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Lederen har ordet

�

Monica Deildok
Forbundsleder

”..Problemet for oss er ikke at folk ikke vet hva vi gjør. Problemet er at de TROR at de vet så inderlig 
godt hva vi gjør.” sa et av medlemmene våre til meg på telefon forleden dag. Og hun ga dermed en klar 
og konsis presisjon av nettopp det som er hovedforklaringsproblemet for bibliotekarer. 

Vi har alle opplevd at folk både i profesjonell og privat sammenheng uttaler seg skråsikkert og dun-
drende feil om bibliotekarers arbeidsoppgaver. De tar utgangspunkt i hva de ser i bibliotek: Betjenin-
gen av brukere. Og skaper seg utifra det en slags forståelse av hva en bibliotekar er for noe. Jeg har 
selv opplevd å sitte i et planleggingsmøte i en stor norsk by med representanter for flere kommunale 
virksomheter og organisasjoner, og fått høre at bibliotekaren som et ledd samarbeidet må kunne passe 
på både idrettsanlegget og dets brukere innimellom ”... mens de allikevel bare sitter der og stempler 
bøker.” 

Og hvem har ikke hørt denne replikken fra venner og kjente: ”Nå som vi har fått internett er det vel ingen 
om behøver bibliotek lenger…?!” Selv har jeg fått det spørsmålet fra en journalist. Enda skumlere.

Eksempler på at folk tror de vet hva som er bibliotekarenes kjernekompetanse. Og at denne består i å skaffe 
til veie den boka som brukeren sier at han/hun vil ha, og å stemple den ut.

Er det bare ikke-brukere av bibliotek som tenker slik? De som aldri har satt sin fot innenfor et bibliotek, og 
som dermed kan kategoriseres som ikke-brukere, de ignorante, de andre. Jeg tror ikke det. Jeg tror at en del 
av problemet består i at de oppgavene som er mest synlige i bibliotek ikke gir noe godt og helhetlig bilde 
av kompleksiteten i en bibliotekars arbeid. Det som er synlig i biblioteket er betjeningen av bibliotekets 
brukere. Noe som selvfølgelig er kjernen i vår virksomhet. Men som på ingen måte viser hele spekteret av 
oppgaver knyttet til bibliotekdrift. 

Bibliotekarene er tydelige som de som finner de vitenskaplige artiklene, men ikke som de som indekserer 
dem. Bibliotekarene er tydelige som de som formidler en barnebok, men ikke som de som vurderer dem 
kvalitativt. Bibliotekarene er tydelige som dem som stiller internett til disposisjon for brukerne, men ikke 
som dem som tilrettelegger lenkesamlinger.

Alt det som heter ”indre arbeid” og som handler om utviklingsarbeid, prosjektarbeid, tilrettelegging og for-
beredelse, samlingsutvikling, budsjettarbeid, innkjøp, katalogisering og klassifikasjon, søkearbeid, admi-
nistrasjon av samlinger og personale, tilrettelegging av materiale for ulike brukergrupper, brukeropplæring, 
fjernlån og formidlingsarbeidsarbeid er arbeid som brukerne våre høster fruktene av når de benytter seg 
av våre tjenester, men som de sjelden eller aldri egentlig SER eller OPPLEVER og derfor heller ikke forstår 
betydningen av. 

Brukerne har aldri opplevd et bibliotek uten gjenfinningssystemer, uten innkjøpspolitikk, uten administra-
sjon, uten planlegging og tilrettelegging, derfor forstår de heller ikke alltid hva som egentlig gjøres og hvor 
viktig den jobben egentlig er.

Av og til snakker jeg med bibliotekarer som har begynt å jobbe på steder der man ikke har hatt bibliotekar 
før. Det disse ofte kan fortelle er at arbeidsgivere, så vel som kolleger er over seg av begeistring for den 
minste lille ting bibliotekaren foretar seg. 

Naturligvis.
De har ikke hatt bibliotekar, men har hatt en vag formening om at de hadde behov for hjelp med informa-
sjonsinnhenting, informasjonsflyt, arkivistikk eller liknende, og dermed har de ansatt bibliotekar. Noe som 
bidrar til å øke effektiviteten i bedriften eller organisasjonen, og dermed som regel gir dem langt mer enn 
det de hadde forutsett. 

Disse ”nyfrelste” har antakelig et mer utfyllende og korrekt bilde av bibliotekarers kompetanse enn en 
gjennomsnittlig folke- eller fagbibliotekbruker som ikke egentlig ser hvilke arbeidsoppgaver som ligger bak 
deres velsmurte fag- eller folkebibliotek. 

Bibliotekarforbundet arbeider som kjent med informasjonsstrategi og synliggjøring, og problemstillingene 
som dukker opp i forbindelse med dette er mange. BFs satsing på dette feltet vil måtte generere sentralt 
iverksatte tiltak. Men det er tindrende tydelig at verken sekretariatet, forbundsstyret eller landsstyret fullt 
ut kan løse problemene med syneliggjøring av bibliotekarers kompetanse. 
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Det er Monica Deildok, leder i Bibliotekarforbundet 
(BF), som sier dette etter hun ble utpekt til bibli-
otekparaplyens første leder på stiftelsesmøtet 15. 
mars. Hun skal lede paraplyen i ett år. I tillegg 
til de tre nevnte foreningene, består paraplyen 
også av Forskerforbundets bibliotekforening (FBF), 
Fylkes bib lioteksjefkollegiet, Norsk online bruker-
gruppe (NOLUG), Norsk bok- og bibliotekhistorisk 
selskap, ”Rådet for bibliotek ansatte” i Norsk Kom-
muneforbund, Norsk Kulturforbund i KFO, Norsk Tje-
nestmannslag (NTL) og Skolebibliotekarforeningen 
i Norge (SIN). Stiftlesesmøtet vedtok også å gi plass 
til studentutvalgene ved bibliotekutdanningene i 
Oslo og Tromsø under paraplyen.

Stiftelsesmøtet utarbeidet et sett med vedtekter, 
foretok valg 
av leder og 
d r ø f t e t 
noen aktu-
elle saker. 
Det viktig-

Samling under ny bibliotekparaply:

- Helheten er større 
enn summen av delene

Erling Bergan, Redaktør

Alle de inviterte organisasjonene stilte opp på stiftelsesmøtet. 
Og de ønsket alle å stå under paraplyen da møtet var over. Her 
ser vi sittende foran, fra venstre Frode Bakken (NBF), Monica 
Deildok (BF) og Magnhild Aase Bøyum (NFF). Og stående bak ser 
vi fra venstre Torbjørn Navelsaker (Fylkesbiblioteksjefkollegiet), 
Jofrid Holter (NOLUG), Brit Renngård (NTL), Rannveig K. Eriksen 
(Kulturforbundet/KFO), Live Rasmussen Skrindo (FBF), Berit Ch. 
Nielsen (Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap), Vibeke Saltveit 
(NFF), Marit Åsbøen (Skolebibliotekarforeningen), Kari Bjørklid 
(NKFs ”Råd for bibliotekansatte”). (Foto: E. Bergan)

Det er en jobb som hver enkelt bibliotekar må gjøre 
litt hver dag. En av hovedutfordringene i dette ar-
beidet vil være å skape større åpenhet rundt de re-
elle arbeidsoppgaver i bibliotek. Klarer vi det har vi 
kommet et godt stykke videre.
 
Og det er her vårt medlems utgangspunkt er så ver-
difullt. Det at folk ikke vet hva bibliotekarers kom-
petanse består i, betyr nemlig ikke at de tenker at 

de ikke vet hva bibliotekarers kompetanse består i. 
Det betyr at de tror de vet hva bibliotekarers kom-
petanse består i. Og som utgangspunkt for denne 
trodde kunnskap bruker de bildene de ser rundt 
seg.

Det er en utfordring for alle bibliotekarer OG alle bi-
bliotek å bli bedre på å syneliggjøre sine egentlige 
arbeidsoppgaver. 

ste med dette første treffet var å komme i gang 
og etablere en felles forståelse av hva paraplyen 
skal være. Formålet er ”å styrke arbeidet for bibli-
otekenes formål og oppgaver på tvers av statlige, 
kommunale og private sektorer. Bibliotekparaplyen 
skal virke som pressgruppe overfor myndigheter og 
andre”. Med dette som utgangspunkt drøftet para-
plyen status for opphavsrettspørsmål på bibliotek-
området, merverdiavgift på elektroniske tidsskrifter 
og databaser, eventuell samordning av kommunika-
sjonspolitikken, skolebibliotekenes forhold til de-
partement og ABM-utvikling, og yrkesetikk. Men 
stiftelsesmøtet fattet ingen vedtak. Neste møte i bi-
bliotekparaplyen vil avholdes før sommeren, i sam-
menheng med et seminar om opphavsrett. 

- Jeg håper bibliotekparaplyen vil vise at helheten 
er større enn summen av delene. Vi må ha som mål 
å bidra til forbedringer som merkes for alle de delta-
kende organisasjonene. Dette er et kollektivt ansvar 
for deltakerne i paraplyen. BF skal gjøre sitt beste 
for å koordinere innsatsen, sier Monica Deildok. 

- Bibliotekparaplyen gir oss mulighet til opptre som en mer samordnet pressgruppe 
i saker der vi er enige. Det var bra at Norsk bibliotekforening (NBF) og Norsk fag-
bibliotekforening (NFF) tok initiativet. Og det er veldig bra at alle de 11 inviterte 
organisasjonene ville være med.
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Torill Redse overtar som 
leder i RBT

Nåværende riksbibliotekar Kirsten 
Engelstad melder at hun f ra 1. 
juni 2002 og til 10. august 2003 
skal ha 80 prosent forskningspermi-
sjon.  De resterende 20 prosent av 
tiden vil medgå til spesielle arbeids-
oppgaver i RBT. I utgangspunktet 
innebærer dette at hun fortsetter 
som styremedlem i forsk jel lige 
nasjonale, nordiske og internasjonale 
styrer, deltar i forhandlinger om 
v idereutv ikling av inngåt te og 
inngåelse av nye konsortieavtaler, 
påtar seg andre enkeltoppgaver, 
samt fungerer som intern rådgiver 
og støttespiller for kolleger i RBT. 
Torill Redse er bedt om å overta 
det overordnete lederansvaret for 
virksomheten i RBT.  Torill Redse ble 
allerede tilsatt i vikariat i stillingen 
som underdirektør fra 1. januar 2002, 
og har i fl ere måneder fungert som 
Riksbibliotekarens stedfortreder med 
et lederansvar for RBTs virksomhet.

Denne endr ingen i RBTs ledelse 
må ses i lys av at både RBT og 
Statens bibliotektilsyn er på vei inn 
i det nye organet ABM Utvikling. 
Sammenslåingsprosessen skal etter 
planen gjennomføres i løpet av 2002. 
Bibliotekdirektør Asbjørn Langeland 
og riksbibliotekar Kirsten Engelstad 
sitter for tida i stillinger som er 
under avv ikling, og da må man 
forvente minnelige ordninger som 
kan bidra til å innfase den nye tida 
på en smidig måte. Hvorvidt RBTs 
løsning vil fungere godt eller ikke, 
er en annen sak. Det er en ganske 
spesiell ordning de har valgt. Ved 
å la forhenværende sjef Kirsten 
Engelstad bli ”intern rådgiver og 
støttespiller for kolleger” etter som-
meren, vil den nye sjefen Torill Redse 
få litt spesielle vilkår for å utøve 
sitt ”overordnete lederansvaret for 
virksomheten” til høsten. Men, som 
reven sa det, alt er en overgang.

Seminar om Ericsons bok

Fredag 19. april er det seminar med 
utgangspunkt i Anders Ericsons nye 

Sykehusreformen har som kjent ført til at de ansatte i syke-
husene nå befinner seg i et nytt tariffområde. Tidligere var de 
fleste sykehusene fylkeskommunale og forhandlet på KS-områ-
det. Nå har disse sykehusene blitt statlige helseforetak og inn-
går i tariffområdet NAVO. For BFs medlemmer på sykehusene 
innebærer det nye betingelser for forhandlinger. Ledelsen i Bi-
bliotekarforbundet nedlegger mye arbeid i å finne gode løsnin-
ger for disse medlemmene, og i forrige måned inngikk BF avtale 
med Norsk Radiografforbund (NRF) om samarbeid på lokalt plan, 
der begge organisasjoner har medlemmer. Medlemmene dette 
gjelder for, har fått eget brev med informasjon om dette.

Selv om mye fremdeles er uavklart for de nye gruppene innen 
NAVO-Helse, begynner det å tegne seg et bilde. YS har som 
kjent organisert en egen sektor for NAVO, i og med den kraf-
tige utvidelsen sykehusreformen har medført. Overenskomster 
både på sentralt og lokalt nivå er gjenstand for forhandlinger 
i vår. Ettersom lokale lønnsforhandlinger trolig vil spille en 
økende rolle i fremtidige oppgjør, er etableringen av gode lo-
kale samarbeidsforhold av stor betydning. 

Det er i dette lys samarbeidsavtalen med Norsk Radiograffor-
bund må ses. Avtalen innebærer at NRFs tilltsvalgte skal ivareta 
Bibliotekarforbundets medlemmer lokalt ute på den enkelte 
virksomhet der BF selv ikke har mange nok medlemmer til å ha 
selvstendig forhandlingsrett. Dette gjelder på de virksomheter 
der vi har færre enn fem medlemmer. Det er NAVOs hovedavtale 
§ 5 som begrenser organisasjoner med mindre enn fem medlem-
mer sin forhandlingsrett på den enkelte virksomhet. 

Det er viktig å understreke at dette gjelder kun forhandlin-
gene på den enkelte virksomhet. Når det gjelder forhandlinger 
sentralt i NAVO og sentralt i NAVO-Helsedelen har Bibliotekar-
forbundet selvfølgelig full forhandlingsrett. 

Fra BF sentralt blir det understreket at dersom medlemstallet 
vokser, slik at vi får fem medlemmer eller flere, vil Bibliote-
karforbundet kunne sitte alene ved forhandlingsbordet også 
lokalt. Og dette kan faktisk bli situasjonen flere steder, der BF 
i dag har fire medlemmer. 

Norsk Radiografforbund er et tidligere AF-forbund som nå er til-
sluttet YS. De er også ett av fagforbundene i kontorfellesskapet i 
Lakkegata, som også BF er en del av. BF-leder Monica Deildok sier 
at de har gode erfaringer fra samarbeid med NRF fra tidligere.

- Vi har stor tro på at et samarbeid med Norsk Radiograffor-
bund vil gi en positiv lønnsutvikling for våre medlemmer. Det 
har allerede gått ut en oppfordring til våre tillitsvalgte i de en-
kelte helseforetak om å ta kontakt med tillitsvalgte for Norsk 
Radiografforbund for å utveksle informasjon og drøfte hvor-
dan samarbeidet skal foregå rent praktisk, sier forbundsleder 
Monica Deildok. Hun legger til at medlemmer og tillitsvalgte 
må ta kontakt med sekretariatet om det er noe de lurer på. 

Erling Bergan, Redaktør

Forbundsleder Mo-
nica Deildok har stor 
tro på det lokale 
samarbeidet med 
Norsk Radio graf-
forbund på NAVO-
området. (Foto: M. 
Magnussen)

BF-avtale med 
radiografene 
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Erling Bergan, Redaktør

bok “…videst mulig informasjon … 
: ei debattbok om folkebiblioteka 
og samfunnsinformasjonen i et e-
Norge”. Tittelen på seminaret er 
”Folkebiblioteket: Samfunnsinforma-
sjon, kultur - eller bare kos?”, stedet 
er Gerd Wangs auditorium, Høgskolen 
i Oslo, Avdeling JBI, og tida er 12.00 
-15.30.

- Hvis ikke bibliotekene endrer 
kurs, havner de helt i bakleksa, sier 
Anders Ericson i boka. Han tar et 
oppgjør med valg og prioriteringer 
hos bibliotekarer og bibliotekmyn-
digheter som har overset t sine 
informasjonsoppgaver. Seminaret 
starter derfor opp med en introduk-
sjon ved dekan Øivind Frisvold, med 
tittelen ”Opplysning, informasjon, 
kunnskap eller kultur?” Deretter 
skal forfatteren sjøl, journalisten 
og bibliotekaren Anders Ericson, 
snakke om bibliotekenes formidling 
av uavhengig og allsidig samfunns-
informasjon, om referansetjenester 
i dagens kommersielle internett-
marked. 

Seminaret fortsetter med høgskole-
lektor Magne Lindholm fra journalist-
utdanninga ved JBI, som trekker en 
parallell til ”Allmennkringkasting og 
norsk offentlighet”. Og til slutt leder 
Øyvind Frisvold en paneldebatt om 
”Folkebibliotekens hovedoppgave: 
Informasjon eller kultur?”. Til panelet 
er invitert bibliotekdirektør Asbjørn 
Langeland i Statens bibliotektilsyn, 
NBF-leder Frode Bakken, stipendiat 
Ellen Merete Duvold ved Bibliotek-
forskningsprogrammet, og Deichman-
sjefen Liv Sæteren. 

Sykefraværet øker

Sykefraværsprosenten økte fra 6,2 
i fjerde kvartal 2000 til 6,6 i fjerde 
kvartal 2001, i følge tall offentlig-
gjor t av Stat ist isk Sentralbyrå. 
Sykefraværsprosenten viser antall 
dagsverk som er tapt på grunn av 
sykefravær i prosent av alle avtalte 
dagsverk for arbeidstakere. Her er 
det både tatt hensyn til omfanget av 
deltidsarbeid og om man er helt eller 
delvis sykemeldt. Statistikken omfat-

BF-tall fra høsten 2001 er klare:

Lokale lønnsforhandlinger høsten 2001 er for 
lengst over. Inn til BFs sekretariat er det rappor-
tert inn resultater som viser at mye er oppnådd og 
mye gjenstår. Organisasjonssekretær Thor Bjarne 
Stadshaug har håndtert de mottatte rapportene 
og gjort dette interessante tallmaterialet tilgjen-
gelig for Bibliotekaren. I denne omgang gjelder 
det innrapporterte resultater fra tariffområdene 
KS og Staten.

På det kommunale tariffområdet utenom Oslo, det såkalte KS-
området, er det oppnådd heving av lønna for 273 krav. Disse 
har fått alt fra 1 til 7 lønnstrinn, det første noe vanligere enn 
det siste. Det er faktisk 120 resultat på 1 lønnstrinn, 105 på 
2 lønnstrinn, 36 på 3 lønnstrinn, 4 på 4 lønnstrinn, 5 på 5 
lønnstrinn, 1 på 6 lønnstrin, og 1 på 7 lønnstrinn. Til sammen 
492 lønnstrinn har BF-sekretariatet fått rapportert inn som 
forhandlingsresultat i KS-sektoren. For de som har fått noe 
i denne runden, ligger gjennomsnittsresultatet på 1,8 lønns-
trinn.

Har det vært like vellykket å forhandle lokalt for de med lavere 
lønn som for de med høyere lønn? Av dette materialet går det 
fram at for de som før forhandlingene startet hadde lønnstrinn 
30 eller lavere, var det gjennomsnittlige forhandlingsresultat 
2,5 lønnstrinn. For de som før forhandlingene hadde mellom 
l.tr. 31 og 35, var det gjennomsnittlige forhandlingsresultat 
1,8 lønnstrinn. For de som før forhandlingene hadde mellom 
l.tr. 36 og 40, var det gjennomsnittlige forhandlingsresultat 
1,7 lønnstrinn. Og for de som før forhandlingene lå på l.tr. 41 
og høyere, var det gjennomsnittlige forhandlingsresultat 1,9 
lønnstrinn.

Har det vært like vellykket å forhandle for alle stillingskoder? 
Av dette materialet går det fram at det er som står på den 
ordinære bibliotekarkoden (stillingskode 7026) som kanskje 
har kommet best ut av denne runden. For dem er det gjen-
nomsnittlig oppnådd 2,0 lønnstrinn. De som sto i Bibliotekar 
I (stillingskode 7593) har kommet noe dårligere ut, med et 
gjennomsnitt på 1,6 lønnstrinn. Men det er kanskje påfallende 
hvor liten spredning det er på resultatene fordelt på hver stil-
lingskode. 

