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Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

Ettervirkningene av hovedoppgjøret i vår har på langt nær roet seg, alle misforståelser som følge av ny 
lønnsdannelse og ny lønn er på ingen måte brakt i orden, og nå nærmer vi oss raskt lokale forhandlin-
ger. På henvendelsene via mail og telefon som kommer til sekretariatet i disse dager - og det er ganske 
mange av dem - forstår vi at Bibliotekarforbundets medlemmer og tillitsvalgte på en beundringsverdig 
måte beholder roen, og forholder seg til en del arbeidsgiveres nevrotiske anfall og innfall på en edruelig, 
skeptisk og sunn måte. Det setter jeg og resten av den lille staben i Lakkegata 21 stor pris på.

Men telefonene kimer og det skjønner vi godt, for dette er ikke enkelt.

I Oslo kommune har man ikke foretatt de store systemmessige endringene. Oslo beholder lønnstabellen 
og lønnsrammene. Tilsynelatende meget enkelt. Men så er det bare det, at direkteplasserte stillingsko-
der har fått asiennittetsstige og nytt lønnsrammenummer, og at tabellen er justert med 7 lønnstrinn, 
slik at gamle lønnstrinn 8 nå er nye lønnstrinn 1, med det resultat at alle som har greid å finne sitt nye 
lønnstrinn må trekke fra 7, og deretter forsøke å finne det nye lønnstrinnet i ny tabell for å finne det 
innarbeidede generelle tillegget.
Ikke enkelt allikevel.

I NAVO er alt nytt, og alle stillinger skal innplasseres i et nytt lønnssystem som likner svært på KS sitt kapit-
tel 4. Systemet er bygd opp med utgangspunkt i krav til utdanning, og er i utgangspunktet ikke vanskelig. 
Det er konverteringen til nytt system som kan volde problemer. I NAVO forholder organisasjonene seg til 
en ny og uvant arbeidsgiver som legger stor vekt på lokale løsninger. Det har for eksempel vært umulig å 
få fastsatt sentrale frister for gjennomføring av lokale forhandlinger, hvilket betyr at det enkelte foretak 
selv tøffer av gårde i sitt eget tempo. God grunn for tillitsvalgte ved Helseforetakene til å være meget 
observante, for her er det i skrivende stund ingen som vet hva som vil skje når og hvor.

I HSH-området starter de sentrale forhandlingene i disse dager, og her ligger en inndeling i nye områder 
i bunnen for forhandlingene. Et greit utgangspunkt dersom det hadde vært mulig å få klarhet i hvilke virk-
somheter som tilhørte hvilket område. Vi har blitt lovet at dette skal bringes på det rene før forhandlingene 
starter. Det ville vært å håpe.

Kommunesektoren er den store arena for forvirring i disse dager. Et nytt lønnssystem inndelt i to kapitler 
og tre runder med lokale forhandlinger. Meklingsresultatet er tindrende tydelig, men en smule komplisert, 
og enkelte kommuner har utvist store problemer med å lese og tolke resultatet. Første problem har vært å 
plassere ansatte i riktig kapittel. Noe som har ført til at de lokale tillitsvalgte og enkeltmedlemmer er blitt 
bedt om å plassere seg selv. Slikt blir man selvfølgelig usikker av! Og som om ikke det var nok, har et parts-
sammensatt utvalg sittet sammen i fellesferien og slått sammen stillingskoder en masse, med det resultat 
at når man først hadde forstått resultatet av hovedoppgjøret, og greid å plassere seg selv og sine kolleger i 
riktig kapitler, så ble stillingskodene feil fordi de imellomtiden var ”ryddet” og endret til det ugjenkjenne-
lige!

Ikke rart at folk må ringe sekretariatet.

Staten skiller seg ut fra resten av kostebinderiet med et eksemplarisk ryddig resultat og tilnærmelsesvis 
normal hvilepuls. Her er det en stor pott til lokal forhandlinger i år, og prosedyrene for gjennomføring av 
disse ser stort sett ut til å bli som tidligere år. Staten har skilt seg ut under hele dette oppgjøret. Det var jo 
også det eneste tariffområde som greide å forhandle seg til et resultat, og ikke måtte innom meklingsman-
nen.

Bakteppe i de øvrige områdene er som sagt heller broket. Jeg har med vilje overdrevet kaos-faktoren noe, for 
dette har vi kontroll på, - men veldig enkelt er det ikke.

Dette nummer inneholder mye informasjon om innplassering, stillingskodeopprydning og lokale forhand-
linger. Vi vil informere så grundig og hurtig vi kan utover denne høsten, og må be om at dere følge nøye med 
på websidene. Det er bare positivt med telefoner og mailer til sekretariatet, så ta kontakt når det dukker opp 
situasjoner som krever oppklaring.

Til slutt må jeg få minne om at endringene som skaper forvirring og uro i disse dager er like store for alle, 
både andre arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgivere. �
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Monica Deildok, Forbundsleder

I dette ganske forvirrende bilde er det viktig å 
huske på at det er forvirrende for alle, informasjon 
og feilinformasjon florerer og det er tilløp til kaos 
enkelte steder. Denne situasjonen favoriserer selv-
følgelig de som klarer å skille ut riktig informasjon 
fra feil, som kan vurdere kilder og sile dem, som 
kan sette seg inn i nye systemer og forstå dem, som 

kan nyttiggjøre seg informasjon raskt og evner å 
formidle den videre, som aktivt søker riktig infor-
masjon og som vet hvor denne er å finne.

I dette ganske forvirrende bildet er det å være bi-
bliotekar et klart konkurransefortrinn. 

Vi har fått mange spørsmål fra medlemmer på kom-
munal sektor, om hvilket kapittel deres stilling skal 
innplasseres i. Kapittel 4 eller kapittel 5? Er det au-
tomatikk i dette eller kan jeg velge? 

Våre medlemmer har som regel lest og oppfattet 
spørsmålet om innplassering riktig, men kan bli i 
tvil i møte med en arbeidsgiver som ikke har lest 
eller forstått avtalen skikkelig. 

Den automatiske innplasseringen i nye kapitler skal 
for Bibliotekarforbundets medlemmer være:

Bibliotekar, Bibliotekar I, 
Konsulent:              Kapittel 4

Avdelingsleder, Biblioteksjef, 
Fylkesbiblioteksjef, Distrikts-
bibliotekar, Saksbehandler:            Kapittel 5

Vi minner om at denne innplasseringen gjelder Bi-
bliotekarforbundets medlemmer. Vær oppmerksom 

på at medlemmer av andre forbund kan ha andre 
plasseringer. Når det gjelder uorganiserte arbeids-
takere (ansatt før 1. mai i år), innplasseres disse 
i stillingskoder enten i kapittel 4 eller kapittel 5 
avhengig av i hvilket kapittel flertallet av stil-
lingsinnehaverne i stillingskodene befinner seg lo-
kalt.

BF kan forhandle om individuell overføring av en-
keltmedlemmer fra det ene kapitlet til det andre. 
Slike forhandlinger skal gjennomføres innen utløpet 
av de lokale forhandlingene. Dersom det for noen 
skulle være ønskelig med overføring, anbefaler vi 
at det blir lagt inn krav på slik individuell overfø-
ring så snart som mulig. Vær oppmerksom på at for 
stillingene Bibliotekar og Bibliotekar I er det ingen 
mulighet for overføring, disse stillingene må være i 
kapittel 4.

KS har sendt et rundskriv til alle kommunene der 
disse forholdene er forklart. Det er også lagt ut på net-
tet: http://www.ks.no/Article.asp?ArticleID=7475. 

Innplassering i kapittel 4 og 5

�

Bibliotekarforbundets medlemsregister viser at vi 
pr 15. august 2002 i alt har 1140 medlemmer. Dette 
er en økning på 5 % siste året. Medlemmene i BF be-
står nå av 973 yrkesaktive, 69 studenter og 98 ikke 
yrkesaktive. Det er spesielt antall studentmedlem-
mer og ikke yrkesaktive som har steget, et tegn på 
at BF både rekrutterer godt blant de unge og har 
medlemmer som blir i forbundet som pensjonister. 

Av de 1140 medlemmene i BF, er det nå 85 i staten, 

99 i Oslo kommune, 30 i NAVO og 735 i KS-sektoren. 
24 medlemmer er i privat sektor, NHO, HSH og APO. 

Medlemstallet i staten har vært stabilt for BF gjen-
nom det siste året, og ligger ca. 10 % over hva det 
var for to år siden. På kommunal sektor har sykehus-
reformen ført en del medlemmer over til NAVO, som 
har vokst sterkt det siste året. Antall medlemmer i 
privat sektor er lavt, men svakt stigende. 

Stadig fl ere medlemmer i BF
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Ytringsfrihet i Stavanger

Kapittel 02, Stavanger internasjonale 
festival for litteratur og ytringsfri-
het, går av stabelen fra 11.- 15. sep-
tember. Årets tema er Image. Blant 
høydepunktene er et forrykende 
og tankevekkende standupshow 
med Omid Djalili under t ittelen 
Behind Enemy Lines, årets Kapittel-
forelesning av Tariq Ali under tittelen 
Clash of Fundamentalisms, og Dag 
Solstad som møter Harald Eia under 
vignetten Svingstol. 

Blindebøker 

Blinde og svaksynte må snart velge 
mellom høyere utdanning og skjønn-
litteratur, for staten vil ikke betale 
for begge deler, melder NRK. Norsk 
lyd- og blindeskriftbibliotek lager 
stadig fl ere og dyrere pensumbøker, 
på bekostning av romaner. Antall 
skjønnlitterære titler Norsk lyd- og 
blindeskriftbibliotek produserer har 
sunket til sammen 60 prosent, og 
dyrere pensumbøker har skylden.

YS krever større innsats 
fra NHO

NHO-leder Finn Bergesen tar nå 
til orde for et kriseforlik mellom 
arbeidslivets parter for å få bukt med 
økende arbeidsledighet og svekket 
konkurranseevne. YS-leder Randi 
Bjørgen stiller seg positiv til utspil-
let, men krever reell innsats også 
fra NHO - blant annet utfordrer hun 
NHO til å tenke nytt når det gjelder 
konsesjonskrav knyttet til avvikling 
og flytting av arbeidsplasser til 
utlandet.

Da Norges Bank satte opp renten 
t idligere i sommer var YS-leder 
Randi Bjørgen tidlig ute med en 
advarsel til Gjedrem. YS pekte på at 
renteøkningen ville bidra til svekket 
konkurranseevne og dermed utrygge 
arbeidsplasser. 

- Utviklingen vi ser nå er bekym-
ringsfull, men vi må likevel klare 

Sommeren hadde fremdeles et godt tak på hovedstaden da for-
bundsstyret samlet seg til sitt første møte etter ferien. Det ble 
ikke av de tyngste møtene, hverken i saksmengde eller når det 
gjaldt avgjørelser som skulle tas. Etter godkjenning av innkal-
ling, sakliste og referat fra forrige møte, var det tre greie ved-
takssaker og seks drøftingssaker. 

Styret skulle først klarere halv-
årsregnskapet for 2002. Orga-
nisasjonssekretær Thor Bjarne 
Stadshaug la fram en oversikt som 
viste at 47 % av årets budsjetterte 
inntekter var i boks, mens 41 % 
av de budsjetterte utgiftene var 
forbrukt. Så årsbudsjettet med en 
ramme på rundt 3,5 millioner kro-
ner er under god kontroll. 

Styret godkjente årsplan for Bi-
bliotekaren i 2003, lagt fram av 
redaktøren. Pris på annonser og 
abonnement ble vedtatt på samme 
nivå som de to foregående år, og 
en grundig tilbudsrunde for valg 
av trykkeri, endte med at vi fort-
setter med nåværende firma. 

Siste vedtakssak gjaldt et forslag 
om at BF initierer en prisutdeling 
for å høyne den offentlige profi-
len på hva bibliotekarer står for 
som yrkesgruppe. Dette fikk støtte fra styremedlemmene, som 
vil få et konkret forslag til behandling på neste møte.

