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Omorganisering, nedbemanning og 
ytringsfrihet

Først av alt: Takk for tilliten som nestleder! 
Siden vår særdeles gravide leder nedkom 
med ei lita jente like etter landsmøtet, så 
deler jeg nå ukene mine mellom BF og Gol 
bibliotek. 

Etter et par ukers arbeid i sekretariatet 
etter landsmøtet begynner jeg å se noen fel-
lesnevnere for noen av de sakene som vi får 
inn, og vi ser at lokale tillitsvalgte møter 
store utfordringer på sine arbeidsplasser. 
Deichman er inne i en omorganisering og 
har fått en mangelfull og lite fremtidsrettet 
bibliotekmelding i fanget, Tromsø bibli-
otek omorganiseres, Bærum kommune vil 
erstatte tre filialer med delvis drift av frivil-
lige, flere fylkesbibliotek er inne i endrings-
prosesser, osv. Dette stiller store og delvis 
nye krav til ansatte og tillitsvalgte.   

Som fagforening så startet vi opp i en 
periode hvor norsk økonomi var i oppgang, 
og vi kunne naturlig nok ha hovedfokus på 

lønn og skolering av tillitsvalgte. Det skal 
vi selvfølgelig fortsette å ha, men i tillegg 
melder det seg nå stadig flere problemstil-
linger rundt omorganisering og endring av 
arbeidsoppgaver på arbeidsplassene og/eller 
nedbemanning som følge av nedskjæringer 
og innsparinger. I kjølvannet av dette følger 
det en del usikkerhet rundt hva en som 
ansatt eller tillitsvalgt kan tillate seg å ytre 
i det offentlige rom. Jeg vil derfor gi noen 
generelle råd som en ”starthjelp”. I til-
legg ber jeg dere om å ta kontakt med oss 
så tidlig som mulig i prosessen når slike 
saker oppstår, slik at vi sammen kan prøve 
å finne strategier for å løse disse sakene på 
best mulig måte.

Det er ingen selvfølge (selv om det burde 
være det!) at arbeidsgiver bruker lov- og 
avtaleverk riktig, derfor er det viktig at 
en selv tar ansvar for å bruke dette slik 
det er ment å brukes. I saker som gjelder 
omstilling/nedbemanning så er det en del 
bestemmelser i lov- og avtaleverk som en 
bør kjenne, bl.a.:

• Arbeidsmiljølovens §12 Tilrettelegging 
av arbeidet, §24 Arbeidsmiljøutvalgets opp-
gaver og §60 Vern mot usaklig oppsigelse.

• Hovedavtalens §1-4 Omstilling og 
utvikling og §3-4 Arbeidsgivers plikter i 
forhold til tillitsvalgte.

Essensen av disse paragrafene er at 
ansatte og tillitsvalgte skal ha innflytelse 
og medbestemmelse. Dette innebærer at 
saker skal drøftes i forkant av avgjørelser 
som tas, enten de tas på administrativt 
eller politisk nivå. Da er det viktig at dere 
som BF-medlemmer er oppmerksomme 
og følger med på forslag som fremmes av 
ledelsen og som kan ha betydning for deres 
arbeidsoppgaver eller arbeidsforhold. For 
å sikre innflytelse er det en del ting en kan 
gjøre:

• Er du alene som BF-medlem på din 

arbeidsplass, så må du sørge for å gi melding 
til personalavd.om at du er tillitsvalgt. Da 
har du rett på bl.a. sakspapirer til AMU-
møter og du skal tas med på drøftingsmøter 
med ledelsen om ulike saker. Gi også mel-
ding til BF sentralt.

• Er dere flere BF-medlemmer, så sørg 
for å behandle saken på et medlemsmøte 
og skriv referat slik at de tillitsvalgte vet at 
de har støtte fra de ansatte! Bli enige om 
hvem som gjør hva og når, dvs å lage noen 
strategier for hvordan en vil drive påvir-
kningsarbeidet videre. Husk at en ofte må 
jobbe langs flere akser samtidig:

a) Følge og komme med innspill i saken 
etter hvert som den behandles.
b) Vurdere tiltak gjennom pressen og 
nærmiljø.
c) Påvirke politisk via alle mulige 
kanaler.

• Er du lokal tillitsvalgt så skal ledelsen 
drøfte endringer i arbeidsinnhold og ar-
beidsvilkår for BF-medlemmer med deg før 
det lages en sak! Hvis du ikke blir involvert 
på forhånd, så vis til avtaleverket og be 
om et møte hvor saken drøftes. Dette skal 
munne ut i en protokoll, her må teksten 
gjennomgås nøye, evt sammen med BF 
sentralt. 