Om vi sammenligner resultatene i hvert fylke, kommer Vestfold 
ut som fjorårets store vinner når det gjelder mengde. Her dro 
34 BF-medlemmer av gårde med 70 lønnstrinn, noe intet annet 
fylke kan matche. Men Finnmark utmerket seg også med 17 
lønnstrinn på 7 personer, et gjennomsnitt på 2,4 lønnstrinn pr 
person som fikk noe i denne runden.  

Vestfold og Finnmark best 
i lokale forhandlinger
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ter arbeidstakere med legemeldt 
sykefravær utover 3 kalenderdager. 

Det er store forskjeller mellom kvin-
ner og menn. Ved utgangen av 4. 
kvartal 2001 var kvinners sykefravær 
8,2 prosent, og det er en økning 
på 0,4 prosentpoeng fra året før. 
Mennenes fravær var 5,3 prosent, en 
økning på 0,3 prosentpoeng i samme 
periode. Forskjellen mellom kvinner 
og menns sykefravær er størst i 
aldersgrupper hvor kvinner har mye 
sykefravær knyttet til svangerskap, 
nemlig aldersgruppene 25-29 og 
30-34 år.

Arbeidstakere i aldersgruppen 50-64 
år hadde en lavere økning i syke-
fraværet enn arbeidstakerne sett 
under ett, med en økning på ca. 0,2 
prosentpoeng, men fortsatt er nivået 
på sykefraværet generelt økende 
med alder, fra om lag 6 prosent for 
personer i slutten av 20-årene til 
over 10 prosent for personer over 
60 år. 

Lavest vekst i sykefraværet fi nner 
v i i industr ien, med en økning 
av fraværet på 0,1 prosentpoeng 
mot landsgjennomsnittet på 0,4 
prosentpoeng. Også ansatte i of-
fentlig administrasjon hadde en 
beskjeden vekst i fraværet, med 0,2 
prosentpoeng. Sterk vekst i sykefra-
været fi nner vi i transportnæringa, 
med en økning på 0,8 prosentpoeng, 
og i hotell- og restaurant, med 
0,7 prosentpoengs økning. Blant 
ansatte innen forskning og utvikling, 
og i ulike typer konsulentvirksom-
het, er både nivået og veksten i 
sykefraværet godt under landsgjen-
nomsnittet. 

Langvarig sykefravær 
eksploderer

Folketrygda hadde i fjor over 237.000 
tilfelle av langvarig sykefravær, 
dvs. mer enn 8 uker. Tilsvarende tall 
for 1994 var 97.000, viser tall fra 
Rikstrygdeverket. Det er en økning på 
144 prosent. Sykemeldinger på over 
et halvt år økte i samme periode med 
115 prosent, fra 32.000 til 69.000. 

Det er en del av de innfridde kravene som ikke bare innebærer 
ekstra lønnstrinn, men også skifte av stillingskode. Det gjel-
der 25 tilfelle i dette materialet. Den vanligste overgangen er 
fra stillingskode 7026 Bibliotekar til 7593 Bibliotekar I. Det 
gjelder for 6 av de 25 tilfellene. 

På statsområdet er materialet naturlig nok noe mindre, etter-
som BF har færre medlemmer på denne sektoren enn i KS-om-
rådet. Men også her er faktisk gjennomsnittet 1,8 lønnstrinn 
pr innfridd krav. Det er rapportert inn 16 resultat fra i alt 10 
statlige institusjoner. Til sammen fikk disse 29 lønnstrinn. Og 
disse BF-medlemmene på statlig sektor hadde før forhandlin-
gene startet et lønnsnivå som varierte fra l.tr. 32 til l.tr. 44. 
Resultatene de oppnådde varierte fra 1 til 3 lønnstrinn. 

På statsområdet er det 5 av de 16 innrapporterte resultatene 
som innebærer skifte av stillingskode, i tillegg til at det er 
oppnådd lønnstrinn. Det gjelder både overgang fra 1410 Biblio-
tekar til 1178 Avdelingsbibliotekar, fra 1178 Avdelingsbibliote-
kar til 1077 Hovedbibliotekar, og fra 1213 Bibliotekar til 1067 
Førstekonsulent. 

Blant de innrapporterte på KS-området var det gjennomsnitt-
lige lønnsnivået etter forhandlingene på l.tr. 37. På stats-
sektoren var gjennomsnittslønna blant de innrapporterte l.tr. 
39 etter forhandlingene. Dette er altså ikke BF-medlemmenes 
lønnsgjennomsnitt på disse sektorene, men gjennomsnittet 
blant de som fikk noe i forhandlingene.

Selv om innrapporteringa fra enkelte fylker har vært noe man-
gelfull, og vi derfor må ta tallene mer som indikasjoner enn 
som absolutte størrelser, kan resultatet av de lokale forhand-
lingene i 2001 alt i alt se ut til å være sammenlignbare med det 
vi fikk i 1999. Den gang fikk vi på KS-området 451 lønnstrinn 
til 283 personer, et snitt på 1,6 lønnstrinn. I fjor fikk vi altså 
492 lønnstrinn til 273 personer, et snitt på 1,8 lønnstrinn. Kan 
dette være et tegn på at de tillitsvalgte i BF har blitt bedre for-
handlere? Det har de sikkert, selv om det også er mange andre 
faktorer som påvirker resultatene i de lokale forhandlingene. 
Ikke minst spiller det en rolle hvor stor pott som er satt av til 
lokale forhandlinger og hvilken profil som det lokale oppgjøret 
følger. Dette varierer som kjent fra år til år. 

Resultatet i fjor kan uansett ikke sammenlignes med det spe-
sielt gode resultatet i 2000. Den gang fikk BFs medlemmer 815 
lønnstrinn i kommunal sektor, medregnet Oslo kommune, og 
33 lønnstrinn i staten. Ettersom tariffoppgjørene går i to-års-
bølger, er det kanskje grunn til å forberede seg på store resul-
tater igjen denne høsten? 

70.700 personer var helt arbeidsledige ved utgangen av mars. 
Det er 1.200 færre enn for en måned siden, viser nye tall fra 
Aetat. Justert for vanlige sesongvariasjoner er imidlertid le-
digheten noe høyere i mars enn i februar. Sammenlignet med 
mars i fjor har ledigheten økt med 8.900 personer, eller 14 pro-
sent. I tillegg til dem som er registrert som helt ledige, er det 
nå 11.200 personer på arbeidsmarkedstiltak, melder NTB. 

Litt færre ledige i mars 
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Det f innes ingen helt nøyakt ig 
statistikk over sykefravær i Norge. 
I materialet fra Rikstrygdeverket 
er de statsansatte ikke med. Derfor 
bidro det med et hopp i sykefraværet 
da fl ere titusen ansatte i Posten og 
NSB ble med i statistikken i 1997, 
fordi de ikke lenger var statstjenes-
temenn. Likevel er det ingen tvil 
om hvilken vei utviklinga går. Til 
Klassekampen sier arbeidslivsforsker 
Ebba Wergeland at statistikken over 
f raværet må leses i lys av hvor 
mange som er i arbeid og alderen 
deres. I 1995 var antall sysselsatte 
i Norge 2.186.000. I fjor var dette 
økt til 2.361.000, en vekst på åtte 
prosent. 

Inkuderende å redusere 
sykefraværet?

For å møte eksplosjonen i uføretryg-
ding og langvarig sykefravær har 
partene i arbeidslivet og regjeringa 
utvikla flaggskipet ”Intensjons-
avtalen om et mer inkluderende 
arbeidsliv”, som ble sjøsatt 3. oktober 
i fjor. Avtalen, som sikter mot 20 
prosent reduksjon i sykefraværet på 
fi re år, får nå et skudd for baugen 
fra statens egne arbeidsmiljøeksper-
ter. Statens arbeidsmiljøinstitutt 
(STAMI) mener fokuset på 20 prosent 
nedgang i fraværet kan stå i motstrid 
t il arbeidet for et inkluderende 
arbeidsliv.

”Systematisk sykefraværsarbeid - slik 
det ofte defi neres med en målsetting 
om å få ned fraværsprosenten - 
vil kunne gi uventede resultater i 
form av økt fraværsprosent”, skriver 
Arbeidsmiljøinstituttet i et hørings-
svar til Arbeids- og administrasjons-
departementet. Kampanjen for et 
inkluderende arbeidsliv opererer 
altså med to ulike formål, som kan 
være i strid med hverandre. Og det 
er ikke tvil om hva STAMI prioriterer 
høyest: ”Det er viktig å peke på at 
Regjeringens overordnede mål er et 
inkluderende arbeidsliv for alle, også 
for de som har helsemessige eller 
sosiale problemer. Lavere fraværs-
prosent må da bli et underordnet 
mål”, heter det f ra STAMI, som 

Årsmøtet

Til sammen 14 av 45 medlemmer møtte fram til en pizzabit 
før årsmøtestart. Opprinnelig 18 stykker hadde meldt sin an-
komst, men 2 meldte avbud samme dag og 2 dukket aldri opp. 
En ufyselig værdag med et skrekkelig føre etter veiene innbyr 
ikke til å dra ut på tur. Fylket er ikke det enkleste å ta seg 
fram i vinters dag med ferger, rasfare, islagte veier og melding 
om full storm.

Årsmøtet var raskt unnagjort under ledelse av Grethe Simon-
sen. Valgkomiteén hadde gjort jobben sin, og valgene gikk 
raskt unna. Det var meldt full storm, men det stormet ikke 
rundt valget av ny leder. Gro S. Feght, skolebibliotekar ved 
Fræna vidaregåande skole ble valgt. De to veteranene Vidar 
Kursetgjerde og Grethe Simonsen sa ja til å fortsette et år til 
i styret. Medlemmene var lykkelige over at Gro, som tilhører 
den yngre garde, sa ja til å være leder. Grethe Simonsen over-
rakte blomster til avtroppende leder som takket for seg etter 
4 år.

Organsisasjonssekretær Thor Bjarne 
Stadshaug var utskremt fra det blide Øst-
landet og fikk nok et tøft møte med Nord-
vestlandet i vindkastene. Thor Bjarne 
hadde forberedt seg godt og ga klar og 
tydelig informasjon om det han hadde 
på blokka si ikke minst at Bibliotekar-
forbundet er det beste fagforbundet for 
bibliotekarer for bibliotekarene vet best 
hva bibliotekarer kan og gjør. Vi må ta 
vare på de statlige medlemmene våre som 
kan føle seg ensomme på arbeidsplas-
sene, men i små kommuner er også bibli-
oteksjefen ensom og må tas vare på.

Skolebibliotekarene

Allerede før årsmøtet hadde den nyvlagte leder – Gro - tatt 
initativ til et møte om skolebibliotekarenes stilling i Møre 
og Romsdal. Som ett av tre fylker har Møre og Romsdal frem-
deles skolebibliotekarene plassert i grunnkoden 7026. I for-
kant av årsmøtet hadde Gro Feght, Mari Williamsen Bugge, 
Vidar Kursetgjerde og Thor Bjarne Stadshaug, BF, et møte hvor 
strategien ble lagt for å nå fram til personalkontoret i fylkes-
kommunen med BFs budskap om skolebibliotekarenes plasse-
ring i stillingskodesystemet. Det er planen å få til et samarbeid 
med de tillitsvalgte i de andre fagforbundene i en felles front i 
forhold til fylkeskommunen.

Gro Sandvik Feght ny 
leder i Møre og Romsdal

Rannei Husby Furre, 
Avtroppende leder av Møre og Romsdal BF

Gro Sandvik Feght 
er ny leder i Møre 
og Romsdal BF. 
Hun er til daglig å 
fi nne på bibliote-
ket ved Fræna vi-
daregåande skole. 
(Foto: E. Bergan)
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dermed påpeker det åpenbare: Når 
man i større grad tar inn ”marginale” 
grupper i arbeidslivet, øker sjansen 
for at fraværet går opp.

Bedre helse blant høyt 
utdannede

Personer med høy utdanning har 
generelt bedre helse enn dem med 
lav utdanning. De spiser sunnere, 
røyker mindre og trener mer. Og selv 
om vi spiser sunnere nå enn tidligere, 
er nesten hver tredje nordmann 
overvektig, viser tall fra Statistisk 
Sentralbyrå. Det er også forskjeller 
mellom kjønnene: Statistikken viser 
fl ere kronisk syke kvinner enn menn, 
selv om kvinnene spiser sunnere og 
lever lenger. 

Helsetilstanden i Norge har endret 
seg de siste tiårene: Levealderen 
har økt, og vi plages av litt andre 
sykdommer enn tidligere. Før var 
infeksjonssykdommer en viktig årsak 
til helseproblemer. I dag er det andre 
lidelser som preger befolkningen: En 
av fi re voksne nordmenn har muskel- 
eller skjelettsykdom, en av fem har 
en åndedrettslidelse (som astma og 
høysnue), og en av syv har hjerte- 
eller karsykdom. Det har også blitt 
registrert en økning i langvarige 
sykdommer som allergi, astma og 
muskel- og sk jelet t sykdommer. 
Nesten en tredel av befolkningen har 
sykdom eller plager som begrenser 
dem i daglige gjøremål. Likevel 
mener åtte av ti at de har god eller 
meget god helse. 

Folk med utdannelse over grunn-
skolenivå rappor terer om bedre 
både psykisk og somatisk helse 
enn dem med lavere utdanning, 
og helsetilstanden bedrer seg med 
økt utdanning - statistisk sett. 
Helsetilstanden blir også bedre med 
høy inntekt. 

Det er registrert økt forekomst av 
psykiske lidelser de siste ti årene, og 
også her er det fl ere lavt utdannede 
som har problemer, selv når vi tar 
hensyn til forskjell i aldersfordeling. 
Når det gjelder bruk av legemidler, 

Forhandlerne må ha noe å gå på i forhandlingene!

I følge Thor Bjarnes statistikk hadde medlemmene i Møre og 
Romsdal fått mer enn landsgjennomsnittet i uttelling pr. med-
lem ved de lokale forhandlingene. Landsgjennomsnittet var ca. 
1,8 ltr, mens vårt fylke hadde fått litt over 2 ltr. En garvet for-
handler som Grethe Simonsen påpekte hvor viktig det er å stille 
”ordentlige” krav. Forhandlerne må ha noe å forhandle om.

Etterlys avtale om inkluderende arbeidsliv hos 
arbeidsgiveren

Et annet viktig tema som det ble informert om, var intensjons-
avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Partene i arbeidsli-
vet har sluttet seg til avtalen, men den enkelte arbeidsgiver 
må inngå avtale med trygdeetaten. Det enkelte arbeidssted 
skal legge til rette for at bl.a. sykemeldte skal kunne jobbe det 
de orker eller er i stand til å gjøre. Har din arbeidsgiver inngått 
en slik avtale? 

BF’ere i Østfold 
fi kk et LØFT!
Anne Woje, Leder i Østfold BF

At så mange som 22 av 55 medlemmer tok turen til årsmøtet 
i Fredrikstad 27.februar skyldtes neppe spenstig årsmelding, 
forhåpninger om en valg-thriller eller ”visitas” fra vår ferske 
org.sekretær Thor Bjarne Stadshaug (selv om akkurat det var 
veldig hyggelig; med sin jobb-fortid fra Halden og all ting!).

Nei, de fleste frammøtte så nok mer fram til medlemsmøtet et-
terpå, hvor arbeidsmiljøproblematikk var kveldens tema. Men 
først ble årsmelding og regnskap behandlet, og styrets forsøks-
vise fokus på de tillitsvalgtes behov (med bl.a. egne møter og 
egen epostliste) vil bli videreført også i år, og Thor Bjarne min-
net om muligheten for å søke om ekstramidler til kurs og andre 
arrangementer i regi av tillitsvalgte og fylkeslag. Det sittende 
styret ble så gjenvalgt med én ny vara, før årsmøtet ble hevet 
til fordel for pause og pizza.

Mens pizzaen gikk noen runder startet medlemsmøtet med 
kveldens foredragsholder Torild Marie Nilsen fra HMS-avde-
linga i Fredrikstad kommune. Hun jobber bl.a. med konflikt-
løsning og hennes foredrag tok utgangspunkt i bruken av 
såkalt ”løsningsfokusert tilnærming” i organisasjonsutvikling 
og konfliktløsning. Metoden har røtter i amerikansk familie-
terapi og er nærmere beskrevet i bl.a. Gro Johnsrud Langslets 
bok ”LØFT” (1999). En kort kveldstime er selvfølgelig ikke nok 
til å få en grundig innføring i metoden, men Nilsen rakk like-
vel å gi de frammøtte en hel del nytt å tenke på, og kommen-
tarene fra BF’erne etter møtet var udelt positive.

I følge Nilsen vil en organisasjon alltid være i utvikling, og 
derfor er det også bortimot umulig å bli helt ”problemfri” på �
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en arbeidsplass. Men i stedet for å overfokusere og nærmest 
”dyrke” problemene bør vi bli flinkere til å se etter hva det 
er som tross alt fungerer bra. ”Surdeigsklumpene” (dvs proble-
mene) må vi lære oss å leve med og holde under kontroll. Nil-
sen mente videre at et hvert problem kunne beskrives som ”en 
frustrert drøm”, og at vi som kolleger må hjelpe hverandre til å 
finne tilbake til drømmen, dvs det arbeidsmiljøet vi ønsker, og 
da må vi også våge å dele ”drømmebildene” med hverandre. 

Nilsens påstand var at vi i jobbsammenheng ikke er flinke nok 
til å utnytte all den kompetansen vi som voksne besitter, og 
vi bør spørre oss selv: Hva vet jeg av lure ting som jeg glem-
mer å bruke på jobb? Og: Når får jeg til det som er vanskelig? 
God kommunikasjon er viktig for å forebygge konflikter, men 
har det skjært seg med en kollega bør man ikke unngå vedkom-
mende, men tvert i mot ta kontakt for å ta opp det problema-
tiske fortest mulig. De tillitsvalgte kan da være med, men ikke 
som parter for den ene eller andre siden, men mer som en bro-
bygger og spørsmålsstiller. Partene må lytte til det den andre 
sier uten å avbryte. ”Sannheten” har alltid flere sider, og det 
er lov til å være uenig uten at det defineres som en konflikt.

I enkelte konfliktsituasjoner vil noen føle seg tråkket på eller 
uverdig behandlet av motparten. Da handler det om å finne 
metoder for å ta sin verdighet tilbake. I følge Nilsen er vi ikke 
trenet til å ”ruste oss mot de slemme”, vi tror liksom ikke at 
noen vil oss vondt.

Den tillitsvalgtes rolle i slike situasjoner skal som sagt ikke 
være å ta parti for den ene eller andre parten. LØFT-metoden 
anbefaler at den tillitsvalgte i et møte stiller spørsmål som 
f.eks.: ”Hva skal komme ut av dette møtet? – Hva skal skje her 
i dag for at det skal være nyttig?” 

Etter medlemsmøtet ble jeg nysjerrig på denne løsningsfoku-
serte tilnærmingsmetoden og begynte å lese litt i Langslets 
bok. På side 93 fant jeg en læresetning jeg har stor tro på: ”Det 
er nyttigere å fokusere på det som virker enn det som ikke 
virker, og atferd som gis oppmerksomhet har en tendens til å 
gjenta seg” (om hvorfor vi ikke stadig vekk skal snakke om det 
vi er frustrerte over.)

Etter å ha ”browset” litt mer gjennom boka tenker jeg som 
følger: Fordi spørsmålene/metodikken innen LØFT er ganske 
annerledes enn det vi ellers er vant til innen konfliktløsnings-
teori, vil sikkert noen føle at metoden er uvant og for krevende 
å bruke/lære seg. Innen LØFT spør man f.eks. ikke ”Hva kan 
du gjøre for å løse problemene?”, men: ”Hvordan skal du vite 
at problemene er løst?”.

