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Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

Jeg ble bedt om å holde et innlegg på den regionale bibliotekkonferansen i Kristiansund i september, 
om fremtidens bibliotekkompetanse. I arbeidet med dette innlegget ble jeg mer og mer oppmerksom 
på noe jeg mener er et skummelt mangel på initiativ i eget fagmiljø i forhold til framtida og utvikling 
av egen kompetanse. Innlegget til Kristiansund ble langt, men jeg har på bakgrunn av dette laget et 
litt fortettet notat, som herved utlegges til debatt.

Bibliotek befinner seg akkurat nå i en tid der en i første omgang har lykkes med overgangen til IKT-
samfunnet. Det er varslet utredning og engasjement fra departementets side. Det er liten tvil om 
at departementet ønsker reformer i biblioteksektoren. Sømløse tjenester er et sentralt om noe vagt 
begrep som bibliotekmiljøet synes å ha et noe ambivalent forhold til, eller i beste fall nærmer seg 
med svært ulike innfallsvinkler. Bibliotek settes under press i alle sektorer som følge av at markeds-
styringsprinsipper tvinger seg inn i det offentlige og som følge av reduserte offentlige budsjetter. 
Høgskolen i Oslo er fortsatt den dominerende utdanningsinstitusjon for bibliotekarer, selv om nye 
utdanningsløp vokser frem. 

JBI-avdelingen på Høgksolen i Oslo utdanner fortsatt allvitende generalister, men våre kollegaer 
blir i arbeidslivet ”tvunget” til å spesialisere seg i større grad enn tidligere. Flest bibliotekarer ar-

beider fortsatt i offentlige bibliotek, men stadig flere finner veien til det private. Bibliotekarene - de allvi-
tende generalistene - er fortsatt formidlere og forvaltere av kunnskap, informasjon, kultur. Med ett bein i 
kunnskapsorganisasjon og ett i litteraturformidlingstradisjon. Bibliotekarer har greid omstillingen til IKT-
verktøy til bruk i arbeidet, men har ikke i like stor grad evnet å fange opp de samfunnsmessige endringer 
som IKT-revolusjonen har skapt for å implentere dette i sin kompetanse. Det er fortsatt et skille mellom 
folke- og fagbibliotekarer i tilnærming til faget. Der fagbibliotekarer tenderer til å ha et sterkere fokus på 
kunnskapsorganisering, folkebibliotekarer på formidling.

Bibliotekarkompetanse er og vil fortsette å være: Kunnskapsorganisering, gjenfinning, forvaltning og formid-
ling av kulturelle utrykk, informasjon og kunnskap. Nye tider vil føre med seg endringer i form av nye gjen-
stander, altså:  Bærere av ytringer og nye verktøy til disposisjon i arbeidet. Ingenting i fremtidsscenariene 
som trekkes opp av fremtidsforskere, samfunnsvitere og trendanalytikere tilsier at behovet for disse tjenes-
tene blir mindre, snarere tvert imot. Informasjonssamfunnet, kompetansesamfunnet, det multikulturelle 
samfunn og det fragmenterte samfunn stiller store krav til nettopp disse tjenestene, kravet er økende, den 
samfunnsmessige betydningen av tjenestene likeså.

Bibliotekarkompetanse i framtida dreier seg ikke om å lære nye verktøy, det er vanskeligere enn som så. 
Det dreier seg om å forsøke å finne nye måter å nærme seg faget og yrket på med utgangspunkt i det 
stadige skiftende, fragmenterte samfunn bibliotekene skal betjene, bidra til å utvikle og være en del av. 
Dette i et krysspress av sviktende offentlig økonomi, økede og mer sprikende brukerforventninger og ny, 
revolusjonerende teknologi.

Når det gjelder utvikling av bibliotekarkompetanse gjør utdanningsinstitusjonene sitt, og er i aller høyeste 
grad premissleverandører i forhold til utviklingen av bibliotekarkompetanse. Det er imidlertid svært sjelden 
at de reiser debatt eller deltar i debatter omkring bibliotekarkompetanse i framtida, selv om man skulle 
tro at dette i høyeste grad angikk dem. Det er liten tvil om at vi ikke kommer til å få hjelp fra departemen-
tet i forhold til å definere framtidas bibliotekarer, departementets visjoner om bibliotekkompetanse viser 
at de kanskje har forstått nåtiden. Her er det ingen drahjelp å hente i forhold til å forme morgendagens 
bibliotekarer. Jeg tror heller ikke på ABM-U i denne sammenhengen, organet har foreløpig markert seg som 
fordeler av statens prosjektmidler, men lite annet. ABM-U har ikke vist verken engasjement eller entusiasme 
på bibliotekarers vegne, og synes å være mer opptatt av å viske ut skillene mellom profesjoner som hører 
inn under området, enn å styrke og utvikle disse. Under arbeidet med innledningen til Kristiansund ble det 
etter hvert øredøvende tydelig for meg at vi trenger en nasjonal utredning om framtidens bibliotekarkom-
petanse, foretatt av aktører som har oversikt og fagkunnskap og som i utgangspunktet ikke er motstandere 
av eller skeptiske til at biblitotekarkompetanse faktisk finnes.

Det er med utgangspunkt i en slik utredning og de diskusjoner som denne fører med seg at vi kan evne å 
selv initiere fremtiden for vårt fag og vår profesjon, slik at vi ikke for evig blir henvist til å føre en ren 
forsvarskamp hver gang noen andre initierer en retning som i beste fall er misforstått. 
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Marianne Hummelshøj
Organisationskomitéen for den 12. NORD I&D konference

Færre ansatte i offentlig 
sektor

Statistisk Sentralbyrås nasjonal-
regnskapstall for 2. kvartal viser en 
økning i bruttonasjonalproduktet på 
0,3 prosent. Dette skyldes økning 
i privat tjenesteyting, som handel, 
restaurant og hotell, og tyder på 
at husholdningenes private forbruk 
øker på grunn av rentenedgangen. 
Mens veksten i antall ansatte i 
offentlig sektor stopper opp, øker 
altså sysselsettingen i butikker, 
hoteller og restauranter.

Statistikken viser mange viktige 
tendenser: Sysselsettingen i indus-
trien fortsetter å synke på tross av 
rentenedgangen. Det er nå 14.000 
færre industriansatte enn for ett år 
siden. Skaden av høyrentepolitikken 
er altså langvarig. Sysselsettingen 
i offentlig sektor synker også. Fra 
2. kvartal 2002 til 2. kvartal 2003 
er det blitt 5000 færre ansatte i 
offentlig sektor. Noe av dette skyldes 
konkurranseutsetting til private, 
noe skyldes reduser t akt iv itet. 
Aftenposten sier det slik: ”Veksten 
i antall ansatte i staten og kom-
munene har stoppet opp. Det er et 
historisk brudd med en lang trend 
der antallet offentlig sysselsatte 
har steget med mellom 10.000 og 
20.000 personer hvert år.” 

I 1970 var det 280.000 ansatte i 
staten, fylkene og kommunene. Med 
den årlige veksten som Aftenposten 
nevner, nådde vi en topp i f jor 
med 724.500 offentlig ansatte. Det 
viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 
Men den årlige veksten har falt 
dramatisk. Fra 2001 til 2002 steg 
antallet offentlig ansatte i staten og 
kommuneforvaltningen med under 
3.000 personer. Og nå har altså 
veksten stoppet helt opp og bikket i 
motsatt retning.

En million til litteratur lister 
i Store norske

Når ny utgave av Store norske leksi-
kon kommer ut i 2005, vil mange 

Den 12. NORD I&D konference finder sted den 1.-3. september 
2004 i Aalborg. Konferencen afholdes hvert 3. år i et af de nor-
diske lande og er et af de vigtigste arrangementer, som beskæf-
tiger sig med information og videnmanagement. 

De tidligere konferencer i er blevet arrangeret af de lokale nor-
diske foreninger for information og dokumentation i samarbe-
jde med repræsentanter for de tilsvarende foreninger i de øvrige 
nordiske lande. Den 12. NORD I&D konference i 2004 arrangeres 
imidlertid af Danmarks Biblioteksskole i samarbejde med en råd-
givende komité med repræsentanter fra DFID (Dansk Forening 
for Information og Dokumentation) og de tilsvarende nordiske 
foreninger. Denne struktur skyldes, at DFID allerede ved forrige 
konference på Island i år 2001 gav udtryk for, at foreningen ikke 
alene kunne påtage sig at arrangere konferencen i 2004. 

Konferencens temaer

Konferencen fokuserer på viden og forandring, som har bag-
grund i den globale videnøkonomi, der ofte forbindes med 
kompleksitet og hyppige og løbende forandringer. Viden kan be-
tragtes som den førende drivkraft til forandring lige som den 
vurderes at være nødvendig i et turbulent virksomhedsmiljø. 
Derfor er der god grund til, at de der arbejder professionelt med 
information, retter opmærksomheden mod de forskellige sam-
menhænge der er mellem viden og forandring.

Formålet med denne konference er således at præsentere væ-
sentlige aktuelle spørgsmål som:
• Hvordan kan viden organiseres så den fremmer innovative til-

tag i en organisation?
• Hvordan anvender organisationer de interne videnressourcer i 

de kreative processer og i konkurrencesituationer?
• Hvordan kan de medarbejdere, der arbejder professionelt med 

information bidrage til læring i organisationen?

Konferencen koncentrerer sig om 4 temaer:
Vidensorganisation
Videndeling
Læring
Virksomhedsinformation

Yderligere oplysninger om emner, der relaterer sig til disse 
temaer findes på konferencens web site: http://www2.db.dk/
NIOD/

Call for papers

Vi vil gerne opfordre alle, der arbejder med et eller flere af de 
nævnte temaer eller med et specifikt emne inden for disse enten 
i forskningssammenhæng eller praksis til at skrive et paper, som 
efterfølgende præsenteres på selve konferencen.

NORD I&D-konferansen neste år har ”Knowledge 
and Change” som tittel, eller som vi vil si:

Kunnskap og endring
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oppføringer være utstyrt med opp-
daterte litteraturlister over relevant 
faglitteratur på feltet. Arbeidet med 
utformingen av litteraturlistene 
er lagt t il Nasjonalbiblioteket. 
Innenfor de økonomiske rammene 
for Store norske leksikon er det 
i utgangspunktet ikke lagt opp 
til en grundig gjennomgang av lit-
teraturlistene. Bibliotekarer erfarer 
imidlertid at ikke bare emnetekstene 
i et leksikon er av interesse. Folk 
etterspør også forslag til videre 
lesning. Henvisningene til relevant 
litteratur er viktige i folks leksikon-
bruk. 

Det er Norsk faglitterær forfatter- 
og oversetterforening som gjennom 
Det faglitterære fond bevilger én 
million kroner til dette formålet. 
Støtten gjør det mulig å t ilføre 
leksikonprosjektet kompetanse til 
å foreta en grundig vurdering av 
hvilke oppføringer i leksikonet som 
trenger litteraturlister. Arbeidet med 
å oppdatere litteraturlistene vil sikre 
og styrke faglitteraturens plass i 
nasjonalleksikonet. 

Abelsnes prosjektleder for 
Norsk Digitalt Bibliotek

Kristine Abelsnes er tilsatt som 
prosjektleder for Norsk Digitalt 
Bibliotek. Hun vil tiltre stillingen i 
ABM-utvikling 1. november. Kristine 
Abelsnes jobber i dag i Statoil. Hun 
har vært aktiv i bibliotekpolitisk 
arbeid i en årrekke og er i dag leder av 
NBFs opphavsrettsutvalg. Prosjektet 
”Norsk Digitalt Bibliotek” som hun 
nå skal lede, er et 5-årig nasjonalt 
innsatsprogram bestående av mange 
komponenter og tjenester. Blant 
annet gjelder det muligheten for 
”samsøk” i alle landets bibliotektje-
nester, opprettelsen av ”den norske 
kunnskapsdatabasen” bestående av 
sentrale norske kunnskapskilder som 
for eksempel Store norske leksikon 
og Norsk ordbok, og et enkelt og 
effektivt brukergrensesnitt som gjør 
norske og utenlandske tidsskrifter 
t ilg jengelig for universitet- og 
høyskolesektorene. 