• Alle saker som berører omstilling/
nedbemanning skal også drøftes i arbeids-
miljøutvalget. Der sitter det representan-
ter fra ledelsen og hovedtillitsvalgte, for 
eksempel er det vanlig at YS har minst en 
representant som skal representere alle 
YS-forbund. Sørg for å få en dialog med 
arbeidstakerrepresentantene og hovedver-
neombudet i forkant av AMU-møter om 
den saken du vil påvirke. Dersom slike saker 
ikke fremmes i AMU, så sjekk hvorfor og 
ta initiativ til at den fremmes. Vedtak fra 
AMU skal legges fram sammen med saken 
dersom den skal til politisk behandling.

Lederen har ordet

Det er ingen 
selv følge at 
arbeidsgiver 
bruker lov- og 
a v t a l e v e r k 
riktig, skriver 
Hanne Brun-
b o r g  i  s i n 
leder. I saker 
som g jelder 
omstilling og 
n e d b e m a n -
ning viser hun 

spesielt til arbeidsmiljøloven: §12 Tilrettelegging 
av arbeidet, §24 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver 
og §60 Vern mot usaklig oppsigelse. 
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liamsen Bugge (ny) og Vidar Kursetgjerde. 
Vararepresentant til landsstyret skal vere 
eit  av styremedlemmane. Delegatar til 
landsmøtet er: Leiar + 2 styremedlemmar. 
Vara: Varamedlemmane i lokalstyret.

Til landsmøte: Ingen spesielle saker å 
ta opp. Sentralstyret og administrasjonen 
gjer ein god jobb.

Lønnsforhandlingane 2004: Det var 
einigheit om å vidareføre forhandlings-
utvalet med medlemmane: Borghild Lien, 
Vidar Kursetgjerde, Anne Husøy og Grete 
Simonsen. I tillegg vart Jon Arne Buvarp 
valgt for å bistå medlemmane på Indre 
Nordmøre. Det sittande styret er og med-
lem av forhandlingsutvalet. 

Ein skal melde frå til styret dersom ein 
treng hjelp under dei lokale forhandlingane. 
I hovudsak må ein likevel rekne med å ta 
ansvar for seg sjølv. I enkelte kommunar er 
det vanskeleg å få bruke forhandlar utanfrå, 
både fysisk og pr. telefon.

Dei lokale forhandlingane sist haust 
førte til relativt bra lønnstillegg for dei 
kommunetilsette bibliotekarane. Men det 
er framleis ein god del etterslep å ta att i 
høve til andre grupper med tilsvarande 
utdanning og ansvar.

For dei fylkeskommunalt tilsette biblio-
tekarane, har det vore eit større problem å 
oppnå tillegg ved dei lokale forhandlingane. 

og kunne møte problemstillingene rundt 
omstilling og nedbemanning, så vil vi 
vurdere om det er kurs og opplæringstiltak 
som er aktuelle i tillegg til de vanlige til-
litsvalgtkursene.

Sammen er vi sterke! Vi har hatt stor 
nytte av samarbeidet med YS i disse sakene, 
og vi kan med stor fordel samarbeide mer 
med fagforeninger både i og utenfor YS 
også lokalt. 

Jon Arne Buvarp
Møtereferent

Årsmøte vart halde ved Alexandra Hotell i 
Molde torsdag 17. mars. 14 av lokallaget sine 
medlemmar møtte. Innkallinga og saklista 
vart godkjent. Leiaren Gro J. Sandvik Fegth  
vart valt til møteleiar og Jon Arne Buvarp 
til referent. 

Leiaren refererte årsmeldinga (styret 
si beretning for 2004) som vart godkjent 
utan merknader. Gudrun Refstrup refererte 
tala frå laget sitt rekneskap. Rekneskapet 
godkjent. Ei sak var kome inn til styret for 
handsaming på årsmøtet. Innsendaren 
reiste spørmål i samband med omorgani-
sering og rasjonalisering i kommunane som 
kan føre til nye rollar og arbeidsoppgåver 
utanom det reint faglege bibliotekarbeidet. 
Konklusjon etter noko debatt om saka, vart 
at ein rår til å ta kontakt med BF sentralt 
dersom ein slik situasjon oppstår.                                                                                       

Gro J. Sandvik Fegth vart gjenvalgt som 
leiar. Med seg i styret har ho Gudrun Ref-
strup (gjenvalgt) og Marianne Berge (ny). 
Varamedelemmer til styret er Borghild Lien 
og Vidar Kursetgjerde. Margrete Monge 
vart gjenvalgt som revisor. Valgkomite til 
neste årsmøte: Guri Asak Nilsen, Mari Wil-

