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Bestill ekstra av temanummer!
I november kommer Bibliotekaren med et tema-nummer i tilknytning til åp-
ninga av det nye biblioteket i Alexandria. Vi trykker i litt større opplag en 
vanlig, og ser gjerne at en og annen bibliotekbruker kikker på dette. Dersom 
du ønsker å motta en liten bunke (3 – 10 eksemplarer) til å legge på skranken 
i biblioteket ditt, sender du en en e-post til erling.bergan@bibforb.no innen 
25. oktober.

Det nye Bibliotheca Alexandrina har sin offisielle åpning 16. oktober i år. Fra 
beslutningen ble tatt på slutten av 80-tallet, har det vært en lang prosess. Her 
ser vi byen slik den framsto på 80-tallet, vi ser Laila Abdel Hady (Head of Library 
Services Department) stolt peke på tegningen av det nye biblioteket i 1996, og 
vi ser en like stolt bibliotekar Dalia Rihan under prøveåpninga av biblioteket i 
oktober 2001. (Foto: E. Bergan)
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Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

�

Plutselig kom høsten på min kant av landet. Det kalde draget i vinden som får en til å tenke på kakao og 
krim foran åpen ild, den skinnende klarheten i lufta som bare høst kan by på, første uke med is-skraping 
av bilruter, strømpebukse, tran og lokale forhandlinger. Sikre høsttegn, like sikre som tulipaner om 
våren og marsipan til jul.

De lokale forhandlingene er en et fast merke på primstaven for alle oss i Bibliotekarforbundet og stadig 
mer insisterende tilstede i vår bevissthet etter hvert som sommeren heller. Og nå er vi her. Noen ganske 
få er allerede ferdig, flesteparten er i oppkjøringsfasen, noen er midt oppi det. 

Lokale forhandlinger angår oss alle på en eller annen måte. Selv om en verken har lagt inn krav eller 
skal forhandle eller bistå i forhandlinger. Det angår en allikevel. Resultatet vil gi en pekepinn på hvilke 
krav en selv kan stille neste år, eller hvilke krav en kan stille ved overgang til ny jobb.

Resultatet på landsbasis vil si noe om bibliotekarers lønnsutvikling og om hva arbeidsgivere er villig til 
å betale for vår kompetanse. Det vil også si noe om hvor vellykket eller mislykket Bibliotekarforbundets 
tariffstrategi har vært og er, og det vil si noe om hvor flinke våre forhandlere har vært til å oppnå 

resultater. 

Vi er alle i skuddlinjen om dagen. 

Sekretariatet og vi som innehar sentrale verv fordi vi har bidratt til å legge grunnlaget for de lokale oppgjø-
rene i de sentrale forhandlinger, fordi vi har skullet kurse forhandlere og spre informasjon, gi råd og veiled-
ning. 

Regionale og lokale tillitsvalgte fordi de har skullet legge til rette, spre informasjon blant medlemmer, bistå 
forhandlere og være bindeledd mellom BF sentralt og de enkelte forhandlere og medlemmer.

Enkeltstående medlemmer fordi det jo faktisk er deres hode man skal sette seg ned og diskutere prisen på. 

Men tydeligst avtegnet i skuddlinjen akkurat nå står våre lokale forhandlere. Jeg har lyst til å sammenlikne 
dem med en gjeng med garvede, veltrente jegere i elgjakta. Men det er like nærliggende å sammenlikne 
dem med en gjeng med elgokser i den samme jakta. For den som har forhandlet en høstdag eller femten vet 
utmerket godt at det å forhandle lokalt, det kan ofte være å føle seg både som jeger OG som bytte: Jeger ved 
forhandlingsbordet, og av til  byttedyr overfor egne medlemmer i etterkant av forhandlingene. For ikke alle 
medlemmer vil være fornøyd med de resultatene som er oppnådd for deres del, og skuffelsen over dette vil 
av og til vise seg som sinne og bitterhet overfor de som har ført forhandlingene for dem. 

Dette er fullt forståelige menneskelige reaksjoner. Men i en rolig stund hvor følelsene ikke er i høyspenn 
bør alle sette seg ned å reflektere i noen minutter over hvordan det føles å kjempe en intens, innbitt og lang 
kamp for sine medlemmer ved forhandlingsbordet, for så i etterkant å bli kjeftet ut av de samme medlem-
mene.

Forhandlinger er et kinderegg på den måten at det som oftest skjer tre ting: noe forventet, noe uventet og 
noe litt sinnsykt. 

Noen krav glir igjennom som på skinner, og noen går overhode ikke. Resultatet av lokale forhandlinger 
gjenspeiler slett ikke alltid forhandlernes prioriteringer. Alle som forhandler vet at man kan oppnå 20.000 
nesten uten å be om det i enkelte situasjoner, mens man i andre situasjoner for andre må slite i timevis for 
2.000. Dette sier svært sjelden noe om kompetansen eller kvaliteten på arbeidet til de det gjelder, men det 
sier noe om at også motparten kommer til forhandlingsbordet med noen klare mål og at prioriteringer også 
foretas av andre enn oss. Dette handler om selve forhandlingsspillet, og det holder Bibliotekarforbundet 
egne kurs om med innledere som er betydelig mer erfarne enn meg. Jeg skal derfor ikke fortsette med 
å utbre meg om forhandlingenes viderverdigheter, men nøye meg med å poengtere at det resultatet som 
oppnås for den enkelte ikke nødvendigvis gjenspeiler den prioriteringen som forhandleren har gitt kravet 
eller innsatsen i form av argumentasjon og fokus som ligger bak fra forhandlerens side. Det er veldig leit å 
ha kjempet, kranglet og klort seg til et lønnstrinn som virkelig satt langt inne, og gledesstrålende fortelle 
det til medlemmet som blir dødelig fornærmet, og sier: ”Bare ett!!! Ja jeg visste at DU aldri ville prioritere 
meg!”
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I løpet av et halvt åndedrag er man forvandlet fra 
en lykkelig jeger til en nyslakta elgokse, man ligger 
på bakken, man er død og klar for partering.

I år er forventningene til de lokale forhandlingene 
store. Vi har store potter å kjempe om i alle de of-
fentlige sektorene, og vi har et helt nytt lønnssys-
tem å prøve ut i KS-sektoren. Vi har grunn til å 
spenne forventningene høyt. 

Desto større grunn til å sende noen tanker til BFs 
forhandlere som vi nå sender ut i marka. De vet ut-
merket godt hvor høye forventninger vi har til dem, 
og de har store forventninger til seg selv. Det skulle 
selvfølgelig bare mangle. Allikevel er det grunn til 
å bli litt imponert over dem i disse dager hvor de 
jobber døgnet rundt med å forberede sine krav, fin-
lese rundskriv og tariffavtaler, spisse argumenter 

og manøvrere seg inn i fordelaktige posisjoner. 

Vi vet ikke ennå hvordan det lokale oppgjøret høs-
ten 2002 kommer til å gå for BFs del.
Det som er helt sikkert er at noen kommer til å bli 
skuffet, og noen kommer til å bli gledelig overras-
ket. Våre forhandlere kommer til å vende tilbake fra 
denne jakten med noen gyldne trofeer og noen blo-
dige skrammer. 

Det er lov å uttrykke både glede og misnøye med 
deres resultater, men ikke til å betvile deres innsats 
eller å så tvil om deres hederlighet.

Uansett utbytte for egen del må vi alle støtte opp 
om følgende enkle strategi: Vi legger IKKE våre EGNE 
jegere på slaktebenken. 

�

Sekretariatet er helt avhengig av å få inn resulta-
tene fra de lokale forhandlingene. Når nå alle ar-
beidstakere i KS og NAVO går over på årslønn  i 
kroner og øre, og ikke lønnstrinn, er det særdeles 
viktig at disse tallene blir registrert i medlemsregis-
teret, spesielt fordi mange av medlemmene våre har 
fått et stort løft i år. Dersom Bibliotekarforbundet  
skal ha meningsfylte statistikker å støtte seg til 
under de sentrale og lokale forhandlingene er det 

tvingende nødvendig at ALLE forhandlere rapporte-
rer sine resultater til sekretariatet! Dette gjelder 
selvfølgelig for alle tariffområdene.

Sekretariatet tar i mot rapporteringer på forbundets 
kravskjemaer, protokollkopier eller andre oversik-
ter. Du kan også bruke de Excelarkene som du finner 
på BF’s hjemmesider. Husk å velge det skjemaet som 
gjelder for ditt forhandlingsområde! 

Meld inn resultatene!
Thor Bjarne Stadshaug, Organisasjonssekretær

Kultur- og kirkedepartementet (KKD) skal i disse 
dager sende ut et høringsnotat om forslag til end-
ringer i lov om folkebibliotek, som forventes å ha en 
høringsfrist 1. desember 2002. For å sikre en bredest 
mulig debatt og et best mulig grunnlag når biblio-
tekmiljøet og andre skal avgi høringsuttalelser, har 
Statens bibliotektilsyn, Norsk Bibliotekforening, 
Fylkesbiblioteksjefforeningen, Bibliotekarforbundet 
og NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlåns-
virksomhet gått sammen om å gjennomføre et se-
minar som skal bidra til å belyse og debattere 
høringsnotatet. 

Seminaret finner sted:

Torsdag 14. november 2002 kl. 10.00 - 15.30 i Hånd-
verkeren Oslo (inngang rett over for Bristol Hotel). 

En tar sikte på at Kultur- og kirkedeaprtementets 
høringsnotat blir bredt belyst gjennom orientering 
om forslaget fra KKD og ulike innspill, kommentarer 
og debatt fra mange aktører. 

Sett av dagen torsdag 14. november Nærmere in-
formasjon om program m.v. vil komme på postlista 
biblioteknorge@nb.no. 

Påmelding skjer til Norsk Bibliotekforening. 
Meld fra om følgende: . 
JA, jeg kommer på seminar 14. november 2002 
Navn: 
Ønsker lunsj: JA/NEI.
Send påmeldinga til NBF, Malerhaugveien 20, 0661 
Oslo, faks: 22 67 23 68 
Epost: nbf@norskbiblitekforening.no. 

Seminar om biblioteklov torsdag 14. november
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Vejen til Norge...