Proceduren vedrørende papers er følgende:
Der sendes et abstract på maksimum 500 ord (inklusive titel, 
forfatternes navne, ansættelsessted). Abstractet skal udfærdi-
ges på engelsk, som er konferencens officielle sprog og det skal 
indeholde tilstrækkelig information til, at det kan bedømmes af 
reviewerne.
Deadline for fremsendelse af abstract er 15. december 2003.
Deadline for fremsendelse af hele paperet er 1. marts 2004.
NB: De der præsenterer et paper på konferencen skal ikke betale 
konferencegebyret.
Yderligere oplysninger vedr. elektronisk fremsendelse af abstract 
og paper på konferencens web site: http://www2.db.dk/NIOD/

Deltagelse i konferencen

Selv om man ikke planlægger at præsentere et paper på konfe-
rencen er der god grund til allerede nu  at sætte kryds i kalen-
deren ved 1.-3. september 2004.  
Konferencen vil byde på præsentationer fra inviterede keynote 
speakers foruden præsentation af de papers, som optages efter 
en omhyggelig udvælgelsesprocedure. Derudover vil der blive 
lejlighed til at møde og evt. knytte kontakter til personer, som 
arbejder professionelt med information fra Danmark og fra ud-
landet, primært de nordiske lande. Selv om konferencens offici-
elle sprog er engelsk, er pauserne mellem sessionerne ofte mere 
præget af det fælles nordiske. 

Konferencelokalitet 

Den 12. NORD I&D konference afholdes som nævnt i Aalborg. 
Hotel Hvide Hus, som er beliggende i den smukke Kildepark 
tæt på centrum, har netop fornyet sine konferencefaciliteter, 
der vil være rammerne om arrangementet. I den forbindelse 
kan det nævnes, at hotellet har udarbejdet et specielt tilbud 
vedr. overnatning, morgenmad, frokost og forfriskninger i løbet 
af konferencedagene. Se nærmere på http://www2.db.dk/NIOD/
accommodation.htm

Information vedrørende konferencen, herunder tilmelding op-
dateres løbende på: http://www2.db.dk/NIOD/ 

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein ble i statsråd 26. sep-
tember utnevnt til ny nasjonalbibliotekar. Skarstein er 56 år 
gammel og innehar i dag stillingen som universitetsdirektør 
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trond-
heim. Tidligere har hun vært biblioteksjef i Trondheim, direk-
tør for avdeling for kirke og kultur i Trondheim kommune, og 
direktør ved Universitetsbiblioteket i Trondheim. Hun er født 
i Mo i Rana og utdannet som bibliotekar fra Statens biblio-
tekhøgskole, med senere magistergrad i litteraturvitenskap fra 
Universitetet i Oslo på temaet ”Kvinner og  proletarlitteratur”. 
Hun har vært oppnevnt som medlem eller leder av flere offent-
lige utredninger, og har omfattende erfaring fra styrearbeid og 
er i dag leder for Norsk kulturråd. «Jeg er lita, men jeg vil» stod 
det på russekortet til Vigdis Moe Skarstein. Sannere kan det 
ikke sies. Vi gratulerer med utnevninga og ønsker lykke til! 

Skarstein blir ny nasjonalbibliotekar 
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BF har inngått IA-avtale for 
egne ansatte

Bibliotekarforbundet har helt fra 
star ten i 2001 vær t posit iv t il 
”Intensjonsavtalen om et mer in-
kluderende arbeidsliv”, inngåt t 
mellom arbeidsgiverorganisasjo-
nene og hovedorganisasjonene på 
arbeidstakersida. Målsettingene er 
å redusere sykefraværet, ansette 
fl ere med redusert funksjonsevne og 
øke den reelle pensjoneringsalder. 
Under denne intensjonsavtalen, som 
foreløpig gjelder ut 2005, skal den 
enkelte virksomhet kunne inngå egne 
avtaler. Slike avtaler innebærer blant 
annet større anledning til egenmel-
ding ved sykdom, men også tettere 
oppfølging av de som er sykemeldt. 
Avtalene innebærer også at både 
arbeidsgiver og arbeidstaker får et 
enklere forhold til trygdekontor, 
med kun ett kontaktsted for alle 
fraværsspørsmål som gjelder ansatte 
på samme arbeidsplass. 

Nå har Bibliotekarforbundet inngått 
slik ”Avtale om inkluderende arbeids-
liv” for sine egne ansatte, som ble 
orientert om dette på personalmøte i 
september. Dette er både positivt for 
egen virksomhet, men er også ment 
å gi et signal ut til institusjonene 
der BFs medlemmer jobber, om at 
også de bør drøfte inngåelse av slike 
avtaler. Hvis det ikke allerede er 
gjort.

KORG-dagene

Kunnskapsorganisasjonsdagene – for-
kortet KORG-dagene – går av stabelen 
30.-31. oktober. Det er Høgskolen 
i Oslo, Avdeling for journalistikk, 
bibliotek- og informasjonsfag, som 
står bak, med førsteamanuensis Rag-
nar Nordlie som ansvarlig for opplegg 
og ledelse. Tema i år er ”Det digitale 
bibliotek fra en kunnskapsorganisa-
torisk synsvinkel”. De vil ta for seg 
en rekke kunnskapsorganisatoriske 
utfordringer som reises når et Norsk 
digitalt bibliotek skal realiseres. 
Blant temaene som tas opp, er Den 

Det er i alt 21 forbund i YS, 
med et totalt medlemstall på 
200.000. Av dette er 156.000 
yrkesaktive medlemmer. KFO 
er størst med sine 55.000 med-
lemmer, hvorav 40.000 er yr-
kesaktive. Det er 10 forbund i 
YS som har under 5.000 med-
lemmer. Og BF er ett av disse 
med sine drøyt 1200 medlem-
mer. 

Innen YS holder fire forbund på med en fusjonsprosess: Fler-
faglig Fellesorganisasjon (2fo),  KFO, Statstjenestemannsfor-
bundet (STAFO) og Privatansattes Fellesorganisasjon (PRIFO). 
Hvis de lykkes, vil det nye forbundet organisere 91.000 av de 
totalt 200.000 medlemmene i YS. I tillegg vurderer Yrkestra-
fikkforbundet, et YS-forbund med over 8.600 medlemmer, om 
de også skal være med på denne fusjonen eller om de skal gå 
over til LOs nye serviceforbund. 

Fusjonsprosjektet i YS går under betegnelsen ”Trippelprosjek-
tet”. I følge planen skal de enkelte forbund starte den politiske 
behandlingen av fusjonen nå i november. Den nye organisa-
sjonen skal være etablert i november 2004. Om et drøyt år 
kan altså YS bestå av ett forbund med 100.000 medlemmer 
og 16 andre forbund med til sammen 100.000 medlemmer. 
Det skaper en ulikevekt som kan bli vanskelig å håndtere for 
hovedorganisasjonen. 

Allianser og motsetninger går langs mange akser i en hver 
hovedorganisasjon. Ett viktig kriterium er om det enkelte 
forbund organiserer yrkesgrupper (”profesjonsforbund”) eller 
arbeidsplasser (”industriforbund”). Et annet kriterium er med-
lemmenes utdanningslengde. Et tredje er hvilket tariffområde 
medlemmene hører til. 

Og nettopp endringene i tariffområder er en viktig drivkraft 
i fusjonene vi ser. Da sykehusene gikk over fra fylkeskom-
munale til statlige foretak, ble samtidig titusenvis av norske 
arbeidstakere overført fra tariffområdet KS til tariffområdet 
NAVO. Lærerne opplever å skifte tariffområde fra staten til 
kommunene, og møter KS som forhandlingsmotpart fra 2004. 
Privatisering av offentlig virksomhet fører også til endring i 
tariffområde. Store forbund av industriforbundstypen på of-
fentlig sektor ønsker selvsagt å holde på medlemmene sine når 
slike skifter skjer. For en statlig ansatt i dag, kan være en 
NAVO-ansatt eller kommunalt ansatt i morgen. Eller omvendt. 

Disse endringene innbefatter også privat sektor. Skillet mel-
lom offentlig og privat er ikke alltid like skarpt lenger. Vi har 
helseforetak, private sykehjem, osv. Dermed melder altså ”pri-
vate” YS-forbund som Privatansattes Fellesorganisasjon og Yr-
kestrafikkforbundet interesse for fusjonsprosjektet. 

Denne utviklingen gjør skillet mellom ”industriforbund” og 
”profesjonsforbund” enda tydeligere. Trippelprosjektet, som 
etter hvert kan innbefatte fem forbund, kan få en gravitasjons-
kraft overfor ytterligere noen YS-forbund som konkurrerer 
i grenselandet offentlig/privat og som ikke er profesjonsfor-

Må BF snart kikke på UHO?
Det føles som i forgårs vi var med i 

AF. Det føles som i går vi ble med 
i YS. Og nå kan morgendagen føre 

Bibliotekarforbundet inn i en ny dis-
kusjon om hovedorganisasjon. For her 

skjer det endringer hele tiden. 

Erling Bergan, Redaktør
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Klasse kamp ens opp-
slag 20. september, 
om kritikk en mot 
trippe l  prosjektet i 
YS.

semantiske veven, Emnekart vs. 
tesauri, Samsøk i distribuerte gjen-
fi nningssystemer og Metadata for 
digitale bibliotek. Påmeldingsfrist 
er 12. oktober. 

Ny riksbibliotekar i Sverige

Den svenske regjeringen har opp-
nevnt Gunnar Sahlin, overbibliotekar 
ved Stockholms Universitetsbiblio-
tek, som ny riksbibliotekar. Han 
overtar stillingen 1. oktober etter 
Tomas Lidman som er oppnevnt som 
ny riksarkivar i Sverige fra samme 
dato. Riksbibliotekaren i Sverige er 
sjef for Kungliga biblioteket, som er 
det svenske nasjonalbiblioteket.

 

Jubileumsbok for Larvik 
bibliotek 

Larvik bibliotek feirer sine første 
100 år med en jubileumsbok. Ragnar 
Lorentzen er hovedforfatter, men 
boken har også bidrag av Erling 
Pedersen, Arne Nordheim, Torkel 
Hasle, Liv Andresen og Janne Fiske. 
Liv Andresen og Britt-Karin Johansen 
har vært redaktører. De har funnet 
fram en mengde bilder og omtaler 
fra aviser og private arkiv. Boken 
koster kr 200,- og kan bestilles fra 
Larvik bibliotek.  

– Veldig mye av bibliotekets historie 
er en lokaliser ingshistor ie, sier 
Ragnar Lorentzen i et intervju med 
Østlandsposten. – Siden oppret-
telsen i 1903, da tilholdsstedet 
var Kirkestredet 6, Sophus Bugges 
barndomshjem, har man hospitert 

bund. Det som i utgangspunktet er 
et forbund med 50 prosent av YS-
medlemmene kan øke til både 55 
prosent og 60 prosent. Og et fusjo-
nert storforbund på den størrelsen 
kan få problemer med å holde orden 
på forskjellen mellom seg selv og ho-
vedorganisasjonen de er med i. 

I LO har vi sett en fusjon som har 
mange felles trekk. Kommuneforbun-
det og hjelpepleierne har nettopp 
slått seg sammen til Fagforbundet, 
som dermed har nærmere 300.000 av 
LOs 800.000 medlemmer. Her er det 
grunn til å merke seg at Norsk Tje-
nestemannslag, som har 47.000 med-
lemmer i statlig tariffområde, ikke 
er med på fusjonen. Så selv om ”trip-
pel-prosjektet” i YS er vesentlig min-
dre enn Fagforbundet i LO, har det 
en bredere medlemsmasse. 

Bredden i det nye fusjonerte forbun-
det i YS, kan i utgangspunktet se ut 
som en styrke. Men gjøkungeeffek-
ten kan vise seg etter kort tid. Det blir tydelig hvis vi ser på 
fusjonsforbundets andel av YS-medlemmene på det enkelte ta-
riffområde. YS er delt opp i fem sektorer etter forhandlings-
område. På statlig tariffområde vil det nye forbundet ha 51 
prosent av YS-medlemmene, i NAVO-området vil de få drøyt 61 
prosent og på kommunalt område vil de ha 96 prosent av YS-
medlemmene. Dersom Yrkestrafikkforbundet blir med, vil de 
ha 40 prosent av medlemmene på privat sektor i YS og være 
det største enkeltforbundet der også. I den femte sektoren YS-
Finans er de helt fraværende, for der er det Finansforbundet 
som har alle medlemmene.

