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Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

Oppgjør i endringens tid

Vi lever i endringens tid. Omstilling og utvikling er arbeidslivets mantraer, endringskompetanse er 
vår tids fremste kvalitetsstempel og fleksibilitet et absolutt suksesskriterium. Alt er i endring, kan 
media fortelle oss. Folks matvaner, levesett, bosettingsmønster, barns oppvekstvilkår og den kulturelle 
kontekst vi lever i. Til og med været endrer seg i våre dager! Det blir våtere og varmere, sier ekspertene. 
Ikke en gang det... Ikke en gang været er som før. 

Dette danner bakteppe for tariffoppgjøret 2002. Et bakteppe som etter hvert vevde seg inn i selve opp-
gjøret.

Hovedlønnsoppgjøret i tre sektorer er i havn. To av dem måtte innom meklingsmannen, men endte med 
skisser som blir anbefalt av hovedsammenslutningene. 

Den fjerde, NAVO-sektoren, er i mekling i skrivende stund.

I Staten greide man å forhandle seg fram til en løsning, og det ble et godt oppgjør for våre statsmedlemmer. 
Med 7 500 i generelle tillegg opp til lønnstrinn 30, samt 3,1 % til alle mellom lønnstrinn 31 og 69. Samtidig 
som det er avsatt en relativt stor pott til lokale forhandlinger, 2,0% med virkning fra 1. september. 

I Oslo kommune anbefaler vi meklingsskissen som gir tillegg på tabellen med: ca. kr 7 000,- på lønnstrinn 
1-22, fra 3,0 til 3,6 % på lønnstrinn 23-67 og fra 0 til 2,7 % på lønnstrinn 68-80. Grunnkoden for bibliotekar 
er justert opp slik topplønn ved full ansiennitet går opp 4 lønnstrinn. Spesialbibliotekar-koden går opp 4 
lønnstrinn, og avdelingslederne får ansiennitetsstige.

I KS-sektoren foreligger det også en anbefalt meklingsskisse. Denne gir et markant løft for begynnerlønna 
i grunnkodene våre. Med en minstelønn på 250.000 ved 0 års ansiennitet og 271.000 ved 10 års ansiennitet 
har Bibliotekarer og de ansatte i stillingskode som Bibliotekar I fått et betydelig lønnsløft. Det generelle 
tillegget er på 6000,- kroner. 
Og et helt nytt system for lønnsdannelse er lagt frem…  
I endringens tid.

Det nye systemet dreier seg om lokal lønnsdannelse. Det betyr at all lønn skal fastsettes lokalt, ikke bare 
en brøkdel av lønnsdannelsen slik som vi er kjent med fra tidligere. Det er en ganske radikal omlegging av 
lønnsfastsettelse som gir mange og andre muligheter og utfordringer enn de vi hittil har hatt.

Det betyr at det plutselig ikke er så viktig å ha tung kjøttvekt i store sentrale forhandlinger lenger, det blir 
viktig å ha forhandlingskraft lokalt. Det flytter makt fra organisasjonenes sentrale ledd og over til lokale 
tillitsvalgte og arbeidsgivere. Det stiller store krav til kommunenes og organisasjonenes lokale kompetanse, 
og det inviterer til lokale løsninger.

Det nye systemet har ingen pott slik som vi kjenner det fra før, men skal føres på fritt grunnlag. Det vil 
imidlertid være naturlig å skjele hen til den økonomiske ramme som det sentrale oppgjøret har hatt.

Dette nye systemet er beskrevet i meklingsskissens kapittel 5, og vi omtaler det derfor som kap 5. Dette 
systemet vil leve side om side med det mer tradisjonelle systemet, omtalt som kap 4. Kap 4 er det systemet 
vi kjenner fra før fra KS, stat og Oslo – generelle sentrale tillegg og pott til lokale forhandlinger.

BF har grupper i begge systemer. Vi har Bibliotekarer og Bibliotekar I i kap 4, mens vi har Distriktsbibliote-
karer, Avdelingsledere, Fylkesbiblioteksjefer og Biblioteksjefer i kap 5. Vi kan altså ikke beskyldes for å ha 
gjort det enkelt for oss selv. Det var heller ikke det som var meningen. Det essensielle i forhandlingene er og 
skal være å sikre et resultat som gir medlemmene best mulig vilkår for økt lønnsvekst.

Derfor var det viktig å beholde det ”gamle” systemet (kap 4) for de av våre grupper som faktisk fikk et 
reelt lønnsløft som følge av de økede minstelønnssatsene. Samtidig som det var minst like viktig å løfte 
de av våre grupper ut og over i det nye systemet (kap 5) som i all hovedsak IKKE ville få noe lønnsløft ut av 
minstelønnshevingen, men hvor det nye minstelønnssystemet snarere ville bli en klamp om foten enn et 
springbrett for bedre lønnsutvikling. �
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Bibliotekarforbundets landsmøte 2003
BFs vedtekter slår fast at ordinært landsmøte skal avholdes hvert 2. år, og at sted 
og tidspunkt gjøres kjent med ett års varsel. Forbundsstyret melder med dette fra 
om at neste ordinære landsmøte avholdes fredag 13. juni 2003 i Oslo. 

Landsmøtet består av delegater fra fylkeslagene, og disse velges på fylkeslage-
nes årsmøter i perioden 1. januar 2003 - 15. mars 2003. Det er også på sin plass 
å minne om at vedtektene sier at saker som ønskes behandlet av landsmøtet skal 
være levert forbundsstyret senest 8 uker før landsmøtet. Det vil si at fristen for å 
levere saker til neste ordinære landsmøte, er 18. april 2003.

Landsstyremøte 16. august
På siste landsmøte i BF ble det vedtatt å opprette et landsstyre i BF, bestående 
av alle fylkeslagslederne pluss medlemmene av forbundsstyret. Landsstyret er et 
rådgivende organ for forbundsstyret, og har allerede vært sammenkalt en gang i 
denne landsmøteperioden. 

Forbundsstyret har vedtatt å innkalle landsstyret til møte fredag 16. august 2002. 
Medlemmene bes krysse av dagen i almanakken. Det vil bli sendt ut egen innkal-
ling og dagsorden til medlemmene av landsstyret.

Meklingsskissen i KS-sektoren gir ingen mulighet for laurbær-hviling eller månedslange meditasjoner over 
mulige forbedringspunkter. Det er en skisse som gir ett tydelig signal: Nye kort er delt ut, et nytt spill 
begynner. 

Og nå begynner arbeidet. Bibliotekarforbundets tillitsvalgte må briefes og øves, forhandlingsteknikk må 
finslipes. BFs forhandlere på hver knatt og i hver li skal spisses mot de store oppgavene som følger av 
nettopp dette oppgjøret. For endrede forutsetninger, fordrer endret kompetanse. Sekretariatet starter med 
høstens kursplanlegging nå, og heldigvis er kursposten i årets budsjett betydelig styrket. 

Kollegaer i staten og Oslo må gratuleres med et godt oppgjør, og så må dere ha meg unnskyldt et ekstra 
fokus på KS-sektoren nå. 

Allerede før årets oppgjør var det spesielt KS-sektoren som fikk mye omtale – også her i ”Bibliotekaren”, 
fordi det var her lønnsutviklingen var katastrofalt dårlig, og det var her mange signaliserte et behov 
for system-endringer. Slik sett kommer ikke utviklingen av et nytt lønnssystem i KS som noen over-
raskelse. 

Men det er allikevel en milepæl, et tegn på at vi virkelig lever i endringens tid, når kommuner og fyl-
keskommuner nå er de instanser som går i spissen i utviklingen av et nytt lønnssystem i det offentlige 
Norge. 

Ikke en gang været er det samme, - og ikke en gang kommunen! 

�
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Erling Bergan, Redaktør

Gledelig økning i søknader 
til BIBIN-studiet

Fra kontoret Samordna opptak blir 
det meldt om en økning i antall 
søkere til høyere utdanning i år. 
Pr. mai måned har det meldt seg 
rundt 82.500 søkere, en økning på 7 
prosent i forhold til samme tidspunkt 
i fjor. Økningen fra 2000 til 2001 var 
på 2,6 prosent. Årets økning er mest 
merkbar på universitetene og de 
sentralt plasserte høgskolene.

Søkningen til bibliotek- og informa-
sjonsstudiet ved Høgskolen i Oslo 
viser en gledelig framgang. I mai i 
fjor var det 698 søkere, hvorav 228 
primærsøkere, til de 120 studieplas-
sene på førsteåret/grunnfaget. På 
samme tidspunkt i år er det 762 
søkere, hvorav 265 primærsøkere, 
til det samme antall studieplasser. 
Det vil si en økning på 9 prosent i 
antall søkere totalt,og en økning på 
16 prosent i antall primærsøkere. 
Og det siste tallet er kanskje det 
viktigste, for det dreier seg altså 
om de som har bibliotekarutdanning 
som sitt fremste ønske. 

Søkertallene til bibliotek- og in-
formasjonsstudiet har variert en 
del de siste årene. Fra over 270 
primærsøkere i 1998, til under 220 
primærsøkere året etter, har tallet 
ligget rundt 220-230 de siste to 
årene. Før årets tall altså v iser 
en vesentlig økning opp til 265 
primærsøkere. 

LO-lederen i Aps 
sentralstyre?

Lederne i de største LO-forbundene 
vil at Gerd-Liv Valla skal si ja til å 
sitte i Arbeiderpartiets sentralstyre. 
Men splittelsen er stor: Av de 21 
forbundslederne som bladet LO-
Aktuelt har spurt, er det hele 11 
som mener at hun ikke har noe der 
å gjøre. To er i tvil. Men det er 
altså de store som sier ja. Både Jan 
Davidsen i Norsk Kommuneforbund, 
Kjell Bjørndalen i Fellesforbundet 
og Sture Arntzen i Handel & Kontor 

Det hele begynte med godkjenning av innkalling, sakliste, re-
ferat fra forrige styremøte, og en gjennomgang av de siste mø-
tene i arbeidsutvalget og økonomiutvalget. Det er tydelig at 
begge disse utvalgene fungerer både som operative organer og 
som fora der saker kan drøftes og ”filtreres” før de legges fram 
for styret. Flere saker som forbundsstyret behandlet, hadde 
vært gjennom en runde eller to i et av disse utvalgene.

