskrimi-
nering ved lønnsfastsettelsen, sier 
nestleder i Likestillingsombudet Lars 
Christensen til Dagsavisen. 

Han vil nå spørre Datatilsynet om de 
har tatt hensyn til konsekvensene 
for likelønnsarbeidet. Det er en frykt 
blant arbeidstakerorganisasjonene at 
hemmelige lønnslister vil gjøre lønns-
forhandlingene vanskeligere. Uten 
innsyn i lønnen til andre forbund eller 
uorganiserte mister fagforeningene 
sammenligningsgrunnlaget. I tillegg 
kan de ikke kontrollere om alle får de 
rettighetene som forhandles fram. 
Muligheten til å vise til kollegers 
lønn er også eneste mulighet til å 
kreve retten til likelønn. 

Resultatet av Datatilsynets lovtolk-
ning kan bli at personer som frykter 
at deres lønn er fastsatt i strid med 
likestillingsloven må ta saken opp 
med Likestillingsombudet – uten å 
vite sikkert at mistanken stemmer. - 
Ombudet har full innsynsrett i slike 
opplysninger. Men terskelen for å 
ta opp saker kan selvsagt bli mye 
høyere når man ikke vet om man har 
en sak eller ikke, sier Christensen.

Edruelig Bjørndalen 

Årets tariffoppgjør kan vise seg å 
bli annerledes enn vanlig i mange 
henseende. Men starten kan bli 
etter kjente toner. Først ute er 
verkstedsoverenskomsten, som Fel-
lesforbundet forhandler med Tekno-
logibedriftenes Landsforbund om. Så 
kommer resten av privat sektor, med 
offentlig sektor i neste runde. Om 
man da ikke regner med sykepleiernes 

Efter at have gjort en aftale med Institutt 
for Dokumentasjonsvitenskap god tid i for-
vejen, mødte Synnøve Baustad og jeg op på 
Universitetet i Tromsø fredag 1. februar 2002. 
Målet var at møde bibliotekkundskabstuden-
terne og naturligvis verve flest mulige nye 
medlemmer. P.g.a. af vores “indre spændning” 
var vi ude i god tid for at forberede os og for 
at “rigge” os til. Vi fik derfor mulighed til at 
snakke med studenterne, før vi skulle starte 
vores presentation.

“Desværre” viste det sig, at denne dag var den 
aller sidste forelæsningsdag for studenterne, 
inden de skulle ud i en 6 ugers praksisperi-
ode. En del studenter havde derfor allerede 
rejst fra Tromsø, og opmødet betod derfor af 
12 studenter ud af 25. Af de 12 studenter var 3 af dem unge 
mænd. Efter at have presenteret os selv, fortalte vi om Bi-
bliotekarforbundet og dets korte historie. Dette indbefattede 
blandt andet information om forbundets opbygning med fyl-
keslag og et centralt styre, at vi netop er gået ind i YS og at de 
lokale forhandlinger er noget som vi prioriterer højt.

Det var tydeligt at in-
formationen om “Biblio-
tekaren” også blev lagt 
mærke til af studen-
terne. En del er færdi-
guddannet våren 2002, 
og er derfor på udkik 
efter arbejde. “Bibliote-
karen” vil derfor komme 
godt med. 

Efter denne informati-
onsrunde på ca. ½ time 
delte vi ud diverse ma-
teriale som bestod af in-
dmældningsskemaer, 
BF-penner og BF-brosy-
rer. Den næste halve 
time gik med til at snakke med studenterne og svar på deres 
spørgsmål. 

Da vi begyndte at nærme os afslutningen, gjorde vi os klare 
til at tage imod eventuelle nye BF-medlemmer. Vi håbede na-
turligvis på, at flest mulige var blevet overbevist om, at med-
lemskab i Bibliotekarforbundet er en positiv ting. Ikke mindre 
end 8 sagde “ja” til Bibliotekarforbundet og mældte sig ind på 
stedet. Dette synes vi var kanon godt, og vi kunne derfor for-
lade Universitetet med en rigtig god følelse. Der er ingen tvivl 
om at vi skal tilbage til næste semesterstart! 

Studenterne sagde “ja” 
til Bibliotekarforbundet

Sammen med 
Synnøve Baustad 
(til høyre på bil-
det) gjorde Stine 
Fjeldsøe en god 
jobb med å presen-
tere BF for biblio-
tekfag-studenter 
i Tromsø. 8 av 12 
frammøtte meldte 
seg inn! (Foto: 
Stine Fjeldsøe)

“Bibliotekaren” 
blir studert av 
to kommende bi-
bliotekarer fra 
Tromsø. (Foto: 
Stine Fjeldsøe)
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Erling Bergan, Redaktør

”tjuvstart” i NAVO-oppgjøret som 
årets første forhandlingsoppgjør. 

Fellsforbundets leder Kjell Bjørndalen 
uttaler til Klassekampen at en ikke 
trenger store tillegg for å få til 
kjøpekraf tsforbedr ing ved årets 
oppgjør. Han ønsker seg et ”edruelig 
tariffoppgjør”. - Med den utviklinga 
som er i skatter og avgifter skal 
det ikke mye til å få en kjøpekrafts-
forbedring, sier forbundslederen. 
Med dette sier han seg enig med 
NHO-økonomene som mener at i år 
blir det kjøpekraftsforbedring uten 
lønnstillegg.

- Jeg ser at enkelte grupper krever 
lønnstillegg på 50.000 kroner i året. 
Dette er helt hinsidige krav. Jeg 
skulle likt å se den arbeidsgiveren 
som kan gi de ansatte 25 kroner i 
timen i lønnstillegg, sier Bjørndalen 
videre, og legger ikke skjul på at det 
er sykepleierne han sikter til. 

Musikk i Akademikernes 
ører

Høyre og Akademikerne fant hveran-
dre under sistnevntes inntektspoli-
tiske konferanse i forrige måned. 
Statssekretær Christine B. Meyer 
i Arbeids- og administrasjonsdepar-
tementet innledet om modernisering 
av offentlig sektor, og budskapet 
var klart: ”Nei til en sentralistisk 
tilnærming - Ja til desentralisering”. 
Regjeringen mener at en viktig brikke 
for å modernisere forvaltningen, er 
at lønningene fastsettes lokalt, at 
det er kommunene som avgjør også 
i lønnsspørsmål.  

- Dette er musikk i våre ører. Vi har 
arbeidet for dette i ti år, sa lederen for 
Akademikerne Per Kristian Sundnes, 
i følge Klassekampen. - Fjern alle 
lønnstabeller og innfør i stedet direkte 
forhandlinger lokalt. Vi ønsker at mye 
større del av lønnsfastsettelsen skjer 
ute i kommunene. Men med dagens 
forhandlingssystem, fordeler de store 
partene hele potten sentralt, så den 
potten som blir til fordeling lokalt 
er forsvinnende liten, sa lederen i 
Akademikerne til avisa.

Torsdag 14. februar var det årsmøte for BF-gruppa 
på Deichmanske bibliotek i Oslo. Dette er den ar-
beidsplassen der Bibliotekarforbundet har flest 
medlemmer. I januar i år var 77 bibliotekarer 
ved Deichman med i forbundet, en økning på 5 
sammenlignet med samme måned året før. Dette 
er en stor arbeidsplass, og ikke minst en viktig 
arbeidsplass. Særlig med tanke på det nye ho-
vedbiblioteket på Vestbanen som er under plan-
legging.

Jeg hadde forventet at nettopp Vestbane-planlegginga ville 
sette sitt preg på årsmøtet. Men det ble overraskende nok 
knapt nevnt. Her er det tydeligvis en jobb å gjøre for det nye 
styret. For det er vel ikke slik at de mange årene med uviss-
het om nytt hovedbibliotek, har passivisert bibliotekarene nå 
som toget virkelig går? Eller er det bare interne prosesser med 
høflige henvendelser tjenestevei som gjelder på Deichman for 
tida? Med landets største og kanskje mest spennende bibli-
otek på beddingen, burde fagpersonalet kjappest mulig bidra 
til at eventuell rørende enighet, eller eventuell behagelig an-
svarsfraskrivelse, blir erstattet med høy diskusjonstempera-
tur, konstruktive innspill, skarpe meninger, utfordring av vante 
forstillinger blant egne medlemmer, utfordring av ledelsen, osv. 