I følge Langslet er det heller ikke nok å være løsningsfokusert 
i en organisasjon til at det kan defineres som LØFT-prinsipper. 
Hva forskjellen egentlig består i tør jeg ikke si at jeg har for-
stått helt ennå, men jeg tror uansett at Torild Marie Nilsens 
foredrag ga oss BF’ere i Østfold noen nye ideer som jeg som fyl-
kesleder gjerne vil diskutere videre med kolleger og andre til-
litsvalgte i året som kommer. Og uansett om vi velger å bruke 
LØFT-metoden eller andre teorier rundt omkring på arbeids-
plassene våre, er det viktig at vi holder debatten om arbeids-
miljøproblematikk varm, både lokalt på våre arbeidssteder og 
innen Bibliotekarforbundet. Monicas lederartikkel i ”Bibliote-
karen” nr 11 satte i gang en snøball av spørsmål og tanker 
rundt dette viktige temaet. Jeg syns ikke den skal slutte å 
rulle på lenge ennå. 

�

har dette økt kraftig de senere årene. 
Dette gjelder både i Norge og i andre 
europeiske land. Det selges flere 
og dyrere medisiner enn tidligere, 
og antallet solgte brukerdoser har 
økt. Ifølge en undersøkelse gjen-
nomført i 1995 hadde nesten seks 
av ti benyttet medisiner i løpet av 
de siste 14 dagene, mens tre av ti 
brukte medisiner hver dag. Det er 
fl ere kvinner enn menn som bruker 
legemidler, og det er hjertemedisiner, 
medisiner til bruk for fordøyelsen 
og nervemedisiner som brukes av 
fl est. Også medisinbruken varierer 
med utdanningsnivået, ved at høyere 
utdanning gir lavere forbruk av 
legemidler.
 

Akademikerne med fl ere 
tunger

Dette er overskriften på en selvkritisk 
artikkel i siste Forskerforum, tids-
skriftet for Norsk Forskerforbund, 
som selv er medlem av hovedorgani-
sasjonen Akademikerne. Bakgrunnen 
er uttalelser leder i Akademikerne-
kommune Hans Petter Aarseth kom 
med i Dagens Næringsliv, om at lønn 
er en sak mellom arbeidsgiver og ar-
beidstaker, og at lønnsforhandlinger 
følgelig bør være individuelle. Med 
dette går han lenger enn det som 
er Akademikernes offi sielle politikk, 
nemlig lokale lønnsforhandlinger 
mellom fagforening og arbeidsgiver 
som i dag. 

Leder i Akademikerne Per Kristian 
Sundnes må rykke ut i Forskerforum 
og forsøke å avdramatisere: - Aar-
seths uttalelser er en slags visjon, 
en slags drodling over noe han 
mener kan skje en gang i framtida, 
hevder Sundnes. Men han bidrar 
selv til usikkerheten med å si at: 
- Vi kunne selvsagt stilt oss opp i 
det forutsigbare hylekoret sammen 
med Helga Hjetland og Gerd Liv 
Valla, men vi prøver altså bidra med 
et mer nyansert syn, sier han. Og 
det er signalene fra regjeringen og 
sentralbanksjefen om endringer i 
tjenestemannsloven  som ligger bak 
denne uttalelsen, der ”Akademikerne 
tilsynelatende [har] funnet sine 
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Medlemsmassen i Troms og Finnmark vokser jevnt 
og trutt og lederduoen møtte to lag som i fjor 
hadde svært god uttelling i de lokale forhandlin-
gene. Lønn er fremdeles det viktigste BF jobber 
med, var omkvedet vi kunne ta med oss tilbake til 
Oslo.

Siden forrige årsmøterunde har ledelsen i BF blitt skiftet helt 
ut. Vi har fått ny leder i Monica Deildok og jeg har nå fått ver-
vet som nestleder etter at Thor Bjarne Stadshaug takket ja til 
stillingen som organisasjonssekretær. Vi synes det er viktig at 
medlemmene får et bilde av hvem lederduoen er og hva vi job-
ber med. I år har vi derfor besøkt en rekke årsmøter rundt om 
i landet.

Finnmark og Troms hadde 
lagt sine årsmøter slik at vi 
klarte å besøke begge to på 
samme tur. Noe som er greit 
når man skal til Nord-Norge 
og de store avstandene. Hel-
digvis går det fly hele veien, 
og ikke helt uten dramatikk 
landet vi i Lakselv på formid-
dagen en fredag. Finnmarkin-
ger flest er sindige og vel 
vant med å fly i alt været i 
nord, mens vi ikke hadde den 
største erfaringen med å fly 
småfly som kaster seg etter 
vinden. En bitteliten stund der oppe i lufta lurte vi fælt på om 
vi kom til å komme ned i behold, men det gikk altså fint og 
vi var bare litt røde i mosen da vi entret Lakselv hotell som var 
stedet fylkeslaget hadde valgt å avholde sitt årsmøte.

Finnmark

Åtte av de vel 30 BF-medlemmene i Finnmark møtte fram. Selve 
årsmøtet forløp helt greit uten de store diskusjonene, og var 
som årsmøtene flest pleier å være. Etterpå hadde Monica Deil-
dok en orientering om forhandlingene som pågår, med spesiell 
vekt på KS-sektoren da det kun var medlemmer fra den sekto-
ren tilstede. De fikk allikevel også høre litt om de pågående 
forhandlingene i NAVO-sektoren, der de nye helseforetakene 
hører hjemme og litt om hva som skjer i statlig sektor. 

Som mange kanskje har fått med seg kan det ligge an til en 
strukturendring i KS-systemet denne våren. Vi ønsket tilbake-
meldinger på dette og drøftet mulighetene som har kommet 
fram i det partssammensatte utvalget sin utredning. Mange 
synes det er vanskelig å skue konsekvensene av de foreslåtte 

Lederduoen på besøk i 
Troms og Finnmark

Mona Magnussen, Nestleder i BF

Åtte av tredve 
medlemmer kom på 
Finnmark BFs års-
møte 8. mars i 
Lakselv. Fylkeslags-
leder Marit Kristine 
Ådland og medlem-
mene i Finnmark 
ga den besøkende 
lederduoen verdi-
fulle synspunkter 
til vårens forhand-
linger om nye ta-
riffavtaler. (Foto: 
M. Magnussen)

�

allierte i Næringslivets Hovedor-
ganisasjon og hos Kommunenes 
Sentralforbund heller enn hos andre 
arbeidstakerorganisasjoner”, som 
Forskerforum skriver. 

Leder i Akademikerne-stat, Kar i 
Kjenndalen, retter en advarende 
pekefi nger mot sine lederkolleger: 
- I en tid da rettigheter og stil-
lingsvern trues fra flere kanter, 
mener jeg det er ekstra viktig at den 
enkelte arbeidstaker føler seg sikre 
på at de har både fagforeningen  
og hovedsammenslutningen sin i 
ryggen, sier Kar i Kjenndalen til 
Forskerforum.

Akademikerne er i dag en hovedsam-
menslutning for 15 fagforbund 
med medlemmer som har universi-
tetsutdanning på hovedfagsnivå. 
Sivilingeniørene og legene utgjør 
omtrent halvparten av medlemsmas-
sen, som totalt teller rundt 120.000. 
Av disse er rundt 28.000 på statlig 
sektor. Norsk Forskerforbund har 
tredjeparten av disse. På kommunal 
sektor har Akademikerne drøyt 8.000 
medlemmer, med Norske Sivilinge-
niørers Forening som den største 
på denne sektoren. Rundt 21.000 
av Akademikernes medlemmer er 
pensjonister eller studenter.

Referanseutvalg for 
fjernlån er opprettet
 
Riksbibliotektjenesten (RBT) og 
Statens bibliotektilsyn (SB) har i 
fellesskap tatt initiativ til oppret-
telsen av et referanseutvalg for 
fjernlån. I følge forslaget til mandat 
for utvalget, skal de ”bidra t il 
et effektivt og koordinert samar-
beid mellom bibliotek om fjernlån 
og kopitjenester”. Dette skal de 
gjøre bl.a. ved å ta initiativ til å 
samordne tiltak mellom de ulike 
bibliotektyper, løpende vurdere og 
oppdatere ”Felles retningslinjer for 
fjernlån og kopitjenester”, og arbeide 
for hensiktmessig og koordinert 
innsamling av statistikk og bruk av 
felles standarder. 

Medlemmene i utvalget representerer 
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endringene, men vi fikk med oss en klar anbefaling om å 
beholde stillingskodene og den strukturen kodene legger. I 
tillegg ble det gitt sterkt uttrykk for at ansiennitet burde 
vektlegges mer, samt at tilleggskompetanse utover den nød-
vendige bør gi synlig uttelling i lønningsposen.  

Troms

På lørdag var det Troms 
fylkeslag som avholdt sitt 
årsmøte på fylkeshuset i 
Tromsø. Her  møtte 8 med-
lemmer av 37. Tradisjonen 
tro var det ingen store 
overraskelser på årsmøtet. 
Årsmelding, regnskap og 
valg gikk kjapt unna og 

det var ingen innkomne saker. Årsmøtet kunne raskt gå over 
til å høre Monica foredra om lokale forhandlinger samt å ta 
opp de samme sakene som vi hadde drøftet i Finnmark dagen 
før. Signalene fra årsmøtet i Troms var også at vi burde be-
holde stillingskodene, men at lønnstabellen godt kunne fjer-
nes. Vi oppfattet stemningen dit hen at en strukturendring 
som kunne forenkle og myke opp systemet var velkommen, 
fordi det nåværende systemet er komplisert og vanskelig å for-
holde seg til.  

Tilbake i Oslo kjenner vi hvor verdifullt det er å få innspill fra 
medlemmene. Vi skrider til forhandlingsbordet med en større 
trygghet og mener at vi har gode muligheter for å formulere 
krav i tråd med de ønskene som medlemmene gir uttrykk for, 
blant annet i Finnmark og Troms.  

Stine Fjeldsøe ble 
gjenvalgt som leder 
i Troms BF under 
årsmøtet 9. mars 
i år. Her ser vi 
henne til venstre, 
sammen med BFs 
nestleder Mona 
Magnussen, som 
var Stines forgjen-
ger i fylkesleder-
stolen i Troms BF. 
(Foto: M. Deildok)

Årsmøtet i BF Finnmark vart lagd til Lakselv hotell denne gon-
gen. Midt i fylket, slik at faktisk ingen av dei påmelde delta-
karane trengde overnatting, verken før eller etter møtet. Og 
veret var ikkje det verste, berre ei vart forhindra frå å koma på 
grunn av det.  

Det låg an til eit greit årsmøte utan store rystingar av noko 
slag. Styret la fram sine planar for året gjennom handlings-
program og budsjett, og fekk særleg god respons på planane 
om igjen å arrangera kurs i forhandlingsteknikk i fylket før 
lønsforhandlingane til hausten. Med mange små bibliotek er 
det mange av medlemene som kjem til å delta i forhandlingane, 
også av dei som ikkje er tillitsvalde.  Då er både enklare og bil-
legare å henta ein kurshaldar nordover, enn å senda deltakarar 
sørover.

To av medlemene i styret sa takk for seg etter god innsats dei 
siste åra, Roger Dyrøy og Laila E. Blindheim. Mari Lundevall 
og Kristin Vansvik vart valde inn til å ta over etter dei, saman 
med Marit Kristine Ådland som held fram som leiar.  

Årsmøte i Finnmark BF
Marit Kristine Ådland, Leiar i Finnmark BF

�

ulike bibliotektyper: Cathrine Und-
hjem (Fylkesbiblioteket i Akershus), 
Trude Bendiksen (Fjell kommune, 
Hordaland), Randi Lundvall (Løke-
berg skole, Haslum), Anne Mette 
Vibe (Universitetsbiblioteket i Oslo), 
Hans Martin Fagerli (Høgskolen i 
Oslo), Kirsti Hagen Andersen (Chr. 
Michelsens institutt, Bergen), Sidsel 
Gaarde (Nasjonalbiblioteket, Oslo). 
Riksbibliotektjenesten og Statens 
bibliotektilsyn vil være representert 
ved Torill Redse (RBT), Anne Eldrid 
Jordfald (RBT) og Vilde Ronge (SB). 
Konsituerende møte holdes 18.april 
2002. 

Nytt nummer av [sine 
nomine] 

Nettavisen til studentene ved bi-
bliotek- og informasjonsstudiet 
ved Høgskolen i Oslo heter [sine 
nomine] og finnes på http://
www.stud.hio.no/~sn/. De er inne 
i sin andre årgang, og ferskeste 
utgave er nr. 2 - 2001/02. I denne 
utgaven kan du blant annet få 
med deg en prat med forfatteren 
Tor Åge Br ingsværd om science 
fi ction-begrepet, samtiden, krigen, 
eventyret, biblioteket og mye annet. 
Du kan også lese student Asgeir 
Rekkaviks kortfattede bruksanvisning 
til å skrive din egen ungdomsbok, 
etter å ha vært med på et barne- og 
ungdomsbokmøte ved Deichmanske 
bibliotek under praksisper ioden 
i januar. ”På grunnlag av titalls 
handlingsreferater og tematiske 
beskrivelser av nye norske ungdoms-
romaner, anser jeg meg selv som 
skikket til å gi en kortfattet og 
punktvis beskrivelse av hvordan også 
du kan skrive en ungdomsroman”, 
sier han i sitt bidrag til siste utgave 
av [sine nomine], som nå redigeres 
av Kåre Gamlemshaug. 

Konferanse om utdanning 
og læring

Norsk konferanse om utdanning og 
læring (NKUL) arrangeres i år for 
åttende gang. Den går av stabelen 
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Onsdag 20. mars avholdt Rogaland fylkeslag sitt årsmøte på 
Stavanger bibliotek. 9 medlemmer møtte fram, og selv om vi 
nok hadde ønsket og håpet på et større frammøte var medlem-
mene engasjerte, og årmøtet ble avviklet på beste måte. 

Årsmelding og regnskap ble lagt fram og godkjent, og valgko-
miteen hadde utført utmerket arbeid og la fram gode kandida-
ter til et styre som er nesten helt nytt.

Det nye styret består av:

Leder:   Kari Aardal, 
  Vardafjell videregående skole 
Styremedlem: Inger Johanne Kolstad, 
  Lundehaugen videregående skole
Styremedlem: Liv Samuelsberg, 
  Høgskolen Stord/Haugesund 
Varamedlem: Kjersti Beiermann, 
  Haugesund folkebibliotek 
Varamedlem:  Oddrun Øiberg, 
  Haugesund folkebibliotek

Etter at årsmøtesakene var vel i havn ble det servert pizza og 
avtroppende leder innledet til samtale blant annet ved å refe-
rere til landsmøtets vedtak om fylkeslagene, og det ble drøftet 
hvordan vi ønsker at Rogaland fylkeslag skal fungere fram-
over. 

Det ble særlig lagt vekt på at fylkeslaget skal være støttefunk-
sjon til tillitsvalgte, arbeide med lønnsforhandlingssaker og 
rekruttering. De tillitsvalgte blir oppfordret til å ta kontakt 
med fylkeslagsleder ved behov.

Avtroppende leder informerte også fra landsstyremøtet, og det 
ble en engasjert samtale om bibliotekarrollen og om hvordan 
vi klarer å markedsføre oss selv som profesjon. Årsmøtedelta-
kerne var glad for at dette var på dagsorden i BF, og ønsker 
at det stadig arbeides med, ikke minst for å få strategier på 
å sikre at fagutdannede bibliotekarer blir ansatt i bibliotekar-
stillinger på de forskjellige arbeidsplasser. 

Det ble også snakket om rekruttering av nye medlemmer. Det er 
et potensiale i Rogaland når det gjelder mindre folkebibliotek, 
og det er ønske om å arbeide med dette i året som kommer. 

Årsmøte i Rogaland BF
Ellen Skaadel,
Avtroppende leder i Rogaland BF

Monica og Mona frå forbundsleiinga var med oss på årsmøteda-
gen. Monica orienterte om kva som skjer i forhold til lønsopp-
gjeret til våren. Her kan det koma store endringar, og Monica 
tok i mot tilbakemeldingar og svarte på spørsmål.  

I det heile vart det høve til mykje prat denne dagen, til å helsa 
på nye, utveksla erfaringar og meiningar og å spørja nytt. Og 
den biten er vel så viktig som det formelle. 

2.-4. mai 2002 ved Norges teknisk-
naturv itenskapelige universitet 
(NTNU) i Trondheim, i samarbeid 
med organisasjoner og institusjoner 
som har spesiell kompetanse i, eller 
interesse for, bruk av informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi i un-
dervisning og lær ing. Målet for 
konferansen er å være et forum for 
utveksling av ideer og erfaringer, 
og dermed en endringsagent for 
pedagogisk bruk av IKT i utdanning 
og læring. Hovedtema for NKUL 2002 
er IKT, dannelse og demokrati. 

I fjor hadde de 640 konferansedelta-
kere. Årets konferanse kan bl.a. skilte 
med professor og forskningsdirektør 
Hans Siggaard Jensen fra Learning 
Lab i Danmark, som skal snakke 
om ”Demokrati og kompetanse i 
en digital kultur”, og Director of 
Directorate-General for Education 
and Culture, European Commission 
David Coyne, som skal snakke om 
”Education in Europe from today to 
2010”. Utdanningsminister Kristin 
Clemet avslutter konferansen under 
tittelen ”Utdanning, reformer og 
kvalitet: Veien videre”.

Filterprogram og religiøse 
grupper

Nancy Willard, fra College of Edu-
cation ved University of Oregon, 
har publisert rapporten “Filtering 
Software: The Religious Connection” 
på nettet. Her er mye tankevekkende 
stoff, ikke minst for de filterkåte 
i USA. Rapporten undersøker åtte 
selskap som leverer fi lterprogramvare 
i bruk i of fentlige amer ikanske 
skoler, eller som markedsfører seg 
overfor denne sektoren. Den ser på 
hvilket forhold disse selskapene har 
til konservative religiøse grupper 
i USA. Noen av selskapene leverer 
fi lter-programvare til slike gruppers 
ISPer, som videre markedsfører seg 
for sine brukere med at installerte 
fi ltre samsvarerer med konservative 
religiøse verdier. Noen av filter-
selskapene ser ut til å ha inngått 
partnerskap med konservative reli-
giøse grupper, i følge Nancy Wil-
lard. 
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Årsmøtet ble avholdt på Hordaland fylkesbibliotek 14. mars. 
Det var 16 fremmøtte. I tillegg møtte nestleder i BF, Mona Mag-
nussen. Årsmøtet konstituerte seg med Siri Sjursen som møte-
leder og Kjetil Monsen som referent.

Årsberetning
Leder oppsummerte året med utgangspunkt i årsberetningen. I 
tillegg orienterte Siri nærmere om YS-seminaret den 5. mai om 
et inkluderende arbeidsliv. Trude Færevaag Wasch stilte spørs-
mål om hvordan lokale forhandlinger fungerer i kommunene. 
Siri svarte at det varierer. BF’ere kan forhandle for seg selv, 
men samarbeid med andre YS foreninger er mulig. BF-kravene 
må da være likestilt. Fylkeslaget er disponibelt for råd, vei-
ledning og forhandlerrollen dersom lokal arbeidsgiver godtar 
dette. Siri redegjore også for seminaret om bibliotekarrollen 
14/3 og kurset om konfliktløsning 15/3. Årsberetningen ble 
enstemmig godkjent.

Regnskap
Det ble åpnet for spørsmål. Det ble stilt spørsmål om tilskuddet 
fra BF. Tilskuddet forventes å bli på ca kr 2000 i 2002, avhengig 
av utgiftene med seminar og kurs. Overskudd vil bli overført 
til BF. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Virkeplan
Virkeplanen sier ingenting om rekruttering, men møtelyden 
anså dette som en fast oppgave for fylkeslagsstyret. Høgskole-
ansatte i Bergen er i ferd med å bli en sterk gruppe. 

Styret håper å få i gang flere kurs for tillitsvalgte, gjerne 
med fokus på konfliktløsning, omorganiseringsproblematikk 
og kanskje lobbykurs. Nye tillitsvalgte ble oppfordret til å 
melde seg på sentrale kurs. Kursene annonseres i Biblioteka-
ren.

Virkeplan for 2002 ble enstemmig vedtatt som foreslått.

Budsjett
Budsjett for perioden 15.03.2002 - 15.03.2003 ble enstemmig 
vedtatt som foreslått.

Valgperioden for fylkeslagsstyret
Fylkeslagsstyret foreslo 2-årig valgperiode, og slik at det alltid 
ville være erfarne medlemmer i styret (overlapping). Forslaget 
ble vedtatt enstemmig.