Hvordan vil dette endre tenkinga i YS? Det er ikke godt å si, 
men at det vil føre til diskusjoner om hvilke hovedorganisa-
sjoner som er naturlige for hvilke forbund, må vi regne med. 
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) har bare pro-
fesjonsforbund i sine rekker, og de er alle basert på treårig 
høgskoleutdanning. Med 6 forbund og 230.000 medlemmer er 
dette en slags naturlig videreføring av høgskolegruppene i det 
tidligere AF. Vi må regne med at det vil heve seg røster i Biblio-
tekarforbundet, om ikke også vi burde vurdere UHO.

UHO har i hvert fall to klare svakheter. Den ene er at lærerne 
og sykepleierne dominerer med totalt over 200.000 av de 
230.000 medlemmene. Den andre er at viktige høgskolegrupper 
ikke er med, som ingeniørene, jordmødrene, radiografene og 
bibliotekarene. Disse utgjør til sammen nærmere 50.000 med-
lemmer. Sosionomene, vernepleierne og barnevernpedagogene 
er heller ikke med, ettersom de alltid har hatt sine 18.000 med-
lemmer i Fellesorganisasjonen i LO. 

Men det er ikke til å komme forbi at det ligger en logikk i at 
høgskolegrupper søker sammen på grunn av felles behov. Og 
det er heller ikke til å komme forbi at UHO i dag er det prosjek-
tet som har kommet lengst i å lykkes med en slik samling. At 
lærerne og sykepleierne er store yrkesgrupper, er en realitet 
vi må forhold oss til. Dilemmaet som BF kan stå overfor, kan 
kanskje formuleres slik: Er det bedre å dele hovedorganisasjon 
med ett dominerende ”industriforbund” med lavtlønnsprofil 
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fl ere steder. Selve innledningen til 
bibliotekets «klassiske periode» kom 
i 1921 da direktør Bjarne Aagaard 
ved Farrisfabrikken ryddet plass til 
Larvik folkebibliotek i fabrikkens 
fjerde etasje. Der var man fram til 
1967 da ferden gikk til Skottebrygga, 
før det andre store gjennombruddet 
kom med reisingen av dagens bygg 
i Badeparken i 1984, forteller han 
og fortsetter: 

– Andre trekk som framhever seg i 
historien, er det sterke innslaget av 
lærere og skolefolk i bibliotekets 
første år. Ja, på mange måter henger 
bibliotekets historie tett sammen 
med skolehistorien i kommunen, 
mener han og løfter også fram kvin-
nenes store rolle i utviklingen av 
biblioteket. Hvilket gjenspeiler seg i 
jubileumsåret, hvor samtlige ansatte 
er kvinner. En dominans som kanskje 
henger sammen med at kvinnene 
tradisjonelt har vært ivrige lesere, 
skriver Østlandsposten i sin omtale 
av bokutgivelsen.

NRK og Aftenposten 
øker mest

Blant Norges større nettsteder, er 
det NRK.no og Aftenposten som 
øker mest det siste året. Men 
VG.no har også en solid økning og 
imponerer med over to millioner 
unike besøkende, melder media-
kanalen Propaganda på internett 
(www.propaganda-as.no).

Det er Norsk Gallup som fø lger 
utviklingen på de norske nettstedene 
fra måned til måned. I forhold til 
sommermåneden juli, som tradisjo-
nelt er en sterkere måned for annen 
type surfing enn nettsurfing, har 
oppgangen til august naturlig nok 
vært stor. De største nettstedene 
har hatt en vekst på mellom 15 og 
20 prosent fra juli til august. VG Nett 
har 2.09 millioner nordmenn innom 
sidene i løpet av én måned, mens 
Dagbladet.no er den rene nettavisen 
som henger best med med sine 1,41 
millioner unike besøkende.

på kravene sine, eller er det bedre å dele hovedorganisasjon 
med to dominerende profesjonsforbund med høgskoleprofil på 
kravene sine? 

Ett er i hvert fall sikkert: De regrupperingene vi har sett i fag-
foreningsverden de siste fem-seks årene, er ikke over. Det var 
store rystelser da Akademikerne ble stiftet, da AF forgjeves 
forsøkte fusjon med YS, da AF deretter la ned seg selv og til 
slutt da UHO ble opprettet. NITOs alenegang og hjelpepleiernes 
overgang fra YS til fusjonen med Kommuneforbundet i LO er 
også en del av dette bildet. Når kommer neste nyhet om end-
ringer i dette bildet? 

“Befolkningens vurdering av folkebibliotekene” heter en rap-
port som ABM-utvikling ga ut i forrige måned (ABM-skrift nr. 
3). Den inneholder relevant informasjon fra TNS Gallups nasjo-
nale befolknings- og brukerundersøkelse 2003. 

Undersøkelsen beskriver både befolkningens helhetlige 
vurdering av folkebiblioteket og tilfredshet med ulike 
sider ved folkebibliotekenes tjenestetilbud. Ulike bru-
kergrupper sammenlignes etter kjennetegn ved bru-
kerne selv og ved kommunen de bor i. Undersøkelsen 
kartlegger både brukernes og ikke-brukernes oppfat-
ning av kvaliteten på tjenestene. Den sier derfor også 
noe om folkebibliotekenes image og eventuelle infor-
masjons- og profileringsbehov. Tilfredsheten med fol-
kebiblioteket sammenlignes dessuten med tilfredsheten 
med andre tjenester, og en ser på variasjoner i tilfreds-
heten mellom fylker og mellom ulike brukergrupper.

Resultatene av undersøkelsen gir bakgrunn for å re-
flektere over hvilke utfordringer folkebibliotekene står 
overfor i dagens samfunn. Svanhild Aabø, førsteamanu-

ensis ved bibliotek-og informasjonsstudiene ved Høgskolen i 
Oslo, innleder derfor publikasjonen ved å kommentere resulta-
tene fra TNS Gallups undersøkelse og sammenholde dem med 
med andre undersøkelser og forskning på området.

Undersøkelsen sammenligner brukertilfredshet for en rekke 
kommunale tjenester i Norge. For to år siden var bibliotek på 
tredje plass. Men i år troner denne tjenesten på topp. Barne-
hage og fysioterapeut følger hakk i hel, med eldresenter, kino 
og lege på de neste plassene. Oppland var det fylket der bru-
kerne var mest tilfreds med bibliotektjenestene, mens Troms 
var det dårligste fylket. 

I undersøkelsen er 18 enkeltforhold ved folkebibliotekenes 
tjenestetilbudet vurdert av bibliotekbrukerne. Geografisk be-
liggenhet får toppkarakter, tett fulgt av personalets faglige 
dyktighet og serviceinnstilling. I følge Aabø dokumenterer 
dette at profesjonelle bibliotekarer har avgjørende betydning 
for kvaliteten på bibliotektjenesten. Lavest tilfredshet er det 
med bibliotekenes utvalg av musikk, lydbøker og video, men 
selv for disse forholdene er det mer enn halvparten av bru-
kerne som er fornøyd. 

Bibliotek er kommunenes 
beste tjeneste
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Ser vi bort fra portaler og tjenester 
som ABC Startsiden (nummer 2 på 
den totale listen over rene nettste-
der), Kvasir (nummer 3) og MSN.no 
(Nummer 5), er det Aftenposten 
og NRK som gjør det best av de 
riksdekkende innholdsleverandørene. 
Aftenposten har hatt en økning på 
48 prosent siden august i fjor, mens 
NRK.no har hatt en økning på hele 
61 prosent. Det gir henholdvis sjette 
og niendeplass på oversikten fra 
Gallup.

IFLA-resolusjon om 
antiterrorlovgivning

Under årets IFLA-konferanse i Berlin 
ble følgende resolusjon vedtatt: 

”Whereas IFLA understands the need 
for appropriate national legislation 
consistent with international con-
ventions to fi ght terrorism,
And whereas almost all countries 
have ratifi ed the Universal Declara-
tion of Human Rights, specifi cally 
including Article 19,
And whereas IFLA has drawn at-
tention to the consequences for 
libraries, librarians, and library users 
of the USA PATRIOT Act,
And whereas national security legis-
lation should not infringe existing 
civil and privacy rights,

Therefore be it resolved that IFLA 
deplores the introduct ion by a 
number of countries of legislation 
which violates fundamental human 
rights to privacy and unhampered 
access to information in the name 
of national security, and calls for 
the repeal or amendment of all such 
legislation in order to protect these 
rights,
And be it resolved that this resolu-
tion be disseminated worldwide, 
and specifi cally sent to all national 
library associations with a request 
that they respond on this matter to 
the FAIFE Offi ce of IFLA.”

Webredaktør Jan Bruusgaard i Statistisk sentralbyrå kunne i 
forrige måned motta prisen for beste statlige nettsted 2003. 
Bruusgaard har bibliotekarutdanning fra Statens bibliotekhøg-
skole i 1981, og han tok diplombibliotekarstudiet (tilsvarende 
det som nå er mastergrad) samme sted i 1988. På nittitallet 
jobbet han i Statens forvaltningstjeneste og var sentral i ut-
viklingen av Odin da den kom på lufta i 1995. 

Det er Statkonsult og Kommunal rapport som 
kårer landets beste statlige nettsted, og i år 
var det andre gang dette skjedde. Arbeids- 
og administrasjonsminister Victor Normann 
delte ut prisen. 55 andre statlige nettsteder 
deltok i konkurransen, hvorav 10 kom til fi-
nalen. Begrunnelsen for prisen var: 

“Vinneren har et nettsted som kombinerer 
en stor mengde informasjon og lett tilgjenge-
lig presentasjon av aktuelt stoff. Her ligger 
mange muligheter for den nysgjerrige bruker, 
og både legfolk, journalister og forskere kan 
bruke nettstedet på en enkel måte. Nettste-
det kommuniserer godt med leseren, og vinneren er flink til 
å kombinere de tørre tall med en visuell kommunikasjon. Vin-
neren er suveren på å gjøre enorme mengder statistikk lett 
tilgjengelig for både forskere og vanlige brukere. Vinneren er 
også en av få statlige etater som oppfyller språklovens krav om 
publisering på begge målføre. Kvaliteten på statlige nettsteder 
er generelt god, men selv vinneren har enkelte svakheter. Det 
er dårlig lagt til rette for utskrift, og menyene og utseendet er 
ikke helt konsistente nedover i strukturen. Det er likevel ikke 
nok til å frata Statistisk sentralbyrå prisen som Årets statlige 
nettsted 2003!”  

Victor Normann tilføyde for egen regning at han i mange år har 
vært flittig bruker av ssb.no. Han hadde observert en løpende 
forbedring i kvaliteten og mente at ssb.no også i internasjonal 
sammenheng er blant de aller beste på statistikkformidling. 

Bibliotekar bak årets 
beste statlige nettsted 

Torsdag 2. oktober introduserte Senter for seniorpolitikk noe 
de kaller for Norsk seniorpolitisk barometer. Barometeret skal 
gi et regelmessig mål på våre holdninger til alder i arbeids-
livet og pensjoneringsønsker, opplevelse av aldersdiskrimine-
ring etc. Barometeret er todelt og omfatter intervjuer både 
med representanter for den yrkesaktive delen av befolkningen 
og med bedriftsledere i private og offentlige virksomheter med 
mer enn 10 ansatte. De første resultatene ble presentert av 
MMI-direktør Erik Dalen. 

Norsk seniorpolitisk barometer
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”De unge” sparker 
ut en som er ”50+” 
til ære for foto-
grafen: Fra venstre 
Agnethe Gulbraar, 
Monica Deildok, 
Stine Fjeldsøe og 
Stig Elvis Furset. 
Bente Bing Kleiva 
slapp inn igjen 
etter at bildet var 
tatt. 

Tekst & foto: Erling Bergan

Noen vil kanskje stille spørsmålet om spekteret av 
temaer kan bli vel bredt, at konferansen mangler 
fokus. Det kan så være. Men det ene behøver ikke 
utelukke det andre. Kanskje bredden bør suppleres 
med et fokus neste gang?

Motivasjon, markedsføring og media var tema første 
dagen. Det ble en myk konferansestart med eventy-
reren Rune Gjeldnes som fortalte om en strabasiøs 
arktisk skitur. Niels Damgaard ivret for ”Bøllete bi-
bliotekarer”, og påpekte mangelen på skolebibliotek 
i Norge. ”Når man i Danmark møter dette allerede 
i 1. klasse, så sitter det i”, sa han, og dro deretter 
gjennom en serie med ”bølletips”, fra tradisjonelle 
påminninger om å bruke tiden effektivt, til mer 
fengende oppfordringer om å gifte seg med sjefen.