Forbundets organisasjonssekretær Thor Bjarne Stadshaug måtte 
forlate styremøtet midtveis for å delta i meglingsmøte i NAVO, 
en god illustrasjon på hvordan livet i sekretariatet artet seg de 
siste ukene av mai. Forbundsstyret var heller ikke fulltallig, 
men det hadde nok andre grunner. Richard Madsen og Lone Jo-
hansen hadde forfall, mens Grethe Simonsen møtte som vara.

Så ble det enda færre i rommet da styret skulle behandle saker 
der de var arbeidsgiver overfor forbundets egne ansatte. Leder, 
organisasjonssekretær, sekretær og redaktør gikk på gangen 
for å la forbundsstyret fritt kunne diskutere økonomiske ram-
mer for lønnsoppgjøret internt i forbundet. Det samme gjaldt 
håndtering av eventuell ankebehandling, hvor det nå er klart 
at et forhandlingsresultat kan ankes inn for et organ bestående 
av de fire styremedlemmene som ikke er med i forhandlingsut-
valget, pluss en representant hver fra BFs forhandlingsutvalg 
og de ansatte. Dette er i tråd med enighet oppnådd på drøf-
tingsmøte de ansatte hadde med forhandlingsutvalget 13. mai. 

Selv om det er landsmøtet som får seg forelagt årsregnskap til 
endelig godkjenning,  er det naturlig å gi forbundsstyret an-
ledning til å gå gjennom resultatregnskapet for 2001 når det 
nå var ferdig. Dessuten skal styret foreta disponering av even-
tuelle overskudd eller håndtere eventuelle underskudd. Men 
resultatregnskapet for 2001 viser en kontrollert og god øko-
nomi i Bibliotekarforbundet. Overskuddet er på pene 270 431 
kroner. Like fullt var det rom for å avsette 383 139 til konflikt-
fondet i fjor, slik at dette fondet nå er på 831 286 kroner. Vi 
er dermed ikke langt unna målet om å ha et fond tilsvarende 
1000 kroner per yrkesaktivt medlem innen utgangen av 2004, 
et mål som ble satt av BFs landsmøte i 1999. Med en inntekts-
side som ligger 500 000 kroner over budsjett, og en utgiftsside 
som ligger 100 000 kroner under budsjettet, er det mye som 
tyder på at BF har en svært så nøktern økonomistyring. 

Forbundsstyrets 
maimøte
Et par svært strategiske saker, et par saker der 
flere måtte gå på gangen, og en storpolitisk sak, 
var blant ingrediensene da forbundsstyret møttes 
28. mai. Forberedelsene og gjennomføringene av 
styremøtene i BF er nå gjennomgående på et høyt 
nivå, og dette selv om et møte kommer rett etter 
at ledelsen har forhandla og megla dag og natt på 
et par sentrale tariffområder.

�
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vil at LO-lederen takker ja til et 
verv i Arbeiderpartiets sentralstyre. 
I november er det landsmøte i 
Arbeiderpartiet, og Gerd-Liv Valla 
har ennå ikke svart på om hun vil 
bryte tradisjonen med at LO-lederen 
er selvskreven i Aps sentralstyre.

Samtidig har LO-lederens besøk 
på Fremskrittpartiets landsmøte 
vakt diskusjon. Men de aller fl este 
forbundslederne støt ter Val las 
opptreden. Nå lover hun å gå på 
alle landsmøter hun blir invitert til. 
- Hvis dette var innledningen på en 
ny epoke - det vil si at LO-lederen 
stiller opp på alle landsmøter - så 
er jeg positiv, sier leder Per Østvold 
i Transportarbeiderforbundet til 
bladet LO-Aktuelt. Og nettopp det 
kommer Valla til å gjøre: - Dette er 
en ny linje fra LO, og jeg kommer 
til å fortsette med det, sier Gerd-
Live Valla. - Vi har medlemmer i 
alle politiske partier, og alle skal 
føle seg velkommen. Selv om vi 
skal for tsette samarbeidet med 
Arbeiderpartiet, så vil jeg ha en 
åpen holdning og diskutere med alle 
de andre også, understreker hun 
overfor LO-Aktuelt.

LO stabiliserer 
medlemstallet?

Den siste oversikten over LOs med-
lemstall v iser en vekst på 1841 
medlemmer i LOs forbund fra 4. 
kvartal 2001 til 1. kvartal 2002. 15 av 
LOs 25 forbund hadde medlemsvekst. 
Sammenlignet med 1. kvartal 2001 
har det derimot vært en nedgang på 
3200 medlemmer. LO har nå 797 113 
medlemmer, av disse er 552 238 fullt 
betalende medlemmer.

KFO og STAFO på vei mot 
sammenslåing

De to YS-forbundene KFO (Kom-
munalansattes fellesorganisasjon) 
og STAFO (Statstjenestemannsfor-
bundet) tror på fusjon i 2003. Det er 
KFOs organ Kommuniké som melder 

Etter snart 10 års eksistens, er det på tide å begynne planleg-
ginga av neste års landsmøte. Medlemmene skal etter vedtek-
tene varsles ett år i forveien, og jubileumsdagen 12. juni er 
fristende å bruke. Etter fjorårets suksess med landsmøtesemi-
nar en torsdag, og selve landsmøtet dagen etter, vedtok styret 
å gjøre tilsvarende i 2003. Og det faller seg så heldig at torsdag 
12. juni kan brukes både til seminar om formiddagen og jubile-
umsmarkering på kvelden. Så kan landsmøtet arrangeres fre-
dag 13. juni. En komité med organisasjonssekretær Thor Bjarne 
Stadshaug som leder, og med Pippi Larsen og Monica Nævra som 
medlemmer, skal forberede disse to landsmøtedagene.

Så var det sekretær Ingrid Sagens tur til å gå på gangen, for 
styret skulle behandle spørsmålet om å forlenge hennes enga-
sjement. Bakgrunnen var at arbeidet med rutinemessig opp-
rydning i regnskapsføring og medlemsregister på langt nær er 
fullført, at det daglige arbeid med vedlikehold av medlemsregis-
ter og føring av regnskapsbilag er betydelig, og at forhandlings-
arbeidet har tatt svært mye tid denne våren. I forbundsleders 
sakspapir, som fulgte denne saken, heter det videre: 

”Det er mulig at vi ved å rydde i rutiner kan skaffe en effekti-
viseringsgevinst, men jeg vil signalisere at jeg mener sekreta-
riatet i Lakkegata med den arbeidsmengde som nå ligger der, 
er en arbeidsplass for tre mennesker, snarere enn for to. Dette 
henger sammen med hvilket nivå vi mener vi bør ha på våre 
tjenester overfor medlemmene.” I debatten supplerte forbunds-
lederen også med at stadig økende medlemstall naturlig fører 
til økning i antall medlemshenvendelser til sekretariatet. 

Det kom klare meldinger fra styremedlemmene om at man bør 
unngå at engasjement fornyes flere ganger, da det fort kan bli 
en situasjon som dekker over et behov for en fast stilling. Der-
for var de også fornøyd med at forbundslederen hadde lagt vekt 
på følgende i sakspapiret:

”Inntil vi har hatt en gjennomgang av arbeidsoppgaver/
arbeidsrutiner og en grundig diskusjon vedr bemanningssitua-
sjonen i sekretariatet i styret (første eller andre styremøte til 
høsten), er det noe uvisst om vi vil be landsmøtet om å få an-
sette en hel stilling til. Vi må også være åpne for muligheten av 
at denne eventuelle stillingen kan være en annen stilling enn 
en sekretærstillling.”

Både sakspapiret og styrediskusjonen viste hvor fornøyd vi 
alle er med den jobben Ingrid Sagen gjør i forbundets sekreta-
riat. På bakgrunn av de grundige vurderingene som allerede er 
nevnt, fant derfor styret det ikke vanskelig å vedta en forlen-
gelse av hennes engasjement fram til 31. desember 2002.

Styret hadde deretter en vurdering av forhold knyttet til den 
pågående boikotten av israelske varer, og hvilke eventuelle 
konsekvenser dette kan eller bør få for det israelske bibliotek-
systemet Aleph, som markedsføres av BIBITS i Norge. Saken ble 
første gang omtalt her i Bibliotekaren i aprilnummeret, og med 
en gjengivelse av BIBITS holdning i mainummeret. Etter en god 
gjennomgang i forbundsstyret, ble det vedtatt at forbundsleder 
Monica Deildok skulle invitere BFs tillitsvalgte ved BIBITS til et 
drøftingsmøte om boikottspørsmålet. Saken skal deretter tas 
opp til ny behandling på et senere forbundsstyremøte.

Det nærmer seg sommer, og møteplan for høsten sto på agen-
daen. Det blir ett styremøte til før sommeren, nemlig 24. juni. 
Forbundsstyret møtes igjen 15. august, og 16. august er satt 
av til landsstyremøte. Så blir det forbundsstyremøter igjen 20. 
september, 18. oktober, 15. november og 13. desember. 
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dette. Forbundene har til sammen 
rundt 66 000 medlemmer. STAFO har 
12 000 medlemmer i 60 medlems-
organisasjoner, og organiserer an-
satte i statlige v irksomheter, i 
virksomheter tilsluttet arbeidsgiver-
foreningen NAVO og Handels- og 
servicenæringens hovedorganisa-
sjon HSH. KFO har 54 000 medlem-
mer, men 12 000 av disse er ikke 
yrkesaktive. For KFO er det Kom-
munenes sentralforbund (KS) som 
er motpart for 34 000 medlemmer, 
mens drøyt 6 000 medlemmer har 
NAVO som motpart. Nær halvparten 
av KFOs medlemmer er med i en av 
organisasjonens 21 yrkesorganisa-
sjoner. Som kjent er Kulturfor bundet 
én slik yrkesorganisasjon i KFO.