Altså: Det som ikke skjedde på Deichman-BF sitt årsmøte, var 
det jeg la mest merke til. Men hva var det da som skjedde? Det 
vanlige, i grunnen. Det er sjelden at årsmøter er så heftige at 
det gjør noe. De skal  konstatere det som har skjedd i perioden 
man har lagt bak seg, og velge ansvarlige for virksomheten i 
neste periode. 

Når det gjaldt forhistoria, viste årsmeldinga aktivitet på de 
sentrale fagforeningsområdene. De lokale lønnsforhandlingene 
i 2001 sto naturlig nok sentralt i forrige periode. BFs tillits-
valgte fikk forhandla seg til 28 friske lønnstrinn på 18 av 
sine medlemmer, et resultat som vel verken var spesielt godt 
eller spesielt dårlig. Målsettinga i oppgjøret var bl.a. å utjevne 
skjevheten etter at bibliotekarstigen hadde tatt igjen spesiel-
bibliotekarene, en stillingsbetegnelse som foreløpig bare fin-
nes i tariffavtalen for Oslo kommune. 

De tillitsvalgte i BF-gruppa på Deichman har også vært med 
i annet viktig arbeid, som å delta i stillingsintervjuer og god-
kjenne instillinger, håndtere personalsaker, delta på informa-
sjonsmøter og i medbestemmelses- og arbeidsmiljøutvalg på 
Deichman, m.m. De var også delaktige i det vellykkede åpne 
møtet om Nye Deichman i september i fjor, da hele 60 mennes-
ker møtte til informasjon og diskusjon om det ferske Vestbane-
vedtaket. 

Styret i BF-gruppa har også arbeidd med saka om ”Barnebi-

Årsmøte i Deichman-BF 
uten Vestbane-temperatur



... spaltelangs ...

... spaltelangs ...

Bibliotekaren        Nr 3/20027

�

Faglig motstand mot mer 
overtid

Regjeringa vil åpne for 400 timer 
overtid i året og la arbeidsgiver 
slippe å involvere t il litsvalgte. 
Forslaget ble sendt ut på høring i 
midten av februar, og har vakt sterke 
reaksjoner i fagbevegelsen. Spesielt 
helsepersonell og industriarbeidere 
er spesielt utsatt med dette forsla-
get. I dag er den generelle grensa for 
overtid fastsatt i lov, med 10 timer 
i uka, 25 timer i 4 sammenhengende 
uker og 200 timer i kalenderåret. 
Overtida kan utvides etter avtale 
med tillitsvalgte, t il inntil 300 
timer i kalenderåret. Regjeringa 
foreslår at dette utvides til 400 
timer, og at det er tilstrekkelig 
å avtale dette med den enkelte 
arbeidstaker. I tillegg er det fl ere 
grenser som blir foreslått fl yttet på, 
til arbeidsgivernes fordel. 

Men retorikken rundt forslaget er 
selvsagt t ilpasset det polit iske 
klimaet. Statssekretær Lars Arne 
Ryssdal i Arbeids- og administra-
sjonsdepartementet sier til Klasse-
kampen at lovendringsforslaget er ”et 
tiltak for å forenkle og modernisere 
regelverket i arbeidslivet”. - Det 
skal først og fremst føre til mindre 
saksbehandling i Arbeidstilsynet. 
Hvor mye mer overtidsarbeid det 
blir, er vanskelig å si, hevder stats-
sekretæren. Høringsfrist på forslaget 
er satt til 15. mai, og Ryssdal regner 
med at en eventuell lovendr ing 
tidligst kan tre i kraf t ved års-
skiftet. 

Statens satser justert ned

De fleste som reiser i jobben og 
får dekket utgiftene etter statens 
satser, har erfart at det som regel 
gir et lite overskudd. Vanlige men-
nesker spiser sjelden så dyrt eller 
betaler sjelden for privat overnatting 
med så mye som statens satser gir. 
Kilometergodtgørelsen for å bruke 
egen bil i tjenesten har heller ikke 
gitt de som skriver reiseregninger 
noe tap. For mange offentlig ansatte 
har nok statens reiseregulativ i 

bliotekarenes fritidslesning”. Vedtaket på årsmøtet i februar 
2001 lød: ”BF skal arbeide for at barnebibliotekarene får rett 
til lesetid innenfor normalarbeidsdagen, eller når det ikke 
er mulig, kompenasasjon for nødvendig fritidslesning. Saken 
drøftes med de andre fagforeningene og videre legges en felles 
strategi.” I følge BF-gruppas årsmelding, har styret ønsket å ta 
denne saka samtidig som ny arbeidstid diskuteres. ”Dette ar-
beidet har per i dag stoppet opp, men saken vil bli fulgt opp”, 
heter det i årsmeldinga.

Avtroppende leder av BF-gruppa Heidi Scarth Stene kunne 
konstatere at 13 medlemmer hadde funnet veien til årsmøtet. 
Et antall på det jevne, om man altså ikke hadde forventet noe 
mer på grunn av det kommende Vestbaneprosjektet. Som ny 
leder valgte årsmøtet Stine M. Raaden fra Bjerke filial. Med 
seg har hun Guro Aarseth, som har vært nestleder i siste pe-
riode, og styremedlemmene Jorunn Solberg, Päivi Särkelä, Liv 
B. Bråthen, Anita Harby og Stian B. Hope.

Etter årsmøtet fikk vi en prat med den nye lederen Stine M. 
Raaden. En ung bibliotekar uten tung fagforeningserfaring. 
Kanskje både en fordel og en ulempe? Vi lurte på om hun vis-
ste hva hun gikk til?

- Ja, delvis. Det dreier seg jo først og fremst om å jobbe for 
medlemmenes interesser og rettigheter. Vi må kjempe fram 
saker overfor arbeidsgiversida. Lønnsforhandlinger er en ve-
sentlig del av arbeidet. Lønnsnivået har mye å si for alle bi-
bliotekarers arbeidshverdag. BF-gruppa har en viktig jobb å 
gjøre her. Men mye av dette er ganske nytt for meg. Lønnsfor-
handlinger blir kanskje den største utfordringen for meg som 
uerfaren fagforeningsleder. 

- Du har ikke vært tillitsvalgt før?

- Nei. Ikke her på Deichman, og heller ikke på noen tidligere 
arbeidsplass. Jeg er fersk i gamet. Jeg skal få en innføring hos 
avtroppende leder Heidi Scarth Stene. Og så har jeg tenkt å 
kontakte BF sentralt for å høre hva de har av materiell jeg kan 
lese. Jeg er selvfølgelig også veldig interessert i kurs for til-
litsvalgte som BF måtte tilby i tida framover. 

- Gleder du deg til å ta fatt i dette vervet?

Årsmøtet i BF-
gruppa på Deich-
man ble avholdt 
14. februar, og 13 
medlemmer møtte 
fram. (Foto: E. 
Bergan) 



... spaltelangs ...

... spaltelangs ...

Bibliotekaren        Nr 3/20028

praksis vært betraktet som kilden til 
litt ekstra inntekt. 

Intet vondt sagt om litt ekstra inntekt. 
For all del. Men har denne inntekten 
kommet alle personalgrupper til gode, 
eller har den gitt skjev fordeling? Er 
det ikke bl.a. mellomledere og ledere 
som i størst grad får nyte godt av 
denne lille skattefrie ekstrakilden? 
Og hva med frivillige organisasjoner 
med begrensa budsjettmidler, der de 
ansatte og tillitsvalgte forventer å å 
få reiseutgifter refundert etter statens 
satser? For disse er det et problem at 
satsene, som regnes som normgivende 
for så mange reiseregninger i dette 
landet, avviker såpass fra det reelle 
utgiftsnivået.

Og nå er altså statens satser regulert 
igjen, men denne gang overraskende 
nok nedover. Forhandlinger er på 
vanlig måte ført mellom Arbeids- 
og administrasjonsdepartementet 
på den ene sida og arbeidstakernes 
hovedorganisasjoner på den andre 
sida. Endringene gjelder fra 1. april 
2002. Eksempelvis settes kilometer-
satsene (inntil 9 000 km per år) ned 
fra kr. 3,20 per kilometer til kr. 3,00. 
Diettsatsene for reiser uten overnat-
ting går også ned. I dag gir en reise 
på 6-12 timer kr. 250,- i diettpenger, 
mens over 12 timer gir kr. 460,-. I 
det nye systemet vil ulegitimerte 
utgifter til mat, når man er på reis 
uten overnatting, refunderes med 
kr. 40,- for 5-9 timer, med kr. 100,- 
for 9-12 timer, og med kr. 175 for 
over 12 timer. 

