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Monica Deildok
Forbundsleder

Lederen har ordet

Det har akkurat blitt klart at Regjeringen 
ved utsendelse av nye forskrifter til bibliotek-
lovens § 5 om personale i folkebibliotek 
har tatt hensyn til de innvendingene som 
Bibliotekarforbundet har hatt i forhold til 
departementets opprinnelige høringsut-
kast, og den uthulingen av Biblioteklovens 
§ 5 som dette la opp til. 

Vi har derfor all mulig grunn til å være 
fornøyd, og vi ser naturligvis på dette som 
en seier for oss og for de organisasjonene 
som vi har samarbeidet med i denne 
saken. 

Vi husker at det allerede under be-
handlingen av utkast til ny lov om folke-
bibliotektjenester i 2003 og som ledd i 
det opprinnelig fremlagte lovforslaget ble 
fremmet forslag om et bortfall av § 5 – kra-
vet om fagutdanning for biblioteksjefer i 
folkebibliotekene. For Bibliotekarforbundet 
var nettopp dette et av de momentene det 
var viktigst å bekjempe. 

Vi vant fram med vårt syn, og da Stor-
tinget endelig behandlet revisjon av Lov om 
folkebibliotek i 2003 ble det ikke foretatt 
noen endring av § 5. Dermed var det heller 
ikke grunnlag for noen realitetsendringer 
i forskriften - men bare for tekniske end-
ringer av denne.

Det var derfor meget overraskende at 
det i det fremlagte forskriftsforslaget var 
kommet forslag om uthuling av § 5. Over-
raskende og nedslående, fordi dersom en 
slik uthuling hadde vunnet gjennomslag 
ville det ha svekket § 5 på en slik måte at 
kompetansekravet i virkeligheten ville ha 
vært borte. 

Derfor er det så viktig at forslaget ikke 
er tatt til følge slik det forelå, men at det nå 
kun er foretatt de mindre, tekniske end-

ringer som var nødvendige for tilpasning 
til reformene i skoleverket.

Kompetansekravet er viktig fordi bru-
kerne av folkebibliotektjenestene ikke har 
behov for at det skal bli lettere å ansette 
ufaglærte biblioteksjefer i Norge, de har 
behov for at det skal bli vanskeligere. Det er 
ikke behov for færre faglærte biblioteksjefer 
i sektoren , det er behov for flere. 

Vi trenger ikke mindre kompetanse 
i folkebibliotekene i framtida, vi trenger 
mer. Vi trenger ikke en uthuling av § 5, 
vi trenger en skjerping. Dette har vært 
utgangspunktet for Bibliotekarforbundets 
engasjement i forsvaret for kompetanse-
kravet både høsten 2003 når det gjaldt 
lovforslaget, og i 2004 i forbindelse med 
forskriftsforslaget. Og dette må danne ut-
gangspunktet for vårt videre engasjement 
og arbeid med denne viktige saken. For 
det at vi nå har vunnet gjennomslag for 
våre synspunkter i forhold til forskriften er 
meget viktig og gledelig, men det betyr ikke 
at vi kan senke beredskapen. Det at vi har 
vunnet ennå en foreløpig seier i vårt forsvar 
for § 5 må vi unne oss en liten, kort tid til å 
glede oss over, men så må det anspore oss 
til fornyet og forsterket innsats. 

Kultur- og kirkedepartementet har gjort 
det helt klart at de ønsker å se på kompe-
tansekravet i forbindelse med Bibliotekut-
redninga. I dette ligger det altså at selv om 
kompetansekravet er foreløpig ”reddet” på 
den måten at det står urørt i lov og forskrift, 
er det klart at dette kommer til å bli tema 
for ny diskusjon. Og når det nå er klart 
at kompetansekravet er et av de konkrete 
temaer utredningen skal ta for seg, er det 
også klart at BF må arbeide med innspill 
til denne delen. 

Derfor er det naturlig at forbundet 
diskuterer kompetansekravet skikkelig, og 
første anledning til å gjøre så er på årsmø-
tene i disse dager og på landsmøtet i april. 
I forbundets måldokument er kompetanse-
kravet, slik det er formulert i § 5, gjenspeilet 
i formuleringen ”BF skal arbeide for fag-
utdannet biblioteksjef i alle kommuner”. 
Forbundsstyret har ikke foreslått endringer 
i denne formuleringen i sitt forslag til nytt 
målprogram. Dersom medlemmene mener 
at det er grunn til utdyping eller reformule-
ring er landsmøtet arenaen for å diskutere, 
formulere og å vedta forbundets politikk 
også på dette området.

Dette bringer meg over på hovedinn-
holdet i dette nummer av ”Bibliotekaren”, 
nemlig landsmøtedokumentene. Jeg håper 
de blir grundig lest og debattert både på 
årsmøter og på arbeidsplasser, slik at vi 
kan få gode diskusjoner på landsmøtet som 
bunner ut i gode vedtak og klare retnings-
angivelser til et nytt forbundsstyre.

Avslutningsvis vil jeg si at det ikke må 
råde noen tvil om at det er min mening 
og min klare ambisjon at Bibliotekarfor-
bundets forbundsstyre skal fortsette med 
å være toneangivende, tydelig og uredd 
i den bibliotekpolitiske debatten i Norge 
også i framtida, og ikke minst i forhold til 
Bibliotekutredinga. 
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Forbundsstyrets januarmøte

Erling Bergan
Redaktør

Det var mandag 17. januar og forbundssty-
ret møttes i Lakkegata for å komme i gang 
med 2005. En ruvende oppgave som står 
foran dem, er Bibliotekarforbundets lands-
møte i april. Og styremøtet bar sterkt preg 
av dette. Etter de sedvanlige referatsakene 
i starten av møtet, kom landsmøtesakene 
på løpende bånd.

Resultatregnskapet for 2004 var så 
å si ferdig til dette styremøtet. Tallene 
viste et årsoverskudd på rundt 450.000 
kroner, som etter avsetninger til OU-fond, 
konfliktfond og landsmøte gir et dispo-
nibelt overskudd på drøyt 20.000 kroner. 
Styrets gode økonomikontroll fortsetter 
altså, etter en periode for noen år siden, da 
det glapp litt. Den eneste budsjettposten 
styret følte seg ukomfortable med, var 
advokathonorar. Her vokser utgiftene så 
mye at enkelte styremedlemmer fryktet 
at de hadde et forklaringsproblem overfor 
landsmøtet. Men det ble samtidig påpekt 
at medlemmene burde være kjent med at 
vi har fått et hardere arbeidsliv, som gjør at 
flere medlemmer trenger advokatbistand i 
forbindelse med omstilling, nedskjæring, 
o.l. – Vi må se på hvordan vi jobber med ad-
vokatbistand, varslet forbundsleder, mens 
styremedlemmer minnet om at tjenestene 
til de medlemmene som trenger det ikke 
må forringes.

At årsregnskap ikke er ferdig til endelig 
godkjenning så tidlig som midten av januar, 
skulle bare mangle. At det likevel  kommer 
på plass i et telefonmøte seinere samme 
uke, vitner om godt arbeid fra forbundets 

revisor, rådgiver Thor Bjarne Stadshaug og 
forbundstyret selv. 

Budsjett for kommende landsmøtepe-
riode ble en spennende sak, der styret viste 
vilje til å foreslå et eget prosjekt for styrking 
av bibliotekarenes arbeidsmarked. Mye av 
tida gikk likevel med til å klarlegge premis-
sene for budsjettforslaget. Er det regnet 
med medlemsvekst? Nei, styret tør ikke 
budsjettere med vekst i antallet yrkesaktive 
medlemmer. Er det regnet med gevinsten 
ved treårige landsmøteperioder? Ja. Er det 
regnet med gevinsten ved justering av taket 
for medlemskontingenten? Ja. Hva hvis 
landsmøtet ikke vedtar treårige perioder 
og kontingentjustering? Vel, styret vil trolig 
foreslå at dette salderes med midler avsatt 
til prosjekt. Og dermed skulle grunnlaget 
være lagt for sunn økonomistyring også i 
neste landsmøteperiode.

Beretning for perioden var ikke klar 
til behandling på dette møtet, og ble 
godkjent først på telefonmøte uka etter. 
Målprogram krevde også en ekstra runde 
i telefonmøte seinere samme uke. Forslag 
til endring i vedtektene var derimot klart 
til å bankes gjennom. Det dreidde seg om 
treårige landsmøteperioder, innføring av 
2. nestleder, lokal arbeidsplassorganisering 
og arbeidet med yrkesetikk. Og nettopp det 
siste dukker opp som egen sak på lands-
møtet. Etter flere runder i styret, var den 
nå moden for lansering. At 53 delegater 
skal være enige om forslagene, er lite tro-
lig. Yrkesetikken kan nok bli en av de store 
sakene på vårens landsmøtet.

Forbundsstyret har ansvar for å foreslå 
ny valgkomite, og det ble gjort nå. Videre 
ble forslag til justering av kontingenten tatt 
opp. Saken var drøftet i økonomiutvalget, 
som bare fant grunnlag for oppjustering 

av ”taket” på kontingenten for yrkesaktive. 
Styret var enige i dette, men også her må det 
forventes debatt på landsmøtet. Spørsmålet 
er om medlemmene synes det er riktig, når 
forbundet nå en gang har prosent-kontin-
gent med øvre og nedre grenser, at nær 
halvparten av medlemmene ”stanger hodet” 
i maks-beløpet. Forbundsstyret synes altså 
ikke det.

Valg av nytt forbundsstyre er noe det 
sittende forbundsstyre, i organisasjons-
demokratiets navn, ikke bør mene så mye 
om. Men samtidig har styret et ansvar for 
å sørge for at overganger fra en periode til 
neste går uten store problemer. Ettersom 
valgkomiteen foreslår gjenvalg på Monica 
Deildok som forbundsleder, og hun er gra-
vid med termin i april, må noe planlegges 
– selv om styret selvfølgelig vet at landsmø-
tet kan velge akkurat hvem de vil. Permisjon 
og vikarordninger for valgkomiteens forslag 
på ny nestleder er et viktig element. Her ser 
styret ut til å ha en fin balanse mellom fritt 
demokrati og nødvendig planlegging. 

Så ble styremøtet avsluttet med noen 
saker som faktisk ikke dreidde seg om 
landsmøtet! Nytt reisereglement ble ved-
tatt, dvs. kun kilometergodtgjørelsen ble 
justert noe. Videre ble det vedtatt utlysing 
av BF-stipend for 2005. Og så orienterte 
forbundsleder, sekretariat og redaktør om 
diverse enkeltsaker, møter man har deltatt 
på, medlemsstatus, o.l. Et langt styremøte, 
som fikk et par forlengere i telefonmøter i 
dagene etterpå, var dermed brakt til veis 
ende.  



 Side 5Bibliotekaren 2/2005

Av beretningen fra forbundsstyrets desem-
bermøte kan det se ut som om BF legger 
til side sine bibliotekpolitiske ambisjoner. 
Det tror jeg det ikke er saklig grunn til å 
hevde selv om forbundsstyret har vært 
søkende i hvordan man skal forholde seg 
til bibliotekutredningen. Jeg er ganske sik-
kert ikke alene i forbundsstyret som mener 
at et troverdig profesjonsforbund ikke kan 
avgrense sitt engasjement til medlemmenes 
lønns- og arbeidsforhold. Da begår man 
etter min mening en utilgivelig politisk 
kortslutning. De siste årene har vi tydeliglig 
fått erfare at forhold knyttet til for eksempel 
kommuneøkonomi og lovgivning vil ha stor 
innvirkninger på våre medlemmers hver-
dag. Derfor er ikke bibliotekpolitikk i BF 
et spørsmål om enten-eller – utfordringen 
er heller hvordan BF med sine begrensede 
ressurser skal gripe fatt i det utallet av utfor-
dringer BF og medlemmene står ovenfor. 

BF har med sine nesten 1400 medlem-
mer hatt en ekstraordinær medlemsut-
vikling de siste årene. På den måten har 
BF kommet nærmere målet om å bli en 
samlende organisasjon for alle bibliotekarer 
i Norge. Likevel, etter min mening er det 
like viktig er at BF gjennom sitt store antall 

tillitsvalgte på alle nivåer gjennom år byg-
ger opp en organisatorisk kompetanse og 
styrke uten sidestykke i norsk bibliotekve-
sen. BF er – lokalt så vel som sentralt – en 
livskraftig og en høyst levende organisme. I 
årene som kommer vil BFs organisatoriske 
kompetanse og styrke, gjennom et fornuftig 
samspill mellom sekretariat/forbunds-
styre og lokale tillitsvalgte, anvendes til å 
finne nye løsninger og arbeidsformer som 
ivaretar organisasjonens bibliotekpolitiske 
ambisjoner og medlemmenes lønns- og 
arbeidsforhold på en god måte. Det er min 

klare oppfatning at forbundsstyret står 
samlet om dette.

Jeg er derfor av den formening at BF i 
årene som kommer snarere vil forsterkere 
og vedlikeholde en tydelig bibliotekpolitisk 
profil. For meg er det viktig at BF framstår 
for medlemmene som en politisk aktør og 
skaper forventninger vi kan leve opp til. 
Det er ikke bare NBF som bør sette ting på 
dagsorden. Som forbundsstyremedlem – så 
lenge det måtte vare – vil jeg etter beste 
evne bidra til at BF fortsatt blir synlig og 
tydelig i bibliotekpolitiske spørsmål.  Klaus Jøran Tollan

Forbundsstyremedlem

Mindre politikk i BF? NEI TAKK

- De siste årene har vi tydeliglig fått erfare at forhold knyttet til for eksempel kommuneøkonomi og lovgivning 
vil ha stor innvirkninger på våre medlemmers hverdag, skriver Klaus Jøran Tollan. (Foto: Erling Bergan)
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Det er Bibliotekarforbundets leder Monica 
Deildok som sier dette, etter at Kultur- og 
kirkedepartementet skrinla de f leste av 
sine egne endringsforslag til ”Forskrift om 
personale i kommunale folkebibliotek”. - Jeg 
er klar over at diskusjonen kommer opp 
igjen i forbindelse med bibliotekutredninga. 
Men jeg ser likevel en seier i at uthulinga er 
unngått i denne omgang, sier en tydelig glad 
forbundsleder. 

Det var i desember 2002 at biblio-
tekstudenter, bibliotekarer, forfattere, 
forleggere og andre støttespillere gikk i 
fakkeltog oppover Karl Johan, i protest mot 
de siste årenes første forsøk på uthuling 
av biblioteklova. Vår egen forbundsleder 
skrev en helside i Dagbladet under tittelen 
”Snikmordet på folkebibliotekene”, og en 
rekke andre presseoppslag bidro til høy 
temperatur. Et samstemt fagmiljø ropte 
varsku, og fikk støtte fra en rekke politikere 
på Stortinget:. – Dette er virkelig ille, sa 
May Hansen (SV), nestleder i Stortingets 
kulturkomité. - Jeg frykter en rasering av 
bibliotekene i distriktene, sa komité-kollega 
Eirin Faldet (Ap). – Et forslag jeg stiller meg 
forundret til, sa Ulf Erik Knudsen (FrP) om 
at departementet fjerner kravet om fagper-
sonell ved bibliotekene. – Dette er det glade 
vanvidd, mente Magnhild Meltveit Kleppa 
(Sp), leder i kommunalkomitéen.

Så lå det i kortene den gang at det skulle 
komme en egen bibliotekutredning i regi 
av ABM-utvikling. Arbeidet med den har 
som kjent startet opp nå. Det lå også i kor-
tene at utredninga skal se på biblioteklova. 
Og mandatet sier da også at utredninga 
skal ”vurdera lovendringsspørsmål som 
tidlegare er utsette i påvente av eit større 
utgreiingsarbeid”. At ABM-utvikling tror 

at de kan ta en kvikk revisjon av et vesent-
lig punkt i forskriftene til denne lova, før 
bibliotekutredninga har gjort sitt arbeid fer-
dig, vitner om dårlig forståelse for forholdet 
mellom offentlig forvaltning og politikk.

For det var ABM-utvikling som initierte 
fjorårets forslag til endring av biblioteklovas 
forskrifter om kompetansekrav og dispen-
sasjonsordninger for biblioteksjefer i kom-
munale bibliotek. I sitt felles høringssvar til 
forslaget, sa Bibliotekarforbundet, NBF og 
Fagforbundet seg forundret over tidspunk-
tet dette kom på: ”Biblioteksektoren be-
finner seg nå i en mellomperiode i påvente 
av en stor bibliotekutredning. I etterkant 
av denne utredningen er det sannsynlig at 
en ny lov om folkebibliotek vil bli lagt fram. 
Dette vil igjen sannsynligvis føre til behov 
for å se på forskriftene på nytt. Derfor ut-
trykker vi igjen vår undring ved at en slik 
forskriftsendring kommer opp nå.” 

Det er trolig dette argumentet som 
har virket sterkest på kulturminister 
Va lgerd Sva r-
stad Haugland, 
da hun i januar 
i år skrinla de 
f leste endrings-
forslagene. Den 
eneste endringen 
som kom i for-
skriftene denne 
gang, var en tek-
nisk justering av 
ordbruken om 
kompetansekrav, 
fra tidligere ti-
ders  vek t t a l l , 
til vår tids stu-
diepoeng. Når 
det gjelder en-
dringsforslaget 
om dispensasjon 
f r a  k v a l i f i ka-
sjonskravet til bi-

blioteksjef, begrunner departementet sin 
skrinlegging i brev til organisasjonene: 
”Kultur- og kirkedepartementet ønsker på 
bakgrunn av noen av høringsuttalelsene å 
utrede disse spørsmålene nærmere i for-
bindelse med bibliotekutredningen som 
vil foreligge i 2006. Vi vil komme tilbake 
til eventuelle forskriftsendringer etter 
dette.” 

I en felles pressemelding etter skrin-
legginga, sier Norsk Bibliotekforening, Bi-
bliotekarforbundet og Fagforbundet/Rådet 
for bibliotekansatte at de ”registrerer med 
tilfredshet at Regjeringen ved utsendelse 
av nye forskrifter til biblioteklovens § 5 om 
personale i folkebibliotek har tatt hensyn 
til de innvendingene som blant annet våre 
tre organisasjoner har framført i forhold til 
KKDs opprinnelige høringsutkast.” Og de 
avslutter: ”Vi er dermed meget fornøyd med 
at det nå ikke iverksettes en uthuling av § 5 
slik forslaget i det opprinnelige høringsut-
kastet etter vår oppfatning la opp til.”  

Seier nr. 2 i lovsaka!
- Vi har sett et klart forsøk på uthuling av paragraf 5 i biblioteklova. 
Derfor oppfatter jeg det som viktig at forslaget falt. Statsråden har nå 
to ganger holdt sin hånd over denne paragrafen, som regulerer noe så 
viktig som kompetansekrav og dispensasjonsordninger i folkebibliote-
kene. Dette er en seier – i denne omgang.

Ritha Helland og Monica Deildok sto i spissen for fakkeltoget til forsvar for bibliotek-
lova i 2002. Nå har de grunn til å være fornøyd med seier nummer to. 

Tekst & foto
Erling Bergan



Vårt nye, banebrytende Websøk er ikke bare 
moderne og stilig i designet, Det har også blitt
enklere å navigere og søke i. Tjenesten er dessuten
utvidet med en rekke nye funksjoner, som for
eksempel utvidelse av Innsyn, hvor du selv kan
legge inn bøker og omtaler. For første gang kan du
også skreddersy løsningen etter egne ønsker, både
når det gjelder utseende, farger og funksjoner. 
Du kan til og med benytte den som bibliotekets
egen hjemmeside!

Meld deg på kurs nå!
Vi holder kurs i det nye websøket 7. mars og 20.
april, eller når du måtte ønske det.
Gå inn på www.bibits.no/kurs og meld deg på i dag!
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Landets ledende bibliotekby

For tiende år på rad har Trondheim folkebibliotek økt både 
besøks- og utlånstall. Trondheim kan dermed påberope seg 
status som landets ledende bibliotekby, hevder Adresseavisen. 
- I 2004 ble biblioteket besøkt av 1,3 millioner som samlet 
lånte 1,1 millioner bøker eller andre utlånsartikler. Det vil si 
at hver trondhjemmer i snitt besøkte oss 8,5 ganger og lånte 
syv bøker hver. Det er langt over landsgjennomsnittet på fem 
bøker, sier biblioteksjef Lisbeth Tangen. Hun forklarer veksten 
med at de er raskt ute med å anskaffe nye bøker og alltid prø-
ver å etterkomme folks ønsker. - Dessuten fikk vi en million 
kroner ekstra av Trondheim kommune i fjor. Pengene er brukt 
til opprustning både av boksamling og annet materiale, sier 
Lisbeth Tangen til avisa.

70.000 til flomofre

4. januar ga Stavanger bibliotek sine gebyrinntekter til Røde 
kors i forbindelse med innsamlingsaksjonen etter flodbølgeka-
tastrofen i Asia. Samtidig oppfordret de andre norske bibliotek 
til å gjøre det samme. Etter tre uker kunne bibliotekleder Anne 
Torill Lura konstatere at 42 store og små norske bibliotek 
hadde meldt om deltakelse i aksjonen, og det var samlet inn 
rundt 70.000 kroner. I tillegg til å gi gebyr har noen bibliotek 
solgt kaffe, kaker og gamle bøker til det samme formålet. 

Økt dansk ledighet

Det er svakt stigende arbeidsløshet blant danske bibliotekarer. 
I september 2004 var det 6,5 prosent ledighet blant danske BFs 
medlemmer, mot 5,9 prosent året før. Blant de nyutdannede 
bibliotekarene var ledigheten hele 40 prosent i september 
2004, og det var likt med året før. Ledigheten blant danske 
akademikere generelt var i samme periode sunket fra 36,3 
prosent til 32,7 prosent. Det er vårt søsterorgan Biblioteks-
pressen som melder dette. 

