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Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

Når Bernt Lage Breivoll beskriver den bibliomane i forrige nummer av Bibliotekaren tar han oss alle litt 
på kornet. Han beskriver den bokelskende samleren som elsker sine bøker, ordner dem, og misjonerer for 
dem. Som bruker bøker til å skape bånd mellom seg selv og andre, som har en hang til å bedømme folk 
utifra hva de leser og liker å lese. 
Han hevder at bibliotekarisk virke starter med bibliomani. 
Det tror jeg han har rett i. 
Hvis vi er helt ærlige med oss selv tror jeg alle bibliotekarer har mer enn et lite snev av bibliomani 
innbakt i sin personlighet. Og at det kanskje nettopp var denne bibliomane lidenskapen som brakte oss 
til yrket.

Bibliotekarer er imidlertid ikke de eneste i samfunnet som er angrepet av deler av lidenskapen 
bibliomani. Spesielt den delen av lidenskapen eller lidelsen om du vil, som dreier seg om å bedømme 
andre utifra hva de leser, og å skaffe seg åndsfrender eller åndsfiender etter litterær smak. Dette er, 
når man begynner å tenke seg om, en ganske utbredt lidelse.
Overalt signaliserer mennesker hvem de er gjennom hva de leser, eller også AT de leser. På toget, på 

t-banen, på cafe. Og andre mennesker ”bedømmer” dem utifra det. Akkurat som vi bedømmer hverandre 
utifra utseende generelt. Selvsagt vet vi at denne formen for bedømning verken er riktig eller rettferdig, og 
vi legger varierende grad av vekt på den, men den er der allikevel. For mennesker som ”ifører” seg en bok 
når de beveger seg i samfunnet, er boken en del av det totale bilde de viser omverdenen. 
Det er ikke bare bibliotekarene i min omgangskrets som har vridd nakken ut av ledd i et fortvilet forsøk på 
å på minst mulig påfallende måte bringe på det rene hvilken bok sidemannen på trikken leste.

Det handler om image, og det er et begrep som utvider seg i flere retninger. Tidligere handlet image om 
hvordan du så ut, hva slags musikk du hørte på, hva du leste. Nå handler det også om hva slags kaffe du 
drikker, hva slags kopp du drikker av, og hvilken type lampe du leser under. Fokus på trend og design har 
økt i det norske samfunnet i de senere årene. 
Narvesens magasin-hyller renner over av tidsskrifter som handler om design, trend, stil og bolig. Aldri før 
har et så bredt lag av befolkningen i Norge vært opptatt av arkitektur. Aldri har fokus på ikke bare hvordan 
vi selv ser ut, men også hvordan omgivelsene våre ser ut vært større. Og aldri har bevisstheten rundt at de 
omgivelsene du har rundt deg er en del av din image vært større.

I denne konteksten blir fokus på den estetiske utformingen av bibliotekrom større. Ikke bare blant 
arkitekter og bibliotekarer, men blant folk flest. 
Dette gjør det til spennende tider å skape bibliotekrom i. 

Allikevel er det slik at når barn blir invitert til å skildre sine visjoner for biblioteket, slik de ble det 
i forbindelse med nye Deichman, er det innholdet i biblioteket barna fokuserer på. De trekker frem 
skriveverkstedet, forfatterbesøkene, svømmehallen!!.

Det er nettopp her i skjæringspunktet mellom den estetiske arkitektur, den funksjonelle arbeidsplass og 
det gode bibliotek-innhold at det gode bibliotekrom skapes, og det er her utfordringen i planlegging av 
bibliotekrom ligger.

For Bibliotekarforbundet er det naturlig å engasjere seg i utviklingen av bibliotekrom. Dette er også 
bakgrunnen for at tre av medlemmene våre ved Deichmanske bibliotek fikk tildelt stipendmidler til å reise 
til Helsingfors for å delta på en internasjonal konferanse om bibliotekbygg i det 21. århundre.
Vi kunne lese om deres opplevelser i forrige nummer av ”Bibliotekaren”, og det var særlig ett lite sitat fra 
bibliotekdirektøren i Helsingsfors Stadsbibliotek, Maija Berndtson, som fanget min oppmerksomhet. 
Hun fremhevet at de to store trender i bibliotekverdenen er et skifte av fokus fra samlinger til tilgang og 
fra bevaring til kommunikasjon. 
Jeg tror det er helt essensielt å forstå nettopp dette fokusskifte, og spesielt i forbindelse med planlegging 
av nye bibliotekrom.

For alle de av oss som er en liten smule bibliomane kan dette representere en ganske formidabel utfordring, 
idet den innerste trang i den bibliomanes hjerte er samle, ordne og bevare, samle, ordne og bevare.
Dersom vi ikke klarer å beherske denne manien hos oss selv og andre risikerer vi å planlegge bibliotekrom 
som tar utgangspunkt i samling i stedet for tilgang, i bevaring i stedet for kommunikasjon. Og da har vi 
gjenskapt fortidens bibliotek ennå en gang, i stedet for å bygge fremtidens bibliotekrom.  
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Tommel ned for 
utlån med fi ngeravtrykk

Et nytt utlånssystem for skole-
bibliotek, basert på gjenkjenning 
av fi ngeravtrykk, har ført til 
sterke reaksjoner fra grupper som 
arbeider for pr ivatlivets fred i 
Storbr itannia. Micro Librar ian 
Systems (MLS) sier at deres 
IdentiKit system, som er solgt 
i rundt 1000 eksemplarer på de 
britiske øyer og også til andre 
land, er mer effektivt og mindre 
sårbar t for misbruk enn utlån 
basert på lånerkort. 

Men Simon Davies fra 
organisasjonen Privacy 
International hevder overfor BBC 
News Online at denne praksisen er 
“farlig, ulovlig og unødvendig”. 
Han legger til at overfor skolebarna 
virker systemet som en måte 
å venne dem til tilsvarende 
init iat iv for ID-kor t og DNA-
testing. Direktør Stephen Phillips 
i MLS Technology legger i følge 
American Librar ies Online vekt 
på at “systemet ikke lagrer selve 
fi ngeravtrykket, men et kart av 
hovedlinjene i avtrykket”. Med 
henvisning til at selskapet bare 
hadde fått klager fra to foreldre, 
spurte Phillips: ”Folk som ikke 
har noe å skjule, har heller ingen 
grunn til bekymring”, 

Innføring av biometrisk teknologi 
i br it iske skoler ble of fentlig 
kjent etter at moren til en 
11-åring i London fortalte Privacy 
International at hennes barns 
f ingeravtrykk var scannet inn 
i biblioteksystemet på Sacred 
Hear t School , uten hennes 
kjennskap eller samtykke, melder 
London Register. Dagen et ter 
sa representanter for skolen til 
Associated Press at opplysningene 
ville bli slettet når foreldrene ba 
om det. 

Tilsvarende teknologi er allerede 
i bruk i USA. I november i f jor 
innførte Ultra Scan Corporation sitt 
“Touch and Go system” i Buffalo 

Erling Bergan, Redaktør

Det er nok endringene i tariffavtalen på kommunal sektor, det 
såkalte KS-området, som har påkalt størst interesse etter årets 
oppgjør. Det er ikke noe rart ettersom flere stillingsgrupper 
nå er tatt ut av det sentrale oppgjøret og overlatt kommunene 
å fastsette hele lønnsendringa gjennom forhandlinger lokalt. 
Det gjelder biblioteksjefene og fylkesbiblioteksjefene. For 
de som har stillingsbetegnelsene Avd.leder Bibliotek og 
Distriktsbibliotekar gjelder det samme, men de fikk også det 
generelle tillegget på 6.000 kroner. Alle disse stillingsgruppene 
skal ut i en ny type lokale lønnsforhandlinger til høsten, uten 
økonomiske rammer og helt uten presedens. 

På side 20 ser du hvordan biblioteksjef Svein Bendik Hansen 
i Rygge mener at denne situasjone bør håndteres av BFs 
tillitsvalgte: ”Slik jeg ser det bør biblioteksjefer kreve 41000 
mer i de lokale forhandlingene. 35000 som bibliotekarene fikk 
i de sentrale forhandlingene pluss det generelle tillegget”, 
skriver han. Nå er det mange erfarne og årvåkne biblioteksjefer 
rundt i Norge, og de tenker nok i samme baner som Hansen 
når kravene utformes. Men det er også unge, nyutdannete 
bibliotekarer som søker seg biblioteksjefstillinger, og de bør 
også merke seg at ”lønns-trekkspillet” er noe mer sammenklemt 

Endringene i begynnerlønna etter årets 
tariffoppgjør:

Start karrieren i 
et folkebibliotek, 
gjerne i Finnmark!

Var det et godt tariffoppgjør i år? Hvem kom 
best ut etter årets tarifforhandlinger? Ja, det 
kan sikkert diskuteres lenge. For her finnes ikke én 
sannhet. Noen stillingsgrupper har fått en kraftig 
økning i minstelønna, forhandlet fram sentralt. For 
andre stillingsgrupper er hele spørsmålet om videre 
lønnsutvikling lagt til lokale lønnsforhandlinger. 
Og uansett: Alle kan på en eller annen måte være 
inne i bildet i de lokale forhandlingene utover 
høsten. Først når året er slutt, kan vi tegne 
et bredere bilde av resultatene. Men allerede 
nå kan vi si noe om hva som har skjedd med 
begynnerlønna for de fleste bibliotekarstillingene. 
Og da ser vi at det kan være lurt for nyutdannede 
å starte karrieren som bibliotekar i et kommunalt 
eller fylkeskommunalt bibliotek, utenom Oslo. Og 
velger du å søke deg til vakre Finnmark, får du 
samtidig gjort noe med studiegjelda di. 
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and Erie County Public Library i 
delstaten New York. Teknologien i 
disse systemene er tilsvarende den 
som brukes i identifi kasjonssystem 
i amer ikanske fengsler og det 
tyske militæret, hevder London 
Register. 

Lønnsutviklingen hos 
våre svenske kollegaer. 

Det svenske DIK-förbundet, der 
Bibliotekarforbundet er en av 
hovedaktørene, har nylig lagt 
fram lønnsstatistikk som viser 
lønnsøkningene fra 2000 til 2001. 
Den indiv iduelle lønnsøkningen 
for alle DIK-förbundets 
medlemsgrupper samlet, var i 
denne perioden 5,6 prosent. I 
tillegg til bibliotekarer, dreier det 
seg om arkivarer, informatører, 
logopeder, museumspersonale, 
kulturadministratører, arkeologer, 
m.fl . 