VG tipper lønnsøkning i 
privat sektor

”Rundt 4800 kroner i generelt tillegg 
i år”, tipper VG om årets oppgjøret 
i pr ivat sektor. De antar at Fel-
lesforbundet krever rundt tre kroner, 
men ikke kan gå lavere enn 2,50 for å 
unngå å bli stemt ned i en uravstem-
ning. I tillegg kommer lavtlønnstillegg 
og lokale tillegg. ”Fellesforbundet er 
lokomotivet i årets lønnsoppgjør, og 
det de får, danner en naturlig ramme 
for de fl este andre arbeidstagergrup-
pene”, skriver VG.

- Det er klart jeg gleder meg. Litt startnerver har jeg, men det 
er stort sett bare gladnerver. Jeg håper på et godt samarbeid 
i styret. For der sitter folk med den erfaringa som jeg mangler. 
Jeg vil måtte lene meg en del på dem. Jeg gleder meg til å ta 
fatt på arbeidet, det er både spennende og viktig!

- Hvordan står det til med lønnsnivået på Deichman?

- Det er selvfølgelig mye som kan sies om dette. La meg nevne 
at bibliotekarenes begynnerlønn i hvert fall er noe vi må jobbe 
med. Begynnerlønna står ikke i forhold til utdannelsen vår i 
det hele tatt. Generelt må vi få lønnsnivået hevet i forhold til 
den utdanninga vi har. 

- Regner du med å befatte deg med bibliotekpolitiske spørsmål 
i dette vervet?

- Ja, etter hvert vil jeg nok det. Vi skal både ta opp egne saker 
og behandle forslag som kommer inn. Jeg regner med at noe av 
dette vil være bibliotekpolitiske saker. Nytt hovedbibliotek på 
Vestbanen er av de ting som vi må engasjere oss i. Som ny leder 
av BF-gruppa på Deichman må jeg sette meg mer inn i dette 
prosjektet nå.

- Er du redd for at Deichman nå vil få en ensidig fokus på ho-
vedbiblioteket i mange år framover pga Vestbaneutbygginga, 
og at filialene kommer i skyggen?

- Det er klart at dette kan skje. Men Deichman har en såpass 
desentralisert ledelsesstruktur, med avdelingsledere på hver 
filial, at jeg tror disse mellomlederne vil stå på for filialene. 
Det er viktig at de ansatte på alle Deichmans avdelinger blir 
tatt vare på og blir med på utviklinga i tida framover.

Stine M. Raaden er tydelig både offensiv og inkluderende i 
måten hun tilnærmer seg vervet på. Det er ikke bare bare å 
bli kastet ut i et fagforeningsansvar for 77 kollegaer i landets 
største folkebibliotek. Men det er nettopp Stines uredde og 
metodiske tilnærming til fagforeningsarbeid, som har bygd BF 
opp til bli de unges forbund. Så gjenstår å se om BF-gruppa 
på Deichman også blir en synlig aktør i diskusjonene rundt 
Vestbane-prosjektet i tida framover. La oss håpe det. 

�

Den nye lederen for BF-gruppa på Deichman heter Stine M. 
Raaden og jobber til daglig på Bjerke fi lial. Hun er ikke redd 
for at planlegginga av nytt hovedbibliotek på Vestbanen vil 
plassere fi lialene i skyggen. - Avdelingslederne vil stå på for 
fi lialene, sier hun. (Foto: E. Bergan)
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Her var foredrag om ergonomi på dataarbeidsplas-
sen og om inneklima og rengjøring, og om ledelse, 
kvinnearbeidsplasser og konflikter i arbeidslivet. 
Et bredt spekter som tydeligvis appellerte. For Norsk 
Fagbibliotekforening hadde samlet over 70 til dette 
seminaret.

Terje Pettersen, seniorkonsulent ved Statens ar-
beidsmiljøinstitutt, fokuserte på ledelse og om-
stilling i kunnskapsbedrifter. Tidligere økonomiske 
ledelsesteorier så på kursdeltakelse og kompetanse-
utvikling som en utgiftspost. Nå har dete temaet 
fått sin ”second wind”, og man ser at kompetansen 
må forvaltes for å oppnå økonomisk vekst. Jo bedre 
en institusjons strukturelle kapital og humane ka-
pital matcher hverandre, desto større blir virksom-
hetens intellektuelle kapital. Og selv om slik kapital 
ikke finnes i de økonomiske regnskapene, er det li-
kevel stor interesse for å utvikle målestokker for en 
bedrifts intellektuelle kapital. Årsaken er grei: In-
tellektuelle verdier ser ut til å være de mest verdi-
skapende av alle verdier for tida, sa Pettersen. 

De nye generasjonene i arbeidslivet etterspør nett-
opp et arbeidsmiljø som stimulerer utviklingen av 
den intellektuelle kapitalen, sa Pettersen videre. De 
vil ha et lærende arbeidsmiljø, de vil arbeide i pro-
sjekt og nettverk, de satser på fleksibilitet og em-
powerment. Og da blir dette utfordringer for oss når 
vi får yngre bibliotekarer som nye kollegaer. 

Terje Pettersen gikk videre med å beskrive tre ulike 
”kompetansereservoarer” hvor en bedrift henter 
sine kunnskaper fra: den private, den kollektive 
og den tilgjengelige. Det er forholdet mellom dem 
som er interessant. Han skisserte ulike arketyper av 
bedrifter/institusjoner, der vektlegginga på de tre 
reservoarene var ulik. For eksempel er et arbeids-
miljø av forskere eller selgere preget av mye privat 
kompetanse og lite kollektiv kompetanse. Dette gir 
lav lojalitet og mye privat læring, hevdet han. Et 
annet eksempel er flyvere, der den kollektive kom-
petansen er stor, mens den private er liten. Her er 
lojaliteten stor, mens innovative tendenser lett dre-
pes.

Hva er det som skjer der de lykkes, spurte Pettersen. 
Og et svar lå i etableringen av ”refleksive rom” uten-
for produksjonen, utenfor den nødvendige, daglige 

virksomheten. Der kan den enkelte ”gå til sides” og 
restituere seg. der kan man sette ord på det man ar-
beider med, hvordan man gjør det, hva man tenker 
om det. Der kan man få sosial støtte, bli kjent med 
kollegaenes agendaer og få vurderingsstøtte innen 
eget arbeidsområde.

- Slike refleksive rom skaper ge-
neraliserte strukturer for dialog i 
arbeidsmiljøet, rettet inn mot økt 
mestringsevne. Samtidig er dette en 
måte som muliggjør at kritisk viktig 
informasjon kan fanges opp av den en-
kelte på arbeidsplassen, sa Terje Pet-
tersen. 

En kunnskapsbedrift prøver selvfølge-
lig å skape rasjonell tenkning og ra-
sjonell atferd hos sine ansatte. Dette 
forutsetter at de ansatte evner å tenke 
ut over seg selv, at de er personlig 
trygge, at de er faglig dyktige nok, 
og at de har det som kan kalles ”per-
sonlig egnethet”. Den virkelig kritiske 
faktoren her, er etter Pettersens me-
ning evnen til å tenke ut over seg 
selv, evnen til å dele. Eller evnen til 
å ”spille hverandre gode”, som Rosen-
borg-trener Nils Arne Eggen uttrykker 
det. 

Av frykt for at tilhørerne var blitt for inspirert på 
dette punkt i foredraget, ønsket Pettersen å helle 
litt kaldt vann i blodet. For skal du spre innovasjon 
i en virksomhet, er det ikke grunn til å forvente 
at store deler av personalet hiver seg på endringene 
med en gang. Han viste til forskning som fortalte at 
det i en bedrift ikke er mer enn 2,5 % som i utgangs-
punktet er innovatører, de virkelige endringsagen-
tene. Videre er det 13,5 % som er det han kalte ”early 
adopters”, og deretter kommer de 34 % som er ”early 
majority”. Skal du få gjennom en endring, må du 
starte med de to først gruppene, var Pettersens råd. 
Når disse er i sving, og du skal overbevise ”early ma-
jority”, må man tenke på at det er intellektuelle med 
sans for pro/kontra-argumentasjon man henvender 
seg til. Så kommer de 34 % ”late majority” sigende 
etter en stund, mens de siste 16 % er ”laggards” som 
forblir akterutseilte i forhold til endringer.