Færre lyser ut ledige jobber 

Mens stadig flere arbeidssøkere får seg jobb, er det ingen øk-
ning i antall utlyste stillinger, viser tall fra Aetat. Statstikken 
viser en reduksjon på seks prosent i antall utlyste stillinger i 
november 2004, sammenliknet med november 2003. Samtidig 
viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) en nedgang i antall 
arbeidsledige og stigning i tallet på sysselsatte. Fra perioden 
juli til oktober 2004 økte tallet med 10.000 personer, og sys-
selsettingen ser ifølge SSB ut til å være inne i en økende trend. 
– Våre erfaringer er at stadig flere ledige stillinger ikke lyses 
ut, men bemannes gjennom andre kanaler, sier daglig leder i 
Human Resources  Norge, Even Bolstad. 

Eldre med i IT-samfunnet?

Forsker Petter Bae Brandtzæg ved SINTEF IKT mener det er et 
gap mellom myndighetens plan for eNorge, regjeringens plan 
for den overordnede IT-politikken, og den reelle satsingen på 
å gjøre Norge til et digitalt mønstersamfunn. –  En slik tanke 
forutsetter ikke bare en god PC og bredbånd til folket. Den 
forutsetter også at vi alle blir eborgere – at alle behersker PC 
og internett. Og på det området er det et godt stykke igjen å 
gå, ikke minst for eldre årganger, sier Brandtzæg.
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Bibliotekenes mulighet til å spille en sentral 
rolle i arbeidet med å utvikle Norge til et 
positivt flerkulturelt samfunn er udisku-
tabel. De norske folkebibliotek er naturlige 
arenaer for kulturutveksling, kunnskaps-
innhenting og kommunikasjon. Biblio-

situasjonsbeskrivelse om levevilkår i dagens 
Norge, finner vi bibliotekene nevnt og her 
er det ingen nyheter å hente. Ellers ser jeg 
på budskapet om at Norge er et flerkultu-
relt samfunn og at kulturelt mangfold er 
positivt for landet som ytringer som levner 
håp om en fremtid der gjensidig respekt 
og samhandling mellom ulike grupper er 
mulig.

Bibliotekutredning i kjølvannet av 
Kulturmeldingen

I disse dager er Bibliotekutredningen i 
full gang med sitt arbeid. De har et omfat-
tende og komplekst arbeid foran seg og ett 
av mandatene er å utrede bibliotekenes 
rolle i det flerkulturelle Norge. Et felt som 
hittil har vært betraktet som et fagområde 
viet spesielt interesserte, med liten fag-
lig betydning og med en målgruppe som 
ofte betegnes som ”Grupper med spesielle 
behov”. 

Det er derfor med stor spenning, men 
også med en snev av engstelse, jeg ser fram 
til det arbeid som skal gjøres. Vil denne 
siden av folkebibliotekenes virksomhet bli 
behandlet som et eget område, løsrevet fra 
den helhetstenkning som bibliotekenes 
rolle og struktur ellers vil bli viet, eller 
vil man se denne siden av bibliotekenes 
virksomhet som en helt naturlig del av den 
ordinære bibliotekvirksomhet? Og hva vil 
konklusjonene bli? Vil referansegruppen 
dra sjøveien til Danmark der det politiske 
slagordet ”Danmark for danske borgere” 

Parkeringsplass for innvandrere 
eller kulturell møteplass for alle?

Kirsten Leth Nielsen
Avdelingsleder 
Det flerspråklige bibliotek 
Deichmanske bibliotek

Bibliotekene kan hjelpe myndighetene å skape et samfunn der mangfold, 
likeverd og inkludering er sentrale verdier. Likevel brukes ikke kulturelt 
mangfold som et begrep i bibliotekpolitisk sammenheng. Skal bibliotekene 
være en parkeringsplass for innvandrere, flyktninger og asylsøkere eller en 
kulturell møteplass for hele Norges befolkning, spør Kirsten Leth Nielsen. 

tekenes store geografiske spredning sikrer 
de fleste norske borgere lett tilgang til dem 
– enn så lenge! Bibliotekene har derfor en 
unik sjanse til å være med i prosessen med 
å oppfylle myndighetenes bestrebelser for å 
skape et samfunn der mangfold, likeverd og 
inkludering er sentrale verdier. Prosessen 
vil skape fornyet fokus på bibliotekene og i 
tillegg gi dem flere bein å stå på.  

Det store spørsmålet blir om biblio-
tekene griper denne sjansen og bruker den 
for alt den er verdt, et spørsmål som det 
er vanskelig å svare på i dag. Men det som 
er mulig, er å studere hvilke signaler for 
fremtiden som kommer fra bibliotekre-
levante miljøer og hvordan bibliotekene 
fungerer i dag.

Stortingsmelding om det 
flerkulturelle Norge

St.meld.nr.49 (2003-2004) Mangfold 
gjennom inkludering og deltakelse, eller 
”Mangfoldsmeldinga” som den også kalles, 
er et viktig og sentralt dokument når frem-
tidens bibliotekpolitikk skal meisles ut. 
Mangfoldsmeldinga er så sentral og viktig 
at den fortjener en egen artikkel. Her skal 
bare de mest sentrale aspekter nevnes. Det 
viktigste er kanskje det faktum at meldin-
gen først og fremst er en verdimelding og 
ikke en tiltaksmelding. Derfor er bibliotek 
heller ikke nevnt i den første delen som 
introduserer ny terminologi, beskriver 
verdier, og peker på en rekke fokusom-
råder. Først i vedlegget, som består av en 
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og ”Bli dansk hvis du vil bo i Danmark” er 
herskende - med den konsekvens at biblio-
tekene nå først og fremst prioriterer tiltak 
som gjør dansker av alle språklige minori-
teter? Der litteratur på innvandrernes egne 
språk nedprioriteres og informasjon om 
andre kulturer og tilgang på andre lands 
kulturuttrykk ikke er et tema i det hele 
tatt? Men – det skal danskene ha – der man 
har utviklet flotte modeller for hvordan bi-
bliotekene kan jobbe effektivt og målrettet 
med integrasjonsfremmende tiltak? Eller 
vil gruppen krysse landegrensen og studere 
svenskenes bibliotekløsninger med Inter-
nationella biblioteket og grunnverdier som 
uttrykker at språklig og kulturelt mangfold 
er positivt for det svenske samfunnet. Der 
man jobber med flerspråklige løsninger på 
nett, støtter opp om flerspråklig litteratur-
utgivelser og anerkjenner at personer som 
er nykommere i Sverige trenger tilbud og 
informasjon på sitt morsmål? 

Uansett vil forslag fra bibliotekut-
redningen i stor grad speile den kunnskap 
og de holdninger som råder i miljøet som 
omgir dem. Samtidig vil bibliotekmiljøets 
reaksjoner på de forslagene som legges 
frem forhåpentligvis være utslagsgivende 
for endelige konklusjoner og tiltak. Det er 
derfor interessant å se på hva som rører seg 
i dagens bibliotekmiljø og hvordan norske 
folkebibliotek fungerer i dag, sett i relasjon 
til det kulturelle mangfoldet bibliotekenes 
brukere representerer.

Keiserens nye klær!

Norske folkebibliotek trekkes gang 
på gang fram som språklige minoriteters 
fremste, mest frekventerte og beste offent-
lige kulturtilbud. Sammenligner vi biblio-
tekenes rolle og evne til å nå brukerne med 
museene og arkivene blir vi betegnet som 

”best i klassen”. Vi lever med andre ord med 
et image om at vi er flinke og til og med best 
på dette området. Er dette så sant? 

Nei, mener jeg. Med dette mener jeg 
ikke å si at folkebibliotekene ikke gjør et 
stort og nyttig arbeid i forhold til å betjene 
innvandrere, flyktninger og asylsøkere i 
landet. Tvert i mot - det arbeid som gjøres 
rundt i landet, oftest av ildsjeler, fortjener 
stor honnør. Problemet er bare at dette 
arbeidet ofte gjøres på tross av den daglige 
arbeids- og budsjettsituasjon og at denne 
situasjonen ikke levner tid til ettertanke 
og nytenking i den grad det er nødvendig. 
Det er helt sant at folkebibliotekene er 
det offentlige kulturtilbudet som når flest 
språklige minoriteter, men det er i høy grad 
diskutabelt om vi er best i det tilbudet vi gir. 
Og her tenker jeg både på minoritets- og 
majoritetsbefolkningen i en flerkulturell 
kontekst. 

Arbeidet med innvandrere har lav status og lav prioritet i de fleste bibliotek, hevder avdelingsleder Kirsten Leth Nielsen fra Det flerspråklige bibliotek ved 
Deichmanske bibliotek i Oslo. (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)
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Kulturelt mangfold – trussel eller 
gullgruve for nasjonsbyggingen?

Omfattende migrasjon er et av kjen-
netegnene ved den globale utviklingen i 
dag. I verdens 200 forskjellige land fin-
nes det minst 5000 forskjellige etniske 
minoriteter og de fleste land har minst en 
stor minoritet som utgjør minst 10 % av 
befolkningen. Ser vi på Norge har landet 
alltid hatt en urbefolkning og Norge har i 
dag 5 nasjonale minoriteter. De siste tal-
lene fra statistisk sentralbyrå viser også at 
det er rundt 700 000 norske borgere som 
har en annen bakgrunn enn norsk. Det er 
med andre ord helt korrekt å si at Norge er 
et flerkulturelt land og denne utviklingen 
vil fortsette uansett hvor mange ”murer” vi 
setter opp rundt grensen. 

Mange opplever denne utviklingen som 
en stor trussel, både for velferdsstaten, ”det 
gode liv” vi lever i Norge og for norsk kultur 
og identitet. I årets Human Development 
rapport fra FNs utviklingsprogram hevdes 
det at kulturelt mangfold kun blir en kilde 
til konflikt dersom man undertrykker det 
enkelte menneskets rett til å ha en annen 
kulturell identitet enn majoritetsbefolknin-
gen. Rapporten introduserer også begrepet 
kulturell frihet og hevder at denne friheten 
er en universell verdi på lik linje med ret-
ten til utdannelse, god helse og anstendige 
levevilkår. En verdi som med andre ord 
legger grunnlaget for menneskelig utvik-
ling og vekst. Men ingen mennesker lever 
i et vakuum og gjensidige påvirkninger fra 
forskjellige kulturer fører til ny vekst og 
utvikling. Blant den norske innvandrerbe-
folkningen er det representanter fra store 
kulturer. Likevel er det elendighetscenariet 

og den negative vinklingen på innvandring 
til Norge som dominerer i den offentlige 
dialog og i nyhetsbildet. 

Hvordan kan bibliotekene bidra til å snu 
kursen i denne utviklingen? Bibliotekene er 
selve arnestedet for kulturell utveksling og 
eksponering av forskjellige kulturuttrykk. 
Det gir dem en unik mulighet til å være po-
sitive eksponenter for ”de andres” kulturelle 
uttrykk og til å ”oppdra” majoritetsbefolk-
ningen til større forståelse for de som er 
annerledes via økt kunnskap. Utnytter bi-
bliotekene så denne muligheten? Nei, mener 
jeg, de norske folkebibliotekene formidler 
først og fremst norsk kultur og litteratur, i 
en norsk kontekst og på en norsk måte.

Nordmenn leser ”norskt”!

”Blant de 50 mest lånte bøkene i norske 
bibliotek finnes ikke en eneste fra verdens 
samtidslitteratur”, kunne vi lese i en av 
landets største aviser i fjor sommer. Det blir 
nevnt flere forhold som kan være årsaken 
til dette. Blant annet trekkes innkjøpsord-
ningen inn som en av dem. Bibliotekenes 
labre budsjettsituasjon trekkes frem som en 
annen. Når antallet anskaffelser går ned, går 
det på bekostning av utenlandsk litteratur. 
Det har med andre ord med prioriteringer 
å gjøre. Men det er en viktig faktor som 
ikke ble trukket fram i diskusjonen, nemlig 
bibliotekenes evne til å eksponere og for-
midle verdenslitteraturen. Kan det tenkes 
at dagens bibliotekansatte generelt mangler 
kunnskap om samtidslitteraturen på ver-
densbasis og derfor heller ikke er i stand 
til verken å velge den ut eller formidle den 
videre til bibliotekenes brukere? 

Samtidig påpeker forlagsdirektør An-
ders Heger at halvparten av det nordmenn 
leser skrives av én promille av verdens 
forfattere! Dette er forstemmende lesning 
når vi vet at all lesning er kilde til kunnskap 
og innlevelse. Som den danske forfatteren 
Suzanne Brøgger uttalte da hun åpnet 
Sigrid Undset-dagene på Lillehammer i 
sommer: ”Vil du kjenne et folk må du lese 
deres litteratur”. Skjønnlitteraturen er en 
viktig kilde til kunnskap som både kan føre 
til empati og større forståelse for det som 
er annerledes. Kunnskap som er med til å 
fjerne skillelinjer og som kan legge grunn-
laget for større samhandling og utveksling 
mellom majoritets- og minoritetsbefolk-
ningen i Norge.

”Innvandrerbibliotekar”
- paria eller prinsesse?

Kulturelt mangfold er et begrep som 
ennå ikke benyttes i bibliotekpolitisk sam-

menheng. Det nærmeste vi kan komme en 
definisjon er ”arbeidet med innvandrere, 
flyktninger og asylsøkere”. Et arbeid som 
i de fleste bibliotek ennå ikke inkluderes i 
strategiske planer og som høyst oppnår opp-
merksomhet i festtaler når ”det fargerike 
fellesskapet” beskrives i forhold til arran-
gementer i lokalsamfunnet. Arbeidet med 
innvandrere har lav status og lav prioritet i 
de fleste bibliotek.  Innvandrerbibliotekaren 
har ofte oppgaven med å tilrettelegge for 
innvandrerbrukerne i tillegg til en mengde 
andre oppgaver. I konkurransen om tiden er 
det ikke usannsynlig at innvandrerområdet 
er den tapende part. Samtidig er dette en 
oppgave som er omgitt av stor faglig ensom-
het. Ingen andre vil ta i fagområdet og hvis 
innvandrerbibliotekaren av en eller annen 
grunn ikke kan ivareta oppgavene blir de 
liggende ugjort. 

Nå vil nok mange, når de har lest så 
langt, si at dette er overdrevet. Til en viss 
grad vil jeg gi dem rett. Det har heldigvis 
skjedd en utvikling i positiv retning de siste 
årene. Det har kommet i gang diskusjoner 
om viktige spørsmål rundt bibliotektjenes-
ter til asylsøkere på bibliotekenes postliste. 
Det er i dag flere som jobber innen fagom-
rådet enn for noen år siden og det er nå 
stillinger som er øremerket dette arbeid i 
flere store byer. Det har helt klart blitt en 
større forståelse for behov og ønsker for et 
flerkulturelt bibliotektilbud. Horisonten er 
for noen aktører utvidet til også å inkludere 
den norske majoritetsbefolkningen i «et 
flerkulturelt bibliotektilbud» og det er et 
meget positivt trekk. I tillegg er  engasje-
mentet i miljøet generelt økende. Og, vi har 
ikke minst fått en aktiv spesialgruppe innen 
Norsk bibliotekforening. En gruppe som 
består av personer med stort engasjement, 
høyt kunnskapsnivå og vilje til å fremme 
sine meninger.  

Er det håp for det ”flerkulturelle 
bibliotek”?

Ut fra den spede utvikling som nå av-
tegner seg ser jeg, tross min engstelse, en 
større mulighet for å få til gode løsninger for 
bibliotekenes rolle fremover. En rolle der det 
flerkulturelle aspekt med alle sine fasetter 
er integrert i et helhetlig bibliotekkonsept 
og som inkluderer hele den norske befolk-
ning, ikke bare innvandrerbefolkningen. 
Et bibliotekkonsept som jeg for noen år 
siden anså som en ren utopi kan nå kan-
skje begynne å nærme seg noe som ligner 
virkeligheten!  



Kulturelt mangfold blir en kilde til konflikt kun der-
som man undertrykker det enkelte menneskets rett 
til en annen kulturell identitet enn majoritetsbe-
folkningen, hevder Human Development Report. 
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Invitasjon til landsmøteseminar 
torsdag 14. april 2005

Bibliotekarforbundet har gleden av å invitere landsmøtedelegater og andre interesserte til landsmøteseminar på 
Quality Airport Hotel Gardermoen.

Program

Kl 10.00 – 18.00 Innsjekk og registrering
Kl 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl 12.30 – 15.15 ”Hva er en bibliotekar” – arbeidsmarked og kompetansebehov i framtida. 
  Innledning ved Pernille Drost, Formand i danske BF 
  Paneldebatt 
 Debattanter: Ulike aktører fra biblioteks- og utdanningsmiljøene 
Kl 15.15 – 15.45 Pause - Te/kaffe/frukt
Kl 15.45 – 17.00 Forslaget til målprogram - i lys av paneldebatten

Kl 19.00 – 19.30 Cocktail
Kl 19.30 Landsmøtemiddag

Seminaret er først og fremst tiltenkt landsmøtedelegatene. BF dekker møtekostnader og overnatting for 
landsmøtedelegatene på samme hotell.

Andre BF-medlemmer er også velkommen til å delta på landsmøteseminaret, så langt plassen rekker. Disse gjes-
tene må dekke utgifter selv.

For ytterligere opplysninger og påmelding for ikke-delegater, vennligst kontakt BFs sekretariat, tlf 22 17 04 95.

Delegater og inviterte gjester mottar invitasjon og påmeldingsskjema i eget brev.

Velkommen!

Stipend for BF-medlemmer
Bibliotekarforbundets forbundsstyre har satt av kr. 30 000 til stipend for medlemmer av BF i 2005. 
Stipendet skal gi BFs medlemmer mulighet til fagpolitisk eller organisasjonsrelatert kompetanse-
oppbygging. Hensikten er å styrke BFs evne til å nå sine mål. Alle som er medlem av BF kan søke 
stipend. Søknaden kan gjelde prosjekt, kurs, studieopphold, e.l. Forbundsstyret tildeler stipend 
etter en vurdering av innkomne søknader. Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en 
kortfattet rapport om hva som er gjort og hvordan midlene er brukt.

Søknad sendes Bibliotekarforbundet, Lakkegata 21, 0187 Oslo.
Søknadsfristen er satt til 1. april 2005.
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Her har du en oversikt over sakene til Bibli-
otekarforbundets landsmøte 2005. De fleste 
landsmøtesakene er klare og trykt i dette 
nummeret. Det samme gjelder noe lands-
møteinformasjon. Men noen saker er ikke 
klare ennå og vil bli lagt fram direkte på 
landsmøtet. Det gjelder for eksempel navn 
på delegatene som lokallagene har valgt på 
sine årsmøter. Det gjelder forbundsstyrets 
beretning for perioden fra 18. januar 2005 
og fram til landsmøtet. Det gjelder revisors 

Bibliotekarforbundet avholder landsmøte fredag 15. april 2005 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, 
Gardermoen. Landsmøtet består av delegater valgt av fylkeslagene.

1.  Konstituering
 a) Godkjenning av innkalling, delegater og møtereglement
 b) Valg av møteledere, referenter, redaksjonskomité, protokollkomité og tellekorps
 c) Godkjenning av dagsorden
2.  Forbundsstyrets beretning
3.  Forbundsstyrets regnskap
4.  Kontrollkomiteens rapport
5.  Kontingent for kommende landsmøteperiode
6.  Inndeling i fylkeslag for kommende landsmøteperiode
7.  Innkomne saker
 a) Arbeidet med yrkesetikk i BF
8.  Målprogram
9.  Budsjett 
10.  Endringer i vedtektene
11.  Valg
 a) Leder, nestleder(e), medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret
 b) Leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomitéen
 c) Leder, medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomitéen

Oslo, 26. januar 2005
Monica Deildok
Forbundsleder

beretning om regnskapet. Og det gjelder 
selvfølgelig evt. f lere innkomne saker. I 
dette nummeret ser du det som allerede 
foreligger av «Innkomne saker». 

Vedtektene sier at ”Saker som ønskes 
behandlet av landsmøtet skal være levert 
forbundsstyret senest 8 uker før landsmø-
tet.” Denne fristen går ut 18. februar. Det 
er imidlertid anledning til å fremme saker 
som man ønsker tatt opp på landsmøtet 
også etter dette. For vedtektene sier at 

”Landsmøtet kan med 3/4 flertall vedta å 
behandle saker mottatt mindre enn 8 uker 
før landsmøtet.” Slike saker må sendes til 
BFs sekretariat eller leveres møteledelsen 
ved landsmøtets begynnelse. 

For delegater på landsmøtet, bør dette 
nummeret av Bibliotekaren være nyttig 
lesestoff og praktisk å ha med seg på møtet. 
Praktisk informasjon og påmeldingsskjema 
for landsmøtedelegatene distribueres via 
fylkeslagene. 

Landsmøtet nærmer seg!

Innkalling til landsmøte i
Bibliotekarforbundet

15. april 2005

BFs landsmøte 15. april 2005
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Sak 1 a

1.  Alle som forbundsstyret ved møtets be-
gynnelse har registrert som valgte delegater 
fra årsmøte i sitt fylkeslag, medlemmer og 
varamedlemmer til styret, kontrollkomi-
téen og valgkomitéen, forbundets ansatte, 
inviterte medlemmer og gjester, har rett til 
å være tilstede.

2.  Valgte delegater, medlemmer og vara-
medlemmer til styret, kontrollkomitéen og 
valgkomitéen, har tale- og forslagsrett. Mø-
teleder kan gi ordet til forbundets ansatte, 
inviterte medlemmer og gjester. 
 

3.  Stemmerett har kun de valgte delega-
tene. Nummererte stemmetegn utleveres 
ved inngangen og oppbevares gjennom 
hele møtet. 
 
4.  Landsmøtet kan i enkelte saker vedta at 
møtet lukkes for andre enn Bibliotekarfor-
bundets medlemmer.
 
5.  Forslag som fremmes under møtet skal 
leveres skriftlig på møtelederens bord og 
refereres straks de foreligger.
 
6.  Møteleder skal påse at alle talere får ordet 
i den rekkefølge de har meldt seg. Samtidig 
som møteleder gir ordet til en taler, skal det 
opplyses hvem neste taler er. 
 

Forslag til møtereglement for landsmøtet
7.  Møteleder kan foreslå tidsbegrensing på 
taletida og strek satt med de inntegnede 
talere. Når strek er satt kan ingen ny taler få 
ordet og ingen nye forslag kan settes fram. 
Tidsbegrensing og strek skal godkjennes 
av landsmøtet.
 