Eva Jakobson Vaagland snakket om lobbyvirksom-
het. Som krever langsiktighet. ”Glem årets statsbud-
sjett”, sa hun. Å være nøye med fakta og å bygge 
nettverk, var to hovedingredienser i en vellykket 
lobbyists tålmodige arbeid. Hun la også vekt på 
tilpassing av informasjon til ulike målgrupper, og 
insisterte på at lobbyisme var en helt stueren virk-
somhet. Alf Helge Jensen i avisa Finnmarken opp-
fordret forsamlingen: ”Bruk oss i media”, og tipset 
om at en fast kontaktperson er lurt å ha i en hver 
redaksjon. Han ville gjerne at vi meldte oss med mer 
kontroversielt,  ”ikke bare de snille sakene til egen 
vinning”. 

Andre dag av konferansen bød på parallelle alternati-
ver, fra bibliotektjenester for asylsøkere, pomorenes 
fortellinger og populærkultur på ungdomsavdelinga, 
til juss i biblioteket og sømløse bibliotek. Blant mye 
annet. Vi begynte dagen med å høre om det spen-
nende norsk-russiske biblioteksamarbeidet som Hil-
dur Eikås leder i Kirkenes. Det kommer vi tilbake 
med fyldigere omtale av i neste nummer. 

”Det sømløse bibliotek” var et tradisjonelt tema med 
velkjente foredragsholdere. Men her snek det seg inn 
nye og interessante innfallsvinkler likevel. Anders 
Ericson hevdet at folkebibliotekenes ideologiske 
grunnlag, med fri tilgang på materiale uten påvir-
kningshensikt, gjør det vesensforskjellig fra andre 
bibliotek, og fra arkiv og museer. Med ny biblio-
tekutredning på trappene, oppfordret han derfor: 
Lag separate målsettinger og vyer for hvert biblio-

tekslag først. Deretter bør vi se 
på hva som er felles, hva det 
sømløse blir for noe. 

Thomas Gramstad foredro om 
juridisk-politiske hindringer på 
vei mot det sømløse. Mens Rag-

nar Audunson så på forholdet mellom framtidsretta 
bibliotekpolitikk og revisjon av biblioteklova. Hans 
påstand om at bibliotekpolitikk bare diskuteres når 
lova er under press, og at at bibliotekpolitiske de-
batter dermed blir defensive, har mye for seg. Han 
oppfordrer til en offensiv strategi, der vi meisler ut 
forslag til en biblioteklov som treffer morgendagens 
behov. Audunson legger vekt på at folkebiblioteket 
er en svært så relevant institusjon i det flerkultu-
relle og digitale samfunnet, som møteplass i et sam-
funn som fragmenteres og individualiseres i stykker. 
Og selv om lovgiving ikke er det viktigste virkemid-
delet for å utvikle bibliotekene, så mener han at 
”lovgivning kan få en uklar siuasjon til å vippe i rik-
tig retning”.
 
Da vi kom til kon-
feransens siste 
dag, var det ”Ut 
med de gamle? – 
Inn med de nye?” 
som var temaet. 
Agnethe Gulbraar 
innledet, og kom 
ikke utenom sine 
spesielle erfarin-
ger fra Bærum. 
Det kan du lese 
mer om i inter-
vjuet med Agne-
the på side 14. Så 
ble panelet sup-
plert med Stig 
Elvis Furset, Monica Deildok, Stine Fjeldsøe og Bente 
Bing Kleiva. Hvis spørsmålet skulle være: Hvem skal 
ut pga alder?, måtte det nok bli Bente. Som til gjen-
gjeld er en frisk og nyvalgt nestleder i NBF. 

Og så absurd kan det fortone seg når aldersapartheid 
skal være utgangspunkt for debatt. Det finnes gamle 
og unge kropper og det finnes gamle og unge sinn, 
som Stig Elvis så treffende sa det. Og han la til: - 
Jeg ville heller hatt Neil Young i biblioteket mitt enn 
Herbjørg Kråkevik. 

Og dermed kunne gamle og unge forlate Kirkenes, 
litt klokere enn da de kom. Noen dro østover på stu-
dietur til Murmansk, noe du kan lese mer om i neste 
nummer. Resten dro nordover, østover og sørover, 
hjem til sitt. 

Sprek konferanse i Kirkenes
Det var den niende i rekken av nordnorske bibliotek-

konferanser. Med et bredt spekter av foredrag og 
utstillere, var det både trivelig og meningsfylt å 

være i Kirkenes 17.–19. september i år. 
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Tore Nilsen er dag-
lig leder i Swets. 
Under Nordnorsk 
bibl iotekkonfe -
ranse kunne delta-
kerne møte fi rmaet 
og dets tjenester 
i utstillingsområ-
det. 

Lise Øvereng (t.v.) 
og Thomas Stran-
dos presenterer 
siste versjon av 
Tidemann under 
Nordnorsk bibli-
otekkonferanse i 
Kirkenes i år. 

Under Nordnorsk bibliotekkonferanse i Kir-
kenes var Bibliotekservice AS en av utstil-
lerne. Strategisk plassert rett ved inngangen 
til plenumssalen, kunne de demonstrere 
versjon 4.5 av sitt Tidemann biblioteksys-
tem. Det er nok særlig systemets grense-
snitt for websøk som mange mulige kunder 
har stusset på fram til nå. Vi har sett det 
hos Fredrikstad bibliotek, som har vært ut-
stillingsvindu for Tidemann i år. Et pinlig 
enkelt skjermilde for søking formelig skrek 
etter forbedring. Og forbedringen skal være 
underveis nå, forteller Thomas Strandos:

- Installasjonen er rett rundt hjørnet. Det gjenstår å 
designe skjermbilder for de enkelte bibliotek. Funk-
sjonaliteten er klar. Det kan settes opp med felt for 
fritekst, forfatter, tittel, emne, materialtype, osv. 
Trefflista har vi også forbedret. Man kan sortere på 
den enkelte kolonne, som representerer tittel, forfat-
ter, emne, osv. Og visningsformatet er endret. Man 
får opp posten med ledetekster, ikke i ISBD-format. 

- Når får vi se dette på Fredrikstad biblioteks nettsider?

- I løpet av oktober vil jeg tro at vi har blitt enige 
med dem om et grensesnitt. 

- Og dette blir standarden for Tidemann-bibliotek 
heretter?

- For folkebibliotek vil nok løsninga i Fredrikstad 
sette standarden. Fagbibliotek vil kanskje ønske seg 
en litt annen oppstilling av dataene. 

- Hvordan går salget av Tidemann?

- Vi opplever stor etterspørsel. Flere folkebibliotek 
har kommet til etter Fredrikstad. Og flere er på trap-
pene. Vi har også fått lov å gi mange tilbud. Så det er 
stor interesse, forteller Thomas Strandos. Han star-
tet firmaet Bibliotekservice AS i 1995, den gang med 
tyngdepunkt på tidsskrifthåndtering. Nå er de altså 
i en utfordrerposisjon i markedet for fullverdige bi-
blioteksystem i Norge. 

Det er ikke så rent få norsk bibliotek som har kun-
deforhold til tidsskriftagenten Narvesen, senere NIC 
Info, senere Swets, senere Swets Blackwell. Nå skif-
ter de navn igjen, til Swets Information Service. 
Stadig som en stor aktør i det norske markedet. Vi 
møtte dem på stand under Nordnorsk bibliotekkon-
feranse i Kirkenes. 

- Dette er kun en navneendring. Da 
Swets og Blackwell fusjonerte tids-
skriftagentene sine for noen år siden, 
ble begge navnene med videre. Nå skal 
det altså kun hete Swets Information 
Service, med samme spekteret av tje-
nester som før, forteller daglig leder 
Tore Nilsen til Bibliotekaren.

Swets tilbyr administrasjon av tids-
skrift- og avisabonnement. Og de tilbyr 

løsninger for tilgang til elektroniske tidsskrifter. 

- Vi har mange folkebibliotek som kunder, blant 
annet på utenlandske aviser. Dette har ofte sam-
menheng med tjenester for fremmedspråklige i kom-
munen. Nord-Norge er et viktig marked for oss. Vi 
har både folkebibliotek, fylkesbibliotek, universi-
tet, høgskoler og sykehus som kunder her. 

- Fikk dere god respons på utstillingen? 

- Det er ikke det helt store trøkket akkurat her på 
standen. Men sånn er det. Det vet man i grunnen på 
forhånd. Men jeg synes det er bra å være her. Nord-
norsk bibliotekkonferanse er ikke så stor, så det blir 
tettere miljø og man blir bedre kjent med flere. Det 
synes jeg er positivt.

Swets opplevde ingen direkte konkurranse fra andre 
utstillere under konferansen. Hverken EBSCO eller 
PrioInfo var representert. Men hva med NBFs tids-
skriftformidling, er det kamp om kundene mellom 
Swets og dem?

- Vi samarbeider med Norsk Bibliotekforenings tids-
skriftformidling, som kjøper utenlandske tidsskrif-
ter fra oss. Så mange folkebibliotek er indirekte 
kunder hos oss, gjennom NBF. Swets og NBF er på 
en måte både konkurrenter og samarbeidspartnere, 
forteller Tore Nilsen, som ikke legger skjul på at det 
er hard konkurranse med de andre aktørene på det 
norske markedet. Og høsten er en viktig tid i denne 
bransjen, for da går det anbudsrunder på en del uni-
versitet og høgskoler, og i bedriftsmarkedet. 

Tidemann med forbedret websøk

Samme Swets – nytt navn

Tekst & foto: Erling Bergan

Tekst & foto: Erling Bergan
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Tre sentrale ak-
tører under ABM-
utviklings første 
konferanse. Fra 
venstre førsteama-
nuensis Jørn Ha-
rald Hurum ved 
Universitetets Na-
turhistoriske Mu-
seum, direktør Jon 
Birger Østby i ABM-
utvikling og forfat-
ter Mette Newth. 

ABM-utvikling arrangerte 22. september sin første 
konferanse, under tittelen ”Kildenes makt”. Over 
200 deltakere benket seg i Samfunnssalen i Oslo og 
hørte ABMU-direktøren ønske velkommen og stats-
sekretær Yngve Slettholm holde en kort åpnings-
tale. Der han blant annet slo fast at ”ABM-meldingen 
vil fremdeles være det sentrale referansedokumen-
tet for denne sektoren i årene som kommer. Det går 
fram av årets kulturmelding.”

Professor Eric Ketelaar fra Universitetet i Amster-
dam holdt dagens første foredrag under tittelen 
”The power of the past”, der han tok utgangspunkt i 
samfunnets avhengighet av bevarte kilder for å eta-
blere kollektiv hukommelse. ”Men det er mange kol-
lektive hukommelser, like mange som det er sosiale 
grupper”, slo han fast, og minte oss på at en hver 
måte noe presenteres på innen bibliotek, museer og 
arkiv, innebærer både tilgjengeliggjøring og utela-
telser. Vi foretar stadig ”recontextualization”.

Dermed var et viktig tema for dagen satt. Histo-
rieprofessor Odd-Bjørn Fure fulgte opp med en kon-
kret vurdering av hvordan krigshendelsene i Norge 
er fortrengt, en konkretisering av dagens tema, som 
inviterte til en rekke viktige debatter som vanske-
lig kunne tas der og da. 

Joron Pihl var derimot dagens nyttigste innleder. 
Hun spurte om ”kulturarv” egentlig finnes, om det 
ikke representerer en tilbakeprojisering av dagens 
behov for nasjonsbygging. Hun hevdet at det ikke 
er ”det norske”, men heller ”det fremmede” som er 
den lange linjen i den norske historien. Derfor bør 
det være det politiske som bør utgjøre det sosiale 
limet i det flerkulturelle Norge, ikke ”kulturarven”. 
Hun trakk fram glemte temaer om sterilisering av 
tatere, samiske hodeskaller, drosjesjåførenes bidrag 
til jødedeportasjoner, m.m. 

”Det er viktig at ABM-utvikling aktivt konstruerer 
mot-monumenter og tvinger folk til å se det som 
har vært taushetsbelagt. Slike mot-monumenter vil 
innlemme det som de samfunnsmessige, positive, 
internasjonale impulsene representerer”, sa Pihl. 
Utfordringen  er dermed gitt – kanskje tydeligst 
til museene. Og ABMU følger opp med prosjektet 
BRUDD, der de vil dyrke fram utstillinger av van-
skelige, ubehagelige og tabubelagte emner. Det er 
meningen å utvide BRUDD til senere også å gjelde 
bibliotekene.