Arbeidsmiljø og bibliotek

Erling Bergan, Redaktør

�

Hva har støv felles med ledelse i kunnskapsbedrifter? Og hva er sammenhengen mel-
lom kvinnearbeidsplasser og rengjøring? Det dreier seg alt sammen om arbeidsmiljø i 
bibliotek! Og dermed var dette blant temaene foredragsholderne tok opp under NFFs 
seminar ”Arbeidsmiljø og bibliotek” i forrige måned.

Terje Pettersen er seniorkonsulent 
ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. 
(Foto: E. Bergan)
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Terje Pettersens foredrag var svært relevant for se-
minarets tema. For er ikke nettopp omstilling og 
opplevelsen av stadige og store endringer noe av 
det som belaster bibliotekansatte mest? Vi puster 
ikke asbest, vi slipper å sveise utendørs om vinte-
ren og vi løfter sjelden så tungt at det sliter oss ut. 
Våre arbeidsmiljøproblemer er i større grad knytta 
til selve bibliotekets eksistens enn til selve biblio-
tekets virksomhet. 

Om Pettersens resonnementer ga grunn til etter-
tanke, var overlege Ebba Wergelands foredrag ikke 
mindre tankevekkende, selv om vi skal referere 
mindre av det hun sa. Det dreide seg om kvinne-
arbeidsplasser, og en nesten pinlig påpekning av 
hvor kjønnsdelt arbeidslivets yrker fremdeles er. 
Hun viste statistikker som talte sitt tydelige språk. 
Og det stemmer med det vi ser: Menn er i større grad 
ledere, de er i mindre grad i direkte kontakt med 
kunder/klienter enn kvinner, de har i mindre grad 
repeterende arbeid, osv. 

Ebba Wergeland forsøkte seg forsiktig inn på spe-
sifikke problemstillinger for bibliotekarer: Hva kan 
bibliotekarstress skyldes, spurte hun, med henvis-
ning til en undersøkelse av Caputo publisert i 1991. 
Svarene kunne stikkordsmessig settes opp slik:

- Arbeidstempo styrt av kunder
- Kunder/sjefer med bibliotekar/kjønnsstereotypier
- Mangel på privat plass - og felles plass
- Ensformig kontorarbeid, tungt manuelt arbeid
- Dårlig utstyr (lys, data, møbler…)
- Liten innflytelse på innkjøp
- Lav lønn i forhold til kvalifikasjoner, få 
opprykksmuligheter

Så spørs det om vi kjenner 
oss like mye igjen i alle disse 
punktene. Kan det være at 
dette er beskrivelse som får 
med både kjente faktorer for 
bibliotekarstress, men også 
kjente trekk ved store bibli-
otek på 70- og 80-tallet?

Seminarets siste foredrags-
holder tok for seg konflikter 
på arbeidsplassen. Bjørg Aase 
Sørensen tok for seg hvilke 
holdninger vi har til konflik-
ter og hvordan vi kan fore-
bygge dem. Assosiasjonene 
gikk til Monica Deildoks tan-

kevekkende og mye diskuterte leder i Bibliotekaren 
11/2001. Dette er viktig stoff og det er vanskelig 
stoff. Men i hvor stor grad det er relevant for biblio-
tekarer ble vi usikre på etter Sørensens foredrag.

For hun innledet med å vise til hvor få ”case” hun 
hadde vært borti der konfilkter gjaldt bibliotek som 
arbeidsplass. 

- Er det fordi konflikter hos dere er lettere å løse? 
Eller har dere noen hemmeligheter, spurte Sørensen 
med glimt i øyet. Hun viste til at et hovedtema i 

moderne konfliktforståelse er at vi organiserer våre 
liv slik at det blir sviktende grunnlag for innlevelse 
og respekt. Før hun dro et historisk riss fra Freud, 
via Marx og fram til nyere fredsforskning, som i 
mindre grad ser på årsaker til konflikter, men heller 
ser på hvordan konflikter kan forebygges og dempes 
og hvordan motsetninger kan løses. 

- En gjennomsnitts-konflikt på arbeidsplassen varer 
i 3 år før man finner en vei ut, sa Sørensen, og 
gjorde bildet enda dystrere ved å legge til at sjansen 
for å finne en løsning synker etter hvert som tida 
går. - Når vi møter en konflikt, leter vi ofte etter 
årsaken, men finner i stedet en prosess. Det kan be-
gynne med at et bakenforliggende forhold skaper et 
konflikttema, som møtes med modererende eller es-
kalerende atferd. Dermed kan nye handlinger utlø-
ses, og prosessen er i gang. 

Bjørg Aase Sørensen er blant annet kjent som for-
fatter av boka ”Varme og kalde konflikter i det nye 
arbeidslivet”. De kalde har lang tradisjon i norsk 
arbeidsliv. de er store, regulerte og sjelden person-
lige. Jfr. vinterens sykepleierstreik, der partene kan 
snakke og fleipe sammen, til tross for omfanget og 
alvoret av konflikten. - Vi trenger de kalde konflik-
tene, sa Sørensen med ettertrykk. Men det er de 
varme konfliktene vi ser en økning av. det er de 
som går på den enkeltes selvfoståelse og hvor vi ser 
brudd på gjensidighet. Sørensen fant det paradok-
salt at et arbeidsliv som trenger samarbeid mer enn 
noen gang, samtidig ser en økning i slike konflikter. 
- Vi tar oss ikke tid til avklaring og kommunikasjon, 
sa hun som en mulig forklaring.

Seminaret til NFF var bredt og godt anlagt. I denne 
artikkelen har det ikke vært mulig å yte alle tema-
ene rettferdighet. Spesielt det siste om konflikter 
hadde fortjent en vesentlig bredere presentasjon. 
Men det finnes jo lesestoff. Og det skulle ikke forun-
dre meg om konflikt-håndtering får en økende po-
sisjon i BFs kursplaner for tillitsvalgte i tida som 
kommer. 

�

Ebba Wergeland er 
overlege og for-
sker ved Arbeids-
tilsynet. (Foto: E. 
Bergan)

Bjørg Aase Sørensen er forsker ved Arbeidsfors-
kningsinstituttet. (Foto: E. Bergan)
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- STAMI står for Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Vi 
har hovedsakelig den medisinske, helsefaglige, kje-
miske og toksikologiske biten av arbeidsmiljøet. Og 
så har du AFI, som står for Arbeidsforskningsinsti-
tuttet. Dette er at annet fagmiljø, med mer vekt 
på de organisatoriske og psykososiale sidene ved ar-
beidsmiljøet. Og så er det en del gråsoner. Men det 
er faktisk to miljøer.

- Hvordan var det å få et seminar om arbeidsmiljø 
og bibliotek som tema, arrangert midt inne på ditt 
eget institutt?
 
- Det var interessant, selv om det var mye kjent 
stoff. Jeg kjenner jo de forskjellig foredragshol-
derne fra andre sammenhenger. Men det er nyttig å 
sette fokus på vårt eget arbeidsmiljø, å se på biblio-
tekarbeidet spesielt og hvilke arbeidsmiljøproblem 
vi møter. 

- Hvor ser du de viktigste arbeidsmiljøproblemene 
for bibliotekarer?

- Det er et vanskelig spørsmål. Det er kanskje  ikke 
så mange særegne arbeidsmiljøproblem for bibliote-
karer, sett i forhold til for eksempel andre kunn-
skapsarbeidere. Generelt møter vi stadig raskere 
endringer i arbeidslivet. Det er det mange andre 
som gjør også. Men bibliotekarene står i et skjæ-
ringspunkt. Vi er både en servicevirksomhet og vi 
står i et spenningsforhold innad i organisasjonen 
for å kunne forklare vår eksistens og forsvare den 
tilstrekkelig. Som tjenesteytere blir vi ”styrt” av 
brukerne våre – deres hastesaker blir også våre, med 
tidspress og stress som resultat. Internt i organisa-
sjonen  er det en kamp om ressurser. Det har vi of-
test for lite av – ikke minst i form av arbeidskraft. 
Og da er det en belastning stadig å måtte begrunne 
vår eksistens.. Er du i et lite bibliotek i en stor orga-
nisasjon, hvor ledelsen kanskje ikke er direkte bru-
kere av bibliotekets tjenester, blir biblioteket ofte 
bare sett på som en utgiftspost. Bibliotekarer har 
hele tiden en stort pedagogisk oppgave i å forklare 

og rettferdiggjøre sin egen virksomhet. Dette kan 
påvirke arbeidsmiljøet. 