8.  Når en sak er tatt opp til avstemming 
skal møteleder referere alle innkomne for-
slag på nytt og gjøre greie for sitt forslag til 
avstemmingsmåte. Avstemningsmåten skal 
godkjennes av landsmøtet.
 
9.  Møteleder skal påse at den som forlan-
ger ordet til forretningsorden straks blir 
gitt ordet. Til forretningsorden gis ingen 
ordet mer enn en gang, og høyst 1 minutt, 
til hver sak. 

Delegater til Bibliotekarforbundets lands-
møte velges av fylkeslagene. Antall delegater 
fra hvert fylkeslag er basert på medlemstall 
og går fram av oversikten. Liste med navn 
over landsmøtedelegatene vil foreligge på 
landsmøtet.

 

Antall delegater på landsmøtet
Fylkeslag Antall medlemmer pr. 1.1.2005 Antall delegater på landsmøtet   
1. Finnmark 38 3
2. Nordland 43 3
3. Troms 65 3
4. Trøndelag 61 3
5. Møre og Romsdal 46 3
6. Sogn og Fjordane 31 3
7. Hordaland 93 4
8. Rogaland 65 3
9. Agder 57 3
10. Telemark 39 3
11. Vestfold 68 3
12. Buskerud 78 4
13. Hedmark/Oppland 79 4
14. Østfold 69 3
15. Oslo/Akershus 541 8
Medlemmer i utlandet 1 -                                 
 1 374 53

Sak 1 a

Sak 1 b
Landsmøtet skal velge møteledere, referen-
ter, redaksjonskomité, protokollkomité (til å 
skrive under protokollen) og tellekorps. For-

Konstituering
bundsstyret vil komme med forslag på navn 
til disse valgene på selve landsmøtet. 
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Sak 2

Innledning 

Forbundsstyret har i sitt arbeid i perioden 
hatt følgende grunnlagsdokumenter å styre 
etter: Forbundets målprogram 2003-2005 
vedtatt på landsmøtet 2003, vedtekter for 
Bibliotekarforbundet og budsjettene for 
perioden. 

Forbundsstyret

Forbundsstyret har i perioden hatt føl-
gende sammensetning:

Leder:     
Monica Deildok, Deichmanske bibliotek
Frikjøpt på heltid

Nestleder:    
Mona Magnussen, UB Tromsø

Styremedlemmer:  
Richard Madsen, Sørfold bibliotek
Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Hedmark
Lone Johansen, 
Malakoff videregående skole
Hanne Brunborg, Gol bibliotek
Ritha Helland, UB Bergen
   
Varamedlemmer:   
1. Olga Skrinde, 
Fylkesbiblioteket i Akershus
2. Ola Eiksund, Arendal bibliotek
3. Guri Sivertsen Haugan, 
Levanger bibliotek
4. Roger Dyrøy, Direktoratet for samfunns-
tryggleik og beredskap
5. Signe Witsø, Sogndal bibliotek 

Forbundsstyret har hatt 12 styremøter 
i perioden og 2 styreseminarer. I tillegg 
til dette har styret hatt arbeidsmøter på 
telefon og jevnlig mailkontakt.

Arbeidsutvalget (AU)
Arbeidsutvalget har bestått av Monica 
Deildok, Mona Magnussen og Klaus Jøran 
Tollan.
Vara: Lone Johansen.

Økonomiutvalget (ØU)
Økonomiutvalget (ØU) har bestått av AU 
og Randi Rønningen ved UB Oslo.
Vara til AU er også vara til ØU.
ØU har ved siden av å fylle sin rolle som 
rådgiver overfor forbundsstyret når det 
gjelder økonomiske disposisjoner og 
planlegging, fungert som arbeidsgivers 
forhandlingsutvalg i lokale lønnsforhand-
linger i sekretariatet.

Andre utvalg
I perioden har følgende utvalg fungert: 

Etikkutvalget 
Nedsatt 14.03. 2003
Erling Bergan, Monica Deildok, Stig Elvis 
Furset.
Utvalget har arbeidet med yrkesetikk for 
bibliotekarer.

Arbeidsgruppe for vurdering av vedtekts-
festing av klubber.
Nedsatt: 23.08.03.
Morten Haugen, Ørland bibliotek, Goro 
Aarseth, Deichmanske bibliotek og Cath-
rine Undhjem, Akershus fylkesbibliotek.
Utvalget har arbeidet med grunnlaget for 
vedtektsfesting av klubber.

Landsstyret
Landsstyrets sammensetning og mandat 
er gitt i vedtektenes § 8.
Det har vært avholdt to landsstyremøter 

i perioden. 
9. desember 2003:
Tema: Oppfølging av Organisasjonsutval-
gets rapport.
30. august 2004:
Tema: Resultatet av hovedoppgjøret 2004 
og lønnsstrategier fremover.

Kontrollkomiteens sammensetning:
Leder: 
Trond Minken, Lillehammer bibliotek
Medlemmer: 
Kari Lifjell, Deichmanske bibliotek, 
Pippi Døvle Larsen, 
Vestfold fylkesbibliotek
Vara: 
Rannei Huseby Furre, 
Kristiansund bibliotek

Valgkomiteens sammensetning:
Leder:
Hanne Fosheim, Akershus fylkesbibliotek
Medlemmer: 
Elin Linge Hermansson, 
Høgskolen i Hedmark
Monica Nævra, Drammen folkebibliotek
Vara: 
Ingebjørg Aagre, 
Aust-Agder fylkesbibliotek
Ingebjørg Aagre døde dessverre på nyåret 
2004, valgkomiteen har siden dette ikke 
hatt vara.

Sekretariatet:
Monica Deildok har ledet sekretariatets 
arbeid i hele perioden.

Thor Bjarne Stadshaug har vært ansatt som 
organisasjonssekretær frem til 22. mars 
2004, da stillingen fikk ny tittel: Rådgiver. 
Tittelendringen innebar ingen endring av 
stillingens innhold.

Forbundsstyrets beretning 
for perioden 13. juni 2003-17. januar 2005
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Eva Trønnes har vært ansatt som sekretær 
frem til 17. september 2004, da stillingen 
fikk ny tittel: Konsulent. Tittelendringen 
innebar ingen endring av stillingens inn-
hold.

Anja Angelskår Mjelde har vært ansatt på 
engasjement i 10% stilling som redigerer av 
”Bibliotekaren” frem til 8. desember 2003, 
da stillingen ble gjort fast.

Erling Bergan har fungert som redaktør 
og rådgiver i hele perioden. I tråd med 
landsmøtevedtak fra 2003 blir redaktøren 
nå valgt av forbundsstyret. Erling Bergan 
ble valgt til redaktør for en periode på fire 
år på styremøtet den 23. august 2003. 

Medlemsutvikling 
Bibliotekarforbundet har hatt en god 
medlemsutvikling i perioden. Det var 1200 
medlemmer i forbundet pr 1. januar 2003. 
Og per 1. januar 2005 var medlemstallet 
1374. Dette er en vekst på 174 medlemmer 
i to-årsperioden.

Lønns- og arbeidsforhold

Hovedmål:

Bibliotekarforbundet skal arbeide for at 
bibliotekarer får en inntekt som samsvarer 
med vår utdanning, kompetanse og ansvar, 
og at det enkelte medlem får tilfredsstil-
lende arbeidsforhold og de utviklingsmu-
lighetene det har krav på. 

Delmål: 1 Lønn

• Lønn skal prioriteres høyere enn sosiale 
goder. 

• Begynnerlønnen for bibliotekarer skal 
stå i samsvar med utdanningen. 

• Kjønnsbaserte lønnsforskjeller skal 
fjernes. 

• Lønnsdannelsen skal være differensi-
ert. 

• Det skal være en hensiktsmessig forde-
ling mellom sentral og lokal lønnsdan-
nelse. 

• BFs medlemmer skal gjøres i stand til å 
ta ansvar for egen lønn. 

• Enkeltmedlemmer i BF skal være infor-
mert om sine rettigheter og muligheter 
for lønnsutvikling 

• Videreutdanning skal ha lønnsmessige 
konsekvenser. 

• BF bør arbeide for at medlemmene får 
feriepenger av sykepenger ut over 10 
uker.

Hovedoppgjør 2004
Det ble relativt raskt klart at man ikke ville 
komme i havn med noen forhandlingsløs-
ning i de sentrale forhandlingene i de store 
offentlige avtaleområdene i Hovedoppgjø-
ret 2004. Av alle tariffområder der BF sitter 
ved det sentrale forhandlingsbordet var 
det bare i HSH-HUK området at partene 
greide å forhandle seg frem til en løsning. I 
tariffområdene Oslo kommune, KS, Stat og 
NAVO måtte oppgjøret til mekling.

I de sentrale forhandlinger i Hovedopp-
gjøret 2004 ble opparbeidede rettigheter 
satt under press: Pensjon var et stort tema, 
sykelønnsordning og arbeidstidsbestem-
melser var andre tema som ble forsøkt for-
ringet fra arbeidsgiversiden. Det ble derfor 
en hovedsak for arbeidstakerorganisasjo-
nene og forsvare opparbeidede rettigheter 
i dette oppgjøret. Noe man lykkes med. 
Samtidig var det duket for en lønnsvekst 
på om lag 3,5% i de tariffområdene der BF 
har medlemmer. 

Etterslepet for begynnerlønna for biblio-
tekarer i Statlig tariffområde i forhold til 
øvrige tariffområder ble i stor grad utjevnet 
ved dette oppgjøret. Dette ga imidlertid 
nye skjevheter i form av en uforholdmessig 
slak lønnsutviklingskurve i når en ser på 
ansiennitet. Men det ga også skjevheter i 
forhold til de øvrige stillingskodene. Også 
i KS sektoren og NAVO sektoren er lønns-
utviklingskurven etter 10 års ansiennitet 
uforholdsmessig slak. Dette skyldes dels en 
svakhet som ligger i systemet i og med at 
ansiennitetstrinn etter 10 år ikke er utbygd, 
dels skyldes det etterslepsproblematikk i 
forhold til begynnerlønn. Dette represen-
terer uansett en utfordring i kommende 
oppgjør. 

Detaljene i Hovedoppgjøret 2004 for de 
enkelte tariffområdene forutsettes kjent. 
Det følgende er derfor en kortfattet gjen-
nomgang av hovedpunkter med vekt på 
nye momenter.

KS
Også i dette hovedoppgjøret ble det foretatt 
endringer i systemet for lønnsdannelse i 
KS-sektoren, selv om det ikke dreide seg 
om så radikale endringer som ved hoved-
oppgjøret for to år siden. Endringen dreide 
seg om en utvidelse av hovedtariffavtalens 
kapittel 3. For BF innebar dette at mange 
biblioteksjefer byttet kapittel fra 5 til 3. På 
denne måten kom mange av biblioteksje-
fene over i leder-kapittelet i sin kommune. 
Dette ga god lønnsmessig uttelling for de 
aller fleste biblioteksjefene i de påfølgende 
lokale forhandlingene, idet biblioteksjefer i 
all hovedsak er avlønnet lavt sammenliknet 
med øvrige ledere i kommunene.

Videre ble stillingskodeopprydning en 
hovedsak i meklingen, noe som gjorde det 
nødvendig for BF å kjempe for å bevare 
avdelingsledere i kapittel 5. Det var en seier 
for forbundet at vi lykkes med det.

Staten 
Arbeidsgivers angrep på sykelønnsordnin-
gen og tillitsvalgtordningen ble avverget. 
Oppgjøret hadde en innretning som ga 
store løft i bunnen av lønnsrammene. Dette 
var et resultat av et ønske om å utjevne et-
terslepet i forhold til kommunesektorens 
begynnerlønninger. 

Justeringsoppgjøret i Staten gikk også til 
mekling. Resultatet var imidlertid positivt 
for BF idet vi fikk gjennomslag for våre krav 
for bibliotekarer med 10 års ansiennitet 
eller mer, og for avdelingsbibliotekarer og 
hovedbibliotekarer. Dermed fikk vi utjev-
net noe av skjevheten som var oppstått 
mellom kort og lang ansiennitet, samt 
mellom grunnkode og avdelingsbibliotekar 
og hovedbibliotekar i de ordinære forhand-
lingene.

NAVO 
I NAVO – område 10 helse kom man i 
land med et resultat som så noenlunde 
korresponderte med KS resultatet i kapit-
tel 4. I motsetning til i kapittel 4 ble det 
imidlertid ikke avsatt pott til lokale oppgjør 
i Helseforetakene. Dette er ikke i tråd med 
BFs politikk og mål, og det kan vi ikke si 
oss fornøyde med. 

HSH-HUK
De sentrale forhandlingene ble gjennom-
ført på høsten 2004, og oppgjøret kom i 
havn med korresponderende resultater som 
for de offentlige avtaleområdene.
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Oslo kommune
I Oslo kommune ble oppgjøret gjennomført 
innenfor noenlunde samme ramme som 
KS. Det ble også avsatt midler til lokale 
forhandlinger. Det er fortsatt et problem at 
det tariffmessige lønnsnivået i Oslo kom-
mune er lavere enn i KS. Dette ser man 
spesielt på begynnerlønnen og lønnsnivå 
ved 10 års ansiennitet. Oslo kommune har 
altså et tariffmessig etterslep i forhold til 
kommunal sektor for øvrig. Det er for øvrig 
ikke foretatt noen systemmessige endrin-
ger i Oslo kommune i forhold til tidligere 
avtaler. Lønnssystemet i Oslo fremstår som 
meget komplisert.

Lokale forhandlinger 
Lokale forhandlinger høsten og vinteren 
2004 ble i all hovedsak gjennomført av 
forbundets lokale tillitsvalgte med bistand 
via telefon fra organisasjonens regionale 
eller sentrale ledd.

Sekretariatet hadde hånd om fem telefon-
forhandlinger, og et titalls forhandlinger 
hvor det var nødvendig å reise ut til for-
handlingsstedet. 

BFs fylkeslag har i større grad enn hva som 
har vært vanlig tidligere tatt ansvar for 
planlegging og gjennomføring av lokale 
forhandlinger. Det har kommet fylkes-
forhandlingsutvalg på plass i Agder, Møre 
og Romsdal og Hedmark og Oppland, i 
tillegg til Buskerud og Vestfold som al-
lerede har vært i funksjon en god stund. 
I andre fylkeslag har lagets styre fungert 
som koordinatorer for forhandlingsbistand 
og støttespillere for tillitsvalgte i forhand-
lingssituasjon uten at det har vært etablert 
eget forhandlingsutvalg.

Det er god grunn til å være fornøyd med 
måten det regionale ledd i organisasjonen 
gradvis løser større og større forhandlings-
oppgaver og forhandlingsomfang og det er 
av stor betydning for BFs videre vekst og 
utvikling at fylkeslagene har evnet å påta 
seg denne rollen. Dette innebærer at det 
blir stadig viktigere for sekretariatet å yte 
service overfor fylkeslagene før, under og 
etter lokale forhandlinger.

Den lokale forhandlingsrunde høsten 2004 
har gitt 4 brudd, alle i KS sektoren.
Enkelte steder i KS- sektoren har arbeids-
giver nektet tillitsvalgte å forhandle for 
seg selv og samtidig ikke villet ha inn 

forhandlere fra andre kommuner. Denne 
saken må løses i forhold til KS sentralt, og 
dette arbeidet er i gang.

Samarbeidsavtale med Lærernes 
Yrkesorganisasjon (LY)
BF inngikk høsten 2004 en samarbeidsav-
tale med Lærerens Yrkesorganisasjon (LY) 
i KS området om at denne organisasjonen 
kunne forhandle lokalt med hjemmel i vårt 
partsforhold. 

På grunn av en uavklart hovedorgani-
sasjons-situasjon hadde LY ikke egne 
partsrettigheter i sektoren. Avtalen med 
LY var begrenset til lokale forhandlinger 
høsten 2004.

Delmål 2: Arbeidsforhold

• Det skal være fokus på å gi bibliotekarer 
økte muligheter for etter- og videreut-
danning. 

• Bibliotekarer skal ha gode muligheter 
for en karriereutvikling, både faglig og 
administrativt. 

• Arbeidstidsordningene må være mer 
fleksible. 

• Normalarbeidsdagen skal forsvares. 
• Det skal være flere hele bibliotekarstil-

linger. 
• Skolebibliotekarer skal sidestilles med 

skolens pedagogiske personale i det fag-
lig-pedagogiske arbeidet.

Arbeidslivslovsutvalget (ALLU) har i 
perioden levert sin innstilling. Her settes 
etablerte rettigheter blant annet hva angår 
oppsigelsesvern og arbeidstidsordninger 
under press. I arbeidet med å forsvare opp-
arbeidede rettigheter i forhold til Arbeids-
miljølovens bestemmelser og virkeområde 
følger BF opp dette arbeidet gjennom egen 
hovedorganisasjon.

Pensjon har vært et annet stort og viktig 
tema i perioden. Også når det gjelder dette 
arbeider vi gjennom egen hovedorganisa-
sjon. Fokus på pensjon skapt av pensjons-
kommisjonens innstilling har ført til at en 
rekke fylkeslag har arrangert egne møter 
om dette temaet. 

Kompetansereformen skal gi arbeidstakere 
økte muligheter for etter- og videreutdan-
ningen. Når det gjelder denne gjenstår 
fortsatt et vesentlig element: finansiering 

av livsopphold under utdanning. Inntil 
dette er på plass, kan man ikke si at denne 
reformen er et reelt alternativ for de fleste 
arbeidstakere. Dette har vært en sak som 
YS har fokusert på, et fokus som BF har 
sluttet opp om. 

Hva angår målet om at: ”Bibliotekarer 
skal ha gode muligheter for en karriere-
utvikling, både faglig og administrativt”, 
er Bibliotekarforbundets engasjement i 
saken om forslag til ny forskrift om perso-
nale i folkebibliotek relatert til dette. I det 
fremlagte forslaget fra ABM-utvikling var 
§5 i Lov om folkebibliotek forsøkt uthult 
gjennom en dispensasjonsordning som 
ikke skulle tidsavgrenses. En adgang for 
varig dispensasjon fra §5 ville innebære 
en dramatisk svekkelse av lovformule-
ringen om fagutdannet biblioteksjef i 
folkebibliotekene. Det var derfor meget 
viktig for BF å bekjempe dette forslaget, 
for på denne måten å sikre at kravet om 
fagutdannet biblioteksjef står fast. Det at 
forskriftsforslaget ikke ble vedtatt slik det 
var foreslått, men at statsråden i stedet 
valgte å etterkomme våre ønsker i saken, 
var en formidabel seier for oss.

Omorganisering har vært en del av hver-
dagen for mange av BFs medlemmer i 
denne perioden spesielt gjelder dette i 
folkebiblioteksektoren. BF har derfor i 
perioden kontinuerlig håndtert en rekke 
konkrete enkeltsaker der biblioteksjefers 
administrative ansvar har vært forsøkt 
fjernet. I disse sakene har forbundet brukt 
gjeldende lovverk og forskrifter for å sikre 
bibliotekarer fortsatt administrativt og 
faglig ansvar. 

Overtallighet og oppsigelser i hele eller 
deler av stillingen har også vært en del av 
hverdagen i perioden. Igjen har folkebiblio-
teksektoren vært spesielt hardt rammet.
I følge folkebibliotekstatistikken for 2003 
ble 30 årsverk borte i dette året. Når tallene 
for 2004 er klare må vi forvente tilsvarende 
tall.

Økende arbeidsledighet er en utfordring 
som har materialisert seg i perioden. 
Dette har vist seg gjennom at Aetat kan 
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rapportere om over 30 flere arbeidsledige 
bibliotekarer i Norge høsten 2004 enn på 
samme tidspunkt i 2003.

Sekretariatet har arbeidet kontinuerlig med 
enkeltsaker på bakgrunn av medlemshen-
vendelser som går på stillingsstørrelse, 
stillingsvern og overtallighet/oppsigelse. 
I tillegg til veiledning i forbindelse med 
ansettelser overfor arbeidssøkere så vel 
som arbeidsgivere.

Delmål 3: Studiefinansiering

• Studielånsrenten må være lavere og 
stipendandelen høyere. 

• De som tar utdanning skal få pensjons-
poeng tilsvarende normert studietid.  

I forhold til dette punktet er BF avhengig 
av gehør i egen hovedorganisasjon, og 
samspill med denne. YS-leder Randi Bjør-
gen har vært meget markert og tydelig på 
dette spørsmålet BF har ikke etterspurt 
tydeligere signaler hva angår studiefinan-
siering fra YS. 

Fag- og utdannings-
politikk

 
Hovedmål: 

Bibliotekarforbundet skal arbeide for at bi-
bliotekarer skal være konkurransedyktige 
innenfor alle former for kunnskapsorga-
nisering og formidling av informasjon 
og kultur. Standarden på utdanning og 
yrkesutøvelse skal best mulig ivareta sam-
funnets og befolkningens behov for biblio-
tektjenester.

 
Delmål 1: Utdanning

• Utdanningskapasiteten skal samsvare 
med samfunnets behov for informa-
sjons- og bibliotektjenester. 

• Utdanningstilbudene innen BDI-faget 
bør samordnes for å sikre kvalitet, 
bredde og en høy faglig og yrkesetisk 

standard. For å bidra til dette, ønsker BF 
kommunikasjon og samarbeid med ut-
danningsinstitusjoner og andre interes-
seorganisasjoner der det er naturlig. 

Delmål 2: Utøvelse

BF skal:
• øke kunnskapen hos politikere og 

arbeidsgivere om bibliotekarers kom-
petanse, slik at faglige ressurser brukes 
hensiktsmessig til beste for brukerne. 

• arbeide for en høy faglig og etisk stan-
dard på bibliotekarers yrkesutøvelse, 
med dokumentasjon, kvalitetssikring og 
faglig utviklingsarbeid som en integrert 
del av virksomheten. 

• arbeide for fagutdannet biblioteksjef i 
alle kommuner. 

• arbeide for fagutdannet bibliotekar i 
alle skolebibliotek i den videregående 
skole. 

• arbeide for flere bibliotekarstillinger i 
grunnskolen. 

• arbeide for å sikre bibliotekarer best 
mulig lederkompetanse. 

I forhold til å øke politikere og arbeidsgi-
veres kunnskap om bibliotekarers kompe-
tanse er det fortsatt bibliotekarenes innsats 
ved de lokale forhandlingene rundt om 
i landet som gir det største resultatet. Å 
være i direkte dialog med arbeidsgiver om 
bibliotekarenes arbeid har ganske opplagt 
en nytteeffekt langt utover den lønn som 
forhandles frem. 