Flere av drøftingssakene på styremøtet gjaldt stoff som du 
kan lese andre steder i dette bladet: stillingskodeopprydning, 
landsstyremøtet, kontakt med førsteårsstudenter på BIBIN og 
BFs kurs. I tillegg fikk forbundslederen en avklaring om hvor-
dan henvendelser om pengestøtte fra frivillige organisasjoner 
burde håndteres, og en runde på BFs opptreden under NBFs ut-
satte landsmøte i september. 

De vanlige referatsakene til slutt ga ingen overraskelser. For-
bundsledelsen og sekretariatet har fått et økt trykk av hen-
vendelser fra medlemmer og tilllitsvalgte etter årets oppgjør, 
men får besvart det aller meste. 

Erling Bergan, Redaktør

Forbundsstyremøte 
i august

Organisasjonssekretær 
Thor Bjarne Stadshaug la 
fram halvårsregnskapet 
for 2002 på styremøtet 
i august. (Foto: E. Ber-
gan)
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å holde hodet kaldt, sier YS-leder 
Randi Bjørgen og fortsetter - Utspil-
let til NHO om en felles innsats for å 
få bukt med en økende arbeidsledig-
het og svekket konkurranseevne er 
bra. Dette er helt i tråd med det YS 
tok opp i kontaktutvalget før lønns-
oppgjøret - hvor vi pekte på behovet 
for bevissthet rundt utviklingen i 
norsk økonomi og konkurranseutsatt 
nær ing. Jeg er imidlertid sterkt 
uenig i at lønnsoppgjøret alene har 
skylden for den situasjonen vi nå 
befi nner oss i.

YS peker på andre forhold som er 
viktige å få på plass for å sikre 
konkurranseutsatt industri og ar-
beidsplasser - skatte- og avgiftspoli-
tikken, statsbudsjettet og ikke minst 
konsesjonsvilkår for næringslivet. 
- Jeg er enig med NHO i at et for 
ekspansivt statsbudsjett er farlig 
for den økonomiske utviklingen. 
Langt mer enn lønnsoppgjøret, 
sier YS-lederen og retter en adva-
rende pekefinger t il Stor t inget. 
- Dette innebærer et stort ansvar til 
stortinget som skal vedta høstens 
budsjett. De må ta ansvar for å 
unngå overbudsjettering.

Bjørgen sukker også litt oppgitt over 
det manglende konsesjonsregelverket 
i Norge. - Tidligere hadde vi en 
konsesjonslov som ble avløst av en 
ervervslov - før den ble f jernet. 
Begrunnelsen var at loven aldr i 
ble brukt, men det var jo fordi 
politikeren var for feige, sier en 
oppgitt Bjørgen og avslutter: - Vi 
ser nå at virksomheter som Jordan 
fl ytter virksomhet ut av Norge. Ikke 
fordi de går med underskudd, men 
fordi eierne skal tjene enda mer. Jeg 
tror vi må få tilbake et regelverk som 
sikrer våre eksportarbeidsplasser, og 
lurer på om NHO er villig til å være 
med på en slik diskusjon som en del 
av en felles helhetlig innsats.
 

Positiv til støtteordning 
for innvandrere

Sveriges statsminister Göran Persson 
har lansert en ordning som skal gi 
statsstøtte til bedrifter som ansetter 

Monica Deildok, Forbundsleder

I løpet av sommeren har det i et utvalgsarbeid vært foretatt 
opprydding i stillingskoder i KS-sektoren. Dette fører til føl-
gende endringer for våre medlemmer:

Stillingskode 7027 Avdelingsleder Bibliotek
Stillingskode 7439 Biblioteksjef 
Stillingskode 6576 Fylkesbiblioteksjef 

Disse er slått sammen med en rekke andre lederkoder i kom-
munene og får ny stillingskode: 8451 LEDER. Rapporteringsbe-
nevnelsene skal fortsatt være Biblioteksjef og Avdelingsleder 
Bibliotek for disse to stillingene. Fylkesbiblioteksjefene får ny 
benevnelse: Biblioteksjef. 8451 LEDER er en stillingskode i ka-
pittel 5.

Stillingskode 6112 Distriktsbibliotekar 

Denne konverteres til stillingskode 8112 DISTRIKTSBIBLIOTE-
KAR, som er en stillingskode i kapittel 5. 

NB! Vær oppmerksom på at i stillingskode 7026 Bibliotekar er 
Distriktsbibliotekar ført opp under denne koden som sammen-
slått med denne, men dette gjelder IKKE for medlemmer i Bibli-
otekarforbundet, idet vi flyttet Distriktsbibliotekarene over i 
kapittel 5 i meklingen i våres. Bibliotekarforbundets Distrikts-
bibliotekarer skal altså fortsette å være Distriktsbibliotekarer 
med ny stillingskode 8112 

Stillingskode 7026 Bibliotekar 
Stillingskode 7593 Bibliotekar I 

Disse er slått sammen til 7026 BIBLIOTEKAR. Dette betyr at 
vi har mistet avansementskoden Bibliotekar I. Dette er Bi-
bliotekarforbundet naturligvis ikke fornøyd med. I realiteten 
skjedde dette allerede i meklingen i våres, da Bibliotekar og 
Bibliotekar I ble plassert i samme lønnsspenn, med det resultat 
at tariffavtalen ikke lenger rommet noen ulikhet i lønn mel-
lom disse stillingene. 7026 BIBLIOTEKAR er en stillingskode i 
kapittel 4.

BIBLIOTEKAR I kan fortsatt brukes som rapporteringsbenev-
nelse. Stillingsinnehavere i koden kan fortsette å kalle seg Bi-
bliotekar I, slik at de blir hetende 7026 BIBLIOTEKAR I.

Lokal pott pr 01.05.02 på 0,5% som skal være sluttført 
innen 01.10.02 er avsatt til å justere skjevheter som har 
oppstått som følge av det sentrale oppgjøret. Dette er 

Opprydding i stillings-
koder på KS-sektoren
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innvandrere. Tiltaket støttes av 
svensk LO, mens norsk LO og NHO 
er skeptiske. YS slutter opp om 
ordninger som stimulerer til at fl ere 
kan komme inn på arbeidsmarkedet - 
også innvandrere, og støtter derfor 
intensjonen i det svenske forslaget.

YS har vært en av pådriverne bak 
avtalen om Inkluderende Arbeidsliv 
(IA) som blant annet skal bidra til å 
få fl ere ut i arbeidslivet. Hovedorga-
nisasjonen er opptatt av å legge til 
rette for et fl eksibelt arbeidsmarked 
som sikrer lik adgang for dem som 
søker seg jobb. 

- Vi er opptatt av å bygge ned bar-
rierer slik at alle skal få delta i 
arbeidsmarkedet. Mange innvandrere 
sliter med å komme inn pga språk-
problemer, dermed er det svært gode 
hensikter som ligger bak det svenske 
forslaget, sier YS-leder Randi Bjørgen 
og fortsetter - IA-avtalen har ikke 
tatt hensyn til de utfordringene som 
innvandrerne møter. Når vi ser at 
dagens ordninger ikke er gode nok 
må vi se på helheten og være villige 
til å tørre å tenke nytt og prøve 
andre løsninger.

YS mener det er viktig at arbeids-
markedsordningen som svenskene 
har tatt til orde for, utformes slik 
at den ikke bidrar til A- og B-lag 
av ansatte.

- På samme måte som IA-avtalen 
åpner for å redusere arbeidsgiverav-
giften for erfarne medarbeidere, 
kan man se for seg en ordning som 
stimulerer til at innvandrere får 
innpass i arbeidsmarkedet, sier 
en engasjert Bjørgen og avslutter 
- Vi har et stramt arbeidsmarked, 
samtidig ser vi at mange innvandrere 
likevel ikke får jobb. Da er det 
dessverre ikke akseptabelt å lene seg 
tilbake og tviholde på løsninger som 
ikke fungerer godt nok.

Når IA-avtalen skal revideres neste 
år, vil YS ta til orde for at avtalen 
justeres slik at den også vil omfatte 
innvandrere, med tilsvarende løs-
ninger som avtalen i dag har for en 
rekke andre grupper.

en mulighet til å fremme 
krav på Bibliotekar I-med-
lemmer med begrunnelse 
i at deres spesialoppgaver, 
spesialkompetanse som var 
grunnlaget for innplasse-
ring i en avansementskode 
som Bibliotekar I fortsatt er 
gjeldene, mens den lønns-
messige kompensasjon for 
dette er i ferd med å bli 
spist opp av systemet, som 
følge av sammenslåingen.

Stillingskode 6559 Konsulent 
Stillingskode 6514 Førstekonsulent 

Disse er slått sammen til NY STILLINGSKODE 6559 KONSU-
LENT, som er en stillingskode i kapittel 4. Stillingsinnehavere 
i denne koden kan overføres individuelt til stillingskode 8531 
SAKSBEHANDLER i Kapittel 5, men det er ingen automatikk i 
denne overføringen. Den må foregå individuelt og sak for sak.

Stillingskode 7660 Saksbehandler I
Stillingskode 7402 Spesialkonsulent
Stillingskode 7680 Førstekonsulent 
Stillingskode 7531 Saksbehandler 

Disse er slått sammen til NY STILLINGSKODE 8531 SAKSBE-
HANDLER, som er en stillingskode i kapittel 5. 

NB! Det finnes også en Stillingskode 7531 : Saksbehandler som 
er en stillingskode i kapittel 4. For Bibliotekarforbundets med-
lemmer er det imidlertid stillingskoden 8531 - kapittel 5-koden 
- som skal benyttes, siden vi har akseptert kapittel 5. Overfø-
ring av våre medlemmer til stillingskode 8531 skal det være 
automatikk i ute i kommunene, men erfaringer viser at endel 
kommuner overlater til den enkelte arbeidstaker å innplassere 
seg, derfor må denne være klar over dette selv. Dersom med-
lemmer av Bibliotekarforbundet i stillingskode 8531 SAKSBE-
HANDLER ønsker å overføres til 7531 SAKSBEHANDLER (dvs fra 
kapittel 5 til kapittel 4) kan vi overføre disse individuelt.

Innplasseringer i nye stillingskoder og i riktige kapitler skal 
skje automatisk i kommunene. I sekretariatet i Bibliotekarfor-
bundet skjønner vi at dette ikke er tilfelle, idet mange har fått 
beskjed om å selv plassere seg i riktig kode av sin arbeidsgiver. 
Vi håper denne informasjonen kan gjøre det lettere å få dette 
til. Dersom du er usikker, ta kontakt med sekretariatet. 

Det ble mange stillingsko-
der å rydde opp i etter 
årets KS-oppgjør. Og det 
ble mange snopskåler å 
rydde etter landsstyre-
møtets drøfting av årets 
tariffoppgjør. En forbunds-
leder har mange oppgaver. 
(Foto: E. Bergan)
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5. norske utgave av Dewey 
er lansert 

Det må regnes som en stor begi-
venhet når det nå foreligger en 
nyoversatt og revidert utgave av 
Deweys desimalklassifi kasjon, som 
ikke har vært oversatt til norsk siden 
1983. Prosjektet har tatt 3 år og 
mange i bibliotekmiljøet har vært 
involvert, med Nasjonalbiblioteket 
og redaktør/oversetter Isabella 
Kubosch i spissen. DDK5 har en 
rekke endringer. Først og fremst har 
verket vokst i omfang, og består 
nå av to bind med over 1500 sider 
tilsammen, hovedtabell i bind 1 og 
hjelpetabeller, manual og register 
i bind 2. Registeret er utarbeidet 
av Magnus Halle. Det er gjort omfat-
tende endringer både i hovedtabell 
og hjelpetabeller, og fl ere kategorier 
er flyttet. Det er dermed tid for 
omklassifi seringer i bibliotek-Norge. 
Biblioteksentralen, som har monopol 
på salget av DDK5, vil starte klas-
sifi seringen etter den nye Deweys 
desimalklassifi kasjon ved årsskiftet. 
Biblioteksentralen slår fast at det 
”ikke lenger [er] aktuelt å bruke 
forr ige utgave av Dewey, og v i 
anbefaler derfor at dere skaffer dere 
den nye utgaven nå.” Biblioteksen-
tralen selger boka i kommisjon fra 
Nasjonalbiblioteket, og den koster 
kr 1350,-.