Økningen var ikke like stor for 
al le disse gruppene. Ansatte i 
kulturadministrasjon kom best ut 
med en lønnsøkning på 7,4 prosent, 
mens museumsansatte lå nederst 
med 3,1 prosent. For bibliotekarene 
var økningen 4,3 prosent, altså 
under gjennomsnittet. Den samlete 
lønnsøkningen på 5,6 prosent for 
DIKs medlemmer i 2000-2001, 
er helt lik økningen i per ioden 
1999-2000. 

I Sverige er forhandlingssystemet 
radikalt annerledes enn det vi har 
vært vant til i Norge, i hvert fall 
fram til i år. DIKs tillitsvalgte 
vurderer sammen med medlemmene 
om det skal forhandles kollektivt 
eller individuelt i den enkelte 
virksomhet. Og forhandles det 
indiv iduelt, er det den enkelt 
arbeidstaker som forhandler 
direkte med sin sjef. De som bruker 
denne s istnevente metoden i 
lønnsforhandlingene, har som regel 
høyere lønn enn de som ikke gjør 
det, melder DIK-förbundet.  

nå enn tidligere. I kontakten med arbeidsgiver, vil det være 
naturlig å si: ”Lønner dere ikke biblioteksjefen høyere? Nei, da 
tror jeg heller jeg tar en vanlig bibliotekarjobb til 250.000.”

For det er nettopp grunnlønna for bibliotekarer i kommunale 
folkebibliotek som har gjort det største lønnshoppet hittil i 
år. Ferske bibliotekarer kunne i fjor se fram til en minste 
årslønn på 215.900 kroner i kommune-Norge utenom Oslo. Etter 
årets oppgjør er dette justert opp til 250.000 kroner. Et jafs 
på 34.100 kroner i ett og samme tariffoppgjør er sjelden kost. 
I Oslo er begynnerlønna hevet fra 219.116 kroner til 226.100 
kroner, mens staten har hevet begynnerlønna fra 215.900 
kroner til 223.400 kroner (når vi i begge beløp regner inn 
det ekstra ansiennitetsåret som de tre bibliotekar-kodene i 
staten får). Bibliotekarer i NAVO har fått det samme resultatet 
som KS-området. Vi står altså overfor en 15,8 % økning av 
begynnerlønna i KS-sektoren/NAVO, 3,5 % i staten og 3,2 % i 
Oslo kommune. 

Nå er det viktig å påpeke at begynnerlønn på papiret er 
én ting, begynnerlønn i virkeligheten er noe annet. Ikke 
sånn å forstå at noen arbeidsgivere underbetaler, for det vil 
nok aldri skje med mindre det er en glipp. Poenget er at 
mange nyutdannete bibliotekarer får stillinger med direkte 
lønnsplassering høyere enn fastsatt minstelønn, eller de går 
rett inn i andre stillingskoder enn grunnkoden på sin sektor. 
Tariffavtalene forteller derfor bare noe om lønnsnivået og 
lønnsmulighetene til bibliotekarer, det er lønnsstatistikken 
som spiller en stadig økende rolle. Etter årets oppgjør er denne 
tendensen kraftig forsterket, og BF er i ferd med å se på 
en styrking av omfang og kvalitet på det lønnsstatistiske 
materialet de rår over. 

Likevel, lønnsoppgjøret forteller om hva som er absolutt 
minstelønn i den enkelte stillingskode. Som en illustrasjon 
på de endrete styrkeforholdene, og med alle de forbehold 
som er nevnt over, har vi satt opp en liste over hvilke 
stillingskoder som har hatt størst absoultt og prosentvis 
endring i minstelønna gjennom årets oppgjør. Her er tatt med 
resultatene av årets sentrale justeringsoppgjør i staten, og 
vi har også inkludert det ekstra ansiennitetsåret for de tre 
bibliotekar-kodene i staten, noe de hadde både før og etter 
årets oppgjør.  

Stillingstype 

Minste 
årslønn  

før  
oppgjøret 

Minste  
årslønn 
etter  

oppgjøret 

Tillegg 
i  

kroner 

Tillegg 
i  

prosent

7026 Bibliotekar (KS/NAVO) 215 900 250 000 34 100 15,8 %
7593 Bibliotekar I (KS/NAVO) 223 700 250 000 26 300 11,8 %

6357 Spesialbibliotekar (Oslo) 250 966 274 700 23 734 9,5 % 

1410 Bibliotekar (Staten) 219 800 234 800 15 000 6,8 % 

1077 Hovedbibliotekar (Staten) 300 400 315 000 14 600 4,9 % 

1178 Avd. bibliotekar (Staten) 280 800 294 100 13 300 4,7 % 

1074 Bibliotekar (Staten) 215 900 223 400 7 500 3,5 % 

1213 Bibliotekar (Staten) 223 700 231 200 7 500 3,4 % 

6130 Bibliotekar (Oslo) 219 116 226 100 6 984 3,2 % 

6225 Avdelingsleder (Oslo) 304 572 314 200 9 628 3,2 % 

6035 Konsulent (Oslo) 254 592 262 400 7 808 3,1 % 

6140 Avdelingsleder (Oslo) 240 284 247 500 7 216 3,0 % 
7027 Avd.leder Bibliotek (KS/NAVO) 248 900 254 900 6 000 2,4 % 
6112 Distriktsbibliotekar (KS/NAVO) 248 900 254 900 6 000 2,4 % 
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American Library Association 
om ødeleggelsene av 
palestinske bibliotek

Den amerikanske bibliotekforeninga 
ALA vedtok på sitt landsmøte 19. juni 
i år en resolusjon om ødeleggelsene av 
palestinske bibliotek, arkiv og andre 
kulturelle institusjoner. I sin helhet 
lyder resolusjonen: 

”WHEREAS, In the course of recent 
events in the Middle East, Palestinian 
computers, photocopiers, books, audio 
recordings, video recordings, data, 
institutional archives and records, and 
objects of historical, cultural, and 
artistic importance were destroyed; 
and 
WHEREAS, The destruction of these 
cultural resources represents a 
significant loss for the Palestinian 
people and the world; and 
WHEREAS, Palestinian libraries and 
cultural institutions are urgently in 
need of restoration and assistance; 
and 
WHEREAS, The American Library 
Association deplores the destruction of 
library and cultural resources anywhere 
in the world; and, therefore the 
destruction of these library and cultural 
resources; and 
WHEREAS, IFLA met in Jerusalem 
in 2000 and met with Palestinian 
librarians and established a working 
relationship of cooperation; and, 
therefore, be it 
RESOLVED, That the American Library 
Association calls upon the government 
of the United States, as well as 
other governments, intergovernmental 
organizations and non-governmental 
organizat ions to prevent fur ther 
destruction of libraries and cultural 
resources and to provide material 
assistance for the reconstruction and 
restoration of these resources; and, 
be it further 
RESOLVED, That the American Library 
Association take leadership in 
recommending that IFLA establish a 
study group on Palestinian libraries 
and cultural institutions, and establish 
a mechanism for providing assistance 
to Palestinian libraries and cultural 
institutions; and, be it further 

Kvinnelige kommuneansatte har hatt en lavere lønnsvekst 
enn sine mannlige kolleger, melder Verdens Gang. - Kvinnene 
utnytter markedsmakten sin for dårlig, hevder rådgiver Bjørn 
Gudbjørgsrud i Kommunenes Sentralforbund (KS) til avisa. 
Ifølge statistikk fra KS var kvinners lønnsvekst i kommunene 
fra 2000 til 2001 på 6,2 prosent. Menns lønnsvekst i samme 
tidsrom var på 8,3 prosent. 

Mannlige kommuneansatte hadde altså en lønnsvekst på 2,1 
prosentpoeng mer enn kvinnene i fjor. - Forskjellene skyldes 
ikke lønnssystemet som sådan, for lønnssystemet gir ikke rom 
for å lønne kvinner og menn ulikt, sier Gudbjørgsrud. Han 
arbeider med lønnspolitiske tiltak for kommunesektoren, og 
var prosjektleder for lønnsoppgjøret i vår. 

- Ulikhetene i lønnsvekst kan forklares med at det er forskjeller 
på dem som bekler stillingene. For eksempel tjener ikke en 
rådmann i mindre kommuner det samme som en rådmann i 
større kommuner - og det er en tendens til at kvinner er 
rådmenn i de mindre kommunene, sier han. Han peker også 
på at kvinner i større grad jobber deltid enn menn, og at ulik 
utdanningsbakgrunn kan virke inn på lønnsforskjellene. 

- KS har to virkemidler for å jevne ut lønnsforskjeller. Det ene 
er å få flere kvinner inn i ledende stillinger, og det andre er 
lokal lønnsdannelse, som vi har hatt positive erfaringer med, 
sier han. Gudbjørgsrud viser til at det ofte er mangel på den 
typen arbeidskraft i kommunene som et flertall av kvinner 
besitter. - Hjelpepleiere, førskolelærere og sykepleiere har 
trodd at sentrale oppgjør garanterer for en likelønnsutvikling, 
men slik er det ikke. De har en markedsmakt som de ikke er 
villige til å utnytte. Hvis de hadde blitt belønnet etter innsats 
og resultater, tror jeg kvinner hadde kommet bedre ut av det i 
kommunal sektor, sier hanGudbjørgsrud til VG. 

Av 265 000 stillinger i kommunal sektor totalt finner vi 
kvinner i 211 000 av stillingene. I dag er ca. 32 prosent av 
kvinnene i kommunene ledere, mens 91 prosent av assistentene 
er kvinner. 

Likestillingsdirektør Ingunn Yssen sier seg helt uenig med 
Gudbjørgsruds analyse: - Erfaringsmessig har sentrale oppgjør 
gagnet kvinner best. Det overrasker meg at en fra KS, som selv 
har sittet og forhandlet frem disse avtalene, mener at det ikke 
har noen betydning, sier Yssen. Likestillingsdirektøren vil ikke 
gå med på at kvinner ikke vet å utnytte sin markedsmakt. 

- Først og fremst er det kommunene selv som har et problem. 
Nå slutter kvinnelige sykepleiere og omsorgsarbeidere å jobbe 
i kommunene for å gå over til privat sektor, hvor de får 
bedre lønn. Det kaller jeg å utnytte markedsmakten sin, sier 
likestillingsdirektøren til avisa.

Problemstillingene som VG her fokuserer på, er av største 
relevans også for BFs medlemmer. Ikke minst foran høstens 
lokale forhandlinger i kommune-Norge, der BF har 
medlemstyngden sin. det dreier seg både om tradisjonelle 
forhandlinger innenfor en definert ramme, og den nye typen 
lokal lønnsdannelse, som Gudbjørgsrud viser til.  