Det var for to år siden at KFO og 
STAFO innledet et samarbeid om 
felles bruk av juridiske tjenester, 
samarbeid om møter og seminar 
lokalt, m.m. I fjor ble de enige om 
å gå et skritt videre og ”utrede alle 
forhold knyttet til å etablere en 
felles organisasjon, samt anvisning 
av alternative løsninger og en anbe-
faling av løsning”. Utredningen skal 
være klar i sommer, og i november 
skal det være avgjørende møter om 
denne prosessen. 

YS øker

Yrkesorganisasjonenes Sentralfor-
bund (YS) økte medlemstallet med 
over 6 000 medlemmer i annet 
halvår i fjor. Pr 1. januar i år hadde 
YS 197 458 medlemmer. Tallet på 
yrkesaktive er 157 434. To tidligere 
AF-forbund ble tatt opp i YS i annet 
halvår 2001, Norsk Radiografforbund 
og Skatterev isorenes Forening. 
Bibliotekarforbundet ble som kjent 
med i YS i første halvår 2001. 

- I YS sine 25 år har vi hatt en jevn 
tilfl yt. Nå ser vi en pen medlemsvekst 
blant ansatte i kommunene. Mest 
spennende er det at stadig fl ere i 
IKT-bransjen søker YS, sier leder 
Randi Bjørgen.

I forrige nummer hadde vi en omtale fra 
årsmøtet i Telemark BF. Nå kan vi også 
bringe et bilde av det nye styret i dette 
fylkeslaget. Fra venstre styremedlem 
Anne Ragnhild Kjær Sti (Porsgrunn 
bibliotek), leder av fylkeslaget Kari 
M. Moldvær (Porsgrunn bibliotek) 
og styremedlem Gerd Lie (Stridsklev 
avdeling, Porsgrunn bibliotek).

Det nye styret i Telemark BF

Forbundsstyret hadde etter dette et par tunge saker. Den før-
ste gjaldt hovedtariffoppgjøret 2002, som altså nettopp var 
avsluttet på KS-sektoren og i Oslo kommune. I staten var  re-
sultatet klart allerede 4 uker tidligere, med uravstemming 
blant BFs medlemmer på statssektoren underveis da styremø-
tet ble avviklet. Men av de ferske resultatene var det spesielt 
KS-sektoren og det nye kapittel 5 som vekket debatt. Det var 
enighet om å bruke tida fram til neste styremøte til å sette 
seg grundig inn i de nye tariffavtalene. Det ble nedsatt en hur-
tigarbeidende gruppe til å vurdere den nye hovedtariffavtalen 
på KS-området. Gruppa blir ledet av Monica Deildok, og med 
Grethe Simonsen og Anne Foss som de to andre medlemmene. 

Men det er nok ingen grunn til å tvile på at styret da vil godta 
meklingsresultatet. For det kom ingen innvendinger mot de 
valgene forbundsleder Monica Deildok hadde gjort underveis i 
forhandlingene og meglinga. Både Thor Bjarne Stadshaug og 
Monica Deildok fikk anerkjennelse for innsats og resultat på 
alle sektorer som var ferdigforhandla. Resultatet i NAVO var det 
eneste som gjensto av de sentrale oppgjørene da styremøtet 
ble avviklet. 

Så ble forbundsstyret presentert for et stykke klok tenking 
rundt BFs satsing på statssektoren. Klaus Jøran Tollan hadde 
laget et sakspapir der han ikke ville forlate visjonen om at BF 
skulle bli fagforeninga for alle bibliotekarer i Norge, men der 
vi heller bør se dette som et middel enn som et mål. For målet 
vårt er i første rekke å jobbe for bibliotekarers lønns- og ar-
beidsvilkår, og høy faglig standard i utdanning og yrke, slik 
det blant annet står i formålsparagrafen. Han så gjerne at BF 
utviklet en strategi der vi inkluderer heller enn å ekskludere. 
Debatten i forbundsstyret viste stor interesse for å følge opp. 
Ettersom dette kun var lagt fram som drøftingssak på møtet, 
vil den komme opp igjen, kanskje allerede på junimøtet. 

Styremøtet hadde dermed jobbet seg gjennom de tyngste sa-
kene, og fortsatte med en kort og positiv evaluering av BFs del-
takelse på Stavanger-møtet, en orientering om deltakelsen på 
det felles nordiske fagforeningsmøtet i København dagen før 
(se nærmere omtale annetsteds i dette nummeret), og en kort 
orientering om stiftelsen av Bibliotekparaplyen. Så avsluttet 
styremøtet med den sedvanlig lista med referatsaker: postliste, 
møteliste, medlemsstatus (12 nyinnmeldinger og 3 utmeldin-
ger siden forrige styremøte), sekretariatet, tidsskriftet Biblio-
tekaren og hjemmsida vår. Før styremedlemmene kunne humre 
seg gjennom visning av den lille stuntfilmen ”Bibliotekaren” 
som hadde sin premiere under bibliotekmøtet i Stavanger. En 
artig avslutning på et godt og tankevekkende styremøte. 
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BF deltar i tarifforhandlingene som del av YS sine 
forhandlingsdelegasjoner på hvert av avtaleområ-
dene. Det er YS-K for oppgjøret i kommunesekto-
ren, YS-K Oslo for oppgjøret i Oslo kommune, YS-S 
for oppgjøret i staten og YS-NAVO for oppgjøret 
innen NAVO. Det siste dreier seg bl.a. om de an-
satte i sykehusene, f.eks. bibliotekarene på syke-
husbibliotekene. Forbundsleder Monica Deildok og 
organisasjonssekretær Thor Bjarne Stadshaug for-
delte tariffområder seg i mellom og satt i forbere-
delsesmøter, forhandlingsmøter og meglingsmøter 
dagstøtt gjennom mye av april og mai. 

Det begynte tilsynelatende greitt, da partene al-
lerede 11. april kom til enighet i de innledende 
sentrale forhandlinger om overenskomster i NAVO-
området, den såkalte A-overenskomsten. Men det lå 
skjær i sjøen. For neste runde i NAVO skulle dreie 
seg spesielt om helseforetakene, og der hadde jo sy-
kepleierne markert styrke allerede tidligere i vinter. 
Det viste seg i løpet av mai at den første enigheten 
i NAVO faktisk måtte justeres opp litt, samtidig med 
at man kom i mål på helseforetakene. Og det siste 
var faktisk ikke på plass før helt i slutten mai, som 
det siste av de sentrale oppgjørene. Dermed kunne 
BF slå fast at årets oppgjør kom i mål på alle sekto-
rer uten streik.

Avtale i staten

Det var i forhandlingene på statssektoren at par-
tene ble enige først. Klokka var halv to natta til 
første mai, da sentralstyret i YS Stat fant å kunne 
anbefale statens siste tilbud til ny hovedtariffav-
tale i staten. Resultatet viste en profil som var en 
kombinasjon av krone- og prosenttillegg, i tråd med 
YS Stat sine krav. Hovedelementene i statsoppgjøret 
er: 

1. Kr 7.500,- til alle til og med lønnstrinn 30. 3,1 
% til alle mellom lønnstrinn 31 og 69. Deretter en 
nedtrapping fra lønnstrinn 70 med kr 14.900,- til 
lønnstrinn 79 med kr 13.200,-. Tabellen er i tillegg 
utvidet med 7 lønnstrinn.

2. 1,5 % avsettes til sentrale justeringsforhandlin-
ger med virkning fra 1. august
3. 2,0 % avsettes til lokale forhandlinger med virk-
ning fra 1. september. Dette er klart i samsvar med 
YS Stats krav om en stor lokal pott. 

Det var også andre elementer i den nye avtalen, 
som bedret pappapermisjon, seniorpolitiske tiltak, 
bedret kompensasjon ved arbeidstid på reise, m.m., 
men i denne artikkelen fokuserer vi på lønna. Opp-
gjøret i staten gikk til uravstemming blant BFs med-
lemmer, med svarfrist 30. mai. Resultatet var ikke 
klart da Bibliotekaren gikk i trykken, men det er 
forventet et klart ja-flertall. 

- Oppgjøret i staten gir bibliotekarene mulighet til 
betydelig lønnsvekst. Det generelle tillegget, ikke 
minst med prosenttillegg der de fleste av våre med-
lemmer ligger, er positivt. Og med en historisk stor 
lokal pott, vil BF nok en gang ha mulighet til å 
bruke sin styrke i lokale forhandlinger, sa BFs leder 
Monica Deildok i en kommentar etter at oppgjøret 
var i havn. Hun la til at vi med dette oppgjøret 
hadde redusert etterslepet i forhold til privat sek-
tor. 

Brudd i kommuneoppgjøret

Allerede dagen etter enigheten på det statlige tariff-
området, måtte partene i KS-sektoren melde pass. 
Det ble brudd i forhandlingene mellom YS Kommune 
og Kommunenes Sentralforbund (KS) 2. mai, og ta-
riffoppgjøret for våre medlemmer i kommuner og 
fylkeskommuner, bortsett fra Oslo som er eget ta-
riffområde, gikk dermed til mekling. Det samme 
gjaldt forhandlingene KS førte med LO og UHO. Men 
Akademikerne hadde som kjent kommet til enighet 
med KS på et tidligere tidspunkt. 

Og nettopp avtalen med Akademikerne kommer til 
å bli stående som et vendepunkt når historia om ta-
riffoppgjørene i dette århundret skal skrives. Den 
representerer på sett og vis en ny måte å tenke lønn 
på i offentlig sektor. ”En erkjennelse av at kom-

Erling Bergan, Redaktør

Et tariffoppgjør vi sent vil glemme:

Kraftig løft og lokal utfordring
Bibliotekarforbundet har tariffavtaler med fire forskjellige arbeidsgiverparter: Kom-
munenes Sentralforbund (KS), Oslo kommune, Staten og NAVO. Sammen med resten 
av fagbevegelsen sto vi foran en tøff jobb når vi skulle forhandle om nye avtaler på 
alle disse områdene, i en - for oss - ny hovedsammenslutning, og i en økonomisk 
sammenheng som ville gjøre et moderat lønnsoppgjør umulig å svelge. 
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munenes behov og muligheter er ulike, og at de lo-
kale betingelser og behov må få bli avgjørende for 
hvilken lønn man tilbyr de ansatte. Det er et histo-
risk oppgjør”, sier leder i Akademikerne Kommune, 
Hans Petter Aarseth, som forventer at akademiker-
gruppene nå kommer til å ta ut nærmere 20 000 
kroner i snitt i lønnstillegg i lokale forhandlinger. 
Denne lønnsfastsettelsen skal skje utelukkende lo-
kalt i forhandlinger mellom partene. 