Det er over 125 år siden Melvil Dewey 
kom med sin første utgave av et 
klassifi kasjonssystem som han hadde 
basert på litteraturen og behovene 
ved hans eget Amhurst College i 
Massachusets, USA. Systemet hvilte 
derfor på de de livsanskuelser som var 
rådende i den hvite, protestantiske 
middelklassen rundt Amhurst på 
begynnelsen av 1870-tallet. At 
Dewey hadde både kvinneundertryk-
kende og rasistiske sider, er vel 
kjent. I 1906 fi kk han sparken fra 
jobben som State Librarian, da det 
ble avslørt at jøder var utestengt 
fra Lake Placid Club, en fritidsklubb 
han hadde stiftet sammen med sin 
kone. Men det er kanskje mindre 
kjent at han i 1879 begynte å skrive 
navnet sitt Melvil Dui. Men da klas-
sifi kasjonssystemt omsider skulle bli 

Monica Deildo, Forbundsleder

De sentrale forhandlingene i staten, kommunene, Oslo kom-
mune og NAVO er alle for lengst ferdige. Vi sitter med nye og 
til dels kraftig endrete hovedtariffavtaler i disse sektorene. 
Disse danner grunnlaget for de lokale forhandlingene som nå 
kommer på løpende bånd. For å lette oversikten for medlemmer 
og tillitsvalgte, kan det være nyttig med følgende skjematiske 
oppstilling:

Staten

Pott til lokale forhandlinger: 2,0 % 
Virkningsdato: 1. september 2002. 
Sluttført innen:  31. desember 2002.
Føringer: Det skal tas hensyn til virksomhetens behov 

for høyskole/ langtidsutdannet personell.
De sentrale parter tilrår at kvinner bør få en 
større andel av potten enn prorata fordeling 
tilsier

Virkemidler:  a) arbeidstakere i stilling plassert i 
lønnsramme/lønnsspenn, kan få endret 
lønnsplassering innenfor lønnsrammens/
lønnsspennets alternativer

 b) tilstå tilleggsansiennitet
 c) tilstå tillegg etter B-tabellen

d) stillinger kan omgjøres til annen stillings-
kode

Oslo kommune

Pott til lokale forhandlinger: 1,2 % 
Virkningsdato: 1. juni 2002
Kravfrist:  1. oktober 2002

Forhandlingsstart: 15. oktober 2002
Sluttført innen:  31. oktober 2002

NAVO / Område 10 – Helse

Konvertering til nye stillingsgrupper sluttført innen 1. okto-
ber 2002

Pott til lokale forhandlinger (1. runde): 0,5 % 
Virkningsdato: 1. mai 2002 
Føringer:  Ivareta relasjoner. Spesielt i forhold til en na-

turlig ulikhet i avlønning mellom ledere og 
dem man er satt til å lede.

Pott til lokale forhandlinger (2. runde): 1,5 % 
Virkningsdato: 1. januar 2003
Generelle føringer for lønnsfastsettelse: Utarbeides på det en-
kelte foretak med bakgrunn i: Kompetanse, ansvar, faglig dyk-
tighet

Frist for gjennomføring av lokale forhandlinger er ikke sen-
tralt fastsatt, men fastsettes lokalt.

For Helseforetak der BF ikke har selvstendig forhandlingsrett 

Lokale forhandlinger
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oppkalt etter ham, etter hans død i 
1931, var han forlengst blitt Melvil 
Dewey igjen. 

Kommende IFLA-konferanser

Ingrid Parent, leder i IFLAs plan-
leggingskomité for f ramtidige 
konferanser, kunngjorde under av-
slutningsseremonien på årets IFLA-
konferanse i Glasgow, at Durban i 
Sør-Afrika er tildelt konferansen 
i 2007. Tidligere i uka har IFLA-
ledelsen bekref tet sin t idligere 
beslutning om at konferansen i 
2004 skal avholdes i Buenos Aires, 
Argent ina. Det siste krevde en 
ny runde vurderinger i lys av den 
økonomiske utviklingen i landet det 
siste året. 

Med disse beslutningene på plass, 
er lista over arrangørbyer for IFLA-
konferanser helt fram til 2007 klar, 
og organisasjonen inv iterer nå 
interesserte byer for 2008 om å 
melde seg. De neste årene kan IFLA-
gjengere glede seg til å besøke 
følgende steder: 

2003: Berlin
2004: Buenos Aires
2005: Oslo
2006: Seoul
2007: Durban

Økt samarbeid mellom KFO, 
STAFO og 2FO

- Jeg registrerer formaliseringen av 
samarbeidet og dialogen mellom KFO, 
STAFO og 2FO, hvor målsettingen er 
å etablere en helt ny organisasjon 
pr 1/1 2004, sier YS-leder Randi 
Bjørgen. - Dette er et spennende 
organisatorisk grep som viser at 
forbundene er fremtidsrettede og 
jobber for å tilpasse seg tiden som 
kommer. Jeg tror dette vil være 
positivt for forbundenes medlemmer 
og en styrke for hovedorganisasjonen 
i et stadig omskiftelig arbeidsliv. 
Jeg ønsker lykke til i dette arbeidet, 
sier YS-lederen. 

lokalt gjelder samarbeidsavtale om lokale forhandlinger med 
Norsk Radiografforbund.

KS

Pott til lokale forhandl. (Kap. 4 - 1. runde):  0,5 % 
Virkningsdato:  1. mai 2002 
Frist:  1. oktober 2002 (med mulighet for forskyvning 

til 15. oktober 2002)
Ankefrist:  1. november 2002
Føringer:  Ivareta relasjoner. Spesielt i forhold til en na-
turlig ulikhet i avlønning mellom ledere og dem man er satt til 
å lede. Lokal utbygging av en naturlig lønnsmessig progresjon 
i intervallet 0-10 år 

Pott til lokale forhandl. (Kap. 5): Ingen pott avsatt
Virkningsdato:  1. mai 2002
Frist: 1. november 2002
Ankefrist:  1. januar 2003
Generelle føringer for lønnsfastsettelse:  Stillingens komplek-
sitet og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innstats og 
resultatoppnåelse.
Alle biblioteksjefer og fylkesbiblioteksjefer må legge inn krav 
i kap 5-forhandlingene

Pott til lokale forhandl. (Kap. 4 – 2. runde):  1,5 % 
Virkningsdato: 1. januar 2003
Frist:  1. februar 2003
Ankefrist:  15. mars 2003
Føringer:  Likelønn mellom kjønnene.
Generelle føringer for lønnsfastsettelse:  Stillingens kom-
pleksitet og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, inn-
stats og resultatoppnåelse. 

Torsdag 29. oktober var det medlemsmøte i BF Sogn og Fjor-
dane, med mye tid satt av til årets tariffoppgjør. Organisa-
sjonssekretær Thor Bjarne Stadshaug orienterte om de nye 
tariffavtalene, spesielt i KS-sektoren, og forberedte delta-
kerne på de lokale forhandlingene. Med halvparten av fylkes-
lagets medlemmer til stede, ble det en effektiv runde. Men 
det ble også tid til at den danske 
bibliotekaren Lise Alsted Henrichsen 
presenterte sitt voluntørarbeid i Fja-
ler, Gaular og Askvoll. Og møtet ble 
avsluttet med Vegard Hoels film om 
”Bibliotekaren”, tidligere vist under 
bibliotekmøtet i Stavanger i våres. 
Hovedaktørene som bidro til at med-
lemsmøtet, som ble avholdt på Skei i 
Jølster, ble så vellykket, er her samla 
på ett brett. Foran har vi Thor Bjarne 
Stadshaug og fylkeslagsleder Anne 
Siri Fardal Bruteig. Bak fra venstre: 
Lise Alsted Henrichsen og de to sty-
remedlemmene i Sogn og Fjordane BF 
Anja Angelskår Mjelde og Siri Ing-
valdsen. (Foto: E. Bergan)

BF-møte i Sogn og Fjordane
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KFO, STAFO og 2FO er alle forbund 
som organiserer på tvers av yrkes-
grupper, etter den såkalte industri-
forbundsformen. KFO er størst med 
over 50.000 medlemmer i kommunal 
sektor og i NAVO. 2FO har rundt 
15.000 medlemmer i stat, kommune 
og privat. Det er bare et par år siden 
2FO ble etablert ved sammenslåing 
av de tre mindre YS-forbundene 
ELF, LUHF og SL. STAFO har rundt 
12.000 medlemmer i staten og i 
NAVO, men i STAFO er medlemmene 
tilsluttet gjennom underliggende 
yrkes- eller etatsforeninger, som 
f.eks. Norsk Losforbund, Landsfore-
ningen for sivilt beredskap og Norsk 
Tannpleierforening. 

- Uten internett vil 
fagbevegelsen dø

Ved hjelp av internett slapp 14 
sørkoreanske fagforeningsaktivister 
ut av fengsel. Redaktøren for det in-
ternasjonale nettstedet Labourstart 
ser internett som fagbevegelsens 
redning, skr iver Klassekampen. 
– Uten internett vil fagbevegelsen 
dø, sier Eric Lee, redaktør og grunn-
legger av det internasjonale nettste-
det for fagbevegelsen, Labourstart. 
Lee var i Norge for å innlede på kon-
feransen ”Så s@mles vi på nettet”, 
arrangert av LO og forskningsstiftel-
sen FAFO. Labourstart publiserer 
fortløpende internasjonale nyheter 
om fagbevegelsen på nettet. De 
produserer ikke selv, men samler og 
presenterer nyheter fra fagbevegel-
sens egne kilder. Labourstart oppgir 
å ha rundt én million oppslag i løpet 
av en måned. 

På spørsmål fra avisa om Eric Lee 
har noen eksempler på at nettstedet 
har spilt en v ikt ig rolle, svarer 
han: - Mitt favor itteksempel er 
f ra desember 1999 i Sør-Korea. 
14 toppledere i den sørkoreanske 
fagbevegelsen ble arrestert midt 
på natta, og noen av dem ble også 
slått. Den internasjonale sekretæren 
i sørkoreansk LO sendte ut en epost 
som vi distr ibuer te t il de 2000 
personene på vår epost-liste. I denne 
eposten sto også nettadressen til 

Erling Bergan, Redaktør

Vi traff Sissel Reinhardtsen etter den andre dagen av det første 
kurset, og spurte hva hun syntes om det nye avtaleverket på 
KS-sektoren. 

- Det er spennende med det nye kapittel 5, der vi bare skal ha 
lokal lønnsdannelse. Samtidig føles det litt usikkert. Bibliote-
karer har tradisjon for å være snille når det gjelder lønnskrav. 
Det blir spennende å se om vi greier å hevde oss i konkurranse 
med de andre i kommunene og fylkeskommunene. Vi må legge 
vekt på å profilere oss mer, både i oppgjøret og resten av året. 

- Er forhandlingskurset dere går på nyttig før de lokale for-
handlingene?

- Ja, absolutt. Både Monica Deil-
doks gjennomgang av avtalen 
og Børge Rostvågs kurs i for-
handlingsteknikk er nyttig å 
ha med seg i arbeidet før de lo-
kale forhandlingene. Kunnskap 
er viktig for å hevde oss og 
stille skikkelige krav. 

- Var det riktig av BF å plassere 
stillinger i kapittel 5?

- Ja, jeg tror det. På lang sikt 
håper jeg dette kan bidra til å 
heve bibliotekarenes lønnsplas-
sering. 