Kvinnelønn i kommunene
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RESOLVED, That the International 
Relations Committee of the American 
Library Association is hereby charged 
with implementing this resolution.” 

Ny form på general-
forsamling i danske BF

Fra Hovedbestyrelsen i det danske 
Bibliotekar forbundet meldes at 
årets generalforsamling vil deles i 
to, ”for at skabe mere dynamik og 
fokusere yderligere på fremtiden”. 
Arrangementet går av stabelen i 
Aalborg Kongres & Kultur Center 
26. – 27. oktober i år. Konkret betyr 
vedtaket at det skal brukes mindre 
tid på å legge fram beretning om 
for t ida og mer t id på å drøf te 
framtida, dvs. forbundets prinsipp- 
og arbeidsprogram for 2003-04. 

”Med henblik på at give deltagerne 
mulighed for fordomsf r i debat 
om fremtiden og for at give 
bestyrel sen mulighed for mere 
direkte og uformel dialog med de 
deltagende medlemmer, suspenderes 
generalforsamlingen straks efter at 
punktet “beretning” er overstået 
- midt på lørdag ef termiddag. 
Resten af den første dag kan nu 
anvendes til fordomsfri debat om 
fremtidsperspektiver for BF. Med 
udgangspunkt i to provokerende 
og debatskabende oplæg om 
henholdsvis faget og lønnen 
- kan deltagerne heref ter i 
10 grupper og med deltagel se 
af hovedbestyrel sesmedlemmer 
diskutere fr it fra leveren under 
kyndig vejledning af en ordstyrer. 
Ef ter ca. 3 kvar ters diskussion 
returneres t il plenum, hvor der 
bliver mulighed for at drøfte og 
vende indholdet i diskussionerne 
fra de enkelte grupper. Efter 
afrunding og festaften genoptages 
generalforsamlingen søndag morgen 
og væsentlige indspark fra 
diskussionerne dagen i forvejen 
vil nu kunne indgå i den konkrete 
drøftelse og vedtagelse af 
forbundets princip- og 
arbejdsprogram”, heter det f ra 
danske BF. 

Nils Pharo forsvarte før sommeren sin bibliotekfaglige 
doktoravhandling om informasjonssøking på verdensveven. 
Avhandlingen ble meget godt mottatt. Den er fritt tilgjengelig i 
digitalt format via: http://acta.uta.fi/english/teos.phtml?6719.

Det er en rekke faktorer som påvirker hvordan man søker 
informasjon på World Wide Web. Disse er tema for Nils Pharos 
doktoravhandling ved Universitetet i Tampere, Institutt for 
informasjonsstudier. Pharo (34) forsvarte sin avhandling “The 
SST method schema: a tool for analysing work-task based Web 
information search processes” 1. juni i Tampere.

I avhandlingen presenterer Pharo et metodeapparat for å 
identifisere hva som skjer under informasjons-søkeprosesser. 
Pharo foretar en analyse av tidligere modeller av 
informasjonssøking og påviser at de ikke tilfredsstiller 
nødvendige metodologiske og innholdsmessige krav. 
Metodeapparatets konseptuelle modell fokuserer på samspillet 
mellom informasjonssøker, organisasjonelt miljø, 
arbeidsoppgave, søkeoppgave og søkeprosessen. Videre foreslår 
Pharo hvordan man kan bruke forskjellige teknikker for 
datainnsamling og analyse for å løse forskningsproblemer 
knyttet til informasjonssøkeprosesser på Web.

I avhandlingens andre hoveddel foretar Pharo en empirisk 
undersøkelse der han forsvarer metodeapparatets gyldighet 
ved å analysere hvordan faktorer som knyttet til 
informasjonssøker, arbeidsoppgave, og søkeoppgave direkte 
influerer søkeprosesser.

Pharo er utdannet sivilbibliotekar fra Høgskolen i Oslo og 
arbeider samme sted som førsteamanuensis. Prosjektet er en 
del av Norges forskningsråds bibliotekforskningsprogram.  

Doktorgrad om web-søking

Millioner av medlemskroner i flere fagforbund er tapt på børsen de 
siste månedene. Et av forbundene har alene tapt 20 millioner kroner 
- foreløpig. Svært mange har gått på børs de siste årene - også 
en lang rekke fagforbund. Men børseventyret har vært en blandet 
fornøyelse. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund registrerer et 
foreløpig tap på rundt 20 millioner kroner etter børsfallet hittil i 
år, i følge Dagsavisen. - Men forbundet har fremdeles en likviditet 
på rundt 350 millioner kroner, så børsfallet har ingen umiddelbare 
virkninger for oss, sier forbundets økonomisjef Tom Røisi. 
Fellesforbundet, som har mellom 65 og 70 millioner medlemskroner 
plassert i aksjer, kan ha tapt nesten like mye, dersom man legger den 
generelle kursutviklingen det siste året til grunn.  Lægeforeningen 
er blant fagforbundene utenfor LO som har betydelige midler 
plassert i aksjer. Dermed blir verditapet tilsvarende stort. - For 
sykehjelps- og pensjonsordningens vedkommende dreier det seg 
om et engasjement i aksjemarkedet med 1,2 milliarder kroner. 
Det innebærer sannsynligvis foreløpig et verdifall på rundt 300 
millioner på papiret, sier økonomidirektør Olav Rabben i Den norske 
lægeforening. 

Bibliotekarforbundet har ikke investert noen av medlemspengene 
på børsen. Dette til orientering ...  

Medlemskroner tapt på børsen
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Om 
   universell design

Bernt Lage Breivoll

San
s o

g
 sam

lin
g Vi kan lese hver vår bok, men 

vi må inn i samme bibliotek for 
å få tak i dem. Bøkene møter 
våre individuelle behov ved å være 
mest mulig individualiserte, men 

biblioteket som bygning må møte 
våre individuelle behov ved å være 

universelt – et ord som forøvrig bør ha 
et ideologisk innhold for oss bibliotekarer. 
Begrepet universell design eller universell 
utforming må inn i vår tenkning omkring 
bibliotekarkitektur og design av møbler og 
hjelpemidler i bibliotek. Begrepet burde ikke 
være en nyhet for oss, og for så vidt har 
det vært med i Statens bibliotektilsyns ”Det 
tilgjengelige bibliotek”-prosjekt og utarbeidelsen 
av tilgjengelighetssmalen for bibliotek.

Bibliotek er offentlige bygninger, og at en 
bygning er offentlig vil si at det er tilgjengelig 
for alle per definisjon, og per norsk lovverk. 
Et bibliotek er en bygning som må virke 
for alle. Men offentlige rom – og dermed 
bibliotek – har tradisjonelt blitt designet 
etter kriteria tilpasset den ikke-handikappede 
befolkningen. De er, rettere sagt, designet for 
normale mennesker ut fra en definisjon av det 
normale som i virkeligheten bare stemmer for 
en liten del av befolkningen: En etnisk norsk 
mann i 30-40-årsalderen, 1,80 høy, vekt ca. 
80 kg, heteroseksuell, med fullt fungerende 
sanseapparat og lemmer. Definisjonen overser 
blant annet at selv de handikappede i 
betydningen de halte, lamme, blinde, døve, 
stumme, dumme og gale osv. ikke er en liten 
minoritet, men utgjøre en temmelig stor andel 
av befolkningen. Den overser at vi alle er 
handikappede i deler av livet, eller for den saks 
skyld i løpet av en vanlig hverdag – etter et 
benbrudd, når vi har armene fulle av bæreposer, 
når vi er ute og går i mørket, når vi er fulle… 
Og det store flertallet av befolkningen har vært, 
er eller vil bli for eksempel kvinner, gamle, 
innvandrere, homoseksuelle, barn, syke – bare 
noe sånt som å være 1,55 høy, eller veie 110 
kilo, skaper store vanskeligheter med å fungere 

innenfor miljøer basert på hva som i virkeligheten 
er en ekstrem forståelse av det normale. 

Definisjonen fungerer ikke i forhold til de etiske, 
og dermed politiske, juridiske og økonomiske 
krav som stilles oss. Etter hvert som lover 
og forskrifter har begynt å legge vekt på 
tilgjengelighet, har vi sett en yngling av ramper, 
rekkverk, rullestolheiser og andre utbedringer. 
Uheldigvis har tilføyelsene som oftest vært 
dyre, stygge, plasskrevende, forstyrrende eller på 
annen måte ødeleggende for den samlede bruk, 
det vil si nytten og gleden av biblioteket. 

Løsningen må være en mindre verdensfjern 
definisjon av hva som er normalt, med rom for 
større variasjon i personlige egenskaper. Det 
normale ifølge denne definisjonen er lesbiske 
samer i rullestol… Universell design er troen 
på at det er mulig, og praktisk, å designe 
offentlige rom for normale mennesker. Det 
innebærer tilgjengelige offentlige rom, og at 
forbedret tilgjengelighet kan møte behovene 
til vidt forskjellige mennesker. Tilgjengelig er 
imidlertid ikke godt nok: hvorfor gå på biblioteket 
hvis opplevelsen er irriterende, ydmykende eller 
til og med skremmende? Vi kan gjøre rommene 
omkring oss komfortable for alle, uansett fysiske 
betingelser og hva de måtte være belemret med av 
barnevogner, ryggsekker, ski eller gåstoler. Vi må 
utvikle landskap, bygninger, bygningsdetaljer, 
møbler, bruksgjenstander og begivenheter som 
møter behovet for brukervennlige omgivelser for 
oss alle. 

Oversiktlige rom med guider, kart og merking 
som ikke bare fungerer visuelt, men lar oss 
orientere oss med alle sanser, etter lyder, lukter 
og overflater er bra for oss alle. Arkitektur 
burde være en full sanseopplevelse, både estetisk 
og praktisk. Alle liker brede ganger, støtter, 
hvilearealer, komfortable benker og stoler med 
justerbare høyde og ryggstøtte. Hvorfor må de 
bygges spesielt og merkes ”for handikappede”? Vi 
har herretoalett, dametoalett og handikaptoalett. 
Alle som har sneket seg inn på det siste vet 
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Bernt Lage Breivoll vil være fast spaltist i Bibliotekaren ut året. Han er nyutdanna bibliotekar fra HiO, og 
har ellers bl.a. fl ere års studier innen litteraturvitenskap. Breivoll har også vært redaktør for [sine nomine], 
tidsskrift for bibliotek- og informasjonsstudiene.

at det er klart triveligst og mest komfortabelt. 
Så hva skal vi med de to andre? Bygg to 
”handikaptoalett” og kall begge ”toaletter”. Alle 
PC-bord og lesesalplasser burde ha plass til en 
rullestol foran seg – det blir så god plass og 
armslag til oss andre. Og så videre.