- Hvordan virker IKT inn på arbeidsmiljøet vårt?

- Vi har jo alle disse tekniske arbeidsredskapene 
rundt oss. Vi arbeider ofte intenst ved PC-en og 
da trenger vi gode ergonomiske løsninger for PC-ar-
beidsplassene våre. Samtidig merker vi konsekven-
sene av de teknologiske endringene, med det som 

man har begynt å kalle ”information overload” og 
”information stress”. Dette merker vi spesielt godt, 
vi som sitter midt i smørøyet når det gjelder infor-
masjonsflyt. Men det er vel egentlig ikke så mange 
som har vært opptatt av bibliotekarenes spesielle 
problemer i dette.

- Omstilling og endring er ofte en utfordring 

En belastning stadig å måtte 
begrunne vår eksistens 

Erling Bergan, Redaktør

NFFs seminar om arbeidsmiljø og bibliotek ble holdt på STAMI. Bak forkortelsen skju-
ler det seg ett av de to instituttmiljøene for studier av arbeidsmiljø i Norge. Vi tok 
en prat med hovedbibliotekar Line Arneberg på STAMI, for å høre hennes tanker etter 
seminaret, og få en nærmere forklaring på disse to fagmiljøene det er snakk om.

�

Line Arneberg er 
hovedbibliotekar i 
Statens arbeidsmiljø-
institutt. Det var her 
NFFs seminar om ar-
beidsmiljø og bibliotek 
ble avholdt i februar. 
(Foto: E. Bergan)
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for arbeidsmiljøet. Opple-
ver dere slikt her også?

- Ja, det arbeides med or-
ganisasjonsendringer her 
på STAMI nå for tiden. Det 
dreier seg blant annet om 
hvor biblioteket skal plas-
seres i organisasjonen.

- Hvordan opplever du 
dette? 

- Akkurat det som har 
skjedd hos oss i løpet av 
den siste uken, har nok 
ført til en del søvnløse 
netter, både for meg og 
de andre i biblioteket. Jeg 
tror ikke det vi opplever 
er noe uvanlig for biblio-
tekarer. 

- Jeg så en detalj som så ut til å virke positivt 
på arbeidsmiljøet da jeg kom inn her på i STAMIs 
bibliotek. Dere har fått en flat dataskjerm for 
skrankepersonalet?

- Det er virkelig en forbedring for de som arbeider i 
skranken. Først og fremst tar den mindre plass, men 
vi merker også at den er mye bedre å se på. Vi blir 
mindre slitne i øynene. Så nå ønsker alle seg flate 
skjermer.

- Det kommer snart?

- Det har vi ikke råd til. Det ble bare én flat skjerm 

�

Bibliotekar Berit Brente ved den nye fl ate da-
taskjermen i skranken ved STAMIs bibliotek. 
Hovedbibliotekar Line Arneberg (bak) skulle 
gjerne hatt penger til å skifte ut alle skjermene i 
biblioteket. (Foto: E. Bergan)

i første omgang. Så får vi se når dette blir billigere. 
Økonomien er et problem.

Sier hovedbibliotekar Line Arneberg til slutt. Hun 
jobber til daglig med informasjon om andres arbeids-
miljøproblemer. Men denne dagen kom altså biblio-
tekfolkets egne arbeidsmiljøspørsmål i fokus vegg i 
vegg med hennes eget bibliotek i STAMI.  
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Tar du fram et godt forstørrelsesglass og et godt 
kart over Sogn og Fjordane, vil du før eller seinere 
finne bygda Fjærland, innerst i Fjærlandsfjorden, 
som er en sidefjord til Norges lengste fjord, Sogne-
fjorden. I århundrer var Fjærland innestengt av fjell 
på tre kanter og Fjærlandsfjorden på én kant. Like-
vel fant turistene fram, pga. de flotte isbreene og 
Hotel Mundal.

En gang på 1980-tallet lagde Statens vegvesen en 
tunnel i fjellet, og dermed fikk Fjærland vegutløs-
ning mot Førde, Sandane og Stryn. Noen år etter 
lagde vegvesenet en av Norges flotteste veganlegg 
fra Fjærland mot Sogndal, og dermed var ikke Fjær-
land innestengt. Nå tar det bare noen minutter fra 
Sogndal, og noen timer fra Bergen og Oslo.

Men likevel, tenk å lage en bokby såpass langt fra 
store befolkningsmengder !

En regnfull søndag i august nådde jeg fram til Fjær-
land. Bygda (den har neppe bystatus) består av ei 
hovedgate, med hus på begge sider, og noen garder 
lenger opp i åsen. I tillegg til Mundal hotell er det 
minst et annet hotell (Fjærland Fjordstue Hotel), og 
kort veg til campingplass, så overnattingsmulighe-
tene er absolutt til stede.

Fra de nordligste bokhusene (informasjonskontoret 
og Kaffistova) til de sørligste (fergeterminalen) er 
det ti-tolv hus som utgjør Bokbyen Fjærland. To av 
husene er bok-kafé, så det er lett å få kaffe og kaker 
på vandringen fra boksamling til boksamling. 

Det er imponerende hva ildsjelene i Fjærland har fått 
til: Til sammen er det 100.000 titler, og 3,5 km med 
bokhyller. Romaner, reiseskildringer, vitenskap, ko-
kebøker osv. De fleste bøkene på norsk (som i andre 
bruktbokhandlere og nybokhandlere), men mengde-
vis på engelsk, en god del på tysk og fransk – men 
mest imponerende er det at et av husene har en 
kjempesamling av bøker på ”eksotiske” språk som 
persisk, vietnamesisk og andre.

De fleste bokhusene er med i 
samme kjede, men enkelte er 
frittstående. Samarbeidet er li-
kevel godt, alle i Fjærland er 
klar over at det er summen 
av boksamlingene som trekker 
folk, ikke konkurransen mellom 
dem.  

I og med bokbyen har den lille 
bygda Fjærland ettertrykkelig 
satt seg fast på kartet, det er 
nå tre severdigheter innenfor 
en drøy kilometer: Hotel Mundal 
(som fikk besøk av USAs davæ-
rende visepresident Walter Mon-
dale), Bokbyen og Bremuseet. 
Og som sagt – det er ikke langt 
til isbreene heller.

Bokbyen var en fantastisk opplevelse for meg (som 
ikke er bibliotekar, bare bokoman), og anbefales for 
alle bibliotekarer! Sett av weekenden 22.-23. juni 
2002 (St. Hans). Da er det boknatt! I tillegg til alle 
bokhusene i Fjærland, er det utendørs bokmarked 
på fergeleiet. Her kan alle få plass til å selge egne 
bøker, enten det er bruktbokhandlere fra andre ste-
der i landet, eller en forfatter som selger sine egne 
bøker, eller bokomaner som må selge unna for å få 
plass til nyinnkjøpte bøker. Kanskje også bibliote-
kene kan selge ut sine ukurante bøker her! Uansett 
om du kommer for å selge, kjøpe eller bare se deg 
om, ta med varme klær, for Boknatta har åpent hele 
døgnet, og det kan bli litt kjølig ut på morgensida!

I 2002 blir åpningstidene fra 18. mai til 8. septem-
ber hver eneste dag (inkl. lørdager og søndager) fra 
kl. 10.00 til 18.00. Utenfor dette tidsrommet kan 
Bokbyen kontaktes kl. 08.00-16.00 på arbeidsdager. 
Ring tlf. 57 69 22 10. E-post: www.bokbyen.no. Bok-
byen driver også med postordre.  

Bokbyen i Fjærland 
– en by full av bøker?