Konferansens videre program inneholdt ”Skråblikk 
på egne profesjoner, som ga et uhøytidelig innsyn 

i museumsbransjens selvkonserverende tendenser. 
Jørn Harald Hurum og Bjørn Vidar Johansen fra Uni-
versitetets naturhistoriske museum kom med herlige 
stunt-utsagn som ”Det er naturlig å være utdødd”. 
De påpekte museenes tendens til autoritær kunn-
skapsformidling med evige sannheter, og etterlyste 
fokusering på temaer som f.eks. at ”mennesket er et 
dyr”.

Jofrid Karner Smidt snakket om bibliotekarers 
litteratur preferanser, uten at det brakte noe særlig 
nytt eller utfordrende til forsamlinga. At kunnska-
pen om bibliotekarers store leseglede ble fremført 
i en Anne Cath. Vestly-aktig ironisk stil, bidro nok 
heller ikke til å knekke mytene om bibliotekarer. 
Som det for øvrig var en god del av i salen. 

Forfatteren Dag Skogheim snakket om sin glede av å 
finne kilder. Og Mette Newth snakket om ytringsfri-
het og sensur i forbindelse med databasen om dette 
som Norge har gitt til biblioteket i Alexandria.

Jon Birger Østby kunne runde av en konferanse som 
kan huskes for stikkordet ”mot-monumenter”, som 
er relevant for alle bokstavene i ABM-samarbeidet. 
Men selv om tema var spennende, var ikke konferan-
sen vellykka i å bygge faglig fellesskap. Det ser ut til 
at M-en er toneangivende i ABM-utvikling. Det tyder 
også deltakerlista på: Av de over 200 deltakerne var 
under 50 deltakere fra biblioteksektoren. Og av disse 
kom bare 10 fra fag- og forskningsbibliotek. Hvis 
ikke direktør Jon Birger Østby snart trekker alle tre 
sektorer like faglig sentralt inn i ABM-manesjen, vil 
han kunne oppleve at den labre interessen fort kan 
bli gjensidig. 

Kildenes makt
Tekst & foto: Erling Bergan
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Under årets nordnorske bibliotekkonferanse i Kirkenes innledet Agnethe 
Gulbraar på et seminar med tittelen”Ut med de gamle? – Inn med de 
nye?” En utilsiktet ironi da seminaret ble planlagt og innlederen bestilt. 
Her ser vi panelet under seminaret. Fra høyre BF-leder Monica Deildok, 
NBF-nestleder Bente Bing Kleiva, bibliotekar Stig Elvis Furset, Agnethe 
Gulbraar og fylkesleder Stine Fjeldsøe i Troms BF.

Det er Agnethe Gulbraar som sier dette. Hun ”står 
fram”, som vel er det tabloide uttrykket, i dette 
nummeret av Bibliotekaren som en av årets ”ned-
bemannete” ved Bærum bibliotek. Hun står også 
fram som sterk og klar i sine synspunkter, og som 
et bevis på hvilke ressurser en kommune risikerer 
å miste når de bemanner opp og ned i takt med 
økonomiske konjunkturer. Oppegård bibliotek er til 
gjengjeld den heldige vinner av engasjementet og 
arbeidskraften til Agnethe Gulbraar fra oktober.

I forrige nummer av Bibliotekaren kunne du lese om 
nedbemanningen på Bærum bibliotek. Dårlig kom-

muneøkonomi og politiske valg ligger bak, og dette 
er tendenser i tida som BF engasjerer seg i å be-
kjempe. Like fullt skjer det, og da må tillitsvalgte 
trå til. Med utgangspunkt i lover, avtaler og kom-
munale retningslinjer må de manøvrere i vanskelige 
farvann. Det kom tydelig fram i intervjuet med BFs 
tillitsvalgt på Bærum bibliotek i forrige nummer. En 
vanskelig og viktig jobb.

Men hvordan opplever den nedbemannete selv det 
som skjer? Vi snakket med Agnethe Gulbraar om 
denne prosessen. – Jeg opplever det på min måte og 
gjør meg mine tanker. Det kan hende at andre vil 
oppleve dette annerledes, sier hun, og vet godt at 
dette er et ømtålig tema. Agnethe sier det ikke rett 
ut, men det er tydlig at hun er klar over balansegan-
gen: Det dreier seg om å tørre å drøfte de faglige 
sidene ved ”hvem må gå først” i nedskjæringstider, 
samtidig som man ikke tråkker på noens tær. 

- Hvordan opplevde du det da du skjønte at nedbe-
manningen rammet deg selv?

- Jeg hadde en anelse om at noe kunne skje. Jeg var 
tidlig ute med å spørre hvordan jeg lå an, også i for-
hold til annsienitet. Jeg hadde en magefølelse på at 
jeg kunne ligge dårlig an. Samme dag begynte jeg å 
ringe rundt for å få meg ny jobb. Inntrykket mitt var 
at bibliotekarer nå også søker kontorstillinger flere 
steder. Da jeg ringte på et vikariat i en annen kom-
mune og fikk vite at også denne stillingen ville gå 
med i en nedbemanning der, så ble jeg sjokkert. Så 
stramt var altså arbeidsmarkedet blitt. Jeg var redd 
for å bli satt ut, at jeg på en måte var for seint ute.

- Følte du det rimelig at nedbemanningen rammet 
deg?

- Da jeg så de første nedbemanningspapirene, så 
var det kompetanse som var første kriterium for å 
lage en rekkefølge. ”Under ellers like vilkår”, skulle 
ansiennitet i Bærum kommune være  neste krite-
rium å rangere etter. Da trodde jeg at kompetanse 
faktisk handlet om spisskompetanse innenfor ett 
og ett område. Jeg jobbet med bibliotektjeneste til 
barn og unge ved biblioteket, og fordi dette er et 
satsingsområde i Bærum kommune, hadde jeg reg-
net med at dette var en spisskompetanse de ville 
beholde. Det viste seg at jeg tolket dette feil, sier 
Agnethe Gulbraar. 

Opplevelsen av å bli nedbemannet

- Kompetanse tas 
ikke på alvor

- Det første jeg tenkte da jeg ble nedbemannet 
var: Jeg må få meg ny jobb, jeg må få den 

fort og jeg vil skaffe meg den selv! For det er 
nedverdigende å bli plassert eller omplassert et 
sted av kommunen. Jeg ville kvalifiseres for en 

jobb, jeg ville bli ønsket til en jobb. Jeg ville 
ikke bli plassert på venting et sted!

Tekst & foto: Erling Bergan



Agnethe Gulbraar synes det er naturlig at bibliotekarer 
skifter jobber oftere nå enn før. Det er naturlig når 
man skal fi nne ut av sine interesseområder og fornye 
seg med jevne mellomrom. Hun fi nner det betenkelig 
hvis jobbskifte er faglig fornuftig, men samtidig kan 
gjøre deg mer utsatt for å miste jobben.

– der svarene finnes...
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NetLoan Pro

“NetLoan” 
Automatisk administrasjon og

kontroll av alle publikumsmaskiner
nårsomhelst.

Ny programvare i Norge som gir publikum rask,
enkel og sikker tilgang til bibliotekets PC-er! 

NetLoan Pro gir vesentlig bedre utnyttelse av 
bibliotekets utstyr, samtidig som publikum får lettere
tilgang til biblioteket på en effektiv måte. 
Programmet gir personalet full kontroll over 
bibliotekets PC-ressurser, og kostnadene ved
administrasjon og overvåking blir betydelig mindre.
NetLoan Pro beskytter også biblioteket mot uønsket 
programvare og forbedrer sikkerheten generelt. 
Uansett hvilket biblioteksystem du bruker kan
NetLoan Pro integreres perfekt. 

En forandring åpner
døren for andre… 
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Hun er kritisk til at Bærum bibliotek likestilte alle bibli-
otekarer i denne prosessen, og rangerte dem bare etter 
ansiennitet. Her burde det vært sett på den enkelte bi-
bliotekars spisskompetanse før annsienitetsspørsmålet 
ble trukket inn. Hun er overrasket over at dette ikke ble 
gjort. Ett unntak ble gjort: En avdelingsleder med kort 
annsienitet ble spart i nedbemanningen, noe Agnethe 
gjerne vil gi biblioteksjefen ros for.

- Det er interessant å se dette i forhold til det som skjer 
i bibliotekene i kommune-Norge. Hvis kommuneøkono-
mien fortsetter å bli verre og gi nedskjæringer på en del 
bibliotek, så vil de med kort annsienitet i den enkelte 
kommune forsvinne fra folkebibliotekene. 

Agnethe Gulbraar viser til at bibliotekarer skifter jobber 
oftere nå enn før. Det er naturlig når man skal finne ut 
av sine faglige interesseområder, sine styrker og svak-
heter. Man vil også fornye seg med jevne mellomrom. 
Dessuten er det jo ofte private grunner til flytting og 
jobbskifte i yngre år. Mange unge bibliotekarer kan bli 
stående permanent på utsiden av de sikre jobbene, hvis 
dette får fortsette. 

- Man må se på satsingsområdene på biblioteket. Vi har 
alle områder vi brenner for, der vi er ekstra engasjert og 
gjør en bedre jobb. Jeg tror ikke at gode bibliotek bygges 
ved å definere alle som likestilte bibliotekarer, at vi alle 
kan gjøre de samme jobbene. Vi har jo folk med etter-
utdanning også. Hvis bibliotekene nedbemanner unge 
folk og spesialutdannede folk som jobber med bibliote-
kets satsingsområder, så er det noe som ikke stemmer 
for meg. 

- Syns du annsienitet skal komme inn i bildet i det hele 
tatt?

- Ja, selvfølgelig mener jeg det. Men det må være en ba-
lansegang mellom annsienitet og kompetanse. 

- Hvordan tror du at du kommer til å se på spørsmålet om 
annsienitet og kompetanse når du selv blir 60?
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Deltakere på nordisk fagforeningsmøte for bibliotekarer 
2003 i Oslo: Fra venstre Jesper Laursen og Bruno Pedersen 
(danske BF), Klaus Jøran Tollan, Anne Woje, Thor Bjarne 
Stadshaug og Monica Deildok (norske BF), Johannes 
Rudberg, Ylva Rosell, Jon Stenbeck og Maj Eriksson 
(svenske BF/DIK), Lis Nielsen, Mette Kjeldsen Sloth, Johnny 
Roj-Larsen og Jakob Winding (danske BF). 

- Jeg er kjempefornøyd med den nye jobben jeg 
har fått og har store forhåpninger. Jeg har på en 
måte fått oppreisning i forhold til nedbemanninga. 
Denne jobben har jeg selv søkt på, jeg har kommet 
på intervju, jeg kvalifi serte meg og de ville ha meg. 
Jeg følte meg ønsket!, sier Agnethe Gulbraar om 
sin nye jobb ved Oppegård bibliotek.

- Jeg tror nok jeg vil se likt på dette også da. Jeg 
vil nok ta de samme sjansene. Jeg vil ikke la meg 
styre av angsten for å bli nedbemannet. Nå vil nok 
en 60-åring som blir nedbemanna ha problemer med 
å få seg ny jobb. Man ønsker en trygghet for at alle 
de årene som er lagt ned på en arbeidsplass skal 
telle. Jeg mener da heller ikke at man bare skal gå 
etter kompetanse. Man må se på begge deler. 

Agnethe Gulbraar har fått seg ny og spennende jobb 
i Oppegård bibliotek, og forlater Bærum kommune. 
Det er mange som har lurt på hvorfor hun ikke lot 
seg omplassere innen kommunen for en tid, for så å 
komme tilbake til Bærum bibliotek.

- Bærum har et stort bibliotek hvor det er spen-
nende å jobbe, hvor jeg gjerne skulle fortsatt. De 
ligger i forkant. Men jeg var ikke villig til å vente 
på ubestemt tid, til en mulig stilling jeg kunne 
komme tilbake til. Hvor mye skal man være villig 
til å strekke seg, og i mellomtida risikere å stag-
nere faglig. Jeg tror at veldig mange ikke vil sitte 
og vente. Man vil være der det skjer. Hvis jeg ikke 
får sjansen her, så gjør jeg det et annet sted. Jeg 
vil styre karrieren min selv. Å la en kommune styre 
min faglige utvikling, er en nedslående tanke. 