Årsmøte i Møre og Romsdal BF

Det er viktig at en sørger for skriftlig 
dokumentasjon underveis i prosessen, slik 
at en kan dokumentere uenighet dersom 
saken for eksempel munner ut i oppsigel-
ser/omplasseringer. Det vil si at hvis det 
skrives referat eller protokoll fra møter der 
en deltar som representant fra BF, så må en 
være nøye og sjekke at BF’s synspunkter 
kommer fram og at det står på en slik måte 
at det ikke kan brukes mot en i ettertid.

Alle ansatte har rett til å ytre seg, 
også om saker som gjelder deres eget 
fagområde. Det er også helt greit å påvirke 

politisk. Dette er ivaretatt i Grunnlovens 
§100. Men det er en del hensyn å ta: Under-
skriv som privatperson, evt som tillitsvalgt 
for de du er tillitsvalgt for (hvis flertallet 
er enige). Ikke underskriv på vegne av 
institusjonen!

Ikke gi opp før saken er endelig ved-
tatt! 

Det er utfordrende og lærerikt å være 
tillitsvalgt for tida, og heldigvis har vi 
mange dyktige og godt skolerte tillitsvalgte. 
For å støtte opp om det tillitsvalgtarbeidet 
som gjøres rundt om på arbeidsplassene nå 

Hanne Brunborg
Fungerende forbundsleder



Gro J. Sandvik Fegth vart gjenvalgt som leiar i Møre 
og Romsdal BF. (Foto: Erling Bergan)

For å få til ei betring bør ein prøve å få til 
lønnssamtaler med rektor på den vidaregå-
ande skulen kor ein er tilsett og om mogleg 
knytte lønnskravet opp mot resultat av job-
ben ein gjer for skulen.  
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Søndag 6. mars 2005 ble det avholdt års-
møte i Nordland fylkeslag av Bibliotekar-
forbundet i Narvik bibliotek. 9 medlemmer 
møtte opp, styremedlemmene inkludert. 
Møtet var lagt til Narvik under den årlige 
Vinterfestuka med blant annet et flott lit-
teraturseminar – Ord i spor - hvor fokus i år 
var ”Litterære vandringer på Nordkalotten”. 
Spennende dager med forfatterne Katarina 
Kieri og Hanne Ørstavik, samt omtale av 
flere andre forfattere og tema fra det lit-
terære landskapet på Nordkalotten. 

Årsmeldinga viste medlemvekst fra 42 
til 44 medlemmer siste år. Av disse jobber 
22 i folkebibliotek og 16 i videregående sko-
ler. ”Vi har en stabil medlemsmasse, men 
det er likevel et stort vervingspotensialet 
i fylket, så alle medlemmer oppfordres 
til å tenke på verving når dere treffer nye 
kolleger”, heter det i årsmeldinga. Årsmel-
dinga forteller videre om tilfredshet med 
resultatet for de fylkeskommunalt ansatte 
i den siste lokale forhandlingsrunden. Det 

er få medlemmer i 
KS-avtalens kapittel  
4 på fylkesnivå, men 
det ble gjennomført 
gode forhandlinger. 
På kapittel 5-nivå fikk 
ikke alle kravene sine 
innfridd, men de fikk 
i år igjen uttelling 
for utdannelse, heter 
det.

Å r s m ø t e  go d-
kjente regnskap og 
revisjonsberetning. 
De tok opp noen av 
l a nd s m ø t e s a ke n e 
som sto i Biblioteka-
rens februarnummer. 
Under valget takket Tonje Farset Eliassen 
av som mangeårig sekretær for fylkeslaget. 
Hun gikk også av som forhandlingsleder 
og hovedtillitsvalgt. Styret hedret hennes 
innsats i lokallaget gjennom mange år. 
Etter årsmøtet har styret i Nordland BF 
denne sammensetningen: Merete Hassel 
(gjenvalg som leder), Richard Madsen (nytt 
styremedlem) og Jorunn Løding (gjenvalg), 
med Bjørg Ellingsen og Astri Fygle som 

Merete Hassel
Nordland BF

Årsmøte i Nordland BF

Det nye styret i Nordland BF. Fra venstre Jorunn 
Løding, Merete Hassel (leder) og Richard Madsen.  
(Foto: Nordland BF)

gjenvalgte varamedlemmer. Etter årsmø-
tet ble det valgt ny forhandlingsleder for 
de fylkeskommunalt ansatte. Ellen Karin 
Sandvold rykker opp fra bisitter til forhand-
lingsleder, og Åse Møller er ny bisitter.  