I vårt danske søsterorgan Biblioteks-
pressen, presenteres i august et spen-
nende knippe danske bibliotekarer 
som jobber i utlandet. Her får vi inn-
blikk i danske bibliotekarers hverdag i 
Vietnam, England, Mozambique, USA 
og Norge. Sistnevnte representert 
ved Kasper Vejen, bibliotekarutdan-
net fra København i 1992, og med 
jobberfar ing som biblioteksjef i 
Målselv, førstekonsulent ved NBR, 
skolebibliotekar i Vadsø og bibliotekar 
ved Høgskolen i Agder. Hva har han å 
si til danske bibliotekarer som måtte 
ha tanker om å legge yrkeskarrieren 
nordover? Hør bare:

”Da jeg begyndte som bibliotekschef 
på Bardufoss, var jeg ikke sikker på, 
hvor lang tid jeg skulle være i Norge. 
Nu har jeg været her i godt og vel ni 
år og tror ikke, at jeg fl ytter tilbage 
til Danmark, som situationen er i 
dag. Dette hænger sammen med fl ere 
ting: For det første har jeg fået en 
bred erfaring i fl ere bibliotekstyper, 
har lær t Norge at kende og kan 
forholdsvis nemt skifte job. Desuden 
har jeg aldrig arbejdet i Danmark som 
bibliotekar. Jeg mener dog, at mine 
erfaringer også kan bruges i Danmark, 
men det danske arbejdsmarked kan 
være vanskeligt at komme ind på, og 
jeg trives fi nt i Norge.

Andre argumenter for at blive i Norge 
er den fl otte natur, den uformelle 
tone både hjemme og på job, og de-
suden er samfundet, som jeg oplever 
det, mindre konkurrencepræget end 
det danske. Dette er medvirkende 
til en mindre grad af arbejdsstress 
og en høj grad af tryghed i stil-
lingerne. Det, som jeg ser som en 
af de største fordele ved at bo 
og arbejde i Norge, er, at man, 
specielt på mindre biblioteker, har 
en flad organisation og et godt 
arbejdsklima, hvor bibliotekarer 
og hk’ere i mange tilfælde udfører 
de samme opgaver, og man har en 
uformel og afslappet omgangstone. 
Desuden kan man skabe sig en karri-
ere, idet jobmulighederne er gode, og 
man får lov til at prøve sig frem.

Monica Deildok, Forbundsleder

Forhandlingene i HSH–området (Handels- og Servicenæringens 
Hovedorganisasjon) er avsluttet. Med virkning fra 1.5.02 har ar-
beidsgiverorganisasjonen HSH og arbeidstakerorganisasjonene 
kommet til enighet innen de ulike overenskomstområdene. 
Bibliotekarforbundets organiserer medlemmer innen overens-
komstområdet for museer, Landsoverenskomsten for tjeneste-
ytende virksomhet (Stat) - tidligere Apo-området stat - og 
Spesialisthelsetjenesten.

HSH området er nå inndelt i åtte overenskomstområder:
• Barnehageoverenskomsten
• Høgskoleoverenskomsten
• Primærhelsetjenesten
• Spesialisthelsetjenesten
• Museer
• Landsoverenskomsten for tjenesteytende virksomheter (Kom-

mune) [tidligere Apo-området Kommune]
• Landsoverenskomsten for tjenesteytende virksomheter (Oslo) 

[tidligere Apo-området Oslo]
• Landsoverenskomsten for tjenesteytende virksomheter (Stat) 

[tidligere Apo-området Stat]

Av disse overenskomstområdene er områdene museer, primær-
helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten nyetablerte.

For BFs medlemmer innebærer resultatet av oppgjøret i korte 
trekk:

Overenskomst for museer: Oppgjøret harmoniserer med opp-
gjøret i Staten, hvilket innebærer endringer for de av våre 
medlemmer som er ansatt i museer som tidligere hadde avtaler 
som var harmoniserte i forhold til kommunene. I dette områ-
det har man fått et differensiert lønnssystem, inndelt i alter-
nativ A og B. Alternativ A følger statens lønnssystem, med de 
samme økonomiske rammer og tidspunkter som i staten. Det 
er avtalt egne overgangsordninger som gjelder for konverte-
ringen fra kommunalt til statlig lønnssystem. Alle BFs med-
lemmer i overenskomstområdet for museer kommer inn under 
lønnssystemet i alternativ A. Alternativ B gjelder for et fåtall 
av museene, og er et system for lokal lønnsdannelse.
 
Landsoverenskomsten for tjenesteytende virksomheter (Stat): 
Oppgjøret harmoniserer med oppgjøret i Staten, hvilket inne-
bærer få endringer idet tidligere avtaler også har gjort det.

Spesialisthelsetjenesten: Oppgjøret harmoniserer med oppgjø-
ret for sykehusene i NAVO. 

Privat sektor: 

Forhandlingene i 
HSH-området
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Så selv om der er en del samfunds-
mæssige og kulturelle forskelle 
mellem Danmark og Norge, vil jeg 
på det varmeste anbefale danske 
bibliotekarer, specielt nyuddannede, 
at fl ytte til Norge. Om ikke andet 
så for en periode. For nyuddannede 
danske bibliotekarer er der stadig 
gode muligheder for at få et job 
i Norge, dette gælder specielt i 
distrikterne uden for de større byer, 
hvor presset er mindre. Dog har 
Universitet i Tromsø oprettet en 
bibliotekaruddannelse, som nok 
betyder, at det er lidt vanskeligere at 
få job i Nordnorge end tidligere.”

Systemforskjeller mellom 
Norge og Danmark

Den danske bibliotekar Kasper Vejen 
har i samme artikkel også noen 
sammenligninger av bibliotekvese-
net, lønn og organisasjonsforhold i 
Danmark og Norge: 

”Når det gælder biblioteksverdenen, 
er den største forskel, at man i 
Danmark prioriterer biblioteks- og 
kulturområdet højere end i Norge. 
Dette kommer blandt andet til udtryk 
ved, at man i Norge må kæmpe 
for hvert enkelt bibliotek, fordi 
kulturområdet får laveste prioritet 
i mange kommuner, og det enkelte 
bibliotek har gennemgående et 
mindre budget og mindre bemanding 
end et dansk bibliotek.

En anden markant forskel kommer 
til syne på edb-området. I Norge 
katalogiserer man i mange tilfælde 
de samme poster på de forskellige 
biblioteker, specielt de små og 
mellemstore, i modsætning til i 
Danmark hvor dette gøres centralt i 
et landsdækkende system, som alle 
biblioteker har tilgang til. I Norge 
eksisterer der i alt fi re biblioteksys-
temer: Bibsys, som dækker fag-, 
højskole- og forskningsbiblioteker, 
Micromark, Aleph og Bibliofi l.

Når det gælder løn- og arbeidsvilkår 
i Norge, så er lønnen lidt lavere end 
i Danmark, men skatten, primært 
eiendomsskatten, er ikke så høj som 

Erling Bergan, Redaktør

Ny kulturetat i Oslo 
kommune?

Byrådet i Oslo har lagt fram sitt budsjettforslag for 2003. I 
kapitlet for ”Kultur og utdanning” ligger signalene for bl.a. 
Deichmanske bibliotek. Men kultur er som kjent mer enn bibli-
otek, og for hovedstaden omfatter sektoren også musikkskolen, 
kunstsamlingene, stipendordninger for kunstnere, tilskudd til 
teater, musikk, bildende kunst og museer, m.m. Og med tunge 
kulturaktører som bibliotek og museum på vei inn i det presti-
sjefylte Vestbane-prosjektet, er det kamp om plassen ved roret 
på hovedstadens kulturskute. For det som tidligere var en flåte 
med små og store kulturskuter, foreslås nå gjort om til et mer 
enhetlig fartøy: 

”Byrådet vil gjennom en samordning av eksisterende virksom-
heter etablere en kulturetat. Etaten skal bidra til sterkere syn-
liggjøring av kommunens satsing på kulturområdet og være en 
tydelig og operativ samarbeidspartner for institusjonene, or-
ganisasjoner, frie grupper, utdanningssektoren og bydelene”, 
heter det i budsjettforslaget fra byrådet, som i løpet av bud-
sjettåret også vil legge fram en egen kulturplan for Oslo. 

Etableringen av egen kulturetat kan innebære en de facto de-
gradering av biblioteksjefen i Oslo. Og det vil være alvorlig i 
den kanskje viktigste perioden for Deichman siden Haakon Ny-
huus reformerte biblioteket for hundre år siden. Oslo kommune 
trenger en sterk og tydelig biblioteksjef under planlegging og 
bygging av den spennende ”bibliotektuben” på Vestbanetomta. 
En ny kultursjef og kulturetat på toppen kan fortone seg som 
et irrelevant grep i forhold til utfordringene dette prosjektet 
innebærer. 

Det er flere aktører som skal inn på Vestbanetomta, og bare 
noen av dem vil kunne samordnes av en kommunal kulture-
tat. Stenersenmuseet og biblioteket kan utmerket godt samar-
beide uten i tillegg å måtte forholde seg til en ny kultursjef 
i Rådhuset. Og kinoen i hovedstaden er for lengst ute av 
det kommunale systemet. Men byrådet er tydeligvis ivrige på 
”samordning” som kulturpolitisk mantra, kanskje til og med 
ut over egne forvaltningsområder: ”Byrådet vil i tilknytning 
til etablering av en kulturetat også utrede om det er mulig å 
gjennomføre andre samordningstiltak som kan bidra til en mer 
helhetlig kulturforvaltning og gjøre kommunen til en effektiv 
og aktiv medspiller for byens kulturliv”, heter det fra hoved-
stadens regjering. 

Til tross for at mange bibliotekfolk vil se med skepsis på disse 
organisatoriske grepene som foreslås, er det også grunn til å 
merk seg følgende tydelige signal budsjettforslaget: ”Deich-
manske bibliotek er Oslo kommunes folkebibliotek med ansvar 
for bibliotektjeneste til alle kommunens innbyggere. Byrådet 
vil videreføre arbeidet med å utvikle biblioteket som arena for 
læring, utvikling og kulturformidling. Arbeidet med utvikling 
og etablering av nytt hovedbibliotek på Vestbanen er byrådets 
største satsing.” 
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i Danmark, og det får derfor ikke den 
store betydning.

I rapporten ”Framtidig bibliotekar-
kompetanse - hva mener arbeidsgi-
verne?” af A. Gundersen står der, 
at ”Det er ca. 2500 bibliotekarer 
i Norge, og det uddannes ca. 135 
bibliotekarer pr. år fra Høgskolen 
i Oslo, Universitetet i Tromsø og 
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet”.  

Organisatorisk er bibliotekarerne 
medlem af en af i alt fi re fagforenin-
ger, og det er først inden for de 
seneste år, at der er oprettet et norsk 
bibliotekarforbund - en parrallel til 
danske BF - hvor man forsøger at 
samle alle bibliotekarer.”

Folkebibliotekstatistikken

Statens bibliotektilsyn har, i sitt siste 
år før innlemminga i ABM Utvikling, 
levert fra seg folkebibliotekstatistik-
ken for 2001. Den viser blant annet 
at trenden med nedlegging av fi lialer 
fortsetter: 31 ble nedlagt i fjor, 240 
i løpet av de siste 10 årene. 64 % av 
landets kommuner har fagutdannet 
biblioteksjef, og totalt arbeider det 
1059 fagutdannete bibliotekarer i 
norske folkebibliotek. De står for 931 
av de 1871 årsverkene som utføres. 