- Den første kursdagen gikk 
dere systematisk gjennom den 

BF har allerede avholdt to kurs før høstens lokaloppgjør:

- Spennende og 
usikkert

Med over 20 deltakere på hvert kurs, har allerede 
en god porsjon BF-tillitsvalgte og medlemmer fått 
opplæring i de nye tariffavtalene etter vårens ho-
vedtariffoppgjør. Det var i slutten august at Mo-
nica Deildok og Børge Rostvåg foreleste, svarte 
på spørsmål, ga oppgaver og veiledet deltakerne 
gjennom rollespill. Alle tariffområder var repre-
sentert, men mye dreidde seg naturlig nok om 
KS-sektoren denne gangen. Det er der de store 
endringene har kommet i år. 

- Det er positivt med 
færre stillingskoder å 
forholde seg til, men 
litt forvirrende med de 
to kapitlene som skal 
leve side om side, sier 
Sissel Reinhardtsen. 
(Foto: E. Bergan).
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den koreanske presidenten. Saken 
ble også liggende på toppen av 
Labourstarts sider med oppfordring 
om å protestere overfor den sørko-
reanske presidenten. Etter to dager 
ble alle løslatt, og begrunnelsen 
som ble gitt var sterkt press fra 
den internasjonale fagbevegelsen, 
sier Lee.

Labourstart har ingen ansatte. Lee 
er ansatt som internettkonsulent i to 
britiske fagforbund, men bruker ikke 
tida si til Labourstart. Med unntak 
av Norge er det ingen som er ansatt 
i Labourstart. Den norske redaktøren 
for Labourstart, Espen Løken, får litt 
arbeidstid fra arbeidsgiveren FAFO 
til å drive dette arbeidet. Løken er 
for øvrig bibliotekarutdannet, med 
lang fartstid som bibliotekar og til-
litsvalgt i det tidligere oljeselskapet 
Saga.

EU vil lagre all e-post

Alle e-poster og telefonsamtaler 
skal lagres og være tilgjengelig for 
EUs styresmakter i 1-2 år. Dette 
går fram av et EU-forslag som skal 
opp til avstemming i løpet av sep-
tember. Riktignok gjelder det bare 
informasjon om hvem som har kom-
munisert og når kommunikasjonen 
fant sted. Men ingen land kan med 
henvisning til menneskerettigheter 
eller personvern holde tilbake slik 
informasjon. Det er den britiske avisa 
Guardian som skriver at forslaget 
skal ut til avstemming blant EU-
landenes regjeringer denne måned. 
Det er ikke klart om forslaget også 
vil berøre Norge som medlem av 
Schengen-avtalen. 

I forslaget heter det at dette er ledd 
i EUs felles kamp mot kriminalitet. 
Det ramses opp en rekke områder 
der informasjon hentet inn på denne 
måten skal kunne bli brukt. Blant 
disse er terrorisme, narkotikatrafi kk, 
pedofi li, menneskehandel og kaprin-
ger. Det skal også gjelde mer vage 
betegnelser som ”datakriminalitet”. 
Til sammen 32 områder er listet 
opp.

nye tariffavtalen. Var 
det mye nytt du fikk 
vite der?

- Ja, en hel masse. Jeg 
var nesten blank da jeg 
kom, hadde bare hørt 
litt om kapittel 4 og 5. 
Monica Deildok ga en 
klar og grundig innfø-
ring. 

- Har du inntrykk av at 
BF-ledelsen er på høyde 
med situasjonen, med 
en så endret tariffav-
tale?

- Ja, absolutt. Jeg har 
full tillit til forbunds-
ledelsen, og er kjempe-
fornøyd med det de har 
gjort i det sentrale opp-

gjøret. At de for eksempel fikk inn kronetillegget for avde-
lingslederne nå i en overgangsperiode var positivt.

- Skal du selv delta i lokale forhandlinger nå i høst?

- Som vara for hovedtillitsvalgt i fylkeskommunen, skal jeg 
antakelig være bisitter. Jeg sitter også i forhandlingsutvalget 
i BF Agder, der vi forhandler for bibliotekarer som jobber alene 
rundt i kommunene. 

- Har du fått noen henvendelser fra BF-medlemmer i Agder hit-
til?

- Noen har tatt kontakt 
og forteller at arbeidsgiver 
spør dem hvilke stillings-
koder bibliotekarene skal 
plasseres i. Det er tydelig 
at arbeidsgiverne også er 
usikre på det nye avtale-
verket. 

- Er du glad for den ret-
ningen tariffoppgjørene i 
KS-sektoren nå tar, eller 
skulle du gjerne ønske 
deg tilbake til lønnstrinn, 
lønnsrammer og et vell av 
stillingskoder?
 
- Det er positivt å få færre 
koder å forholde seg til, 
men litt forvirrende med 
de to kapitlene som skal 
leve side om side. Jeg hører 
noen si at de tror dette 
systemet bare er en overgang, at det går mot mer lokal lønns-
dannelse for alle. Vi får se, sier Sissel Reinhardtsen, som for 
tida jobber på Dahlske videregående skole i Grimstad. Tidligere 
jobbet hun ved Aust-Agder fylkesbibliotek.  

- Jeg har full tillit til forbundsle-
delsen, og er kjempefornøyd med 
det de har gjort i det sentrale 
oppgjøret, sier Sissel Reinhardtsen. 
(Foto: E. Bergan)

- Det blir spennende 
å se om vi greier å 
hevde oss i konkur-
ranse med de andre 
i kommunene og fyl-
keskommunene, sier 
Sissel Reinhardtsen. 
(Foto: E. Bergan)
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Erling Bergan, Redaktør

- Jeg har ikke vært 
med på noe slikt 
tidligere, har ikke 
vært så engasjert 
i lønnsforhandlin-
ger før. Jeg har der-
for ikke så mye å 
sammenligne med. 
Men inntrykket er 
at dette var et bra 
oppgjør for oss, sier 
Liv Vikan etter en 
lang dags tariff-
drøftinger i lands-
styret. Hun er leder 
av BFs fylkeslag i 
Trøndelag og jobber 
til daglig på Syke-
huset i Levanger. 

- Du er ikke redd 

- Muligheter til noe spennende 
for at de svært åpne lokale forhanlingene under ka-
pittel 5 blir en fiasko?

- På landsstyremøtet fikk vi inntrykk av at det var 
åpninger her. Det er noen sikkerhetsnett og det bør 
være muligheter for å gjøre noe spennende ut av 
dette. 

- Er BF rusta til å takle den nye situasjonen som ta-
riffoppgjøret har gitt?

- Ja, jeg tror det. Jeg har aldri forhandla selv, så 
hele denne materien er ny for meg. Men det er veldig 
artig. Selv om det i utgangspunktet var ukjent stoff, 
er det veldig interessant. 

- Hva syns du om landsstyremøtet?

- Jeg fikk oppklart en del begrep, hvilke avtaler som 
gjelder og ble tryggere på gangen i det hele. Så dette 
fungerte veldig bra for min del. 

Fredag 16. august var landsstyret i BF samlet til 
møte. Det sa seg nesten selv at årets tariffoppgjør 
måtte bli hovedsak, i og med de store endringene 
som hadde skjedd på den fronten. Men først fikk 
deltakerne presentert en bred muntlig beretning fra 
forbundsleder Monica Deildok, der hun i tillegg til å 
fokusere på tariffoppgjøret og hva BF har gjort med 
det, også trakk fram BFs deltakelse i den nye para-
plyen, profilering og arrangement på bibliotekmøtet 
i Stavanger, informasjonsstrategien, m.m. Hovedut-
fordringene for BF nå, er tariffoppfølging, bibliotek-
politikken og profesjonalisering av organisasjonen, 
sa hun.

Det er ikke lett for landsstyrets medlemmer å kom-
mentere en muntlig beretning sånn på direkten, 
noe Østfold BFs Anne Woje påpekte. Hun trakk like-
vel fram synspunkter på noen av sakene, og stilte 
spørsmål ved nytten av en bibliotekparaply. ”Det er 
mye latter og risting på hodet ute i miljøet over 
dette nye organet. Folk spør seg om dette bare blir 
et supperåd”, sa hun. 

Så dreidde mye seg over mot lønnsoppgjøret, og en 
naturlig overgang til hovedinnleder Stein Gjerding, 
forhandlingsleder i YS-K. Hans grundige gjennom-
gang av KS-oppgjøret ble godt mottatt. Forbunds-

ledelsen orienterte om de andre tariffområdene, og 
dermed hadde landsstyret fått en gjennomgang av 
situasjonen for medlemmene i hele offentlig sektor. 

Da landsstyret skulle se på hvilke konsekvenser 
oppgjøret får for BF, ble det mye snakk om argumen-
tasjon i de lokale forhandlingene og hvilket nivå vi 
burde legge kravene på. Irene Nørberg fra Vestfold 
påpekte at vi kanskje må lære å tenke nytt, siden 
det kan være forskjeller på resultatoppnåelsen mel-
lom stillinger og funksjonsområder i biblioteket. Ola 
Eiksund fra forhandlingsutvalget ville argumeneter 
for å gjenopprette lønnsrelasjoner når kravene ble 
utformet. Mens Siri Sjursen fra Hordaland minte om 
at utlysningsteksten kan brukes som del av argu-
mentasjonen i lokale forhandlinger. Det sitter mye 
og variert kompetanse rundt bordet når landsstyret 
har møte. 

Alt i alt et landsstyremøte som lå i grenselandet til 
å være et kurs i den nye KS-avtalen. Men sånn måtte 
det kanskje være når et tariffoppgjør snur opp ned 
på så mye av det vi er vant til. Neste gang landssty-
ret samles, bør det likevel legges opp til at de - som 
det vedtektsfestede rådgivende organ de er - faktisk 
gis rom til å gi en del råd. 

Landsstyret drøftet tariffavtalene

Foto: E. Bergan
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- Det er spennende. Det er annerle-
des enn det som har vært før. Og 
det er fullt av utfordringer og spørs-
mål. Årets tariffoppgjør stiller gan-
ske store krav både til arbeidsgiver 
og arbeidstaker i de lokale forhand-
lingene. Jeg er spent, sier Gro Sand-
vik Fegth. Hun er fylkesleder i Møre 
og Romsdal BF og deltok på landssty-
remøtet i august. 

- Er partene godt nok rusta til dette?

- I hvert fall innenfor BF tror jeg vi er 
en del som begynner å bli ganske for-
beredt. Vi som deltok på møtet her, 
fikk mye oppklart. Nå er jeg spent 
på om arbeidsgiverne i kommunene 
er forberedt for dette. 

- For stillingene som er plassert i ka-

pittel 5 i tariffavtalen på KS-sektoren er det nær-
mest fritt fram i høstens lokale forhandlinger. Er du 
redd for at dette kan bli en fiasko?

- Ja, det er en fare for det. Det er vanskelig å si. 
Det kan ende med at det ikke blir så store forskjeller 
fra hvordan det lønnsmessig er nå i dag. Til sjuende 
og sist kan dette bli ganske likt lokale oppgjør vi 
har hatt før. For biblioteksjefene blir det jo nesten 
å forhandle slik vi alltid har gjort. Det har ikke nød-
vendigvis vært så enkelt å få fram gode resultat for 
dem tidligere heller. Men situasjonen nå er jo full av 
muligheter.

- Hva syns du om landsstyremøtet?

- Det var første gang for meg, så jeg har ikke så mye 
å sammenligne med. For min del var det vellykka. 
Jeg fikk større oversikt og hørte fra forskjellig hold 
hvordan man tenker om årets oppgjør. Det var nyt-
tig, sier Gro Sandvik Fegth til slutt. 

- Kan bli ganske likt lokale oppgjør 
vi har hatt før

- Årets tariffoppgjør i KS-sektoren? Jeg synes dette 
er veldig positivt. Vi har fått et godt løft i bånn. Så 
må vi bare bruke de mulighetene dette gir oss til 
å heve lønningene også i mellomsjiktet og det øvre 
sjiktet, sier Ola Eiksund etter landsstyremøtet i au-
gust. Han er vara til forbundsstyret og medlem av 
BFs nye forhandlingsutvalg for KS-sektoren.

- Du er ikke redd for at Kapittel 5 blir en fiasko?