Det ble en forhandlingsløsning i årets 
tariffoppgjør for de statsansatte. YS 
Stat, UHO og LO Stat kom til enighet 
med staten om kvelden fredag 29. april, 
og fikk innfridd sitt krav om ett lønns-
trinn til alle. Alle ansatte i staten får ett 
lønnstrinn mer, minimum 4000 kroner. 
Det blir ikke satt av penger til lokale 
lønnsforhandlinger. Dette ble resultatet 
av årets statlige mellomoppgjør.

YS Stat, UHO og LO stat fortsatte det 
tariffpolitiske samarbeidet fra fjorårets 
hovedtariffoppgjør i årets mellomopp-
gjør. Trekløveret har nå oppnådd enighet 
med staten og forhandlingene er dermed 

avsluttet innen fristen. 
- Den økonomiske rammen i årets mel-

lomoppgjør satte grenser for hva det var 
mulig å oppnå. Vi har vært opptatt av å 
ha en god del penger på sentralt tillegg for 
å opprettholde det tariffsystemet vi har i 
dag. Vi er derfor rimelig godt fornøyd med 
resultatet, sier Arne Johannessen, UHO 
- stat, Morten Øye, LO stat og Tore Eugen 
Kvalheim, YS Stat i en felles kommentar.

– Resultatet er greit, det er det samme 
som er gitt i de øvrige sektorer i arbeidslivet, 
sier fungerende leder Hanne Brunborg i 
Bibliotekarforbundet i en kommentar. 

Bibliotekarforbundet har i sitt målpro-
gram for tariffpolitikken på statlig sektor 
at ”Den nåværende forhandlingsmodellen 
med sentrale lønnsforhandlinger og pott 
til lokale oppgjør beholdes”. Dette er i tråd 
med hva mange andre forbund i flere hoved-

sammenslutninger ønsker. Men i årets 
oppgjør ville en eventuell sum til lokale 
forhandlinger blitt for liten til at det var 
meningsfylt å sette i gang hele apparatet 
med lokale forhandlinger. Det er tross 
alt en økonomisk og mental belastning 
for de involverte å gjennomføre slike 
runder, så det bør være tilstrekkelig med 
penger i potten før man avtaler lokale 
forhandlinger. 

Selv om YS, LO og UHO kom til 
enighet med staten, var det en hoved-
sammenslutning som ikke gjorde det. 
Akademikerne valgte å bryte forhand-
lingene og må ta veien til Riksmeklings-
mannen. De fikk ingen støtte for sitt 
krav om at det var ledere og tillitsvalgte 
i den enkelte statlige virksomheten som 
skulle forhandle om mesteparten av årets 
lønnstillegg.  

Enighet i staten
Erling Bergan
Redaktør
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Ved 21-tiden tirsdag 26. april kom årets 
mellomoppgjør i kommunal sektor i havn. 
De ansatte i kommuner og fylkeskommuner 
(minus Oslo som er eget tariffområde) får 
et generelt tillegg i årslønna på 2000 kro-
ner, med virkning fra 1. mai 2005. Det vil 
si: Dette gjelder kun for de stillinger som 
hører til i kapittel 4 i tariffavtalen. For BF 
vil det si stillingene Bibliotekar, Bibliotekar 
I og Avdelingsleder bibliotek, samt Kon-
sulent og Saksbehandler. Øvrige stillinger 
som hører inn under kapittel 3 eller 5 får 
ikke det generelle tillegget, ettersom disse 
stillingene får lønna i sin helhet fastsatt 
gjennom forhandlinger lokalt i den enkelte 
kommune. 

Dette mellomoppgjøret har også gitt en 
heving av minstelønnssatsene for stillinger 
med krav om høgskoleutdanning, dvs. blant 
annet bibliotekarer. Etter 1. mai er laveste 
lønn ved 0 års annsienitet 260.900 kroner 
(opp 3000 kroner), ved 4 års annsienitet 
265.900 kroner (opp 3000 kroner), ved 8 
års annsienitet 270.900 kroner (opp 3000 
kroner), og ved 10 års annsienitet 293.000 
kroner (som før). 

For stillinger i kapittel 4 er forholdet 
mellom det generelle tillegget og heving av 
minstelønnssatsene å oppfatte slik: Lønna 
du har i april skal heves med 2000 kroner 
på årsbasis, men du skal uansett ikke tjene 
lavere enn minstelønnssatsen. 