Som et innspill i kampen for å spare kom-
munale kroner har det i perioden blitt satt 
frem forslag om at frivillige skal erstatte 
enkelte ansatte i bibliotek. Dette gjorde 
det nødvendig for BF å markere seg tydelig. 
Forslaget representerer en provokasjon mot 
bibliotekarer og vår profesjons kompetanse 
og profesjonalitet. Forbundet tok utgangs-
punkt i et konkret forslag som forelå i 
Oslo, nærmere bestemt for Deichmanske 
bibliotek : Nordtvedt filial og sørget for 
å få ”Dagsavisen” satt på saken. YS leder, 
Randi Bjørgen, ble også mobilisert og ga 
oss markant og klar støtte for våre utsagn 
om at denne formen for ”problemløsning” 
er uakseptabel. Saken på Nordtvedt endte 
med at de frivillige trakk seg fra samarbei-
det med Deichmanske bibliotek.

Arbeidsgruppen for yrkesetiske spørsmål 
har vært i arbeid i hele perioden. Resultatet 
av gruppens arbeid legges fram på lands-
møtet som egen sak. 

BFs engasjement i forskriftssaken repre-
senterer det viktigste arbeidet i perioden 
i forhold til å nå målet om å arbeide for 
fagutdannet biblioteksjef i alle landets 
kommuner. Men denne saken har også 
overføringseffekt til andre bibliotektyper 
og sektorer. Et nederlag på dette område 
ville kommet til å sende signaleffekter 
langt utover kommunalt tariffområde om 
at bibliotekfaglig kompetanse kan nedprio-
riteres. Således ville dette ha innebåret en 
svekkelse for hele profesjonen. Derfor er 
det så viktig at denne saken er vunnet og at 
kompetansekravet står uendret og fast.

I forhold til kompetansekravet har forbun-
det kontinuerlig og i hele perioden tatt opp 
enkeltsaker der lov- og forskrift har vært 
eller har stått i fare for å bli brutt. I mange 
tilfeller er det BFs fylkeslag som håndterer 
disse sakene. 

Delmål 3: Utvikling

BF skal:
• være en aktiv part i bibliotekarers kom-

petanseutvikling og være lydhør for 
medlemmenes behov for faglig utvikling 
og videre- og etterutdanning. 

• være med og utvikle bibliotekarers roller 
og yrkesfunksjoner slik at de blir fram-
tidsrettet og i samsvar med samfunnets 
og brukernes behov for bibliotektjenes-
ter. 

• arbeide for å øke etterspørselen etter bi-
bliotekarers kompetanse bl.a. gjennom 
synliggjøring og formidling av faglig 
utvikling og forskningsarbeid.  

Forbundet har i perioden hatt en rabatt-
ordning med BRODD som gir medlem-
mene 20 % rabatt på alle BRODD kurs. 
Videre har BFs stipendmidler vært tatt i 
bruk for å stimulere til faglig utvikling og 
oppdatering.

Forbundsstyret har hatt en høy prioritet 
på at BF skal bidra til seminarer og konfe-
ranser, og har i perioden sponset flere bi-
bliotekkonferanser. BF arrangerte et meget 
godt besøkt seminar på bibliotekmøtet i 
Molde i 2004.
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Det største resultatet på dette området 
er det imidlertid ”Bibliotekaren” som har 
levert. Bibliotekarforbundets tidsskrift er 
en seriøs og attraktiv formidler av debatt 
og nytenkning i fagmiljøet. 

Bibliotekpolitikk
 

Hovedmål:

Bibliotekarforbundet skal være tydelig i 
den bibliotekpolitiske debatten og være 
med på å sette bibliotekfaglige saker på 
dagsorden, i tråd med organisasjonens mål 
og medlemmenes interesser. 

 
Delmål:

 BF skal: 
• stimulere til debatt om fag- og biblio-

tekpolitikk. 
• bidra til å sette bibliotekpolitiske spørs-

mål på den politiske agenda lokalt så vel 
som nasjonalt. 

• bidra til å styrke og videreutvikle bi-
bliotekenes posisjon i samfunnet, for 
derigjennom å sikre bibliotekarer gode 
rammebetingelser for utøvelsen av sitt 
virke. 

Forbundsstyret har arbeidet mye med bi-
bliotekpolitikk i perioden. Dette har tatt 
mye tid, men gevinstene i form av fokus på 
bibliotek og bibliotekarer har vært store, 
om enn vanskelige å måle. Gjentatte tilba-
kemeldinger viser at medlemmene, så vel 
som øvrige bibliotekarer mener at denne 
delen av BFs arbeid er meget viktig. 

I forbindelse med trusler om budsjettkutt 
i kommuner og andre virksomheter har 
det vært nedlagt et betydelig arbeid fra 
ulike nivåer (sentralt, regionalt og lokalt) i 
forbundet for å syneliggjøre bibliotekets be-
tydning og bibliotekarenes kompetanse. 

Trusler om nedleggelser og reduksjon i til-
budet har ført til massive brukerprotester og 
stor mobilisering i til fordel for bibliotekene 
i nærmiljøet mange steder. Denne tydelige 
markeringen av bibliotekets betydning 
og popularitet har nok kommet en smule 
overraskende på mange beslutningstakere 

og har reversert mange nedleggingsplaner 
i løpet av perioden. I disse prosessene har 
BFs lokale tillitsvalgtsapparat, så vel som 
sentrale og regionale ledd fungert godt som 
forsvarere av bibliotektjenester, så vel som 
bibliotekarenes stillinger. Det er imidlertid 
et tankekors at denne type aksjonsrettede 
aktivitet til fremme for bibliotekenes po-
sisjon i samfunnet først igangsettes når 
bibliotektilbudet er i reell fare. 

Andre viktige bibliotekpolitiske saker i 
perioden har vært forskriftssaken og frivil-
lighetssaken, begge saker tideligere omtalt 
i beretningen. 

Høsten 2004 dukket det opp et forslag 
om uthuling av gratisprinsippet i form 
av et forslag fra styret for Sølvberget KF i 
Stavanger om å ta betalt for utlån av deler 
av samlingen. Denne saken ble for BFs ved-
kommende i sin helhet håndtert av lokale 
tillitsvalgte ved Sølvberget. Gjennom å 
bruke pressen, yte press på beslutnings-
takere og drive utstrakt opplysningsvirk-
somhet greide BFs lokale tillitsvalgte i et 
nært samarbeid med regionalavdelingen til 
NBF å stoppe forslaget, og å sikre fortsatt 
gratis utlån.

Bibliotekutredningen er satt i gang i perio-
den, og er en sak av stor bibliotekpolitisk 
betydning som BF allerede har startet ar-
beidet med, og som forbundet må arbeide 
mye med i tiden som kommer. Imidlertid 
har BF allerede gjennom blant annet 
forbundsstyremedlem Hanne Brunborgs 
engasjement på postlisten og på konferan-
ser og seminarer allerede markert seg som 
en kritisk røst og aktiv innspillspartner i 
forhold til utredningen. 

I hele perioden har forbundet søkt å sam-
arbeide med andre organisasjoner i de 
bibliotekpolitiske sakene der dette har vært 
naturlig. Dette for å skape et større press 
mot beslutningstakere og større muligheter 
for gjennomslag. 

I hele perioden har forbundet søkt å utvide 
sin kontaktflate mot politikere og beslut-
ningstakere.

Organisasjon
 
Hovedmål:

 Bibliotekarforbundet skal ha en organisa-
sjon som gjør oss i stand til å nå forbundets 
mål.
 

Delmål 1: Sekretariat

• BFs sekretariat skal inneha den nødven-
dige kompetanse. 

• BF skal kunne tilby medlemmene assis-
tanse innenfor alle områder som angår 
arbeidsforhold. 

• BF skal ha en økonomi som gir forbundet 
handlefrihet. 

Sekretariatet har i perioden arbeidet med 
enkeltsaker på bakgrunn av medlemshen-
vendelser og henvendelser fra tillitsvalgte. 
Spørsmålene og sakene favner hele arbeids-
livet og alle tariffområder. Det er fortsatt 
en tendens at henvendelser som følge av 
omorganiseringer på arbeidsplassen øker 
sterkt. Sekretariatet merker også en stadig 
økende pågang av kompliserte saker, saker 
relatert til overtallighet/oppsigelse og stil-
lingsreduksjoner.

Sekretariatet har i hele perioden utviklet 
sin kompetanse på disse områdene, og 
svarer på alle henvendelser. I perioden har 
det vært en markant økning av antall hen-
vendelser som går videre til advokat. Dette 
skyldes graden av kompleksitet i de sakene 
som kommer inn til sekretariatet. 

I løpet av perioden har sekretariatet kom-
met à jour med medlemssystemet, noe som 
gir en stor gevinst i form av bedre oversikt, 
sikrere kontigentinngang og bedre mulig-
heter for lønnsstatistikk for å nevne noe. 
Videre har det i perioden vært foretatt en 
omlegging av budsjett og regnskapsrap-
porteringssystemet i forbundet.

Sekretariatet har også i perioden oppgra-
dert maskin-og programvare i Lakkegata, 
for å kunne arbeide i på en bedre og mer 
effektiv måte.  
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Delmål 2: Lokal organisering

BF skal:
• ha en hensiktsmessig arbeidsdeling mel-

lom sentrale og lokale ledd. 
• ha godt skolerte tillitsvalgte. 
• øke kompetansen i de lokale ledd og 

styrke samhandling og nettverk mellom 
tillitsvalgte. 

I løpet av perioden har fylkeslagene hatt 
en betydelig økning i aktivitetsnivået. 
Fylkeslagene tar større ansvar for de 
lokale forhandlingene enn tidligere, noe 
som er meget positivt både når det gjelder 
organisasjonsutvikling, ansvarsfordeling 
og kompetanseheving – og som også er 
kostnadseffektivt. 

Fylkeslagene har arrangert flere medlems-
møter i denne perioden enn foregående 
periode, blant annet har mange av fylkesla-
gene arrangert egne møter om pensjon. 

I perioden er det etablert ”Nettverk for 
tillitsvalgte fra store arbeidsplasser” – et 
initiativ som en gruppe av de tillitsvalgte 
selv har tatt og gjennomført. Dette nett-
verket har gjennomført ett møte. 

BF har hatt fokus på skolering av med-
lemmer og tillitsvalgte. Dette fordi ar-
beidslivet utvikler seg, og utfordringene 
for tillitsvalgte blir stadig mer krevende. 
I perioden har det vært arrangert årlige 
forhandlingskurs, et grunnkurs for til-
litsvalgte og et kurs i konflikthåndtering. 
Kompetansegivende tillitsvalgtsopplæring 
i regi av eksternt konsulentfirma har vært 
testet ut av tre av våre tillitsvalgte. 

Delmål 3: Informasjon

• 'Bibliotekaren' skal være hovedorganet 
for bibliotekarer i Norge. 

• BFs hjemmesider skal være oppdatert og 
bli et bedre redskap for de tillitsvalgte. 

• Alle BFs medlemmer skal vite hvor de 
skal henvende seg om ulike saker. 

Bibliotekaren har i perioden befestet sin 
stilling som et godt, aktuelt og interessant 

tidsskrift for bibliotekarer i norsk biblio-
tekmiljø.

I januar 2005 utkom ”Bibliotekaren” for 
første gang i farger.

Delmål 4: Rekruttering

BF skal:
• være den naturlige fagorganisasjonen 

for alle bibliotekarer. 
• drive aktivt vervearbeid og informasjon 

om forbundet til potensielle medlem-
mer. 

Forbundet har hatt egen stand på Nord-
norsk Bibliotekkonferanse i Kirkenes 
høsten 2003 og på Bibliotekmøtet i Molde 
våren 2004. 

BF har i perioden gjennomført årlige stands 
for kontakt med og verving av studentene i 
Oslo og Tromsø ved oppstart av studiene, 
med gode resultater.

Fylkeslagene har arbeidet med rekruttering 
i sine regioner, utover dette har forbundet 
ikke drevet noen sentralt initiert verve-
kampanje.

Medlemstilveksten i perioden har vært 
god.

Delmål 5: Hovedorganisasjon

BF skal:
• være medlem i en hovedorganisasjon og 

søke innflytelse som selvstendig profe-
sjonsforbund. 

• opprettholde sine rettigheter som for-
handlingspart i alle sektorer. 

BF er representert med: 
• En plass i styret i YS-K – forhandlings-

utvalget i KS sektoren.
• En plass i styret i YS-K Oslo – forhand-

lingsutvalget i Oslo kommune. 
• En plass i styret i YS – NAVO – forhand-

lingsutvalget i NAVO. 
• En plass i styret i YS-S – forhandlings-

utvalget i Staten. 
• En plass i forhandlingsutvalget i HSH-

HUK området.
• Bibliotekarforbundet møter i YS’ repre-

sentantskap med en stemme.

I perioden har YS engasjert seg politisk i 
saker av betydning for BF når vi har et-
terspurt engasjement fra YS sin side. Et 
eksempel på dette er saken om frivillig 
arbeidskraft i biblioteket på Nordtvedt 
filial, som omtalt tidligere. YS har også 
gitt full politisk støtte til kampanjen @ditt 
bibliotek i NBFs regi.

Delmål 6: Samarbeid

• BF skal ha et nasjonal og internasjonalt 
samarbeid med andre organisasjoner 
når det er i tråd med forbundets formål 
og medlemmenes interesser. 

BF har i perioden aktivt søkt samarbeid 
med andre organisasjoner i Norge i forhold 
til konkrete saker det har vært naturlig å 
samarbeide om, for eksempel forskrifts-
saken.

Bibliotekarforbundet deltar i nettverket av 
skandinaviske bibliotekarforbund, og har 
stor nytte av samarbeid og erfaringsutveks-
ling om fagforeningsmessige utfordringer 
med våre skandinaviske søsterorganisa-
sjoner.

I forbindelse med IFLA 2005 i Oslo plan-
legger BF aktiviteter sammen med Bibliote-
karforbundet i Sverige og det danske BF.

Forslag til vedtak:

Forbundsstyrets beretning for perioden 13. 
juni 2003 – 17. januar 2005 godkjennes.
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På de neste sidene følger Bibliotekarfor-
bundets regnskap slik revisor har levert 
det til forbundsstyret. Dette er det endelige 
regnskapet etter avslutting av regnskapsåret 
2004. Regnskapet inneholder tall-oppstil-
linger for både 2003 og 2004, og må derfor 
leses som regnskap for landsmøteperio-
den.  

Revisjonsrapporter for 2003 og 2004 vil 
bli lagt fram for delegatene på selve lands-
møtet. 

BF-landsmøtet i 2001, med endelig juste-
ring på landsstyremøte seinere samme år, 
vedtok budsjett for 2003. BF-landsmøtet i 
2003 vedtok budsjett for 2004. For de som 
ønsker å sammenligne regnskapstallene 
med vedtatte budsjett for 2003 og 2004, 
er budsjett-tallene gjengitt i tabellen til 
venstre.
 

Regnskap for 2003 og 2004

 2004 2003
Inntekter
  
Kontingent 3 350 000 3 300 000
Abonnement 30 000 30 000
Annonser 170 000 170 000
OU-fond 145 000 130 000
Renter 80 000 35 000
Diverse                    10 000                  30 000

                                      
Sum 3 785 000 3 695 000

  
Utgifter
  
Kontingent HO 135 000 150 000
Lønn 1 800 000 1 405 000
Husleie - 160 000
Drift kontor 340 000 265 000
Reiser og møter 200 000 230 000
Kurs 300 000 320 000
Stipend 20 000 15 000
Bibliotekaren 350 000 360 000
Fylkeslag 150 000 150 000
Markedsføring 50 000 130 000
Advokathonorar 80 000 - 
Diverse utgifter          10 000        10 000

                                    
Sum 3 435 000 3 195 000
  
Landsmøtet 200 000 160 000
OU-fond - 130 000
Konfliktfond     150 000      210 000

                                    
Sum 3 785 000 3 695 000

Sak 3 BFs budsjett for 2003 og 2004 
Vedtatt av tidligere landsmøter
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Resultatregnskap
Bibliotekarforbundet

 Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988 Side 1

Note 2004 2003

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Kontingent 3 710 865 3 370 107
Abonnement 22 499 28 428
Annonser 146 552 225 820
OU-fond 3 407 724 154 896
Kursrefusjon 4 040 0
Annen driftsinntekt 7 580 47 439
Sum driftsinntekter 4 299 260 3 826 690

Kontingenter 155 834 160 730
Lønn 2 1 721 887 1 684 024
Husleie, kantine 150 552 146 172
Datautgifter 249 418 103 219
Medlemssystem 29 084 22 412
Inventar 21 817 10 124
Andre honorarer 337 340 275 880
Porto, telekostnader 74 433 77 565
Rekvisita, trykkeutgifter 37 491 49 056
Reise- og møtekostnader 233 720 250 837
Kursutgifter 3 236 644 104 201
Stipend 10 000 0
Landsmøtet 0 293 437
Bibliotekaren 367 227 305 916
Lokallag 170 169 79 705
Markedsføring 22 336 21 512
Diverse utgifter 52 502 142 533
Sum driftskostnader 3 870 454 3 727 322

Driftsresultat 428 806 99 368

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekt 18 950 47 647
Resultat av finansposter 18 950 47 647
ÅRSOVERSKUDD / ÅRSUNDERSKUDD (-) 447 756 147 015

OVERFØRINGER

Overført til OU-fond 3 155 332 29 523
Overført til Konfliktfond 3 100 000 23 832
Avsatt til egenkapital 22 424 93 660
Avsatt til landsmøte 3 170 000 0
Sum overføringer 447 756 147 015
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Balanse
Bibliotekarforbundet

 Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988 Side 2

Note 2004 2003

EIENDELER

Fordringer:
Utestående kontingenter 2 381 67 286
Sum fordringer 2 381 67 286

Investeringer:
Aksjer SALA AS 2 000 2 000
Sum investeringer 2 000 2 000

Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 931 363 2 407 433

SUM EIENDELER 2 935 744 2 476 719

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital 1 106 025 1 083 600
Sum egenkapital 1 106 025 1 083 600

Fondsavsetninger:
Konfliktfond 3 1 112 146 1 012 146
Avsatt til landsmøtet 3 170 000 0
OU - fond 3 184 855 29 523
Sum fondsavsetninger 1 467 002 1 041 670

Sum egenkapital og fondsavsetninger 2 573 026 2 125 270

Gjeld

Kortsiktig gjeld:
Leverandørgjeld 95 624 71 593
Skyldige offentlige avgifter 120 527 133 155
Annen kortsiktig gjeld 146 566 146 702
Sum kortsiktig gjeld 362 718 351 449

Sum gjeld 362 718 351 449

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 935 744 2 476 719
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Side 1 av 2 

Bibliotekarforbundet

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2004 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med 
regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små 
selskaper i Norge. 

Fordringer
Fordringene er oppført i balansen med pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede 
tap.

Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett 
år etter balansedagen.  Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt 
virkelig verdi. 

Note 1 – Bundne midler 
I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 90.080,-. 

Note 2 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.  
Lønnskostnader består av følgende poster: 
Lønnskostnader 2004 2003
Lønninger 1 380 427 1 352 114
Folketrygdavgift 200 341 193 242
Pensjonskostnader 129 443 135 622
Andre lønns- og personalkostnader 11 677 4 476
Sum 1 721 887 1 685 454

Gjennomsnittlig antall ansatte 5 5

Forbundsleder har hatt en godtgjørelse på kr 380 368,- 
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Bibliotekarforbundet
   

Side 2 av 2 

Note 3 – Spesifikasjon av fond. 
Kontonr 2000 2090 2092 2095

Navn
Egen   

kapital OU-fond Landsmøte
Konflikt  

fond

Saldo 01.01 1 083 600 29 523 0 1 012 146

Tilført i året

Renteinntekt 717 14 414
Inntekter 407 724
Sum inntekt 0 408 441 14 414
Benyttet til
Bevertning 15 491
Reiser 167 978
Eksterne kurs 53 174
Foredragsholdere 16 466
Konsulenttjenester 0
Utbetalt
Sum kostnad 0 253 109 0

Overskudd         
underskudd 155 332

Kotnadsføres
Disponering:
Overført stipend
Overført konfliktfond
Tilbakeført/Avsatt 31/12 22 424 155 332 170 000 85 586

UB 1 106 025 184 855 170 000 1 112 146

Årets overskudd 447 756
Disponeres slik
Til OU fond 155 332
Til landsmøte 170 000
Til konfliktfond 100 000
Til Egenkap 22 424
Sum 447 756

Revisor
Revisjonshonorar har i regnskapsåret vært kr 43 400,- inkl mva. I tilegg kommer andre 
tjenester med kr 21 700,- inkl mva. 
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Sak 4

Kontrollkomiteens sammensetning:
Leder:
Trond Minken, Lillehammer bibliotek
Medlemmer:
Kari Lifjell, Deichmanske bibliotek,
Pippi Døvle Larssen, Vestfold fylkes-
bibliotek
Varamedlem:
Rannei Husby Furre, Kristiansund bibliotek

Kontrollkomiteen skal, i følge Bibliote-
karforbundets vedtekter, § 10, ”vurdere 
forbundets løpende virksomhet i forhold 
til vedtekter og gjeldende vedtak” . Den 
skal videre ”holdes løpende orientert om 
virksomheten i forbundet. Alle vedtektsfes-
tede organ i forbundet plikter fortløpende 
å sende informasjon om sin virksomhet 
og referat fra sine møter til komitéen.” 
”Kontrollkomitéen kan rette henvendelser 
til organ i forbundet når den finner det 
nødvendig.”

Som grunnlag for sitt arbeid har komi-
teen benyttet målprogram, vedtekter og 
budsjett, og sakspapir som belegg for den 
løpende virksomheten. Komiteen har i 
perioden (nærmere bestemt 13.06.2003 
– 17.01.2005) løpende mottatt alle sakspapi-
rer fra Forbundsstyret, samt referat fra års-
møter i fylkeslag. Komiteen kan imidlertid 
mangle enkelte relevante dokumenter, blant 
annet fra landsstyremøter. Forbundsstyrets 
sakspapirer og referater har vært tilgjenge-
lige elektronisk på forbundets nettsted.