Olav Helge, Norsk Skolelederforbund

Fra de nordligste bokhusene (informasjonskontoret 
og Kaffi stova) til de sørligste (fergeterminalen) 
er det ti-tolv hus som utgjør Bokbyen Fjærland. 
(Foto: Olav Helge)

Kari og Klaus 
Kvamme står sen-
tralt i arbeidet 
med bokbyen i 
Fjærland. De bru-
ker pensjonist-til-
værelsen til noe de 
brenner for. (Foto: 
Olav Helge)
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Bygningen er vakker og ligger i en fin del av byen. 
Etter åpningen i 1995 fant bibliotekledelsen ut at de 
trengte et supplement, en filial i en fattigere bydel. 
De valgte seg Zaytoun, og har fra 1999 hatt en liten, 
men faglig spennende bibliotekmodell i sving der 
også. Det tyske Bertelsmann Foundation er viktig 
økonomisk bidragsyter til det hele. 

Det er mye som minner om et moderne vestlig folke-
bibliotek når man kommer inn. Katalog og utlån er 
automatisert. Publikum kan søke i dataterminaler. 
Det er egen barneavdeling, egen audiovisuell avde-
ling og et eget rom for maskiner med internettil-

knytning. Vi rusler inn i det sistnevnte og treffer 
bibliotekaren som er på vakt. 

Tarek Mehrem har sin bibliotekarutdanning fra 1984, 
lenge før internett var an aktuell problemstilling i 
bransjen. Vi spurte ham hvordan han opparbeider 
seg kompetanse på dette nye feltet:

- Til å begynne med tok vi noen kurs her i bibliote-
ket, i arbeidstida. De handlet om bruken av  inter-
nett. Vanlig support og fiksing av enkle problemer 
på PC-ene har vi lært underveis i arbeidet. Vi følger 
med dataingeniørene når de retter feil, og lærer av 

dem. Dette er ikke noe stort problem. 

- Har du hele arbeidstida di her på internett-
avdelinga?

- Nei, vi roterer mellom de tre avdelingene 
i denne etasjen av Mubarak Public Library. 
Vi følger en timeplan og deler tida vår mel-
lom publikumsskranken, den audiovisuelle 
avdelinga og internettavdelinga. Vi må ha 
kunnskaper på alle disse tre områdene. Hele 
personalet i denne etasjen er med på denne 
rotasjonen. Hver dag er hver av oss i minst 
to avdelinger. 

- Hva liker du best?

- Arbeidet i den audiovisuelle avdelinga er 
ganske rutinepreget. Brukerne skriver seg 
inn for å se en video eller høre på musikk 
en viss tid, og de betjener selv maskinene 
de bruker. Her i internettavdelinga blir man 
i løpet av noen måneder kjent med de van-
ligste problemstillingene ved programmene 
som brukes. Det er egne dataingeniører som 
har ansvaret for teknisk support, men vi tar 
oss de problemene som ikke er vanskeligere 
enn at vi kan håndtere dem. Så her er det 

Erling Bergan, Redaktør

Egyptisk bibliotekutvikling 
med tysk bistand

Vi er inne i det store Alexandria-året. I april åpner det sagnomsuste nye Bibliotheca 
Alexandrina. Og før året er slutt har mange norske bibliotekarer besøkt Egypt. Da er 
det ikke så dumt å ha et lite sideblikk også på mindre berømte deler av den egyptiske 
bibliotekverden. Mellomstore og små bibliotek som kan spille en vel så stor rolle for 
vanlige egyptere som den alexandrinske giganten. Vi har besøkt Mubarak Public Li-
brary i Giza. Med tysk bistand har de bygd opp modeller som kan påvirke utviklingen 
av folkebibliotek i Egypt i årene framover.

Bibliotekar Tarek Mehrem hjelper en bruker i internettav-
delinga av Mubarak Public Library. Personalet roterer 
mellom denne avdelinga, den audiovisuelle avdelinga og 
publikumsskranken. (Foto: E. Bergan)



Bibliotekaren        Nr 3/200215

stadig små utfordringer. 

- Og arbeidet i publikumsskranken?

- Det er variert og interessant. Det dreier seg like 
mye om å behandle folk som å finne fram bøker. 

- Når dere er ute og søker på intenett, er det mye av 
stoff å finne på arabisk språk?

- Internett er naturligvis dominert av engelsk. 
Man trenger gode engelskkunnskaper for 
å finne for eksempel forskningsresultater. 
Men er du bare ute etter å chatte, er det 
ikke så nødvendig. 

- Chatting går greit også på arabisk? 

- Ja, når du har arabiske fonter tilgjengelig 
på maskinen din, så går det bra. 

- Og mengden med hjemmesider på ara-
bisk?

- Det er en god del. Men selvfølgelig ikke 
på langt nær så mange som på engelsk. For 
de engelsktalende kan det nesten se ut til 
å være for mye som legges ut på internett. 
Det er ikke tilfelle for det arabiskspråklige 
stoffet. 

- Hvordan er det profesjonelle miljøet blant 
bibliotekarer i Kairo?

- Det finnes en faglig organisasjon her, men 
det er ikke noen fagforening. Ikke alle bi-
bliotekarer er medlemmer av denne organi-
sasjonen. Den er ikke så stor. Jeg er selv 
ikke medlem. Men de har noe aktivitet, og 

avholder fra tid til annen møter. De for-
søker å gjøre den til en viktigere faktor 
for bibliotekarene i Kairo. 

- Hvordan er lønningene for bibliotekarer 
i Egypt? 

- Hvor høy lønn du har avhenger mye 
av hvor du jobber. Her i Mubarak Public 
Library er lønningene forholdsvis gode. 
Andre steder kan du finne vesentlig la-
vere lønninger. 

- Hva er en god månedslønn for en biblio-
tekar i Egypt?

- Tjener du mer enn 500 egyptiske pund 
i måneden, er det bra. Jeg vil tro 500 er 
omtrent et gjennomsnitt. Men du finner 
nok bibliotekarer som har en månedslønn 
på 300 egyptiske pund også. Lønnsnivået 
avhenger ikke bare av hvor du jobber, 
men også av om du er nyutdannet eller 
har jobbet i mange år. [1 egyptisk pund 
tilsvarer ca. 2 norske kroner. Red.anm.]

- Er bibliotekarer ansett som en viktig yr-
kesgruppe i Egypt? 

- Vi blir respektert som bibliotekarer, selv om det 
ikke er så mange av oss. 

Sier Tarek Mehrem til slutt. Og Mubarak Public Li-
brary er et av bibliotekene som deltakerne på BFs 
studieturer til Egypt i høst kan få sett under opphol-
det i Kairo. 

Egypt har en rik kultur, som gjerne må oppleves med alle sanser. 
Her en bruker av Mubarak Public Library som tar for seg av både 
musikken og litteraturen. (Foto: E. Bergan)

Lesestimulering er en viktig del av bibliotekenes rolle i Egypt. 
Rundt halvparten av den voksne befolkningen er analfabeter. 
Moren til denne lille bibliotekbrukeren vil nok sørge for at 
han blir blant de lesende. (Foto: E. Bergan)



Bibliotekaren        Nr 3/200216

Det siste så vi i fjor, da Norsk Systemutvikling og Bi-
blioteksentralens IT-avdeling (BITS) overraskende 
slo seg sammen og ble til det som nå heter Bibliote-
kenes IT-senter. Noen hevdet at NSU slet økonomisk 
og måtte gjøre dette. Andre hevdet at Biblioteksen-
tralens arbeid med system-salg ikke gikk godt nok, 
ikke minst knyttet til den begrensete suksessen de 
hadde med å introdusere Aleph på det norske 
markedet. Atter andre hevdet at alle system-
leverandører merker utfordringene, og at det 
er framsynt å lage større og kraftigere enhe-
ter.

Men konkurransesituasjonen blant systemle-
verandørene viser også andre trekk. Biblio-
tekservice AS og deres system Tidemann kom 
på banen i 1995, like før nysalget av datasys-
tem til norske bibliotek stagnerte. Selv om de 
er en lillebror på markedet, har de vist mus-
kler. De passerte en omsetning som ga 1 mil-
lion kroner i driftsinntekter i 1999, og økte 
dette til drøye 1,5 millioner kroner i 2000. 
Tallene for 2001 er ennå ikke klare. Selv om 
nivået er langt under tallene som Mikromarc 
og Bibliofil kunne vise til i disse årene, er 
utviklingen for Bibliotekservice AS en smule 
oppsiktsvekkende.