Den økonomiske besparelsen ligger i at man går 
bort fra en form for basisdesign som påtvinger 
oss en mengde dyre tilleggsløsninger, og finner 
et design som klarer seg uten dem. Når man 
tenker tilgjengelighet for alle fra grunnen av, 
unngår man å måtte bygge to eller flere av 
alt, eller å oppdage at løsningene som virket så 
greie da man var 25, er ubrukelige når man er 
65. Et inngangsparti bygget for å takle alt fra 
rullestoler til å flytte bokhyller sparer oss for å 
bygge to inngangspartier. At universell design 
er basisdesign innebærer at det er aktuelt når 
vi bygger nytt, ombygger, pusser opp og kjøper 
inn nytt. Konseptet bør innarbeides i tilsvarende 
prosedyrer. Derimot er det lite anvendelig på 
det vi allerede måtte ha – poenget er å unngå 
tilføyelsene, les: etterpåklokskapen. 

Universell design må bygges ut som teori for å 
kunne tillegges vekt i en arkitektur som, når 
alt kommer alt, er basert på flere tusen års 
erfaring, og inkluderer hensyn til materiale, 
funksjon, estetikk og sosiale faktorer… Men 
bibliotekene er neppe noe dårlig sted å begynne; 
bibliotekarkitektur kan, teoretisk og praktisk, 
gå foran i å utarbeide og utprøve et konsept som 
er eminent tilpasset offentlige rom.

Lenker til ”Tilgjengelighet for alle”:

http://samson.bibtils.no/Tilskudd/prosjekter/delta/
index.htm

http://www.deltasenteret.no/DeltaNett/cgi-bin/
wbch.exe?html=../site/top/
index_dn.html&stDoc_key=KFbiblTILGJmalen

http://www.deltasenteret.no/DeltaNett/cgi-bin/
wbch.exe?html=../site/top/
index_dn.html&stDoc_key=DNreiseBIBLIOTEK 

Kvikke lenker for en kjapp introduksjon 
til  universell design:

http://www.nhf.no/Universell%20utforming/
hva_er%20_universell_utforming.htm

http://www.delta.oslo.no/bris/2_99/
universell_utforming.html

http://home.online.no/~bringa/universell.htm

http://odin.dep.no/archive/sosvedlegg/01/01/Norsk036.doc

http://www.dagbladet.no/kultur/2001/08/29/278054.html

http://www.sintef.no/units/unimed/Artikler/Opera.htm

http://www.framsyntkommunen.org/introduksjon.htm  

Etter hovedopptaket til høyere utdanning sommeren 
2002, er det registrert nesten 83 400 søkere gjennom 
det samordna opptaket. Dette er en økning på 7,5 % 
fra 2001. For andre året på rad er det en økning i 
antallet søkere til høgre grunnutdanning, etter at 
det fra 1994 til 2000 var en klar tilbakegang i antall 
søkere. 

For bibliotekarstudiet er framgangen i år ekstra 
stor. Etter å ha vært nede på 234 søkere i 2000 
og 222 søkere i 2001, har dette studiet i år 
tiltrukket seg 272 søkere, en økning på 22,5 
prosent sammelignet med året før. Dette plasserer 
bibliotekarstudiet i tet-skiktet når det gjelder 

hvilke studier som har stigende popularitet 
for tida. Ingen slår veterinærstudiet med 67 
prosents økning. Odontologi- og reseptar-
utdanningene har også kraftig stigende kurver, 
med med 51 prosent flere søkere i år enn 
i fjor. Men blant de 38 utdanningstypene 
som Samordna Opptak opererer med, kommer 
bibliotekarutdanninga på 10. plass. Dette er langt 
foran f.eks. allmennlærerutdanninga, som økte 
søkninga til sine studium i fjor med 9,2 prosent. 
Journalistutdanninga fikk i fjor en økning i 
søknadsmengden på 4,2 prosent.

Med 120 studieplasser å fylle, har søkertallene til 
bibliotekarstudiet vært problematisk lave i flere år. 
Det er mange som håper at årets tall varsler en trend 
til det bedre.  

Flere søkere til bibliotekarstudiet
Erling Bergan, Redaktør
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Erling Bergan, Redaktør

Vi tok en prat med prosjektdirektør Joshua 
Ramus fra Office for Metropolitan Architechture 
og arkitekt Gary Bates fra Space Group, for å få 
vite mer om tankene bak vinnerbidraget. Men 
først ville vi høre om de hadde noen anelse på 
forhånd, om at de ville bli offentliggjort som 
vinnere?

Nederlandske Offi ce for Metropolitan Architechture 
og norske Space Group hadde vinnerresepten:

Deichmanske bibliotek 
som “urban organizer” 
på Vestbanetomta

De har organisert 
byrom før. Og de har 
tegnet bibliotek før. 
Nederandske Office 
for Metropolitan 
A r c h i t e c h t u r e 
(O.M.A.) og norske 
Space Group står bak 
det nye hoved-
biblioteket som er 
under oppføring i 
millionbyen Seattle. 
De kan vise til mange 
store og til dels 
banebrytende urbane 
prosjekter fra store deler av verden. Spesielt trekkes fram planen for Euralille i 
den franske byen Lille, samt Grand Palais Lille (et utstillings- og kongressenter 
på 45 000 kvadratmeter), og “Educatorium” for Utrecht-universitetet i 
Nederland. Nå har de også fått lov å boltre seg på det som blir kalt indrefileten 
av Oslos ubebygde arealer: Vestbanetomta. For onsdag 26. juni kunne de strekke 
armene i været som vinnere av den prestisjefylte arkitektkonkurransen. Og 
der er ikke Deichmanske bibliotek med som en hvilken som helst leietaker. 
Nei, O.M.A./Space Group plasserer biblioteket helt sentralt i prosjektet, som en 
“urban organizer”.   Intet mindre. 

Ramus: - Nei, slikt vet man aldri på forhånd. Vi 
hadde en god følelse for dette prosjektet. Men 
noen ganger er det slik at dess bedre man føler 
for sitt eget prosjekt, desto større blir skuffelsen. 
Så du kan aldri måle vinnersjansene ut fra egen 
magefølelse. 

(F
ot

o:
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er

ga
n)
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Arkitekt Gary 
Bates i Space 
Group (t.v.) og 
prosjektdirektør 
Joshua Ramus i 
O.M.A. hjelper  
juryformann Per 
Ditlev-Simonsen 
å bla i prosjekt-
b e s k r i v e l s e n .   
(Foto: E. Bergan) 

- Hvor lenge har dere jobbet med 
dette prosjektet?

Ramus: - Offisielt i litt over 
3 måneder. Men vi har visst 
om det en god stund, så vi 
har jobbet med ideen i nærmere 
6   måneder. Rundt 20 personer 
har vært med på dette til 
sammen, fordelt på de to 
arkitektkontorene O.M.A. og 
Space Group.

- Hvilke tanker har dere hatt 
om bibliotekets plass på 
Vestbanetomta?

Ramus: - Den underliggende 
tanke har vært å gi biblioteket 
rollen som ”urban organizer” 
eller “spacial organizer” i 
prosjektet. Vi har hele tiden 
tenkt at det skulle være det 
mest sentrale elementet, det 
urbane nøkkelelementet som 
organiserer området. 
Bibliotekbygningen gir 
informasjon om hvordan de 
andre elementene bør utvikles. Og hvis de 
andre bygningene ikke blir realisert, skal 
bibliotekbygningen kunne stå alene. En “spacial 
organizer” gir de vesentlige forbindelsespunktene 
til dette byområdet, uavhengig av om resten av 
prosjektet realiseres eller ikke. 

Bates: - Det som også er interessant, er at dette 
er en annen måte å se på biblioteket. Vi snakker 
ikke om en tradisjonell biblioteksbygning. Den 
organiserer ikke bare Vestbanetomten på en 
fysisk måte, men også ved måten den tar 
sider ved bylivet inn i selve biblioteket. For 
eksempel ved at Stenersen-museet ønsker å bli 
kombinert med dette. Når folk skal til dette 
biblioteket, dreier det seg ikke ensidig om den 

rolige lese- og låneplassen lenger. Framveksten 
av media-teknologi gjør det til noe annet, ved 
måten vi bruker det på, ved måten vi tar 
familien med dit, ved måten det er en møteplass, 
de kommersielle aspektene som integreres inn, 
museet som forholder seg til dette. Biblioteket tar 
på seg en mye mer grunnleggende og unik rolle i 
byen. Det dreier seg om hva det nye biblioteket 
kan gi til byen.

- Biblioteksjefen og politikerne i Oslo har 
beskrevet sin visjon for et moderne bibliotek, 
der du kan komme inn i forskjellige rom med 
forskjellig bruk av bibliotekets tilbud. Dere har 
vunnet arkitektkonkurransen med et bygg 
som er svært åpent. Er det aktuelt å �

Prosjektet som 
n e d e r a n d s k e 
Offi ce for 
M e t r o p o l i t a n 
A r c h i t e c h t u r e 
(O.M.A.) og 
norske Space 
Group vant  med 
viser et bibliotek 
som snor seg    som 
en tube mellom de 
andre mer konven-
sjonelle bygning-
ene. Slik er det 
å få rollen som 
”urban organizer”  
på en av byens 
mest attraktive 
tomter. (Foto E. 
Bergan)
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- Biblioteket er 
organisert for en 
dynamisk situa-
sjon. Og det har 
en plassering som 
når ut til de 
forskjellige delene 
av området : til 
Aker brygge, til 
sjøen, til 
Rådhusplassen, til 
Vika. På denne 
måten aktiverer 
biblioteket de 
forskjellige delene 
av området og 
bringer inn folk 
fra alle disse 
stedene, sier Gary 
Bates i Space 
Group. (Foto: E. 
Bergan)

Nederandske Office for Metropolitan Architechture 
(O.M.A.) kan vise til mange store og til dels 
banebrytende urbane prosjekter fra store deler av 
verden. Øverst ser vi Grand Palais i den franske byen 
Lille. Det er et utstillings- og kongressenter på 45 000 
kvadratmeter. Bildet til høyre viser “Educatorium” for 
Utrecht-universitetet i Nederland. (Foto: O.M.A.)

diskutere endringer som på en eller annen 
måte deler opp bibliotekrommet? 

Ramus: - Alt er mulig, så lenge det videreutvikler 
prosjektet.

- Hvor sentralt er det for prosjektet, at biblioteket 
er et åpent rom?