Komiteen har i perioden hatt kontakt seg 
imellom pr telefon og epost.

Kontakten med BFs styre og sekretariat 
har vært problemfri. Komiteen har i pe-
rioden ikke funnet det nødvendig å rette 
noen særskilte henvendelser til noe organ 
i forbundet.

Komiteen har ikke funnet noe ureglemen-
tert ved forbundets virksomhet i perioden. 
Etter komiteens oppfatning har organisa-
sjonen som helhet fungert meget godt, mål-
program og vedtak er fulgt tilfredsstillende 
og gode resultater oppnådd. Svakheter er 
rettet opp og en gunstig utvikling kan spo-
res på flere områder.  Medlemsutviklingen 
er fortsatt god. 

Enkelte problemer eller uoverensstem-
melser i organisasjonen kan imidlertid ha 
oppstått uten at dette går fram av ovenfor 
nevnte sakspapirer. Kontrollkomiteen er 
gjort oppmerksom på ett slikt tilfelle.

I det følgende vil komiteen kort kommen-
tere arbeid og resultat:

Lønns- og arbeidsforhold

- Hovedtariffoppgjøret våren 2004 preget 
lenge dagsorden. Oppgaven var omfat-
tende, innsatsen betydelig og resultatet 
godt. Komiteen har særlig merket seg 
opprettelsen av tariffutvalg og den 
positive utviklingen av lokale ledd. 
Lønnsveksten ble tilfredsstillende for 
BFs medlemmer, men visse skjevheter 
har oppstått.

Fag- og utdanningspolitikk

- BF bidro vesentlig til at forslaget til ny 
forskrift om personale i folkebibliotek 
ble avvist.

- Det er gjort grundig og stimulerende 
arbeid med yrkesetiske prinsipper.

Bibliotekpolitikk

- Forbundet har betimelig og aktivt fulgt 
bibliotekutredningen gjennom dens 
innledende fase,

- Og samtidig grepet inn med tydelig og 
tillitvekkende protest i viktige enkeltsa-
ker, som forslaget om å basere driften av 
Nordtvedt filial av Deichmanske bibli-
otek i Oslo med frivillig arbeidskraft.

- Generelt kan bemerkes at forbundet 
følger godt med, og at stadig flere orga-
nisasjonsledd deltar aktivt og med hell.

- Komiteen vil særlig berømme lederen for 
hennes politiske teft og evne til å fronte 
utspill, som hun balanserer med vilje til 
samarbeid.

Organisasjon

- Sekretariat og styre har i perioden blitt 
mer tilgjengelig for medlemmene. 

- Forbundet er lydhør for medlemmenes 
kursønsker og -behov, og legger godt til 
rette for deltakelse.

- Den kompetansegivende tillitsvalgt-
opplæringen har kommet i gang

- Informasjonsarbeidet blir stadig mer 
krevende, men også profesjonelt utført.

  • Tidsskriftet Bibliotekaren utvikles 
stadig til det bedre. Komitéen ser 
det som positivt at flere skribenter 
er knyttet til tidsskriftet i perioden, 
og at forbundsstyrets medlemmer 
profilerer seg mer tydelig og aktivt 
gjennom bladet.

  • Hjemmesidene er også forbedret. 
Komitéen imøteser ytterligere mu-
ligheter for interaktivitet.

- Komitéen har imidlertid hatt visse 
vansker med å følge drøftingene rundt 
YS/Trippel+ prosjektet.

- Økonomirapporteringen er skjerpet i 
løpet av perioden, og økonomistyringen 
er forbedret. 

- Komiteen bifaller den grundige behand-
lingen av OU-rapporten.

- Til sist: komitéen noterer med glede at 
det nordiske samarbeidet er ytterligere 
forsterket og formalisert.

Trond Minken (sign.) Kari Lifjell (sign.)  
Pippi Døvle Larssen (sign.)

Kontrollkomiteens rapport for
landsmøteperioden 2003-2005
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I BFs vedtekter heter det at ”Landsmøtet 
fastsetter kontingenten til forbundet”. Vi 
hadde en bred behandling i 2001. Lands-
møtet besluttet å beholde ordningen med 
at kontingenten for yrkesaktive skal være 
en nærmere angitt prosentandel av brut-
tolønn, avgrenset med minimumsbeløp og 
maksismumsbeløp. For ikke-yrkesaktive og 
studenter er kontingenten kronebeløp. 

I 2001 ble kontingenten for yrkesaktive 
fastsatt til 1,32 prosent av bruttolønn, 
med kr. 2220,- som minimumsbeløp og 
kr. 3660,- som maksimumsbeløp pr år. For 
ikke-yrkesaktive ble kontingenten fastsatt 
til kr. 250,- pr år og for studenter kr. 100,- 
pr år. 

Landsmøtet i 2003 valgte kun å justere 
maksimumsbeløpet for yrkesaktive med-
lemmer opp til kr. 3840,-. Prosentsatsen og 
beløpene for ikke-yrkesaktive og studenter 
ble stående. Grunnlaget for å kunne justere 
opp maksimumsbeløpet var utviklingen i 
medlemmenes lønninger. Begrunnelsen for 
å øke BFs inntekter var å styrke organisa-
sjonen, spesielt ved å bli bedre i stand til å 

takle medlemmenes økte etterspørsel etter 
tjenester fra forbundet. 

I landsmøteperioden vi har bak oss nå, har 
det også vært en merkbar lønnsutvikling 
blant BFs medlemmer. I januar 2005 betalte 
hele 47 prosent av medlemmene maksi-
mumsbeløpet. Det vil si at nær halvparten 
av BFs medlemmer hadde en årslønn på kr. 
290.900 eller mer. Beløpet er lavere enn hva 
en bibliotekar med 10 års ansiennitet i KS-
sektoren skal ha som minstelønn.  

Dette er en indikasjon på at maksimums-
beløpet er for lavt. En regulering av belø-
pet bør også ta høyde for bibliotekarers 
lønnsvekst de nærmeste årene. Hensikten 
må være å sikre en rimelig spredning på 
kontigentkurven gjennom hele landsmø-
teperioden. Dersom landsmøteperioden 
blir vedtatt utvidet fra to til tre år, vil dette 
poenget forsterkes.  

Det er ikke kommet indikasjoner på at selve 
prosentsatsen eller minimumsbeløpet må 
justeres nå. Heller ikke satsene for ikke-
yrkesaktive eller for studenter er det behov 
for å gjøre noe med nå. 

For å imøtekomme disse vurderingene, 
foreslås maksimumsbeløpet justert opp fra 
kr. 320,- pr mnd (kr. 3840,- pr år), til 360,- 

Kontingent for kommende landsmøteperiode
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pr mnd (kr. 4320,- pr år). Dette vil innebære 
at alle som har en årslønn fra kr. 327.272,- 
og oppover vil betale maks. kontingent. I 
januar 2005 ville en slik endring redusert 
andel medlemmer på maksimumsbeløpet 
fra 47 til 11 prosent. BFs inntekter ville økt 
med kr 137.000. 

Virkningsdato for kontingentendringer bør 
legges et stykke fram i tid, så sekretariatet 
får informert arbeidsgivere, som igjen tren-
ger tid før første lønnskjøring med endret 
kontingent.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

Bibliotekarforbundets kontingent utgjør 
1,32% av medlemmets bruttolønn.
Maksimum kontingent settes til kr 4.320 
pr. år.
Minimum kontingent settes til kr 2.220 
pr. år.
Ikke-yrkesaktive medlemmer: kr 250 pr. 
år.
Studenter: kr 100 pr. skoleår.

Virkningsdato er 1. oktober 2005. 

Det foreligger ikke forslag til ny inndeling 
av fylkeslag.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

Det foretas ingen endring i inndeling av fyl-
keslagene i kommende landsmøteperiode. 

Inndeling i fylkeslag for kommende 
landsmøteperiode

Sak 6
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Bakgrunn 

Forslagene som fremmes er utarbeidet av 
BFs arbeidsgruppe for yrkesetikk. Gruppa 
ble oppnevnt av forbundsstyret i mars 2003 
og har bestått av Stig Elvis Furset, Monica 
Deildok og Erling Bergan. Forbundsstyret 
ga gruppa følgende mandat: ”Gruppa skal 
selv initiere diskusjoner om yrkesetiske 
spørmål, og de skal gi forbundsstyret råd 
om eventuelle tiltak eller vedtak BF bør 
gjøre på dette området.” 

Premisser som ligger til grunn for 
forslagene

Yrkesetiske normer skal håndheves av bi-
bliotekarer i ulike roller og stillingstyper. 
I bibliotekene vil de dessuten måtte gjelde 
for alle personalkategorier som befatter 
seg med tjenestetilbudet på en eller annen 
måte. 

Yrkesetiske normer må gjelde bibliote-
karer og bibliotekfeltet uansett om det 
er offentlig eller privat sektor, om det er 
folkebibliotek, skolebibliotek, universitets-
bibliotek, høgskolebibliotek, fagbibliotek, 
eller annet.

Yrkesetiske normer skal håndheves av de 
ansatte selv, ikke administreres av insti-
tusjoner. Dette må gjenspeiles i de orga-
nisatoriske løsningene som velges for å få 
i stand vedtak, oppfølging og endringer av 
yrkesetiske normer. 

Selv om bibliotekeiere, og organisasjoner 
som representerer bibliotekeiere, ikke skal 
ha innvirkning på hvordan yrkesetiske 
normer blir til eller følges opp, bør man 
søke å gi normene legitimitet også hos 
bibliotekeiere.

Disse betraktningene leder fram til at vi 
mener BF må spille en ledende rolle i arbei-
det med yrkesetikken, men at BF samtidig 
må søke samarbeid med andre organisasjo-
ner som representerer grupper av ansatte. 
Bredden i holdninger til yrkesetikken vil 
likevel ikke i første rekke være representert 
av organisasjonene, men av de ulike stil-
lingstypene i biblioteksektoren.

Yrkesetiske normer må oppfattes som 
retningsgivende, uten at Yrkesetisk Råd 
har mulighet til å sanksjonere avvik eller 
brudd.

De yrkesetiske reglene som ble utarbeidet 
av et hurtigarbeidende utvalg for Riksbi-
bliotektjenesten like før det ble innlemmet 
i ABM-utvikling, forholder vi oss til på 
følgende måte: Ingen av organisasjonene i 
bransjen deltok i dette arbeidet, og ingen 
har gått god for resultatet etterpå. Vi regner 
dem ikke på noe vis som gjeldende. Men re-
glene har fungert som bakgrunnsmateriale 
for det nye forslaget, på linje med andre 
initiativ og tekster på feltet. 

De yrkesetiske reglene som er utarbeidet på 
enkelte arbeidsplasser forholder vi oss til 
på følgende måte: De tilfellene vi har sett, 
har vært en kombinasjon av yrkesetikk og 
en del andre kjøreregler på arbeidsplas-
sen. Vi regner med at det nye forslaget 
vårt vil være en legitim fellesnevner for de 
yrkesetiske delene av slike arbeidsplass-
spesifikke regler.

Yrkesetiske normer for bibliotekarer 
i Norge

I sitt daglige arbeid kommer bibliotekarer 
opp i mange ulike valgsituasjoner. De fleste 
må håndteres på grunnlag av faglig kunn-
skap. Men det er også situasjoner der etiske 
holdninger er viktig for å kunne treffe 
riktige valg. Da er det viktig at både bru-
kere, overordnede og kollegaer vet hvilke 
felles normer som blir fulgt. De yrkesetiske 
normene skal bidra til slik forutsigbarhet i 
møtet med vanskelige valg.

Mange situasjoner i yrkeslivet innebærer at 
ulike etiske normer kan komme i konflikt 
med hverandre. Yrkesetiske normer gir ikke 
svar på alle slike situasjoner. Men den lø-
pende debatten om yrkestikken, kan bidra 
til å gjøre bibliotekarer tryggere i de valg 
som foretas. Derfor er normene i seg selv 
bare en del av arbeidet med å fremme høy 
yrkesetisk standard blant bibliotekarer.  

1. Bibliotekarer skal arbeide for og utvikle 
gode tjenester og samlinger i samsvar med 
de mål som gjelder for virksomheten man 
jobber i. 

2. Bibliotekarer skal vedlikeholde og fornye 
sine faglige kunnskaper, og basere yrkes-
utøvelsen på tilgjengelig faglig kunnskap. 

3. Bibliotekarer skal opptre uavhengig i 
forhold til leverandører av varer og tjenes-
ter. 

4. Bibliotekarer skal opptre uavhengig i 
forhold til press fra individer, grupper og 
organisasjoner. 

5. Bibliotekarer skal arbeide for å gjøre 
brukerens tilgang til informasjon og lit-
teratur best mulig uten å sensurere lovlig 
materiale. 

Arbeidet med yrkesetikk i BF

Sak 7 a
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6. Bibliotekarer skal arbeide for å sikre sine 
brukere likeverdig tilgang til informasjon 
og kulturelle ytringar, uavhengig av kjønn, 
etnisk tilknytning, nasjonalitet, sosial sta-
tus, religion, politisk tilknytning, seksuell 
orientering, funksjonsdyktighet og alder. 

7. Bibliotekarer skal sikre at brukerens lit-
teratur- og informasjonsbehov behandles 
konfidensielt.

Utfyllende kommentarer til de 
enkelte punktene

Kommentarer til punkt 1:  

Institusjoner som bibliotekarer jobber i er 
svært ulike. Mange bibliotekarer er ansatt 
i virksomheter som ikke er bibliotek, men 
der de likevel utfører bibliotekfaglig ar-
beid. Bibliotekarer har en forpliktelse til 
å tilpasse sin yrkesutøvelse til forhold av 
lokal, institusjonell, legal, eller annen ka-
rakter der de arbeider. Dette er viktig i vår 
bransje, der vi stadig forveksler bibliotek 
med folkebibliotek. Eksempelvis kan en 
målsetting om ”bredde og allsidighet” ikke 
gjelde alle bibliotekarers arbeid, ettersom 
noen jobber med eksplisitt smale tjenester 
eller samlinger. 

Det er viktig for bibliotekarer å forholde 
seg til forskjellen på instrumentelle bibli-
otek (skolebibliotek som del av pedagogiske 
mål) og rettighetsbibliotek (folkebibliotek 
som skal gi bred og allsidig tilgang uten 
pedagogiske mål). En yrkesutøver som 
skifter jobb fra den ene typen bibliotek 
til den andre, må ha en etisk forpliktelse 
til å skifte fokus til det som gjelder i den 
nye virksomheten. Hensikten er å unngå 
en skjult folkebibliotek-preget agenda for 
utførelsen av jobben i et skolebibliotek, eller 
en skjult skolebibliotek-preget agenda i et 
folkebibliotek.

Kommentarer til punkt 2:  

Det kan være viktig å slå fast at en hver har 
ansvar for å følge med på det som skjer – i 
grove trekk – innen  f.eks. tilleggstjenester 
fra systemleverandører, begrensinger i de 
søkemotorene som brukes mest i biblio-
teket, eller hvilke juridiske regler som bi-
blioteket skal følge i forhold til opphavsrett 
og kopiering. På en del slike områder, som 
gjelder de fleste bibliotekarers yrkesutø-
velse, kan man ikke påberope seg ikke å in-
teressere seg for dette. Men noen områder 
er smalere, som f.eks. trender i utgivelsene 
av faglitteratur for barn. 

Denne forpliktelsen kan selvsagt ikke 
gjelde uavgrenset for alle fagområder og 
alle saksområder som bibliotekarer må 
forholde seg til. Det dreier seg om sentrale 
kunnskapsområder av betydning for yr-
kesutøvelsen. Hvor grensene for dette går, 
må være et skjønnsspørsmål. Det er også 
klart at dette skjønnet må ta hensyn til i 
hvilken grad arbeidsgiver har lagt til rette 
for fornying av faglige kunnskaper, både 
tidsmessig og økonomisk. 

Kommentarer til punkt 3:

Brukerne skal vite at samlingsutviklingen 
kun baserer seg på profesjonelle vurde-
ringer. Arbeidsgiver skal vite at det ikke 
ligger noen skjulte føringer bak valg av 
systemleverandør, tidsskrift-agent, leve-
randør av inventar, e.l. Dette er en etisk 
holdning som forventes i mange bransjer. 
Fra brudd på denne normen er det dessuten 
kort vei til å krysse grensa for hva arbeids-
giver finner uakseptabelt, og derfra igjen 
er det ikke langt til grensa mot ulovlige 
egne fordeler.

Kommentarer til punkt 4:  

Bibliotekarer skal med dette ha en profe-
sjonell ryggdekning for å avvise sensurkåte 
pressgrupper. Det er også en norm som 

skal hindre slagside i samlingsutviklingen 
forårsaket av sterke pressgrupper. Urime-
lige ønsker om bibliotektjenester fra ens 
overordnede kan komme inn her. 

Denne normen må likevel ikke tolkes som 
at man ikke skal utvikle bibliotekets tjenes-
ter i tråd med hva brukerne, enkeltvis eller 
i grupper, ønsker. Men det er viktig at det 
går profesjonelle alarmklokker hos biblio-
tekarer når en gruppe brukere insisterer på 
å få urimelige særfordeler eller vil påvirke 
tjenestene til en annen gruppe brukere.

Dette er en norm som skal minne biblio-
tekarer på at de også skal være uavhengige 
av egne private preferanser i bokvalg eller 
valg av base-abonnement. Dette må likevel 
ikke være til hinder for å utvikle tjenester 
som bygger på bibliotekarens interessefelt 
og kunnskapsområder. 

Kommentarer til punkt 5:  

Det er selvfølgelig umulig for et bibli-
otek å tilby alle tenkelige dokumenter og 
tjenester. Et hvert dokument har heller 
ingen automatisk rett til å bli anskaffet til 
en hver samling. Praktiske og økonomiske 
rammer, samt brukerne sine behov, vil være 
avgjørende. Ønsker lånaren materiale som 
biblioteket selv ikke kjøper inn, vil seriøse 
forespørsler møtes med fjernlån. 

Best mulig tilgang omfatter også materiale 
som biblioteket har i samlingen sin. Det 
skal være mulig for brukeren å søke i biblio-
tekets katalog og finne fram til materiale 
på egen hånd. 

For folkebibliotek samsvarer formuleringa 
i bibliotekloven om kvalitet, allsidighet 
og aktualitet også med denne yrkesetiske 
normen.
 
Til tider vil man oppleve at materiale er 
kontroversielt eller at det kan vekke anstøt 
på annen måte. Så sant det er innenfor 
loven sine rammer skal ikke dette materia-
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let sensureres. Det skal være like tilgjenge-
lig som annet materiale ved biblioteket. 
Måten dette gjøres på kan variere, også 
etter materialets karakter, uten å gå på 
bekostning av best mulig tilgang.

Kommentarer til punkt 6:  

Det er en ordinær del av bibliotekarbeidet å 
tilrettelegge ulike tjenester for ulike grup-
per. At noen prioriteres høyere enn andre 
kan være en del av bibliotekets profil, for en 
kortere eller lengre periode. Det er da viktig 
at dette er en bevisst og synlig prioritering, 
som bibliotekarene kan forklare og forsvare 
overfor offentligheten. 

Kommentarer til punkt 7:  

Konfidensialitet er et viktig yrkesetisk prin-
sipp som i utgangspunktet skal håndheves 
overfor alle lånere. Dette vil også være i 
tråd med de forventninger de fleste lånere 
har overfor biblioteket.  

Når det gjelder barn og konfidensialitet 
er den almenne oppfatning ikke den 
samme som for voksne. Mange foreldre 
og foresatte mener de har rett og plikt til å 
”blande seg bort i” hva barna deres driver 
med, minkende etter hvert som barna blir 
større. Vi bør likevel holde fast ved at kon-
fidensialiteten i hovedsak også skal gjelde 
barn. Konfidensialiteten vil imidlertid ikke 
alltid kunne håndteres helt strikt i forhold 
til barn likevel, ettersom foreldre/foresatte 
vil bli kjent med hvilke lån et barn har fore-
tatt dersom lån misligholdes og purringer 
leder til inkasso. Dette må barn gjøres 
oppmerksom på.  

Formell hjemling av det yrkesetiske 
arbeidet

Det bør fremmes et forslag til nye para-
grafer i BFs vedtekter på neste landsmøte 
i 2005. Paragrafene bør hjemle de for-
melle sidene ved BFs yrkesetiske arbeid. 
Forbundsstyret legger fram sitt forslag til 
vedtektene her, for å bidra til en samlet 
debatt om alle sider ved yrkesetikken. Den 
formelle behandlingen av vedtektene må 
imidlertid komme under punktet Vedtekts-
endringer på dagsorden. 

7.6
Landsmøtet skal behandle følgende saker:
[….]
f) Yrkesetiske normer
[….]

[Dersom dette blir vedtatt, forskyves et-
terfølgende punkter i paragrafen tilsva-
rende.]

§ 14  Yrkesetikk 

14.1
Yrkesetiske normer vedtas av landsmøtet 
og gjøres gjeldende for Bibliotekarforbun-
dets medlemmer. 

14.2
For å fremme en høy etisk standard i 
utøvelse av yrket, oppretter Bibliotekar-
forbundet et Yrkesetisk råd. Rådets leder, 
nestleder og øvrige medlemmer oppnevnes 
av forbundsstyret, ordinært for en periode 
på 2 år. Medlemsskap i Bibliotekarfor-
bundet er ingen betingelse for å sitte i 
Yrkesetisk råd. 

14.4
Yrkesetisk råd skal gjennomgå aktuelle 
yrkesetiske problemstillinger, stimulere 
til debatt og vurdere gjeldende yrkesetiske 
normer. Rådet skal ikke sanksjonere i en-
keltsaker. Ved avslutningen av perioden 
de er oppnevnt for, skal rådet levere en 
rapport til forbundsstyret om sitt arbeid, 
der de redegjør for utvikling innen yrkes-
etikk og foreslår eventuelle endringer i de 
yrkesetiske normene. 