De totale driftsutgiftene ved landets 
folkebibliotek økte med i overkant av 
80 millioner fra 2000 til 2001. Økte 
lønnsutgifter utgjorde i overkant av 
32 millioner av dette. Til tross for 
økningen i lønnsutgifter, gikk antal-
let årsverk ned med 1,3 %. Utgiftene 
til medier økte med 1,3 millioner, noe 
som gir et gjennomsnitt pr. innbygger 
for 2001 på 30,22 kroner. Dersom vi 
korrigerer for prisstigningen, er det i 
realiteten snakk om en nedgang i de 
totale medieutgiftene. 

Besøkstallene viser en svak stigning 
fra 2000 til 2001, men med store 
geografiske variasjoner. Rogaland 
har den beste utviklinga, med en 
økning på 11,1 %, mens Vest-Agder er 
dårligst med en nedgang på 14,1 %. 
De aller minste og de største kom-

For mange av oss har årets tariffavtale i kommunesektoren 
brakt inn et nytt begrep: Pendelvoldgift. De som er garvete i 
gamet forteller at vi kanskje ikke ser dette tatt i bruk i år. Men 
det kan skje, og ordningen bør påkalle vår interesse. Pendel-
voldgift står nevnt to steder i den nye Hovedtariffavtalen. I 
kapittelet Uenighet om lønnsregulering, som vi finner likely-
dende både i paragraf 4.3.1 og 5.4, står det: 

”Oppnås ikke enighet i det lokale oppgjøret kan hver av par-
tene bringe tvisten inn for organisatorisk behandling mellom 
de sentrale parter. De sentrale parter kan anbefale fornyet 
lokal forhandling eller definere den endelige løsning på tvis-
ten. Det vises for øvrig til Hovedavtalens del A § 6-2, forsøks-
ordninger for pendelvoldgift. Dersom ingen av disse løsningene 
fører fram kan det benyttes voldgift. De sentrale parter, Kom-
munenes Sentralforbund og den angjeldende forhandlingssam-
menslutning, avgjør hvilken type voldgift som skal benyttes. 
Ved uenighet gjelder Hovedavtalen del A § 6-3.”

Det åpnes altså for å forsøke pendelvoldgift, slik det er hjem-
let i Hovedavtalens § 6-2. Der står det om dette: ”Arbeidsgiver 
og arbeidstakerorganisasjonens eller forhandlingssammenslut-
ningens lokale ledd kan i avtaleperioden inngå forsøksord-
ning hvor voldgiftsformen pendelvoldgift etablert som en lokal 
voldgiftsnemnd innføres som en alternativ tvisteløsningsmo-
dell.” Dette er da som alternativ til ordningen vi er vant til, 
med nemd eller ankeutvalg, med tre medlemmer: én fra hver av 
partene og en nøytral part. Slik ordinær nemd eller ankeutvalg 
kan drøfte seg fram til et kompromiss mellom partene.  

Pendelvoldgift brukt på en lokal lønnstvist er derimot en kon-
fliktløsningsform hvor partene overlater den endelige avgjø-
relsen av tvisten til en voldgiftsnemd eller nøytal part, og 
hvor denne instansen kun kan velge mellom partenes endelige 
påstander. Altså: Ingen kompromiss, men enten full støtte til 
siste krav fra arbeidstakersida, eller siste tilbud fra arbeidsgi-
versida. Pendelvoldgift som virkemiddel har ikke vært utprøvd 
tidligere i norsk tariffpolitikk. det ble trukket inn i norsk ar-
beidsliv gjennom Stabel-utvalget, som kom med sin innstilling 
i fjor. Fordelen med ordningen er åpenbar: Det skal være lite 
attraktivt å gå til brudd på et urimelig krav eller tilbud, og 
dermed tvinges man til å prøve å forhandle seg ferdig uten at 
noen går til brudd. Så gjenstår å se om ordningen kan være ef-
fektiv og rettferdig i praksis. 

Hva er pendelvoldgift?
Erling Bergan, Redaktør

Og det sies videre om framdriften i Vestbaneprosjektet at byrå-
det er ”i nær og tett dialog med Statsbygg om lokalisering av 
nytt hovedbibliotek og Stenersenmuseet på Vestbanetomten.” 
Det heter også at ”Statsbygg har nå igangsatt regulerings-
planarbeidet med den intensjon at prosjektet gjennomføres i 
samsvar med hovedlinjen i konkurranseresultatet.” Det angis 
ingen kostnadsramme for prosjektet, men det er lagt inn 600 
millioner kroner til realiseringen av nytt hovedbibliotek i øko-
nomiplanen i 2005/2006. ”Bygget antas å kunne ferdigstilles 
ca 2007/2008”, heter det fra byrådet. 
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munene har de høyeste besøkstallene 
pr. innbygger, mens innbyggerne i 
sjiktet av kommuner med mellom 
1000 og 7500 innbyggere besøker 
biblioteket under fi re ganger i året 
i gjennomsnitt.

Økningen i utlånstall de siste ti 
årene har stagnert, og var på bare 
15.000 fra 2000 til 2001. Dersom vi 
korrigerer for befolkningsøkningen, 
er det en liten tilbakegang i utlån pr. 
innbygger. Utlånet av bøker har gått 
tilbake med 2,7 prosent i forhold 
til 2000. Barnebokutlånet utgjør 40 
prosent av det totale bokutlånet, og 
det er her tilbakegangen er størst.

Kontantstøtten må avvikles

- Fredningstiden for kontantstøtten 
må være over, sier PRIFOs forbunds-
leder Lisbeth Eliasson. - Bruk i 
stedet pengene som i dag brukes til 
kontantstøtte på billige barnehager 
til alle som ønsker det, sier hun. 
PRIFO (Privatansattes Fellesorganisa-
sjon) er et forbund på drøyt 12.000 
medlemmer, tisluttet YS. Lisbeth 
Eliasson er, i tillegg til å være leder i 
PRIFO, også 2. nestleder i YS. 

Fra PRIFO kommer det alt så en 
oppfordring til motstanderne av 
kontantstøtten om å oppheve fred-
ningstiden. PRIFOs forbundsleder 
mener det er et paradoks at det 
ikke finnes nok barnehageplasser 
samtidig som det pøses ut milliarder 
til kontantstøtte. Kontantstøtten 
har ikke ført til at foreldrene bruker 
nevneverdig mer tid sammen med 
barna sine. Ordningen blir i stor 
grad benyttet til å fi nansiere andre 
former for barnepass. Når kontant-
støtten ble innført, ble valgfrihet 
for foreldrene brukt som argument. - 
Å kalle kontantstøtten valgfrihet, er 
meningsløst. Valgfrihet har vi først 
når alle har tilbud om barnehageplass 
til overkommelig pris, sier Eliasson.

I PRIFOs prinsipprogram, vedtatt 
av kongressen i juni i år, krever 
organisasjonen full barnehagedek-
ning og gratis barnehager til alle som 
ønsker det. På kort sikt ønsker PRIFO 

David Beadle, Biblioteksjef i Haram kommune

Biblioteksjefane trivst godt i jobben, men er ein-
same. At dei sjeldan opplever konfliktar på jobben 
bidrar til trivselen, men for å auke kompetansen 
vil dei gjerne vere saman med andre biblioteksje-
far. Viktige endringar på gang som kan endre ar-
beidssituasjonen og dermed trivselen: Kommunal 
omorganisering, der halvparten av biblioteksje-
fane anten vinn eller taper, og bortfallet av kravet 
til fagutdanna biblioteksjef i kommunane. Når det 
gjeld kommunal organisering er dette ei intern 
sak i kommunen, men det er ikkje noko forum der 
biblioteksjefane  kan lære av erfaringane saman 
og oppmuntre kvarandre. Og når det gjeld bortfal-
let av kravet til fagutdanna biblioteksjef, er ikkje 
biblioteksjefane vitne til prosessen ein gang - dei 
er heilt i det blå.

Dette kom fram på eit møte arrangert av Norsk bibliotekfore-
ning og Bibliotekarforbundet i Møre og Romsdal i september, 
på bakgrunn av ei spørjeundersøkjing blant biblioteksjefane. 
Det er heile 38 kommunar i Møre og Romsdal og 20 av desse 
svarte på eit spørreskjema på 8 sider, medan tre nye bibliotek-
sjefar følte seg for ”ferske” til å svare på ein god måte.

Det var synd, fordi det er biblioteksjefane som har vore til-
sett i under 5 år som trivst best. Det er truleg på dei største 
biblioteka at vi ikkje finn dei einsame biblioteksjefane. Men 
einsemd kan gå hand i hand med sjølvstende. Biblioteksjefane 
har stor handlefridom innan den tildelte budsjettramma, noko 
som kan auke trivselen.

Med einsam, meiner ein fagleg einsam

Dei fleste biblioteksjefane har medarbeidarar, stor kontakt 
med brukarane og er i kontakt med den kulturelle omverda når 
dei kjøper bøker. Dette aukar utan tvil trivselsfaktoren, men 
kvifor seier berre 4 av 20 biblioteksjefar at dei ikkje er einsame 
på jobben? Det kan tyde på at med einsam, meiner ein fagleg 
einsam. Møte og kurs er ikkje nok, ein må arbeide saman.

Hvis biblioteksjefen opplever konfliktar med medarbeidarar, 
er det mest sannsynleg med overordna om administrative opp-
gåver, men derimot aldri om faglege oppgåver. Biblioteksje-
fane meiner dei ikkje får nok løn i forhold til oppgåvene, eller 
saman likna med andre kommunale tilsette, men dei er ikkje så 
sikker på dette i forhold til resultat. 

Biblioteksjefane trivst 
godt – men for kor lenge?
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en kraftig reduksjon i prisene slik 
som fl ertallet i Stortinget har bedt 
om.  For å få midler til den offensive 
satsningen på barnehagesektoren 
som er nødvendig må kontantstøtten 
avvikles.   

Eliasson er også opptatt av å sørge for 
at skolene rustes opp. - Vi tilbyr barn 
arbeidsvilkår som ingen arbeidsta-
kere i Norge ville akseptert. Det er 
under enhver kritikk at barn i 2002 
sliter med helseplager som følge av 
dårlig inneklima på skolene.  PRIFOs 
forbundsleder mener at kravet om 
avviklingen av kontantstøtten også 
må sees i dette perspektivet. PRIFO 
ber nå Stortinget prioritere bygging 
av barnehager, opprustning av skoler 
og reduksjon av foreldrebetalingen 
i barnehagene i stedet for kontant-
støtte når budsjettet for 2003 skal 
vedtas. 