- Det er selvfølgelig en fare for det. Men dette er ei 
utfordring vi er nødt til å ta. Utviklingen i retning 
av mer lokal lønnsdannelse har gått over flere år, og 
tendensen kommer til å fortsette. Vi gjør lurt i å ta 
utfordringa nå og være i forkant. 

- Vil BF greie å takle dette?

- Jeg tror vi er rimelig bra rusta. Det er positivt at 
landsstyret har hatt en bred gjennomgang av dette 
nå. Det var også et smart trekk å nedsette et for-
handlingsutvalg på KS-sektoren, en ressursgruppe 
som kan vise seg å bety mye. Fordi BF er en liten 

organisasjon, kan det 
være lettere for oss å 
spre informasjon blant 
medlemmene enn det er 
for andre og større for-
bund. Hvis vi er flinke 
til å bruke det regio-
nale leddet, og spre in-
formasjon også ut fra 
det, så kan det gi oss 
mange fortrinn. 

- Er du fornøyd med 
landsstyremøtet?

- Det var et godt møte, 
med en positiv stem-
ning. Litt stilt til å be-
gynne med, men det ble 
bedre etter hvert som 
innleggene og spørsmå-
lene strømmet på, sier 
Ola Eiksund til slutt. 

- Ei utfordring vi er nødt til å ta

Foto: E. Bergan

Foto: E. Bergan
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- Årets tariffoppgjør i kommunesektoren 
ble veldig bra for de som går ut i sin første 
bibliotekarjobb nå. Det ble også et bruk-
bart oppgjør for biblioteksektoren gene-
relt, og et veldig godt utgangspunkt for 
lokale forhandlinger i Kapittel 5, sier leder 
i Oslo/Akershus BF Cathrine Undhjem, og 
legger til: - Men det er synd at Deichman 
er blitt hengende så langt etter når det 
gjelder lønnsnivået på de vanlige bibliote-
karkodene. Til gjengjeld har de fått et løft 
i høyere stillingskoder, så der er det gått 
mer til ”de gamle sliterne”.

- Det blir konkurranse om lønnsnivået 
mellom Oslo og Akershus?

- Ja, omgivelsene må bli oppmerksomme 
på at de kan konkurrere på lønn. I Akers-
hus har det til tider vært vanskelig å re-
kruttere  bibliotekarer til ledige stillinger, 
også til stillinger som er regnet som gan-
ske attraktive. Nå ser det ut til at de kan 
ha fått et konkurransefortrinn når det 
gjelder lønn. Det burde nabokommunene 
gjøre oppmerksom på når de søker etter 
nye medarbeidere, ikke minst for å presse 
Deichman og Oslo litte grann. Biblioteka-
rene på Deichman må være seg bevisst at for noen 
kan det faktisk lønne seg å søke jobb andre steder 
ikke så langt unna, og bruke dette til å presse lønna 
opp. 

- Hva med de kommende lokale forhandlingene på 
Kapittel 5 i KS-sektoren, er du ikke redd for at ar-
beidstakerne får seg en nedtur?

- Med den stramme økonomien i kommuner og fyl-
keskommuner, er jeg litt bekymra for det. Vi kan bli 
møtt med at de simpelthen ikke har penger. Men jeg 
tror det blir veldig vanskelig å holde folk nede. Det 
vil ikke være logisk om avdelingsledere tjener like 
mye som bibliotekarene de har under seg. Det sier 
seg selv at de må opp. Men hvor mye vi får dem opp, 
det blir spennende å se. 

- Relasjoner mellom nivåene blir et stort poeng i 
høst?

- Ja, i hvert fall slik jeg ser det nå.

- Nå konkurrerer Oslo og 
Akershus på lønn

- Er BF rusta til alt det nye i disse lokale forhandlin-
gene?

- Ja, det tror jeg absolutt. Dagens landsstyremøte 
har vist at vi er på banen. 

- Du er fornøyd med landsstyremøtet?

- Det var godt og klargjørende om årets tariffopp-
gjør. YS-Ks forhandlingsleder Stein Gjerding hadde 
en solid orientering om alt det nye på KS-sektoren. 
Etter å ha lest en del dokumenter som ikke alltid 
er like klare, var det deilig å få en muntlig redegjø-
relse. Det gjorde ting lettere å forstå, sier Cathrine 
Undhjem. 

Foto: E. Bergan
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Den svenske bibliotekaren og forfatteren Christer 
Hermansson (f 1963) utga i fjor sin femte bok, kortro-
manen ”Ich bin ein bibliothekar!”. Boka ble utgitt 
på det lille forlaget Pequod Press i Malmö, og er an-
givelig utsolgt når jeg skriver dette, men vil forhå-
pentligvis komme i nytt opplag. Boka vakte munter 
oppsikt da den utkom, og førte til intervju i flere 
bokbransjeblad. Hermanssons tidligere bøker er ut-
gitt av Pequod og en annet lite forlag: Symposion.

Boka er holdt i jeg-form, og skildrer oppveksten og 
yrkeslivet til hovedpersonen Oliver C(romwell) Jo-
hansson, og hva som skjer ved Södertälje stadsbibli-
otek når den høyt girede karrierebibliotekaren Eva 
Larsson kommer dit som ny sjef. Oliver vokser opp 
som enebarn med meget puritanske foreldre, derav 
oppkallingen etter det puritanske idealet Cromwell. 
Han er et naivt og/eller godt menneske, som alltid 
tolker alle mennesker og situasjoner i beste mening, 
og alltid vil alle vel.  Denne (naive) godtroenheten 
som preger fortellerstemmen gjør det mulig å lese ro-
manen som en selvavslørende, komisk selvbiografi.  
Skildringene av barndom, studentliv og bibliotekar-
jobben, og av de mange gjennomkarikerte typene i 
bibliotekarkollegiet ved stadsbiblioteket, er latter-
vekkende på en måte som også kaller på medfølel-
sen.

For eksempel et avsnitt med Olivers tanker om de 
ville studentdagene: ”Vi gikk för övrigt i samma klass 
på Bibliotekshögskolan i Borås och hade mycket skoj 
tilsammans. En kväll spelade vi schack långt in på 
natten, och morgonen därpå var vi bägge så trötta att 
vi fick ta sovmorgon och därmed missa lektionerna 
på förmiddagen. Åt detta kunde vi senare skratta”. 
Eller listene over de ti vanskeligste og de ti enkleste 
referansespørsmålene.

Men dersom vi skal forholde oss til hva forfatteren 
selv sier om boka (for eksempel i et intervju i Allt 

om böcker, nr 4, 2001) 
(Og, apropos, la meg 
nevne at forfatteren 
også gjør narr av sine 
kolleger (oss!) for alle 
våre minutiøse kilde-
henvisninger), er det 
like naturlig å velge to 
andre innfallsvinkler 
til romanen: ”Roma-
nen handlar om god-
hetens plats i en värld 
där social kompetens, 

informationskompetens och kompetens i största all-
mänhet är de kvaliteter som räknas. Det är en satir 
över marknads- och managementstänkandes infly-
tande i alla samhällets vrår”.

Mitt første leserinntrykk var at hovedpersonen var 
en klassisk bibliotekar-nerd, utlevert til leserens lat-
ter. Forfatterintervjuet, og en ny lesing, viser oss 
Oliver som ”den skarpsindige lavadelsmannen fra Sö-
dertälje”, en bibliotekvesenets Don Quijote, hvis gode 
hjerte bare overgås av hans manglende antenner. 

Den nye biblioteksjefen 
Eva (!) Larsson er 
åpenbart slangen (!) i 
paradiset. Hun har dok-
torgrad, bakgrunn fra 
forskningsbibliotek, kler 
seg som en klassisk kar-
rierekvinnekarikatur og 
ignorerer glatt jantelo-
ven. Etter tre uker i job-
ben har hun startet sin 
internrevolusjon uten 
personalmedvirkning: 
hun holder allmøter, 
sender intense e-rund-
skriv, omplasserer/
degraderer Oliver og in-
troduserer (selvfølgelig!) 
en utviklingskonsulent.

Og historiens videre ut-
vikling er både pinlig 
komisk og forutsigbar 
personalpsykologi, selv 
om forfatteren må ty til 
et fortellerteknisk knep 
for å gjøre historien kort 
og poengtert. Og poeng-
tert blir den! Den som 
leser får se.

Hermansson, Christer
Ich bin ein bibliothekar! – en bibliotekaries berät-
telse. - Malmö : Pequod, 2001. - 109 s.
isbn 91-973801-1-3

         

Svensk kortroman: Ich bin ein bibliothekar!

Naiv systemsatire 
Morten Haugen, Biblioteksjef, Ørland kommune

Olivers 10 
letteste referanse-

spørsmål:

1. Finns det någon 
toalett här?

2. Har ni några 
böcker om Hitler?

3. När var den stora 
branden i London?

4. Vem ritade 
Blackebergs tunnel-

banestation?
5. Kan jag äta den 

här svampen?
6. När levde 

Richard Wagner?
7. Hur utbilder man 
sig till receptarie?
8. Är fladdertunga 

en fisk?
9. Vem spelade Yos-
sarian i Catch 22

10. Vad betyr 
ictus?

Olivers 10 vanskeligste 
referansespørsmål:

1. Hur tar jag reda på om 
min man är otrogen?
2. Jage letar efter en 
stor, jag tror den var 

grön, roman om kärlek. 
Har ni den?

3. Exakt när skedde ”Big 
Bang”?

4. Är det ant att man får 
i sig tjurspärm när man 
äter svarta ’lakrtisdäck’?
5. Var Hjarlmar Bergman 

ständigt olycklig?
6. Varför är det så dårlig 

ventilation här?
7. Björn Borg har lånat 
åtminstone en bok här 
på stadsbiblioteket. Vil-
ken? Jag vill gärna låna 

just det exemplaret!
8. Är det svårt att bli en 

bildad bibliotekarie?
9. Har du en bra bok att 

rekommandera?
10. Varför påstår min 

dotter att hon är lesbisk?
Overskriftene på noen svenske anmeldelser:
Lätt skruvat om hängiven bibliotekarie
Prudentlighetens riddare
En bok att älska
Den lyckliga puritanen
Cromwell i bibliotekshierarkin
Oavbrutet rolig bibliofil
I huvudet på en bibliotekarie
Med mild ironi som vapen
Komiskt konststycke på liten yta

Christer Hermansson på veven:
www.pequod.se
www.user.trinet.se/~hdv956b/Krillert 
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Nærmere 2000 bibliotek i Norge har valgt  Bibliotekenes IT-senter som
leverandør av IT-system... Vet du hvorfor?
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– der svarene finnes...

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:________________________________



Bibliotekaren        Nr 9/200218

- Jeg har alltid vært interessert i litteratur og all-
tid likt meg i bibliotek. Det er noe med atmosfæren, 
forteller Hanne Dahl, som har to års kulturutdan-
ning ved Høgskolen i Bø fra før og ville bygge videre 
på det. 

- Jeg har jobbet i helsesektoren i flere 
år, med psykisk utviklingshemmede. 
Nå ville jeg endre retning og gjøre et 
yrkesvalg. Jeg ville ta en utdanning 
som ledet fram til et yrke, til en kon-
kret jobb. Og da tenkte jeg på biblio-
tekarutdanning. Jeg fikk meg jobb på 
biblioteket i Sandvika et halvt års tid 
før jeg begynte her. Det ga mersmak. 

Hanne Dahl forteller at hun ikke er 
den eneste i kullet som hadde andre 
studier og jobber bak seg, og så lot seg 
friste av at bibliotekarutdanninga er 
en tydelig yrkesutdanning. Og hun er 
selvfølgelig heller ikke den eneste som 
finner glede i bøker.

- Du er litteraturinteressert?

- Ja, det går mest i skjønnlitteratur. 
Akkurat nå er jeg ferdig med Kjær-
stads ”Oppdageren” og har begynt på 
”Erobreren”. 

- Og lesegledene vil du gjerne spre til andre?

- Vi bør få unge mennesker til å bli interessert i å 
lese. Kontakten med mennesker er viktig, å finne 
fram relevante bøker, å få folk til å like å lese. Pu-
blikumskontakten er absolutt en grunn til at jeg vil 
bli bibliotekar. 