- Vi har fått på plass en forhandlingsløs-
ning, og det bør vi være glade for, sier Biblio-
tekarforbundets fungerende leder Hanne 
Brunborg. Hun representerte BF i kom-
muneoppgjøret for første gang. - Resultatet 
i årets mellomoppgjør er akseptabelt for oss, 
gitt de rammene vi hadde på forhånd, sier 
hun. Kommunesektoren avtalte allerede 
i fjor tillegg som ble gitt fra 1. januar i år. 
Samlet gir dette en lønnsvekst på linje med 
det som er avtalt i privat sektor. Ramma har 
vært på ca. 3,45 %. Forhandlingsløsningen 
er nå akseptert av alle de fire hovedsam-
menslutningene, dvs. YS, UHO, LO og 
Akademikerne.

Partene er enige om at det forut for 
hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2006 er hen-
siktsmessig å kartlegge bruk av stillingsko-
der innenfor hovedtariffavtalens lønns- og 
forhandlingskapitler. Det nedsettes et part-
sammensatt utvalg som skal gjennomgå 
innplassering samt lønnsutviklingen for 
stillinger i HTA-kapitlene 3, 4 og 5. Frist 
for arbeidet er satt til 1.3.2006. 

Partene er opptatt av de utfordringer et 
internasjonalt marked og fri bevegelighet 
på arbeidsmarkedet og tjenestemarkedet 
medfører. Partene er derfor enige om å 
nedsette et utvalg som skal komme med 
eventuelle forslag som fremmer et mer 
seriøst arbeidsliv. - Et mer internasjonalt 
arbeidsmarked medfører utfordringer også 
for kommunesektoren og det er viktig å 
følge denne utviklingen, poengterer Gunn 
Olander. Hun er leder for YS-K, forhand-
lingssammenslutningen som BF deltar i på 
kommunal sektor.  

Kommuneoppgjøret i havn

BF-leder Hanne Brunborg synes årets for-
handlingsløsning i KS-sektoren er akseptabel.   
(Foto: Erling Bergan)

Tariffoppgjøret i NAVO Helse ble avslut-
tet klokka ett natt til torsdag 28. april. Det 
ga et tilsvarende resultat som i KS-sekto-
ren, med både generelt tillegg og heving 
av minstelønsssatsene.

Det er gitt et generelt tillegg til alle 
på 4000 kroner, med virkning fra 1. juli 
2005. Dette inkluderer tillegget på 1950 
kroner som er gitt i A-1 forhandlingene. 
Minstelønnsatsene justeres med 3.000 
kroner på alle nivåer unntatt på det 
høyeste, og er en del av det generelle 
tillegget. 

- Vi er tilfreds med at vi har kommet 

i mål med en forhandlingsløsning, sier BFs 
forhandler på NAVO-området, Thor Bjarne 
Stadshaug. Han representerer rundt 30 
medlemmer på denne sektoren, de fleste på 
sykehusbibliotek innen NAVO Helse. 

Dette mellomoppgjøret ga også som 
resultat at et utvalg skal starte arbeidet 
med å utrede alternative modeller for 
utvikling og anvendelse av fagpersoners 
kompetanse i helseforetakene. Et annet 
utvalg fortsetter å arbeide med forhold 
knyttet til pensjonsytelser. Dette innebærer 
at ansattes pensjonsforhold blir uendret i 
avtaleperioden.  

T h o r  B j a r n e 
Stadshaug har 
ført forhandling-
e n e  p å  N AV O 
H e l s e  f o r  B F s 
m e d l e m m e r . 
( F o t o :  E r l i n g 
Bergan)

Forhandlingsløsning i NAVO Helse

Erling Bergan
Redaktør
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Årsmøtet vart halde i Østfold fylkes-
bibliotek sine lokale i Fredrikstad, med 
22 medlemmer til stades. Styreleiar Anne 
Woje ønskte medlemmene velkomne. Inn-
kallinga vart godkjent, og Anne Woje og 
Stig Elvis Furset vart valde til møteleiar og 
referent. Nytt medlem, Lillian Salomonsen 
frå Moss Bibliotek, vart ønskt velkommen 
i BF sine rekker. 

Hovudtrekka i årsmeldinga vart gjen-
nomgått av Anne Woje. Ho peikte på høgare 
medlemsaktivitet som ei sak for det nye 
styret. Årsmeldinga vart godkjent. Kasserar 
Sidsel Gjermundsen gjekk gjennom dei 
ulike postane i rekneskapen. Rekneskap og 
revisjon vart godkjent. Det var ingen andre 
inkomne saker til årsmøtet. 