Bokmesse på fi nsk

24.-27. oktober går den årlige store 
bokmessen av stabelen i Helsinki. 
Her er finsk og svensk de store 
språkene, og mange bøker skrevet 
på fi nsk kommer i svensk overset-
telse samme høst eller året etter. 
Aktueller bøker som blir fokusert i 
Helsinki i høst er reiseboka Petri 
Tamminens ”Fel instäl lning” og 
den finske krimdronningen Leena 
Lehtolainens ”Snöjungfrun”. Den 
siste kom allerede i våres. Ellers 
er Helsinkis egen Jörn Donner ute 
med ”Kärlekens ingenmansland”, og 
debutanten Malin Kivelä kommer med 
”Australien är också en ö”. 

Klassifi kasjon gjort enkelt

”Classifi cation Made Simple” er en bok 
noen kjenner fra før. Nå kommer den 
i ny utgave. Fremdeles bygger den 
kunnskapen fra de enkle prinsipper 
for klassifi kasjon til mer spesielle 
problemstillnger, og har en utstrakt 
bruk av eksempler. I tillegg har denne 
utgaven tatt med nyere utvikling 
innen web og den viktige rollen som 
klassifi kasjon kan spille i å få tilgang 
til internett-ressurser. Redaktør 

Ikkje alle kommunane har ei resultatorientert rapportering. Men 
dette er på veg inn, saman med ein ny leiarstill som biblioteket-
sjefane må tilegne seg. Over halvparten av biblioteksjefane i un-
dersøkjinga har eit forhold til nyare kommunal omorganisering. 
Halvparten av desse meiner at omorganiseringa ikkje har hatt 
nokon innverknad på trivselen. Den andre halvparten har heller 
opplevd negative enn positive erfaringar. 

Kan tene og tape på kommunal omorganisering

Opplevinga av å bli marginalisert ser ut til å vere eit problem 
for fleire biblioteksjefar, og for nokre er dette eit resultat 
av omorganisering. Andre opplever kommunen sin som inklu-
derande og det kan gjelde dei same få biblioteksjefane som 
også er med i eit kommunalt leiarteam. 5 av 20 biblioteksjefar 
ligg eller vil ligge på eit høgare administrativt nivå enn før, 
grunna flatare styringsstrukturar som er på veg inn i kom-
munane. Biblioteksjefane som erfarer dette  karakteriserer 
nivåendringar som utfordrande, og ei tydeleggjering av biblio-
teket. Dei som vil ligge på eit lågare nivå opplever dette som ei 
degradering, med den negative lønsutviklinga som kan følgje. 

Både BF-forbundsleiar Monica Deildok og KS-representant Gun-
nar Bendixen, som var blant innleiarane på møtet, var enige i at 
biblioteksjefane må spele ei aktiv rolle i ein kommunal omorga-
niseringsprosess. Det er faktisk grunn til å tru at biblioteksjefen 
med sitt tverrsektorielle arbeidsfelt er ettertrakta i ein slik pro-
sess. Dette er ein veg ut av einsemda, gjennom deltaking, men 
ein kan også oppnå betre vilkår for biblioteket og seg sjølv. 

Få biblioteksjefar gir rom i arbeidsplanen sin for å drive leiing, 
til forskjell frå ordinær drift, men dei fleste meiner at dei har 
den nødvendige kompetansen til å leie biblioteket og å vere leiar 
på lik linje med andre leiarar i kommunen. Den nye kommunale 
leiarpolitikken vil krevje at biblioteksjefane blir gode leiarar. 

Skiljelinja mellom administrativ og fagleg leiing kan vere van-
skeleg å sjå. Dersom biblioteksjefen er i ein kommune som vil 
satse på leiing, t.d. gjennom leiarskular, må han eller mest san-
nysnleg ho melde seg på for å sikre også den administrative 
leiaroppgåva for biblioteket.

Bortfall av krav til fagutdanna biblioteksjef

Biblioteksjefane i Møre og Romsdal meiner klart at bortfallet 
av kravet til fagutdanna biblioteksjef i ein kommune er ein feil 
og at dette er ei viktig sak. Men samtidig veit ein svært lite 
om dette. Undersøkjinga viser at borfallet av kravet heller ikkje 
nødvendigvis er ei lettelse for dei som ikkje har bibliotekhøg-
skuleutdanning. Dette er allereie ei tapt sak, før ein veit noko 
om bakgrunnen. Tone Moseid frå Statens Bibliotektilsyn, som 
også deltok som innleiar, måtte meddele at det er allerie ein 
realitet, sjølv om eit nytt forslag til biblioteklov ikkje ligg føre 
enno. 

Dette må imidlertid sjåast i samanheng med ynskja om den 
sjølvstendige kommunen og mindre statleg kontroll. Dette er 
imidlertid gamalt nytt. Den gode kommunen ønskjer seg per-
sonale med høg kompetanse. Dette må gjelde også for biblio-
teksjefen, og klarar ikkje kommunen å finne ein fagkvalisert 
biblioteksjef, er det naturleg at kommunen og fylkeskommu-
nen sørger for å utdanne den nye biblioteksjefen. Hvis ikkje, 
kan alle leie alt, også kunnskapsverksemder som bibliotek. �
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for boka er Eric J. Hunter, som er 
Emeritus Professor i Information 
Management ved Liverpool John 
Moores University i Storbritannia.

Lokalsamlingsutvikling på 
britisk manér

”Local Studies Collection Manage-
ment” heter en fersk bok fra Ashgate 
forlag. For større folkebibliotek med 
lokalsamling som satsingsområde, 
kan dette være et hjelpemiddel det 
er verdt å studere. Den er innrettet 
på britiske forhold, men har kapitler 
som behandler spørsmål knyttet til 
lokalsamlinger uavhengig av land. 
Kapitlene dreier seg om ”Local studies 
and libraries”, ”Resource providers”, 
“Management”, “Materials”, “Col-
lection management”, “Information 
access and retrieval”, “Marketing”, 
“Enquiries”, og “The international 
context and the future in the UK”.  
Redaktør for boka er Michael Dewe, 
som underviser ved bibliotekarutdan-
ninga ved University College of Wales 
i Aberystwyth.

Rekordoppslutning om 
leseaksjon

For fjerde år på rad arrangerer For-
eningen !les en landsomfattende 
leseaksjon med oppstart i oktober, 
med aktiviteter i skoler, bibliotek 
og bokhandlere. Årets konkurranse 
heter Tekst blir bilde. Leserne skal 
fi nne hvilke fi re tekstutdrag som kor-
responderer med illustrasjonene, og 
de inviteres også til å lage egne bilde-
reaksjoner på leseopplevelsene. 

Høstens store leseaksjon har rekord-
oppslutning blant 13-16 år inger. 
35.000 ungdom fra hele landet deltar 
i Aksjon tXt 2002, melder daglig leder 
for aksjonen Pauline Munch Eriksen. 
Temaet for årets aksjon er samspillet 
mellom tekst og bilde, og alle som 
deltar leser i en pocketbok med utdrag 
fra ny norsk og oversatt litteratur. 
Illustratørene Iben Sandemose, Arne 
Nøst, Akin Düzakin og Øyvind Torseter 
bidrar med hver sine bilder til fi re 
av tekstene.
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Biblioteksjefane meiner det vil bli meir sjeldent med biblio-
tekfagleg kompetanse i kommunane etter bortfallet av kravet. 
Dei trur denne endringa vil gjere det lettare for kommunane å 
finne ein biblioteksjef, men at kommunane ikkje vil rekruttere 
betre bibliotekleiarar som resultat av dette. Biblioteksjefane 
trur imidlertid ikkje at bortfallet av kravet vil bremse inter-
kommunalt eller regionalt samarbeid, 

Det å forvalte eit bibliotek aleine vil auke kompetansen fordi 
ein er pent nødt til å finne ut alt sjølv, men biblioteksjefane 
meiner klart at det er det faglege felleskapet som er den beste 
oppskrifta for å auka kompetansen.

Medan endringprosessane løper, manglar biblioteksjefane eit 
forum for å utforme standpunkt og ein politikk for korleis ein 
skal tene på og ikkje tape på endringane.   

�

Stortinget godkjente i juni at ansvaret for drift og utbygging 
av Nasjonalbibliotekets lokaler i Drammensveien 42 overføres 
fra Statsbygg til Entra Eiendom AS. Entras utvidede utbyg-
gingskonsept omfatter i tillegg til rehabilitering og ombygging 
av eksisterende bibliotekbygg et nybygg på tomta nedenfor bi-
blioteket. Nybygget vil bestå av et kontorbygg for utleieformål 
med inntil sju etasjer over bakken (ca. 8 000 kvm) og en under-
jordisk del som i tillegg til magasinlokaler for NB vil inneholde 
et parkeringsanlegg for utleie.

I følge en foreløpig framdriftsplan skal den underjordiske del 
av nybygget ferdigstilles innen juli 2004. Kontordelen av ny-
bygget, ombyggingen av eksisterende bygg samt sammenknyt-
ningen av nytt og gammelt bygg i form av et glassoverbygget 
torg er planlagt ferdig til mai 2005 (noen måneder før den 
store IFLA-konferansen i Oslo). Byggestart for magasindelen 
er stipulert til januar 2003. Planlegging av rehabiliteringen 
av bibliotekbygget er i full gang. Det tas sikte på å starte 
opp rehabiliteringsarbeidene mot slutten av neste år. I ombyg-
gingsperioden må all gjenværende virksomhet flyttes ut av bi-
bliotekbygget og over i midlertidige lokaler.

Kultur- og Kirkedepartementet  (KKD) har leieopsjon på lokaler 
i nybygget. I tillegg til at enkelte funksjoner i NB kan vurderes 
lokalisert i nybygget er det også aktuelt å vurdere muligheten 
for at andre institusjoner innenfor ABM-området kan lokalise-
res her.

Etter en prekvalifiseringsrunde der 30 søkere meldte sin inter-
esse har Entra Eiendom nå invitert sju grupper av arkitekter 
og landskapsarkitekter til en konkurranse om utforming av 
det nye kontorbygget. Konkurransen omfatter også sammen-
føyningen av nytt og gammelt bygg i form av et mellombygg i 
glass, kommunikasjonen mellom nybygget og det eksisterende 
bibliotekbygget samt park- og hageanlegg. Innleveringsfrist 
for konkurransen er 15. november 2002. Resultatet vil bli of-
fentliggjort medio desember. 