- Er du fornøyd med den nye jobben du har fått?

- Ja, jeg er kjempefornøyd og har store forhåpnin-
ger. Jeg har på en måte fått oppreisning i forhold til 

nedbemanninga. Denne jobben har jeg selv søkt på, 
jeg har kommet på intervju, jeg kvalifiserte meg og 
de ville ha meg. Jeg følte meg ønsket! 

Agnethe Gulbraar innledet på årets nordnorske biblio-
tekkonferanse i Kirkenes. Tittelen på foredraget hen-
nes var satt opp før nedbemanningen rammet henne, 
og fikk derfor en ironisk undertone ”Engasjert eller 
passivisert”, som del av et tema som hadde overskrif-
ten ”Ut med de gamle? – Inn med de nye?” 

�

For andre gang møttes Bibliotekarforbundene i Dan-
mark, Sverige og Norge 5. september, til å drøfte fel-
les utfordringer. Ut av det hele kom en del refleksjon, 

en del ideer, 
noen saker å 
følge opp og ett 
konkret vedtak. 
Ingen dårlig be-
holdning fra 
dette nordiske 
treffet, som i år 
ble holdt i Oslo.

Bjørn Tore Stø-
len og Klaus Fæ-
revaag fra YS 
innledet om 
pensjons  alder, 
trender i ar-
beids livet og en 
l ivs fase  or ien-
tert fag foren-
i ngspol i t i kk, 
hvor etter de en-

kelte forbundene orienterte om arbeidsmarkedssi-
tuasjonen i sine respektive land. I Sverige kan 
bibliotekarer ha vansker med å få arbeid nær ut-
danningsstedene, men ellers er det ganske greitt. 
Så spørs det hvordan det nye utdanningsstedet i 
Växjö virker inn etter hvert. Det er nå fem steder 
å utdanne seg til bibliotekar i Sverige. I Danmark 
er det en stabil arbeidsløshet på rundt 4-5 prosent, 
men blant de nyutdannede er den hvert år mye 
høyere.

Dansk BFs nestleder Mette Kjeldsen Sloth innledet 
om den offensive strategien deres forbund har for 
arbeidsmiljøspørsmål. Og vår egen forbundsleder Mo-
nica Deildok innledet om ”Lokal lønn – sentral orga-
nisasjon”, der deltakerne fikk høre den forvirrende 
kap.4/kap.5-historia i KS-sektoren. Så var det en 
drøfting av eventuelt samarbeid mellom de nordiske 
BF-ene i forbindelse med IFLA 2005 i Oslo, som vi 
kommer tilbake til i senere nummer av Biblioteka-
ren. Det gjør vi også med det ene vedtaket som ble 
fattet: En ordning med gjestemedlemskap for bibli-
otekarer i Norden. Så ble møtet avsluttet med en 
”spørretime”, der det danske ungdomsnettverket L-
space og det svenske privatansattes nettverk var 
blant sakene det ble orientert om. 

Grenseløse forbund
Tekst & foto: Erling Bergan



ABM-utvikling har nå lyst ut prosjektmidler for 2004. 
Det gjelder økonomisk støtte til utviklings- og samar-
beidsprosjekt i arkiv, bibliotek og museer. Prosjektene 
kan være tverrsektorielle eller organisert som samar-
beid innen den enkelte sektor, og kan gå over maksi-
mum tre år, men støtte gis kun for ett år av gangen. 
En forutsetning for støtte er at prosjektene skal være 
nyskapende og ha overføringsverdi til større grupper 
av institusjoner innenfor fagsektorene eller abm-om-
rådet. Det blir ikke gitt støtte til enkeltpersoner eller 
private foretak. Særlig prioriterte områder er:

• Nye former for samarbeid innen, mellom, og på tvers 
av arkiv, bibliotek og museer og på tvers av forvalt-
ningsgrenser. 

• Samarbeid mellom ulike typer bibliotek og inter-
kommunalt samarbeide jfr. paragraf 4 og 8 i Lov om 
Folkebibliotek.

• Formidling (kompetanseoppbygging, metodeutvik-
ling og bruk av nye medier) 

• Bevaring (kompetanseoppbygging, metodeutvikling 
og samarbeidstiltak innenfor sikring og bevaring) 

• Prosjekter innenfor rammen av Norges Digitale Bi-
bliotek

• Ny bruk av digital teknologi i bevaring, tilgjenge-
liggjøring og formidling av kunnskaps- og opplevel-
seskilder 

• Dokumentasjon og formidling av minoritetskultu-
rer og det multikulturelle samfunn 

ABM-utvikling kan unntaksvis gi støtte til prosjekter 
ved enkeltinstitusjoner, når prosjektet har klar karak-
ter av nyutvikling og resultatene vil bli formidlet til 
andre institusjoner. Slike prosjekt må ha minst 50% 
lokal eller regional finansiering. Det gis ikke støtte til 
finansiering av bygninger/ombygging, kjøp av utstyr 
og programvare eller oppgaver som bør være en del av 
institusjonens generell drift. Det gis heller ikke støtte 
til sluttføring av prosjekter som er satt i gang. Søk-
nadsfrist er satt til 15. november. Prosjektstøtte fra 
Kulturnett Norge kan også søkes innen samme frist. 
Mer informasjon finnes på www.abmu.no. 

Se hvasomhelst
av boken: forside, bakside, 

omtale og innhold… 

Mikromarc 2 Innsyn gir sluttbrukeren nyttig tilleggs-
informasjon om fremsøkte titler.
Tilleggsinformasjonen består av bilder av bokomslag,
Forlagsentralens omtaler, baksidetekster og
innholdsfortegnelser, alt hentet fra Den norske
Bokdatabasen hos Forlagsentralen. Bokdatabasen
oppdateres daglig. Det kreves ikke noe ekstra 
katalogisering eller dugnadsarbeid. Koblingen til 
tilleggsinformasjonen i bokdatabasen skjer automatisk
via titlenes ISBN. Alt som må til er en tilleggslisens
for Innsyn i Mikromarc 2. 

Innsyn kan kobles sammen med Websøk og Samsøk.
Dermed er tilleggsinformasjonen tilgjengelig både for
titler fremsøkt i eget og andres bibliotek. 

En forandring åpner
døren for andre… 
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– der svarene finnes...

Prosjektmidler fra 
ABM-utvikling 2004
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Kristin Haug, Journalist i Klassekampen 

En vellykket velferdsstat gjør at det blir vanskelig 
å opprettholde velferdsstaten, fordi maktbalansen i 
systemet blir forskjøvet. Dette hevder de tre forfat-
terne Erling Barth, Kalle Moene og Michael Waller-
stein bak boka «Likhet under press», som kom nylig. 
Boka er en del av makt- og demokratiutredningen, 
og en av de mer interessante bidragene i denne om-
gang, fordi den ser på den skandinaviske velferds-
modellens muligheter for å overleve framover.

- Stabiliteten til den skandinaviske fordelingsmo-
dellen svekkes av at middelklassen vokser, og blir 
mer utålmodig etter å innkassere sin markedsverdi. 
De vet de kan klare seg godt på egen hånd, og 
har en annen egeninteresse enn for eksempel en 
som arbeider på et smelteverk, sier professor i sam-
funnsøkonomi ved Universitet i Oslo, Kalle Moene, 
til Klassekampen.

- Protesten ligner bileierens krav om å få forsi-
kringspremien tilbakebetalt fordi han ikke har kol-
lidert, legger han til.

Den skandinaviske modellen er i følge boka et sys-
tem preget av sentraliserte landsomfattende fag-
foreninger og  arbeidsgiverorganisasjoner, sentrale 
forhandlingsinstitusjoner på nasjonalt nivå, kor-
porativisme og en stor velferdsstat. Solidariske 
lønnsforhandlinger som skaper små lønnsforskjel-
ler, moderate lønnsoppgjør og politikere forpliktet 
til full sysselsetting er typisk politikk.

Sentrale forhandlinger

En av hovedforutsetningene for den skandinaviske 
modellen var et sterkt LO «dominert av interessene 
til de fagorganiserte arbeiderne i konkurranseut-
satt privat industri» og arbeidsgivere. Et «gjensidig 
gavebytte» har funnet sted mellom disse to partene 
i flere tiår. Til fordel for både arbeiderklassen og 
kapitaleiere.

- Fagbevegelsen bidrar med lønnsmoderasjon, noe 
som arbeidsgiver liker. Arbeidsgiver og myndighe-
ter sørger for tilnærmet full sysselsetting. Dermed 
har vi et bytte av full sysselsetting mot lønnsmode-
rasjon. Dette har bestemt hvor mye lønn alle i sys-
temet får, og middelklassen er den gruppen som har 
blitt «utbyttet» siden denne gruppen ikke får uttel-

ling for sin utdannelse. Modellen er nemlig en om-
fordeling av inntekt mellom arbeidstakere mer enn 
fra kapital til arbeid, forklarer Moene.

- Arbeidsgivere tjener på et slikt gavebytte, fordi al-
ternativet er mer kostbart. Høyt kvalifisert arbeids-
kraft blir billigere. Systemet hadde ikke vært mulig 
uten støtten fra  arbeidsgiver, legger han til.

Han mener maktgrunnlaget for de skandinaviske in-
stitusjonelle ordningene er maktkonstellasjonen mel-
lom arbeiderklassen og kapitaleiere. Han og de andre 
forfatterne av boka avviser at arbeid mot kapital, ka-
pitalisme uten entreprenører og uønsket klassesamar-
beid har gitt den skandinaviske modellen stabilitet.

- Vinnerne av sentraliserte lønnsforhandlinger som 
sørger for at inntekt omfordeles mellom arbeidsta-
kere er både arbeidsgivere og kapitaleiere. Taperne 
er middelklassen, sier Moene.

I Norge, Sverige og Danmark tjener en lavtlønnet 
halvparten av hva en med topplønn får utbetalt. I 
USA har samme person bare en fjerdedel av toppløn-
nen. De tre skandinaviske landene har de minste 
lønnsforskjellene blant Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD)-land.

Utdanningseksplosjon

Norge er et av de landene i verden hvor utdanning 
betaler seg minst. Man får litt under fem prosent 
høyere lønn per time ved å ta mer utdanning her 
mot over 10 prosent i USA. Samtidig scorer de skan-
dinaviske landene høyt når det gjelder andelen av 
yrkesaktive med høyere utdanning. Aller minst ut-
telling gir utdanning i Norge.

Utdanningseksplosjonen har skapt en større mid-
delklasse, men systemet har allikevel fortsatt å 
«omfordele inntekt til fordel for kapitaleiere og 
arbeiderklassen».

- Omfordelingen av inntekt fra midten til begge en-
dene av systemet har vært mulig delvis fordi mange 
i middelklassen har politiske interesser til venstre, 
sier Moene.

- Noe av den ergrelse som deler av middelklassen har 
er forståelig, men en reaksjon fra disse kan undermi-
nere hele systemet. Hvis denne gruppen går inn for å 
innkassere hele sin reelle markedsverdi kan det føre 
til at den politiske støtten til velferdsstaten reduseres 
og derved kan hele systemet endres, legger han til.

Han mener at et «opprør fra midten» vil være en al-
vorlig svekkelse, fordi det vil endre inntektsforde-
lingen i samfunnet.

- Noen vil tape på det, sier Moene.

- Offer for egen suksess
Velferdsstaten skaper sosiale forhold som 

ikke bidrar til å vedlikeholde systemet. - Jeg 
ser kimen til opprør fra middelklassen som 

har blitt holdt tilbake i solidaritetens navn, 
sier økonomiprofessor Kalle Moene.
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Professor i sam-
funnsøkonomi ved 
Universitet i Oslo, 
Kalle Moene, mener 
en stadig større 
middelklasse er 
utålmodige etter å 
innkassere sin mar-
kedsverdi. Dette 
kan sette velferds-
staten under press. 
Paradokset er at 
deres markedsverdi 
er et direkte resul-
tat av den nordiske 
velferdsmodellen. 
(Foto: Nina Strand 
Solvåg)

Feilvurderer

- Hvordan er det mulig å hindre at modellen under-
minerer seg selv?

- Det hele er et spørsmål om man liker ulikhet eller 
ei. De som liker ulikhet vil jo klappe i hendene over 
modellens gradvise forfall, mens de som liker den 
vil gjøre sitt beste for å opprettholde den. Høyresi-
den i norsk politikk feilvurderer modellen, fordi de 
ofte glemmer at den tjener kapitaleierne. Den gjør 
det mer lønnsomt å drive næringsvirksomhet. Forde-
lingsmodellen tjener også kapitaleiernes interesser, 
sier Moene.