Valgkomitèens innstilling til nytt styre 
var: 
Leiar: Marianne Thorsen. Borg videregå-
ende skole. 
Kasserar: Sidsel Gjermundsen. Kalnes vi-
deregående skole.
Sekretær: Stig Elvis Furset. Rygge Bibliotek
Vara: Vibeke Stensvik Jensen. Greåker 
videregående skole. 

Vara: Anne Woje. Fredrikstad Bibliotek. 
Revisor: Hilde Garfeldt. Fredrikstad Bibli-
otek. 
Valgkomitèens innstilling vart valgt av 
årsmøtet. 

Styrets innstilling til ny valgkomitè var: 
Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek.
Ann-Kristin Olsen, Eidsberg bibliotek.
Tone Wallin Norenberg, St. Olav videregåa-
ende skole. 
Styrets innstilling vart valgt av årsmøtet. 

BF Østfold har tre delegatar til lands-
møtet. Årsmøtet valgte sittande styre som 
landsmøtedelegatar. Landsmøtedelega-
tane vart då: Marianne Thorsen, Sidsel 
Gjermundsen og Stig Elvis Furset. 

Til sist vart avtroppande formann 
Anne Woje, avtroppande styremedlem 
Else Norheim og avtroppande revisor Toril 
Buli takka for innsatsen. Sistnevnte hadde 
vore revisor like lenge som BF Østfold har 
eksistert, 10 år. 

Etter årsmøtet gjekk ein gjennom 
landsmøtesakene, kor Stig Elvis Furset 
særskilt gjorde greie for arbeidsgruppa for 
yrkesetikk sitt arbeid. 

BF-Østfold markerte med dette års-
møtet sitt 10-årjubileum. Forfattar Päivi 
Laakso underheldt på uforlikneleg vis, før 
det var tid for mat, drikke og lett drøs rundt 
bordet.  

Stig Elvis Furset
Rygge bibliotek 

Årsmøte i Østfold BF 9. mars 2005

Anne Woje (bildet) har vært leder av Østfold BF 
siden 1998. På årsmøtet i mars overlot hun roret til 
Marianne Thorsen. (Foto: Erling Bergan)

Forhandlingene i Oslo startet tirsdag 26. 
april, og kom i mål torsdag 28. april kl. 
22.30. Resultatet er et tillegg på lønnsta-
bellen  med 4000 kroner opp til og med 
lønnstrinn 30 (282.800 kroner) og et til-
legg på 1,4 % for lønnstrinn 31 til 80 (lønn 
over 282.800 kroner). Tilleggene gis med 
virkning fra 1. mai 2005. 

– Dette er et forhandlingsresultat vi 
kan akseptere, og vi er fornøyd med at vi 

fikk på plass en forhandlingsløsning i Oslo 
i år, sier Sveinung Berger. Tariffoppgjøret i 
år er et såkalt mellomoppgjør, dvs. forhand-
linger om tillegg o.l. midt i en avtaleperiode. 
Det er først neste vår at hele tariffavtalen 
igjen er forhandlingstema.

Partene i Oslo kommune er også enige 
om å nedsette et utvalg som skal følge 
internasjonaliseringen av arbeids- og 
tjenestemarkedet, og komme med forslag 

som fremmer et seriøst og velfungerende 
arbeidsliv. – De utfordringer som følger 
av et mer internasjonalt arbeidsmarked er 
i høyeste grad aktuelle i Oslo kommune, 
og det er viktig å følge utviklingen tett 
slik at alle arbeidstakere sikres ordnede 
lønns- og arbeidsforhold, understreker 
Sveinung Berger.  

Lønnsoppgjøret i Oslo i havn 
Ansatte i Oslo kommune med lønn opp til 282.800 får 4000 kroner i 
lønnsøkning. Ansatte med høyere lønn får et tillegg på 1,4 prosent. 
– Det innebærer at ansatte i Oslo kommune samlet sett får tilsvarende 
lønnsvekst som i kommunesektoren for øvrig, sier forhandlingsleder 
Sveinung Berger i YS-Kommune Oslo.
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4. april

Forbundsstyret var samlet til telefonmøte 
mandag 4. april. Det nærmet seg lands-
møte og det nærmet seg mellomoppgjør 
på de ulike tariffområdene. Mye å ta stil-
ling til. Det ble drøye to timer med luren 
mot øret.