Arkitektkonkurranse om 
NBO-nybygg 
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Erling Bergan, Redaktør

Men landsmøtet hadde også andre ingredienser. De 
litt over 100 deltakerne likte seg godt da hovedsty-
remedlem Lars Saabye Christensen satte det hele i 
gang. Biblioteket er bøkenes hotell, sa han, og dro 
en kort historie om drosjesjåføren som hadde fun-
net sin rytme: Hver mandag leverte han inn sju bi-
bliotekbøker og lånte sju nye. - Det er stille og det 
er gratis, var begrunnelsen for hvorfor han likte å 
bruke biblioteket så regelmessig. 

Lars Saabye Christensen trakk fram dette lille møtet 
med en bibliotekbrukende drosjesjåfør, fordi det 
fikk fram et konkurransefortrinn biblioteket har: - 
Jeg tror dette vil bli mer og mer betydningsfult og 
ettertraktet, at det er stille og at det er gratis, sa 

han. Og la til: - En bibliotekbruker har glede av å 
lese. Han formidler sin leseglede, sitt språk og sine 
erfaringer til andre. Så kan andre låne av hans lån. 
Hans investeringer har kastet av seg, sa Lars Saabye 
Christensen lavmælt og velformulert til et svært så 
lydhørt landsmøte.

Hvis landsmøtet er et tungt måltid, så var serve-
ringsrekkefølgen snudd bak fram. Kaffen og konjak-

ken var kommet først, med Lars Saabye Christensen. 
Så kom desserten, i form av at prisen for årets bibli-
otek ble utdelt. NBFs nestleder Kari Gulbraar kunne 
fortelle at Ål bibliotek, Studentbiblioteket Sophus 
Bugge (UB i Oslo) og Deichman-filialen på Holmlia 
var nominert. At juryen hadde valgt Holmlia slo 
godt an i landsmøtesalen, og de ansatte på avde-
linga så både glade og stolte ut da de fikk et Storn-
bilde som synlig bevis på utmerkelsen.

I lys av aldersfokuseringa på landsmøtet, sikta jeg 
meg derfor inn på den yngste i personalgruppa, for 
å høre litt mer om dette bibliotekets fortreffelighet. 
Siri Tidemann-Andersen er nyutdanna denne som-
meren og har kort fatrtstid i “Årets bibliotek”. Men 
stoltheten og gleden over å være en del av Holmlia-
teamet, har han har allerede fått på plass: 

- Jeg synes jeg har gjort et ganske godt karriere-
valg. Det er kjempegøy å jobbe her. Holmlia har et 
flott bibliotek, godt organisert og utrolig dyktige 
folk som jobber der. Jeg har spesielt lyst til å fram-
heve den antirasistiske ARI-samlinga, fordi den i 
tillegg til faglitteraturen også har med skjønnlitte-
ratur. Hva formidler emner som antirasisme og ra-
sisme bedre enn skjønnlitteratur? Det er bedre enn 
å høre ti tusen foredrag om hvor fælt det er å være 
nynazist. 

- Var det nettopp Holmlia du ville begynne på da du 
var ferdig med bibliotekarstudiet?
 
- Jeg hadde søkt om opptak på en mastergrad i 
Brighton. Men så dukket dette engasjementet på 
Holmlia opp, det så spennende ut og jeg søkte. Da 
jeg var så heldig å få tilbudet, var jeg ikke tvil. Det 
var greitt å droppe Brighton. 

- Hvordan er det å være nyutdannet fersking på et 
så aktivt bibliotek?

- Det er gøy. Litt vanskelig å beskrive. Du skulle se 

Var det et ungt, friskt og minneverdig landsmøte i NBF?

Gubben og ungkalven...

Aldersfetisjismen har nå slått inn i Norsk bibliotekforening. Etter at noen tidligere i 
år lot seg overraske over at mange av de samme menneskene, innen vårt lille biblio-
tekmiljø, dukket opp på flere konferanser, har dette med forgubbing liksom vært en 
debatt. Et enkelt og kjærkomment synsetema, der “de unge” blir skilt ut - for deret-
ter å bli kvotert inn. Eller som en av deltakerne sa på NBFs utsatte landsmøte 7. sep-
tember i Oslo: - Valgkomitéen burde ha oppgitt alder på de foreslåtte kandidatene! 

Siri Tidemann-An-
dersen sammen 
med en glad stab 
fra Deichman-av-
del inga på Holm-
lia. Utmerk elsen 
som ”Årets bibli-
otek 2002” var vel 
fortjent. (Foto: E. 
Bergan)
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hvor mye som skjer der, hvor mye det er brukt. Nå 
har vi hatt biblioteket stengt i 3 uker for å legge 
nytt gulv. Folk kommer etter oss på toget og spør 
når vi åpner igjen. 

- Dette er et bibliotek folk er bevisst på i lokalsam-
funnet?

- Ja, biblioteket betyr mye for dem. Så mye at det 
tas for gitt. Etter det tragiske drapet som skjedde 
her, lagde ungdom i bydelen noe som kalles ”Holm-
lia-dokumentet”. 40 ungdommer gjorde opp status 
sammen med Antirasistisk senter: Hva har vi av til-
bud? Hva vil vi ha, for å prøve å komme videre. I 
dette dokumentet sto det ingenting om bibliotek!  
De nevnte ikke biblioteket over tilbud de har. Hvor-
for er ikke vi nevnt i det hele tatt? Inger Aguilar 
ved Antirasistisk senter forklarte dette slik: Biblio-
teket er det de har, det er alltid der, det er så selv-
følgelig, det er åpnet for alle. Du blir ikke kasta 
ut av biblioteket selv om du skater, selv om noen 
kanskje sender et olmt blikk… Biblioteket er altså 
allerede et godt tilbud til ungdom, som vi virkelig 
håper at vi kan utvikle mer.

- Hva er det neste som er på trappene på filialen, er 
det noe nytt på gang nå?

- Vi er har inne en søknad om bredbånd hos Sta-
tens bibliotektilsyn, og det kan bli veldig spen-
nende. Hvis prosjektet blir realisert, skal vi lage 
noe vi kaller bydagboka, sammen med hovedbiblio-
teket og Grünerløkka filial. Der skal ungdom skrive 
om sin hverdag og vi vil gjøre tilgjengelig en rekke 
multimedia-tilbud. På Holmlia skal vi samarbeide 

med Broa, et allaktivitetshus som ligger vegg-i-vegg 
med oss, og med Søndre Holmlia fritidssenter, som 
driver multimedia-verksted for ungdom som ikke helt 
takler skolen, forteller Siri Tidemann-Andersen entu-
siastisk. Hun er åpenbart stolt av å være en del av 
Årets bibliotek 2002. 

Landsmøtet i Norsk Bibliotekforening fortsatte, og 
nå  – hvis vi skal holde oss til metaforen om et bak-
lengs måltid – var vi nå kommet til hovedretten. 
Det vil si: Nestleder Kari Gulbraar kunne meddele at 
det neste store bibliotekmøtet vil bli avholdt 23.–28. 
mars 2004, i god klaring fra eventuelle streiker i ho-
tellbransjen, luftfarten eller andre sektorer vi er av-
hengige av for å få avviklet et landsmøte. Hvor det 
skal være? Molde, Ålesund og Tønsberg deltar i fina-
leheatet, og når dette leses, skal en av byene ha fått 
det ærefulle oppdraget.

Om selve landsmøteforhandlingene er det sikkert mye 
å si, men det meste sto i grunnen i sakspapirene alle 
hadde fått på forhånd. Noen få ting skjedde riktignok 
der og da. Jeg burde vel ile til og fortelle at det første 
innlegget under beretningsdiskusjonen ble holdt av 
Bibliotekarforbundets leder Monica Deildok. Det slo 
godt an, fylt som det var av ros til Frode Bakkens linje 
i NBF: Bedre samhandling mellom sektorene i vår lille 
bibliotekverden. Du kan lese innlegget i dette num-
meret av Bibliotekaren. 

La meg summarisk gi følgende gode og dårlige ka-
rakteristikk av alle de som tok ordet denne lørdagen 
i Samfunnssalen: De fleste sa fornuftige ting, til 
dels svært fornuftige ting. Men de var usedvanlig ta-
fatte i å fremme endringsforslag, motforslag eller til-
leggsforslag. Vi hadde selvfølgelig Mette Henriksen 
Aas fra Kommuneforbundet, som ville ha viktighe-
ten av å få etablert fagbrev for bibliotekansatte uten 
bibliotekarutdanning inn både i prinsipprogram og 
virkeplan. Selvfølgelig fikk hun det. Og det var ho-
vedstyret som i siste liten kom på at de ville ha inn et 
punkt på virkeplanen om at de skulle jobbe for felles 
biblioteklov i kommende periode, uten å få et pip av 
motforestillinger fra noe hold. Og det kan knapt kal-
les kamp mellom ulike bibliotekpolitiske linjer, når 
en uttalelse om at Nasjonalbibliotekets NORART-base 
burde bli gratis, vedtas med en avholdende stemme. 
Den avholdende var Nasjonalbibliotekaren, noe hun 
begrunnet greitt med at spørsmålet var til intern 
drøfting i styret for tida.  

La likevel ikke disse lett syrlige kommentarene om 
manglende debatt skygge over det faktum at lands-
møtet ble avviklet i en grei, forretningsmessig og 
hyggelig atmosfære. Oppslutningen om rådende po-
litikk er stor i NBF, og det er for så vidt gledelig. 
Oppslutningen ute i samfunnet kunne definitivt vært 
bedre. Noen trakk fram mangelen på skikkelige bibli-
otekfiender som et stort problem. Mens valgkomitéen 
mente de hadde bidratt til å løse dette problemet ved 
å foreslå Berit Ch. Nielsen inn i hovedstyret. Hun ble 
– selvfølgelig enstemmig – valgt inn som ny. Det ble 
også Bente Bing Kleiva. Resten av hovedstyret består 
av gjenvalgte eller medlemmer som ikke sto på valg 
denne gangen. �

Siri Tidemann-Andersen er nyutdanna bibliotekar 
denne sommeren og har kort fartstid i “Årets 
bibliotek”. Men stoltheten og gleden over å være 
en del av Holmlia-teamet, har han har allerede 
fått på plass: - Det er kjempegøy å jobbe her. 
Holmlia har et fl ott bibliotek, godt organisert 
og utrolig dyktige folk som jobber der. (Foto: 
E. Bergan)
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Det nye hovedstyret er ingen 
ungdomsklubb, men til gjengjeld 
er de kloke og har mye og va-
riert erfaring. Et par litt yngre 
medlemmer av hovedstyret er 
det dog. Ellers må man vel ned 
på fjerde og femte varaplass for 
å finne nytt og ungt blod. At 
det står 2 år i parentes etter 
navnene, er likevel ikke angi-
velse av alder, men av hvor lang 
periode de er valgt for. Allerede 
nevnte Siri Tidemann-Andersen 
er fjerde vara i NBFs nye hoved-
styre.  