Vanskelig mekling

Dermed var en ny mekanisme innført i de kom-
munale lønnsforhandlingene, og de andre hoved-
sammenslutningene måtte forholde seg til dette 
nye fenomenet på en eller annen måte. Hvilke av 
våre medlemsgrupper burde være med på en til-
svarende forhandlingsrunde som Akademikerne har 
fått? Det var diskusjonstema i forhandlingsdele-
gasjonene, spesielt i YS-K, hvor BF deltok. Ingen 
lett avgjørelse. Vurderingene måtte basere seg på 
kjennskap til de ulike stillingskodenes reelle lønns-
nivå, og forventninger om forhandlingssuksess i 
”det gamle” kontra ”det nye systemet”. 

Oppgjøret i Oslo kommune prøvde å finne fram til 
enighet for egen maskin enda noen dager, men 
natta til 7. mai måtte de innse at det ikke nyttet 
å komme i mål når meklingsresultatet for resten av 
kommune-Norge fremdeles var i det blå. Det siste 
tilbudet fra arbeidsgiver hadde en totalramme på 
5,2 prosent, med flate kronetillegg på lønnstabel-
len, pluss avsetning til sentrale lønnsjusteringer og 
lokale forhandlinger. Når vi nå vet resultatet i Oslo, 
kan vi trygt slå fast at YS-K Oslo gjorde rett i bryte 
forhandlingene 7. mai. 

Streikeforberedelser

Utover mot midten av mai gikk det tilsynelatende 
stille for seg. Det ble meglet og meglet. Noen vil si 
at det ble ventet og ventet. Det er et underlig ritu-
elt spill dette her, som liksom ikke kan unngå å få 
sin forløsning først når partene har mistet en natts 
søvn eller to - helst på overtid. Så stemninga kan 
liksom ikke stige før tida renner ut. Og da rasles det 
med streikeuttak og styrkemarkeringer. BF hadde 
varslet arbeidsgivermotparten KS om at våre med-
lemmer i Larvik og Bærum ville tas ut i streik om 
meklinga ikke førte fram. I Oslo kommune var det 
medlemmene ved Majorstua filial og Stovner filial 
av Deichmanske bibliotek som eventuelt skulle ut i 
streik. De berørte medlemmene og tillitsvalgte var 
varslet. 

Det ble regnet på kostnader, streikebidrag og kon-
fliktfond. Vi var klare, men - som alle andre i år, 
lite lystne på streik. Det måtte da være økonomisk 
rom for et godt nok oppgjør til å unngå streik i år, 
tenkte de fleste. 

Men det nærmet seg midnatt 23. mai. Den magiske 

fristen for KS og Oslo kommune, da meglinga måtte 
avsluttes med et forslag som partene kunne anbe-
fale. Hvis ikke ble det streik fra morgenen 24. mai. 
Partene er pålagt ikke å informere om hva som skjer 
under megling, verken om fremdrift eller resultater. 
Så den enes gjetting var så god som den andres. 
Media får årets små språklige perler fra Reidar Web-
ster, der han prøver å si ingenting på stadig nye 
måter. Han sleit fælt, det ble meglet på overtid, ikke 
bare utover natta, men også etter arbeidstidas be-
gynnelse på fredag 24. mai. 

Først da arbeidsdagen nærmet seg slutten, over fjor-
ten timer over meklingsfristen, kunne han legge 
fram ei skisse til løsning. Og et par timer etter det 
var alle enige. Vel og merke på KS-sektoren. For opp-
gjøret i Oslo kommune gjensto. Der kom løsninga et 
døgn etter. Dermed var streik unngått i kommunal 
sektor. Det ble samme økonomiske ramme i begge 
oppgjør. Men de valgte helt forskjellig type løsning. 

Gammelt og nytt system

I KS-oppgjøret må det være rett å si at det ble dra-
matiske resultater. - Med en ramme på 6 % og et mar-
kant løft av minstelønna for bibliotekarer, må dette 
kunne karakteriseres som et godt oppgjør for BF, sa 
forbundets leder Monica Deildok etter å ha kommet 
i mål etter maratonløpet. Oppgjøret innebærer store 
endringer i måten lønn fastsettes på for mange ar-
beidstakere i kommune-Norge. Tariffavtalen er kraf-
tig forandret og forenklet. Det opereres nå med to 
parallelle lønnssystem, plassert i henholdsvis kapit-
tel 4 og 5 i den nye tariffavtalen. 

Stillinger som ligger i kapittel 4 har fått et generelt 
tillegg på kr. 6000,-, de har fått fastsatt en minste-
lønn, og de har lokale forhandlinger på tilsvarende 
måte som vi er vant til fra tidligere. Borte er lønns-
tabeller, lønnstrinn og lønnsrammer. Minstelønn for 
St.kode 7026 Bibliotekar og St.kode 7593 Bibliotekar 
I er fastsatt til kr. 250 000,- ved 0 års ansiennitet, 
stigende til kr. 271 000,- etter 10 års ansiennitet. Pr. 
1. juli 2003 skal minstelønn etter 10 års ansiennitet 
være kr. 277 000,-. Alt dette er vel og merke minste-
lønn. Lokale forhandlinger skal føres med utgangs-

Monica Deildok var 
aktiv i forhand-
lingsdelegasjonen 
til YS-K. Under 
meglinga dispo-
nerte delegasjonen 
et eget møterom 
hos Riksmeglings-
mannen. Her er 
forbundsleder Mo-
nica Deildok blant 
sine medforhand-
lere i YS-K. (Foto: 
E. Bergan)

�
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punkt i en pott på 0,5 % pr. 01.05.2002, og med 
føringer som gjelder lønnsrelasjoner mellom ledere 
og arbeidstakere de er satt til å lede, og med førin-
ger for naturlig lønnsmessig progresjon i intervallet 
0 til 10 år. Det skal også føres lokale forhandlinger 
med utgangspunkt i en pott på 1,5 % pr. 01.01.2003, 
og med føringer om å kunne rekruttere og beholde 
kvinnedominerte arbeidstakergrupper. 

For stil-
linger som 
ligger i ka-
pittel 5 blir 
det årlig 
lokal fast-
setting av 
lønn, første 
gang pr. 
01. 05. 2002. 
Det er 
i n g e n 
s e n  t r a l t 
fast satt øk-

onomisk ramme på disse forhandlingene, som bl.a. 
skal ta hensyn til stillingens kompleksitet og den 
enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og 
resultatoppnåelse. Det skal også tas hensyn til 
lønnsutviklingen i tariffområdet, og kommunen/
fylkeskommunen/bedriftens totale situasjon. Ved 
disse forhandlingene kan det gis både generelle og 
individuelle tillegg. De fleste stillingsgruppene i 
kapittel 5 får ikke det generelle tillegget på kr. 
6000,-, men noen får det. Blant de som får tillegget 
er St.kode 8112 (tidligere 6112) Distriktsbibliotekar 
og St.kode 8027 (tidligere 7027) Avdelingsleder Bi-
bliotek. For St.kode 8439 (tidligere 7439) Bibliotek-
sjef og Fylkesbiblioteksjef skal hele lønnsdanninga 
skje i den lokale fastsettinga av lønna.

Satser på lokal forhandlingsstyrke

- Jeg er fornøyd med at vi greidde å få det generelle 
tillegget til også å gjelde distrikstbibliotekarer og 
avdelingsbibliotekarer. Dette selv om intensjonene 
med å plassere stillinger i kapittel 5 er å fastsette 
lønna lokalt. Vi har positive forventninger til at vi 
skal bruke vår forhandlingsstyrke lokalt til å gi stil-
lingene i kapittel 5 et løft som er i samsvar med den 
lønnsutviklinga gruppene i kapittel 4 henter ut sen-
tralt i dette oppgjøret, sa en sliten og fornøyd Mo-
nica Deildok. Hun presiserte at det har vært viktig 
å få biblioteksjefene og fylkesbiblioteksjefene med 
i denne helt nye lokale oppgjørsformen, der det bør 
være rom for betydelig større tillegg enn vi har vært 
vant med i de tradisjonelle lokale forhandlingene 
med sentralt fastsatt pott. 

Det gjenstår å se. Vi kan trygt spå at tariffoppgjø-
ret om to år i stor grad vil dreie seg om å gjøre 
opp status når det gjelder disse to forhandlingsvari-
antene. Dersom grupper har gode erfaringer med å 
ha stillingskoder i kapittel 5, vil de kanskje ønske 
å få flere grupper over dit. Suksessen i kapittel 
5-forhandlinger vil blant annet henge sammen med 

forbundenes evne til å produsere etterrettelig og 
nyttig lønnsstatistikk. Argumentene må også til-
passes forhandlinger av en annen type enn vi har 
vært vant til. Og dette må altså gjøres, samtidig 
som de gode, gamle lokale forhandlingene skal gjen-
nomføres for stillingene som er i kapittel 4. Kursing 
og økt fokus på det lokale forhandlingssystemet vil 
trolig også stå sentralt i forbundene utover høsten. 

Samme ramme i Oslo

I Oslo kommune ville ikke partene prøve denne nye 
formen for lokal lønnsdannelse. Der ble det ”busi-
ness as usual”, men med en økonomisk ramme helt 
i tråd med KS-området, dvs. i overkant av 6 %, 
fordelt på sentrale justeringer, justering på lønns-
tabellen og lokale forhandlinger. 1,2 % av lønns-
massen er satt av til lokale forhandlinger rundt i 
etatene og bydelene. Dette tilsvarer en datolønns-
masse på 2.05 %. Lønnstabellen ble justert med 
gjennomsnittlig 2.16 % slik at nytt ltr. 1 tilsvarer 
gammelt ltr. 8, i tillegg utvides lønnstabellen med 8 
nye lønnstrinn. Videre ble det gitt tillegg på tabel-
len med: ca. kr 7 000,- på lønnstrinn 1-22, fra 3,0 
til 3,6 % på lønnstrinn 23-67 og fra 0 til 2.7 % på 
lønnstrinn 68-80.