- Venstresiden har ofte hevdet at sentrale forhand-
linger og lønnsmoderasjon er uønsket klassesamar-
beid, men lavtlønte tjener på systemet. Sentraliserte 
inntektsoppgjør hever bunnen og presser ned topp i 
lønnsfordelingen, legger han til.

- Er det mulig å si at en gradvis selvdestruksjon al-
lerede er i gang? 

- Det er ikke mulig å si om en underminering av mo-
dellen faktisk har begynt. En eventuell nedbygging 
vil skje gradvis. Større lønnsforskjeller kan bety 
mindre støtte til svake grupper i arbeidsmarkedet 
som da vil få mindre forhandlingsmakt. Utfordrin-
gen framover er om vi kan tilpasse modellen til et 
samfunn med en stor middelklasse, sier Moene. 

Fragmentert fagbevegelse

Et klart tegn på et opprør fra midten er en fragmen-
tert fagbevegelse.

- Det gjør det vanskeligere å koordinere fagbevegel-
sen, og vi får større forskjeller. Med andre ord un-
dermineres modellen, men det kan hende at vi av 
sosiale grunner må gi etter for å tilfredsstille «de 
utålmodige», sier Moene.

En av de utålmodige er fagforbundet Akademikerne, 
som allerede har gjort opprør mot lønnssammen-
pressingen fra midten.

Om de står det i boka at «Opprøret er dels organi-
sert av nye fagforeninger  med middelklassemedlem-
mer som framstår som motstandere av den egalitære 
lønnspolitikken». Videre heter det at «medlemmene 
av disse fagforeningene føler seg urettferdig be-
handlet og mange er lite interessert i å opprettholde 
de solidariske lønnsforhandlingene gjennom sentra-
liserte inntektsoppgjør».

- Dette betyr mindre spillerom for den solidariske 
lønnspolitikken, og åpning for større lønnsforskjel-
ler for å holde på høyt kvalifisert arbeidskraft, sier 
Moene.

- Hva betyr større lønnsforskjeller for den skandina-
viske modellen?

- Middelklassen spiller en viktig rolle for å sikre kva-
liteten på de offentlige tjenestene, spesielt når det 
gjelder skole. Dessuten kan oppslutningen om sosi-
alforsikringer avta, sier Moene.

Flere private ordninger som konkurrerer direkte med 
de offentlige ordningene kan skape misnøye, fordi 
de er bedre tilpasset den enkelte, og kan på sikt 
skape en mer opptjeningsbasert velferdsstat. 

Den skandinaviske fordelingsmodellen:
* Professor i samfunnsøkonomi ved Universitet i Oslo, Kalle Moene, har nylig gitt ut bok sammen med Erling Barth, forsker 

ved Institutt for samfunnsforskning og den amerikanske professoren i statsvitenskap Michael Wallerstein, om den skandi-
naviske fordelingsmodellen som et politisk økonomisk system som holdes oppe av en bestemt maktkoalisjon.

* Modellen er preget av sentraliserte landsomfattende fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner, sentrale forhandlingsin-
stitusjoner på nasjonalt nivå, rutinemessige konsultasjoner mellom regjering og interesseorganisasjoner i den økonomiske 
politikken (korporativisme) og en omfattende velferdsstat.

* Politikken kjennetegnes av solidariske lønnsforhandlinger som skaper små lønnsforskjeller, moderate lønnsoppgjør og po-
litikere forpliktet til full sysselsetting.

* Systemets vinnere er arbeidsgivere og tradisjonelle arbeidere. Taperne er middelklassen.
* Den skandinaviske modellen utvikler sosiale forhold som underminerer dens eksistens.
* Middelklassens vekst og makt er utfordringen for systemet.

Kilde: «Likhet under press» Utfordringer for den skandinaviske fordelingsmodellen av Erling Barth, Kalle Moene og Michael Wallerstein.
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Populære hjelpebøker 

i matematikk 
 

Flere bibliotek har våre hjelpebøker.  

Utlånsstatistikk forteller at bøkene er etterspurte. 
 

Mer om bøkene og anmeldelser/tilbakemeldinger 

på vår hjemmeside 
 

www.matematikkforlaget.no 
 

MATEMATIKKFORLAGET – Ratesvingen 18 – 7038 Trondheim – 73 96 45 39 – til@matematikkforlaget.no 

 

Lier bibliotek er blitt ti Bob Dylan-plater rikere. 
Takket være en lidenskapelig entusiast og en ver-
densomspennende utfordring, kan folk i bygda nå 
låne Dylan alt de lyster, melder Drammens Tidende. 

Det var i begynnelsen av september at plateselska-
pet Colombia ga ut Bob Dylans 15 viktigste plater på 
nytt, med nytt lydbilde. Dylan-fan Kim Hannisdal 
fra Lier var som vanlig raskt på pletten og skaffet 
seg umiddelbart de nye perlene. Dagen etter lå en 
verdensomspennende oppfordring på nettet: - Gjør 
som Bob Dylan: “Ikke glem å støtte ditt lokale bi-
bliotek”! Kim Hannisdal tok mesteren på ordet, og 
biblioteksjefen i Lier, Lasse Henschien, fryder seg 
over tilveksten. 

- Stadig nye generasjoner fanges av Dylans musikk 
og tekster. Nå for tiden er fire-fem generasjoner å 
finne i konsertsaler verden over, sier Kim Hannisdal. 
- Bob Dylan hadde og har en litterær og musikalsk 
stemme som unge folk fanger opp - og som preger 
dem hele livet. Dylan ligger uten tvil i grenseland 
mellom musikk og litteratur, sier han til avisa. 

Lasse Henschien har altså fått en pakke med 
gamle godbiter: “Blonde on Blonde”, “Another 
side”, “Oh Mercy”, “Slow train coming” og mange 
flere. - Disse platene fyller et hull, sier biblio-
teksjefen. - Vi var tomme for Dylan. Det er ikke 
alltid vi har økonomi til å erstatte slitte utga-
ver.

Oppfordringen som nå går som en stafett verden 
rundt, var det egentlig Bob Dylan selv som satte 
i gang. - På en konsert i Washington 18. juni 
2000 sa han fra scenen: - Don´t forget to sup-
port your local library. Nå har tilhengerne tatt 
sjefen på ordet. Over hele verden gjør fans som 
Kim Hannisdal – gir sin Dylan-skjerv til sitt lo-
kale bibliotek.

Bob Dylan, som har vært nominert til Nobels lit-
teraturpris hvert år siden 1997, har vært raus 
med sitt norske publikum de siste årene, med en 
rekke konserter i Trondheim, Bergen, Langesund 
og Oslo. I år holder han konsert i Oslo 13. okto-
ber. 

Deler godene - i Dylans ånd

Bob på biblioteket. Bi-
blioteksjef Lasse Hen-
schien fryder seg over 
en innholdsrik forun-
dringspakke med viktige 
Dylan-låter - en gave fra 
entusiast Kim Hannisdal. 
(Foto: Tore Sandberg)
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Postboks 133 – 6851 Sogndal
T e l e f o n 5 7  6 7  6 0  0 0  
T e l e f a x 5 7  6 7  6 1  0 0

H Ø G S K U L E N  I  S O G N  O G  F J O R D A N E

Vi har ledig eitt års vikariat som bibliotekar i 100% stilling frå 15.10.03 i Sogndal. Vikariatet
kan bli forlenga.  

Den som vert tilsett, bør ha bibliotekareksamen, cand.mag.grad med bibliotekfag eller til-
svarande utanlandsk utdanning. 

Meir informasjon får du hjå bibliotekleiar Astrid Sandnes, tlf. 57 67 60 83, eller hjå avdelings-
bibliotekar Inger Hågård, tlf. 57 67 62 80.

Full tekst finn du på www.hisf.no og i Norsk lysingsblad nr. 223, 27. september.

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

VIKARIAT SOM BIBLIOTEKAR
VED HØGSKULEN I  SOGN OG FJORDANE

S Ø K N A D S F R I S T  E R  1 7 .  O K T O B E R  2 0 0 3

Sámediggi lea našuvnnalaš, Norgga sápmelaččaid álbmotválljen orgána. 39 áirasa
válljejuvvojit juohke njealját jagi 13 válgabiires, mat leat miehtá Norgga. 

Sametinget er en nasjonal, folkevalgt forsamling for samene i Norge. 39 representanter
velges hvert fjerde år fra 13 valgdistrikt som dekker hele Norge. 

Bibliotekar — 2. gangs utlysning
Ved Sametingets bibliotek- og informasjonsavdeling i Karasjok er det ledig vika-
riat som bibliotekar i perioden 01.09.03. - 01.09.04, med mulighet for senere fast
tilsetting. Bibliotekaren vil inngå i den bibliotekfaglige staben og arbeide med den
daglige driften av biblioteket, og forøvrig delta i det helhetlige informasjons-
arbeidet i avdelingen.

Bibliotekets hovedoppgave er anskaffelse, oppbevaring, tilrettelegging og for-
midling av bøker og annet materiell på samisk språk og om samiske forhold uan-
sett språk. Det er også tillagt oppgaven som forvaltningsbibliotek for Sametinget.

Stillingen ønskes fortrinnsvis besatt av en person med godkjent bibliotekarutdan-
ning, gjerne også tilleggsutdanning innen litteratur. Kunnskap om samiske sam-
funnsforhold og i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt, men også bibliote-
karer uten slik kompetanse oppfordres til å søke. Det vil i tillegg bli lagt vekt på
serviceinnstilling, samarbeidsevne og evne til selvstendig og målrettet arbeid. 
Stillingen er plassert i stillingskode 1213 Bibliotekar.  Nærmere opplysninger om
stillingen fås ved å kontakte avdelingsdirektør Randi Romsdal Balto eller hoved-
bibliotekar Liv Inger Lindi i Sametinget.

Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes til Sametinget
innen 24.oktober 2003.

Bibliotek- og informasjonsavdelingen, 9730 Karasjok
Telefon 78 47 40 00 – Telefaksa 78 47 40 90
samediggi@samediggi.no – www.samediggi.no
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Knowledge and Change
12th Nordic Conference on Information 
and Documentation. Aalborg Denmark
September 1-3 2004 
 
The themes of this conference will be:
Knowledge organization
Knowledge sharing
Learning
Corporate information issues

Call for papers
We invite all who are working with one or 
more of the themes or a specific subject 
within these in research or in practice to 
write a paper for presentation at the confe-
rence.
The deadline for submission of abstract is 
December 15, 2003. Deadline for submis-
sion of full paper is March 1, 2004.
You will find more information about the 
themes and submission of abstracts at:  
http://www2.db.dk/niod/
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Kurs og videreutdanning ved Bibliotek- og informasjonsstudiene 
23. - 24. oktober:  Seminar: Folkebibliotekets rolle som redskap for å skape levende lokalsamfunn. 
 Pris: Kr.1.200,- (inkl. lunsj). Påmeldingsfrist: 10. oktober. 

30. - 31. oktober: KORG-dagene: Det digitale bibliotek fra en kunnskapsorganisatorisk synsvinkel.  
 Pris: Kr.1.200,- (inkl. lunsj). Påmeldingsfrist: 12. oktober. 

3. - 7. november: Grunnkurs C.  Ukeskurs som fokuserer på kommunikasjon og på hvordan biblioteket kan møte aktu-
elle utfordringer fra samfunn og enkeltbrukere. Målgruppe: Medarbeidere i bibliotek uten bibliotekfaglig 
utdanning og andre interesserte. Pris: Kr. 6.000,- (inkl. lunsj). Søknadsfrist: 17. oktober. 

14. november: Finn statistikk! Kurs i samarbeid med Statistisk sentralbyrå om innsamling, bearbeiding og
 publisering av statistikk. Pris: Kr. 450,-. Påmeldingsfrist: 27. oktober.

21. november: Holdninger og handlinger: yrkesetikk i praktisk bibliotekarbeid.  Kunngjøres senere.