Før fristen for å levere saker til behand-
ling på landsmøtet var passert, hadde det 
kommet inn en rekke forslag. Noen kunne 
sorteres over til behandling sammen med 
målprogram eller vedtekter, andre var 
egne saker. Uansett måtte styret vurdere 
innholdet i hvert forslag, lage sin endelige 
innstilling og bestemme i hvilken form 
dette skulle legges fram for landsmøtet. 
Mange av sakene var drøftet på foregående 
styremøte. Men en sak fra to medlemmer i 
Troms var ny. I den var det foreslått et til-
legg i målprogrammet, om at ”Kompetanse-

heving opparbeidet gjennom lang erfaring 
skal ha lønnsmessige konsekvenser på lik 
linje med begynnerlønn og videreutdan-
ning, og avdelingslederne i kapittel 5 skal 
være lønnsledende i forhold til kapittel 4”. 
Forbundsstyret støttet realiteten i forslaget, 
men avviste det likevel da man mente at det 
allerede var dekket opp i andre punkter i 
forslag til nytt målprogram.

Forbundsstyret behandlet tilleggsberet-
ning for perioden fra 17. januar til 15. april. 
Den legges fram for landsmøtet. Videre 
måtte styret ta stilling til hvordan man ville 
takle budsjettkonsekvensene dersom lands-
møtet ikke vedtar den foreslåtte kontingent-
justeringen, og også budsjettkonsekvensene 
dersom landsmøteperiodene forblir toårige. 
Det måtte foreligge alternative budsjettfor-
slag som tar høyde for kombinasjoner av 
disse. Styret besluttet at dette skulle gjøres 
ved saldering av den foreslåtte budsjettpos-
ten ”Prosjekt”.

Styret hadde en kort gjennomgang av 
de øvrige landsmøtesakene, slik de er lagt 
fram i Bibliotekaren 2/2005. Spesielt ble 
det dvelt ved kontrollkomiteens rapport, 

der de melder om en 
uoverenstemmelse 
i organisasjonen, 
i forbindelse med 
omorganiseringa 
i Oslo kommune. 
Styret drøftet hvor-
dan de på landsmø-
tet skulle besvare 
d e n n e  k r i t i s k e 
merknaden i kon-
t r o l l k o m i t e e n s 
rapport. Så kunne 
styret sjekke ut at 
de praktiske forbe-
redelsene til lands-
møtet var i rute.

De tre siste sa-
kene på forbunds-
s t y r e t s  a g e n d a 
denne dagen, gjaldt 
tariffoppgjøret. De 

registrerte først at det forelå inntektspo-
litisk policydokument fra YS. De vedtok 
krav til mellomoppgjøret i staten. Og til 
slutt ble de orientert om BFs bemannings-
plan for mellomoppgjøret, dvs. hvem som 
forhandler på hvilke områder. På statlig 
tariffområde er det Klaus Jøran Tollan, med 
Roger Dyrøy i konfliktutvalget. I Oslo kom-
mune er det Kari Lifjell og Stine Råden som 
forhandler, med Thor Bjarne Stadshaug som 
støttespiller. I KS-sektoren er det Hanne 
Brunborg som forhandler, med Olav Helge 
som støttespiller. I NAVO og HSH-HUK er 
det Thor Bjarne Stadshaug som forhandler. 
Det blir det nye forbundsstyret som må fatte 
vedtak om hvordan forhandlingene skal 
føres fortløpende. 

13. april

Dagen før landsmøteseminaret møttes 
forbundsstyret på Gardermoen for å ta de 
siste forberedelsene. Forbundsleder Monica 
Deildok nærmet seg termin i svangerskapet 
og kunne ikke være med på noen av møtene 
på Gardermoen i april. Nestleder Mona 
Magnussen – med hele to måneder igjen 
av sitt svangerskap - var derfor forbundets 
fungerende leder disse dagene. 

Første sak gjaldt forbundsstyrets forslag 
til konstituering av landsmøtet, dvs. hvem 
som skulle foreslås som møteledere, refe-
renter, redaksjonskomite, protokollkomite 
og tellekorps. Så var det en gjennomgang av 
alle små og store praktiske sider ved lands-
møtearrangementene. Og deretter en gjen-
nomgang av de enkelte landsmøtesakene 
og forbundstyrets håndtering av disse. De 
siste forberedelsene til landsmøteseminaret 
ble gjort, og til slutt drøftet forbundsstyret 
hovedinnholdet i en pressemelding som 
kunne sendes fra BF om landsmøtet etter 
at det var avholdt.

15. april

Umiddelbart etter landsmøtet trommet 
nyvalgt nestleder Hanne Brunborg sammen 

Styremøter i april
Vi valgte oss april til å ha landsmøte i BF. På forhånd trengtes et par 
styremøter til å forberede det hele. Og rett etter landsmøtet måtte 
det nyvalgte styret tre sammen for å komme i gang med jobbinga si. 