For i løpet av de samme årene har de større 
konkurrentene merket en helt annen turbu-
lens. Bibliotek-Systemer AS i Larvik hadde et 
godt år i 1999, med driftsinntekter på over 
20 millioner kroner. Men oppgangen fra 15 
millioner året før må nok tilskrives at syste-
met Media definitivt gikk til grunne og etterlot en 
rekke bibliotek på jakt etter nytt system. Bibliofil 
tok en god porsjon av den kaka. At driftsinntektene 
i 2000 var tilbake på 1998-nivå, med drøye 15 mil-
lioner kroner, viser litt av problemet. Økning i fir-
maets gjeld fra 4,4 millioner kroner i 1998 til 15,5 
millioner kroner i 2000 er det også grunn til å merke 
seg.

Norsk Systemutvikling har hatt en tilsvarende ut-
vikling av driftsinntektene, men med noe mildere 
utslag. En merkbar økning fra 21,3 millioner kroner 
i 1998, til 27,5 millioner i 1999, normaliserte seg 
igjen med 23,3 millioner i 2000. Gjelden lå i 2000 
på samme nivå som i 1998. Men driftsresultatet var 

sunket fra rundt 5 millioner årlig i 1998 og 1999, til 
under 100.000 kroner i 2000. At dette førte til dis-
kusjoner på styrerommet i NSU, er det nok ingen tvil 
om. 

Hvilke resultater som Biblioteksentralens tidligere 
BITS-avdeling hadde i disse årene, er ikke kjent på 
samme måten, ettersom de ikke var eget firma. Men 

Systemleverandørene 
i usikkert farvann

Bibliotek trenger datasystemer. Og firmaene leverer. Men markedet nærmer seg met-
ning, i hvert fall når det gjelder nysalg. Firmaene vil derfor være mer avhengig av å 
lykkes med utvikling av nye versjoner, nye tjenester og effektiv support. Dessuten 
må de tilpasse virksomheten til den nye markedssituasjonen.

Erling Bergan, Redaktør

Systemleverandørene har begrensa muligheter til mer nysalg  
til bibliotekene. Nå blir de utfordret på innholdstjenester 
og tilrettelegging for publikum. Her er en gjeng unge 
brukere ved dataterminal på Lillehammer bibliotek. (Foto: 
E. Bergan)
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det er grunn til å tro at de første årene med Aleph 
både var preget av kostnadene ved å satse på et 
nytt system, og mulighetene som lå i å kapre tidli-
gere Media-kunder til Aleph. Det har neppe ligget 
noen stor bedriftsøkonomisk suksess i Aleph-sat-
singa. Samtidig har BITS hatt den økonomiske rygg-
dekninga fra hele Biblioteksentralen som en mulig 
langsiktig styrke. Det er nok sannsynlig at BS og 
NSU fant at et felles grep med det nye firmaet BITS 
i ”Bibliotekenes hus” var til begges fordel. 

En helt annen type aktør på system-markedet i 
Norge er BIBSYS. Som et av verdens lengstlevende 
prosjekt er BIBSYS i praksis på vei mot å bli en 
totalleverandør av databasebaserte informasjons-
tjenester til alle landets universitets- og høgskole-
bibliotek, pluss en rekke andre fagbibliotek. Midt 
på nittitallet gjorde departementet BIBSYS nærmest 
til monopoliserende leverandør, uten at BIBSYS selv 
var særlig lysten på å være aktiv i en slik prosess. 
Sannsynligheten for at BIBSYS eser ut over andre 
markeder enn der de er nå, er nok liten. Og med 
mulightene til hele tiden å bestemme selv hvor mye 
bibliotekene må betale for å være med på dette 
tvungne gildet, har ikke økonomien vært noen trus-
sel mot BIBSYS så langt. 

Mange av trekkene vi ser i det norske systemleve-
randør-markedet, finner vi også igjen i det store 
amerikanske bibliotekmarkedet. Tendensen er sam-
menslåing og oppkjøp, men også utvikling av nye 
produkter for levering av innhold og tilpassing av 
systemene til den enkelte bruker. Tankene går na-
turlig til Bibliofil og den nye ”Mappa Mi”, som nett-
opp viser hvilken vei leverandørene må gå også i det 
norske markedet.

Et spesielt trekk i det amerikanske markedet, er 
Elseviers oppkjøp av systemleverandøren Endeavor 
for et drøyt år siden. Selve kjøpet var ikke overras-
kende. Heller ikke at en innholdsleverandør gjorde 
sitt inntog på system-markedet. Men Elsevier er 
ingen hvem-som-helst, spesielt ikke for bibliote-
karer ved høgskole- og universitetsbibliotek. For 
det er nettopp Elsevier som er verstingen når det 
gjelder de dramatiske prisøkningene i akademiske 
tidsskrifter. Det er naturlig nok uro omkring pris-
utviklingen på systemene også, og hvordan denne 
vertikale integreringa vil påvirke pris og valgmulig-
heter. 

Betydningen av e-bøker for systemleverandørene er 
svært liten. I Norge har e-bok-utviklinga aldri tatt 
av. I USA står det også i stampe. Når Library Jour-
nal spør systemleverandørene over dammen om be-
tydningen av e-bøker for bibliotek i de nærmeste 5 
årene, er et typisk svar ”Confusion!”, med henvis-
ning til de mange juridiske, tekniske og prosedyre-
messige spørsmål som ligger uavklart. Men det er 
også stemmer som påpeker betydningen av at inte-
grering og tilgang til e-bøker gjennom systemenes 
OPAC er avgjørende for å få elektroniske bøker til å 
blomstre.

Så er spørsmålet hvordan det lille norske markedet 

vil takle de store internasjonale trendene. Vi er i 
stor grad selvforsynt med biblioteksystemer i Norge, 
med det israelske systemet Aleph som det viktigste 
unntaket. Vi er til og med eksportører av biblio-
teksystem, gjennom Norsk Systemutviklings satsing 
på Mikromarc i Sverige, Danmark, Island og Stor-
britannia. Det vil bli interessant å se hvordan det 
nye BITS vil takle denne porteføljen. Og hvor mye 
spennende nyutvikling som vil komme fra dette sel-
skapet. Foreløpig har de planer om å få sin egen 
hjemmeside opp å stå i løpet av mars.

PS. Det er ikke noe stoff i Bibliotekaren som påkaller 
så mange reaksjoner som når vi nærmer oss system-
leverandørene. Og reaksjonene kommer ikke minst 
fra systemleverndørene selv. Dette gir grunn til et-
tertanke, og til to meldinger til de som har lest seg 
helt hit: For det første kan det se ut til at systemle-
verandørene i alt for stor grad har vært forskånet 
fra å få kritiske søkelys rettet mot seg selv i åpne 
fora. For det andre kan det se ut til at systemle-
verandørene er en slags elsk/hat-objekt i bransjen, 
en slags pariakaste som betyr svært mye for at ting 
fungerer, på stadig nye og bedre måter, samtidig som 
de er mindre ønsket som debattanter i bransjens of-
fentlige rom, av frykt for at vi bibliotekarer skal få 
våre hender kommersielt tilskitnet. Vi er engstelige 
for at vi ikke skal gjennomskue deres kommersielle 
agenda når de bringer synspunkter til torgs. Kon-
klusjon: Representanter for systemleverandørene, og 
ansatte i dise firmaene, er velkomne til å debattere 
trender i bransjen i Bibliotekaren. Dere har høy kom-
petanse, et erfaringsgrunnlag og en kreativitet som 
vi gjerne ser at dere bryner mot praktiserende bibli-
otekarers kompetanse, erfaring og kreativitet. Hvis 
dere i tillegg viser at dere ikke er så hårsåre på eget 
firmas vegne, så er det definitivt et pluss i regnska-
pet. 

Det er ikke godt å si hvilket system, hvilket program eller hvilke tjenester 
disse studentene ved Flora vidaregåande skule benytter seg. Sannsynligvis 
bryr de seg lite om leverandører, bare de fi nner noe som er nyttig, litt kult 
og som virker. (Foto: E. Bergan)
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Ledig 100% stilling som 
seksjonsleder ved Halden bibliotek
Ved Halden bibliotek er det ledig 100% stilling som sek-
sjonsleder ved Avdelingen for voksne. 