Videreutdanningstilbud:
2003/2004: Videreutdanning i referansearbeid og digitale bibliotek. Deltidsstudium. Studiet består av:
 Modul 1: Referanseutvikling  (Våren 2004)
 Modul 2: Informasjonssøking  (Høsten 2004)
 Modul 1 og 2 krever forkunnskaper i vevpublisering. 
 Hver modul gir 15 studiepoeng og kan søkes separat..
 Søknadsfrist: 15 november for modul 1. (Søknadsfrist for modul 2 annonseres senere)

For nærmere opplysninger om kurs og videreutdanning, se http://www.hio.no/enheter/jbi/kurs
Påmelding til alle kurs: kurs@jbi.hio.no eller tlf.: 22 45 26 10.
OBS! Til kurs/utdanninger med søknadsfrist: bruk elektronisk søknadsskjema: http://www.jbi.hio.no/kurs/skjema , 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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Bli med på en reise der fotografer har

fanget lysets lek med landskapet.

Naturens drama er frosset for

evigheten. Det vakre og harmoniske

stilles opp mot det dramatiske og 

kontrastfylte i et tankevekkende møte.

Bli med på en reise sammen med noen

av landets mest kjente dikt. Bildene kan

stå alene, diktene likeså, men sammen

virker de sterkere. Lytt til diktenes

lokkende toner, opplev de magiske

øyeblikk der ordene og bildene

smelter sammen i harmoni.

Denne boka er resultatet av et

fascinerende dypdykk i norsk lyrikks

skattkiste og en spennende jakt blant

norske naturfotografers billedskatter.

Bli med.

2719 NORSKE DIKT OG BILDER
ISBN 82-90633-63-7

Format: 22 x 30,5 cm

174 sider

Det. pris kr. 227,00  

P I C T U R E S  A N D  P O E M S  F R O M  N O R W A Y

N O R S K E

Dikt & Bilder

Aune Forlag AS, Lade Allé 63, Postboks 1808 Lade, 7440 Trondheim
Telefon: 73 82 83 00   Telefax: 73 82 83 01  Ordrefax: 73 82 8302  
E-post: f irmapost@aune-forlag.no  Hjemmeside: www.aune-forlag.no
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Hypotyreosen
og meg

Audhild Løhre

Ny utgave kommer i oktober

Boka gir et sjeldent innblikk i de mange fasetter
knyttet til stoffskiftesykdom. Mer enn 150.000
mennesker i Norge har sykdom relatert til
skjoldbruskkjertelen.

Leet Forlag
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Pål Hermansen
Dyrenes magi

ISBN 82-458-0592-0
Kr 399,-

Hans Petter Treider
Blant vin og venner i Provence

ISBN 82-458-0599-8
Kr 298,-

Johnny Haglund
Forunderlige steder

ISBN 82-458-0583-1 
Kr 399,-

Jarle Schwach
Synonymleksikon
ISBN 82-458-0586-6

299,-

Jarle Schwach
Kryssordspesialisten

ISBN 82-458-0585-8 
Kr 299,-

Grønvold, Søbye og Øystå
Eventyrlige Follo
ISBN 82-458-0616-1 

Kr 399,-

Gode bøker 
for folk flest

Her er noen av høstens nyheter fra Orion. Inspirerende og 
nyttige kvalitetsbøker som burde finnes på ethvert bibliotek.

Ikke sant?



Sandvik utgir Svangerskapsboken, Fødselsboken, Spebarnsboken, 

Spebarnsaktuelt, www.babyverden.no og barnebøker gjennom Go’boken. 

Bøker fra Sandvik

Amadeus er for liten

Amadeus vil gjerne bli stor – fort.
Mange barn deler Amadeus’ frust-
rasjon. Men denne boken viser at
det har sine fordeler å være liten
også.

Art.nr. 01130065
ISBN 82-7106-819-9
Format 18,5 x 19,5 cm 
10 sider. Kartong. Innbundet.
Pris kr 98,–

Bolla
Bolla er en sjarmerende jente på fire år.
Egentlig heter hun Bodil, men kalles Bolla fordi
mamma sier hun er deilig, rund og brun som
en nystekt hvetebolle! Gjennom fire historier
blir vi kjent med Bolla og det trivelige øysam-
funnet hun bor i.

Art.nr. 02116889 – ISBN 82-7106-688-9
Format 22,5 x 22,5 cm – 45 sider. Innbundet.
Pris kr 169,–

De ørsmå kjempene
Boken er basert på intervjuer med foreldrene
til seks for tidlig fødte barn og forteller om de
opplevelsene og erfaringene det å få et pre-
maturt barn ga dem.

Art.nr. 03717389 – ISBN 82-7106-738-9
Format: 13,5 x 21 cm – 160 sider. Heftet.
Pris kr 149,–

Amadeus er glad

Amadeus er som barn flest. Han
er glad, trist, lei seg, sjenert og
modig. Små barn vil kjenne igjen
Amadeus’ reaksjoner og lære å
sette ord på følelsene sine.

Art.nr. 01130064
ISBN 82-7106-822-9
Format 18,5 x 19,5 cm 
10 sider. Kartong. Innbundet.
Pris kr 98,–

Amadeus blir storebror

Denne sjarmerende historien vil
hjelpe små barn til å forstå sine
egne blandete følelser når en ny
liten baby plutselig snur opp ned
på tilværelsen.

Art.nr. 01130063
ISBN 82-7106-821-0
Format 18,5 x 19,5 cm 
10 sider. Kartong. Innbundet.
Pris kr 98,–

Amadeus sover borte

Det kan kjennes litt skummelt å
sove borte. Men det går fint når
leggetidsrutinene er kjente og
kosebamsen er med, synes
Amadeus.

Art.nr. 01130066
ISBN 82-7106-820-2
Format 18,5 x 19,5 cm 
10 sider. Kartong. Innbundet.
Pris kr 98,–

For bestilling: Tlf.: 51 44 00 00 – Fax: 51 44 00 99 – E-post: kundeservice@sandviks.com 

Det høyeste, laveste, lengste,
grønneste, bruneste dyret i  jungelen!

En ellevill historie om hvem som er det
største, høyeste, laveste osv. dyret i jungelen.
Boken har utbrettbare klaffer, luker å titte
under og en flott sprett-opp-figur på siste
oppslag.

Art.nr. 01130052 – ISBN 82-7106-796-6.
Format: 25,5 x 25,5 cm – 13 sider. Innbundet.
Pris kr 169,–



Bibliotekaren        Nr 10/200329



Bibliotekaren        Nr 10/200330

Abonner på Klassekampen:
Kontakt oss på tlf. 22 05 95 72,

e-post: abonnement@klassekampen.no eller

www.klassekampen.no

Introduksjonstilbud:
3 mnd. kr 505,- Spar kr 105,-
6 mnd. kr 1010,- Spar kr 210,-

Tidene skifter
– tenk annerledes

GAIDAROS FORLAG 

BYGDØY ALLÉ 21 · 0262 OSLO • POSTBOKS 5178 MAJORSTUA · 0302 OSLO

TLF 23 27 59 00 · FAKS 22 43 02 39 • WWW.GAIDAROS.NO

Brænd, Hermansen og Kjeldstadli
Lofoten Guide 
ISBN: 82-8077-108-5 (norsk utgave)
Pris: 240,–

Hans-Jakob Roald 
Sustainable historic cities? A Baltic-Nordic
approach 
ISBN: 82-7950-027-8
Pris: 375,–

Bjørnhaug, Bjørnson, Halvorsen og Ågotnes (red.) 
I rettferdighetens navn  – LO 100 år. 
Historisk blikk på fagbevegelsens menings-
brytninger og veivalg 
ISBN: 82-7950-023-5
Pris: 386,–

Gunnar Nordberg 
Matematikklæreren. 
Håndbok for lærere på ungdomstrinnet 
ISBN: 82-8077-106-9
Pris: 373,–

Hilde Justdal (red.)
– og musikken en annen
ISBN: 82-7950-031-6
Pris: 220,–

Elisabeth Tostrup 
Wenche Selmer. 
Omtankens arkitektur 
– en biografi 
ISBN: 82-8077-000-3
Pris: 438,–

Siri Skjold Lexau 
Mellomposisjoner i samtidsarkitekturen 
ISBN: 82-7950-019-7
Pris: 388,–

Ståle R. S. Finke og Lars Fr. H. Svendsen (red.) 
Tekst og kontekst. Wittgenstein og den
europeiske filosofien 
ISBN: 82-7950-041-3 
Pris: 348,–

Silje Vallestad (red.)
Har du 2 sekunder? 
Ungdom fra hele verden forteller 
ISBN: 82-7950-015-4 
Pris: 275,–

Aktuelle fagbøker

Vi er her for deg.
Ragnar, Nina Anette og Janike besvarer spørsmål 
om dine medlemstilbud på forsikring, lån og 
sparing i Gjensidige NOR.

Ring 21 01 39 39
eller kontakt oss på post@ys-medlemsfordeler.no

Medlemsfordeler



-fremtidens bibliotek

Leselyst fortjener god service
-vi gir deg verktøyet!

Postboks 9102, 3006 Drammen  •  Tlf: 32 88 70 10  Fax: 32 88 58 55  •  www.bibliotekservice.no
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”Bibliotekaren” er et rimelig og effektivt alter-
nativ 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 produksjons-
tid. Og vi er alene om å ha så lave priser. 

Ta en titt på vår utgivelsesplan og våre annon-
sepriser 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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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           Lønn/Lønnstrinn                  Stillingsandel

Faks.

E-post:

Kontingentsatser:

Yrkesaktive:  1,32 % av bruttolønn.  (Min. kr. 2220 pr. år. / Maks. kr. 3840 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 752, 9258 Tromsø
Telefon:  77 68 37 02
Telefaks: 77 65 74 14
E-post: stine@tromso.folkebibl.no

Nordland

Aasa Storlien
Brønnøy bibliotek, 
8900 Brønnøysund
Telefon:  75 01 20 50
Telefaks: 75 01 20 01
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

Gro Heidi Råmunddal 
Høgskolev. 24 
4640 Søgne 
Telefon:   38 16 76 54 
E-post: groheidi@c2i.net 

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

Hanne Sveen
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Storgata 16, 3126  Tønsberg
Telefon:   33 35 49 31
Telefaks:  33 35 49 69
E-post:     hannes@tonsberg.folkebibl.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

Elin Linge Hermansson 
Høgskolen i Hedmark, Avd. for lærerutdanning
Holsetgt. 31, 2318 Hamar
Telefon: 62 51 76 62
Telefax: 62 54 24 95
E-post: Elin.Hermansson@luh.hihm.no

Østfold

Anne Woje
Fredrikstad bibliotek, 
Boks 100, 
1601 Fredrikstad
Telefon:  69 38 34 33
Telefaks: 69 38 34 34
E-post: acwo@fredrikstad.kommune.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@fi a.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
Universitetsbiblioteket i Tromsø 
Breivika, 9037 Tromsø
Tlf. jobb:   77 64 41 49
Faks:  77 64 45 90
Mobil  41 21 21 55
E-post: mona.magnussen@ub.uit.no

Styremedlemmer
Hanne Brunborg
  Gol bibliotek
Ritha Helland
  Bibliotekstudent
Lone Johansen
  Malakoff videregående skole
Richard Madsen
  Sørfold folkebibliotek
Klaus Jøran Tollan
  Høgskolen i Hedmark

Varamedlemmer
Olga Skrinde, Fylkesbibl. i Akershus
Ola Eiksund, Arendal bibliotek
Guri S. Haugan, Levanger bibliotek
Roger Dyrøy,  Direktoratet for brann- 
og elsikkerhet
Signe Witsø, Høgskolen i Sogn og 
Fjordane



Sitatet:

B-blad
Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

“FrP vil derfor avvikle det direkte kommunale drift- og eieransvar. Dette kan best gjøres ved å omgjøre bibliotekene 
til aksjeselskaper, og deretter selge aksjene. Naturlige nye eiere vil  f.eks kunne være forlagsbransjen, bokhandler-
sammenslutninger, mediebedrifter eller andre interesserte.

Ordningen med folkebiblioteker kom i stand da det å kjøpe seg en bok var noe som kun et mindretall hadde øko-
nomisk mulighet til. Dagens marked og økonomi har på mange måter fjernet behovet for gratis utlån subsidiert 
via skatteinntekter. I dag (2003) betalte skattebetalerne kr. 51,50 pr. utlån, gjennom at bibliotekdriften får 108 
millioner kroner i tilskudd over kommunebudsjettet ( 2003). FrP kan ikke se at slik subsidiering hører med til de 
kommunale primæroppgaver, og vil derfor søke å redusere dette ved å innføre lånegebyr.” 

Fra Oslo Fremskrittspartis prinsipp- og handlingsprogram for bystyreperioden 2003-2007.