14.5
I arbeidet med yrkesetikken søker Bi-
bliotekarforbundet samarbeid med andre 
organisasjoner for bibliotekarer. Forbunds-
styret kan invitere slike organisasjoner til 
å levere forslag til landsmøtebehandlingen 
av yrkesetiske normer og til å nominere 
medlemmer til Yrkesetisk råd.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

Yrkesetiske normer for bibliotekarer i 
Norge vedtas i tråd med forslaget. Yrkes-
etisk råd opprettes i tråd med forslaget. 
Forbundsstyret har ansvar for å gjøre 
dette kjent. 
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Forbundsstyret fremmer følgende forslag 
til målprogram for Bibliotekarforbundet 
kommende landsmøteperiode:

1. Lønns- og tariffpolitikk
 
Hovedmål:
 
Bibliotekarforbundet skal arbeide for at 
bibliotekarer får en inntekt som samsva-
rer med vår utdanning, kompetanse og 
ansvar. 

 
1.1 Delmål 1: Tariffpolitikk

1.1.1 Pensjonsrettighetene i de offentlige 
tariffområdene skal forsvares. I de 
områder der det ikke finnes avtale-
festede pensjonsordninger skal det 
opprettes ordninger med tjeneste-
pensjon.

1.1.2 Den nordiske forhandlingsmodell 
med to nivåer, sentrale og lokale 
forhandlinger skal beholdes i alle 
sektorer. 

1.1.3 Opparbeidede velferdsordninger i 
tariffavtalene, herunder sykelønns-
ordningen, skal forsvares og videre-
utvikles.

1.2 Delmål 2: Lønn
1.2.1 Lønn skal prioriteres høyere enn 

sosiale goder. 
1.2.2. Begynnerlønnen for bibliotekarer skal 

stå i samsvar med utdanningen. 
1.2.3 Kjønnsbaserte lønnsforskjeller skal 

fjernes. 
1.2.4 BFs medlemmer skal gjøres i stand til 

å ta ansvar for egen lønn. 
1.2.5 Enkeltmedlemmer i BF skal være 

informert om sine rettigheter og 
muligheter for lønnsutvikling. 

1.2.6 Videreutdanning skal ha lønnsmes-
sige konsekvenser. 

1.2.7 BF skal arbeide for at medlemmene 
får feriepenger av sykepenger ut over 
10 uker.

1.2.8 Systemene for lønnsdannelse skal 
være så enkle og gjennomgående som 
mulig.

1.2.9 Ulemper i forbindelse med ubekvem 
arbeidstid skal kompenseres.

1.3 Delmål 3: Det enkelte tariffområde

1.3.1 Kommunalt tariffområde (KS)
1.3.1.1 Bibliotekarenes stillingskoder 

i tariffområdet ryddes opp i og 
gjøres gjennomgående. 

1.3.1.2 Ansiennitet skal gi lønnsmessig 
uttelling også etter 10 år.

1.3.1.3 Bibliotekarers lønn skal i større 
grad samsvare med andre yr-
kesgrupper innen KS-sektoren 
med lik utdanning og/eller likt 
ansvar

1.3.1.4 Det må gjenskapes tilstrekkelig 
lønnsmessig avstand mellom 
grunnkoden og avansements- og 
lederkodene

1.3.2 Statlig tariffområde
1.3.2.1 Det skal kun være en kode for 

grunnstilling som bibliotekar i 
staten (1410). De øvrige slettes og 
stillingsinnehaverne overføres til 
1410.

1.3.2.2 De statlige lederkodene beholder 
sine differensierte benevnelser.

1.3.2.3 Bibliotekarene i Staten må få 
utlignet det lønnsmessige et-
terslepet i forhold til kollegene i 
KS-sektoren.

1.3.2.4 Den nåværende forhandlings-
modellen med sentrale lønns-
forhandlinger og pott til lokale 
oppgjør beholdes.

1.3.3 Privat tariffområde
1.3.3.1 Det skal opprettes tjenestepen-

sjon der dette ikke finnes

1.3.3.2 Medlemmene skal som hoved-
regel avlønnes i fast, avtalt lønn, 
uforutsigbare bonusordninger og 
resultatlønn skal bare unntaksvis 
brukes og i så liten grad som 
mulig.

1.3.3.3 Ved de arbeidssteder der få 
arbeidstakere er organisert/or-
ganisert hos oss skal forbundet 
forsvare medlemmenes rett til å 
ivareta sine interesser fullt ut.

1.3.4 Tariffområde: NAVO
1.3.4.1 Forbundet skal arbeide for en 

endring i Hovedavtalen for å få 
forhandlingsrett ved de arbeids-
steder vi pr i dag har for få med-
lemmer til å kunne ivareta egne 
medlemmer uten samarbeidsav-
tale med andre.

1.3.4.2 Ansiennitet skal gi lønnsmessig 
uttelling også etter 10 år.

1.3.4.3 Det må gjenskapes tilstrekkelig 
lønnsmessig avstand mellom 
grunnkoden og avansements- og 
lederkodene.

1.3.4.4 Bibliotekarenes stillingskoder 
i tariffområdet ryddes opp i og 
gjøres gjennomgående. 

1.3.4.5 Modellen for lønnsdannelse skal 
inneholde et sentralt og et lokalt 
nivå. Det forhandles på sentralt 
nivå om minstelønn og generelle 
tillegg og avsettes en pott til lo-
kale lønnsforhandlinger.

1.3.5 Tariffområde: Oslo kommune
1.3.5.1 Bibliotekarene i Oslo kommune 

må få utlignet det lønnsmessige 
etterslepet i forhold til kollegene 
i KS-sektoren.

1.3.5.2 Det må gjenskapes tilstrekkelig 
lønnsmessig avstand mellom 
grunnkoden og avansements- og 
lederkodene.

1.3.5.3 Lønnssystemet i Oslo kommune 
må forenkles.

Målprogram

Sak 8
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2. Arbeidsforhold:

Hovedmål:
 
Bibliotekarforbundet skal arbeide for å sikre 
bibliotekarer gode arbeidsforhold i dagens 
og morgendagens samfunn. I dette arbeidet 
må forbundet ha fokus på bibliotekarers 
evne til å hevde seg som profesjon i arbeids-
markedet, så vel som å ivareta det enkelte 
medlems rettigheter i konkrete saker.

Delmål 1: Arbeidslivsspørsmål generelt

2.1.1. Opparbeidede rettigheter som er 
lovfestet i Arbeidsmiljøloven skal 
forsvares og videreutvikles.

2.1.2 Normalarbeidsdagen skal forsvares. 

Delmål 2: Om bibliotekarer spesielt

2.2.1  Bibliotekarer skal ha gode muligheter 
for en karriereutvikling, både faglig 
og administrativt.

2.2.2 Det skal være flere hele bibliotekar-
stillinger.

2.2.3 Forbundet skal aktivt søke å motvirke 
arbeidsledighet blant bibliotekarer.

2.2.4 Forbundet skal arbeide med å utvide 
arbeidsmarkedet for bibliotekarer. 

2.2.5 Skolebibliotekarer skal sidestilles 
med skolens pedagogiske personale 
i det faglig-pedagogiske arbeidet.

2.2.6 Bibliotekarer skal gis økte muligheter 
for etter- videreutdanning. 

 
3. Fag- og utdanningspolitikk
 
Hovedmål: 
 
Bibliotekarforbundet skal arbeide for at 
bibliotekarer skal være konkurransedyktige 
innenfor alle former for kunnskapsorga-
nisering og formidling av informasjon og 
kultur. Standarden på utdanning og yrkes-
utøvelse skal best mulig ivareta samfunnets 
behov for bibliotekarkompetanse.

 
Delmål 1: Utdanning

3.1.1 Utdanningskapasiteten skal samsvare 
med samfunnets behov for bibliote-
karkompetanse.

3.1.2 Utdanningstilbudene innen BDI-
faget bør samordnes for å sikre 
kvalitet, bredde og en høy faglig og 
yrkesetisk standard. BF vil samar-
beide med utdanningsinstitusjoner 
og andre interesseorganisasjoner der 
det er naturlig. 

Delmål 2: Studiefinansiering

3.2.1 Studielånsrenten må være lavere og 
stipendandelen høyere. 

3.2.2 De som tar utdanning skal få pen-
sjonspoeng tilsvarende normert 
studietid.

Delmål 3: Utøvelse

BF skal:
3.3.1 Øke kunnskapen hos politikere og 

arbeidsgivere om bibliotekarers 
kompetanse, slik at faglige ressurser 
brukes til beste for brukerne. 

3.3.2 Arbeide for en høy faglig og etisk 
standard på bibliotekarers yrkesutø-
velse, med dokumentasjon, kvalitets-
sikring og faglig utviklingsarbeid som 
en integrert del av virksomheten.

3.3.3 Arbeide for fagutdannet biblioteksjef 
i alle kommuner.

3.3.4 Arbeide for fagutdannet bibliotekar i 
alle skolebibliotek i den videregående 
skole.

3.3.5 Arbeide for å sikre bibliotekarkom-
petanse i grunnskolen.

3.3.6 Arbeide for å sikre bibliotekarer best 
mulig lederkompetanse. 

Delmål 4: Utvikling

BF skal:
3.4.1 Være en aktiv part i bibliotekarers 

kompetanseutvikling og være lydhør 
for medlemmenes behov for faglig 
utvikling og videre- og etterutdan-
ning. 

3.4.2 Være med og utvikle bibliotekarers 
roller og yrkesfunksjoner slik at de 
blir framtidsrettet og i samsvar med 
samfunnets og brukernes behov for 
bibliotekarkompetanse. 

3.4.3 Arbeide for å øke etterspørselen 
etter bibliotekarers kompetanse 
blant annet gjennom synliggjøring 
og formidling av faglig utvikling og 
forskningsarbeid.

3.4.4 Arbeide for at forsknings- og ut-
viklingsarbeid blir gjort kjent for 
bibliotekarer, slik at yrkesutøvelsen 
baseres på tilgjengelig kunnskap.

 
4. Bibliotekpolitikk
 
Hovedmål:
 
Bibliotekarforbundet skal være tydelig i den 
bibliotekpolitiske debatten, og skal sette 
bibliotekfaglige saker på dagsorden, i tråd 
med organisasjonens mål og medlemmenes 
interesser. 
 

Delmål:

BF skal: 
4.1.1 Stimulere til debatt om fag- og biblio-

tekpolitikk. 
4.1.2 sette bibliotekpolitiske spørsmål på 

den politiske agenda lokalt så vel som 
nasjonalt.

4.1.3 Styrke og videreutvikle bibliotekenes 
posisjon i samfunnet, for derigjen-
nom å sikre bibliotekarer gode ram-
mebetingelser for utøvelsen av sitt 
virke. 

 
5. Organisasjon
 
Hovedmål:
 
Bibliotekarforbundet skal utvikle organisa-
sjonen for best mulig å kunne nå forbundets 
mål.
 

Delmål 1: Rekruttering

BF skal:
5.1.1 Være den naturlige fagorganisasjonen 

for alle bibliotekarer.
5.1.2 Drive vervearbeid og informasjon om 

forbundet til potensielle medlemmer, 
og særlig overfor statssektoren, privat 
sektor og studenter.

Delmål 2: Sekretariat

5.2.1 BFs sekretariat skal inneha den nød-
vendige kompetanse. 

5.2.2 BF skal kunne tilby medlemmene 
assistanse innenfor alle områder som 
angår arbeidsforhold. 
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5.2.3 BFs sekretariat skal ha moderne, 
effektive og rimelige administrative 
systemer.

 

Delmål 3: Skolering

BF skal:
5.3.1 Ha et kurstilbud som gjør tillitsvalgte 

i stand til å skjøtte sine verv. 

5.3.2 Arbeide for at det skal være nok 
kompetanse i det enkelte fylkeslag 
til å håndtere lokale forhandlinger 
for alle medlemmer. 

Delmål 4: Internasjonalt samarbeid

5.4.1 BF vil styrke sitt samarbeid med de 
skandinaviske søsterorganisasjo-
nene.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

Målprogram for kommende landsmøte-
periode vedtas.

Sak 9
Inntekter 2006 2007 2008
Kontingent 3 850 000 3 900 000 3 950 000
Abonnement 30 000 30 000 30 000
Annonser 210 000 210 000 220 000
OU-fond 230 000 235 000 240 000
Renter 20 000 20 000 20 000
Diverse 10 000 10 000 10 000
   
Sum 4 350 000 4 405 000 4 470 000
   
   
Utgifter      
Kontingent HO 170 000 185 000 195 000
Lønn 1 900 000 2 000 000 2 000 000
Drift kontor 485 000 485 000 495 000
Reiser og møter 230 000 230 000 260 000
Kurs 230 000 235 000 240 000
Stipend 30 000 30 000 30 000
Bibliotekaren 460 000 470 000 470 000
Fylkeslag 175 000 180 000 180 000
Markedsføring 20 000 20 000 40 000
Advokathonorar 220 000 240 000 260 000
Diverse utgifter 10 000 10 000 10 000
Landsmøte 0 0 140 000
Prosjekt 270 000 170 000 30 000
   
Sum 4 200 000 4 255 000 4 350 000
   
   
Avsetninger      
Landsmøtet 130 000 130 000 
Konfliktfond   100 000
Renter konfliktfond 20 000 20 000 20 000
   
Sum 150 000 150 000 120 000
   
Utgifter totalt 4 350 000 4 405 000 4 470 000

Budsjett

Forbundsstyret legger fram følgende forslag 
til budsjett for kommende landsmøtepe-
riode:

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

BFs budsjett for kommende landsmøtepe-
riode vedtas. Forbundsstyret gis fullmakt til 
å omdisponere mellom budsjettkapitlene. 



Side 34 Bibliotekaren 2/2005

BFs landsmøte 15. april 2005

Lengden på landsmøteperiodene 

Nåværende:

§ 7.1
Landsmøtet er forbundets høyeste organ. 
Ordinært landsmøte avholdes hvert 2. år. 

Forslag til ny:

§ 7.1
Landsmøtet er forbundets høyeste organ. 
Ordinært landsmøte avholdes hvert 3. år. 

Begrunnelse:

Lengden på landsmøteperiodene ble vur-
dert av organisasjonsutvalget forut for 
forrige landsmøte. Det ble framført gode 
argumenter for både toårige og treårige 
landsmøteperioder, men konklusjonen ble 
den gang å beholde ordningen med toår-
ige landsmøteperioder. Vi har vurdert de 
samme momentene som utvalget gjorde, 
og mener det riktige nå er å konkludere 
med treårige landsmøteperioder heretter. 
I tillegg bør det legges vekt på at BF som 
organisasjon har blitt såpass erfaren og pro-
fesjonell i å møte utfordringer, at behovet 
for å fatte landsmøtebaserte styringsvedtak 
stemmer bedre med en treårig syklus enn 
en toårig. Når det gjelder landsmøtets funk-
sjon som arena for nettverksbygging, bør BF 
legge til rette for dette på flere måter (kurs-
deltakelse, utvalgsarbeid, landsstyremøter, 
fylkesårsmøter, m.m.). Det er også grunn til 
å merke seg en gjennomsnittlig årlig inn-
sparing som en slik endring vil innebære, 
anslått til rundt 50.000. For forbundssty-
ret og BF-sekretariatet er forberedelsen 
av landsmøter en ganske tidkrevende og 
innadrettet aktivitet, som med en endring 
til treårige perioder vil frigjøre tid til andre 
oppgaver. 

Frist for å levere saker til landsmøtet 

Nåværende:

§ 7.3
Saker som ønskes behandlet av landsmøtet 
skal være levert forbundsstyret senest 8 
uker før landsmøtet. Landsmøtet kan med 
3/4 flertall vedta å behandle saker mottatt 
mindre enn 8 uker før landsmøtet. 

Forslag til ny:

§ 7.3
Saker som ønskes behandlet av landsmøtet 
skal være levert forbundsstyret senest 4 
uker før landsmøtet. Landsmøtet kan med 
3/4 flertall vedta å behandle saker mottatt 
mindre enn 4 uker før landsmøtet. 

Begrunnelse:

Landsmøtene er også blitt lagt til et tids-
punkt mindre enn 8 uker etter 15. mars, 
som er siste frist for å avholde fylkesårs-
møte. I 2005 er det litt over 4 ukers mel-
lomrom. Fylkesårsmøtene er den viktigste 
kilden til innkomne forslag til landsmøtet, 
bortsett fra det som forbundsstyret selv 
legger fram. Forslag fra fylkene bør for-
bundsstyret ha mulighet til å vurdere før 
landsmøtebehandlingen. Derfor må det 
være en frist på noen uker. Forslaget på 4 
uker innebærer at landsmøtene alltid bør 
tidfestes til etter 15. april. Og det innebærer 
at forbundsstyret må ha et møte, fysisk eller 
pr telefon, ca. 1-2 uker før landsmøtet, for å 
lage sin innstilling til innkomne saker. 

To nestledere

Nåværende:

§ 7.6
Landsmøtet skal behandle følgende saker:
[…]
j) Valg:
Leder i forbundet.
Nestleder i forbundet.
5 medlemmer til forbundsstyret.

5 varamedlemmer (i nummerert rekkefølge) 
til forbundsstyret.
Leder og 2 medlemmer til valgkomité.
1 varamedlem til valgkomité.
Leder og 2 medlemmer til kontrollkomité.
1 varamedlem til kontrollkomité.

§ 8.2
Landsstyret består av fylkeslagenes ledere, 
eller disses vararepresentanter, og alle faste 
medlemmer av forbundsstyret, eller dis-
ses vararepresentanter. Forbundets leder 
og nestleder er også leder og nestleder av 
landsstyret.

§ 9.2
Forbundsstyret består av leder, nestleder 
og 5 styremedlemmer. Ved forfall trer va-
ramedlemmene inn i forbundsstyret i den 
rekkefølgen de ble valgt.

§ 9.3
Forbundsstyret er vedtaksført når minst 4 
medlemmer er tilstede, hvorav leder eller 
nestleder er den ene. Vedtak blir gjort med 
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har 
lederen dobbeltstemme.

§ 9.5
Forbundsstyret nedsetter et arbeidsutvalg 
bestående av leder, nestleder og ett sty-
remedlem med varamedlem. Forbundets 
leder og nestleder skal være arbeidsutval-
gets leder og nestleder. Arbeidsutvalget 
er vedtaksført bare når det er fulltallig. 
Forbundsstyret kan delegere myndighet til 
arbeidsutvalget.

Forslag til ny:

§ 7.6
Landsmøtet skal behandle følgende saker:
[…]
j) Valg:
Leder i forbundet.
1. nestleder i forbundet.
2. nestleder i forbundet.
4 medlemmer til forbundsstyret.
5 varamedlemmer (i nummerert rekkefølge) 
til forbundsstyret.
Leder og 2 medlemmer til valgkomité.

Sak 10

Vedtektsendringer
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1 varamedlem til valgkomité.
Leder og 2 medlemmer til kontrollkomité.
1 varamedlem til kontrollkomité.

§ 8.2
Landsstyret består av fylkeslagenes ledere, 
eller disses vararepresentanter, og alle faste 
medlemmer av forbundsstyret, eller disses 
vararepresentanter. Forbundets leder og 
nestledere er også leder og nestledere av 
landsstyret.

§ 9.2
Forbundsstyret består av leder, 1. nestle-
der, 2. nestleder og 4 styremedlemmer. 
Ved forfall trer varamedlemmene inn i for-
bundsstyret i den rekkefølgen de ble valgt.

§ 9.3
Forbundsstyret er vedtaksført når minst 4 
medlemmer er tilstede, hvorav leder eller 
1. nestleder er den ene. Vedtak blir gjort 
med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet 
har lederen dobbeltstemme.

§ 9.5
Forbundsstyret har et arbeidsutvalg bestå-
ende av leder, 1. nestleder og 2. nestleder, 
med varamedlem som velges av forbunds-
styret. Arbeidsutvalget er vedtaksført bare 
når det er fulltallig. Forbundsstyret kan 
delegere myndighet til arbeidsutvalget.

Begrunnelse:

Det kan oppstå situasjoner mellom to 
landsmøter som gjør det nødvendig for 
nestleder å fungere som  leder for en kortere 
eller lengre periode. Forslaget om treårige 
landsmøteperioder gjør det ikke mindre 
aktuelt å ta høyde for hendelser som på-
virker ledelsesfunksjonen i forbundet. En 
ordning med landsmøtevalgt 2. nestleder 
vil dessuten gi BF en formell ledelsesrolle til, 
noe vi kan ha god nytte av. Forbundsstyret 
kan benytte muligheten til å profilere begge 
nestledere i bransjen, og gjerne med ulike 
tyngdepunkt når det gjelder saksområder, 
sektorer eller faglige interesser.

Arbeidsplassorganisering

Helt nytt forslag:

§ 13  Arbeidsplassorganisering

§ 13.1
På arbeidsplasser med kun ett medlem, 
er vedkommende å regne som tillits-
valgt. På arbeidsplasser med 2 eller flere 
medlemmer velges tillitsvalgt for ett år 
av gangen. Valgmøtet avholdes innen 
utgangen av februar. Melding om valget 
sendes forbundsstyret og fylkesstyret.

§ 13.2
På arbeidsplasser med 10 eller flere med-
lemmer velges årlig et klubbstyre med 
minst tre medlemmer, med tillitsvalgt 
som leder av klubbstyret. Valgmøtet 
avholdes innen utgangen av februar. 
Melding om valget sendes forbundsstyret 
og fylkesstyret.

§ 13.3
Med arbeidsplass menes det partene 
forstår som forhandlingsområde. I tvils-
tilfelle avgjør fylkesstyret hva som menes 
med arbeidsplass.

[Dersom dette blir vedtatt, forskyves 
nummerering av etterfølgende paragrafer 
tilsvarende.]

Begrunnelse:

Et forslag om arbeidsplassorganisering ble 
av daværende organisasjonsutvalg fremmet 
for landsmøtet i 2003, men ulike merknader 
førte til at det ikke ble fattet noe vedtak. 
Protokollen fra landsmøtet sier: ”OU trakk 
sitt forslag til § 13.1 og 13.2, og oppfordret 
i stedet det nye styret til å vie denne saken 
særlig oppmerksomhet. Rogaland og Agder 
trakk deretter sitt forslag.” Forbundsstyret 
nedsatte et utvalg bestående av Mor-
ten Haugen, Goro Aarseth og Cathrine 
Undhjem til å se gjennom dette spesielle 

spørsmålet på nytt. Utvalget innhentet 
opplysninger om framgangsmåten ved valg 
av tillitsvalgt fra arbeidsplasser der BF har 
mange medlemmer, og fant at det savnes 
prosedyrer for dette. ”Disse forholdene 
er blitt tydeligere dokumentert gjennom 
vårt arbeid enn de var da denne saken var 
oppe til behandling på BFs landsmøte i juni 
2003”, heter det i rapporten forbundsstyret 
har fått fra utvalget, som også påpeker at 
mye kan oppnås gjennom det nye nettverket 
for BF-tillitsvalgte på større arbeidsplasser. 
Forbundsstyret har tatt utgangspunkt i 
utvalgets anbefalinger i forslaget til ved-
tektsendringer. 