Ramus : - Det er umulig å si. Vi må utvikle 
prosjektet sammen med biblioteket, og se hva 
deres kjerneoppgaver er. Det er ikke alltid at de 
arkitektoniske løsningene som en oppdragsgiver 
ser for seg, er den beste måten å møte deres behov 
på. Derfor er det viktig for oss å si til dem: Hva 
er det dere trenger? Så skal vi finne ut den beste 

måten å gi dem det. Det 
er vanskelig å forutsi nå 
hvordan dette vil utvikle 
seg framover. Det må 
nødvendigvis skje i en 
dialog og samarbeid med 
oppdragsgiveren.

- Hvor viktig er den lange 
bølgende rekken med 
hyller som går gjennom 
bibliotekbygningen?

Ramus: - Det viktige er 
ikke selve formen, men 
at formen er tydelig for 
brukerne. Hovedsaken er 
at brukerne kommer inn 
i bygningen og forstår 
hvordan biblioteket er 
organisert. Etter hvert 
som prosjektet utvikler 
seg, vil jeg si at 
hovedsaken er at det 
forblir åpenbart for 
brukerne hvordan 

materialet er organisert. 

Bates: - Det ligger også en styrke i at hyllerekken 
kan utvides eller forkortes, ettersom samlingene 
utvikler seg. Slike endringer kan gjøres uten noen 
radikal reorganisering av hele biblioteket. Det vil 
alltid være endringer i bibliotekets samlinger, og 
endringene er ikke alltid forutsigbare. Om ti år 
kan store deler av de publikasjonene vi i dag er 
vant til å få i trykt form, kanskje bare publiseres 
i elektronisk form. Eller kanskje de kommer i 
både trykte og elektroniske utgaver. Dette vil 
påvirke bibliotekenes behov for hyllekapasitet.

Ramus: - Disse problemstillingene har vi allerede 
måttet forholde oss til i et annet 
bibliotek som vi planlegger i USA, 
i Seattle Public Library. Der blir 
allerede alle føderale offentlige 
publikasjoner utgitt i elektronisk 
form. Så vi hadde en bygning der 
vi måtte forstå og vurdere hvordan 
samlingene ville vokse hvis intet 
endret seg, men vi visste allerede 
at det var endringer på gang. Og 
biblioteket ba oss om å planlegge 
en bygning som ville overleve og 
ha nok kapasitet uansett hvilken 

�
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- Den under- 
liggende tanken 
bak vårt prosjekt, 
har vært å gi 
biblioteket rollen 
som “spacial 
organizer”. Vi har 
hele tiden tenkt 
at biblioteket 
skulle være det 
urbane nøkkel- 
elementet som 
organiserer om- 
rådet, forteller 
prosjektdirektør 
Joshua Ramus i 
O.M.A. (Foto: E. 
Bergan) 

framtid vi måtte få, selv om de forventet at 
veksten i bokproduksjon kom til å avta. 

- Men til tross for en digital framtid, kan det 
virke som hyller blir førsteinntrykket man får 
når man kommer inn i det nye Deichmanske bib-
liotek dere har tegnet? 

Ramus: - Jeg er ikke helt enig i det. Man 
ser hyller, og man ser bøker, det er riktig. 
Men det kan vel ikke være noen ulempe for et 
bibliotek. Likevel tror jeg ikke hyllene vil være 
det viktigste inntrykket man får av hvordan 
bygget er organisert. Vi tror heller at brukerne 
av biblioteket vil forstå potensialet og se 
sammenhengen med de andre programmene som 
er rundt biblioteket, noe som innebærer at dette 
er et bibliotek som ikke handler spesifikt om 
bøker. Det handler om å forholde seg til ulike 
former for media og ulike aktiviteter. 

- Anser du dette for å være en ny generasjon 
bibliotek, noe annerledes og nytt i forhold til 
bibliotek vi har sett til nå?

Ramus: - Absolutt. Og oppdraget fra Deichmanske 
bibliotek og Oslo kommune var veldig klart på 
at de forventet en ny type bibliotek. For å være 
ærlig, så var en hovedmotivasjon for mange av 
arkitektene som deltok i utformingen av vårt 
prosjekt, at oppdragsgiveren så tydelig sa at de 
ikke ville ha et bibliotek slik vi kjenner det, men 
et bibliotek som vi må forestille oss. 

Bates: Dette er kanskje det klareste trekket ved 
biblioteket. Det er organisert for en dynamisk 
situasjon. Og det har en plassering som når ut 
til de forskjellige delene av området: til Aker 
brygge, til sjøen, til Rådhusplassen, til Vika. På 
denne måten aktiverer biblioteket de forskjellige 
delene av området og bringer inn folk fra alle 
disse stedene. Det var viktig for oss, gjennom 
måten biblioteket var plassert på området, 
at det utnyttet fordelene ved Vestbanetomtas 
plassering i denne delen av byen. I stedet for 
å la biblioteket bli et resultat av byutviklingen 
i det omkringliggende området, har vi prøvd å 
utnytte omgivelsene i utformingen av biblioteket 
- for dermed å tilføre disse områdene rundt 
Vestbanetomta noe nytt. Biblioteket skaper en 
ny situasjon for denne delen av byen. Vi snakker 
definitivt ikke om biblioteket som en statisk 
gjenstand lenger. Biblioteket blir et offentlig 
rom, et sted hele familien drar til, et sted vi 
kan tilbringe en hel dag i, et mer mangesidig 
og produktivt sted enn vi har vært vant til. 
Det blir en ny måte å se på biblioteket, akkurat 
som Oslo kommune og Deichmanske bibliotek la 
vekt på da oppdraget ble lyst ut. Det var et 
radikalt og nytenkende oppdragsdokument. Og 
for Oslo er ikke det noe selvsagt, konservativ som 
byen tradisjonelt har forholdt seg til arkitektur. 
Men det har skjedd endringer de siste 3-4 åra. 
Vi har fått debatter om høyhus, om Bjørvika, 
om Operaen. Det er spennende å være i en by 
hvor det hver eneste dag er en avisartikkel om 

arkitektur eller byutvkling. Byen har fått så mye 
bevissthet om seg selv, og det gir styrke. 

- Hvilke deler av prosjektet deres vil være mest 
kontroversielle?

Ramus: Det er vanlig at folk aller først ser på 
det rent ytre, det estetiske. Og fordi vår løsning 
har et radikalt uttrykk, vil de kommentere det 
estetiske ved arkitekturen. Våre bygninger blir 
ofte kritisert før folk tar seg tid til å se hva som 
er tanken bak, hvordan prosjektet vil fungere 
og bidra til å løse urbane oppgaver. Jeg vil 
ikke bli overrasket om den første kritikken av 
Vestbaneprosjektet vårt kommer på den samme 
måten. Og så vil selvfølgelig høyhuset vi har lagt 
inn nærmest Rådhuset bli kritisert. �
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Arkitektkontoret 
O.M.A. har ansvar 
for et storby- 
bibliotek som  
tidsmessig ligger 
litt foran Deichman 
i løypa. Seattle 
Public Library har 
i likhet med 
V e s t b a n e -
prosjektet et 
ukonvens jone lt 
a r k i t e k t o n i s k 
uttrykk. (Data-
generert illus-
trasjon: Ron Lloyd 
Associates Inc.) 

Bates: Når du ser bildet som viser 
“bibliotek-tuben” alene, uten de andre 

bygningene vi har med i prosjektet vårt, er det 
tydelig at denne bygningen kan stå for seg selv. 
At biblioteket er bærekraftig som selvstendig 
bygning. Det som alltid blir kontroversielt i en 
planleggingsprosess, er forholdet mellom gammelt 
og nytt, og at det er en så klar grense mellom 
de to. Det interessante i Vestbaneprosjektet, 
er at du har det gamle og det nye, men også 
framtida. Og framtida kan ses i mange former, 
det er ikke klare grenser lenger. I stedet for å 
få en konfrontasjon mellom forskjellige tiders 
stilarter, får vi et mye mer dynamisk forhold 
mellom det som ble skapt f.eks. på 50-tallet, 
70-tallet og i dag. 

- Det kan være vanskelig å gripe helheten i 
bibliotekbygningen dere har tegnet, for folk som 
kommer inn i bygget for første gang. Er dette en 
ønsket virkning fra deres side? 

Ramus: Biblioteket er uansett for stort til å 
kunne gripes som en oversiktlig helhet. Det 
dreier seg tross alt om 30.000 kvadratmeter 
for bibliotek og museum samlet. At vi bruker 
biblioteket til å organisere måten folk skal bruke 
hele området på, er til fordel for biblioteket. Det 
gjør organiseringen av biblioteket mye enklere. 
Skulle vi hatt biblioteket i en samlet helhet, 
ville det vært mye vanskeligere å organisere. 
Da måtte samlingene ha vært på flere plan og 
du måtte ha basert deg på kart for å navigere 
mellom de forskjellige delene av samlingene. Selv 
om vårt forslag innebærer at du ikke kan se alt 
som er på samme plan, er løsningen likevel til 
fordel for biblioteket. 

- Så dere likte at byggeprogrammet sa at 
biblioteket skulle være en sentral del av tomta?

Bates: Absolutt. Når du ser på biblioteket mer 
som et forhold til omgivelsene enn som en statisk 
gjenstand, som vi snakket om i sted, så er dette 
viktig. Biblioteket kan nettopp videreutvikle 
et byområde ved sin mangfoldighet. Vi ønsker 
at biblioteket skal ha et forhold til de andre 
funksjonene rundt seg. 

Ramus: Vanligvis prøver vi å få våre 
oppdragsgivere i andre byer til å forstå 
betydningen av disse forholdene. Så det var 
nesten sjokkerende, i positiv forstand, da Oslo 
kommune kom til oss og sa at de hadde 
tenkt på disse forholdene og fant dem veldig 
interessante. Vi har for tida et annet bibliotek 
under prosjektering i Seattle, også det en kunde 
med en ganske radikal og ambisiøs visjon. Det vil 
si: De kom til oss som visjonære, men uten noen 
visjon. De ga oss muligheten til å få biblioteket 
til å innta en mer sentral og variert funksjon i 
byen. Men vi måtte dytte litt på dem. Etter et år 
med forskning hadde vi kommet fram til og var 
enige om potensialet biblioteket hadde i en stor 
by i vår tid. Samarbeidet mellom oppdragsgiver 
og arkitekt ga resultater. 

- Og nå innebærer vel behovet for slikt samarbeid 
med Deichmanske bibliotek at dere må flytte til 
Oslo?