- Hadde du mye publikumskontakt på biblioteket i 
Sandvika?

- Ja, men jeg håndterte for det meste utlån og inn-
levering. Selve publikumsveiledningen var det kva-
lifiserte bibliotekarer som tok seg av.

- Men bibliotekarutdanninga inneholder også en del 
IT, er det lystbetont å gå løs på det?

- Absolutt. I utgangspunktet har jeg liten bakgrunn 
innen IT, men ser frem til å lære å bruke IT som et 
verktøy til å finne frem i mengden av informasjon. 

- Du har nå fulgt de tre første dagene av intro-
duksjonsopplegget på bibliotekarstudiet. Ser det lo-
vende ut?
 
- Det virker veldig bra. 

- Dere har vært innom kunnskapsorganisasjon?

- Ja, vi har fått en smakebit. Jeg frykta at katalogi-
sering og klassifikasjon skullle være veldig kjedelig, 
men det ser faktisk spennende ut. Læreren var en 
veldig humoristisk fyr. Så det virker lovende. 

- Får du lyst til å jobbe på en katalogavdeling, kanskje?

- Nei, nei. Jeg har lyst til å ha kontakt med men-
nesker.

- Hva slags bibliotek kunne du tenke deg å jobbe i 
når du er ferdig utdanna?

- Det får tida vise. Det bør helst være noe med 
skjønnlitteratur, gjerne på et folkebibliotek. Men 
jeg har ikke tenkt så mye på det ennå, sier Hanne 
Dahl. 

Nye studenter som vet hvorfor de vil bli bibliotekarer:

- Spennende kombinasjon 
av litteratur og IT

Erling Bergan, Redaktør

Det er nytt studieår ved høgskoler og universitet, og på Bislet er 157 nye bibliotek-
studenter i gang med grunnfaget. Høgskolen i Oslo har tatt konsekvensen av den 
økte søkningen og de lange ventelistene og sluppet inn vesentlig flere enn de 120 
studieplassene de normalt skal fylle. Og de nye studentene virker fornøyd med det de 
opplever på BIBIN, i hvert fall etter hva de forteller oss midtveis i den første uka. Vi 
møtte noen av dem i en pause etter en forelesning i kunnskapsorganisasjon.

- Publikumskontak-
ten er absolutt en 
grunn til at jeg vil 
bli bibliotekar, for-
teller Hanne Dahl, 
med to års kulturut-
danning ved Høg-
skolen i Bø bak seg. 
(Foto: E. Bergan)
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Anders Nerdrum er også ute i solskinnet før de skal 
opp og avslutte denne tredje studiedagen med ter-
minaløvelser. Han forteller at det først og fremst 
var IT-interesse som førte ham til bibliotekarstu-
diet. 

- Jeg har brukt 
data i hele opp-
veksten min. Nå 
har jeg gått ett 
år på IT-aka-
demiet og blitt 
IT-kandidat. Så 
jeg ville gjerne 
få brukt data-
kunnskapene 
mine i et prak-
tisk yrke.

- Hva med in-
teressen for lit-
teratur?

- Jeg leser en 
god del. Mest 
skjønnl ittera-
tur. Jeg kan 
absolutt tenke 
meg å jobbe med 
en kombinasjon 
av littertur og 
data. Det vil 
være ypperlig.

- Hva slags litteratur liker du best?

- John Irving for eksempel. Lars Saabye Christen-
sen har jeg lest en del av nå. ”Halvbroren” er jo 
veldig bra. Og så liker jeg litt eldre verker. Har 
blant annet lest litt Charles Dickens, og andre klas-
sikere. 

- Er du en stor bibliotekbruker sjøl?

- Jeg låner kanskje et par bøker i halvåret. Så kjø-
per jeg en del bøker også. Klassikerne får jeg fra bi-
blioteket, forteller Anders Nerdrum. Som aldri har 
jobba i bibliotek, men ser fram til første praksispe-
riode.

- Hvor har du lyst til å jobbe når du er ferdig?

- Det har jeg ikke tenkt så mye på. Kanskje i et arkiv 
for en bedrift.

- Hva syns du om de første dagene på studiet?

- Førsteinntrykket er bra. Det virker som lærerne 
er flinke folk, som har skrevet lærebøker og har 
mye erfaring. Jeg er positivt overraska over det jeg 
har opplevd fram til nå, og håper det fortsetter like 
bra. 

- Hadde du ingen motforestillinger mot å begynne 
på et såpass jentedominert studium?

- Jeg visste egentlig ikke at det var så jentedominert 
før jeg kom hit. I klassen min er vi 5 gutter og 36 
jenter. Det kan jo være litt distraherende, nå som 
det er så varmt, sier Anders Nerdrum med et lurt 
smil. 

Nina Hanssen er slett ikke distrahert når jeg spør 
hvorfor hun har begynt på bibliotekarstudiet. 

- Det var kombinasjonen av litteratur og data som 
hørtes veldig interessant ut. 

- Har du jobbet med noen av delene før?

- Jeg har jobbet litt i bokhandel og også litt med 
data. Men jeg har ikke jobbet med de tingene vi skal 
lære her. Bibliotek har jeg aldri jobbet i

- Hvordan tror du det blir å gå ut i jobb som bibliote-
kar om tre år? 

- Vet ikke. Det er så mange muligheter, som også er 
en av grunnene til at jeg tok denne utdanninga. Det 
er mye man kan gjøre ut av det. Jeg behøver ikke 
nødvendigvis jobbe i bibliotek. Men det må gjerne ha 
noe med litteratur å gjøre. 

- Hvilket inntrykk har du av 
studiet etter tre dager?

- Det virker kjempeinteres-
sant. Tror dette rett og slett 
skal bli bra, sier Nina Hans-
sen fra Bjerkvik utenfor Nar-
vik.

Maria Guribye fra Lan-
gesund nikker til Ninas 
begrunnelse for å velge 
bibliotekarstudiet: 

- Det er kombinasjonen av 
litteratur og data. Jeg er 
veldig glad i bøker, har all-
tid trivdes på biblioteket og 
følte at dette var en jobb 
jeg godt kunne tenke meg. Å 
jobbe med bøker og mennes-
ker, litt kommunikasjon og 
IT, det må være bra.  

- Du er ikke redd for at bøker er på vei ut?

- Nei, absolutt ikke. Jeg tror at folk kommer til å ha 
lyst til å lese bøker veldig lenge, til å sitte og bla i en 
bok når de vil oppleve god litteratur. Jeg håper det i 
hvert fall.

- Har du yrkespraksis fra før?

- Jeg vet ikke om det gjelder som erfaring lenger, 
men på ungdomsskolen hadde jeg arbeidsuka mi på 
biblioteket. Det er mange, mange år siden nå. 

- Hvor har du lyst til å jobbe når du er ferdig?

-  Jeg ville gjerne få brukt data-
kunnskapene mine i et praktisk 
yrke, forteller Anders Nerdrum, 
som allerede er IT-kandidat etter 
ett år på IT-akademiet. (Foto: 
E. Bergan)

- Det var kombina-
sjonen av litteratur 
og data som hørtes 
veldig interessant 
ut, sier Nina Hans-
sen om hvorfor hun 
valgte bibliotekar-
studiet. (Foto: E. 
Bergan)
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� - På et stort og flott bibliotek med masse bra bøker. 

- Hvor finner du det i Norge?

- Det får jeg finne ut mens jeg går her, parerer Maria 
Guribye. 

Katrin Luneborg Kvilstads største inspirasjon for å 
begynne på bibliotekarstudiet var en helt konkret 
og navngitt kollega: 

- Det begynte vel egentlig da vi hadde 
arbeidsuke i 8. klasse. Da var det en 
bibliotekar i Stavanger som inspirerte 
meg veldig og betød mye for yrkesvalget 
mitt. Hun gjorde at det virket kjekt å bli 
bibliotekar. 

- Har du jobbet i bibliotek selv?

- I forfjor da jeg gikk i 3. klasse på vide-
regående skole i Longyearbyen, fikk jeg 
jobbe litt i skolebiblioteket, lære noe om 
Mikromarc og slikt.

- Er IT noe som fascinerer deg?

- Ja, det er kjempekjekt. Det var blant 
annet derfor jeg gikk på folkehøgskole i 
fjor og tok web-design og IT der.

Hege Sivertsen er fascinert over å kunne bli en in-
formasjons- og kulturformidler, og ble fristet av et 
studium som kombinerer informatikk og litteratur.

- Men det er ikke sikkert at jeg ender opp i et bibli-
otek. Jeg lukter litt på eventuelt å komme meg inn 
i forlagsbransjen etter hvert, forteller Hege. Hun er 
Ranværing og har ett års forfatterstudium på folke-
høgskole bak seg. 

- Hva slags litteratur liker du å lese for tida?

- Nå leser jeg Dag Solstad. Men jeg kan alltids dra 
fram en Hemingway-bok og opp-
leve den på nytt.

- Hvordan har de første dagene 
på studiet vært?
 
- Det har vært litt laid-back, med 
veldig koselige forelesninger. Bra 
opplegg de første dagene, greitt 
for å bli litt kjent med medstu-
denter, bryte isen og sånn.

- Hva slags inn-
trykk har du av 
bibliotekarer? 

- Jeg tror du 
finner bibliote-
karer fra alle 
samfunnslag. 
Det er klart 
man har en del 
gamle fordom-
mer om bibli-
otekarer som 
grå og 
kjedelige. En 
eldre kvinne 
med hornbril-
ler og knute 
i nakken, sier 
Hege Sivert-
sen, og antyder 
at hun kanskje 
kan forandre 
litt på det.

Maria Guribye har både knute i nakken og briller, 
men også en liten ring i nesa. - Jeg vet ikke hvordan 
denne kombinasjonen vil fungere, sier hun avvæp-
nende, og legger til: 

- De fleste bibliotekarer jeg har truffet har vært be-
hagelige mennesker å ha med å gjøre. De hjelper deg 
gjerne. Jeg trur aldri jeg har møtt en sur og gretten 
bibliotekar. Håper ikke jeg kommer til å være det 
heller. 

Katrin Luneborg Kvilstad har også positive inn-
trykk av bibliotekarer hun har møtt selv:

- Det er veldig forskjellig, egentlig. Du hører stadig 
disse spesielle framstillingene av bibliotekarer, for 
eksempel fra Roald Dahl eller andre steder i litte-
raturen. Men alle bibliotekarene jeg har truffet er 
veldig koselige mennesker. Jeg føler at mytene ikke 

stemmer. 

Nina Hanssen brukte biblioteket 
en god del da hun gikk på videre-
gående skole.

- Bibliotekaren var veldig flink og 
alltid glad for å få utfordringer og 
nye spørsmål. Jeg tror det er en 
jobb man lærer mye av. Det er for-
skjellige utfordringer man møter 
hele tida. 

Jeg har altså møtt et fint knippe 
kommende bibliotekarer, med be-
tryggende meldinger om bibliote-
karenes rennomé der ute. Og dette 
ser ut til å være en gjeng som vil 
bidra til enda mer variasjon, kva-
litet og spenst i yrkesgruppa. Vel-
kommen skal dere være!   

- Å jobbe med bøker og mennesker, 
litt kommunikasjon og IT, det må 
være bra, sier Maria Guribye for 
å begrunne sitt valg av studium. 
(Foto: E. Bergan)

- Det er klart man har en del 
gamle fordommer om bibliote-
karer som grå og kjedelige. En 
eldre kvinne med hornbriller 
og knute i nakken, sier Hege 
Sivertsen, og antyder at hun 
kanskje kan forandre litt på det. 
(Foto: E. Bergan)

- Alle bibliote-
karene jeg har 
truffet er veldig 
koselige mennes-
ker. Jeg føler at 
mytene ikke stem-
mer, sier Katrin Lu-
neborg Kvilstad. 
(Foto: E. Bergan)
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Aktuell bokbestand?