Yrkesetikk 

Helt nytt forslag:

§ 14  Yrkesetikk
… (Se egen sak fremmet for landsmøtet)

[Dersom foregående forslag er vedtatt, vil § 
14 måtte endres til § 15.]
[Dersom dette forslag blir vedtatt, forskyves 
nummerering av etterfølgende paragrafer 
tilsvarende.]

Begrunnelse:

Forbundsstyret fremmer egen sak om ar-
beidet med yrkesetikk i BF. Begrunnelsen 
for vedtektsendringene ligger der.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

De foreslåtte vedtektsendringene vedtas. 

Du finner Bibliotekarforbundets nåværende 
vedtekter på BFs nettsider www.bibforb.no, 
under menyvalget Organisasjonen. Vedtek-
ter for Bibliotekarforbundet ble vedtatt på 

stiftelsesmøtet 12. juni 1993, og endret på 
landsmøtene 29.september 1995, 18. april 
1997, 16. april 1999, 20. april 2001 og 13. 
juni 2003. 

Vi anbefaler delegater til landsmøtet å 
ta med seg en utskrift av BFs nåværende 
vedtekter sammen med dette nummeret 
av Bibliotekaren. 

Nåværende vedtekter



Side 36 Bibliotekaren 2/2005

BFs landsmøte 15. april 2005

Sak 11 a og c

Forbundsstyre

Leder: 
Monica Deildok – leder, Bibliotekarfor-
bundet

Nestleder: 
Hanne Brunborg  -  biblioteksjef, Gol bi-
bliotek

Styremedlemmer:
Susanne Baumgärtel - bibliotekar, Tromsø 
bibliotek / distriktsbibliotekar, Troms 
fylkesbibliotek

Tove Gausen - IT-bibliotekar, Stavanger 
bibliotek
Morten Haugen - biblioteksjef/informasjons-
leder,  Ørland kommune
Ritha Helland – bibliotekar, Universitets-
biblioteket, Universitetet i Bergen
Astrid Kilvik  - avdelingsbibliotekar, 
Høgskolen i Sør-Trøndelag

Varamedlemmer: 
1. vara: Roger Dyrøy – hovedbibliotekar,  
Direktoratet for samfunnstryggleik og 
beredskap, Tønsberg
2. vara: Elisabeth Bergstrøm – avdelings-
leder, Porsgrunn bibliotek
3. vara:  Margunn Haugland - IT-koordina-
tor, Kristiansand bibliotek
4. vara:  Olga Skrinde – distriktsbibliotekar, 
Fylkesbiblioteket i Akershus
5. vara:  Signe Witsø – bibliotekar, Sogndal 
bibliotek

Kontrollkomite

Leder: 
Klaus Jøran Tollan - avdelingsbibliotekar, 
Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærer-
utdanning

Medlemmer:  
Brit Døvle Larssen – bibliotekkonsulent, 
Vestfold fylkesbibliotek
Kari Lifjell – spesialbibliotekar, Deichman-
ske bibliotek

Vara:  
Rannei Husby Furre – biblioteksjef, Kristi-
ansund folkebibliotek

24.01.2005
Hanne Fosheim, 
leder valgkomiteen

Leder:  
Anne Woje, Fredrikstad bibliotek 

Medlem:  
Richard Madsen, Sørfold folkebibliotek

Medlem:
Elin Linge Hermansson, Høgskolen i Hed-
mark 

Varamedlem: 
Monica Nævra, Drammen folkebibliotek 

Sak 11 b

Forbundsstyrets forslag til ny valgkomite

Valgkomiteens forslag til 
forbundsstyre og kontrollkomite



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

levert av

Vårt Websøk er i stadig utvikling, og nå kan Bibliofilbibliotekene kombinere SafariSøk for voksne med
Websøket til en integrert helhet. 
Ovenstående eksempel viser trefflisten for søk på "Land og folk"; "Reisehåndbøker" og "Frankrike".

For barn anbefaler vi fortsatt at SafariSøk blir satt opp med bruk av bilder. For voksne tror vi at
kombinasjonen ferdige emnesøk/individuelle søk er en bedre løsning.

En annen nyhet er at man ved søk som ikke gir treff, nå får en sofistikert oversikt over lignende søk
som gir treff.

Bibliofil - med publikum i fokus

Websøk - SafariSøk

Ann. "Emnesøk, cmyk  12-01-05  09:59  Side 1
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Gamle Logen i Oslo. En tirsdag ettermid-
dag i januar. Statsråd, eks-statsminister, 
professorer, forlagssjefer, forfatterkjendiser, 
og en lang rekke bokbransjedoldiser og 
professorer (ja i det hele tatt mange GHM 
– Gamle, hvite menn), pressefotografer, et 
overraskende høyt antall bibliotekviktig-
heter, og en og annen nysgjerrigper som 
meg selv.

Valgerd var der, takket og bukket og sa 
de riktige og kloke ordene om nasjonallek-
sikonet som en viktig begivenhet for kunn-
skaps- og kulturintresserte. I forbifarten i 
garderoben etterpå sa hun, eksklusivt til 
undertegnede, at et etterrettelig og oppda-
tert leksikon må sees som en kjernetjeneste 
for biblioteket. ”Alle som går på biblioteket 
forventer å finne et godt leksikon”.

Leksikonets rike onkel, Fritt Ord, hilste 
og sa pene ord  – og gikk meget langt i å si 
at neste gang var det for po… staten som 
fikk hoste opp pengene. Som kjent bidro 
den private mesénstiftelsen Fritt Ord med 
10 mill kr til utviklingen av Store Norskes 
4. utgave, på et tidspunkt da det ellers så ut 
til at papirutgaver av leksikonet ikke lenger 
ville bli produsert.

Ingrid Bjørnov sang og kåserte seg inn 
i alle leksikalske hjerter. Kari Bremnes 
sang egne, kjente sanger, dels til melodier 
av SNLs hovedredaktør Petter Henriksen, 
som derved fikk demonstrert ytterligere 
allsidighet. Trond Berg Eriksen har vært 

leder av SNLs redaksjonsråd, og sa pene ord, 
sammen med to de andre medlemmene av 
rådet: Kåre Willoch og Åsne Seiersted. Vår 
egen Sissel Nilsen sitter også i redaksjons-
rådet, og hennes deltagelse har vel vært 
utslagsgivende for at Nasjonalbiblioteket og 
SNL har fått penger fra Faglitterært fond til 
et eget prosjekt for å revidere og aktualisere 
SNLs litteraturhenvisninger. 

Etterpå var det mingling, kanapéer og 
mozell og sånt.  

Det mest fascinerende med 4. utgave av 
Aschehoug og Gyldendals Store Norske 
Leksikon (SNL4) er verkets egenfascina-
sjon. Dets fryd over å være en utmerket 
representant for leksikonsjangeren, dets 
fryd over å være en norsk utmerket repre-

Tekst & foto
Morten Haugen
Biblioteksjef, Ørland kommune

Store norske for fjerde gang
Kunnskapsforlaget slapp sin fjerde utgave av Store Norske Leksikon 
i Oslo 11. januar. ”Alle fra akademia var der, og alle var enig om at 
leksikon er viktig for et land med selvtillit”, skrev Aftenposten 
etterpå. Vi sendte Morten Haugen.

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein sammen 
med Magnus Halle, leder for litteraturhenvisnings-
prosjektet i Store Norske Leksikon. 

Sissel Nilsen og Kåre Willoch sitter begge i redaksjons-
rådet for Store norske leksikon.  I bakgrunnen kultur- 
og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland. 

En kunnskapspakke for vår tid?
Morten Haugen
Biblioteksjef, Ørland kommune

sentant for leksikonsjangeren, og til sist 
dets fryd over å være en sammenhengende 
hundreårig norsk utmerket representant for 
leksikonsjangeren.

Denne fikseringen gjør seg gjeldende i 
en rekke meta-elementer i og rundt verket. 
Markedsføringen er en sak for seg. Men 
bøkene selv har to framtredende meta-
leksikalske element. For det første 1906-
faksimilene. Flere steder i verket er sidene 
krydret med faksimiler fra første utgave 

(1906-1913) av Aschehougs leksikon. (Og 
en egen bok med  faksimile av tekstene om 
norske byer fra førsteutgaven er en tilgifts-
gave til kjøperne av SNL4).  

Et annet metaelement er de frie, person-
lig essayistiske tekstene som åpner hvert 
bind.  I første bind skriver Andreas Viestad 
halvannen side om ”A”. Senere bind vil inne-
holde lignende essay hvor kjente nordmenn 
skriver i dialog med, eller kontrast til, et fritt 
valgt oppslagsord fra det aktuelle bindet. 
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E. Bulls artikkel Arbeiderbevegelse fortsatt 
står som i 1978. 

En annen vinkling er å nærlese et fag 
man kjenner, for å påvise eventuelle skjev-
heter eller mangler. 

Vekting av fag

Mer interessant fra et biblioteksyns-
punkt er det kanskje å vurdere helhets-
bildet av vekting mellom fagene. Noen 
husker kanskje Espen Søbye som ”sint 
gammel mann” i Morgenbladet (eller var 
det Klassekampen?) i høst, hvor han pekte 
på at Norsk biografisk leksikon hadde en 
påfallende overdekning av kunstnere og 
humaniora-folk, sammenlignet med for 
eksempel samfunnsøkonomien, et fagfelt 
Søbye kjenner som statistikkhistoriker, 
eller næringsliv.  Jeg innbiller meg at denne 
skjevheten er mindre påfallende i SNL, 
men dette er absolutt noe som noen kunne 
studere en gang.  Et billig åpningspoeng 
kan man få her: artikkelen ”Afrika” er på 30 
sider, og er disponert med samme avsnitt 
som landartiklene. Avsnittet om ”jordbruk 
og fiske” er på 1,5 spalter, mens ”afrikansk 
litteratur” har 7,5 spalter. Et tilsvarende 
vektforhold gjentar seg for eksempel i 
landartiklene om Algerie og Angola.  (og, 
ja, den mest nærliggende forklaringen er 
selvsagt at vi har en norsk kapasitet på 
afrikansk litteratur i Helge Rønning, men 
det fritar ikke redaksjonen fra ansvaret for 
helhetlig vekting)

Leksikonet er så kompakt at det må 
virke overveldende for lesere som henter 
sin vesentlige leseerfaring fra aviser hvor 
tekstene får nytt avsnitt og mellomtittel 
etter 3-5 setninger. De diskréte mellom-
titlene som finnes i SNL er i kursiv, og står 
ikke på egen linje.  Sikkert plassøkonomisk. 
I den nye utgaven er det laget rammer 
med en fotomontasje og en kort oppsum-
merende tekst for en del viktige personers 
vedkommende (Augustus, Aukrust, Bach, 
Backer). Denne teksten forholder seg til-
synelatende fritt og journalistisk til selve 
leksikonteksten. Dette øker verkets verdi 
som lese- og bla-verk, og kan muligens være 
en støtte for unge brukere.  

Et nasjonalleksikon er naturlig nær-
synt, og har for eksempel lengre artikler 
om Undset enn om Whitman. I første 
utgave av Aschehougs leksikon var norsk-
amerikanske stater som Minnesota og 
Dakota grundigere beskrevet enn en 
folkerik stat som Texas. I denne utgaven 
er det gjort et lignende grep. En rekke nye 
artikler gir innsikt i norsk-pakistansk, 
norsk-tyrkisk og norsk-vietnamesisk virke-
lighet: om Bollywood-stjerner, og om byer 
og regioner hvor mange norsk-pakistanere 
har sine røtter.

Litteraturlistene

Nasjonalbiblioteket har hatt jobben med 
å revidere litteraturhenvisningene i SNL. 
Noen av grepene de har gjort, har ført til en 
vesentlig forbedring: referanser er blitt ty-
deligere ved at artikkeltittel er tilføyd, mot 
tidligere bare tidsskrift og årgang. (eksem-
pel ”Avaldsnesfunnet”). Det er i større grad 
enn tidligere vist til deler av verk. (eksempel 
”Aurskog-Høland-banen”) Henvisning til 
artikler er en forbedring av tidligere prak-
sis med å bare henvise til bøker. (eksempel 
”Anker, NR” og ”Askildsen”).

Men noen grep savnes fremdeles. Lit-
teraturhenvisninger ved landartikler ser 
ut til å være helt fjernet. ”Litt.” er fremdeles 
vanligst til artikler om kunstnere og andre 
emner innen kunst og humaniora, og langt 
sjeldnere innen samfunnsfag (hvorfor ikke 
ved ”apache”?) og naturfag (eller til ”atom”?). 
Et tydelig eksempel på humanorias forrang 
kan vi se ved de to naboartiklene ”Arbeider-
teater” og ”Arbeidervern”. 

Tidligere har referansene i stor grad 
vært fremmedspråklige standardverk – til 
dels utilgjengelige. (eksempel ”Adenauer”). 
De nye innførslene ser ut til å vær rausere 
med å anbefale populære presentasjoner av 
et emne (eksempel ”astma” og ”astrologi”). 
Det er bra.

Godt og nødvendig

Det er nok ikke lett å lage leksikon. Det er 
enda vanskeligere å lage feilfrie og uklader-
lige leksikon. Det er likevel godt at noen 
forsøker. Så la det ikke være tvil om at SNL4 
er godt, nødvendig og ikke til å komme 
utenom.  

Jostein Gaarder skriver om ”bevissthet” 
i bd 2. Geir Lundestads tanker om ”dis-
triktene” i bd 4 har allerede vært fremme i 
nyhetene. Fra et biblioteksysnpunkt er det 
like spennende å vente på Ingrid Bjørnovs 
essay i bind 12 om ”Sankt Bernhardshund”, 
hvor hun blant annet drøfter selve alfabe-
tiseringen av ordet (”St Bernhardshund”? 
eller ”Sanct Bernhardshund”? Eller ”Bern-
hardshund, Sankt”?). Disse essayene kan se 
ut til å være inspirert av det norske petit-
essayistiske antileksikonet ”Verden i dag” 
(2000) og dets danske inspirasjonskilde 
”Brøndums encyclopedi”. 

Mange kloke, prominente mennesker sa 
mye pent om leksikonet under lanseringen. 
Dette er nok fortjent, og sikkert også opp-
riktig ment; men det virker også som om 
Kunnskapsforlaget har vært dyktige til å 
alliere seg med viktige premissleverandører 
i samfunnsdebatten. Man er i nærheten av 
hva det britiske faktabokforlaget Dorling 
Kindersley kaller ”additional authority” når 
professorer og statsmenn er så integrert i 
utviklingen og markedsføringen av verket.

Sluttordene i Kåre Willochs forord 
til verket kan gjerne siteres: ”Man finner 
riktignok meget [i et slikt verk] som man 
verken har eller vil få personlig interesse av. 
Egen tverrrfaglighet kan aldri nærme seg 
den som må finnes i et leksikon. Men det 
skal ikke lang praksis til før man oppdager 
støtte for egen tenkning, og hvilke bidrag 
til egen innsikt en virkelig encyclopedi kan 
gi”. Forordet, og verkets egenprofilering og 
markedsføring for øvrig, veksler mellom å 
se på kunnskap som en personlig ervervet 
verdi, og som en samfunnsverdi og et kol-
lektivt gode.

Illustrasjonene

Illustrasjonene i SNL er faktisk relativt 
sett dårligere enn i forlagets Lille norske 
leksikon (LNL). LNL bruker gjennomgå-
ende pedagogiske illustrasjoner fra Sven 
Lidmans svenske firma Europedia. Således 
finnes en instruktiv figur av en akvadukt i 
LNL, mens ordet er uillustrert i SNL. LNL 
har gjennomgående mange illustrasjoner 
av planter og dyr. Agave finnes i margen i 
LNL, men er uten bilde i SNL. Alke finnes 
som tegning i LNL og som fotografi (og 
som 1906-faksimile) i SNL. Avveiningen 
mellom hva som gir mest informasjon av et 
fotografi og en stilisert tegning er gammel 
blant forfattere av botaniske og zoologiske 
håndbøker, og er for lang til å gjentas.

Det er vanskelig å gjøre en helhetlig 
faglig vurdering av et leksikon. Tone Mørk-
ved gjør et godt forsøk i Adresseavisen 13. 
januar. Hun leser SNL4 ved siden av 1978-
utgaven. Hun spør seg hvorfor de bruker 
en absurdforkortet, gammel artikkel om 
Andersen, HC i stedet for å nyskrive, eller at 

Mannen som styrer vårt verdensbilde og våre et-
termæler: Petter Henriksen er hovedredaktør i Store 
norske leksikon.
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Bibliotekarens 
kryssord Nr. 02

Løsningen sendes  innen 28. februar til:

Bibliotekaren, 
Runnen 4, 6800 Førde

Rett løsning på forrige måneds oppgave:
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Vannrett 

1. Men
5. Hviske
9. Rest
13. Enheter
15. Boligen
18. Niden
21. Yrke
23. Merke
24. Fatte
25. Org.
27. Drikke
28. Fottøy
29. Skjebne
31. Premie
34. Oppslagsverk
35. Real
37. Minus
38. Lys
39. Elv
40. Stoppet
43. Tråkke
45. Båt
46. Kløft
47. Dikter
49. Prep.
50. Matvare

51. Redskap
52. Melding
53. Overhode
54. Parti
55. Fugl
58. Tømte
60. Om
61. Trivsel
63. Periode
66. Tukt
67. Spre
69. Klinger
70. Kommune
72. Bråk
73. Midler
75. Støtte
77. Front
78. Periode
79. Ytterligere
80. Org. (tidl.)
82. Stoff
83. Millenium
86. Europeer
88. Øvelsen
90. Billett
91. Rosen
92. Fugl
93. Tepper

Loddrett 

2. Tvinge
3. Samlet
4. Styre
5. Aber
6. Røys
7. Skråning
8. Kant
9. Prostituert
10. Kan
11. Kunnskap
12. Tre
14. Gruppe
16. Dovne
17. Serv.stedet
19. Sendinger
20. Nabo
22. Utskeielse
25. Nå
26. Fugl
30. Pron.
32. Behandlet
33. Yrke
34. Vern
36. Interj.
38. Studer
39. Grunn

41. Kalkulere
42. Subbe
44. Trente
46. Skrekk
48. Blande
56. Bjeffe
57. Gruppa
59. Anta
62. Lener
64. Regel
65. Fraksjon
66. Opphøyde
68. Ord
71. Mål
72. Ståhei
73. Er han  
74. Dans
76. Klar
78. Ansikt
81. Blomst
84. Ekstern
85. Tange
86. Etter
87. Larm
89. Tall
90. Tall

Premien denne måneden er et sett med bokmerker laget av papyrys fra Egypt.
Vinner kunngjøres i neste nummer

Navn: 

Adresse: 

Forrige måneds vinner: Anne Myrtrøen, 
Ole Haugaasensgt. 5, 2316 Hamar
Musematte fra Bibliotheca Alexandrina er 
sendt i posten. Gratulerer!
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Biblioteksvar er et samarbeidsprosjekt mel-
lom mange folke- og fylkesbibliotek. De fleste 
internettlenkene til tjenesten kommer fra folke-
bibliotek, og vi aer åpne både for vanlige bru-
kere og for våre kollegaer. Alle bibliotek kan 
legge inn lenke til tjenesten, og du kan kontakte 
Biblioteksvar hvis det er noe du lurer på. 

Siri Tidemann-Andersen 
og Jørn Helge B. Dahl

Wikipedia er en Wiki som har tatt skrittet 
ut til å være en encyclopedi. Wiki? En Wiki 
er et nettsted der man kan redigere nett-
siden selv i nettleseren, uten å trenge noe 
som helst annet enn noe smart å si. Navnet 
kommer visstnok fra hawaiisk og skal bety 
noe slikt som «rask, hurtig». Denne måten 
å lage nettsider på er mye brukt i forskjel-
lige lukkede, små grupper, og kan være en 
fin måte å samarbeide på.

Så alle kan skrive? Hva de vil? Hvordan 
kan man da vite hva som er riktig? Vi bi-
bliotekarer er mer eller mindre trent opp 
til å stole på autoriteter og offisielle kilder, 
og det at det ikke er noen sentral styring 
gir mange av oss en magefølelse av at dette 
fører til kaos og uriktige opplysninger.

Det Wikipedia har blitt viser det mot-
satte. Det er mange som leser artiklene og 
retter eventuelle feil og mangler. Hver ar-

Wikipedia
Vi regner med at de fleste av dere har hørt om WikiPedia, og vet sånn cirka at 
det er et åpent, kollaborativt nettleksikon. Men hvordan virker det egentlig?

tikkel har sin egen redigeringshistorie man 
kan se på og vurdere, og det følger med en 
egen diskusjon til hver artikkel – det er jo 
klart at det ikke alltid er like greit bli enig 
om hva en artikkel skal inneholde.

Samtidig fører denne ordningen til at 
betente tema alltid vil følges av en disku-
sjon der man kan se hva som er grunnene 
til at en artikkel ser ut slik som den gjør. 
Vår erfaring er at artiklene i Wikipedia er 
ganske nøytrale, og ettersom de som skriver 
artiklene er mennesker som er opptatt av 
temaet det skrives om, er artiklene gjerne 
grundigere enn i konvensjonelle leksika. I 
Wikipedia vil artiklene gjerne også være 
mer oppdaterte – i hvilket konvensjonelt 
leksikon kan man lese om Tsunami-katas-
trofen i Asia, for eksempel?

Det kan også være greit å vite at Wiki-
pedia har oppnevnte vaktmestre (på engelsk 
en såkalt «Arbitration committee») som 

mottar klager på usaklige redigeringer, og 
kan sperre ute brukere som kverulerer eller 
forsøker seg på sabotasje.