Valg
Følgende ble valgt som medlemmer og varamedlemmer til fyl-
keslagets styre: 

Styret:
Siri Sjursen (Hordaland fylkesbibliotek), leder - 2 år
Ove Arstein (Bergen offentlige bibliotek) - 1 år
Sofie Arneberg (Samnanger folkebibliotek) - 2 år

Varamedlemmer:
Trude Færevaag Wasch (Bergen offentlige bibliotek) - 1 år
Trine Rosland (Os folkebibliotek) - 2 år  

Årsmøte i Hordaland BF
Kjetil Monsen, Biblioteksjef, Askøy folkebibliotek

Siri Sjursen var 
forbundsleder i BF 
forrige landsmø-
teperiode. Nå er 
hun i daglig arbeid 
som dokumenta-
list i Hordaland 
fylkeskommune, 
og aktiv som leder 
av Bibliotekarfor-
bundets fylkeslag i 
Hordaland. (Foto: 
E. Bergan)

Årsmøtet i Horda-
land BF ble satt 
opp mellom to 
andre møtearran-
gement. Dette var 
gjort for å få flere 
til å møte opp på 
årsmøtet. Arran-
gørene kunne slå 
fast at dette var en 
god løsning. Om-
tale av de to andre 
arr ang e  m ent  ene i 
Hordaland kan du 
lese etter dette 
årsmøtereferatet.

Et av Willards viktigste ankepunkt 
mot fi lterselskapene, er manglende 
dokumentasjon av hvordan fi ltrerin-
gen foregår. Hun skriver bl.a.: ”Når 
lokale skolemyndigheter velger ut og 
installerer fi ltre, får de bare presen-
tert en liste over mulige kategorier 
som kan blokkeres, med en kort 
beskrivelse av hva slags materiale 
som hindres i hver kategori. Filter-
selskapene beskytter selve listen 
over blokkerte websteder, blokkerte 
søkeord, andre blokkeringskriteria 
og blokkeringsprosessen, fordi disse 
er konfi densielle patentbeskyttede 
forretningshemmeligheter. Lokale 
skolemyndigheter har dermed i 
praksis delegert til fi lterselskapene 
å ta avgjørelser om hva som er egnet 
materiale for studenter, siden man 
ikke kan avgjøre hvordan denne 
kontrollen utføres.”

Du kan lese Nancy Willards rapport 
på http://netizen.uoregon.edu/
documents/religious2.html. Der fi n-
ner du også lenker til nettsteder som 
gjør problemstillingene i rapporten 
svært så aktuelle. Et eksempel er 
”The American Family Filter”, som på 
sin velkomstside skriver: ”American 
Family Filter stands apart from other 
blocking sof tware, employing a 
uniquely Christian approach to our 
content filtering. We adhere to a 
higher standard, because American 
Family Filter is a ministry fi rst and 
foremost, and therefore we are ac-
countable to a Higher Authority for 
the product we produce.” Og de viser 
også til ekte kamperfaring: ”No other 
Internet fi lter is fully backed by a 
national Christian organization with 
real pornography fi ghting experience 
like the American Family Filter.”

NVBF Website Award 2002

Det har nå falt en avg jørel se i 
NVBFs konkurranse om hvilken av de 
nordiske forskningsbibliotekenes vev-
steder som er best. Dommerkomitéen 
har blant de nominerte vevstedene 
utpekt Det kongelige bibliotek i Kø-
benhavn og dets www.kb.dk som vin-
ner av prisen “Nordic Research Library 
Website Award 2002”. På andreplass 
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Folkebiblioteket skal være den viktigste redskapen for å oppnå 
”det gode liv”. Det sier Kjartan Vevle, biblioteksjef i Drammen. 
Kommunikasjonsferdigheter er et ”must” i en verden hvor det 
eneste sikre er forandring. Det opplever Marit Gro Berge, bi-
blioteksjef i Radøy.

Sammen med Lena Jensen, IT-konsulent i Hordaland fylkes-
bibliotek, og Mona Magnussen fra Bibliotekarforbundet, var 
begge innledere på miniseminaret om nettopp bibliotekarrol-
ler. Hordaland fylkesbibliotek og Bibliotekarforbundet Horda-
land samarbeidet om arrangementet i forkant av BF Hordaland 
sitt årsmøte.

Vi ønsket å sette fokus på et tema som berører bibliotekarer 
i alle sektorer, og å skape anledning for meningsutveksling 
og kanskje større bevisstgjøring av vår profesjonelle hverdag. 
Invitasjonen gikk derfor til BF-medlemmer og andre bibliote-
karer i fag- og folkebibliotek i fylket, som alle var godt repre-
sentert.

Selv om Kjartan og Marit begge er biblioteksjefer, har de nokså 
ulikt utgangspunkt for utøvelse av ”faget”. Den ene fungerer 
som ”rådmann” for biblioteket som selvstendig, administrativ 
enhet i en stor bykommune. Den andre er eneste fagutdannede 
bibliotekar i en liten landkommune. Begge har erfaring fra 
den tiden da den idealistiske ”misjonærrollen” preget biblio-
tekaren. Begge har gjennomlevd tiden da administratorrollen, 
styrt av planer og budsjett og hierarkiske organisasjonsmodel-
ler, var den viktigste. I dag er bildet svært mangefasettert. 
Det eneste sikre nå er forandring, omstrukturering, stramme 
økonomiske rammer og behovet for endrings- og innovasjons-
dyktighet. Samtidig og likevel med krav om faglig kompetanse 
og trygghet til å være i stand til og våge å selge bibliotek-
produktet med selvtillit og tyngde. Et nytt kommunalt organi-
sasjonskonsept som i Drammen gir handlingsrom for lederen, 
men også krav om resultater, måloppnåelse og rapportering. Å 
bygge allianser, skape nettverk, overbevise og begeistre andre 
talsmenn og -kvinner, slik at de kan fremme bibliotekets øn-
sker, er noe av det aller viktigste biblioteksjefen gjør. Formid-
lerrollen, i denne betydningen, er sentral.

I små kommuner med trange rammer og ressursknapphet 
kan brobyggeren og innovatøren være livsnødvendig for biblio-
tekets eksistens. I Nordhordland har de sju folkebibliotekene 
jobbet sammen over kommunegrensene om spesialisering og 
kompetansedeling siden 1991. Samarbeidet er utviklet videre 
gjennom interessante og nyskapende prosjekter, som NELL, 
Ytarprosjektet, Nærinett, ”Den rullande skattkista” og flere. 

Nye bibliotekarroller i den 
store verden og den lille 
– for ”det gode liv” i for 
eksempel Drammen og Radøy
Ruth Ørnholt, Hordaland fylkesbibliotek 
og Siri Sjursen, Hordaland BF

�

kom Terkko - Centralbibliotek for 
Sundhedsvidenskab i Helsinki, med 
www.terkko.helsinki.fi . Tredjeplas-
sen gikk til Göteborg Universitets-
bibliotek, med www.ub.gu.se. En 
presentasjon av den elektroniske 
medaljen, samt dommerkomitéens 
begrunnelse for valget, finnes på 
www.dpb.dpu.dk/nvbf/nvbf.html.

Nettfi ltre som bokbål 

Vår tid har fått sin egen form for 
bokbål. Nettfiltre er omtrent like 
intelligente som fi losofi en bak tidli-
gere tiders brenning av litteratur, og 
dette er i ferd med å bli et stort og 
viktig tema. Ikke minst i USA, der 
den nye loven Children’s Internet 
Protection Act (CIPA) har pålagt alle 
skoler og bibliotek som får penger fra 
det offentlige til sin internettbruk, 
å installere fi ltre innen juli 2002. 
Gjør de ikke dette, risikerer de å 
miste den økonomiske støtten. Det er 
mange i USA som mener dette både 
er et angrep på den frie tilgangen til 
informasjon og en undergraving av 
selve læringsprosessen. 

Sist høst gjennomførte “The Free 
Expression Policy Project” mer 
enn 70 undersøkelser av filtrenes 
effektivitet. De konkluderte med at 
systemene har helt grunnleggende 
mangler og feil. Som eksempler 
nevnes at kjente fi lterprogram som 
Net Nanny, SurfWatch, CYBERsitter 
og BESS alle blokkerte den offi sielle 
hjemmesiden til flertallslederen i 
den amerikanske kongressen Richard 
“Dick” Armey. Mellomnavnet har 
som kjent også en annen betyd-
ning, som fi ltrene anser som porno-
grafisk. Filterprogrammet I-Gear 
blokkerte FN-rapporten “HIV/AIDS: 
The Global Epidemic”. Programmet 
Smartfi lter stoppet “Marijuana: Facts 
for Teens”, f ra det amer ikanske 
“National Institute on Drug Abuse”. 
De fant fl ere hundre tilfelle av at 
fi ltrene sensurerte artistiske web-
steder, offentlig helseinformasjon og 
seksualopplysning. Årsakene ligger 
ofte i at de bruker stoppord som 
”over 18”, ”sex” og ”breast”.  Men 
de fant også sensurering av temaer 
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Bibliotekpersonalet i de sju 
kommunene har tilegnet 
seg ny, faglig kompetanse, 
har tilpasset og tilrette-
lagt ”produktene” etter ti-
dens krav og brukernes 
behov. Marit har også vært 
leder for det nasjonale pro-
sjektet PIVS (Pedagogikk 
i verkstader for sjølvstu-
dium). Det dreier seg om 
å gjøre bibliotekene og 
kunnskapskildene mer til-
gjengelige, og for bibliote-
karen å innta en ny rolle 
som pedagogisk og faglig 
veileder for voksne studen-
ter.

Bibliotekarforbundets skis-
sering av bibliotekarroller 
og informasjonsstrategier 
(Bibliotekaren nr. 1, 2002), var utgangspunktet for vårt fokus 
på dette temaet. Mona var invitert som medansvarlig for BFs 
arbeid. Vi var like interessert i å høre om hennes karriereut-
vikling. På få år har hun gjort spenstige sprang og skiftet 
stillinger fra fylkeskommune (Troms fylkesbibliotek) via fors-
kningsinstitusjon (Norsk Polarinstitutt) til privat tjeneste-
yting i et advokatfirma i hovedstaden. ”Jeg er bibliotekar,” 
hevdet Mona, ”og gjør egentlig det samme som før.” Men hun 
må beherske navigatørrollen gjennom databaser og internett, 
være trygg på hele spekteret av faglige verktøy, og svært 
bevisst på kvalitetssikring av produktleveransen. Rollen som 
”lønnsom skrue” er tydeligere og kanskje lettere å dokumen-
tere i en privat bedrift enn i det offentlige.

Lena er en verdig representant for en alternativ 
utdanning med kompetanse som bibliotekene 
trenger. Hun har dokumentasjonsvitenskap fra 
Universitetet i Tromsø, i tillegg til sosiologi og 
”Informatikk, språk og kultur” fra NTNU. Hun er 
dertil velsignet med et svært likandes, nordnorsk 
lynne, og glir like lett inn i rollen som rådgiver 
og veileder for folkebibliotekene som planlegger 
og utvikler (det dreier seg om bredbånd!) sammen 
med IT-folket i fylkeskommunen. Og ikke minst 
som avmystifiserer av det mangehodete trollet 
IKT. Det er bibliotekfaglige huller i hennes kva-
lifikasjoner, og hun mangler også bibliotekarers 
hang til perfeksjonisme og petimeterkontroll.

Det ble tilløp til debatt. Det ble hevdet at bi-
bliotekarrollen kan ha mange ansikter, at vi i 
hverdagen nok kan komme i rollekonflikt og må 
vise styrke til å prioritere bort noen til fordel for 
andre. Oftest får bibliotek og bibliotekarer ros og 
poeng for god og hyggelig service. Gamle, dumme 
myter må vi lære oss å ironisere over og le av. Litt 
større raushet overfor annen kompetanse enn den 
tradisjonelle, og litt mindre kiving og sur kritikk 
i egne rekker (!) bør fremelskes. Litt mer lek og 
latter, takk! På fylkesbiblioteket i Hordaland be-
nyttes ”friminuttene” til sjonglering med baller. 
Moralen er:”Våg å ha mange baller i luften, og tål 
at en og annen faller til jorden.” 

�

Marit Gro Berge la vekt på biblio-
tekarens rolle som pedagogisk 
og faglig veileder for voksne 
studenter. (Foto: E. Bergan)

Å bygge allianser, skape nettverk, 
overbevise og begeistre andre 
talsmenn og -kvinner, slik at de 
kan fremme bibliotekets ønsker, er 
noe av det aller viktigste biblio-
teksjefen gjør, hevder biblioteksjef 
Kjartan Vevle i Drammen. (Foto: 
E. Bergan)

som menneskerettigheter, kritikk 
av fi ltersystem og homoseksualitet. 
Og f iltersystemene of fentliggjør 
ikke hvrdan de fi ltrerer eller hvilke 
stoppord-lister de opererer med. 

I USA er fi lterproblematikken også 
med på å forsterke det digitale 
klasseskillet, hevder Marjorie Heins 
til AlterNet. Hun er direktør for 
“The Free Expression Policy Project” 
i New York. Mens 86 prosent av 
husholdningene med årsinntekter 
over 75.000 dollar har internett-
t ilgang hjemme, er det bare 12 
prosent av de under 15.000 dollar 
som har dette. Og hjemme er det 
fremdeles filterfritt, også i USA. 
Men ikke alle godtar lovligheten 
av bibliotekfi ltre. Den amerikanske 
bibliotekforeninga ALA har gått i 
rettssak mot den amerikanske stat 
angående CIPA, og kjører to hoved-
poeng i saken: Filtre virker ikke, og 
bibliotekarer har en avgjørende rolle 
i sørge for fri tilgang til informasjon. 
Saken begynte i Pennsylvania i 
påsken, og dom er ventet å falle i 
begynnelsen av mai.

SafariSøk er lansert

Bibliotek-Systemer AS har nå lansert 
en ny tjeneste de kaller SafariSøk. 
Dette er en publikumsrettet tjeneste 
som tilbyr en alternativ søkeinngang 
mot katalogen. Veiledet av bilder 
og tekst fi nner bibliotekets brukere 
bøker om bestemte tema, uten selv 
å måtte formulere et søk. SafariSøk 
strukturerer og presenterer en an-
nerledes søkeinngang til katalogen. 
Denne søkeinngangen er et hierarki 
av bilder, hvor man etter å ha valgt 
bilder, ender opp med søking i 
katalogen. Mer informasjon om 
SafariSøk fi nnes på www.bibsyst.no/
bibverktoy/safar isok.html. Sa-
fariSøk er i drift i Tønsberg 
www.tonsberg.folkebibl.no.

Privatbiblioteket?

Rett over påske kom utlånsleder Berit 
Ch. Nielsen ved Nasjonalbibliotek-
avdelinga i Oslo med en advarsel 
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Opplæring av tillitsvalgte er en sentral oppgave for BF. Etter 
hvert som stadig nye tillitsvalgte tar grunnkursene, hitttil 
tilbudt i Lakkegata, spres kunnskaper og kompetanse blant 
medlemmene. Dessuten har kursene en viktig bieffekt. Vi blir 
bevisstgjort vår rolle som tillitsvalgte og som arbeidstakere. Vi 
blir tryggere på vårt profesjonelle ståsted og i omgang med ar-
beidsgiver. Det kan komme vel med når vi opplever konflikter. 
Grunnkursene gir ikke rom for konflikthåndtering. BF-Horda-
land har derfor tatt tak i temaet i håp om at andre fylkeslag 
følger opp. Kurset var åpent for biblioteksjefer og mellomledere 
– noen er også BF-tillitsvalgt – fordi det er like viktig at begge 
parter kan spillereglene, snakker samme språk og er positivt 
løsningsfokusert. Vi hadde også med ledere fra fagbibliotek-
sektoren. Vi deler gjerne kunnskaper og aktiviteter med dem, 
slik at de kan se hvem vi er og hva vi gjør i BF.

Konflikthåndtering er alt mulig fra streik til uenighet mellom 
grupper eller personer. Når konflikt oppstår, kan det være en 
oppgave for den tillitsvalgte å finne løsninger sammen med 
arbeidsgiver og den eller dem det gjelder. Da trenger vi innsikt 
i konflikttyper, hvilke regelverk som kommer til anvendelse 
når, og ikke minst kjennskap til metoder for å løse konflikten. 
Temaet er for svært til å rekke gjennom på utfyllende vis i 
løpet av en dag. Vi valgte å få en komprimert gjennomgang av 
lover og avtaleverk, samt en psykososial vinkling av temaet. 
Organisasjonskonsulent og jurist i KFO Hordaland og Sogn og 
Fjordane, Sissel Henriksen, tok oppdraget og gjorde en skikke-
lig jobb. Deltakerne fikk stille spørsmål og eksemplifisere, og 
fikk dessuten med seg et lite kompendium med definisjoner og 
utdrag fra hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøoven. 

Andre halvdel av dagen tok organisasjonspsykolog Elisabeth 
Jebsen-Marek fra HMT i fylkeskommunen seg av. Hun presen-
terte konflikt som utfordring, og ga oss noen greie knagger 
å huske på når vi står midt oppi det. Hun var klar på at det 
er leders plikt å forebygge konflikt, og presenterte LØFT-me-
todikken. LØFT står for løsningsfokusert tilnærming, der det 
ikke først og fremst dreier seg om å finne kjernen i problemet, 
men å finne nøkkelen til løsning i framtiden. Målet skal alltid 
være å skape vinn-vinn situasjon, et prinsipp vi kjenner igjen 
fra andre forhandlingssituasjoner.

Dette er bare antydninger om innholdet i kurset. Med mer 
tid ville vi ha ønsket rollespill og presentasjon av flere cases. 
Vi ser dette som en første innføring, og vil arbeide med en 
oppfølger. Det vi ikke var fornøyd med var oppslutningen av 
medlemmer og tillitsvalgte i BF, til tross for relativt stor for-
håndsinteresse. Neste gang skal vi være bedre til å kartlegge 
eventuelle møtekollisjoner. 

Konfl ikthåndtering 
på arbeidsplassen
Dagskurs for BF-tillitsvalgte og bibliotekledere 
arrangert av BF-Hordaland og Hordaland fylkesbibliotek

Siri Sjursen, Leder i Hordaland BF

på postlista biblioteknorge@nb.no. 
Det gjaldt en pr ivatperson som 
har etablert noe han kaller “Privat-
Biblioteket”. Han hadde klar t å 
bløffe seg til å bli registrert som et 
fagbiblbiotek i  Base bibliotek 
ved Nasjonalbiblioteket, men ble 
slettet fra basen igjen. Før det 
hele ble oppdaget, hadde Nasjonal-
biblioteket sendt flere f jernlån 
til dette ”foretaket”. I følge Ni-
elsen dreier set seg om en gutt 
på 16 år. Han har en hjemmeside 
(http://home.no/privbib/) der han 
hevder å drive et betalingsbiblio-
tek. Virksomheten er blant annet 
å låne fra fag- eller folkebibliotek 
og så låne videre, mot betaling. 
Dette hevder Nielsen ikke er lovlig. 
Nasjonalbiblioteket har problemer 
med å få utlånt materiale tilbake, 
og hevder at materialet kan være 
innlemmet i Pr ivatBibliotekets 
samlinger. Til Samkatalogen er 
nemlig meldt bestand med titler 
som er identiske med NBs utlån til 
vedkommende. 

På hjemmesida til dette opplegget, 
står det også at ”Biblioteket er i tett 
samarbeid med Hå Folkebibliotek”. 
Dette har Hå folkebibliotek tilbake-
vist i en egen melding på postlista. 
De har ”gitt vedkommende beskjed 
om, at vi på ingen måte vil forbindes 
med dette private proskjektet. Vi 
har intet samarbeid overhodet med 
vedkommende eller avtale om bruk 
av vårt faksnummer, og vi har bedt 
ham umiddelbart fjerne dette fra 
hjemmesidene sine.  Hvis ikke, vil 
saken bli politianmeldt”, heter det 
fra Hå folkebibliotek.