Etter landsmøtet tok vi en prat 
med gjenvalgt leder Frode Bak-
ken. Vi fant de naturlig å kon-
frontere ham med kritikken av 
gubbeveldet i bibliotekbransjen, og om ikke dette 
landsmøtet lot eldrebølgen fortsette å slå inn over 
NBF?

- Nå er det slik at mange organisasjoner har vanske-
lig for å bringe nye folk opp. Det vi har sagt nå, er at 
vi skal satse på å bringe unge mennesker systema-
tisk inn i organisasjonen. Før har dette vært hånd-
tert helt tilfeldig. Et viktig konkret tiltak vi skal 
bruke, er å bringe unge mennesker inn i komitéene, 
som er noen av de viktigste arbeidsområdene våre. 
Så satser vi på at de etter noe tid der, framstår som 
nye ledere i systemet. 

- Hva har de unge å by på, bortsett fra manglende 
erfaring?

- Det er vel ikke noe spesielt de har, selv om unge 
alltid vil kunne bringe inn nye perspektiver.
Det å få yngre folk inn, det betyr at vi tar mer på 
pulsen hva de unge snakker om seg i mellom. Men 
– uansett - en hver organisasjon har behov for å for-
nye seg. Hele tiden. Jeg ser det ikke slik at de unge 
kommer med løsningene, mens vi ikke har løsnin-
gene. Slikt kan gå om hverandre. Men vi må stadig 
rekruttere nye for å unngå forgubbing. Hvis vi sit-
ter med 50 år gamle folk, og så 60-åringer, og så 
70-åringer, så vil organisasjonen til slutt dø ut, sier 
Frode Bakken på sin høyst livskraftige måte. 

- Hvilke saker vil du gjerne bli målt på i den kom-
mende toårsperioden? 

- Vi må få en sterkere satsing på statlig nivå til bi-
blioteksektoren generelt. Dette har vi arbeidet for, 
og dette har Regjeringen og Stortinget forespeilet 
oss. Altså: Et innsats-program for bibliotekene. Når 
statsbudsjettet blir lagt fram i begynnelsen av okto-
ber, får vi vite om dette blir en skuffelse eller ikke. 
Så blir det for NBF å dukke opp i Stortinget, og lob-
byere for at det skal satses mer. Statsbudsjettet blir 
avgjørende for satsingen på ABM, som vi har støttet 
så langt. 

- Hovedparolen er ”Mer penger til bibliotek”?

- Mer penger til sentrale tiltak som hjelper det enkelte 
bibliotek. Når man skaper sentrale tjenester, for ek-
sempel digitale tjenester eller ”Biblioteket svarer”, 
så sparer det de lokale bibliotekene for utgifter. På 
nøyaktig samme måte som innkjøpsordningen. Du 
kan ha null i bokbudsjett i en kommune, og likevel 
få et bredt spekter av rykende fersk norsk skjønnlit-
teratur. Sentrale statlige tiltak, det er det som sup-
plerer gode eller dårlige budsjetter lokalt.

- Hvilke hovedutfordringer står bibliotekene over 
for nå? 

- Å ta på pulsen de teknologiske endringene som 
skjer, og skape nye eller endrede bibliotek som pas-

�

Sentrale NBF-personer på at av organisasjonens mest laidback 
landsmøter. Fra venstre hovedstyremedlem Helge Salvesen, nestleder 
Kari Gulbraar, leder Frode Bakken og generalsekretær Tore Kr. Andersen. 
(Foto: E. Bergan)

- Statsråd Haugland 
har uttalt at NBF 
har spilt en avgjø-
rende rolle i å få 
slått sammen Riksbi-
bliotektjenesten og 
Statens bibliotektil-
syn. Jeg ville trodd 
at dette fortsatt var 
litt kontroversielt. 
Men det var det ty-
deligvis ikke, sier 
gjenvalgt NBF-leder 
Frode Bakken. (Foto: 
E. Bergan)
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ser inn i brukerbehovene. Det gjelder både i fag- og 
forskningsbiblioteksektoren og i folkebiblioteksek-
toren. Vi må ta i bruk ny teknologi hele veien, uten 
å glemme bibliotektanken og biblioteksaken. Dette 
skal fortsatt være et demokratisk fenomen i sam-
funnet, som bidrar til at alle har tilgang. Det også 
gjelder hele spekteret: fag-, forsknings- og folkebi-
bliotek. 

- Er du fornøyd med NBF-landsmøtet i dag?

- Ja, dette var et godt landsmøte. Det var mye ro-
ligere enn mange andre landsmøter, for eksempel 
det vi hadde for to år siden. Vi hadde et rolig lands-
møte i 1998 og mer turbulens i 1996. Dette skifter. 
Det spesielle denne gangen var at vi måtte 
utsette landsmøtet, og derfor kom det færre 
medlemmer. Hadde vi klart å avvikle dette i 
Stavanger, ville det nok vært mer aktiv delta-
kelse. Men vi hadde da flere gode diskusjoner 
og innspill i dag, sier Frode Bakken, og leg-
ger svært så korrekt til at det er landsmøtet 
som former politikken, mens hovedstyret skal 
sette den ut i livet. 

- Hvilke saker var det du ble forundret over at 
det ikke ble mer debatt på?

- Jeg ville trodd det kom motforestillinger til 
vår ganske aktive inngripen i ABM-saken . 
Statsråd Haugland har uttalt at NBF har spilt 
en avgjørende rolle i å få slått sammen Riks-
bibliotektjenesten og Statens bibliotektilsyn. 
Jeg ville trodd at dette fortsatt var litt kon-
troversielt. Men det var det tydeligvis ikke. 
Det var i hvert fall ingen som tok opp dette 
spørsmålet. Jeg ville også ha trodd at det å ar-
beide for en felles biblioteklov, for alle offent-
lige bibliotektyper, skulle skapt debatt. Men 
dette ble enstemmig vedtatt og er nå NBFs po-
litikk framover. Det er jeg forundret over, selv 
om det er hyggelig å ha bred oppslutning i 
dette spørsmålet.

- Er landsmøtet et tegn på at det er for lite 
synlig uenighet i bibliotekmiljøet?

- Det har vært uenigheter i alle år. Vi har hatt 
store stridigheter om hovedspørsmål innen bi-
bliotekpolitikken. Gratisprinsippet er et ek-
sempel. Det gjelder hele tilnærmingen til 
samfunnet og tilgjengeligheten av bibliotek-
tjenester. Det har vært knivskarp debatt om dette 
siden begynnelsen av 80-årene. Og den debatten 
ruller videre, selv om den ikke gjorde seg gjeldende 
på dette landsmøtet. Vi får den nok igjen, sier Frode 
Bakken. Aner vi en lengsel i stemmen? For dette må 
være det nærmeste vi kommer et politisk dyr fra 
syttitallet. Friske debatter og skarpe uenigheter er 
noe han trives i. 

- Men nå deler du tida de mellom å være hovedbib-
liotekar ved Høgskolen i Telemark og vervet som 
NBF-leder. Trives du med å ha to roller?

- Jeg opplever ikke dette som problematisk. Egent-
lig er det OK å være på flere arenaer samtidig. Det 
er gunstig for meg som NBF-leder å ha en arbeidstil-
knytning, det blir litt ensomt å være organisasjons-
menneske på heltid. Men det er veldig spennende, 
nærmest et privilegium, å få være med på å forme 
nasjonal bibliotekpolitikk. Det er et privilegium. Det 
blåser av og til litt på toppene, men stort sett så er 
det en glede å få lov å være med. Og kombinasjonen 
med å ha en tilknytning til arbeidslivet, opplever 
jeg absolutt som en fordel, understreker Frode Bak-
ken til slutt. Med en stor blomsterbukett og veska 
full av dokumenter, ses han lett foroverbøyd på vei 
bortover Torggata, på jakt etter egnet transportmid-
del hjem. 

Så vandrer også de andre menneskene som utgjorde 
NBFs landsmøte 2002 ut i ettermiddagen, i god tid 
før landskampen Norge-Danmark tar til. Vi behøvde 
da heller ikke å bekymre oss for det. For med sport-
sentusiasten Randi Rønningen som en av møtele-
derne, må slikt gå bra. Så kan vi spørre oss om noen 
år, om det er landsmøtet i Samfunnssalen eller kam-
pen på Ullevål vi husker best. 

Nytt hovedstyre i NBF med mange kjente fjes. Gutta foran er leder Frode Bakken 
og hovedstyremedlem Helge Salvesen. Gutta bak er hovedstyremedlemmene Jan 
Rudy Kristensen  og Lars Saabye Christensen. Jentene er fra venstre nestleder 
Kari Gulbraar, hovedstyremedlem Bente Bing Kleiva, vara Carol van Nuys, 
hovedstyremedlem Berit Ch. Nielsen, vara Rigmor Haug, og hovedstyremedlemmene 
Kristin Østerholt og Susanne Storrønningen. Varamedlemmene Jostein Grande, 
Bror von Krogh og Siri Tidemann-Andersen var ikke til stede da bildet ble 
tatt. (Foto: E. Bergan)



Monica Deildok, Forbundsleder

Jeg vil gjerne knytte noen kommentarer til hoved-
styrets beretning, som er en fyldig og vel dokumen-
tert gjennomgang av mange ulike saker som NBF 
har hatt befatning med. Jeg vil konsentrere meg om 
saker det er naturlig for Bibliotekarforbundet å kom-
mentere. 

Beretninga tar utgangspunkt i de positive skrittene 
som er tatt for bedre samhandling mellom bibliotek-
sektorene og typene i ulike sektorer. Det gjelder eta-
blering av ABM-utvikling. Det gjelder samarbeidet 
mellom NBF og BIBSYS om bibliotekmøtet i Stavan-
ger. Det gjelder samarbeidet om IFLA-konferansen 
i Oslo om tre år. Det gjelder Bibliotekaksjonen. Det 
gjelder det økende samarbeidet mellom NBF og NFF. 
Og det gjelder den nettopp etablerte bibliotekpara-
plyen. 

Når det i beretninga står at samhandling mellom bi-
blioteksektorene er en av NBFs hovedsaker gjennom 
flere år, vil vi markere full støtte til det arbeid NBF 
har nedlagt, og som de forhåpentligvis vil fortsette 
å gjøre, på dette området. Men ikke alle spørsmål er 
løst. Når jeg nå trekker fram disse, er det ikke som 
kritikk av ledelsen i NBF, men som et bidrag til en 
oppsummering av hvor vi står nå. 