Ramus: Sannsynligvis. Jeg håper det. Jeg har 
bodd her i ett år før, men det er 12 år siden. 
Og jeg likte meg godt i Oslo. Jeg gjorde faktisk 
hovedoppgaven min på Vestbanetomta, da jeg tok 
Master-studiet i arkitektur ved Harvard. Så dette 
er som å bli ønsket velkommen hjem igjen. 

Ingen dårlig tilbakevending til Oslo, det der. 
Vi tar neppe feil om vi spår at diskusjonene 
mellom O.M.A./Space Group og Deichmanske bi-
bliotek, vil være noe av det mest spennende 
som foregår innen bibliotekpolitikk i Norge i de 
nærmeste åra. Så spørs det hvor inkluderende 
disse partene er overfor omverden, og hvor mye 
omverden interesserer seg for bibliotekutviklinga 
i hovedstaden. 

�
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YS mener det er visse 
kjerneområder som 
overhodet ikke bør 
være gjenstand for 
privatisering, bl.a. 
h e l s e v e s e n e t , 
utdanning, forsvaret og 
ansvaret for lov og 
orden. 

Regjeringen er nå inne 
i en periode der temaet 
gjennomgående synes 
å være privatisering 
for prinsippets skyld. 
Den grunnleggende 

ideologien som ligger bak dette, en nærmest 
naiv tro på at alt som eies og drives av 
private aktører er rimeligere, mer effektivt 
og for skattebetalerne mer fornuftig enn i 
tilsvarende drift i offentlig regi, har nå også nådd 
finansieringen av utdanning i Norge. Og det vil 
trolig ikke være siste utspill om privatisering. 

YS stiller seg derfor undrende til at en utredning 
om privatisering av Statens lånekasse for 
utdanning i det hele tatt er blitt et aktuelt 
tema. Tidspunktet er også valgt med omhu, midt 
i sommerferien, for å unngå mest mulig politisk 
bråk. 

Like muligheter og rett til utdanning for 
alle forutsetter et offentlig ansvar for denne 

YS tar avstand fra utredning om 
privatisering av Lånekassa
Lisbeth Eliasson, 2. nestleder i YS

utdanningen. Slik er det også. Likeledes, en 
finansiering som understøtter denne retten må 
også foregå i offentlig regi. Dersom studentene 
skal tilbys lånebetingelser som er forutsigbare 
krever dette en politisk fastsettelse og kontroll 
av rente og lånevilkår for øvrig. Dette kan ikke 
overlates til markedskreftenes frie spill. Derfor 
er det ganske innlysende at Lånekassen fortsatt 
må være statlig. Hvordan ville for eksempel 
lånevilkårene blitt påvirket under børskrakket 
den siste tiden, dersom Lånekassen hadde vært en 
privat institusjon, med en stor del av porteføljen 
plassert i aksjer, og en tilsvarende svekkelse 
institusjonens økonomiske base? 

Hva får Regjeringen til å tro at privat drift 
av Lånekassen skulle være mer effektivt og         
dermed rimeligere enn slik det drives i dag?   
Staten måtte uansett f eks gjennom 
konsesjonsvilkår fastsette rammevilkårene for 
driften av Lånekassen, herunder en 
inntektsmålsetting. Hvilke andre muligheter 
enn å forverre lånevilkårene for kundene har 
institusjonen til rådighet dersom inn-
lånskostnadene eller andre kostnader øker, eller 
dersom egenkapitalsituasjonen forverres? 

Etter YS’ oppfatning fungerer Lånekassen, som 
det reguleringssystem det er for utdannings-   
lån, rimelig godt. Behovet for privat eierskap              
eller drift er således ikke til stede. Stopp 
utredningen umiddelbart, den har knapt 
akademisk interesse.  

YS krever at også kommunale myndigheter følger 
opp avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). 
Et av målene med IA-avtalen er å få flere 
arbeidstakere med redusert funksjonsevne inn i 
arbeidslivet. Aftenposten kunne i slutten av juni 
avsløre at Oslo kommune ikke har en entydig 

Oslo - en diskriminerende 
arbeidsgiver?

politikk for å få uføre inn i arbeidslivet. - Det 
er svært beklagelig dersom det er riktig at Oslo 
kommune, som en av Norges største arbeidsgivere, 
ikke følger opp IA-avtalen og legger til rette 
også for funksjonshemmede i arbeidslivet, sier 
YS-nestleder Dag Arne Kristensen. 
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Goro Aarseth, BF-gruppa på Deichmanske bibliotek

En plass for framtiden: Bibliotekbygg i det 21. århundre (Del 2):

Arkitektene må gi plass til 
mange ulike brukermiljøer 

Alle de nordiske hovedstedene diskuterer nå bygging av et nytt bibliotek 
plassert sentralt i byene. Alexandria bidrar også til debatt om bibliotek-
arkitektur. På  idylliske Hanaholmen utenfor Helsingfors ble det i juni 
arrangert en større konferanse om bibliotekbygg i det 21. århundre. Blant de 
170 deltakerne fra 30 land, var også Norge godt representert, ikke minst fra 
Oslo og Deichmanske bibliotek. De er som kjent i gang med å planlegge et 
stort, spennende og nytt hovedbibliotek på Vestbanetomten.  Päivi Särkelä, 
Stine Raaden og Goro Aarseth, trioen som leder BF-gruppa på Deichman, skrev 
om konferansen  i forrige nummer. Her kommer annen og siste del, forfattet 
av Goro Aarseth.

Arkitekt Francine M. J. Houben, 
partner i Mecanoo Architects og 
professor ved University of Technology 
in Delft, Nederland

Det siste innlegget på konferansens første dag, 
var et høydepunkt og en rundreise i Francine 
Houbens arkitekturverden. Hun viste powerpoint-
bilder av fantastiske bygninger hun og Mecanoo 
Architects (http://www.mecanoo.nl) har tegnet, før 
hun avsluttet med det største prosjektet deres; 
hovedbiblioteket ved Univeristy of Technology in 
Delft (http://www.library.tudelft.nl/), en spektakulær 
bygning av gress og glass.

Houben innledet med  å si at biblioteket både er hus, 
skole, kapell, teater, museum og kontor. Hun la frem 
sine tanker om disse bygningenes ulike funksjoner 
og viste sine arkitektoniske løsninger for dem, før 
hun forsøksvis inkorporerte dette tankegodset i 
biblioteket i Delft. Til tross for dette spennende 
utgangspunktet, viste det seg at hun hadde et 
ganske tradisjonelt og ensidig syn på hva et bi-
bliotek kan være. Tittelen på Houbens innlegg var 
”The Library of Innovation and the Timeless in 
Architecture”. Som arkitekt var hun lite opptatt av 
at biblioteket i uoverskuelig fremtid vil være i fysisk 
og innholdsmessig forandring. Hun la derimot stor 
vekt på estetikk, lys, atmosfære, kontemplasjon 
og viktigheten av at ikke alle bøkene stues bort 
i universitetsbibliotekets magasiner, men er synlig 
til stede i biblioteket.

Innlegget hennes tok pusten fra forsamlingen, 
men mange kritiske røster kunne høres i 
korridordiskusjonene etterpå. Houben viste med 
all mulig tydlighet at det er langt mellom mange 
bibliotekarers forestillinger om alt et bibliotek 
skal innholde av aktiviteter og muligheter, og 
bibliotekets tidløse, arkitektoniske ”sjel” i 
arkitektens idéverden. 

Houben sa imidlertid at en virkelig god arkitekt 
samarbeider tett med oppdragsgiveren i utformingen 
av det fysiske miljøet, og at arkitektens oppgave er 
å finne gode og praktiske løsninger som samtidig 
ivaretar estetiske krav og en helhetlig idé.

Bibliotekdirektørene Inga Lunden, 
Stockholms stadsbibliotek, 
Liv Sæteren, Deichmanske bibliotek 
og Børge Sørensen Københavns 
Kommunes Biblioteker

Andre seminardag opprant under tittelen ”Three 
Nordic Capitals remodel their Libraries”, der 
biblioteksjefene i Stockholm, Oslo og København 
kom til orde. I Stockholm ønsker man seg et moderne 
bibliotek. Siden 1928 har biblioteket holdt til i 
en arkitektonisk perle tegnet av Gunnar Asplund. 
Besøkstallet på 1 million mennesker i året kunnet 
vært doblet i en mer moderne og hensiktsmessig 
bygning. Biblioteket er i likhet med Deichmanske 
bibliotek vanskelig tilgjengelig (mange trapper), og 
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kan ikke møte dagens og framtidens behov når det 
gjelder kommunikasjon, utstillinger, møteplasser, 
arbeidsplasser etc. Asplundhuset er verneverdig, og 
uaktuelt å flytte ut av, men mulighetene for en ny 
bibliotekbygning i tilknytning til, eller ved siden 
av den eksisterende, skal utredes. Lunden hadde 
invitert to svenske politikere til seminaret. Disse 
kalte hun avslutningsvis opp på podiet for å avgi 
løfte om at utbyggingen skal bli noe av.

Liv Sæteren representerte det heldigste nordiske 
biblioteket i denne sammenhengen. Etter 10 års 
debatt får Oslo endelig et nytt hovedbibliotek       
på 20 000 kvadratmeter i Vestbanekvartalet.           
Det vi ikke visste under konferansen, var 
at nederlandske OMA - Office for Metropolitan 
Architecture – skulle vinne arkitektkonkurransen 
(http://www.deich.folkebibl.no/nyedeich/index.html). 
Liv Sæteren fortalte at hun har jobbet med 25 
ulike lokaliseringer av biblioteket i denne perioden. 
Fremføringen hennes var enkel og effektfull; tre 
selvtegnede lysark med gårsdagens, dagens og 
fremtidens bibliotektypologi. Før sto bøkene i 
bur, og besøkende måtte be bibliotekaren om en 
bestemt bok. Dagens ordning med åpne hyller er en 
levning fra begynnelsen av 1900-tallet da Haakon 
Nyhuus revolusjonerte bibliotekvesenet. Selv om 
informasjonsteknologien har gjort sitt inntog, 
har det ikke skjedd noen vesentlig forandring i 
bibliotektypologien siden dengang. Liv Sæteren sa 
at vi tidligere under seminaret hadde fått servert 

denne bibliotektypologiens verdighet og alvor, - et 
sleivspark til kveldens siste taler Francine Houben. 
Vi trenger en ny bibliotektypologi for fremtiden 
der mange ulike brukermiljøer får plass! Dette blir 
arkitektenes utfordring, men gode arkitekter kan 
dette, avsluttet hun.