Grunnkoden for bibliotekar er i Oslo justert opp slik 
at topplønna ved full ansiennitet går opp 3 lønns-
trinn. Spesialbibliotekar-koden går opp 4 lønns-
trinn. Avdelingsleder-koden (st.kode 6140) går fra å 
være direkteplassert i et lønnstrinn, til å få en an-
siennitetsstige fra dette lønnstrinnet og tre lønns-
trinn oppover. Det er BFs organisasjonssekretær 
Thor Bjarne Stadshaug som har jobbet mest med 
dette oppgjøret. Da det var over kunne han puste ut 
med like god samvittighet som på KS-sektoren. 

Meglingsmannens skisser til løsning på tariffopp-
gjørene i kommunsektoren (KS) og Oslo kommune 
ble altså anbefalt av forhandlingsdelegasjonene. Så 
er det opp til det enkelte forbund å godta eller for-
kaste resultatet. Svarfrist på dette er satt til 28. 
juni. Bibliotekarforbundet hadde sin første behand-
ling av tariffresultatet på forbundsstyrets møte 28. 
mai, og tar endelig avgjørelse på styremøtet 24. 
juni. Det er forventet at de godtar oppgjøret, slik 
alle de andre forbundene i YS, LO og UHO trolig kom-
mer til å gjøre. 

NAVO som blåkopi av KS, 
minus kapittel 5

Så var det sykehussektoren da. De som begynte så 
optimistisk med en sentral avtale innen NAVO-om-
rådet en måned tidligere. Til slutt kom de fram til 
en avtale som i hovedsak er en blåkopi av KS-områ-
det, bortsett fra kapittel 5. Full lokal lønnsdannelse 
er ikke aktuelt i NAVO-området. Ikke ennå, i hvert 
fall. 

Lønnsoppgjøret i sykehussektoren har altså en 

�

Under innspurten 
i meglinga foregår 
det mye erfarings-
utveksling, nett-
verksbygging og 
forsøk på å fange 
opp pålitelige ryk-
ter. Her er BFs orga-
nisasjonssekretær 
Thor Bjarne Stads-
haug (til venstre) 
og BF-leder Monica 
Deildok (til høyre) 
sammen med til-
litsvalgte fra inge-
niørorganisasjonen 
NITO i en nattlig 
pause hos Riksme-
glingsmannen 24. 
mai i år. (Foto: E. 
Bergan)
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ramme på rundt 6 prosent, det gir alle medlemmer 
et generelt tillegg på kr. 6 000,-, og det innfører 
et minstelønnssystem tilsvarende kapittel 4 i KS. 
Dermed har de tilsvarende bibliotekarstillingene i 
sykehusene kr. 250 000,- som minstelønn ved 0 
års annsienitet og kr. 271 000,- som minstelønn 
ved 10 års annsienitet. Pr. 1. juli 2003 skal minste-
lønn etter 10 års ansiennitet være kr. 277 000,-. 
Alt dette er vel og merke minstelønn. Lokale for-
handlinger skal føres med utgangspunkt i en pott 
på 0,5 % pr. 01.05.2002, og med en pott på 1,5 % pr. 
01.07.2003. 

Også denne avtalen blir anbefalt av BFs forhandlere, 

og går til endelig behandling i forbundsstyret 24. 
juni. Da kan sluttsetrek settes for et historisk sen-
tralt tariffoppgjør. Aldri har nyutdanna bibliotekarer 
fått en slik lønnsøkning. Aldri før har bibliotekarer 
blitt tatt ut av de ordinære lønnsforhandlingene på 
denne måten og gitt sjansen til å sette et nytt lønns-
nivå for disse gruppene lokalt. Aldri før har kommu-
neoppgjøret gitt mer enn statsoppgjøret. Og aldri har 
oppgjøret i offentlig sektor hatt så stor ramme totalt. 
Kynikerne lurer bare på når Norges Bank hever renta, 
og med hvor mye. Men uansett hvordan reallønna ut-
vikler seg, har dette oppgjøret sagt noe tydelig om 
lønnsbalansen mellom yrkesgrupper. Og det rår hel-
digvis ikke sentralbanksjef Svein Gjedrem over. 

YS hadde i slutten av mai et møte med finans-
komiteen på Stortinget, hvor de krevde at kom-
munene må få overført tilstrekkelige midler for å 
få gjennomført årets lønnsoppgjør i samsvar med 
intensjonene fra Holdenutvalget. Partene var den 
gang enige om at ansatte i offentlig sektor ikke må 
bli hengende etter i lønnsutviklingen i forhold til 
andre grupper i samfunnet. 

- Når vi nå har kommet i havn i kommuneopp-
gjøret forventer jeg at Stortinget følger opp blant 
annet med å bevilge en milliard ekstra til kompen-
sasjon for etterslep i årets lønnsoppgjør, sier YS-le-
der Randi Bjørgen og fortsetter - I revidert budsjett 

foreslår finansministeren kompensasjon i tilknyt-
ning til oppgjøret i statlig sektor. Samme logikk bør 
følges i kommunal sektor. 

YS påpekte overfor finanskomiteen at dersom an-
satte i kommunesektoren ikke får kompensasjon for 
den mindrelønnsutviklingen som er oppstått de siste 
to årene, er det fare for at kommune-Norge ikke mak-
ter å holde på eller rekruttere nødvendig arbeids-
kraft. Det vil gå utover tilbudene til barn og ramme 
eldreomsorgen. Kostnadene ved å kompensere for 
lønnsetterslepet 2000-2002 utgjør ca en milliard kro-
ner. 

Krever mer til kommunene
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Men verken Lillehammer eller den norske litterære 
andedammen er store nok til at Norsk Litteraturfes-
tival 21.-26. mai 2002 ble noe kjendisjippo. Dessuten 
hadde media mer enn nok med å dekke en forfatters 
giftermål med en eventyrforteller i Trondheim den 
helga. Det ble derfor tid til lytting og refleksjon, i 
alle fall ble det slik for meg, den ene dagen jeg fikk 

være med på dette kvalitetsarrangementet. Høyde-
punktet var en praktfull og sær sak på Lillehammer 
bibliotek, men det skal jeg komme tilbake til.

En tur bort i Parkkaféen for å høre fjorårets debu-
tanter bli presentert og lese selv, var en god start. 
Inntrykkene blir underlige når man sitter ved et 
kafébord, utendørs, og får 5-10 minutters opplesing 
fra en forfatters roman, eller noen kjappe dikt i rask 
rekkefølge. Det er ikke alle som har en form eller 
innhold som passer dette formatet. Eller kanskje et 
dårlig førsteinntrykk tyder på et ikke helt utviklet 
litterært talent? For meg ble i alle fall Grethe Nestor 
dette arrangementets vinner, da hun leste fra sin 
bok ”Kryp”. Både det språklige og innholdsmessige 
ga mersmak. Og det er vel hensikten med en slik 
forfatterlunsj, å fristes til å lese? 

At det gis ut for mye lyrikk i Norge, var et par av 
de andre debutantenes opplesninger et godt bevis 
på. Det er forunderlig hvordan ord kan bli så mye 
større enn innholdet de skal representere. Det kan 
man kanskje ikke si om litteraturen til den siste de-
butanten som ble presentert, Veronica Varhovd. Hun 
har allerede rukket å utgi 6 bøker i serien ”Skjeb-
neringen”. Det er godt gjort når debuten fant sted 

i fjor. Da hun gjennomførte sin opplesning en for-
middagsstund under litteraturfestivalen i Lilleham-
mer, traff hun ikke akkurat målgruppa si, for å si 
det mildt. Men man klappet høflig.

Da var det desto større grunn til å spisse ørene da 
forfatteren Solveig Aareskjold skulle presentere ”Da-
gens myte” i den samme Parkkaféen. Myter var fes-
tivalens tema, noe som så ut til å fungere som en 
løs og spennende rød tråd gjennom mange av arran-
gementene. Hver formiddag ble en sentral historisk 
eller litterær myte presentert under vignetten ”Da-
gens myte”. Solveig Aareskjold fortalte om Oddysevs 
fra Odysséen, og det gjorde hun svært så aktuelt og 
levende. Noe forsøk på gjengivelse ville være en for-
nærmelse mot den veldreide historien hun presen-
terte. 

Det var tid for å trekke innendørs, og Lillehammer 
bibliotek inviterte til ”Samtale mellom forfatteren 
Tor Åge 
Bringsværd 
og pro-
fessor Jens 
E. Braar-
vig”, under 
overskr i f-
ten ”Store 
k u l t u r e r 
bygger på 
små histo-
rier”. Braar-
vig har 
o v  e r  s a t t 
ver dens eld-
ste nesten 
s a m m e n -
hengende 
diktverk, det fire tusen år gamle assyriske Gilga-
mesh-eposet, direkte fra kileskrift. For å gjenskape 
de litterære kvalitetene allierte han seg med Tor Åge 
Bringsværd, kjent for sine bøker om norrøn mytologi. 
Og det var altså disse to som Lillehammer bibliotek 
ville ha til å snakke sammen foran 80 tilhørere. Sært 
og underlig, men fabelaktig vellykket!