Det betyr selvsagt ikke at Wikipedia 
skal unntas fra kildekritikken vi utøver 
hver dag. Det betyr bare at det ikke er noen 
grunn til å vurdere Wikipedia strengere enn 
for eksempel artikler i Aftenposten eller 
nettsider fra utdanningsinstitusjoner. Det 
betyr heller ikke at Wikipedia er komplett. 
Det er fortsatt en del manglende eller ufull-
stendige emner, særlig i den norske artik-
kelbasen. Men: Wikipedia er et verdifullt 
hjelpemiddel i referansehverdagen, og vet 
du noe om et emne, så skriv en artikkel!

Referanser:
http://www.wikipedia.no/
http://www.wikipedia.org/

I forrige nummer hadde Ellen Sundt en 
utmerket artikkel om ”Koordinering av bi-
bliotektjenester for skoleelever”. Dessverre 

hadde vi ført opp hennes arbeidssted som 
Læringssenteret, mens det korrekte er at 
dette, sammen med Statped, gikk inn i 

Utdanningsdirektoratet som ble opprettet 
15. juni 2004. (Se: www.utdanningsdirek-
toratet.no.)  

Sundt er i Utdanningsdirektoratet
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Ås kommune ligger 3 mil sør for Oslo. Kommunikasjonen er godt utbygd, og det er bare 35 min. med tog eller bil fra Oslo. 
Bor du i Oslo, kan du kjøre mot trafi kken til og fra jobb. I Ås bor det ca 14 000 innbyggere. Ås er i sentrum av Follo regionen, 
og det er bare 10 min. i bil til våre naboer Drøbak, Ski og Vestby. Kommunen har godt bo- og oppvekstmiljø, gode skole-
tilbud og mange kultur- og fritidstilbud

BIBLIOTEKSJEF I ÅS

Vår biblioteksjef slutter etter 23 år. Vi har ingen interne 
som kan gå inn i stillingen, så derfor trenger Ås bibliotek ny 
sjef som er positiv, initiativrik, vel bevandret i IKT, brukerorien-
tert, samarbeidsvillig og ikke redd for å søke råd, og som har 
utdannelse fra HIO/bibliotek- og informasjonsutdanningen eller 
tilsvarende. Tilleggsutdannelse i administrasjon og ledelse er 
en fordel. Personlig egnethet vektlegges.

Vi er spesielt fl inke til:
• Formidling overfor barn og unge
• Arrangementer for voksne
• Service overfor brukere av alle nasjonaliteter

Vi tilbyr:
• Lederopplæring
• Et utviklende fellesskap med nettverk for faglig og sosial 

kontakt mellom lederne i kommunen
• Utfordrende arbeidsoppgaver som skal løses sammen med 

et godt kvalifi sert personale
• Lønn etter avtale

Andre opplysninger.
Bibliotek og lokalhistorisk arkiv er organisert som enhet i 
oppvekst-og kulturetaten i Ås, med 9 ansatte som utgjør ca 7 
årsverk.

Kontaktpersoner: 
biblioteksjef Anne Bratberg, 64 96 23 72/98 65 47 18 (tirsd., torsd., 
fred), fagkonsulent Arne Hågensen, tlf 64 96 21 02/915 76 554 
eller oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, 95 93 96 14.

Søknad på stillingen, inneholdende CV,  sendes: 
Ås kommune, postboks 195, 1431 Ås, 
eller epost: post@as.kommune.no

Søknadsfrist: 20.02.2005.
Merk søknaden: st.nr 05/00331

Byen har 27500 innbyggere og er regionsenter for nærings- 
og kulturliv. Byen har attraktiv beliggenhet mellom Oslo 
og Svinesund, Vansjø og Oslofj orden og er knutepunkt for 
kommunikasjoner via vei, sjø og jernbane. Moss kjenneteg-
nes ved billedkunst, idrett, badestrender, småbåthavner og 
attraktive friluftsområder. Kommunen har betydelig vekst, 

hvor nærings- og bostruktur er under endring. Moss kommune er en moderne, 
utadrettet off entlig servicebedrift med gode tjenestetilbud. Administrasjonen 
er organisert ut fra prinsippet om sentral forvaltning og desentralisert  tje-
nesteproduksjon. Samlet årsbudsjett er på vel kr. 1 mrd. og kommunen har 
rundt 1200 ansatte.

Moss bibliotek 
– ledig stilling som bibliotekar i 100 % stilling

Moss bibliotek er plassert i hyggelige omgivelser i Møllebyen i Moss. 
Biblioteket åpnet nye moderne lokaler i 2002, og ligger i tilknytning til 
museum, kino og øvrige kulturtilbud. Biblioteket har  til sammen 11 års-
verk.  Moss bibliotek er aktivt med i utformingen av Biblioteket Østfold, 
et samarbeidsprosjekt mellom alle bibliotek i fylket. 
Biblioteket har Bibliofi l
Arbeidsoppgavene som tillegges stillingen, vil i hovedsak være å delta 
i den daglige driften, samt at stillingen vil bli tillagt særskilt ansvar for 
å videreutvikle bibliotekets elektroniske tjenester. Stillingen inngår i 
bibliotekets turnus med kvelds- og lørdagsvakter.

Søkere må ha godkjent utdanning som bibliotekar. Erfaring fra biblio-
tek vil bli vektlagt, likeledes vil det være en fordel med erfaring innen 
nettpublisering, og gjerne utdanning innen IKT. Vi søker en kreativ og 
serviceinnstilt person, som kan arbeide selvstendig, ta initiativ og sam-
arbeide godt med andre.
Lønn etter avtale. Tilsettingen skjer i samsvar med lov, reglement og 
gjeldende tariff avtale. For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt 
biblioteksjef Guttorm Fremstad, tlf. 69 24 83 50

Søknad vedlagt CV og attester sendes: Kulturtjenesten, Postboks 400, 
1502 Moss kommune. Søknadsfrist 14. mars

Tromsø kommune
9299 Tromsø 

Prosjektstilling IKT - Tromsø nye bibliotek 

Tromsø kommune åpner nytt bibliotek i Fokuskvartalet sommeren 
2005, og kommunen har  opprettet et toårig prosjekt for å utvikle det 
digitale bibliotek. Prosjektstillingen utlyses for prosjektperioden med 
snarlig tiltredelse. Sammen med bibliotekets ansatte og i samarbeid 
med kommunens IT-senter skal vedkommende være med å utvikle 
og tilrettelegge digitale bibliotektjenester på nettet og i det nye 
biblioteket. Opplæring/kurs. Utvidet søkertekst: se www.tromso.
kommune.no - ledige stillinger. Søknad med CV/vitnemål sendes 
Tromsø kommune, Rådmannen, 9299 Tromsø innen 10. mars.  

Årsmøte i BF Hedmark/Oppland

Vi minner om årsmøte i Hedmark/Oppland fylkeslag av 
Bibliotekarforbundet.

Dato: Onsdag 16. februar 
Tid:  Kl. 18.00 
Sted: Lillehammer bibliotek 
Vi har fått tak i Thor Bjarne Stadshaug fra sekretariatet som 
vil innlede før selve årsmøtet. 

Sakspapirer til årsmøtet sendes i posten senest 1 uke før. 

Jan Erik Sandhals
Styret BF Hedmark/Oppland 
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MØT FRAMTIDAS YRKESLIV MED AKTUELLE OG SPENNENDE STUDIEPOENG I BAGASJEN 
- BLI MASTER I BIBLIOTEK- OG INFORMASJONSVITENSKAP 

Høgskolen i Oslo tilbyr et masterprogram i bibliotek- og informasjonsvitenskap, som omfatter kunnskapsorganisasjon, samfunns- og ledelsesfag 
og litteraturformidling.

Masterstudiet gir deg spesialisering i:
- gjenfinningsfag og databaseteori med programmering, med kunnskapsorganisering og gjenfinning i digitale 
 bibliotek / World Wide Web som et viktig fokusområde
eller
- samfunns- og ledelsesfag som informasjonspolitikk, informasjonsøkonomi og kunnskapsledelse
eller
-  litteraturformidling med blant annet kommunikasjonsteori, litterær vurdering, resepsjonsstudier og kulturpolitikk.

I litteraturfag har vi foreløpig bare en modul.  I en mastergrad kan denne modulen kombineres med 15 studiepoeng litteratur- og formidlingsori-
entert prosjektarbeid og med relevante moduler fra samfunns- og ledelsesfag eller kunnskapsorganisasjon.  Vær også oppmerksom på muligheten 
for å inkorporere relevante masterkurs fra andre høgskoler og universitet i inn- og utland i en bibliotek- og informasjonsvitenskapelig mastergrad, 
både innen litteraturfag og på de øvrige fagområdene.
Modulene i studiet kan også tas for seg, uten at en sikter mot en mastergrad.
Vi sikter mot å videreføre den styrken vi tradisjonelt har i gjenfinningsfag og IKT og samfunns- og ledelsesfag, og på sikt utvide tilbudet på det 
litteraturfaglige området. 
Masterstudiet er 2- årig og  består av en kursdel og en masteroppgave.  Kursdelen kan gjennomføres på heltid – to moduler pr. semester  (30 studi-
epoeng) – eller på halv tid med en modul i semesteret (15 studiepoeng).  Det er lagt til rette for fjernstudier ved at minst en modul hvert semester 
gis som blokkundervisning med 3-4 samlinger.
Søknadsfrist for opptak til masterstudiet for studieåret 2005-2006 er 15. april. 
Opptakskrav er fullført og bestått bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende, med karakteren 2,7/C eller bedre.  Alle 
søknader behandles individuelt.
Ta kontakt på telefon 22 45 26 00 eller send en e-post til: Grete.Restoft@jbi.hio.no for nærmere informasjon, eller oppsøk våre vevsider - http://www.
jbi.hio.no/bibin/master 
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Korrekt medlemsinfo?

BFs medlemsregister blir 
aldri bedre enn kvaliteten 
på informasjonen som er 
lagt inn. Har vi korrekt 
informasjon om deg? Der-
som du har skifta lønn, 
jobb, telefonnummer, e.l., 
går du inn på BFs nettsider 
og finner ”Oppdatering 
av medlemsregisteret”. 
Takk for hjelpen!

www.bibforb.no

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven:

SEND EN SMS MED KODEORD ABO BIBLIOTEKAREN TIL 1960 
og du har avisen på døra i løpet av et par dager!

PRØV KLASSEKAMPEN 
3 UKER GRATIS!

Utfordrer det etablerte



 Side 45Bibliotekaren 2/2005

DAG OG TID
Pilestredet 8, 0180 Oslo • Tlf: 21 50 47 21 • E-post: tinging@dagogtid.no 

Årsabonnement kostar kr 895,– Tilbodet gjeld nye abonnentar

Fire veker gratis!
Bli kjend med DAG OG TID!

Du får dei fire neste 
utgåvene av DAG OG TID, ei fri 
vekeavis for kultur og politikk 
gratis utan å binde deg. 
Blir du årsabonnent, kan du
velja mellom to bokgåver:

1. Ragnar Hovland:
Norske gleder.

2: «Eg gir ein god dag i det vonde» 
Fyndord frå Olav Duuns dikting
redigert av Otto Hageberg.

Ta kontakt med det same!

– Eg les Dag og Tid
for å ha noko å slå

i bordet med.

Herborg Kråkevik

En gresk øy...
Folegandros er en liten gresk 
øy i Kykladene. Her kan du ha 
en rolig ferie i familehotellet 
Ampelos resort like utenfor den 
vakre landsbyen Hora. Hotel-
let er nybygd - i gammel stil. Du 
kan dyrke dine kreative sider 
i en opplevelses- og kursferie 
på øya. Tilbudene spenner fra 
maling, fisking, dykking og mat-
laging, til yoga og høsting av 
oliven. Folegandros danner en 
perfekt ramme for en aktiv og 
anderledes ferieoplevelse. Det 
dansk/greske vertskapet ønsker 
deg velkommen til en ferie du 
kan tilpasse dine behov. Se våre 
nettsider for mer informasjon:

www.folegandros.dk
www.ampelosresort.com

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 10 % rabatt! 

Leie gård i Sørvest Frankrike?
Gården ligger i et aktivt jordbruksområde i departemen-
tet Lot & Garonne mellom Bordeaux og Toulouse og 4 km 
fra middelalderlandsbyen Penne d’Agenais. Du leier hele 
gården. Hovedhuset har sengeplass til 12 personer fordelt 
pa 3 rom, og er fullt utstyrt. Det er 2 bad og 2 kjøkken, samt 
stor oppholds- og spisestue. Gården har svømmebasseng 
og egner seg til generasjonsferie, venneferie, aktivitetsferie, 
gourmetferie, sykkelferie, golfferie og for seminarer o.lign.  

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! www.vagant.com
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Finnmark
Mari Lundevall
Finnmark fylkesbibliotek, 
Telefon: 78 40 71 75
E-post: E-post: mari.lundevall@ffk.no

Troms
Stine Fjeldsøe
Tromsø bibliotek, 
Telefon:   77 68 37 02
E-post:  stine@tromso.folkebibl.no

Nordland
Ragnhild Merete Hassel
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Telefon:   75 65 10 17
E-post:  rmhbodin@nfk.no

Trøndelag
Sølvi Eriksen Lind
Universitetsbiblioteket i Trondheim
Telefon:  73 55 03 88
Mobil:     40 22 69 58
Epost:  solvi.lind@ub.ntnu.no

Møre og Romsdal
Gro J. Sandvik Fegth
Fræna vidaregåande skole
Telefon:   71 26 64 20
E-post:  fvgsbib@online.no

Leder: Monica Deildok 
Rådgiver:  Thor Bjarne Stadshaug
Konsulent: Eva Trønnes 
Adresse: Lakkegt. 21, 0187 Oslo
Telefon: 22 17 04 95
Fax: 22 17 04 96
E-post: bf@bibforb.no
URL: www.bibforb.no

Sogn og Fjordane
Marit Lofnes Mellingen
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Telefon:   57 65 50 14
E-post:    marit.mellingen@norge.no

Hordaland
Siri Sjursen
Hordaland fylkesbibliotek
Telefon:   55 23 93 74
E-post:  siri.sjursen@hordaland-f.kommune.no

Rogaland
Tove Gausen
Sølvberget FK / Stavanger bibliotek
Telefon:   51 50 71 41
E-post:  tove.gausen@stavanger-kulturhus.no

Agder
Margunn Haugland
Kristiansand folkebibliotek
Telefon:   38 12 49 13
E-post:  
margunn.haugland@kristiansand.kommune.no

Telemark
Kari Madsen Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon:   35 54 71 71
E-post:  karim@porsgrunn.folkebibl.no

Leder
Monica Deildok
Tlf. jobb:   22 17 04 95,  mobil:   41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no

Nestleder
Mona Magnussen
Universitetsbiblioteket i Tromsø  
Tlf. jobb:   77 64 41 49,  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, Fylkesbiblioteket i Akershus
Ola Eiksund, Arendal bibliotek
Guri S. Haugan, Levanger bibliotek
Roger Dyrøy,  Direktoratet for samfunnstryggleik 
og beredskap
Signe Witsø, Sogndal bibliotek

Vestfold
Mait Bunæs Gossner 
Horten bibliotek
Telefon:  33 08 53 26
E-post:   maritb@horten.folkebibl.no

Buskerud
Anne Foss
Buskerud fylkesbibliotek
Telefon:   32 80 63 55
E-post:  foss@buskerud.fylkesbibl.no

Hedmark og Oppland
Jan Erik Sandhals
Gran bibliotek
Telefon:   61 32 72 44
Epost:   jan.erik.sandhals@gran.kommune.no 

Østfold
Anne Woje
Fredrikstad bibliotek, 
Telefon:   69 38 34 33
E-post:  acwo@fredrikstad.kommune.no

Oslo/Akershus
Anne Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Telefon:   63 80 10 20
E-post: 
cathrine.undhjem@fia.akershus-f.kommune.no

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

       Bibliotekarforbundet
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Redaktøren 
skriver

Salt, svovel, titan og tsunami

Flu Hartberg 
tegner

Det er mange signaler om at 
det ikke står så bra til med natur-
vitenskapen i Norge. Realfagene 
har ikke samme status som 
tidligere, verken i grunnskolen, 
høyere utdanning, forskning 
eller media. Samfunnsfag og 
humaniora har overtatt hege-
moniet. De rekrutterer best til 
sine utdanninger og de har best 
utvikling av forskningsmidler. 
Dessuten er det fagfolk fra disse 
miljøene som har best gjennom-
slag i media.

Utdannings- og forsknings-
minister Kristin Clemet hevder i 
Dagbladet at norsk forskning ”er 
på rett vei” og ”at det nå er grunn-
lag for å ha ambisjoner om å heve 
Norge til en forskningsnasjon i 
verdenstoppen”. Dette kan neppe 
gjelde naturfagene. Det nasjonale 
fakultetsmøtet for realfag la i 
forrige måned fram rapporten 
”Baklengs inn i framtiden?” der 
de dokumenterer hvordan mate-
matisk-naturvitenskapelige fag 
både reelt og relativt har sakket 
akterut i Norge de siste årene. 
Mens det har vært 8 prosent 
økning av FOU-årsverk totalt i 
universitets- og høgskolesekto-
ren, har de matematisk-naturvi-
tenskapelige fagene opplevd en 
nedgang på 14 prosent. 

Det er ikke bare innstasen 
på dette området som svek-
kes. Det er også en endring i 
profilen på det som gjøres. Na-
turvitenskapelig forskning er i 
stor grad innrettet på slikt som 
det offentlige har definert som 
”nyttig” forskning for Norge, 
med basis i våre naturressurser 
som petroleum og fisk. Denne 
”spissingen”mener rapporten er 
farlig, fordi den ødelegger det 
brede faglige grunnlaget som 
er en forutsetning for at Norge 
skal kunne ta imot (”absorbere”) 
forskningsbasert kunnskap fra 
andre land. Det er åpenbart at 
dette vil få følger for Norges 
evne til å møte en stadig mer 
kompleks og kunnskapsdrevet 
verden. Forfatterne bruker uvan-
lig harde ord til en faglig rapport 
å være: ”Utviklingstrekkene 
som har blitt beskrevet i denne 
undersøkelsen gir grunnlag for 
å stille spørsmålet om Norge går 
baklengs inn i framtiden.”

Vi ser den samme tendensen 
reflektert når Dagbladet kårer 
landets fremste intellektuelle. 
Der er det ikke mange med bak-
grunn fra mat-nat.-fakultet eller 
NTNU. Om det er de intellek-
tuelle innen naturvitenskapene 
som er for lite synlige, eller om 

media er for lite opptatt av de 
”harde” fagene, er ikke godt å si. 
Sannsynligvis er det begge deler. 
Og uansett gjenspeiler dette at 
naturfagene ikke lenger har noen 
selvfølgelig plass i den norske 
allmenndannelsen. ”I Norge kan 
man ta doktorgrad i kulturfag 
uten å vite noe som helst om den 
kanskje viktigste drivkraften i 
europeisk (og etter hvert hele ver-
dens) kultur: naturvitenskapen”, 
skriver vitenskapsjournalisten 
Bjørn Vassnes i Klassekampen. 

Bibliotekene må nok regnes 
med i denne trenden. En stor 
del av bibliotekarstanden lider 
av manglende interesse for re-
alfag. Det går en litterær vind 
gjennom bibliotekarutdanninga 
ved Høgskolen i Oslo. År etter 
år begrunner mange av de nye 
studentene sitt valg av studium 
med litterære interesser. Vel 
og bra, men hvorfor er det ikke 
flere som blir bibliotekar for å 
formidle harde fakta innen na-
turvitenskapene? Hvorfor kan 
ikke f lere bibliotekarer finne 
svar på spørsmålet ” Hvordan 
reagerer salt med svovel?” – som 
var tittelen på en av rapportene 
i prosjektet”Biblioteket finner 
svaret” på nittitallet. Et prosjekt 
som viste at kun 24 prosent av 

bibliotekarenes svar på referan-
sespørsmål var korrekte. 

Et blikk på bibliotekenes spe-
sielle aktiviteter og arrangement 
viser også samme tendens. Den 
historiske begivenheten med 
Huygens landing på Titan, ser ut 
til å ha blitt forbigått i stillhet ved 
de fleste bibliotek. Bakgrunns-
kunnskap om tsunamier og 
jordskjelv er nesten fraværende 
i voksenavdelingene ved mange 
bibliotek. Det ser ut til å være 
lettere å finne stoff om origami 
enn seismologi i bibliotekhyl-
lene. Ansvaret for dette må nok 
til en viss grad deles med forlag 
og fagbokforfattere. Men vi må 
ta vår del. 

For bibliotekarer dreier det 
seg om å løfte fram et felt og ta 
det på alvor. Vi er et yrke som, 
av historisk åpenbare grunner, 
sliter med en forkjærlighet for de 
gamle kvinnelige interesseom-
rådene. Vi arrangerer med den 
største selvfølgelighet filosofikafé 
om melankoli, mens potensialet i 
en tredimensjonal utstilling om 
Huygens og Titan går oss hus 
forbi. I et nasjonalt løft med å 
fremme naturvitenskapene, vil 
det ikke være bibliotekarene som 
får minst å gjøre.  



Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B-blad

Sitatet:
”Jeg er bibliotekar av yrke. Presidenten i verdensforbundet for biblioteker heter Kay Raseroka og er 
nasjonalbibliotekar i Botswana. Botswana er fra naturen av et rikt land, men er nå i en katastrofesituasjon 
med 300.000 HIV-smittede av en befolkning på 1,6 millioner. Men likevel går hun foran og oppfordrer 
bibliotekmiljøene over hele verden til å støtte hjelpearbeidet og gjenreisningen, med et spesielt ansvar 
for å gjenopprette bibliotektjenestene så raskt som mulig. Fordi bibliotekene kan gi kunnskap, fellesskap, 
mening og håp. På samme måte engasjerer andre yrkesgrupper seg på tvers av nasjonale grenser.”

Fra Lars Egelands artikkel ”Flodbølgen i den globale landsbyen” i Tønsbergs Blad 11. januar 2005. 
Lars Egeland er avdelings-
direktør i informasjonsav-
delingen i ABM-utvikling og 
lokalpolitiker for SV i Tøns-
berg. 