Wisconsin truer 
gratisprinsippet

I delstaten Wisconsin i USA har 
de folkevalgte vedtatt rev ider t 
budsjett for perioden 2001-2003. 
Som en del av dette vedtaket, har 
de avskaffet forbudet mot avgifter 
på bibliotekbruk. Dermed er en 130 
år lang tradisjon brutt, og Wisconsin 
har gått lenger enn noen annen 
delstat i USA på dette området. 
Bakgrunnen for vedtaket er et un-
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Årsmøtet i Buskerud fylkeslag ble avholdt tirsdag 26. februar 
på Drammen bibliotek. Det var 8 medlemmer tilstede på 
møtet. Buskerud fylkeslag hadde 75 medlemmer ved utgangen 
av 2001, og det er 3 mindre enn i fjor. 5 medlemmer har meldt 
seg ut eller flyttet, og 2 nye har meldt seg inn. Det har vært 
lite møtevirksomhet i fylkeslaget i år. Styret deltok på lands-
møtet og undertegnede på landsstyremøtet, og dessuten har 
det vært avholdt et par styremøter. Lønnsutvalget har hatt 
sine møter i forbindelse med lokale forhandlinger.

Årsmøtesakene ble raskt unnagjort, og lønnsutvalgets gjen-
nomgang av krav og resultater og valg av nytt styre ble hoved-
sakene på årsmøtet. Det var kommet krav på 136 lønnstrinn 
fra 39 medlemmer. Resultatet ble 50 lønnstrinn fordelt på 31 
medlemmer.

Hele styret var på valg, og landsmøtevedtaket på at fylkesla-
genes arbeid skulle fokuseres mer på de tillitsvalgte gjorde 
at hele lønnsutvalget i Buskerud ble valgt inn i styret, med 
undertegnede som vara. Det nye styret i Buskerud fylkeslag 
er som følger:

Anne Foss (leder) – Buskerud fylkesbibliotek
Monica Nævra (nestleder/kasserer) – Drammen bibliotek
Nina Widt (styremedlem/sekretær) – Røyken bibliotek
Berit Engebak (vara) – Øvre Eiker bibliotek
Wenche Løver (vara) – Kongsberg vg. skole 

Årsmøtet ble tradisjonen tro avsluttet med kaffe, kaker og so-
sialt samvær. 

Wenche Løver, Avtroppende leder i Buskerud BF

Årsmøtet i Buskerud fylkeslag

13. mars var forbundsstyret i BF samlet til årets andre møte. 
Sentralt på dette møtet sto BFs forberedelser i årets tariffopp-
gjør. Styret hadde lange og grundige diskusjoner omkring BFs 
krav i KS-sektoren, og diskuterte seg fram til enighet i forhold 
til innretning, hovedpunkter og konkrete kronekrav i de en-
kelte stillingskoder. Det blir sekretariatets oppgave å utforme 
de endelige KS-kravene i tråd med styremøtets føringer. 

Organisasjonssekretær Thor Bjarne Stadshaug informerte om 
forhandlingene i Oslo kommune, der forhandlingene om hoved-
avtale er sluttført og opptakten til hovedtariff-forhandlingene 
har begynt. BF har også lagt inn krav om å reforhandle en sær-

Forbundsstyrets 
møte i mars

Erling Bergan, Redaktør

derskudd på 1,1 milliarder dollar i 
delstatens budsjett. Men president 
Stephen Proces i Wisconsin Library 
Association kommenterer dette slik 
til tidsskriftet American Libraries: 
“Våre folkevalgte må ha mistet 
kontakten med virkeligheten hvis 
de tror at inntekter fra brukerne 
av gratis tjenester fra Wisconsins 
folkebibliotek kan rette opp delsta-
tens budsjettproblemer.” Vedtaket 
innebærer ikke et pålegg om å ta 
betalt for bibliotektjenester, men 
at det gis mulighet for å ta slik 
betaling. Dermed er neppe siste ord 
sagt i denne saken. 

PIVS er avslutta

Prosjektet Pedagogikk i verkstader 
for sjølvstudium (PIVS) er nå 
avslutta. Sluttrappor ten er t il-
gjengelig som nedlastbar wordfil 
på: www.hordaland.folkebibl.no/
verkstad/omProsjektet.htm. Rap-
porten kan også bestilles fra Hor-
daland fylkesbibliotek, tlf. 55 23 
93 76, e-post: fbib@hordaland-
f.kommune.no.  De har et lite rest-
opplag og sender ut så lenge de har 
eksemplarer igjen.

IFLANET har funnet nytt 
vertskap

Fra den internasjonale bibliotekor-
ganisasjonen IFLA meldes at deres 
utmerkete webtjeneste IFLANET 
nå har flyttet på seg. Internett-
adressa er den samme som før, 
dvs. www.ifl a.org. Men vertskapet 
for denne tjenesten siden 1993, 
National Library of Canada i Ot-
tawa, er nå erstattet med l’Institut 
de l ’Information Scientif ique et 
Technique (INIST), en institusjon 
beliggende i Vandoeuvre-les-Nancy i 
Frankrike. Overgangen er nå fullført 
og alt er oppe og går. De har også en 
såkalt “Mirror Site” som ligger hos 
The National Library of Singapore. 
De jobber også med å få opp en 
Mirror Site i Nord-Amerika med det 
første. det siste året har IFLAs web-
ansvarlige vær t Sophie Felfoldi. 
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avtale vedrørende Deichmanske bibliotek og godtgjøring for 
skiftarbeid.

Forbundsstyret hadde fått inn 13 søknader om stipend fra OU-
fondet i 2002. Samlet søknadssum var på 129.740 kroner, nes-
ten det doble av hva styret hadde til fordeling. 9 av søknadene 
ble innvilget med hele eller deler av summen de søkte om. 
Samlet sett var det 65.000 kroner som forbundsstyret fordelte. 
Av dette gikk, som forutsatt, 50.000 kroner til søkere på KS-
sektoren og 15.000 til søkere på andre sektorer. 

Forbundsstyret fikk seg forelagt resultatregnskap for 2001. 
Selv om det er BFs landsmøte som skal godkjenne dette 
regnskapet neste år, er det nødvendig for styret jevnlig å 
gjennomgå den økonomiske situasjonen. Styret vedtok at over-
skuddet fra budsjettet samt penger fra forsikringsfondet føres 
over på drift for 2002, slik at resultatregnskapet for 2001 kan 
sluttføres. Økonomiutvalget skal legge fram forslag til dispo-
nering av disse midlene på neste styremøte.

Så var det tid for den årlige tildelingen av tilskudd til fylkes-
lagene. Og det ble en billig affære - for forbundsstyret. For nå 
var sannhetens øyeblikk kommet for fylkeslagenes ”penger på 
bok”. Etter tidligere behandling i BFs organer, skulle fylkesla-
gene nå bare få tilskudd dersom de har et reelt behov, og der-
som de ikke har midler i reserve fra tidligere års tildelinger. 
Overskytende penger på bankkonti skal tilbakebetales. Dette 
resulterte i at seks fylkeslag fikk tildelinger, mens ni fylkeslag 
måtte tilbakebetale. Og netto resultat ble at det tilbakebetales 
noen tusenlapper mer enn det tildeles. Forbundsstyret fant det 
videre nødvendig å vedta følgende: ”Fylkeslagene underrettes 
om at dette beløpet kan revurderes i løpet av året, slik at det 
sikres at fylkeslagene ikke må innstille aktiviteter på grunn 
av manglende økonomi”.

En spennende sak på styremøtet var spørsmålet om nytt PR-
materiell for BF. Styret fikk seg forelagt brosjyreutkast fra 
Keno design til vurdering og ble raskt enige om hvilke ideer 
som skulle arbeides videre med. Sekretariatet skal samarbeide 
videre med Keno Design om utarbeidelse av den endelige visu-
elle profilen. Det ble vedtatt å sette standvegger og brosjyrer 
i bestilling, med tanke på bruk under arrangementene i Sta-
vanger i slutten av april. Kostnadene tas fra inneværende års 
markedsføringsbudsjett.

BFs arbeid med studietur til Egypt har pågått i lengre tid. På 
dette styremøtet ble det fattet et formelt vedtak om å dele-
gere til redaktør Erling Bergan å stå for organisering av turene, 
å disponere de konti som opprettes for å håndtere BFs del av 
økonomien i turene, og å jevnlig rapportere om framdriften i 
organiseringen av turene og om den økonomiske situasjonen. 

Blant drøftingssakene på styremøtet var en orientering om for-
handlingsordningen på NAVO-området, som leserne har sett in-
formasjon om i dette og tidligere nummer av Bibliotekaren. Det 
var også en oppsummering av de lokale forhandlingene i 2001, 
noe dere også kan lese om i dette nummeret av Bibliotekaren. 
Det var videre orientering om stiftelsen av bibliotekparaplyen 
og BFs rolle der, også det omtalt i dette bladet. Og det var en 
runde på BFs forberedelser før arrangementene i Stavanger. 

Under referatsakene viste post- og møtelistene at det har vært 
svært stor aktivitet i BF-ledelsen og sekretariatet. Orientering 
om medlemssituasjonen viste at det var kommet 1 utmelding 
og 14 innmeldinger siden forrige styremøte. Noe forbundssty-
ret ikke hadde noe imot som avslutning av et godt møte. 

Hun holder til i IFLA Headquarters 
i Nederland.

Medlemsundersøkelse i 
danske BF

Nå  foreligger rapporten bak danske 
BF ’s medlemsundersøkelse 2001. 
Undersøkelsen ble iverksatt høsten 
2001. Formålet var bl.a. å gi mulig-
het for dialog med medlemmene og 
for en systematisk innsamling av 
medlemmenes vurderinger, behov, 
forventninger og prioriteringer av 
forbundets ytelser. På den måten 
skal danske BF få et systematisert 
grunnlag for å målrette og prioritere 
sine tjenester i forhold til medlem-
menes ønsker og forventninger.

I undersøkelsen ble det bl.a. spurt 
om hvordan servicenivået oppfattes, 
hvordan man ser på prioriteringene, 
hvilke politiske områder som bør 
vektlegges, hvordan informasjonen er 
til medlemmene, kontingentens stør-
relse, hvordan gjennemslagskraften 
overfor medier og politikere vurderes, 
m.m. Medlemsundersøkelsen v il 
bli brukt for å tilpasse forbundets 
tjenester til disse forventningene, 
og den kan anvendes til en løpende 
tilpasning av BFs arbeidsoppgaver, 
ressursutnyttelse, m.m., melder 
danske BFs vevtjeneste. 

Ledere og ledelse i danske 
bibliotek

Sammenlignet med andre offentlige 
ledere står biblioteksjefene i Danmark 
sterkt. Det viser en nylig avsluttet 
undersøkelse med tittelen ”Ledere 
og ledelse i danske biblioteker”. 
Undersøkelsen er initiert av danske 
BF og gjennomført i samarbeid med 
Danmarks Bibliotekskole. 73 prosent 
av de danske biblioteksjefene har 
deltatt. Undersøkelsen viser at dan-
ske biblioteksjefer ikke er nervøse 
for framtida og at de er tilfreds med 
sin utfordrende jobb. Sammenlignet 
med tidligere undersøkelser som 
har inkluder t of fentlige ledere, 
f.eks. danske Ledelsesbarometer og 
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Søknadsfristen for opptak til høstens studier ved Høgskolen 
i Oslo er 15. april. Dette gjelder også Sivilbibliotekarstudiet, 
melder studieleder Inger Cathrine Spangen ved Bibliotek- og 
informasjonsstudiene. Det vil fortsatt være anledning til å 
søke om opptak som deltidsstudent, men ved eventuell over-
tegning vil heltidsstudenter bli prioritert. Eventuelle ledige 
plasser pr 1. juni vil bli tildelt deltidsstudenter.

Forutsatt høgskolestyrets godkjenning vil studietilbudet bli 
utvidet med to 5 vekttallsmoduler slik at kandidatene som tas 
opp fra høsten, vil kunne velge blant 8 moduler mot de nåvæ-
rende 6. De to nye representerer en splittelse og utvidelse av 
det nåværende emnet Informasjonsøkonomi.

De 8 modulene er nå: 
• Informasjonspolitikk (ny; styrets godkjennelse gjenstår)
• Informasjonsøkonomi
• Informasjonsorganisasjon og informasjonsforvaltning 
 (ny; styrets godkjennelse gjenstår)
• Digitale dokumenter
• Programmering og databaseteori I
• Programmering og databaseteori II
• Algoritmeorientert (systemorientert) gjenfinning
• Brukerorientert gjenfinning

Kandidatene skal velge 5 av disse, der én av dem må være hen-
tet innenfor Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning (dvs. være 
en programmerings- eller gjenfinningsmodul). Det er anledning 
til å bytte ut én modul med et prosjektarbeid på 300 timer. 

Flere veier til siv.bib.

I forrige nummer av Bibliotekaren skrev vi om ”Systemleveran-
dørene i usikkert farvann”. Vi trakk fram den økonomiske utvik-
lingen i disse selskapene, bl.a. kampen om å selge nye system 
til de bibliotekene som forlot det synkende MEDIA-skipet i 1999. 
Inntektene for flere av firmaene gikk opp det året, for så å synke 
merkbart igjen i 2000. Vi søkte ikke å foreta noen fullstendig 
økonomisk analyse av firmaene, men merket oss bl.a. at firmaet 
Bibliotek-Systemer AS (Bibliofil)  hadde en økning i gjelda si fra 
4,4 millioner kroner i 1998 til 15,5 millioner kroner i 2000. 

Regnskapet til Bibliotek-Systemer AS for 2001 er nå offentlig-
gjort. Det viser at gjelda er redusert fra 15,5 millioner kroner 
til 9,1 millioner kroner. Firmaets styreleder Torkel Hasle sier til 
Bibliotekaren at gjeldsøkningen i 2000 representerte regnskaps-
tekniske forhold rundt firmaets kjøp av huset de holder til i. 
Selskapet har god økonomi, får vi vite. Regnskapet til Bibliotek-
Systemer AS viser da også at salgsinntektene stiger igjen. Og 
selv om også driftsutgiftene og skattekostnader går opp, viser 
resultatregnskapet et årsoverskudd på 2,2 millioner kroner i 
2001, mot 1,7 millioner kroner året før. Av fjorårets overskudd 
tas det aller meste ut i utbytte til aksjonærene. 

Erling Bergan, Redaktør

God økonomi i 
Bibliotek-Systemer AS

undersøkelse av ledere i folkeskolen, 
viser undersøkelsen fra bibliotekver-
denen at lederne er godt rustet til 
å ivareta dagens og morgendagens 
ledelsesoppgaver.

Størstedelen av de over 400 delta-
kerne i undersøkelsen har bibli-
otekarutdanning, og den faglige 
kompetansen brukes til å få generell 
innflytelse i bibliotekspørsmål og 
til dialog i organisasjonen der leder-
skapet utføres gjennom bruk av 
ledelsesmessig kompetanse, heter det 
i en pressemelding fra danske BF.

Utlysning av bredbånds-
midler

Det skal deles ut fem millioner til 
bredbånd i folkebibliotek i 2002. Sta-
tens bibliotektilsyn har lagt ut rund-
skriv og søknadsskjema for søking av 
midler på http://samson.bibtils.no/
bredband/soknad.htm. Søknadsfrist 
er satt til 1. september. 

Bredbåndkonferanse i 
Mo i Rana

Statens bibliotektilsyn arrangerer 
i samarbeid med Nordland fylkes-
bibliotek, prosjektet “Nordlands-
nett” og “Biblioteknett Norge” en 
nasjonal konferanse om bredbånd 
og folkebibliotek på Meyergården 
hotell i Mo i Rana, den 17. - 19. juni 
2002. Der vil blant annet senior-
rådgiver Knut Adolphson snakke om 
”Den Norske bredbåndsframtida, 
Høykom og bredbåndssatsinga i 
distriktene”, webredaktør Jannicke 
Røgler i Biblioteknett Norge vil legge 
fram en ”Kartlegging av bredbånd 
i norske folkebibliotek”, Assistant 
C.E.O. Triona McInerney vil snakke 
om ”Ennis Information Age project”, 
daglig leder i Presens AS Leif Gunnar 
Hansen skal snakke om ”eLæring og 
bredbånd”, og forfatter Eirik Newth 
har som tema ”Visjon: Teknologi, 
innhold, bibliotek”. Det blir fremleg-
ging av erfaring med bredbåndpro-
sjekt, blant annet fra Nordland og 
Hordaland. 
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Som så mange andre steder i Oslo, er dette for så 
vidt et vakkert område. Jeg husker da jeg som flise-
gutt for 30 år siden deltok i oppmålinga av terrenget 
på Lindeberg. Blokkbebyggelsen var i emning. Det 
var kort vei til skogen og fint utsyn over Grorud-
dalen. Ellers var det trafikk, industri og et habilt 
ishockeylag her. En østkantbydel god som noen.

Årene har gått og bydelen huser nå nesten 30.000 
innbyggere, hvorav 26 prosent er innvandrere fra 
land utenom vesten. Gjennomsnittet for Oslo som 
helhet er 15 prosent. Bydelen har også en ung be-
folkning, med 25 prosent under 17 år, mens Oslo-
gjennomsnittet viser 19 prosent. Furuset er altså en 
fargerik og ung bydel, med utfordringer som de går 
løs på dem med krum hals og oppfinnsomhet. 

Ett av de originale tiltakene var etableringen av Fu-
ruset Offentlige Servicesenter (FOSS) i juni 2001. 
Etter den formelle åpninga i september i fjor, eksis-
terer de nå som et prosjekt i 2 år. Servicesenteret 
er et samarbeid mellom Bydel Furuset, Deichman-
ske bibliotek og Trygdeetaten. Servicesenteret er 
det første i sitt slag i Oslo, men ikke det eneste i 
landet. 

I prosjektrapporten som satte det hele i gang, be-
grunner de etableringen av FOSS slik: ”Den viktigste 
målsettingen med å etablere et offentlig servicesen-
ter i Furuset bydel, er å forbedre tilgjengeligheten 
til offentlige tjenester for bydelens innbyggere. For 
brukerne er det uinteressant hvilket forvaltnings-
nivå som yter tjenesten, og det er en barriere for 
mange selv å måtte finne fram til rett instans. Sam-
ordning er derfor et viktig mål i seg selv, spissfor-
mulert som ”ett sted, ett telefonnummer”.”

Og dermed blir en del konsekvenser av å etablere 
FOSS åpenbare. Du ser det på lokalet når du kommer 
inn. For her ser du både saksbehandlere bak sine 

pulter, du ser barnebøker og voksenbøker på sine bi-
bliotekreoler, det er kølappsystem og en skranke for 
henvendelser, og det er areal for å sette seg ned og 
lese. Men - for å være ærlig - så var vel førsteinn-
trykket at arealet var innredet ganske så kjedelig. 
For de som kommer for å spørre om trygda si, så er 
nok dette behagelig til offentlig kontor å være. For 
den som kommer for å la seg inspirere til lesegleder, 
var ikke dette lokalet noen stor bidragsyter. Når jeg 
snakket med personalet om dette, virket det som de 
ønsket å gjøre noe med det, men at det var innhol-
det i tjenestene som hadde tatt mesteparten av tida 
deres nå i starten. 

Furuset Offentlige Servicesenter har et daglig be-
søkstall på 800 på hverdager. Dette er ikke mer enn 
hva man kunne forvente til bibliotekdelen alene, 
om man sammenligner med besøkstallene pr innbyg-
ger i Deichman-systemet for øvrig. Og plasseringa er 
svært sentral, rett ved kjøpesenter og t-banestasjon, 
og i samme bygg som resten av bydelsadministrasjo-
nen, trygdekontor, aetat, politi, helsestasjon, vaksi-
nasjonskontor, helsesenter, m.m. Så man kan ikke 
akkurat si at det renner inn med brukere på Furu-
set Offentlige Servicesenter. Men besøkstallene kan 
selvfølgelig henge sammen med at det kan ta tid å 
venne folk til en slik ny type kombi-tjeneste. 

Samarbeid med trygdekontor og bydelsadministrasjon i Furuset: 

Når biblioteket blir noe 
mer, eller noe annet
Furuset bydel i Oslo har ikke verdens beste selvbilde. ”Når det står om oss i avisene, 
er det bare fordi det har skjedd noe gærnt”, kan du høre folk si her. Og de har nok 
rett. For her har vi et område med en befolkning større enn for eksempel Lilleham-
mer eller Molde. Men de har aldri søkt om OL, du finner ingen ny flott fotballstadion 
her, og glajazz-parade har det aldri vært her om sommeren. Dette er bydelen som de 
fleste nordmenn har vært i - de få minuttene flybussen passerer gjennom på vei til 
Gardermoen.