Det er vedtatt organisasjonsplan for biblioteket som har 
i alt 9.76  årsverk. Den som ansettes inngår i bibliote-
kets vaktordning. Biblioteksystemet Bibliofil benyttes.

Bibliotekets brukere stiller store krav, og oppgavene 
er utfordrende. Vi søker en kreativ, serviceinnstilt og 
utadrettet person som vil være med og utvikle Halden 
biblioteks tjenester. Viktige egenskaper er gode samar-
beidsevner, evne og vilje til omstilling, selvstendig, sys-
tematisk og målrettet arbeid. 

Søkere må ha bibliotekareksamen fra HiO eller tilsva-
rende bibliotekfaglig utdanning, og erfaring fra folkebi-
bliotek. Vi ønsker en person som har kompetanse og 
interesse for IT. Det vil bli lagt vekt på personlig egnet-
het. 

Lønn etter kvalifikasjoner og ansvarsområde. 

Det er 6 måneders prøvetid i stillingen. Tilsetting skjer 
på vanlige kommunale vilkår som framgår av gjeldende 
lover, reglement og tariffavtaler. 

Kommunal pensjonsordning med pliktig pensjonstrekk 
etter gjeldende regler med 2% av bruttolønn. 

Nærmere opplysninger ved biblioteksjefen, tlf. 69 17 47 
73 eller e-post: marie@halden.folkebibl.no.

Søknadfrist: 20. april 2002

Søknad med CV og kopi av relevante attester/ vitnemål 
sendes: Halden kommune, postmottak, Storgt. 8, 1771 
Halden - ref. 02/829.

Halden kommune ligger 2 timers kjøring fra Oslo - ½ time 
fra Strømstad og 2,5 timer fra Gøteborg. Kommunen ligger 
ved sjøen og har et ypperlig turterreng. Det er et aktivt kul-
tur- og organisasjonsliv i kommunen som har ca. 27.000 
innbyggere. Byen har høgskoler for bl.a. lærerutdanning, 
økonomi, informasjonsteknologi og samfunnsfag, og har 
ca. 1300-1400 arbeidsplasser knyttet til IT-industri.

De to store arbeidsgiverorganisasjonene i privat 
sektor, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og 
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon 
(HSH), planlegger å slå seg sammen fra 1. januar 
2003. - Dette vil virke inn på arbeidet i YS. Men det 
gjenstår å se hvordan den nye konstruksjonen vil se 
ut: Hvilke oppgaver som vil bli løst på bransjenivå, 
hva som legges til landsforeningene, og hvilke opp-
gaver som vil bli lagt til sentralt nivå, sier YS-leder 
Randi Bjørgen. 

- De to store organisasjonene i næringslivet tar mål 
av seg til å skape et ryddigere arbeidsliv, og dette 
bør mane til ettertanke - ikke minst på arbeidsta-
kersiden. Jeg har hele tiden satt spørsmålstegn ved 
at vi nå opererer med fire hovedorganisasjoner på 
arbeidstakersiden, sier hun. - YS er fortsatt åpen 
for for samarbeid med andre organisasjoner der vi 
har felles interesser. Det mest nærliggende eksem-
plet i øyeblikket er “Et inkluderende arbeidsliv” der 
alle de store organisasjonene i arbeidslivet, sammen 
med myndighetene, er aktører i en gigantisk dugnad 
med ambisiøse felles mål. Fra YS’ side vil ethvert 
samarbeid med organisasjoner utenfor hovedorgani-
sasjonen ta utgangspunkt i dialog omkring felles 
interesser i samme sak. Jeg er glad for at dialogen 
med LO er blitt bedre, uten at fusjonsplanene mel-
lom NHO og HSH får meg til å trekke konklusjoner 
på generelt grunnlag, sier YS-lederen. 

NBF gjennomførte i forrige måned en studietur til 
Biblioteksstyrelsen i København for å se hvordan 
danske myndigheter har organisert sitt sentrale 
statlige engasjement på bibliotekområdet. Et hoved-
fokus under studiebesøket var å se på hvordan Bi-
blioteksstyrelsen de siste årene har tatt tak i de 
strategiske utfordringene i dansk bibliotekvesen. 
Sammen med Frode Bakken, Tore Kr. Andersen og 
Helge Salvesen fra NBF, deltok også direktør i ABM-
utvikling Jon Birger Østby og stortingsrepresentan-
tene Rolf Reikvam (SV) og Ola T. Lånke (KrF) på 
turen. Fra den danske Bibliotekstyrelsen deltok di-
rektør Jens Thorhauge, vicedirektør Bo Öhrström og 
chefkonsulent Lone Hansen.

Viktige tema under besøket var bl.a. arbeid med 
strategi for bibliotekene i informasjonssamfunnet, 
organisering av Bibliotekstyrelsen og dansk biblio-
tekvesen, satsing på digitalisering og elektroniske 
ressurser med særlig vekt på bibliotekene i høgere 
utdanning og forskning (DEF-prosjektet), tilgjenge-
lighet til elektroniske ressurser i hele bibliotekve-
senet, felles dansk biblioteklov for alle offentlige 
bibliotektyper, gratistjenester og inntjening i bi-
bliotekene, samvirke mellom folke- og fagbibliotek, 
nasjonal bibliotekportal, interkommunalt samar-
beid, skolebibliotek, kompetanseheving med særlig 
vekt på lederopplæring og målrettet bruk av pro-
sjektmidler (udviklingspuljer) som del av den nasjo-
nale biblioteksutviklingen. 

Planer om fusjon mellom HSH og NHO

Bakken i København
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”Bibliotekaren” er et rimelig og effektivt alternativ for annon-
sering av ledige stillinger. Vi er alene om å komme ut hver 
eneste måned året rundt. Vi er alene om å ha så kort pro-
duksjonstid. Og vi er alene om å ha så lave priser. 

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

Vil du ha bladet 
for deg selv?

«Bibliotekaren» er en 
månedlig nødvendighets-
artikkel for svært mange 
bibliotekarer i Norge. Er 
du medlem av Bibliote-
karforbundet får du bladet 
gratis. Andre kan abon-
nere. For kun 290 kroner 
får du 12 nummer sendt 
hjem til deg. Kontakt BFs 
sekretariat for abonne-
ment på «Bibliotekaren» 
eller medlemskap i BF. 
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8. mars   Fra Blondie til Nemi : tegneserier på 
  kvinnedagen 
11.-13. mars   Søkekurs for fjernstudenter : del II  
21.-22. mars  Bibliotekarbeid i et flerkulturelt samfunn.  
8. april   Integrering av digitale ressurser i bibliote-

kets gjenfinningssystem  
primo april   Vevsider - struktur og formidling. Ny dato 

kommer! 
11. april   NOLUG-møte. Tema: Forskningsdatabaser 
15.-16. april   Katalogisering av AV-materiale og musika-

lier  
23. -24. mai   Litteraturdager. Tema: Klassikere og kanon 
27. mai-1. juni   BABIAR: Barnebibliotekarbeid : bolk II 
10.-14. juni   Grunnkurs B 
juni   Verden i biblioteket 

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

Mer informasjon: http://www.hio.no/JBI/kurs/index.html

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, hovedav-
talene, lønnstabeller, sjekkliste 
ved lokale forhandlinger, osv. 
finner du her. Noe mangler, 
men vil komme etter hvert. Og 
nye ressurser vil bli lagt til. 
Dette er en nyttig kilde å bruke 
før de lokale 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
                                   

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

Vi må få dette på plass, i det minste i skuleverket, ivrar Hannemyr. Han meiner rask dataoverføring via breiband 
opnar for viktige tenester innan fjernundervisning, telemedisin og så vidare. Tilbodet av slike tenester er spartansk 
i dag, fordi det finst relativt få brukarar, opplyser han. - Skal vi få utvikla dette tenestetilvodet, må vi forsera 
utbygginga av breiband. Biblioteka og skulane er viktigast, meiner Hannemyr.”

Gisle Hannemyr, stipendiat ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, til avisa Klassekampen 22. 
februar 2002, som kommentar til at ”Regjeringens handlingsplan for bredbåndskommunikasjon” så langt 
ser ut til å være en fi asko, etter at Kommunenes Sentralforbund hadde fått Norsk Gallup til å undersøke 
situasjonen i kommunene