1. Felles faglig arena
Det er viktigere enn noen gang at bibliotekarer 
har en faglig trygghet og jevnlig oppdateres på ny 
kunnskap innen BDI-sektoren. Men vi mangler or-
ganisatoriske rammer som kan bidra til at det blir 
slik. Resultatene av bibliotekforskningsprogrammet, 
den faglige kunnskap som utvikles på JBI i Oslo og 
Dok.vit. i Tromsø, de arbeidene som utføres av ak-
tører i Bergen, Kristiansand, osv. - alt dette er for 
lite synlig integrert i resten av bibliotekmiljøet. Det 
er viktig å minne JBI og Dok.vit. om at de har tre 
lovpålagte oppgaver, i tillegg til utdanning og fors-
kning er det også formidling. Og da er det viktig 
at NBF gir plass til en slik økt samhandling mellom 
de som utvikler kunnskap og de som praktiserer. 
Det gjelder å gi plass til tilrettelagt forskningsfor-
midling i tidsskriftene i bransjen. Vi støtter derfor 
initiativet NBF har tatt overfor ABM-utvikling, om 
sammenslåing av tidsskrifter under ikke-statlig re-
daksjonell ledelse. Det gjelder også å tilrettelegge 
for forskningsformidling der bibliotekfolk møtes.

2. NBF og NFF
Av Bibliotekarforbundets over 1100 medlemmer, er 
det mange som også er individuelle medlemmer av 
NBF og NFF. Vi registrerer stadige diskusjoner om 

mulighetene for å slå sammen disse to organisasjo-
nene. Det vil gi større faglige og fagpolitiske arenaer 
lokalt, det vil gi økt styrke til det sentrale arbeidet 
organisasjonene gjør, og det vil gi et viktig signal 
om at vi står overfor mange likeartede utfordringer 
i bibliotekene. Vi tror mye av det gode faglige ar-
beidet som NFF driver, vil være en nødvendig be-
rikelse for NBF. Og vi tror mye av det fagpolitiske 
arbeidet som NBF driver, er viktige impulser for NFF. 
Vi håper det nye hovedstyret i NBF bygger videre 
på de postive erfaringene med NBF-NFF-samarbeidet.

3. Bibliotek og bibliotekarer
Det er fra flere hold blitt sagt at bibliotekene som 
institusjoner er inne i en eksistensiell krise, mens 
den bibliotekariske fagkunnskapen er på offensiven. 
Jeg skal ikke drøfte hvorvidt dette holder vann, 
men bare påpeke at framtida til bibliotek og bi-
bliotekarer ikke nødvendigvis alltid er identisk. Vi 
ser dette blant annet ved at en større del av bi-
bliotekarene i dag jobber utenfor ordinære biblio-
tek. Dette mener vi i BF er positivt, men at det 
samtidig gir oss noen nye utfordringer. For NBF inne-
bærer det blant annet at den sterke identfikasjonen 
med bibliotek som institusjon må problematiseres og 
veies opp mot NBF som samlende for alle de som 
bruker sin bibliotekariske fagkunnskap i jobben. 

4. BF og NBF
Alle organisasjonene i biblioteksektoren har for 
mange oppgaver i forhold til ressursene de rår over. 
Slik er det også med BF. Offensiv deltakelse i det 
større bibliotekfellesskapet skulle vi gjerne brukt 
mer tid på, men vi har i hovedsak måttet fokusere på 
å gjøre en god jobb med kjerneaktivitetene våre 
som fagforbund. Vi har nå etablert godt arbeid 
på dette området, og ser hvor viktig det er å gå vi-
dere ved å delta mer aktivt i de samhandlingsbe-
strebelsene som foregår i bransjen. Dette vil bety 
mye for BFs og bibliotekarenes videre muligheter 
for bedring av lønn, arbeidsforhold og karriere-
muligheter. En høyt profilert, godt koordinert og 
faglig sterk bibliotekbransje, gir oss et rennomé 
i befolkningen, blant politikere og beslutningsta-
kere, som vil bidra mye til at Bibliotekarforbundets 
tillitsvalgte kan fremme medlemmenes interesser

Disse tankene er ment som en oppslutning om NBF og 
leder Frode Bakkens vektlegging av økt samhandling 
mellom sektorene i bransjen. Vi ønsker altså at denne 
prioriteringa fortsetter også i kommende periode. BF 
håper å kunne bidra i disse bestrebelsene. 

BF-lederen støtter Frode Bakkens fanesak i NBF:

Økt samhandling mellom 
sektorene i bransjen
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Under årets lands-
møte i NBF, var 
B ib l iotekar for -
bundets leder Mo-
nica Deildok den 
første som tok 
ordet da beret-
ninga var oppe til 
debatt. Hun be-
grunna hvorfor BF 
støtter NBFs vekt-
legging på økt sam-
handling mellom 
sektorene i bran-
sjen, og hun pekte 
på områder hvor 
det kunne gjøres 
mer. Vi bringer her 
innlegget hennes i 
sin helhet





Bernt Lage Breivoll
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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.

Den Unge Mannen går ikke på 
biblioteket. Det skulle vi kanskje 
gjøre noe med, men hvem kan 
med god samvittighet gjøre noe 

sånt som å hale med seg en ung mann inn på et 
norsk folkebibliotek? Det er ingenting for ham der, 
han har ingenting der å gjøre, hele stedet er ekkelt, 
ubehagelig og generelt fiendtlig innstilt mot ham. 
Vi vil egentlig ikke ha ham der, og hvis vi, av 
en viss rest av pliktfølelse, prøver å få ham til å 
komme til oss, så er det på betingelse av at han 
legger av seg en del uønskede kvaliteter, som å 
være ung og å være mann.

Våre folkebibliotek er på langt nær nøytral grunn. 
De er i overveldende grad besatt av kvinner, og 
kvinnene i folkebiblioteket har gjort det trivelig 
for seg selv. Men det som er trivelig for en gruppe 
er direkte utrivelig for andre. ”Lyse, moderne” lo-
kaler er for kvinner: I alle forretninger for menn er 
det MØRKT (se selv). Møblene, gardinene, selv luk-
ten er, i de fleste folkebibliotek, rett og slett FEIL 
for unge menn – subtilt, så umerkelig at de fleste 
unge menn neppe vil være seg bevisst hvorfor de så 
gjerne vil ut av denne bygningen så fort som mulig; 
men feil er det og ut vil de. Grønne planter i pene 
vaser og reproduksjoner av impresjonister i pastell 
har et budskap til den unge mann, og budskapet er: 
Dette er for oss. Dette er ikke for deg. Dette er vårt 
sted. Vi vil ikke ha deg her. 

Men det er det som mangler i biblioteket som er 
det største problemet. Et bibliotek som IKKE har 
et bilde av en naken eller iallfall toppløs Victoria 
Silvstedt på veggen, som IKKE har gigantisk skin-
nende stålsverd (tro kopi av Gandalfs fra ”Ringe-
nes Herre”) hengende bak skranken, som IKKE har 

en bibliotekar med helskjegg og Harley-Davidson på 
den svarte t-skjorten sin, sier fra om at den slags 
ikke har noen plass i biblioteket. Det er det som 
kalles å glimre med sitt fravær: Slikt skal man ha 
seg frabedt, sånt passer ikke hos oss, dette må pu-
blikum beskyttes mot. Tror man virkelig at man 
kan fordømme gigantiske skinnende stålsverd uten 
å fordømme dem som LIKER gigantiske skinnende 
stålsverd? 

Hvis biblioteket bestemmer seg for at ”vold” er noe 
biblioteket ikke vil ha, bestemmer man seg samti-
dig for at Den Unge Mannen som LIKER ”vold” – 
for eksempel i form av den siste til Quentin Taran-
tino eller Garth Ennis – er et mindreverdig vesen. 
Hvis han kan lese eller se på noe slikt uten å føle 
seg som en forbryter, må han nødvendigvis, og må 
rette, føle seg forurettet og fornærmet over at bi-
blioteket finner det for godt å sensurere det i mo-
ralens navn. Det er en fordømmelse, ikke bare av 
hans smak, men av hans verdigrunnlag og vurde-
ringsevne, i siste instans av hvem han er og hva 
slags liv han lever. Hvis biblioteket bestemmer seg 
for at ”sex” er noe biblioteket ikke vil ha… Bare en 
sykelig utviklet skyldfølelse og et sterkt behov for 
å bli straffet kunne få noen til å utsette seg selv for 
den opplevelsen det er å være ung og mann og sette 
foten på et gjennomsnittlig norsk folkebibliotek.

Stig Furset har rett: Vi trenger, desperat, biblio-
tekaren fra Helvete, eller i det minste fra et lite 
helsike. Jeg har lest et eller annet sted at i gamle 
katolske bibliotek ble avdelingen for forbudte bøker 
kalt ”Inferno”. Det er på tide, tror jeg, å åpne Hel-
vete og slipp inn alle djevlene. Eller i alle fall jæv-
lene.  

Melding fra 
 et lite helsike
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”Røde tall over hele linja” melder Dagsavisen, med 
henvisning til bunnnlinja i Lo-forbundenes regn-
skap for 2001. Selv om arbeidskonflikter i liten grad 
belastet LO-forbundenes økonomi i fjor, er regnska-
pene til de største forbundene en oppvisning i røde 
tall. LOs hovedkasserer er naturlig nok bekymret. 
For i LO-familien er det en uskrevet regel av drif-
ten bør gå i balanse, slik at finansinntektene kan 
gå direkte til streikekassa. De tre siste årene er det 
imidlertid svært få av forbundene som har maktet 
å leve opp til denne regelen. Regnskapstallene for 
2001 viser at de 17 største LO-forbundene gikk med 
et driftsunderskudd på 92 millioner kroner. Dette 
til tross for at medlemmene betalte til sammen 1,6 
milliarder kroner i kontingenter. Aldri har de betalt 
mer.

En gjennomgang av regnskapene viser at det største 
og mektigste forbundet, Norsk Kommuneforbund, 
også har tapt klart mest penger i år. Driften av Kom-
muneforbundet har disse tre årene gått med et sam-
let underskudd på 85 millioner kroner. I løpet av 
de tre årene fra 1999 til 2001 gikk medlemstallet 
ned med omkring 8.000, mens de årlige utgiftene 
til drift av forbundet økte med 40 millioner kroner. 
Bare betydelige finansinntekter fra salg av aksjer i 
Vår bank og forsikring har hindret at forbundet med 
over 230.000 medlemmer har måttet tære på egen-
kapitalen. Men forbundsleder Jan Davidsen tilbake-
viser at forbundet ikke greier å styre egen økonomi.