Erling Bergan, Redaktør

�

Ove Sundby har vært 
prosjektleder for Fu-
ruset Offentlige Servi-
cesenter fra starten i 
fjor. Det har brakt kø-
lappsystem og kunn-
skap om trygde - 
skje maer inn i biblio-
teket, men også en 
økt respekt for pre-
sise svar. (Foto: E. 
Bergan)
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Nå er et besøk til FOSS ikke helt å sammenligne med 
et besøk til en bibliotekfilial. For her i FOSS henven-
der brukerne seg til personalet i mye større grad. 
Det er en større andel av brukerne som må ha pre-
sise svar. Er det sånn eller sånn? Hvilket skjema 
skal jeg fylle ut? Har jeg rett på dette? Eller de 
må bli henvist korrekt videre. (Assosiasjonen går til 
”Tønsberg-undersøkelsen” for noen år tilbake, om 
folkebibliotekene som alt for ofte svarte mangelfult 
eller feilaktig på konkrete referansespørsmål.)

Vanlig Deichman-filial har det vært på Furuset i 
20-30 år. Av et totalt personale på 14 i FOSS, kom-
mer 7 fra biblioteket, 4 fra bydelsadministrasjonen 
og 3 fra trygdekontoret. Bibliotekaren Ove Sundby 
er engasjert som prosjektleder for det hele, og han 
kan fortelle om travle dager for personalet:

- Tempo er nok høyere her enn i en vanlig bibliotek-
filial. Man må like å stå i vinden. Det er et trøkk 
fra publikum og personalet får brukt seg selv på 
flere områder. Vi må være dedikerte, for svarene 
kan ikke være feil her. Vi kan ikke være omtrent-
lige og lettvinte, sier Sundby, og fremhever dermed 
en av de mange spennende problemstillingene som 
FOSS innebærer for bibliotekarer.

- Personalet skifter fra å være rendyrkede biblio-
tekarer, trygdeansatte og bydelsansatte, til å bli 
generalister. For bibliotekarene innebærer det at de 
også må være i stand til å ta i mot utfylte skjema 
om f.eks. trygd, sjekke at opplysningene er kor-
rekte, hjelpe kundene med evt. tilleggsforklaringer 
eller hjelpe til med søkndasskriving når norskkunn-
skapene ikke er gode nok. Det er ofte banale tje-
nester det dreier seg om, som f.eks. EU-skjema ved 
utenlandsreise. Dette skal kundene få uten å måtte 
vente. Alle ansatte her kan gjøre dette, uavhengig 
av bakgrunn. Når vi lurer på noe, kan vi utnytte 
hverandres kompetanse.

- Og de andre personalgruppene gjør bibliotekar-
beid?

- De har blant annet lært å søke i Bibliofil. Det 
er ikke noe hellig over slike arbeidsoppgaver. Vi 

oppnår at de andre 
ser hva bibliotekar-
beid innebærer. Bi-
bliotekarene har til 
gjengjeld lært seg 
metodikk som kom-
mer til nytte på våre 
arbeidsområder. Det 
er ingen tvil om at 
bibliotekarene vin-
ner på dette. 

- Hva vinner bibli-
oteket på å inngå i 
dette samarbeidet?

- Vi får adgang til 
elementer som vi 
har hatt større 
avstand til før. 
Biblioteket har tid-
ligere stått i ut-
kanten av den 
kommunale admi-
nistrasjon og henta 
offentlig informasjon til brukerne med dette som ut-
gangspunkt. Nå er vi mye tettere på trygdearbeidet 
og den kommunale saksbehandlinga. Dessuten har 
vi kommet raskere til nytt og bedre datautstyr. Vi 
har vunnet i anseelse.

- Føler personalgruppene fremdeles tilhørighet til 
etatene de kom fra?

- Vi har etter hvert fått en god gruppekultur. Vi har 
vært opptatt av å jobbe oss opp. Egenarten vår ligger 
i det offentlige servicesenteret, det er ikke moder-
etatene som styrer oss lenger. Vi er fri til å definere 
oss selv, og det setter de ansatte pris på. Fullmekti-
gene fra biblioteket opplever f.eks. at de nå får et 
videre spekter med arbeidspopgaver. Alle er service-
verter.

- Er det ingen arbeidsoppgaver som er øremerka 
bibliotekarene?

- Jo, det er områder bibliotekarene er dedikert på. 
Bibliotektilbud til barn og ungdom er et slikt om-
råde. Bibliotekarene må jobbe med kompetansen 
sin på områder som krever utvikling, men unngå å 
holde fast ved rituelle oppgaver, understreker Ove 
Sundby. 

Men åpenheten for nye arbeidsoppgaver kan også 
innebære at bibliotekarene får nye lojaliteter. Det 
er ingen tvil om at det her er prinsippielle avgren-
singer man bør være oppmerksom på. For det må 
da være litt problematisk for bibliotekpersonalet, 
som tradisjonelt er formidlere, uten noen bindinger 
til informasjonsleverandørene, å få en tilleggsrolle 
som representanter for bydelsadministrasjonen og 
trygdekontor? Er det bydelsbyråkratiets egenpro-
duserte informasjonsmateriale de skal være lojale 
mot, eller brukernes behov for et videre spekter av 
samfunnsinformasjon?

�

- Tempo er nok høy-
ere her enn i en van-
lig bibliotekfilial. 
Man må like å stå 
i vinden. Det er et 
trøkk fra publikum 
og personalet får 
brukt seg selv på 
fl ere områder, sier 
prosjektleder Ove 
Sundby. Her er Elisa-
beth Roth Andresen 
i ferd med å hjelpe 
noen brukere av Fu-
ruset Offentlige Ser-
vicesenter. Hun er 
ansatt som en av 
de fi re fra bydelen. 
(Foto: E. Bergan)

Bydel Furuset huser nesten 30.000 in
fra land utenom vesten. Gjennom
prosent. (Foto: E. Bergan)
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- De oppgavene som 
er overført fra by-
delsadministrasjo-
nen til FOSS er 
ikke de som bin-
der oss mest til de 
kommunale egen-
interessene, sier 
Ove Sundby av-
væpnende, og viser 
til at de f.eks. ikke 
har noe saksbe-
handling etter for-
valtningsloven på 
servicesenteret. 

- De ansatte her 
tar ingen beslut-
ninger, de utfører 
bare veiledning og 
gir informasjon. Vi 
er i hovedsak et in-
formasjonskontor 
på en måte som 
bibliotekene tradi-

sjonelt har vært vant til. Det har vært snakk om 
å begynne med noe saksbehandling her også, men 
foreløpig har vi altså ikke noe slikt, sier Sundby.
- Har dere etablert noe fast forhold til andre le-
verandører av informasjon, som kan supplere in-
formasjonen fra egen bydel? F.eks. fra Bellona, 
Landsforeningen Rettferd for Taperne, Aksjon for 
velferdsstaten eller andre interesseorganisasjoner 
som ikke er en del av det offentlige? 

- Bydelen er preget av mange frivillige organisa-
sjoner, relativt sett flere enn på vestkanten av 
byen. FOSS har fått jobben med å registrere antall 
frivillige organisasjoner for bydelen, i forbindelse 
med tildeling av midler til disse organisasjonene. 
Så denne administrative oppgaven gir oss en unik 
oversikt over de forskjellig frivillige organisasjo-
nene og det nettverket det representerer. Biblio-
teket har lange tradisjoner med å knytte til seg 
utstillinger og arrangementer i regi av frivillige or-
ganisasjoner. Så jeg tror det vil være helt uproble-
matisk å ta inn utstillinger eller informasjon fra 
Bellona, Landsforeningen Rettferd for Taperne, Ak-
sjon for velferdsstaten, innvandrerorganisasjoner 
eller andre. Jeg tror kanskje dette er et av de ele-
mentene hvor biblioteksiden, når den først er på 
banen her, kan være med å gi servicekontoret et ek-
stra innhold. Jeg tror at et bibliotek inne i et servi-
cekontor er en styrking av servicekontoret. Vi har 
noen unike egenskaper og idealer, som er mye tyde-
ligere for oss enn de kanskje er for andre kommu-
nale og statlige tjenester. 

- Alle som jobber her er klar over at de jobber under 
biblioteklovens bestemmelser, med gratis formid-
ling og vektlegging av kvalitet, allsidighet og aktu-
alitet?

- Ja, det er alle klar over. Da er det jo interessant 
at det har kommet motbør mot måten biblioteket 
priser sine tjenester på. Skal du sende en telefaks 

fra biblioteket, koster det deg 10 kroner hvis det er 
innen Norge, 20 kroner innen Norden. Dette er stan-
dardpriser som Deichman har satt opp. Men dette 
førte til en heftig diskusjon med de som kom fra by-
delen. De mente dette var overprising i forhold til 
den faktiske kostnaden med å sende telefaks i Norge 
i dag. De mente det burde koste en krone eller to. Det 
var flere som mente at dette ikke var et servicekon-
tor verdig. 

- Så Deichman var ikke det minst kommerse da dere 
slo dere sammen her?

- I hvert fall var det noen som hadde et kritisk blikk 
på prisingen av tjenester. Og de har et poeng. De 
fleste som jobber har tilgang til en telefaks på job-
ben. Det er de fattige, de uten jobb, som må komme 
hit og betale 10 kroner, påpeker Ove Sundby. Som 
legger til at de har internett-tilgang for publikum og 
at det selvfølgelig er gratis!

Men hva med prisen på personalet? Er de ansatte li-
keverdige rent lønnsmessig, eller bære lønningene 
preg av at personalet kommer fra forskjellige ar-
beidskulturer og ulike tariffavtaler?

- Dette er faktisk en del av prosjektet. Personalet 
kommer fra tre forskjellige etater og henter lønna 
si fra tre forskjellige avtaleverk. De som kommer fra 
bydelen er avlønna etter bydelens regler, og har sin 
oppfatning av for eksempel turnus. Deichman-perso-
nalet tar utgangspunkt i sitt system for turnus, som 
har vært nokså forskjellig fra det som har vært van-
lig i Oslo kommune ellers. De trygdeansatte har vært 
prega av det statlige avtaleverk, som også slår ut når 
det gjelder lønningene. �

nnbyggere. 26 prosent er innvandrere 
msnittet for Oslo som helhet er 15 

Furuset har en ung 
befolkning. 25 pro-
sent under 17 år, 
mens Oslo-gjennom-
snittet viser 19 pro-
sent. Denne karen 
liker seg godt på Fu-
ruset Offentlige Ser-
vicesenter. (Foto: E. 
Bergan)
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- Medførte dette harmonisering, eller lever dere side 
om side med forskjellig avtaleverk?

- Vi har delvis harmonisert. Men den tilpassinga vi 
har gjort av arbeidstida mellom bydelsansatte og 
biblioteksansatte ble mulig gjennom en liten mis-
forståelse. Det ser ut til å gå bra, men ligger for øy-
eblikket til uttalelse i fagforeninga.

- Hva med lønnsnivået? 

- Det er de bydelsansatte som i utgangspunktet tje-
ner best. Der ligger alle i lønnstrinn 40. De som 
ligger lavest her, er de som kommer fra trygdeeta-
ten. Deichman-ansatte kommer midt i mellom. Det 
er selvfølgelig avhengig av om de har bakgrunn 
som fullmektig, bibliotekar, spesialbibliotekar eller 
andre stillingsbetegnelser. Det vi ønsker, det vi har 
som et mål, er å løfte alle opp. Personalet her utø-
ver et eget fag som griper mye lenger enn bibliotek, 
bydel og trygd gjør hver for seg. Det er kombinasjo-
nen av disse tre elementene som nå får betydning, 

sier Sundby, som tror dette vil bidra til å heve løn-
ningene til samtlige ansatte på FOSS.

- Forventer du permanent drift etter at prosjektpe-
rioden er over i 2003?

- Jeg er nokså sikker på at det blir permanent. Det 
er ikke kommet noen alvorlige innvendinger eller 
negative tilbakemeldinger mot denne modellen. Vi 
har klart det første året, med til dels store mot-
bakker. Blant annet har ikke hele personalet her 
tilgang til Rikstrygdeverkets store database Info-
trygd, noe vi hadde fått inntrykk av tidligere. Det 
er et problem at ikke alle som jobber her har kunnet 

� gå inn i trygdebasen og serve på like fot. Men nå ser 
det ut til at dette løser seg. Vi ser en del tunge poli-
tiske krefter som jobber for å integrere trygdetaten i 
de offentlige servicekontorene. Kanskje det kommer 
flere store statlige etater inn etter hvert. Jeg tror vi 
er over de verste oppstartingsproblemene nå. Det er 
som med barn: Kommer de gjennom det første året, 
er det rimelig store sjanser for at det går bra. 

- Er dette begynnelsen på en trend blant folkebiblio-
tekene, eller blir Furuset stående igjen som et av de 
få som har blitt integrert i et servicesenter?

- Det er vanskelig å si. Det er en krevende organisa-
sjon å gå inn i. Man må være forberedt på å slite noe. 
Men så vinner man noe også. Jeg tror ikke dette blir 
noen vanlig løsning i bibliotekverden. Det er de ste-
dene der forholdene ligger til rette for det, at dette 
blir interessant og spennende å begi seg ut på. 

- Vil du anbefale andre å søke seg mot slike løsnin-
ger?

- Ja, jeg tror at dette 
kan være en viktig stra-
tegi for bibliotekene 
inn i det nye årtusen. 
Dette med å delta mer 
aktivt med samfunns-
informasjon og offent-
lig forvaltning. De som 
engasjerer seg og vel-
ger å satse på bibliotek 
inn i servicekontor, vil 
neppe angre på det, 
hevder Ove Sundby. 

Han legger vekt på at 
Furuset Offentlige Ser-
vicesenter ikke er i mål, 
men at de har begynt en 
lang vei, at det er ting 
de må få til bedre. Det 
gjelder både innen per-
sonalgruppa og overfor 
brukerne. Det er tyde-
lig at intern informa-
sjon er en viktig faktor 
i å få et servicesenter 
med flere personalgrup-

per til å fungere godt. de synes ikke informasjonen 
løper lett nok mellom dem ennå. Og de ønsker å 
styrke forholdet til moderetatene. 

- Dette er ikke tidspunktet å lene seg tilbake og si 
at vi er ferdige. Vi har kommet godt i gang og jeg 
tror vi har vist at vi har en eksistensberettigelse. 
Men vi har et langt stykke igjen. Dette er en prosess, 
sier prosjektleder Ove Sundby til slutt. Selv får han 
ikke se fortsettelsen fra innsida, ettersom han er på 
vei over i ny jobb i Riksbibliotektjenesten i løpet av 
våren. 

- Dette er ikke tidspunktet å lene seg tilbake og si at vi er ferdige. Vi har 
kommet godt i gang og jeg tror vi har vist at vi har en eksistensberettigelse. 
Men vi har et langt stykke igjen. Dette er en prosess, sier prosjektleder Ove 
Sundby. (Foto: E. Bergan)
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Erling Bergan, Redaktør

- Har du jobbet her lenge?

- Det var i april 2001 at jeg kom hit. De hadde ak-
kurat flyttet alle bøkene til det nye lokalet her. Alle 
vi som var nyansatt i den perioden kom da. 

- Det var kanskje en rolig og kontrollert flytting?

- Det var et kaos! Men det gikk fint. Vi var veldig 
spente på om vi ble ferdige til åpninga. Det gjorde 
vi, og ble litt imponert over det.

- Hvor jobbet du før Furuset?

- Jeg arbeidet tidligere i arkiv, i Kirke- og utdan-
ningsdepartementet og i Siemens. Det var litt tilfel-
dig at jeg begynte å jobbe med arkiv. Selv om jeg 
hadde LISA-fagene fra skolen da jeg gikk ut i 1996, 
var det i arkivet i Kirke- og utdanningsdepartemen-
tet jeg først fikk jobb. Det har vært interessant, 
men nå hadde jeg lyst til å prøve noe annet. Jeg har 
faktisk aldri vært ansatt i noe bibliotek før denne 
jobben her. 

- Hvordan synes du servicesenteret fungerer?

- Vi har både oppturer og nedturer syns jeg. 

- Hva er det som gir deg opptur?

- For meg er det når jeg føler at vi får dratt inn bi-
blioteket på en god måte i dette prosjektet.

- Og nedturene?

- Det er når det blir for mye av andre ting, som tar 
overhånd og spiser opp arbeidstida vår.

- Er det mye av det?

- Det har vært det. Men det har kanskje føltes sånn 
fordi vi har vært så nye og usikre på hvordan vi skal 
fordele arbeidsoppgavene. Det går seg nok til etter 
hvert. Det er mitt inntrykk.

En barnebibliotekar i 
informasjonsstrømmen

- Vil du anbefale andre bibliotek 
å søke seg mot løsninger som 
denne?

- Ja. Men da bør de tenke seg godt 
om. De bør ha klare formeninger 
om hva de egentlig har lyst til å 
gjøre med biblioteket sitt i fram-
tida. De må ha lyst til å forsøke 
å tiltrekke seg nye brukergrupper. 
For det må være et av poengene 
med at bibliotek går inn i sånne 
prosjekter overhodet. De må se 
mulighetene i å få nye grupper 
til å oppsøke biblioteket. Samti-
dig skal de være bevisst på infor-
masjonsformidlingen biblioteket driver med. 

- Kommer nye brukergrupper, som bibliotekbrukere, 
på grunn av servicesenteret her?

- Ja, det mener jeg. Dette er en flerkulturell bydel. 
Nå vet jeg ikke hvordan lånemassen så ut før vi star-
tet opp dette, men disse gruppene er absolutt repre-
sentert i dag. 

- Er det godt å jobbe som bibliotekar med ansvar for 
barn og unge innen rammen av et servicesenter?
 
- Både ja og nei. Jeg er alene med dette ansvaret, 
og av og til synes jeg at det kan bli litt for mye. 
Jeg er også inne i dette generalistbegrepet og må 
jobbe med andre saker. Av og til føler jeg at jeg får 
for liten tid. Det har også med bemanninga å gjøre. 
Noen dager er gode, andre dager ikke fullt så gode. 

- Er det mest spennende å være generalist eller 
barnebibliotekar?
 
- Jeg liker faktisk begge deler veldig godt. Jeg har 
ikke noe i mot generalistjobbinga. Det var nettopp 
den delen av jobben som var en av grunnene til 
at jeg søkte akkurat denne stillinga. Det er fint å 
kunne veksle mellom forskjellige arbeidsoppgaver, 
sier Heidi Hovemoen. 

Heidi Hovemoen 
ser gjerne at andre 
bibliotek søker seg 
mot løsninger som 
den Furuset har 
valgt, men legger 
til: - De bør ha 
klare formeninger 
om hva de egent-
lig har lyst til å 
gjøre med bibliote-
ket sitt i framtida. 
Og de må ha lyst 
til å forsøke å til-
trekke seg nye bru-
kergrupper. (Foto: 
E. Bergan)

Selv om den offentlige informasjonen og integreringa med trygdeetat og bydel står 
i fokus i Furuset Offentlige Servicesenter (FOSS), er ordinær bibliotekdrift en del 
av virksomheten. Som Deichman-filial har de selvfølgelig også tjenester til barn og 
unge. Og dette er representert på personalsida også. Vi traff Heidi Hovemoen, ansvar-
lig for barne- og ungdomsavdelinga på FOSS.
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Anmeldt av Ove Sundby, Daglig leder i Furuset offentlige servicesenter

I sin bok tar forfatteren opp til kritisk diskusjon 
begrepet offentlig informasjon, slik dette har fun-
net uttrykk i styrende dokumenter som omhandler 
folkebiblioteksektoren. Her finner han at offentlig 
informasjon i stor grad er underrepresentert (eller 
endog fraværende) i de offisielle dokumentene til 
fordel for en sterkere aksentuering av kulturformid-
lingsaspektet. Dette har dessverre hatt som signal-
effekt at offentlig informasjon som begrep ikke har 
fått den sentrale plassen som den burde innehatt 
i utviklingen av tjenester i norske folkebibliotek, 
slik forfatteren ser det. Han sier ganske klart at fra-
været av en høyprofilert markering av offentlig in-
formasjon koblet mot en noe ukritisk repetisjon av 
tankegods fra den gamle folkeopplysningstradisjo-
nen langt på vei har vært med på å hemme et ak-
tivt og kritisk forhold til offentlig informasjon. På 
et praktisk plan eksemplisifiserer forfatteren disse 
teoretiske betraktningene ved å vise til at man i 
norske folkebibliotek nok har hatt offentlig infor-
masjon som et «skal-tilbud», men at man likevel i 
liten grad promoverer utstillinger med samfunns-
innhold, og på lenkenivå nøyer man seg ofte bare 
med å henvise til norge.no. 