Københavns biblioteksjef Børge Sørensen fortalte at 
hovedbiblioteket i København aldri har hatt en egen 
bygning tegnet for bibliotekformål. Hovedbiblioteket 
flyttet inn i et gammelt varemagasin i sentrum 
av byen i1993. Bruken av biblioteket økte drastisk 
med flyttingen, og biblioteket har nå blitt for 
lite. København ønsker seg derfor, forståelig nok, 
en nytegnet egen bibliotekbygning. To steder 
i sentrum av byen har vært diskutert, men 
begge er kontroversielle. Bibliotekplanene har 
støtte i kommunen, men både lokaliseringen og 
finansieringen er et problem. Diskusjonene med 
Rådhuset er planlagt å være ferdige mot slutten av 
året. Målet er å utlyse en arkitektkonkurranse i 2003 
og 2004, og åpne et nytt hovedbibliotek i 2008.

Bibliotekdirektør Birgitta Aurén, 
Vasa stadsbibliotek, Finland

Birgitta Aurén presenterte og viste bilder av                 
nye Vasa stadsbibliotek (http://lib.vaasa.fi/sivu/
indexs.htm). Biblioteket så ganske sterilt og 

modernistisk ut,  men  
valget av miljøvennlige 
materialer var positivt.   Det 
var utstyrt med mange  
pc’er, men virket ellers 
ganske tradisjonelt. 
Biblioteket  har basert seg 
på Linux, gratis software 
som er       lett tilgjengelig 
for alle.    Et operativ-
system som,   med Auréns 
ord, derfor er kompatibelt        
med ideen om 
folkebibliotek.

Det mest radikale som           
er gjort her, er at man 
har gått bort fra den 
tradisjonelle klas-
sifiseringen av materialet 
på hyllene og over til 
temainndeling, uten at     
det kan sies å være         
særlig nytt. Man har også 
satset på teamorgani-  
sering som skal gi mulighet 
for å øke bibliote-       
karenes spesialisering,       
og kvaliteten på tjenestene 
til brukerne. Biblioteket  
har også selvbetjent           
inn- og utlevering av 
materiale.

Liv Sæteren var en av innlederne under seminaret i Finland: - Selv om 
informasjonsteknologien har gjort sitt inntog, har det ikke skjedd noen 
vesentlig forandring i bibliotektypologien siden Haakon Nyhuus revolusjonerte 
bibliotekvesenet for hundre år siden. Vi trenger en ny bibliotektypologi for 
fremtiden der mange ulike brukermiljøer får plass! Dette blir arkitektenes 
utfordring, men gode arkitekter kan dette, hevdet hun. Her ses Liv under et 
annet arrangement på forsommeren, der barn i Oslo la fram sine visjoner for 
nye Deichman. (Foto: E. Bergan)

�
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Eksempler på 
temaområdene 

biblioteket er inndelt 
etter er: Samfunn og 
økonomi, Nyhets-
avdeling (med nett- 
aviser og TV), Skjønn-
litteratur, lingvistikk   
og litteratur-historie, 
Land og kulturer (som 
omfatter historie, 
geografi, turisme, 
filosofi og psykologi), 
Naturvitenskap og 

teknologi, Musikk og kunst (som inneholder 
arkitektur, skulptur, fotografi, film, kunstindustri, 
teater og dans). Biblioteket låner også ut 
kunstverk. 

Temaområdet ”Borger-info” er en kommunal og 
statlig opplysningstjeneste og ”Datero” skal gjøre 
informasjonsteknologi tilgjengelig for brukere med 
spesielle behov. Biblioteket har dessuten et 
bibliotekmuseum av nasjonal karakter fordi Finlands 
folkebibliotektradisjon har sine røtter i Vaasa. 

Bibliotekdirektør Paolo Messina, 
Turin City Library, Italia

Torino er den første italienske by som har 
organisert en internasjonal arkitektkonkurranse 
for et sentralt folkebibliotek. Faktisk vil det 
nye folkebiblioteket bli det første ordentlige 
folkebibliotek i Italia. 

Det typiske italienske folkebibliotek minner mest 
om et universitetsbibliotek med verdifulle bøker 
og manuskripter, hyller som ikke er åpne for 
publikum, store lesesaler og brukere som for det 
meste består av studenter og forskere.

Tittelen på Paolo Messinas innlegg var derfor ”The 
Building Changes the Image of the Library”. Et 
sentralt beliggende bølgelignende glassbygg på 
27 000 kvadratmeter, skal forandre italienernes 
syn på hva et folkebibliotek kan være. Vinneren 
av arkitektkonkurransen heter Mario Bellini, 
fra Milano. Biblioteket vil være en del av et 
kultursenter med innendørs og utendørs teater, 
utenlandske kulturinstitutter, restaurant, 
kommersielle tjenester og panoramaterrasse. 

Et av bibliotekets viktigste mål er å være åpent 
og tilgjengelig, også for de som vanligvis ikke 
oppsøker biblioteket. Man vil legge spesiell vekt 
på at mennesker fra alle kulturer skal føle 
seg hjemme her, bl.a. ved valg av møbler og 
detaljer. Reolene skal bare være 1,6 meter høye 
slik at rullestolbrukere skal kunne nå bøkene 
på øverste hylle. Biblioteket vil fremstå som 
et moderne folkebibliotek med ny teknologi og 
multimediafasiliteter.

Library Service Director Assumpta Bailac, 
Barcelona Provincial Council, Spania

I Catalonia er folkebibliotekenes historie bare 
ca. ti år gammel. Under tittelen ”Users Change 
the Libraries” fortalte Assumpta Bailac om den 
rivende utviklingen bibliotekene i Barcelona har 
gjennomgått i løpet av denne tiden. Foredragets 
lengde og detaljrikdom ødela dessverre en del for 
det faktum at Barcelona i løpet av ti år har stablet 
på bena et nettverk av bibliotektjenester som USA 
og Nord Europa har brukt et århundre på å bygge 
opp.

En sentral bibliotektjeneste har stått for 
bibliotekutviklingen i provinsen. 
Bibliotektjenesten agerer som et rådgivende organ 
for bystyrene som etablerer og vedlikeholder 
bibliotekene, og sørger for at de påtar seg 
dette ansvaret. Bibliotektjenesten satte opp 
prioriteringer og standarder. Det ble gitt tilskudd til 
utbygging og fasiliteter, tilskudd og rådgivning for 
grunnleggende bokstammer og 
informasjonsteknologi. Gradvis har bibliotekene 
trukket til seg nye brukere og fått økt politisk 
støtte. Bibliotektjenesten har etter hvert kunnet 
bevege seg bort fra felles standarder til programmer 
som identifiserer lokale behov. Bibliotekene har 
fått nye tjenester og mer plass, og premissene man 
hadde i utgangspunktet er modne for forandring. 
Mange av disse forandringene har sammenheng 
med ”nye” bibliotekfunksjoner. Mer plass og nye 
hjelpemidler er påkrevd for å tilfredsstille ulike 
brukere med forskjellige behov. 

I dag består nettverket i Barcelona av 145 
folkebibliotek og 8 bokmobiler. Alle bibliotekene 
har Internett til publikum. Brukerundersøkelser 
viser at lokalene er høyt verdsatt. De blir betraktet 
som forholdsvis store, godt opplyst og hyggelige, 
men mange mangler fortsatt kvadratmeter. Det er 
imidlertid ønske om å kunne skille av rom etter 
type bibliotekbruk, et stille sted for arbeid og 
et annet for samtale. Bailac ga på denne måten 
seminartittelen ”A Space for the Future” en konkret 
betydning.

Bibliotekdirektør Viljem Leban, 
Tolmin City Library, Slovenia

”Think New Library!” The Birth of the New Library 
Concept in Former Eastern Europe” var tittelen 
på det siste foredraget vi fikk med oss. Viljem 
Leban innledet med å vise oss Slovenia på kartet 
og kommentere at landet ser ut som ”a running 
chicken”. Slovenia har vært uavhengig siden 1991, 
og er i dag et demokrati med 60 folkebibliotek. 
Leban ga oss først sin versjon av hva han syntes 
et bibliotek er og skal være, nemlig et sted der 
mennesker:

Det er en utfordring 
for arkitekter å gi 
nye bibliotekbygg 
et uttrykk som 
går ut over oppbe- 
varingsapektet. Og 
om arkitektene 
makter det, kan det 
være problematisk 
for bibliotekarene å 
unngå hylle-preget. 
Her fra Töölö bibli-
otek i Finland, et 
nytt og spennende 
bygg for tredve år 
siden. (Foto: Jussi 
Tiainen)

�

� (Forts. side 20)
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Betydelig kunnskap om bibliotek         

Solid faglig plassering i miljøet        

Nær kontakt med forlagsbransjen 

En del av Bibliotekenes Hus        

Betydningsfull partner i planleggingsfasen      

Pålitelig rådgiver       

Skreddersydde løsninger for ALLE bibliotek    

Annet:________________________________
ta

m
ta

m

Nærmere 2000 bibliotek i Norge har valgt  Bibliotekenes IT-senter som
leverandør av IT-system... Vet du hvorfor?
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�(Forts. fra side 18) - har anledning til å møte andre idéer og 
  overbevisninger
- kommuniserer med hverandre
- utvider sin mentale horisont
- nyter livet!
- hører, leser, studerer, diskuterer...

Til dette trenger vi plass til:
 
- overføring av informasjon
- samlinger
- sosialt møtested - et knutepunkt i samfunnet

Deretter fikk vi se en rekke eksempler på 
renoverte og nybygde bibliotek i Slovenia, og 
det var virkelig mange fine og inspirerende 
eksempler både eksteriør- og interiørmessig. Vi 
fikk se et gammelt bibliotek og et nytt, et 
info-hjørne på en jernbanestasjon i Ljubljana, 
Ljubljana City Library (som har egen 
tegneserieavdeling), det dyreste biblioteket 
(utvidelse av et gammelt bibliotek), en filial 

av Tolmin City Library og et lite pre-natalt 
temaorganisert bibliotek til slutt.

Etter dette foredraget måtte BFs delegasjon dessverre 
dra fra konferansen for å rekke flyet hjem. Men 
vi dro i god stemning etter det siste, inspirerende 
innlegget. Vi gikk glipp av to foredrag, det ene 
av Anne Cunningham, London Public Libraries, som 
snakket om at folkebibliotekene i London skal stenges 
og erstattes med radikale nye ”Idea stores”. Det 
andre av direktør Dr. Alfred Pfoser, Public Libraries 
Vienna, som snakket om det nye hovedbiblioteket 
i Wien. Sistnevntes innlegg kan dere lese på 
konferansens egen nettside: http://www.lib.hel.fi/
conf02/. En presentasjon av ”Idea Store”- konseptet i 
London  kommer nok også etterhvert her.  