Norsk litteraturfestival i Lillehammer:

Å lytte til samtaler i biblioteket 
Du møtte det allerede på jernbanestasjonen i Lillehammer. Følelsen av å være omgitt 
av litterære kjendiser. Der på perongen sto Dag Solstad med en nytent sigarett. Ved 
siden av meg gikk - ja, var det ikke - navnet glipper, men fjeset er da kjent? I det jeg 
krysser Kirkegata ser jeg Åsleik Engmark lufte bikkja si. Og der er da Lars Saabye…

Enkelt og tydelig trakk biblioteksjef 
Trond Minken tråder mellom den 
store verden, historiefortellerne og 
bøkene i bibliotekets egne hyller. 
(Foto: E. Bergan)

I Parkkaféen ble 
noen av fjorårets 
debutanter presen-
tert, og selv om 
alt de leste ikke 
fenget like mye, 
var det behagelige 
omgivelser. (Foto: 
E. Bergan)
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Hvorfor? Biblioteksjef Trond Minken viste i sin lille 
introduksjon til temaet, at biblioteket nettopp er 
en naturlig arena for et slikt arrangement. Han for-
talte hvordan de ansatte på biblioteket hadde mer-
ket seg den underlige boka Gilgamesh da den kom 
på norsk i fjor, og koblet det til en samtale Braarvig 
og Bringsværd hadde hatt om Gilgamesh på radioen. 
Dermed var ideen til bibliote-
karrangementet født. Minken 
presenterte Jens E. Braarvig og 
Tor Åge Bringsværd, og viste til 
de 119 treffene han får i egen 
katalog på sistnevnte som for-
fatter. Enkelt og tydelig hadde 
biblioteksjefen altså trukket 
tråder mellom den store ver-
den, historiefortellerne og bø-
kene i bibliotekets egne hyller. 
Braarvig og Bringsværd gjorde 
det enda tydeligere da de slapp 
til. 

Hadde jeg hatt tid, ville nok 
kveldens ”Tett på”-arrange-
ment på Lillehammer bibliotek 
bare forsterket inntrykket av 
biblioteket som den naturlige 
arena for forfatter-prat. Ryk-
tene vil ha det til at Magnhild 
Bruheim tar for seg forfatterne 
vel så spennende og kritisk 
som Anne Grosvold i Bokbadet. Denne kvelden hadde 
hun Tove Nilsen for seg, men det fikk jeg dessverre 
ikke hørt.

Derimot lyttet jeg til en annen samtale, i Kultur-
huset Banken, under tittelen ”Oss og de andre”. 
Her ledet professor Helge Rønning an et kobbel 
kunnskapsrike personligheter i en meningsutveks-
ling som tok utgangspunkt i nobelprisvinneren V. 
S. Naipaul. Når denne forfatteren retter blikket mot 
islam, mot India, mot tredje verden, har han da 
den vestlige verdens perspektiv, slik mange kriti-

kere vil ha det til? Skriver han som en engelsk 
gentleman? Jeg kan verken yte debattantene 
eller temaet rettferdighet her, men bare nevne 
at spennet mellom NRKs reiseekspert Jens A. 

Riisnæs, religionshistoriker Brita Pollan, professor 
Jakob Lothe og altså Helge Rønning, tok deg i hur-
tigtogsfart inn i en del problemstillinger, det fikk 
tydelige synspunkter ut til tilhørerne, og det fristet 
nok mange til å gå rett på biblioteket etterpå. Ja, 
dette var også et arrangement som med fordel kunne 
vært holdt på biblioteket. 

For det er nettopp beholdningen etter en maidag på 
litterturfestival i Lillehammer: Her ligger definitivt 
ett spor som bibliotekene må satse på i framtida. Hva 
har vel en internett-maskin å stille opp mot en Tor 
Åge Bringsværd? Hvor mange levende, kunnskaps-
rike og formidlingssterke mennesker finnes det ikke 
som kan brette innholdet i bøker og vevsider ut for 
deg på et arrangement i biblioteket? Så kan man 
uansett ta turen til Lillehammer under neste års lit-
teraturfestival. For det er et godt sted å være for 
kunnskapshungrige bibliotekarer. 

I Kulturhuset Banken samtalte fra venstre 
Jakob Lothe, Helge Rønning, Brita Pollan og 
Jens A. Riisnæs om”Oss og de andre”, med 
utgangspunkt i nobelprisvinneren V. S. Naipauls 
forfatterskap. (Foto: E. Bergan)

Vi var 80 tilhørere til samtalen 
mellom forfatteren Tor Åge 
Bringsværd og professor Jens 
E. Braarvig i Lillehammer bibli-
otek, og de to kunnskapsrike 
mennene ga oss valuta for pen-
gene. Slike arrangement kan 
bibliotekene med fordel brukes 
mer til. (Foto: E. Bergan)

Arrangementet i Lillehammer bibliotek var svært vellykket. Mange 
bibliotek har lokaler som bør kunne brukes til arrangement av denne 
typen. Det gir liv til samlingene biblioteket formidler. (Foto: E. 
Bergan)
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Men så ble det ikke åpning 23. april allikevel. 
Egypts president fant det lite passende å arrangere 
gledesfylt festivitas når Sharon herjer med palesti-
nerne bare noen timers reise unna. (Den planlagte 
åpningsdagen 23. april var dagen da det norske spe-
sialteamet som arbeidet i Jenin så langt hadde hen-
tet ut 43 døde og 36 skadde av ruinene.) Ny dato for 
offisiell åpning i Alexandria er ikke fastsatt. Men 
biblioteket skal etter sigende likevel åpnes for bru-
kerne, uten noen seremoni. 

Det var i 1989 at Snøhetta begynte 
med dette prosjektet, som etter 
hvert ble et maratonløp for det re-
lativt lille arkitektkontoret. Men 
arkitekter er vant til at det tar 
tid å realisere store bygg, fortalte 
Greenwood, som måtte innrømme 
at både de selv og rådende tenk-
ning innefor arkitektur var blitt 
eldre siden de startet opp. Derfor 
fant han det interessant å se at 
mange elementer i bygget fremde-
les holder mål. 

- Men egentlig er ikke Bibliote-
heca Alexandrina et bygg, i vanlig 
forstand. Guvernøren i Alexandria 
har en forkjærlighet for gresk-ro-
mersk byggestil, men liker likevel 
det nye biblioteket. Det skyldes 
nok at det strengt tatt ikke kan 
regnes som ”bygg”. - Våre bygg 
kommer mer ut av landskapet. 
Det er objekter, heller enn ar-
kitektur og kunst. Vi henvender 

oss til naturen. Vi har andre forbilder, og deltar 
ikke når arkitekter debatterer hvordan bygg burde 
se ut. Dette er Snøhettas måte å jobbe på, sa 
Greenwood.

Hvor er så den autoritative arkitekt-idéen bak dette 
biblioteket? Greenwood nevnte bildet av en UFO som 
har landet i byen Alexandria. Han nevnte den (en 
gang så) avanserte 386-chipen, som var rund, og 
som inspirerte til utforming av biblioteket. Han for-
talte at taket står i 16 graders helling opp av grun-
nen, og ligner på et svaberg eller en norsk fjellside. 

Og taket som altså kan minne om en data-chip, med 
mangfold og repetisjon. 

- Det kan bygges historier rundt formene. Men det 
var ikke der vi begynte. Slike historier kommer et-
terpå. Vi arkitekter begynner med horisonten. Fore-
still deg at du trykker foten ned i våt sand, og ser at 
noe kommer opp. Det kan være et bilde på hvordan 
vi startet utformingen, fortalte Greenwood. Han for-
talte videre om fronten, som vender seg åpent mot 
Europa. Om den bakre veggen, som vender seg mot 
den arabiske og islamske kultur. 

Baksiden av Bibliotheca Alexandrina har for øvrig 
vært et stort prosjekt i seg selv, både når det gjel-
der kunst og håndverk. De fant den rette steinen 
i et steinbrudd i Øvre Egypt, men det trengtes ek-
spertise fra Østfold for å lære å sprenge ut steinen 
på rett måte. Og alle skrifttegnene som skulle inn 
i bakveggen, måtte meisles ut i disse steinene for 
hånd. 

Bibliotetheca Alexandrina er som kjent et stort 
bygg, sammenlignbart med et slags innendørs Ulle-
vål Stadion. - Når man besøker biblioteket, går man 
ikke inn i et rom, men ut i et rom. Med de mange 
søylene, ser det ut som en skog, forklarer Robert 
Greenwood. Og lyset fra taket er i kjølige grønne og 
blå farger. - Dette er det kjølige moské-lyset som de 
liker i Egypt, i motsetning til de røde fargene som vi 
har en forkjærlighet for her i nord. 

Vi snakket med Robert Greenwood etter det ”ba-
belske seminaret”, om arkitekt-idéer og bibliotek-
visjoner. Det er nå 13 år siden Snøhetta begynte å 
jobbe med et nytt bibliotek i Alexandria. Greenwood 
karakteriserer dette som 2. generasjons bibliotek, 
med alle de kjennetegn vi forbinder med bibliotek 
de siste hundreårene. Første generasjons bibliotek 
regner han som for eksempel det gamle biblioteket 
i Alexandria, som rommet originalmanuskript og 
hadde et 1:1 forhold til dokumentene. Når Snøhetta 
nå konkurrerer om å få nye bibliotekbygg, tenker de 
i retning av 3. generasjons bibliotek. 

- Vi mener at det har skjedd ting siden vi tegnet 
biblioteket i Alexandria for 13 år siden. Den gang 
dreidde det seg i hovedsak om en samling bøker. Ut-

I dette helt spesielle rommet…
Det var knappe to uker igjen til den storslagne åpningen av Alexandria-biblioteket 
skulle finne sted. Snøhetta-arkitekt Robert Greenwood var invitert til JBIs ”Babelsk 
bibliotekseminar” for å presentere prosjektet. Et fullsatt auditorium fikk se bilder 
og høre om bakgrunn og tankegang. En sjelden anledning til å bli kjent med arkitek-
tenes egen omtale av dette verdens mest berømte bibliotek. Like før den offisielle 
åpninga. 

- Det kan bygges 
historier rundt form-
ene. Men det var ikke 
der vi begynte. Slike 
historier kommer et-
terpå, forteller Ro-
bert Green wood om 
hvordan Snøhetta 
startet med utfor-
mingen av Bibli-
otheca Alexandrina. 
(Foto: E. Bergan)
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over i dette århundret blir bibliotek 
helt klart noe annet. Man forventer 
noe annet av det. Det er så veldig 
mange flere media.

- Disse endringene vil merkes i 
bibliotekarkitekturen?