Anders Ericson anvender som teoretisk base doktor-
gradsarbeidet til Geir Vestheim (Fornuft, kultur og 
velferd 1997), hvor han bl. a. påpeker at offentlig in-
formasjon ikke er en objektiv størrelse, men også har 
som mål å legitimere offentlig virksomhet. Dette er 
forsåvidt ingen stor nyhet, men det er interessant å 
lese hvordan forfatteren dokumenterer at det i det 
norske biblioteksmiljøet ikke har vært noe stort en-
gasjement for å utdype akkurat det poenget. Og for 
oss som er så gamle at vi husker det, er det in-
teressant å lese om igjen saken om Loran C, hvor 
et hemmeligholdt regjeringsdokument ble publisert 
som Pax-bok. Boken ble aldri forsøkt inndratt, men 
det var likevel stor usikkerhet i norske folkebibliotek 
om boken burde forefinnes på lokale folkebibliotek.

Forfatteren nevner i forordet at offentlig informa-
sjon er betinget av i hovedsak tre rammevilkår: Det 
første er naturlig nok internett, det andre er den 
statlige informasjonspolitikken, mens det tredje er 
nysatsningen på offentlig sektor med vekt på felles 
frontlinjetjenester gjennom lokale sørviskontorer. 
Han skriver innsiktsfullt om den nyeste utviklingen 
innenfor vevgrensesnittet hvor det er et stort poten-
siale for digitalisert informasjon samtidig som man 
selvsagt også vil måtte forholde seg til at mange vil 
føle seg fremmedgjort overfor dette moderne infor-
masjonsmediet. I dette landskapet vier forfatteren 
mye oppmerksomhet overfor den nye utviklingen av 
bredbåndteknologien. Her vil man i større grad opp-
leve at kommersielle interesser overtar det spille-
rommet som til nå har vært tumleplass for de ulike 
aktørene, som har samlet seg under internettpara-
plyen. Dette vil muligens medføre at man i bred-
båndsammenheng vil bli avskåret fra det samme 
informasjonsutbudet som har kjennetegnet inter-
nett på godt og vondt. 

Som eget kapittel tar forfatteren opp mulige loja-
litetsproblemer ved etablering av et offentlig sør-
viskontor hvor folkebibliotek engasjerer seg som en 
av de aktive deltakerne. Dette er ikke en vanlig 
forekommende modell for folkebiblioteksatsningen i 
Norge, men her kan det vises til flere etableringer 
og noen forsøksprosjekt, bl.a. Furuset filial, Deich-
manske bibliotek i Oslo, hvor anmelderen av denne 
publikasjonen er daglig leder. Ett anliggende for 
forfatteren er i hvilken grad kommuneansatte i et 
sørvissenter tar med seg sin etatslojalitet fra eksem-
pelvis kommuneadministrasjonen, og derigjennom 
er i stand til å yte nøytral informasjon overfor bru-
kerne. På den måten er forfatteren engstelig for at 
bibliotekets omdømme som part i et sørvissenter vil 
bli skadelidende dersom det ikke formidles objekti-
visert informasjon. 

«...videst mulig informasjon...» 
ei debattbok om folkebiblioteka og samfunnsinformasjonen i et e-Norge. - 
av Anders Ericson. - Oslo : Biblioteksentralen, 2001. - 98 s., ill.

Det har kommet flaskepost til den norske biblioteksverden. Slik tolker jeg i hvert 
fall den symbolske forsiden til Biblioteksentralens nye publikasjon «...videst mulig 
informasjon», forfattet av Anders Ericson. Det spesielle med flaskepost er jo ofte 
at dette representerer viktig informasjon fra et menneske som av ulike grunner be-
finner seg alene på en øy. Videre er flaskepost kjent for å være et noe usikkert kom-
munikasjonsmiddel, hvor sjansen er stor for at den forblir ulest. Mitt håp er at den 
skjebne ikke vil tilfalle denne utgivelsen. Til det er den altfor viktig i en hverdag 
hvor norske bibliotek blir utfordret av en postmoderne virkelighet, som langt på vei 
representerer et paradigmeskifte for dem.
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Avslutningsvis ønsker forfatteren å fokusere på be-
grepet samfunnsinformasjon med undertittelen «En 
strategisk oppgave». Han synes at offentlig infor-
masjon er for mye blandet opp med de subjektive in-
teressene som stat og kommune måtte føre i marken 
gjennom sitt grep om sin informasjonsformidling. 
Biblioteket burde hele tiden være seg bevisst hvem 
som byr opp til dans, og være klar over at det kan 
ligge skjulte agendaer i offentlig informasjon. Der-
for burde man nok i større grad gå bort fra begre-
pet offentlig informasjon og i stedet benytte seg av 
det mer spesifikke begrepet samfunnsinformasjon 
som også omfatter det man på 70-tallet kalte motin-
formasjon eller alternativ informasjon. Forfatteren 
er bekymret for at man gjennom sine lenkevalg på 
bibliotekets hjemmesider og sine fysiske markerin-
ger av informasjonsmateriell i biblioteket i for liten 
grad fokuserer på andre informasjonskilder enn de 
såkalte «offisielle». 

Videre ønsker Anders Ericson at bibliotekene burde 
se det som en viktig oppgave å trekke fram det som 
han omtaler som det usynlige nettet. Det er beteg-
nelsen på vanskelig tilgjengelige digitale kilder som 
man vanskelig kan komme fram til ved egen hjelp 
- enten pga av at det er snakk om arkiverte ny-
heter eller av andre grunner ikke er tilgjengelige 
via de vanlige søkemotorene. Dette er en spennende 
tanke, som jeg håper mange bibliotek vil finne res-
surser til å følge opp. 

Mitt inntrykk av boken til Anders Ericson er at 
den er veldokumentert og at den fokuserer på et 
viktig tema som fortjener oppmerksomhet i biblio-
tekoffentligheten. Han skriver godt, og med store 
kunnskaper om emnet. Samfunnsinformasjon er et 
viktig strategisk område for norske folkebibliotek 
i tiden framover, som ikke må neglisjeres i en tid 
hvor sterke private og offentlige samfunnsinteres-
ser vil ha interesse av å fremme sine synspunkter i 
medieoffentligheten. 

Bokens svakhet er kanskje at forfatteren 
i liten grad problematiserer det faktum 
at motinformasjon eller alternativ infor-
masjon ikke nødvendigvis er mer korrekt 
eller vederheftig enn informasjon hentet fra 
mer offisielle kanaler (ofte kanskje snarere 
tvert imot!). Riktignok legger Anders Eric-
son inn noen kommentarer om at man ikke 
må glemme kvaliteten på motinformasjonen 
som presenteres, men for ham virker det 
som om mangfoldet nok er viktigere enn 
nødvendigvis kvaliteteten på den enkelte 
kilde. Eller som han skriver: «Så får bibli-
otekarene diskutere konkret i det enkelte 
tilfellet hvor langt man bør strekke seg før 
smertegrensa for kvalitet overskrides. Men 
det bør være gansek langt, i ytringsfrihe-
tens og demokratiets navn». 

Videre vil jeg også gjerne få legge inn som en privat 
bemerkning at etableringen av Furuset offentlige 
servicesenter i den form det har i dag , i liten grad 
representerer noen trussel i forhold til det scenario 
som Anders Ericson tegner opp. Generalistene i Fu-
ruset offentlige servicesenter henter som Anders Er-
icson selv skriver, sin lojalitet fra sitt kollegiale 
fellesskap i servicesenteret, og har liten affinitet til 
sine moderinstitusjoner. Og dette har nok, som for-
fatteren påpeker, sammenheng med at det ikke utø-
ves saksbehandling i servicesenteret.

Kort sagt er dette en bok som fortjener å bli lest 
og diskutert i biblioteksoffentligheten, og som også 
studenter innenfor bibliotekfaget burde ha som pen-
sum innenfor fagkretsen offentlig informasjon. 

Det er heller ikke noen ulempe at boken er rikt be-
lagt med mange eksempler på gode vevsider med in-
formasjon som tema. Anders Ericson er en mann som 
tydeligvis har brukt noen timer på å lete opp gode 
kilder gjennom internettet!  
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Erling Bergan, Redaktør

Nyhetene fra Midt-Østen har vært deprimerende i 
halvannet år nå. Både israelere og palestinere gjen-
nomlever traumatiske tider. Metodene som brukes 
av krefter på begge sider er ofte umenneskelige og 
groteske. Det er viktig for humanister å si tydelig 
fra om at hensikten ikke helliger middelet. Og det 
er viktig å si tydelig fra om at dette gjelder uansett 
hvilken side man står på i konflikten. 

Samtidig er det både historieløst og nytteløst å be-
grense seg til å komme med generelle oppfordringer 
til partene om å ”besinne seg”, slik norsk utenriks-
politikk har som sitt mantra. For å bryte voldsspi-
ralen må det settes inn ikke-voldelig makt mot de 
som utøver volden, på begge sider. 

Storpolitisk betyr det å presse på for å få internasjo-
nale observatører på Vestbredden og i Gaza, krav om 
at også amerikanerne presser på for israelsk tilbake-
trekking fra okkuperte områder, og internasjonale 
forhandlinger for en verdig løsning for de 4 millio-
ner palestinske flyktningene. 

For oss i Norge 
blir det viktig 
å legge vekt på 
at bistandspro-
sjekt og solida-
ritetsarbeid med 
palestinere må 
dreie seg om 
ikke-rel igiøse, 
ikke-voldel ige 
organisasjoner. 
Ethvert sam-
kvem med 
Hamas og Is-

lamsk Jihad må selvfølgelig avvises. Norsk bistand 
må være sterk og tydelig til sivile palestinske for-
mål, som oppbygging av helsetjenester, infrastruk-
tur, næringsliv og handelsmuligheter. En befolkning 
som kan gå på jobb hver dag og bygge sin egen fram-
tid, vil selv avvise selvmordsbombing som metode.

Det betyr også at vi må støtte at innbyggerne i Is-
rael må kunne leve i sikkerhet. Det kan de ikke 
gjøre så lenge de velger ledere som anser det legi-
timt å drive en rettsløs og umenneskelig okkupa-
sjon av Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem. Den 
israelske stat er båret oppe av en økonomi som er 
avhengig av amerikansk og vesteuropeisk kapital og 
markeder. Det er en kjent sak. For mange innbyg-
gere i vestlige land er det der vår mulighet ligger 
til å gi et lite bidrag til å få den israelske siden av 
konflikten til ”å besinne seg”. 

For mange er det dette resonnementet som ligger 
bak ønsket om i dagens situasjon å avstå fra å kjøpe 
israelske varer. Så lenge Sharon og militærappara-
tet ruller over alt fra ambulansepersonell til lyk-
testolper, jevner hus med jorden, skyter skyldige 
og uskyldige, og raserer enhver respekt for det pa-
lestinske samfunnet, finner mange det riktig ikke 
å kjøpe produkter med tilknyting til Israel. Ikke 
minst har denne holdningen spredd seg blant norsk 
fagorganiserte i løpet av vinteren. Norsk Kommune-
forbund krever f.eks. ”at norske myndigheter protes-
terer mot den kontinuerlige opptrappingen av Israels 
krig mot palestinerne. Okkupasjonen av palestinsk 
land har nå vart i 35 år og tiden er overmoden for 
en internasjonal fredsstyrke i Palestina. NKF krever 
blant annet at norske myndigheter iverksetter boi-
kott av israelske varer og stanser all handel med Is-
rael”, heter det fra Norges største fagforbund. Norsk 
Grafisk Forbund har også vedtatt å tilslutte seg boi-
kottaksjonen. Det samme har Fellesorganisasjonen 
for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
(FO). Flere er ventet å følge.

Produktene mest i fokus er blant annet Jaffa sitrus-
frukter, Carmel grønnsaker, Top grønnsaker, Carmel 
vin, Avaha kosmetikk og Moraz hudpleieprodukter. 
Men det blir også sett på dataprodukter fra isra-
elske selskaper. Blant annet brannmurprodusenten 
Checkpoint, som selges i Norge. Og også det israelske 
biblioteksystemet Aleph. 

Blant norske bibliotekfolk er det ikke alle som er klar 
over at Aleph er flaggskipet til Ex Libris, et israelsk 
firma med hovedkontor i Tel Aviv og med dattersel-
skap i fem andre land. I tillegg til hjemmemarkedet i 
Israel, har de mye av salget sitt i USA, spesielt innen 
akademiske bibliotek. Datterselskapene i USA, Stor-
britannia, Tyskland, Australia og Luxemburg er alle 
fullt ut eid av det israelske Ex Libris. 

I land der Ex Libris ikke har datterselskap, er det 
andre firma som har inngått avtale om markedsfø-
ring og salg av Aleph. I Norge er det Bibliotekenes 
IT-senter AS (BIBITS) som markedsfører og selger 
Aleph. BIBITS samler de tidligere virksomhetene 
Norsk Systemutvikling AS (Mikromarc biblioteksys-
tem) og Biblioteksentralens BITS-avdeling (Aleph 
biblioteksystem). Det er Forlagsentralen og Biblio-
teksentralen som eier hver sin halvpart av BIBITS. 

Nå er vi altså i den situasjon at kampanjen for å boi-
kotte israelske produkter også kan få sin virkning 
for bibliotekene. Bibliotekansatte må være oppmerk-
somme på at det kan komme brukerreaksjoner på at 
deres bibliotek kjøper et israelsk system. Hvorvidt 

Boikott av israelske varer: 

Vil Aleph rammes?

Biblioteksystemet 
Aleph ble først 
utviklet for He-
brew Universitys 
nye campus i Øst-
Jerusalem i 1980. 
Universitetet ligger 
strategisk plassert 
øverst på Mount 
Scopus, midt i ok-
kupert Øst-Jerusa-
lem. Utkikkstårn 
og bygninger for 
øvrig minner mer 
om en festning 
enn et universitet. 
(Foto: E. Bergan)
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det også kan komme reaksjoner mot bibliotek som 
allerede har Aleph i bruk, er ikke godt å si. 

Også andre virksomheter kan oppleve at søkelys ret-
tes mot dem for bruk av israelske datasystem. Det 
gjelder produkter fra den store israelske brannmur-
produsenten Checkpoint, som også har avdeling i 
Norge. 

Etter det Bibliotekaren kjenner til er det ingen av 
organisasjonene i bibliotekbransjen som har gått ut 
med oppfordring om ikke å inngå nye avtaler om 
kjøp av Aleph. I Norsk Kommuneforbunds oppfor-
dring om å stanse all handel med Israel, er datasys-
temer verken nevnt eller unntatt fra en boikott. Til 
Bibliotekaren sier Mette Henriksen Aas i NKFs råd 
for bibliotekansatte at dette heller ikke har vært 
spesielt vurdert. Etter det Bibliotekaren kjenner til, 
er det mange bibliotekansatte som til nå ikke har 
vært kjent med systemets forankring i Israel, og at 
de trenger tid til å vurdere dette. Forholdet har ikke 
vært spesielt tydelig i markedsføringa, verken fra 
tidligere BITS eller nåværende BIBITS. Lenken til Ex 

Libris går for eksempel ikke til hovedkontoret i Is-
rael, men til datterselskapet i USA. Vi er heller ikke 
kjent med at det skulle være boikottaksjoner som 
rammer Aleph i noen av de andre nordiske land.

I en kommentar til Bibliotekaren, sier BFs leder Mo-
nica Deildok at spørsmålet heller ikke har blitt vur-
dert av forbundsstyret i Bibliotekarforbundet, men 
at de skal se nærmere på dette nå:

- Det dreier seg om hvordan bibliotekarer kan hånd-
tere eventuelle publikumsreaksjoner på at bibliote-
ket bruker et israelsk system. Og det dreier seg om 
hvilke holdninger bibliotek bør ha som eventuelle 
nye kjøpere av systemet, sier Monica Deildok. Hun 
legger vekt på at biblioteksystem ikke er noe man 
velger eller avvikler over natta, og at det dreier seg 
om å balansere et solidarisk håndslag til palesti-
nerne, med et ansvarlig forhold til arbeidsplasser i 
bibliotekene og i BIBITS. Forbundslederen inviterer 
trolig BF-styret til diskusjon om dette på deres neste 
møte i begynnelsen av mai. 

Dette blir av mange sett på som en av de viktigste 
avgjørelsene om likelønn i Australia på 30 år, og 
dommen kan sette en standard for andre kvinnedo-
minerte profesjoner i landet. Kommisjonen har også 
bestemt at bibliotekarer og bibliotekteknisk perso-
nale må ha visse kvalifikasjoner for å kunne være 
medlemmer av Australian Library and Information 
Association, som dermed blir en viktig faktor i 
lønnssammenheng. Og kommisjonen har formalisert 
bibliotekarers profesjonelle status, ved å likestille 
dem i arbeidslivet med advokater, ingeniører og 
andre profesjoner, i følge den australske bibliotek-
foreninga. 

Det var fagforbundet Public Service Association som 
brakte saken for kommisjonen i 2001, for å vise at 
kvinnelige ansatte skulle ha samme verdi som sine 
mannlige kollegaer med tilsvarende utdanning og 
karriere. Det ble dermed den første saken hvor det 
nye likelønnsprinsippet fra 2000 kunne testes av In-
dustrial Relations Commission. En representant for 
forbundet i New South Wales, Maurie O’Sullivan, sa 
til det australske nyhetsbyrået AAP at avgjørelsen 

var en seier for rettferdigheten. ”Dagens avgjørelse 
innebærer at vi har slått et slag for rettferdighet 
i arbeidslivet, sosial rettferdighet og rettferdighet 
mellom kjønnene. Vi har ventet lenge på dette. Det 
kunne ikke ha kommet fort nok.” 

Selv om det var fagforbundet Public Service Associa-
tion som innklaget saken for kommisjonen, har den 
australske bibliotekforeninga ALIA spilt en vesentlig 
rolle i å presentere saken om bibliotekarers lønns-
forhold for kommisjonen. Spesielt angående kravene 
om kvalifikasjoner for medlemskap i ALIA, har fag-
forbundet og bibliotekforeninga samarbeidet tett. 
Det har vært viktig for dem å sikre at ALIA vil fun-
gere som garantist for bibliotekarers profesjonelle 
status. 

Når hele dommen er blitt offentliggjort, og deretter 
saumfart av Australian Library and Information As-
sociation, vil vi sikkert kunne se flere analyser og 
kommentarer om denne skjellsettende dommen på 
ALIAs hjemmesider www.alia.org.au. 

Historisk likelønnsdom for australske bibliotekarer
Bibliotekarer, bibliotekteknisk personale og arkivarer i den australske delstaten New 
South Wales vil få lønnsøkninger på opptil 25 prosent, takket være en dom i delsta-
tens Industrial Relations Commission. Det var på skjærtorsdag kommisjonen slo fast 
at bibliotekansatte historisk sett har vært undervurdert, fordi de i hovedsak er kvin-
ner, og dette til tross for ”at det har vært en vesentlig økning det siste tiåret [...] 
i disse ansattes arbeid, ferdigheter og ansvar, som ikke i tilstrekkelig grad er tatt 
hensyn til ved fastsettelsen av deres lønnsnivå.”