- Vi har ingen penger satt i aksjer og har da heller 
ikke tapt penger. All kapital, utenom fast eiendom, 
står i banken. Vi har heller tjent på det høye ren-
tenivået. Fast eiendom er også en trygg plassering 
av penger. Vi har en betydelig sum penger i banken 
som gir renter, sier Davidsen. Han legger til at all 
bruk av penger, også finansinntekter, er begrunnet 
i landsmøtevedtak og dermed planlagte. - Det er 
ikke noen vits å sitte på pengene. Vi har landsmø-
tevedtak på at vi skal prioritere for eksempel kam-

pen mot privatisering og det er nå den står. Da kan 
vi ikke vente til neste år med den, det blir fort for 
sent, sier Davidsen.

Kommuneforbundet har en rekke ganger vært i hardt 
vær på grunn av pengebruken. En firedagers studie-
tur til Island vakte oppsikt da det viste seg at for-
bundet bare avholdt ett eneste møte der. For litt 
over et år siden ble det avslørt at Kommuneforbun-
det brukte minst 120.000 kroner av medlemmenes 
kontingentpenger til å betale for Jan Davidsens og 
nestleder Gunhild Johansens 50-årsdager. I januar i 
år reiste en delegasjon på 34 personer fra ledelsen 
i Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse- og Sosi-
alforbund på studietur til Cuba. Regningen ble på 
minst en halv million kroner. Delegasjonen bodde på 
Cubas flotteste hotell, Hotell Nacional, i Havana i 
åtte dager for å studere helsevesenets oppbygging, 
organisering og drift i Fidel Castros rike. Skinnves-
ker til 500 kroner stykket, slips, vesker og fylle-
penner ble delt ut til delegatene landsmøtet i 1999. 
Et landsmøte som kostet 18 millioner kroner. Bare 
skinnvestene alene kostet 200.000 kroner. - Det kos-
ter å være kar, sa Davidsen til Dagsavisen den gang. 

Enda verre er det med Hotell- og restaurantarbei-
derforbundet som i fjor gjennomførte en streik som 
kostet et sted mellom 15 og 18 millioner kroner. 
Medlemstallet synker, til tross for aktive vervekam-
panjer. Fjoråret ga et underskudd på over fire mil-
lioner. Ved siste årsskifte var egenkapitalen nede 
i under 27 millioner kroner. Tross milliontilskudd 
fra andre LO-forbund betyr det at egenkapitalen vil 
være brukt opp i løpet av fem - seks år, hvis under-
skuddene fortsetter.
     
Også Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, 
sosionomer og vernepleiere har slunken kasse. 7,6 
millioner kroner i egenkapital betyr 500 kroner per 
yrkesaktivt medlem i en eventuell arbeidskonflikt. 

 

 

Store tap for LO-forbund

Regnskapstall (i 1000 kroner) for noen av de største LO-forbundene i 2001:

 Driftsresultat Årsresultat Egenkapital
Kommuneforbundet - 34.212 - 16.729 559.396
Fellesforbundet - 8.737 62.966 1.131.594
Handel og Kontor - 3.509 5.731 168.668
EL & IT forbundet - 18.004 - 9.718 141.659
Fellesorganisasjonen - 588 - 59 7.617
Grafisk - 15.220 - 7.789 97.983
Hotell og Restaurant - 4.269 - 2.666 26.724
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Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og er et regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har 
ca 39.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og rike muligheter innen kulturlivet som musikk, 
sang og teater. Både i og rundt Ålesund er det mange muligheter for et aktivt friluftsliv med et ypperlig turterreng 
og  gode muligheter for jakt og fiske. Byen er kjent for sin spesielle jungendarkitektur og det er under etablering et 
nasjonalt jugendstilsenter. Hovedbiblioteket er sentralt plassert i rådhuskvartalet og filialen er i nærheten av kjøpe-
sentre i bydelen Spjelkavik.
Se også våre hjemmesider www.alesund.kommune.no og www.alesund.fylkesbibl.no.

BIBLIOTEKSJEF (stilling nr. 274/02) - 2. gangs utlysing.

Ved Ålesund bibliotek er det for snarlig tiltredelse ledig 100% stilling som biblioteksjef, st.kode 8451.

Ålesund bibliotek er  vertsbibliotek for fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal.  
Det er vedtatt at Ålesund bibliotek og Møre og Romsdal fylkesbibliotek skal ha hver sin biblioteksjef i hel stilling. 

Ålesund bibliotek består av hovedbibliotek og en filial.  Biblioteket har til sammen ca 14 årsverk og er for tida orga-
nisert som en avdeling i kultursektoren, Ålesund kommune. Biblioteksjefen inngår i sektorsjefens lederteam.  Omor-
ganisering i kommunen kan bli iverksatt i 2003. 

Biblioteksjefen skal ha det faglige og administrative ansvaret med å utvikle bibliotektilbudet i kommunen, skape 
kontakt og tillit i forhold til samarbeidspartnere, profilere og markedsføre biblioteket, i tillegg til personal- og budsjett-
ansvar. Det kan være aktuelt å delta i bibliotekets vaktplan.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Bibliotekfaglig utdanning fra Høgskolen i Oslo eller tilsvarende godkjent bibliotekarutdanning
• Erfaring med ledelse og administrasjon
• Gode samarbeidsevner
• Kreativitet og selvstendighet
• Vilje og evne til å oppnå resultater
• God kjennskap til bruk av informasjonsteknologi

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger ved konst. biblioteksjef Asbjørg S. Langeland, tlf.: 70 16 22 68 eller epost: 
asbjorg@ alesund.kommune.no.

Søknad med CV på Ålesund kommunes særskilte skjema, vedlagt godkjente kopier av vitnemål og attester sendes 
Ålesund bibliotek, Postboks 1320, 6001 Ålesund.
Cv-skjema kan lastes ned fra vår hjemmeside under «Ledige stillinger».

SØKNADSFRIST:  25. OKTOBER 2002.

”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?
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BÆRUM KOMMUNE  

Bærum bibliotek
Avdelingsleder Eiksmarka bibliotek                                                           

Stillingskode: 8451-LEDER

Eiksmarka bibliotek er en filial i Bærum bibliotek. Stil-
lingen som avdelingsleder er ledig fra 1. januar 2003.

Bærum bibliotek består av hovedbiblioteket på Bek-
kestua og filialer på Eiksmarka, Høvik, Rykkinn, Sand-
vika og Ila landsfengsel. Bærum bibliotek har 59 
årsverk fordelt på 80 ansatte. Budsjettet er på ca kr. 
34 mill. brutto. Biblioteket bruker Bibliofil som biblio-
teksystem.

Eiksmarka bibliotek er et aktivt bibliotek i et etablert 
miljø. Biblioteket har 30-års jubileum i høst. I 2001 
besøkte ca.57.000 personer biblioteket og det totale 
utlån av medier var ca.59.000. Åpningstiden er 41 
timer pr. uke og har 3.2 årsverk fordelt på 5 perso-
ner. Samtlige ansatte deltar i en vaktplan med 1 etter-
middagsvakt i uken og 1 lørdagsvakt hver 4. uke. 
Avdelingen har automatisert utlån og internettilbud for 
publikum. Virksomheten er sterkt utadrettet mot barn 
og unge som er et viktig satsingsområde for Bærum 
bibliotek.

Avdelingsleder for Eiksmarka bibliotek er med i Bærum 
biblioteks ledergruppe sammen med de øvrige avde-
lingsledere og rapporterer til biblioteksjefen. 

Vi søker en aktiv og utadvendt leder med evne til 
planlegging og samarbeid. Andre egenskaper som vil 
bli vektlagt er kreativitet, serviceinnstilling og evne til 
å jobbe selvstendig. Søkere må ha godkjent bibliote-
karutdanning og det er en fordel med ledererfaring 
med personalansvar. Personlig egnethet for stillingen 
vil bli vektlagt.

Lønn i henhold til kvalifikasjoner og erfaring.

Vi ønsker en person som vil være med å utvikle 
Bærum bibliotek som en felles ressurs og videreutvi-
kle Eiksmarka bibliotek som en lokal ressurs i nærmil-
jøet.

Nærmere opplysninger ved biblioteksjef Torny Kjek-
stad eller ass. biblioteksjef Hans Christian Holtfodt,
tlf 67 11 69 00.

Søknad sendes Bærum bibliotek, Presterud allé 2-4, 
1357 Bekkestua. 

Søknadsfrist  25.10.02. 
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Kurs og videreutdanning ved Bibliotek- og 
informasjonsstudiene

21. -22. oktober:  Katalogisering i NORMARC.  
Kursholder: Førsteamanuensis Inger Cathrine Spangen. 
Påmeldingsfrist: Snarest. Pris: Kr.350,- (inkl. enkel lunsj).

21. -22. november:  Klassifikasjon etter DDK5. 
Kursansvarlig: Høgskolelektor Jon Anjer. 
Påmeldingsfrist:  8. november. 
Pris: Kr.600,- (inkl. enkel lunsj).

28. -29.november:  Konferanse om bibliotek- og informasjons-
faglig utdanning etter kvalitetsreformen. 
Arrangør: Norsk bibliotekforening i samarbeid med utdann-
ingsinstitusjonene.
Påmeldingsfrist: Kunngjøres senere.

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.
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Vil du ha bladet 
for deg selv?

«Bibliotekaren» er en månedlig nødvendighetsartikkel 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 sekretariat for 
abonnement på «Bibliotekaren» eller medlemskap i BF. 
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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 å skrive denne boken har gjort meg mer oppmerksom på hvor uunnværlige bibliotekene er for bevaringen av 
historisk materiale som mektige interesser helst ser glemt, eller som folk har valgt å ignorere. Jeg var takknemlig over 
å kunne låne bøker, selv om jeg - som jeg i ett tilfelle oppdaget - var den første som hadde sett på den siden 1937. 
Eller - og dette skjedde to ganger - tok en kikk på en biblioteksbok fra mange tiår tilbake og oppdaget at den ennå 
ikke var blitt skåret opp. Jeg takker de mange hjelpsomme menneskene ved de ulike stedene der jeg gjorde research: 
bibliotekene ved Northwestern University, Yale University og Bates College; New York Public Library; biblioteket ved 
Union Theological Seminary i New York; Hoover-biblioteket og Green-biblioteket ved Standford University og fremfor 
alt bibliotekene Doe, Mofitt og Bancroft ved University of California i Berkeley, der jeg gjorde det meste av arbeidet. 
Det brede spekteret av hundre år gammelt materiale ved Berkeley bærer vitne om hva som fantes før småskårne poli-
tikere og skattekuttfanatikere begynte å rasere budsjettene til USAs offentlige biblioteker og bibliotekene ved statlige 
universiteter.

Fra kapitlet ”Takk” på side 403 i Adam Hochschilds bok ”Kong Leopolds arv : en beretning om grådighet, forfer-
delser og heroisme i det koloniale Afrika”, utgitt på Pax forlag i år. 