Bibliotekene vil gjerne ha god kontroll på hvilke bøker som er "hyllevarmere". BIBLIOFIL® har en
rapport som gir deg muligheten til å angi et hvilket som helst søkeuttrykk (klassifikasjonsnummer,
emne, dokumenttype, årstall etc.) og og få listet opp hvilke eksemplarer som ikke har vært utlånt
siden angitt dato (populært kalt Kasseringsrapporten). 

BIBLIOFILs statistikk gir deg et godt grunnlag til beslutninger og tiltak i biblioteket.

Du finner mer informasjon om statistikkmuligheter i BIBLIOFIL på vår hjemmeside 
www.bibsyst.no

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

Med 220 arrangement på programmet er det umulig 
å gi noe rettferdig bilde av hva som foregikk disse 
dagene i kongressenteret ved elva Clyde. Særlig 
siden jeg bare var der et par dager. Det kan ha 
skjedd store ting med den internasjonale forståel-
sen for katalogisering av digitale medier. Det kan 
ha blitt holdt foredrag med spennende analyser av 

sammenhengen mellom analfabetisme 
og bibliotek. Det kan ha blitt knyttet 
avgjørende kontakter for videreutvik-
ling av bibliotek og databaser innen 
juridiske fag. Hva vet jeg? 

Det jeg er rimelig sikker på, er at 
”The Glasgow Declaration on Libraries, 
Information Services and Intellectual 
Freedom” i hvert fall blir stående som 
et viktig vedtak etter årets IFLA-kon-

feranse. Enstemmig sluttet plenumsmøtet 
seg til denne prinsipielt viktige erklærin-
gen om bibliotekene og den frie tilgangen 
til informasjon. Her skal både filterkåte 
amerikanere og sensurkåte nordkoreanere 
få noe å bryne seg på. Nok et eksempel på at 
IFLAs eget organ for ytringsfrihet og fri in-
formasjonstilgang, også kalt FAIFE, spiller 

en viktig rolle som premissleverandør og vaktbik-
kje. 

Apropos Nord-Korea – landet deltok i år for første 
gang på en IFLA-konferanse. De to representantene, 
som begge kom fra The Grand People’s Study House 
i Pyongyang, fikk neppe med seg like mye som de 
61 representantene fra Sør-Korea. Det samme antal-
let deltok fra Norge, mens over 300 kom fra USA 
og over 500 fra Storbritannia. Så IFLA-konferansen 

gjenspeiler så mangt, men knapt hvor i verden bi-
bliotekbehovene er størst. Ranganatans hjemland 
kunne for eksempel bare skilte med 12 represen-
tanter. Det er de hvite, vestlige og velstående bi-
bliotekarene i drakt og dress som dominerer. Et 
ubetydelig, men svært talende eksempel, var sam-
mensetningen av tellekorpset under plenumssesjo-

nen: Av fem medlemmer, var tre fra USA og én fra 
Israel. 

Men IFLA-konferansene er definitivt også en an-
ledning til å møte kollegaer og problemstillinger 
på tvers av landegrensene. Anne Munkebyaune kan 
møte andre katalogeksperter. Liv Sæteren treffer 
andre som planlegger nye storbybibliotek. Ruth Ørn-
holt kan utveksle erfaringer med mobile biblio-
tektjenester. Og Paal Bjurstedt kan demonstrere 
selvbetjeningsautomater for verdens bibliotekarer 
på konferansens utstillingsområde.

Eller vi kan høre de fire kvinnene Louisa Mayer 
fra Tshwane Metropolitan Library and Information 
Services i Pretoria, Sør-Afrika, Anne Goulding 
fra Loughborough University i Storbritannia, Marga-
ret Obi fra University of Papua New Guinea og 
Rochna Srivastava fra Isabella Thoburn College i Lu-
cknow, India, komme med hver sin innfallsvinkel til 
”Women, Democracy and Participation in the Infor-
mation Society”. 

Anne Goulding kunne for eksempel påpeke at ”selv 
om internett er fremhevet som en frigjørende og 
demokratiserende kraft, er det ikke kjønnsnøytralt. 
Bevis på ubalanse mellom kjønnene når det gjelder 
internettbruk, truer vårt inntrykk av internett som 
et demokratisk rom som alle har lik tilgang til og 
hvor alle er likeverdige”. Et kanskje vel så sterk vit-
nesbyrd om sammenhengen mellom bibliotek, kjønn 
og utvikling, kom sør-afrikanske Louisa Mayer med: 
”Hun var omtrent sytten år gammel og gravid i sy-
vende måned. En smårolling stakk hodet ut bak den 
fillete kjolen hennes. Hviskende og sjenert spurte 
hun meg: ”Har du kanskje noen bøker med bilder 
der jeg kan se hvor babyer kommer fra?” Det var ak-
kurat i dette øyeblikket at jeg forstod intensiteten 
i informasjons- og utdanningsoppgaven vi bibliote-
karer står overfor i et Sør-Afrika etter apartheid, 
spesielt overfor kvinnene i dette praktfulle lan-
det.”

IFLA kom hjem
It’s coming home, it’s coming home, football’s coming home, sang engelske fotballtil-
hengere da de fikk arrangere europamesterskapet for seks år siden. Noe mer avdem-
pet var skottenes stolthet over å få den årlige IFLA-konferansen hjem igjen - etter 75 
år. For det var i Edinburgh at verdens bibliotekorganisasjon så dagens lys i 1927, med 
en liten krets menn som initiativtagere. Og det var altså i Glasgow 18.-24. august 
2002 at over 4000 bibliotekfolk fra over 100 land markerte jubileet.  
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For de fire tusen IFLA-deltakerne avtar intensiteten 
noe når kvelden siger på og man leter opp et stett-
glass, noe å fylle i det og noe å tygge på ved siden 
av. Receptions heter slikt, og det er mange av den 
sorten når IFLA har sin årlige konferanse. Masse 
hyggelige mennesker og en fin ramme rundt nett-
verksbygging. Men også nasjonale subkulturer som 
finner hverandre kveld etter kveld. Uansett: Etter 
et par dager føles det helt greitt når Ryanair brin-
ger meg trygt og billig tilbake til gamlelandet. IFLA 
er nok viktigst for kollegaer med stor interesse for 
et smalt faglig område, der programpostene er jevnt 

drysset gjennom uka. Og for kroniske nettverksbyg-
gere.

Nå er det tre år til IFLA-konferansen skal gå av sta-
belen i Oslo. 14.-19. august 2005 vil hovedstaden 
være åstedet for et faglig, sosialt og globalt kolle-
gatreff av dimensjoner vi aldri har sett maken til 
her i landet. Det kan bli en anledning for mange 
norske bibliotekarer til å ta for seg av de nyttige, 
spennende og artige sidene av et slikt arrangement. 
Kanskje det er en idé å varme opp ved å delta på IFLA 
2003 i Berlin, eller IFLA 2004 i Buenos Aires? 

Meeting in Glasgow on the occasion of the 75th 
anniversary of its formation, the International 
Federation of Library Associations and Institu-
tions (IFLA) declares that: 

IFLA proclaims the fundamental right of human 
beings both to access and to express information 
without restriction. 

IFLA and its worldwide membership support, 
defend and promote intellectual freedom as 
expressed in the United Nations Universal Dec-
laration of Human Rights. This intellectual 
freedom encompasses the wealth of human 
knowledge, opinion, creative thought and intel-
lectual activity. 

IFLA asserts that a commitment to intellectual 
freedom is a core responsibility of the library 
and information profession worldwide, expressed 
through codes of ethics and demonstrated 
through practice. 

IFLA affirms that: 

• Libraries and information services provide 
access to information, ideas and works of 
imagination in any medium and regardless 
of frontiers. They serve as gateways to knowl-
edge, thought and culture, offering essential 
support for independent decision-making, 
cultural development, research and lifelong 
learning by both individuals and groups.

• Libraries and information services contribute to 
the development and maintenance of intellectual 
freedom and help to safeguard democratic val-
ues and universal civil rights. Consequently, they 
are committed to offering their clients access to 
relevant resources and services without restric-
tion and to opposing any form of censorship. 

• Libraries and information services shall ac-
quire, preserve and make available the widest 
variety of materials, reflecting the plurality and 
diversity of society. The selection and avail-
ability of library materials and services shall 
be governed by professional considerations and 
not by political, moral and religious views. 

• Libraries and information services shall make 
materials, facilities and services equally acces-
sible to all users. There shall be no discrimi-
nation for any reason including race, national 
or ethnic origin, gender or sexual preference, 
age, disability, religion, or political beliefs. 

• Libraries and information services shall protect 
each user’s right to privacy and confidentiality 
with respect to information sought or received 
and resources consulted, borrowed, acquired or 
transmitted.

IFLA therefore calls upon libraries and informa-
tion services and their staff to uphold and pro-
mote the principles of intellectual freedom and 
to provide uninhibited access to information. 

The Glasgow Declaration on 
Libraries, Information Services 
and Intellectual Freedom
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Steinar I. N. Lakså, Torsken

Til Bernt Lage Breivolls ”Sans og samling” i Biblio-
tekaren nr 7/2002 har jeg lyst til å knytte en kom-
mentar – men først dette:

Fra Bjarne Berulfsens fremmedordbok på Gyldendal, 
1971, hitsetter jeg:

”mani: sinnssykdom som kjennetegnes ved abnorm 
opprømthet, rastløs tankevirksomhet og unaturlig 
forhøyet virksomhetstrang; ustyrlig tilbøyelighet, 
overdreven lyst, lidenskapelig trang”

Bibliomani?
Jeg tror ikke, som Bernt Lage Breivoll, biblioteka-
risk virke bør begynne ved stedet bibliomani. Jeg 
kan til nød gå med på at det bør begynne ved biblio-
filien. Det er noe helt annet, jeg tror forresten knap-
pest virket bør starte der. 

For en bibliotekar bør det vesentligste være hva som 
står mellom permene – og ikke hvordan nå tilfeldig-
vis permene ser ut.

Jeg blir også engstelig når jeg har å gjøre med bi-
bliotekarer som hevder at de elsker bøker. 

Samlingene i det tsjekkiske nasjonalbiblioteket i 
Praha er ikke rammet av flommen som hjemsøkte 
landet i sommer. Men kjelleren i biblioteket, som 
ligger i barokkbygningen Clementinum, rommer vi-
talt teknisk utstyr som strømomformere og sentral-
varmeanlegg, og dette ble lagt helt under vann. 
Dermed er hele det lokale datanettverket og tele-
fonsystemet satt ut av spill. Det vil ta Nasjonalbi-
blioteket mange uker å komme i drift igjen, både 
med publikumstjenester og å gjøre databaser til-
gjengelige. Bibliotektjenester overfor utlandet må 
legges på is inntil videre. En kriseledelse er satt opp 
for biblioteket, og et støttesenter er satt opp for 
andre bibliotek som har fått samlingene lagt under 
vann. Biblioteket appellerer nå til andre bibliotek 
om hjelp til gjenoppbygging. De kan kontaktes på 
midlertidig epost-adresse: cdh.nkp1@sendme.cz. 

Og det er mange bibliotek som virkelig trenger hjelp. 
All teknisk assistanse som kan redde gjennomvåte 
bøker er kjærkommen. Et eksempel på de voldsomme 
ødeleggelsene sommerens flom har forårsaket, er 
The Research Library of South Bohemia i Ceske Bu-
dejovice. 12. og 13. august rammet flommen denne 
byen og ødela to av hovedbygningene som dette 

Flomproblemer for 
tsjekkiske bibliotek

biblioteket ligger i. Rundt 150.000 bind med vi-
tenskapelig littertur, både bøker og innbundne tids-
skriftårganger, ble fullstendig ødelagt. 

Sommerens fl om forårsaket store ødeleggelser i 
The Research Library of South Bohemia i Ceske 
Budejovice. (Foto: Jan Cempirek)
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Arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman 
hadde 30. august et møte med alle hovedsammen-
slutningene i staten for å drøfte låneordningen i 
Statens Pensjonskasse. Leder i YS Stat, Tore Eugen 
Kvalheim, er tilfreds med avklaringen som Norman 
ga i møtet, om at ordningen vil bestå som den er.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fikk 
FrP gjennomslag for at Regjeringen skulle gjen-
nomgå omfang og innhold i boliglånsordningen i 
Statens Pensjonskasse og vurdere en innstramming 
av denne. Hovedsammenslutningene i staten ba i 
sommer om et møte med statsråden for å få avklart 
departementets syn, og det er dette møtet som nå 
har funnet sted. 