En del av konferanseinnleggene er nå publisert 
på denne adressen:

http://www.lib.hel.fi/conf02/

“Oppgjør i endringens 
tegn” er overskriften 
forbundsleder Monica 
Deildok bruker i sin 
leder i  “Bibliotekaren 
nr.6/2002. Årets 
tariffoppgjør er på 
mange måter et 
lønnsmessig løft for 
bibliotekarene. Det 
gleder vi oss alle over, 
men  jeg er overrasket 

over at det ikke stilles spørsmålstegn ved en 
lønnspolitikk hvor alt skal avgjøres lokalt for 
ledere og delvis avdelingledere. 

Nå kan det reises innvendinger mot en slik 
problemstilling ved å si at det i praksis dreier 
seg om det generelle tillegget tilsvarende 6000 
kroner. Det er ikke det viktigste slik jeg ser det. 
Det viktigste er at resultatmåling, den enkeltes 
kommune økonomi som er innarbeidet i selve 
tariffavtalen. Hvis vi overfører det til den enkelte 

kommunes økonomi, så er virkeligheten slik at 
mange kommuner rett og slett ikke har økonomi 
til å etterkomme lederkravene. Den situasjonen 
må Bibliotekforbundet ta inn over seg ved de 
kommende lokale forhandlingene. Trenger en 
kommune å rekruttere og beholde viktig teknisk 
fagpersonale eller andre nøkkelgrupper, kan vi 
lett falle gjennom. 

Hvis en del biblioteksjefer ikke får gehør for 
sine krav i de lokale forhandlingene, kan vi få 
den situasjonen, at noen steder kan de tjene 
mindre enn bibliotekarer, andre steder 10-15000 
mer enn en bibliotekar med 10 års ansiennitet. 
Nå tror jeg Bibliotekarforbundet er klar over  
denne problemstillingen. Slik jeg ser det bør 
biblioteksjefer kreve 41000 mer i de lokale 
forhandlingene. 35000 som bibliotekarene fikk 
i de sentrale forhandlingene pluss det generelle 
tillegget. Det bør de også kreve , hvis de søker på 
nye stillinger. Jeg håper forbundslederen er enig 
i disse kravene. Eller hva mener du?  
 

Biblioteksjefer og årets 
tariffoppgjør
Svein Bendik Hansen, 
Biblioteksjef i Rygge kommune
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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 kontakt 
med oss!

Ledig stilling?

BF-kurs i august 2002
BF tilbyr nye kurs til medlemmer og tillitsvalgte. 
Årets tariffoppgjør har gitt nye avtaler, som på 
noen sektorer er ganske ulike de vi hadde før. Her 
er spennende muligheter, som best utnyttes når 
man kjenner avtaleverk og forhandlingsspill. Derfor 
tilbyr vi nå følgende kurspakke over 3 dager:

Dag 1:       Innføring i avtaleverket 
        (med tilpassa opplegg for hhv. 
        Staten, Oslo, KS og NAVO)
Dag 2 - 3:    Forhandlingsteknikk

Dette kursopplegget blir kjørt to ganger nå i 
august 2002, begge ganger i Oslo sentrum. 
Datoene er: 

* 21. - 23. august 2002
* 28. - 30. august 2002

Tilbudet er i første rekke for de som ønsker å delta 
på alle tre dager, men det er også mulig å melde 
seg på bare Dag 1 (Avtaleverket), eller bare Dag 2 
og 3 (Forhandlingsteknikk). Påmelding gjøres ved 
å sende epost til bf@bibforb.no eller ringe BFs 
sekretariat (22 17 04 95). Oppgi navn, adresse, 
fax og telefonnummer, hvilke dager og datoer du 
vil delta, og om du trenger hotellovernatting. 

Påmeldingsfrist er 12. august 2002.

Høgskolen i Bodø søker etter bibliotekar i 100% fast stilling
for snarlig tiltredelse.

Den som tilsettes skal inngå i team for publikumsrettede tjenester.
Avdelingsbibliotekar for publikumsrettede tjenester er nærmeste
overordnede. Den som tilsettes vil i tillegg til skranketjeneste og
fjernlån også delta i bibliotekets brukerveiledning og samarbeide
om bibliotekets hjemmesider med vevsjefen. Det er knyttet 5 års-
verk til avdelingen. Skrankevakter er fordelt på alle bibliotekarer
ved biblioteket. Biblioteket står foran flytting i 2003, og den
som tilsettes kan regne med varierte og spennende oppgaver.

Vi søker etter en fagutdannet bibliotekar med eksamen fra
Høgskolen i Oslo, avdeling for journalistikk-, bibliotek- og
informasjonsfag, eller tilsvarende. Den som ansettes bør ha gode
IT-kunnskaper og kjenne BIBSYS og bruk av eksterne databaser.
Søkere bør være opptatt av bibliotekets betydning for å skape
godt læringsmiljø. Gode samarbeidsevner og personlig egnethet
vektlegges.

Se fullstendig utlysing i Norsk lysingsblad 27. august 2002,
vår hjemmeside samt stepstone.no
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
hovedbibliotekar Lars Bauna eller avdelingsbibliotekar
Kjersti Svendsen, tlf. 75 51 73 70.

Søknad merket st.nr. 502, vedlagt kopi av
vitnemål og attester sendes Høgskolen i Bodø,
8049 Bodø innen 16. september 2002.

Bibliotekar
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8049 Bodø
Tlf. 75 51 72 00
Faks: 75 51 74 57
http://www.hibo.no

Etter å ha jaget målbevisst etter en løsning på spørsmålet om 
hovedorganisasjonstilknytning i ganske nøyaktig ett år, har 
sentralstyret i Utdannings- og høyskoleutdannedes forbund (UHF) 
vedtatt å gå for opptak i YS. Veien har vært lang og komplisert, 
uttaler forbundets leder Alfred Sørbø, og legger til at løpet for 
å finne den beste løsningen for organisasjonen, nå har kommet 
til mål. Etter at AF ble nedlagt i fjor sommer, har UHF arbeidet 
målbevisst for å finne en ny hovedorganisasjonstilknytning. Selv 
om forbundet har brukt mye tid og energi på å komme dit de står 
i dag, har et YS-medlemskap vært et tema som har vært hyppig 
oppe til diskusjon i organisasjonen. 

- Vi ser for oss en rekke positive konsekvenser ved at vi går inn i 
YS, understreker Alfred Sørbø. Forbundslederen peker på at dette 
både vil sikre forhandlingsrett for medlemmene i statlig sektor, 
og at UHF har noe positivt å ta med seg inn i YS. Situasjonen er 
altså at dette er noe som begge parter vil tjene på. - Faktisk er 
det slik at UHF blir den eneste samleforeningen for akademikere 
utenfor LO. Det at vi nå går inn i YS er både positivt for oss, og 
fører også til at det blir et slikt tilbud inn under YS-paraplyen. 
Forbundslederen vil heller ikke underslå at UHF blir et reelt 
organisasjonstilbud for de sykepleiere, lærere og politi, som ikke 
finner seg til rette i de eksisterende profesjonsorganisasjoner. 
Organisasjonen har slike medlemmer i dag. Med et medlemskap 
i YS kan vi gå sterkere ut med dette som et tilbud. Et annet 
interessant punkt som forbundslederen vil fokusere på er at UHF 
nå vil få forhandlingsrett i privat sektor. Til nå har det vært 
svært begrenset hvilket tilbud UHF har kunnet gi medlemmene 
i privat sektor. Som en YS-organisasjon, får forbundet full 
forhandlingsrett og kan ivareta disse medlemmene langt bedre.

YS-leder Randi Bjørgen er selvsagt positiv til at valget falt på 
YS. - Utdannings- og høyskoleutdannedes forbund er ytterligere 
en av organisasjonene i rest-AF som søker medlemskap i en 
ny hovedorganisasjon. UHF har vurdert flere alternativer, og 
jeg er selvsagt glad for at valget falt på YS. Jeg tror at 
forbundet og medlemmene vil finne seg godt til rette hos oss, 
sier YS-leder Randi Bjørgen. Universitet- og høyskoleutdannedes 
Forbund (UHF) organiserer ansatte med minimum 3-årig godkjent 
utdanning fra høyskole og/eller universitet (60 vekttall). 
Forbundet organiserer medlemmer som er ansatt i alle sektorer. 
UHF hadde ved siste årsskifte ca. 2000 medlemmer. 

UHF søker 
medlemskap i YS
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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?
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Bestill nå: Tlf: 22 05 95 72 Fax: 22 05 95 87
e-post: abonnement@klassekampen.no

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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ABC for tillitsvalgte

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

www.bibforb.no

Hovedtariffavtalene, hovedavtalene, lønns-
tabeller, sjekkliste ved lokale forhandlin-
ger, 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.

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. 

KONGOBØLGE!
KONGELIG SLAVELEIR er tre bøker i ett:
• Edmund D. Morels oppsiktsvekkende avsløringer av kong Leopold IIs

terrorregime. På engelsk i 1906. Nå for første gang på norsk – like frisk
og uhyggelig lesing i dag.

• Fotoreportasje: 32 sider med øyenvitneskildringer gjennom kameralinsen.
• Syphilia Morgenstiernes gripende og lesverdige beretning om bl.a. de

norske Kongofarerne. Nyskriving av norsk historie!
• Sjekk www.frittogvilt.no/kongeligslaveleir for oppdatering på presse-

omtaler, nye innspill om temaet, flere fotos og flere norske Kongofarere!
Kr. 298,-  ISBN: 82-91301-05-0

KONGELIG SLAVELEIR: Innbundet, med 75 historiske bilder!

Studietur til 
Alexandria?

BF organiserer studieturer til Egypt for 
bibliotekfolk. To turer i oktober 2002 er 
allerede fulltegnet. Flere turer vurderes. 
Er du interessert? Eller har du spørsmål 
om dette? 

Ta kontakt med redaktør Erling Bergan, 
som organiserer turene. Telefonnummer 
og epostadresse til ham finner du på side 
2 i dette bladet.
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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.
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0187 Oslo

““Genealogists would be bearable if they wouldn’t tell you about it, but they do. We gladly order microfilm, request 
copies on ILL , and show them our resources. We don’t want to hear about their famous ancestors, neither Cabots nor 
Lowells, nor Bonnie Prince Charlie, nor the last man hanged for horse stealing in Georgia. If genealogists could only 
understand this, librarians would be happier people.” 

Kathleen Stipek, Alachua County Library District, Florida, USA
i “Public Libraries”, i nr 2/2002.