- De bør gjøre det. Vi vet ikke helt 
konkret hvordan ennå. Først må vi 
tegne og se. Men det er klart det må 
være en grunn til å ha bibliotek. Og 
hovedsakelig ser vi biblioteket som 
et møtested, et sted hvor mennesker 
kan møtes og informasjon formidles. 
På alle mulige måter. Ikke bare gjen-
nom bøker, ikke bare gjennom in-
ternett. Ikke bare muntlig. Men på 
alle mulige måter. Det dreier seg om 
samtidigheten av alle mulige media. 

- Tror du arkitektene spiller en vik-
tig rolle for å fornye bibliotek?

- Et hvert bibliotek-prosjekt er et samarbeid mellom 
arkitekten og de som skal bruke bygget. Og det er 
nettopp i den kreative dialogen mellom disse at det 
kan oppstå nye tanker. Arkitekten kan ikke gjøre 
dette for seg selv, alene finner jeg ikke på noe nytt. 
Arkitekter kan bare gjøre dette i en dialog med bru-
kerne. 

- Har du tro på at Alexandria-biblioteket kommer til 
å tilføre bibliotekmiljøet tanker som springer ut av 
arkitektenes løsninger?

- Ja, jeg tror faktisk det. Alexandria-biblioteket har 
blitt et unikt sted. Både arkitektonisk og som et 
sted å være. Noe av det viktigste er at det gir deg 
muligheten til å være alene og lese i dette rommet, 
samtidig som du er sammen med så mange andre. I 
dette helt spesielle rommet kan man være sammen 
om å være alene. Dette tror jeg faktisk er en kvali-
tet i seg selv. En kvalitet som går utover alle andre 
bibliotek som jeg kjenner til. 

- Krever det slike dimensjoner for å få fram denne 
virkningen?

- Det er en fordel å ha et stort rom. Man kan selv-
følgelig forestille seg at alle sitter inne i hver sin 
lille celle med hver sin PC, sine bøker, sine notater, 
eller hva det kan være for noe. Men poenget med 
bibliotek er at det samler mange mennesker. I tiden 
for det første biblioteket i Alexandria var dette et 
møtested. Nå håper jeg at det kan bli det igjen. Og 
kanskje nettopp den teknologiske revolusjonen vi 
har sett de siste ti årene, har aktualisert behovet 
for et stort åpent rom, som samler folk fysisk. 

- Hva synes du om kritikken som er reist mot biblio-
tekprosjektet i Alexandria, både fra nordisk hold og 
fra kultureliten i Egypt. 

- Det jeg har registrert av kritikk, har nærmest vært 
på politisk nivå: Hvorfor bruke penger på bibliote-

ket, når man burde brukt det på andre ting. 

- Hva svarer du da?

- Selvfølgelig skal man bruke penger på biblioteket. 
Siden mange i Egypt er analfabeter, så bør man satse 
penger på biblioteket. Heller det, enn å bruke pen-
gene på missiler eller nye biler. 

- Men hvorfor så mye penger på ett bibliotek? Hvor-
for ikke fordele ressursene på eksisterende bibliotek, 
som virkelig kunne trengt opprustning?

- Jeg kjenner ikke til så mange andre bibliotek i 
Egypt. Det er mangel på bibliotek i dette landet. Selv 
i Kairo finner du ikke så mange. 

- Det nærmer seg offisiell åpning av Bibliotheca Ale-
xandrina. Gleder du deg?

- Ja, det er klart jeg gjør. Men åpningen av et bygg 
er alltid litt vemodig. For oss blir det en avskjed med 
noe vi har levd med lenge. 

Robert Greenwood kan fortelle at det har fristet å 
være med i konkurransen om det nye Deichman-byg-
get på Vestbanen:

- Jo, det har fristet veldig, men dessverre har ikke vi 
vært blant de heldige som er trukket ut. 

- Frister det å jobbe med vesentlig mindre bibliotek-
prosjekt i Norge?

- Ja, for all del! Det er klart vi er kjent for bibli-
oteket i Alexandria, som er stort. Det er klart at 
det er et stort bibliotek som har mange muligheter 
i seg. Men størrelse er ingen begrensing. Vi jobber 
gjerne med vesentlig mindre prosjekt også, sier Ro-
bert Greenwood til slutt. Er det noen byggherrer som 
griper sjansen? 

- I dette helt spe-
sielle rommet kan 
man være sammen 
om å være alene. 
Dette tror jeg fak-
tisk er en kvalitet i 
seg selv, sier Robert 
Greenwood i arki-
tektfirmaet Snø-
hetta om det nye 
Bibliotheca Ale-
xandrina. (Foto: E. 
Bergan)
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Med Samsøk® kan du søke i mange bibliografiske databaser samtidig.
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Kurs og videreutdanning ved Bibliotek- og informasjonsstudiene

26.-27. august.  KORG-dager. Tema: Ny Dewey. I samarbeid med Nasjonalbiblioteket. 
 Påmelding: Innen 05.08.02. Pris: Kr. 600 (inkl. enkel lunsj) Kontaktperson: Jon Anjer, jon.anjer@jbi.hio.no  Program: 

http://www.jbi.hio.no/bibin/kurs/korg02/

20. september.  Internett-søkekurs for etternølere. En kursdag for deg som ennå ikke er fortrolig med Internett som arbeidsverktøy. Kurslæ-
rer: Jofrid Holter. Påmelding: Innen 06.09.02. Pris: Kr. 350 (inkl. enkel lunsj) Kontaktperson: jofrid.holter@jbi.hio.no

26.-27. september.  Storting, bibliotek og offentlig informasjon. I samarbeid med  Stortingsarkivet og Stortingsbiblioteket. Om Stortingets arbeid, 
politiske prosesser og gjenfinning av offentlige publikasjoner. Søknadsfrist: 23.08.02  Pris: Gratis. Begrenset antall delta-
kere.

Videreutdanningstilbud:

2-13. september  OMEGA 10 : bibliotek - organisasjon og ledelse. Modul 2,  15 studiepoeng. Innhold: Bibliotekøkonomi. Søknadsfrist: 
01.07.02. Pris: kr. 1000.- Kontaktperson: Robert W. Vaagan, robert-wallace.vaagan@jbi.hio.no. Se undervisningsplan og 
pensum: http://www.jbi.hio.no/bibin/kurs/omega10/Del2.htm

10.-12. oktober  Pedagogikk i bibliotek- og informasjonsarbeid. 30 studiepoeng. 1. samling. (2. samling 13.-17.01.03, 3. samling 20.-22.03.03) 
Studiet er utviklet i samarb. med Høgskolens allmennlærerutdanning. Søknadsfrist: 01.09.02 Pris: kr. 15 000.- Kontaktper-
son: Kari Fjell, kari.fjell@lu.hio.no http://www.hio.no/JBI/kurs/Videreutdanning/pedagogikk10vt.htm

7.-11. oktober  LISA 10, Modul 3. Tekst og bruker. Søknadsfrist: 02.09.02 Pris: kr. 750.- Kontaktperson: Jofrid K. Smidt, 
jofrid.k.smidt@jbi.hio.no,  http://www.hio.no/JBI/kurs/Videreutdanning/LISA10studieplan.htm

Påmelding: Sendes kurs@jbi.hio.no, eller fax 22 45 26 05
OBS: Til kurs/utdanninger med søknadsfrist: Bruk elektronisk søknadsskjema: http://www.hio.no/JBI/kurs/form.html eller ta kontakt med kurs-
konsulent Kristin Skorpen, kurs@jbi.hio.no, eller tlf. 22 45 26 10 for tilsending av dette.

Det tas forbehold om programendringer. 
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H Ø G S K U L E N  I  S O G N  O G  F J O R D A N E

Vi har ledig eit vikariat som bibliotekar i perioden 1.8.02–31.7.03. Stillinga kan seinare bli fast. Arbeidsstad er
biblioteket Fosshaugane, Sogndal. Vi har òg ledig eit årsvikariat som bibliotekar i halv stilling frå 1.8.02. Arbeids-
stad er bibliotekeiningane i Førde. 

Bibliotektenesta ved høgskulen er samansett av fem avdelingsbibliotek. To av desse ligg i Sogndal, to ligg i Førde
og eitt på Sandane.

Dei ledige vikariata vil ha varierte arbeidsoppgåver som m.a. omfattar innkjøp, katalogisering, fjernlån, samt
rettleiing og undervisning i informasjonssøking.

Den som vert tilsett, bør ha bibliotekarutdanning frå Høgskulen i Oslo, cand.mag.grad med minimum 40 vekttal
bibliotekfag, eller tilsvarande utanlandsk utdanning. Tilleggskompetanse innan it eller pedagogikk er ynskjeleg.
Det blir lagt vekt på samarbeidsevne og andre personlege kvalitetar.

Meir informasjon om stillingane får du hjå bibliotekleiar Astrid Sandnes, tlf. 57 67 60 83. Full utlysingstekst finn
du på www.hisf.no og i Norsk lysingsblad nr.121, fredag 31. mai.

Søknad med rettkjende vitnemål og attestar sender du til Høgskulen i Sogn og Fjordane, postboks 133,
6851 Sogndal.

LEDIGE VIKARIAT SOM BIBLIOTEKAR VED
HØGSKULEN I  SOGN OG FJORDANE I  SOGNDAL OG FØRDE

S Ø K N A D S F R I S T  E R  2 1 .  J U N I  2 0 0 2
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”Bibliotekaren” er et rimelig og effektivt alternativ for 
annonsering av ledige stillinger. Vi er alene om å komme 
ut hver eneste måned året rundt. Vi er alene om å ha 
så kort produksjonstid. Og vi er alene om å ha så lave 
priser. 

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

Ledig stilling?