Erling Bergan, Redaktør
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Erling Bergan, Redaktør

SCECSAL står for “Standing Con-
ference of Eastern, Central, and 
Southern African Librarians”, og 
den er virkelig et forum for bi-
bliotekarer og informasjonsspe-
sialister i denne delen av Afrika. 
Konferansene startet opp i 1974 
og holdes annet hvert år. De 
har betydd mye for oppbygging 
av bibliotekforeninger i landene 
som deltar. I tillegg har de selv-
følgelig fremmet faglig utvikling 
og utveksling av bibliotekfaglig 
kunnskap over landegrensene i 
regionen. Til å begynne med ro-
terte konferansen bare mellom 
Kenya, Tanzania og Uganda. Men 
nå dekker den altså et større om-
råde. 

Generalsekretæren i den sør-
afrikanske bibliotekforeninga 
LIASA, som altså er vertskap for 
årets SCECSAL, besøkte Norge i 
fjor høst. Gwenda Thomas kunne 
da berette om en forening i opp-

bygging, etter at de omsider hadde fått samlet de 
ulike sør-afrikanske bibliotekorganisasjonene i én 
felles forening. 

- Under apartheid-styret var det en egen forening 
for de med utdanning innen bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap, en utdanning svarte sørafrikanere 
var avskåret fra å få. Dermed var dette en ren hvit 
forening. Svarte sørafrikanere hadde sin egen foren-
ing. Etter avviklingen av apartheid tok det fremde-
les mange år før vi fikk gjort noe med dette. I 1996 
hadde vi en avstemning som ga flertall for samling i 
én organisasjon, og i 1997 begynte vi å få organisa-
sjonen LIASA på plass, forteller Gwenda Thomas.

LIASA er fremdeles i en oppbyggingsperiode. De har 
fått 250.000 dollar over en tre-års periode av Carne-
gie Foundation, under forutsetning av at de når et 

medlemstall på 5000 medlemmer og blir selvdrevne 
økonomisk. LIASA hadde i fjor høst 1244 medlem-
mer og 2 ansatte, så de har store oppgaver foran seg. 
Sør-Afrika skal til sammen ha rundt 8000 bibliote-
karer, hvorav halvparten har bibliotekfaglig utdan-
ning. Generalsekretær Gwenda Thomas hadde i fjor 
stor nytte av å besøke Norsk bibliotekforening for 
å høste lærdommer til videre organisasjonsbygging 
i LIASA. Hun lot seg spesielt imponere av den nor-
ske lobbyvirksomheten. - I Sør-Afrika er vi nok mer 
tilbakeholdne med å kontakte politikere og drive 
lobbyvirksomhet enn dere er i de nordiske land, sa 
hun. 

Likevel er det nå satt opp en ”National Advisory Co-
uncil on Library and Information Services”, hvor bi-
bliotekmiljøet for første gang får direkte kontakt 
med politikerne. Blant de første sakene som blir tatt 
opp der, er spørsmålet om flere skolebibliotek i lan-
det, og vurdring av en eventuell biblioteklov etter 
modell av de nordiske land. 

Det utdannes bibliotekarer ved 13 læresteder i Sør-
Afrika. Det er nye tider i landet etter avskaffingen 
av apartheid, noe som bl.a. har gjort at ¾ av studen-
tene nå er svarte. Men samtidig hevder Gwenda Tho-
mas at det er flere tusen arbeidsløse bibliotekarer 
i Sør-Afrika, både med og uten utdanning. - Vi kan 
få 2-300 søknader på en utlyst jobb som hyllerydder, 
forteller hun. 

- Fagforeningsvirksomhet i Sør-Afrika ble lovlig i 
1990. Det finnes f.eks. store forbund for utdanning 
og for offentlig sektor. Bibliotekansatte kan være 
med i disse organisasjonene, som utgjør mektige 
krefter i det sørafrikanske samfunnet. Vi har ikke 
noe eget forbund for bibliotekarer, forteller Gwenda 
Thomas.

Årets SCECSAL-konferanse er et stort løft for den 
unge bibliotekforeninga i Sør-Afrika. De får vist hva 
de er gode for rent organisatorisk, noe som betyr 
ekstra mye for dem når de tar det store skrittet og 
søker om å arrangere IFLA-konferansen i 2007. 

Sør-Afrika vertskap for stor 
afrikansk bibliotekkonferanse

For 15. gang møtes bibliotekfolk fra det østlige, sentrale og sørlige Afrika til 
stor konferanse 15. - 19. april i Johannesburg. Konferansen med det flotte akrony-
met SCECSAL, har i år temaet ”From Africa to the world - the globalisation of indi-
genous knowledge systems”. The Library and Information Association of South Africa 
(LIASA) er vertskap denne gang, og de håper på deltakelse også utenfra regionen. 

- I Sør-Afrika er 
vi nok mer til-
bakeholdne med å 
kontakte politikere 
og drive lobbyvirk-
somhet enn dere er 
i de nordiske land, 
sa generalsekre-
tær Gwenda Tho-
mas i LIASA under 
et besøk i Norge 
i fjor høst. Nå i 
april arrangerer de 
en stor bibliotek-
konferanse for det 
sørlige, sentrale 
og østlige Afrika. 
(Foto: E. Bergan)
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Se løsningen hos: http://www.tonsberg.folkebibl.no og
http://www.alesund.fylkesbibl.no

Finn frem i bibliotekets 
katalog ved hjelp av bilder:

Postboks 2093 Stubberød,  3255 Larvik
Telefon: 33 11 68 00.  Telefaks: 33 11 68 22.  Internett: http://www.bibsyst.no  E-post: firmapost@bibsyst.no

Et -produkt levert av
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til å gjøre samme jobben. ”Donkey Drawn Electro-
Communication Library Carts” ble utviklet for å yte 
tjenester i Nkayi-distriktet i nord-vestre Zimbabwe. 
I dette området er det anslått at 86 % av befolknin-
gen kan lese og skrive, mye takket være bibliotek-
tjenestene som er utviklet. Det spesielle med dette 
tilbudet er, i tillegg til bøkene de har med seg, at det 
fungerer som et senter for elektrisk og elektronisk 
kommunikasjon: radio, telefon, fax, epost og inter-
nett. 

I dag er det fire slike esel-vogner i drift i Nkayi-
distriktet i Zimbabwe. Hver vogn er utstyrt med et 
solcellepanel på taket, som sørger for batteridrift av 
utstyret. Audio-visuelt utstyr er montert bakerst på 
vogna, mens bøker, musikk-cd-er, video, osv. er satt 
opp i hyller på sidene. Vognene kan også utstyres 
med parabol-antenne! 

Det er laget rapporter om evalueringene både av 
esel- og kamel-bibliotekene. De er utgitt i serien 
IFLA Professional Reports, som hhv. nr. 72 og 73 
i serien. Hver av dem koster 10 euro, og kan be-
stilles fra IFLA Headquarters, P.O. Box 95312, 2509 
CH  The Hague, Netherlands. Eller ved å skrive til 
Karin.passchier@ifla.org. 

Det er den siste “Professional Report” fra IFLA som 
avslører de enestående erfaringene med mobile ka-
mel-bibliotek i Kenya og esel-bibliotek i Zimbabwe. 
Den gruppa i IFLA som jobber spesielt med mobile 
tjenester, satte i gang en evaluering av disse tjenes-
tene. De ville lære av de erfaringene som var høstet, 

slik at retningslinjer og standarder kunne 
utarbeides og inspirerer prosjekter også 

i andre land. 

“The Camel Library Service” foregår i 
Kenyas nord-østlige provins, et område 

på størrelse med Hellas. Det er et av 
landets mest underutviklede områder, med 

en befolkning på 1 million, hvorav 85 % er 
analfabeter. Gjennomsnittet for Kenya er 31 %. Ka-
mel-bibliotekene ble lansert i 1996 med 3 kameler, 
utvidet til 6 kameler i 2001. De har en base i byen 
Garissa, og vandrer ut i en radius på 20 km fra 
den. Målgruppene er nomader, skoler, voksenopplæ-
ringsprogram i leseferdigheter og flyktningeleire. 
Det vanskelig terrenget i dette området gjør kame-
ler godt egnet til å transportere vann og mat, men 
altså også bøker.

I Zimbabwe har de derimot funnet esler godt egnet 

To spennende BF-arrangement i Stavanger
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:

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.

Avanserte mobile bibliotektjenester i Afrika: 

Esel-bibliotek med parabol!
Motoriserte mobile bibliotektjenester er vel kjent: Bokbusser, bokbiler, bokbåter. 
Dette er viktige hjelpemidler for å nå folk i områder hvor faste bibliotek ikke finnes 
eller er aktuelle. Ikke bare i Norge, men over hele verden. Noen steder er imidlertid 
ikke-motoriserte tjenester en aktuell løsning. Kenya og Zimbabwe er to eksempler. 

Erling Bergan, Redaktør
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FORENINGEN ‛IFLA 2005 OSLO‛

GENERALSEKRETÆR

Den internasjonale bibliotekorganisasjonen (IFLA), har valgt 
Oslo som arrangementssted for IFLAs verdenskonferanse 
i 2005. IFLAs medlemsforeninger og -institusjoner i Norge 
har etablert en særskilt organisasjon - ‘Foreningen IFLA 
2005 Oslo’ - til å planlegge og gjennomføre arrangemen-
tet. Foreningen ledes av en hovedkomite med professor 
Jon Bing som styreleder. Det vil bli opprettet underkomi-
téer innenfor nærmere definerte planleggingsområder. Det 
er forventet nærmere 3.000 deltakere fra hele verden til 
konferansen, som omfatter plenumsmøter og mer enn 200 
ulike bibliotekfaglige og bibliotekpolitiske møter. Konferan-
sen skal finne sted sentralt i Oslo over en 8 dagers periode 
i august 2005 

Til å lede planleggingen og gjennomføringen av 
konferansen er det besluttet å opprette en engasje-
mentsstilling som generalsekretær for 3 1/2 år, med 
tiltredelse august 2002.

Til stillingen søkes en person med organisasjonstalent og 
gode kommunikasjonsevner. Personen må være sam-
funnsorientert og ha gode språkkunnskaper. 

Generalsekretæren vil få en utadrettet funksjon, samt ha 
ansvar for å tilrettelegge saker og fungere som sekretær 
for foreningens hovedkomite og arbeidsutvalg. General-
sekretæren vil ha ansvar for den administrative og øko-
nomiske driften av foreningen. Til stillingen hører også 
ansvar for kontakt med IFLAs hovedkontor, med norske  
myndigheter og med norsk og internasjonalt bibliotek-
miljø. 

Dokumentert lederpraksis innenfor relevant virksomhet, 
herunder bibliotek- og informasjonsfaglig virksomhet, vil 
være en fordel. 

En del reise-, representasjons- og informasjonsvirksom-
het må påregnes. 

Lønn og øvrige betingelser etter nærmere avtale. 

Søknad, vedlagt CV og kopier av vitnemål/attester 
sendes:
Foreningen ‘IFLA 2005 Oslo’, 
c/o Norsk Bibliotekforening, 
Malerhaugveien 20, 
0661 Oslo
innen lørdag 20. april 2002. 
Merk konvolutten “Generalsekretær - IFLA 2005 Oslo”.

Organisasjonen IFLA og IFLA-konferansene kan du lese 
mer om på internett: www.ifla.org.

Ønsker du ytterligere opplysninger om stillingen, kontakt 
generalsekretær  Tore Kr. Andersen i Norsk Bibliotekfo-
rening på tlf. 22 68 85 50 / 90 85 54 51.

KRISTIANSAND FOLKEBIBLIOTEK

Kristiansand kommune er med sine ca. 
4600 ansatte Agders største arbeidsgiver.  
Kristiansand folkebibliotek omfatter hoved-
bibliotek, 1 bydelsbibliotek, 1 filial og bok-
bussdrift, med 41 ansatte i 31 årsverk. Med 

et årlig besøk på drøye 600 000 og utlån på drøye 500 000 
er aktivitetsnivået høyt. Biblioteket bruker ALEPH bibliotek-
system. Det er utarbeidet kompetanseplan, karriereplan og 
opplæringsplan for de ansatte. Vågsbygd bydelsbibliotek 
har 2,88 årsverk totalt og er et godt eksempel på samlings-
utvikling, delkategorisering og fronteksponering. Bydels-
biblioteket har hatt en sterk utlånsvekst de siste årene. 
Bydelen har ca. 18.000 innbyggere. 

Bibliotekar 
80% fast stilling i voksenavdelingen ved Hovedbibliote-
ket. Ledig f.o.m. 01.08.02 (eventuelt noe seinere).

St.nr. 40127, st.kode 7026, lønnsramme 10.2, ltr. 24-32. 
Relevant cand. mag. l.r. 12.2 l.tr. 28 - 36. 

Arbeidsoppgaver er blant annet veiledningsvakter i 
voksenavdelingen, katalogisering og praksisveildning. 
Stillingen inngår i vaktturnus med kvelds- og lørdags-
vakter.

Bibliotekar I
80 % fast stilling ved Vågsbygd bydelsbibliotek, ledig fra 
01.08.2002.

St.nr:  40208, st.kode 7593, lr. 11.2, ltr. 26-34. Relevant 
cand.mag-utdanning vil gi lr. 12.2, ltr. 28-36. Stedfortre-
der ett lønnstrinn i tillegg.

Stillingen innebærer ansvar for drift og utvikling av bar-
neavdelingen, og stedfortrederfunksjon for avdelings-
leder. Stillingen inngår i vaktturnus med kvelds- og 
lørdagsvakter.

Vi søker etter  utadvendte og engasjerte bibliotekarer, 
med gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide 
selvstendig. Søkere må ha god kjennskap til IKT. 

Kvalifikasjoner: Godkjent bibliotekarutdanning. 
Relevant praksis og utdanning vil bli vektlagt.

Søknadsfrist: 26.04.02 

For nærmere informasjon:
 bibliotekar i voksenavdelingen kontakt: 

 avdelingsleder Laila Hemli, tlf: 38124924 
   eller biblioteksjef Anne Kristin Undlien, tlf: 38124911.

 bibliotekar I i Vågsbygd kontakt: 
 avdelingsleder Kari Lien, tlf: 38084450 
 eller biblioteksjef Anne Kristin Undlien, tlf: 38124911.

Søknad merkes med stillingsnummer og sendes 
Kristiansand folkebibliotek, PB 476, 4664 Kristiansand.
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Nærmer du deg 
pensjonsalderen?

Til deg som er med i Bibliotekarforbundet og 
nærmer deg pensjonsalderen: Vi ønsker at du fort-
satt 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 
viktige ressurspersonen du er, ønsker vi å beholde 
deg som medlem i BF. 

Bm. Alder ingen hindring. 

Gotland söker en

Chef för Almedalsbiblioteket
Almedalsbiblioteket är ett gemensamt folk- och högskolebibliotek där Gotlands Kommun och
högskolan på Gotland samverkar i en gemensam satsning på modern biblioteksutveckling.
Biblioteket invigdes i september 2001. Detta ska vara ett bibliotek för alla, fungera som en
mötesplats för människor med olika behov och bli en länk mellan högskolan och det gotländska
samhället. Almedalsbiblioteket ska erbjuda alla grupper i samhället en fullständig biblioteksservice
och fungera såväl som ett kunskaps- och utbildningscentrum som ett kulturellt centrum.

Läs mer om tjänsten på www.gotland.se under lediga tjänster.

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE  sysselsetter til sammen ca. 
4.000 personer. Fylkeskommunen har oppgaver bl.a. innen 
videregående opplæring i skole, fagopplæring i arbeidslivet og 
voksenopplæring. Det er etablert fagopplæring, pedagogisk-
psykologisk rådgivningstjeneste og oppfølgingstjeneste for vide-
regående opplæring, organiserte som egne virksomheter.

Vestby videregående skole har 6 studieretninger, allmenne, 
økonomiske og administrative fag, Hotell- og næringsmiddelfag, 
Mekaniske fag, Byggfag, Tekniske byggfag, Tekniske byggfag 
og Formgivingsfag, samt APO-avdeling.

BIBLIOTEKAR - VIKARIAT

Ved Vestby videregående skole er det fra 01.08.02 ledig 100 % 
vikariat for bibliotekar skoleåret 2002/2003 med mulighet til for-
lengelse.

Bibliotektjenesten er en integrert del av skolens pedagogiske 
virksomhet. Biblioteket bruker Mikromarc biblioteksystem, og 
elevene har tilgang til data i biblioteket.

Vi søker en engasjert, utadvendt medarbeider i et hektisk 
læringsmiljø. Søker må like å arbeide med ungdom. Søker må 
ha god kjennskap til IKT. Gode samarbeidsevner og personlige 
kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Stillingen er lønnet som avdelings-
leder bibliotek pt. lønnstrinn 34.

For stillingen gjelder vilkår som følger av fylkeskommunale avta-
leverk. Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsordning.

Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes Vestby videre-
gående skole, postboks 183, 1541 Vestby.  
Søknadsfrist 30. april 2002

Nærmere opplysninger ved henvendelse til skolen på 
Tlf. 64983700 v/ bibliotekar

Studietur til Alexandria?

BF organiserer studieturer til Egypt for 
bibliotekfolk. To turer i oktober 2002 
er allerede fulltegnet. Flere turer vur-
deres. Er du interessert? Eller har du 
spørsmål om dette? Ta kontakt med 
redaktør Erling Bergan, som organise-
rer turene. Telefonnummer og epostad-
resse til ham finner du på side 2 i dette 
bladet.
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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. 

 Brodd kan bibliotek !

Kontakt oss når det gjelder konsulenttjenester
på bibliotekområdet. Våre tjenester omfatter

-  bibliotekutvikling i alle typer organisasjoner
-  bibliotekplaner i kommuner og fylkeskommuner
-  ledelses- og organisasjonsutvikling
-  valg av biblioteksystemer
-  markeds- og brukerundersøkelser
-  evaluering av tjenester
-  klassifikasjonssystemer
-  intern opplæring

Se beskrivelse av våre tjenesteområder
og prosjekter på www.brodd.no
eller ta kontakt med oss på telefon 23 37 90 60.

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

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

Bibliotekarforbundets medlemmer får 20% rabatt på Brodds standard kurspriser. For ajourført kursoversikt, program og påmelding se www.brodd.no.

PhotoShop videregående.

Dynamiske websider - CGI
og Perl for verdensveven

CSS - Stilark videregående

2 - 3

27

29 - 30

APRIL

MAI

Kurs vår 2002                                 Dato
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19. april 
Folkebiblioteket: Samfunnsinformasjon, kultur - eller bare kos? 
Seminar med utgangspunkt i Anders Ericsons nye debattbok 
om folkebiblioteka og samfunnsinformasjonen i et e-Norge. 

27. mai - 1. juni 
BABIAR : Barnebibliotekarbeid : bolk II

6. -7. juni 
Litteraturdager. Tema: Klassikere og kanon. 

Juni 
Etiske retningslinjer for bibliotekarer

17. - 19. juni
Verden i biblioteket. Internasjonal politikk - Norge i verden. 
Arrangeres i Fredrikstad. Tema i år er bl.a.: FN som konflikt-
løser, kulturkollisjoner lokalt og globalt, og sammenhengen 
mellom korrupsjon og konflikter. Kurset gir kunnskap om infor-
masjon og dokumentasjon om temaene som tas opp.

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.



Bibliotekaren        Nr 4/200237

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:

Kontingentsatser:

Yrkesaktive:  1,32 % av bruttolønn.  (Min. kr. 2220 pr. år. / Maks. kr. 3660 pr. år.)
Ikke-yrkesaktive: kr. 250 pr. år.
Studenter:  kr. 100 pr. skoleår.
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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

Gro J. Sandvik Fegth
Fræna vidaregåande skole
Bøen 22, 6440 Elnesvågen
Telefon: 71 26 64 20
Telefaks: 71 26 64 01
E-post: fvgsbib@online.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

Anne Foss
Buskerud fylkesbibliotek
Boks 1136 Bragernes, 3001 Drammen
Telefon:  32 80 63 55
Telefaks: 32 80 64 53
E-post: foss@buskerud.fylkesbibl.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

”For me, the school library held a special attraction. It was a mysterious place, where the initiation to knowledge 
began. It was not particularly large, but it was my first library, and so will always hold a special place in my heart, 
even when I compare it to the extensive and imposing libraries I came to know later in life. For me, that first school 
library was my first love, which is, as they say, never forgotten.”

Fra novellesamlina “Farewell to Alexandria” av Harry E. Tzalas. Cairo : AUC Press, 2000. 