- Norman har bekreftet at han ikke kommer til å 
røre ordningen som den er, sa en beroliget YS Stat-

leder Tore Eugen Kvalheim etter møtet og fortsatte: 
- Statsråden bekrefter at ordningen er økonomisk 
gunstig både for de ansatte og for staten selv, som 
faktisk tjener penger på den. Vi er enige i at rente-
fastsettelsen i seg selv ikke er en del av tariffavta-
len, samtidig oppfatter jeg at statsråden ikke har til 
hensikt å forringe totaliteten i låneordningen, sier 
Tore Eugen Olsen.  

Statens Pensjonskasse (SPK) uttalte i sommer i bre-
vet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet at 
boliglånsordningen gir ansatte og medlemmer et be-
tydelig og verdifullt gode som ikke påfører staten 
ekstra kostnader. Av de midler som staten låner ut 
til SPK for å finansiere boliglånsordningen, betaler 
SPK en rente til staten som over tid gir en likeverdig 
avkastning som om pengene var plassert i Petrole-
umsfondet, men med en lavere risiko. 

Det kan gå mot knallhard strid om toppvervene i 
Norsk Kommuneforbund. Det skal være tre kvinner 
som stiller til toppledelsen, og som kan utfordre 
nestleder Gunhild Johansen. En av de tre er biblio-
tekar Mette Henriksen Aas fra Tønsberg. Hun sitter 
i dag i forbundsstyret i Kommuneforbundet. 

Strid om nestlederverv ser ut til å bli høstens tema. 
Nå er også landets største fagforbund rammet av 
fenomenet. Det er forventa at Jan Davidsen blir 
gjenvalgt som toppleder på forbundets landsmøte i 
oktober, men man regner også med at han går av når 
Kommuneforbundet fusjonerer med Norsk Helse- og 
Sosialforbund (NHS) neste år. Også Tove Stangnes 
går av som NHS-leder. Dermed kan den som tar nest-
ledervervet i år, bli svært så aktuell til ledervervet 
i den nye kolossen. 

Dagens nestleder i Kommuneforbundet er Gunhild 
Johansen. Hun har sittet i vervet i åtte år og stiller 
til gjenvalg. Men SV-medlemskapet hennes, som de 
mange Arbeiderpartilojale i Kommuneforbundet har 
funnet greitt nok så lenge hun er nestleder, kan 
bli vanskeligere å selge inn som leder i en fusjon 
med NHS. Dermed er jakten i gang på alternativer 
til å fylle nestleder-posisjonen nå i oktober. Gerd 
Eva Volden, Anne Grethe Skårdal og Mette Henrik-
sen Aas er alle trukket fram som hete navn. Alle er 

også medlem av Arbeiderpartiet. 

Dagsavisen skriver at maktkampen som nå pågår 
ikke bare handler om hvem som skal styre Norges 
mektigste fagforbund, ”men den handler også om 
hvilke politiske bånd som skal gjelde i framtidens 
fagbevegelse. Norsk Kommuneforbund har alltid vært 
styrt av ledere fra Det norske Arbeiderparti. Fortsatt 
er NKF representert i Aps sentralstyre. Det eksisterer 
en meget omstridt samarbeidsavtale mellom NKF og 
Ap”, skriver avisa, og fortsetter: 

”Det faglig-politiske samarbeidet er så tett at det 
skaper problemer både for LOs rekruttering av nye 
medlemsgrupper og Aps tilgang til nye velgere. Pro-
blemet med samarbeidsformene forsterkes av det 
spirende samarbeidet mellom Ap, SV og Sp. NKFs 
håndtering av SVeren Gunhild Johansen vil bli en 
test på om LO er i stand til å fornye det faglig-poli-
tiske samarbeidet.”

Mette Henriksen Aas svarer slik på spørsmål fra Klas-
sekampen om hun er interessert i toppverv i Kom-
muneforbundet: - Dersom valgkomitéen spør, svarer 
jeg ja. Men på direkte spørsmål om hun er aktuell 
som nestleder, svarer hun: - Nei, eh, det har jeg ikke 
tenkt på en gang. 

Kamp om nestledervervet i Norsk 
Kommuneforbund

Tilfreds med avklaring fra Norman
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Bibliotekar
Still.nr. 275/2002. 1/1 stilling som bibliotekar
er ledig f.o.m. snarest.

Biblioteket er et kombinert fag-/pasientbibliotek, for tiden
organisert i utviklingsenheten i helseforetaket, og har i dag
2 ansatte, bibliotekar og sekretær. Vi har fine og funksjonelle
lokaler – plassert på Hjelset (psykiatriske avd.) og Lundavang
(somatiske avd.)

Stillingen skal betjene alle psykiatriske avdelinger innen
helseforetaket.

Hovedarbeidssted blir ved helseforetakets psykiatriske
institusjon på Hjelset, men det må påregnes en del oppsøkende
virksomhet. I forbindelse med «Opptrappingsplan for psykisk
helse» vil biblioteket integreres i fagutviklingsarbeidet ved
institusjonen.

Bibliotektjeneste innen helsevesenet er et utfordrende, allsidig
og engasjerende arbeid med spennende og varierte oppgaver.

Oppgaver:
• Ansvar for samlingsoppbygging, utvikling og drifting av

bibliotektjenesten innenfor psykiatrien.
• Brukeropplæring i databasesøking/Internett.
• Kunnskapsorganisering (katalogisering og klassifikasjon).
• Utlåns- og referansearbeid.
• Daglig løpende oppgaver.

Kvalifikasjoner:
• Eksamen fra Høgskolen i Oslo, Avd. for journalistikk,

bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende utdanning.
• God kjennskap til og interesse for å jobbe med IKT.
• Erfaring med Web-redigering / -design er en fordel.
• Gode kunnskaper i norsk og engelsk er nødvendig.
• Relevant praksis fra fagbibliotek er ønskelig.
• Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli tillagt stor vekt.
• Vi ønsker oss en kollega som er: Engasjert, selvstendig,

initiativrik og effektiv - med serviceinnstilling og sans for store
og små utfordringer.

Lønn: Stillingen lønnes i henhold til kvalifikasjoner og erfaring.

Opplysninger om stillingen ved avdelingsleder
Wencke Thomasgård, tlf. 71 21 70 76.

Ansettelse etter gjeldende bestemmelser. Sjukehuset kan hjelpe
til med å skaffe  bolig og barnehageplass. Søknad om arbeid
ved Molde sjukehus må fylles ut på eget søknadsskjema.
Skjema fåes ved henvendelse til sentralbordet, tlf. 71 21 77 00.

Send nummerert søknad med kopi av godkjente attester/
vitnemål til Molde sjukehus, lønns- og personalavdelingen,
6450 Hjelset.

Søknadsfrist: 25. september 2002.

Helse Nordmøre og Romsdal HF omfatter Molde sjukehus,
Kristiansund sykehus og den øvrige spesialisthelsetjenesten i

Nordmøre og Romsdal.  Helseforetaket yter helsetjenester av høy kvalitet
innenfor et bredt spekter.  Foretaket har et samlet budsjett på

1,1 milliarder kroner og totalt vel 2.500 ansatte.
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Sykehusets ledige stillinger ligger på
internett: www.jobbnord.no

Helse Nordmøre og Romsdal HF

Molde sjukehus

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
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Kurs og videreutdanning ved Bibliotek- og informasjonsstudiene

20. september: Internett-søkekurs for etternølere. En kursdag for deg som ennå ikke er fortrolig med Internett som 
arbeidsverktøy. Kursholder: høgskolelektor Jofrid Holter. Påmeldingsfrist: snarest. Pris: kr. 350,- (inkl. 
enkel lunsj).

14. oktober: Konferanse om bredbånd i folkebiblioteket. I samarbeid med Statens bibliotektilsyn. Påmelding: kunngjø-
res senere.

21. -22. oktober: Katalogisering i NORMARC.  Kursholder: førsteamanuensis Inger Cathrine Spangen. 
 Påmeldingsfrist: 7. oktober. Pris: kr.350,- (inkl. enkel lunsj).

7. november: Litteraturformidling. Dagsseminar i samarbeid m/NBU. Påmeldingsfrist: 27. september.
 Sted: Rådhusgt. 7, Oslo. Pris: gratis. 

Videreutdanningstilbud:

7.- 11.oktober: LISA 10. Modul 3. Tekst og bruker. Ansvarlig: førsteamanuensis Jofrid Karner Smidt.  
 Søknadsfrist: snarest. Pris: kr.750,-. 

Påmelding til alle kurs: kurs@jbi.hio.no eller fax 22 45 26 05.
OBS! Til kurs/utdanninger med søknadsfrist: bruk elektronisk søknadssskjema:
http://www.hio.no/JBI/kurs/form.html eller ta kontakt med kurskonsulent Kristin Skorpen , kurs@jbi.hio.no, 
eller tlf. 22 45 26 10 for tilsending av dette.

Det tas forbehold om programendringer.



Bibliotekaren        Nr 9/200228

ABC for tillits-
valgte

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

www.bibforb.no

Hovedtariffavtalene, hovedavtalene, 
lønnstabeller, sjekkliste ved lokale for-
handlinger, osv. finner du her. Noe man-
gler, men vil komme etter hvert. Og nye 
ressurser vil bli lagt til. Dette er en nyttig 
kilde å bruke før de lokale forhandlin-
gene.

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. 

 NY BOK
HÅNDBOK I INFORMASJONSBEREDSKAP 

Oppslagbok og lærebok for alle som arbeider med informasjon eller som kan 

risikere å oppleve informasjonskriser. Dette er en bok alle ledere bør ha i hylla. 

Boken får du kun hos: 

Nordisk Beredskap as 

post@beredskap.net 
www.beredskap.net 

74 13 72 12 

205 sider

 350,- kr pluss porto

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

Lillian E. Rushfeldt
Vadsø videregående skole, Boks 610, 9811 Vadsø
Telefon: 78 95 56 63
Telefaks: 78 95 28 50
E-post: 
lillian.rushfeldt@vdsvgs.fi nnmark-f.kommune.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

”Det som er farleg med dei ”nye” kristelege kringkastingslaga, som Familie & Medier og BarneVakten, er ikkje 
berre det udemokratiske sinnelaget dei viser, men også den tindrande klare evna dei har i å konstant nedvurdere 
unge sine kulturelle interesser. 

Dette meiner eg det er all muleg grunn til å bekjempe. Dei unge treng faktisk beskytting frå desse gruppene. Her 
har biblioteket ei oppgåve. Foreldre som ikkje deler det høgkristne kultur- og moralsynet som BarneVakten innerst 
inne står for, bør dessutan vere sterkt kritiske til den “informasjonen” dei kjem med rundt unge sine medievanar. 

Fra artikkelen ”Kristelege kringkastingslag og ungdom” av Stig Elvis Furset, bibliotekar og forfatter, i Ber-
gens Tidende 25. juli 2002.

--------

”Furset lirer av seg mange tirader mot mitt religiøse livssyn og mitt engasjement for barn og unge i forhold til 
medier. Det er den gamle intoleranse i toleransens navn som er vel kjent fra enkelte korsfarere for det grenseløse 
samfunn. Jeg har ikke tenkt å svi av mer verbalt krutt i denne sammenheng, men invitere BTs lesere til å følge 
med på hva vi i Familie & Medier driver med. Vi ligger åpent ute på nettet - og vi er opptatt av faglig basert 
mediekritikk på et kristent verdigrunnlag.”

Fra artikkelen ”Barn, vold, porno og mediekritikk” av dr.polit. Geir Magnus Nyborg, generalsekretær i Familie 
& Medier, i Bergens Tidende 27. juli 2002.