Bykle kommune

Er ein kraftkommune med om lag 860 innbyggjarar og ligg 
øverst i Setesdal. Det er 19 mil til Kristiansand, 18 mil til 
Stavanger (sumartid), og ca. 30 mil til Oslo og Bergen.
Kommunesenteret er Bykle, medan Hovden er eit godt 
utbygd turistsenter med gode anlegg for ski og alpint. Kom-
munen har full barnehagedekning, og eit godt skuletilbod 
med barne- og ungdomsskule, skulefritidsordning og vida-
regåande skule (Hovden skigymnas).
Fritidstilboda er mange og varierte, både sommar og vinter, 
med bl.a. gode moglegheiter for jakt og fiske, godt utbygde 
anlegg i vintersportsenteret Hovden og eit aktivt organisa-
sjons- og foreiningsliv.
Du kan lese meir om oss på vår heimeside www;Bykle 
kommune.no

BIBLIOTEKSJEF
100 % fast stilling frå 01.09.02

Vi har:
• Nytt hovudbibliotek i Bykle  (kombinasjonsbibliotek)
• Ny filial på Hovden (kombinasjonsbibliotek)
• Vi brukar Mikromarc biblioteksystem
• Internett for tilsette og publikum
• Totalbemanning i bibliotektenesta er på 1,5 årsverk

Vi ynskjer:
• Ein person med utdanning frå Høgskolen i Oslo, avd. 

for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag eller tilsva-
rande godkjend utdanning.

• Relevant praksis, gode kunnskapar i EDB og Mikromarc, 
sjølvstende og samarbeidsvilje.

Vi kan tilby;
• Løn etter st. kode 7439, biblioteksjef, lønssteg etter 

avtale
• Eigne lønstillegg etter 5 og 10 års teneste
• Flyttegodtgjersle etter eige reglement
• Kommunen kan vere hjelpsam med å skaffe bustad
• Rimeleg barnehageplass
• Bedriftshytte ved sjøen
• God pensjonsordning
• Mange og variera fritidstilbod 
• Gode moglegheiter for jakt, fiske og friluftsliv

Tilsetjing skjer på dei vilkår som går fram av lover, regle-
ment og tariffavtalar. Det vert trekt 2% pensjonsinnskott.

Spørsmål om stillinga kan rettast til Helene Fredly, kultur-
konsulent,  37 93 86 05. 

Søknad med godkjende kopiar av vitnemål og attestar 
sendast Bykle kommune, v/drift og tenesteyting, 4754 
BYKLE eller på e-post postmottak@bykle.kommune.no  
innan 03.07.02.

Rådmannen

Lillehammer bibliotek

BIBLIOTEKAR, 
1 fast 100% stilling fra 1. august 2002

Lillehammer er en levende kulturby på 25.000 faste og 
mange besøkende sjeler, vakkert plassert mellom Mjøs-
landskapet og Gudbrandsdalen. 

Biblioteket vårt er nytt og gjevt, godt besøkt og med store 
muligheter for bibliotekarer med pågangsmot.

Vi er få (fem bibliotekarer, fire assistenter), og trenger 
flere. Men først og fremst trenger vi en person med IT-
kompetanse, og en person til å styrke virksomheten for 
ungdom.

Vi søker derfor etter en faglig ambisiøs og brukervennlig 
bibliotekar - som har rede på IT som biblioteksverktøy og/ 
eller har relevant bakgrunn og interesse for unge men-
nesker.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi oppfordrer avgangs-
studenter til å søke, og tar gjerne menn inn i folden.

Stillingen har kode 7026, med lønn i ltr. 25 – 34 etter kval. 
(Fra lønnen trekkes 2% som innskudd i Kommunal Pen-
sjonskasse)

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til bibliotek-
sjef Trond Minken, tlf. 61 24 71 45, mobil 908 36 965 eller 
e-post: tromin@lillehammer.kommune.no, og på http://
lillehammer.kommune.no/biblioteket

Søknad med CV sendes Lillehammer bibliotek v/ bibli-
oteksjefen, Serviceboks 957, 2626 Lillehammer, innen 
21.06.2002. Bruk gjerne skjema ”Søknad om kommunal 
stilling” (blankett 703101). Kopi av attester og vitnemål på 
forespørsel.
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Vil du ha bladet 
for deg selv?

«Bibliotekaren» er en 
månedlig nødvendig-
hetsartikkel for svært 
mange bibliotekarer i 
Norge. Er du medlem 
av Bibliotekarforbun-
det får du bladet gratis. 
Andre kan abonnere. 
For kun 290 kroner 
får du 12 nummer 
sendt hjem til deg. 
Kontakt BFs sekreta-
riat for abonnement på 
«Bibliotekaren» eller 
medlemskap i BF. 

Årdal kommune

Vi treng deg!
Kommunen er omkransa
av fjord og fjell  med
Sognefjorden og
Jotunheimen blant dei
mest kjende attraksjonar.
Naturen byr på svært
gode tilhøve for friluftsliv
sommar og vinter.
Kommunen har 5800 inn-
byggarar, eit godt utbygd
velferdstilbod med moder-
ne idrettsanlegg, badebas-
seng,
vidaregåande skule og til-
nærma full 
barnehagedekning.

Skiheisanlegg og golfbane
i nabokommunane med
mindre enn 1 time køy-
ring. Kort avstand til fyl-
kessjukehuset i Lærdal.
Omlag 3,5 timar til
Bergen og 4,5 timar til
Oslo med bil.

BIBLIOTEKSJEF 
Ved Årdal bibliotek er det ledig 100% vikariat som biblioteksjef  
fram til september 2003 p.g.a. svangerskapspermisjon.
Biblioteket har 2 godt utbygde avdelingar med tilsaman 3,5 stillin-
gar.
Lokalhistorisk arkiv er under arbeid. Vi ynskjer ein utadvendt og 
kreativ person som kan trivast i eit til tider hektisk, men triveleg 
arbeidsmiljø. Dersom ein ikkje får søkjarar med eksamen frå HiO, 
avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag eller til-
svarande, vil søkjarar med administrativ/annan fagleg bakgrunn 
bli vurdert. Biblioteket nyttar biblioteksystemet Aleph, og har lagt 
katalogen ut på  Internett.

Arbeidsoppgåver:
 Fagleg og dagleg leiar av Årdal bibliotek
 Utvikling og vedlikehald av bibliotektenestene
 Innkjøp og ajourhald av samlingane
  Publikumstenester og utoverretta arbeid
 Personaladministrasjon, budsjett og økonomi
 Samarbeidsprosjekt internt og på tvers
 Vidareutvikle studieverkstad for vaksne

Kvalifikasjonar
 Eksamen frå HiO, avdeling for journalistikk, bibliotek og informa-
sjonsfag eller tilsvarande

  Leiarevner og gode samarbeidsevner
  Serviceinnstilling
 Gode datakunnskapar

Stillinga er løna i stillingskode 7439,  lønnstrinn 39 som f.t. utgjer 
kr 276.200,- pr. år i full stilling. Det vert trekt 2% pensjonsinnskot 
innskot. 

Nærmare informasjon om stillinga får du hjå leiar for tenesteom-
råde kultur, Steinar Lægreid,tlf. 57 66 54 10 eller biblioteksjef Gry 
Hatlelid 57 66 53 73

Søknad med rettkjende vitnemål og attestar kan sendast til Årdal 
kommune, Tenesteområde kultur, postboks 40, 6881 Årdalstan-
gen, eller e-mail: postmottak@ardal.kommune.no, 
innan  21. juni 2002.

The position of: 

Chief, Information Services 
(Library) Division at the World 
Bank and International Mone-
tary Fund in Washington, DC, 
U.S.A. 

has been advertised publicly on the 
International Monetary Fund (IMF) 
web page at:
ht tp: / /www.imf.org /external /np /
adm/rec/vacancy.htm, where an on-
line application form can be found. 
The closing date for this position is 14 
June 2002.

This position attracts a salary in 
excess of $109,000 (U.S.) p.a. tax 
free plus benefits. A highly competent 
and experienced librarian or informa-
tion manager of extensive experience 
is sought for this position. Applicants 
should state that the vacancy was 
found on the IMF web page (http://
www.imf.org) and in “Bibliotekaren”. 
Full travelling expenses for candida-
tes invited to interview will be paid by 
the IMF, as will generous relocation 
costs for the successful candidate. 

Enquiries concerning this position 
should be made of: Isabelle Alexan-
dre (ialexandre@imf.org)
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12 mnd. kr. 2.260,-
6 mnd. kr. 1.130,-
3 mnd. kr.    565,-

Kun lørdagsavis:
12 mnd. kr. 830,-
6 mnd. kr. 415,-

DE STØRSTE NORSKE
FORFATTERNE LESER
KLASSEKAMPEN

... GJØR DU?

Pr
is

er
 2

00
1:

Bestill nå: Tlf: 22 05 95 72 Fax: 22 05 95 87
e-post: abonnement@klassekampen.no

Er du medlem i YS, er det penger å spare på forsikring i Gjensidige NOR.
Våre ordninger kan dekke deg og dine, uansett om dere har behov for en total forsikringsløsning eller
enkeltforsikringer. Vi legger stor vekt på å finne fleksible løsninger, og de fleste produktene våre finnes
både som standard– og utvidende varianter.
Besøk oss, eller ring  på 815 000 110, for å snakke mer med oss om hva slags tilbud du får som medlem 
av YS.
Du kan også sjekke www.gjensidigenor.no for mer informasjon.
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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

Liv Vikan
FoU-avdelingen,
Sykehuset Levanger, 7600 Levanger
Telefon: 74 09 83 36
Telefaks: 70 09 85 00
E-post: liv.vikan@hnt.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

Kari Aardal
Vardafjell vid. skole
Spannavn. 25, 5532 Haugesund 
Telefon:  52 70 99 10
Telefaks: 52 70 99 15
E-post: aaka.vardafjell-vgs@rogaland-f.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

”I mine mest yrkesegoistiske stunder tenkjer eg ofte at det ville ha vore ein fordel om det var 18-årsgrense i bibliotek 
og bokhandlar. Ja, for eg trur litteraturen ville vinne kraftig på å jamstellast med ølet. Dei underårige ville nok greie 
å få tak i den like greitt som dei får tak i det.”

Einar Økland i ein artikkel om drepande litteraturformidling i skulen i Norsklæraren nr 3,
1984. Oppattprenta i ”Måne over Valestrand” (1989).