Hanne Brunborg er fungerende BF-leder mens Monica Deildok har seks  
måneders permisjon. (Foto: Erling Bergan)

Erling Bergan
Redaktør
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det nye forbundsstyret med varaer, for 
å fatte noen vedtak som de trengte å ha 
på plass helt fra starten. Selv om Monica 
Deildok ble gjenvalgt som forbundsleder, 
vil hun ha 6 måneders permisjon fra vervet 
etter fødselen. Hanne Brunborg vil være 
fungerende leder for BF i denne perioden. 

Ettersom landsmøtet stemte ned for-
slaget om å vedtektsfeste to nestledere, er 
det ingen som er valgt til å kunne tre inn 
i Hanne Brunborgs verv, hvis det skulle 
bli behov for det de neste seks månedene. 
Men det nye forbundsstyret bestemnte seg 
for hvem som skal sitte i arbeidsutvalget 
(AU). Ordinært er det leder, nesteleder og 
ett styremedlem. Nå ble Astrid Kilvik valgt 
som dette styremedlemmet, med Morten 
Haugen som 1. vara og Ritha Helland som 

– Her legger man altså opp til at frivillige 
skal utføre arbeidsoppgaver som normalt 
er lønnet, slik at man kan skyve ansatte 
ut i arbeidsledighet. Dette er uansvarlig 
av Bærum kommunestyre, sier YS-leder 
Randi Bjørgen.

I høst sluttet Bærum kommunestyre seg 
til rådmannens innstilling som bl.a. lyder: 
”Velforeninger og andre interessefellesskap 
inviteres til samarbeid med sikte på å få 
frem ordninger som gir endret/redusert 
tilbud, innenfor den økonomiske rammen 
kommunestyret har lagt til grunn:”

- La meg først si at jeg har stor respekt 
for alt frivillig arbeid som utføres. Sam-
funnet vårt er på mange måter avhengig 
av det. Vedtaket i Bærum kommunestyre 
er imidlertid prinsipielt viktig og vanske-
lig. Konsekvensen av vedtaket er faktisk 
at arbeidsgiver forsøker å få frivillige til å 
påta seg oppgaver som normalt utføres av 
vanlige arbeidstakere. Spørsmålet er om 
det er en utvikling vi ønsker, sier YS-leder 
Randi Bjørgen: - Vi ser at store frivillige 
organisasjoner som eksempelvis Røde Kors 
og Kirkens Bymisjon, er tydelige på hvilke 
oppgaver de kan påta seg og hvilke oppgaver 

som skal utføres i et ordinært arbeidsgiver/
arbeidstakerforhold. Den vilkårlighet som 
kommunestyrets vedtak legger opp til, kan 
derimot lede til at arbeidstakere presses 
ut i ledighet. Det innebærer for øvrig også 
en ledighetskostnad for kommunen, som 
rådmannen tydeligvis har valgt å se bort 
fra. Dette er uansvarlig.

Leder i Bibliotekarforbundet Hanne 
Brunborg, understreker at det er prinsipielt 
uholdbart at frivillig arbeid skal erstatte et 
kommunalt tjenestetilbud. 

- I denne konkrete saken har man ikke 
konkludert endelig, og det er derfor håp om 
at kommunestyret vil snu når de blir klar 
over realitetene i saken. Jeg velger å oppfatte 
at kommunestyret har fattet sitt første ved-
tak ut i fra gode intensjoner. Like fullt er de 
åpenbare konsekvensene av en slik karakter 
at jeg er forundret over at kommunestyret 
ikke har tatt seg bryet med å få en reaksjon 
fra arbeidstakerne som blir direkte berørt 
av dette. De er ikke hørt i denne prosessen, 
sier Brunborg: - Vi har medlemmer som på 
bakgrunn av denne saken, nå begynner å 
stille spørsmål ved om vi står overfor et nytt 
arbeidsgiverregime. Betyr dette at vi frem-

over må være forberedt på at arbeidsgivere, i 
dette tilfellet politikere, vil saldere stramme 
budsjetter ved å la frivillige jobbe gratis på 
bekostning av vanlige arbeidstakere som 
støtes ut i ledighet?  Det er en utvikling jeg 
tar kraftig avstand fra.  

Kommunestyret i Bærum er uklare på hvor grensa 
går mellom frivillig innsats og lønnet arbeid for 
bibliotekfilialene i Eiksmarka, Høvik og Rykkin. Ho-
vedbiblioteket på Bekkestua (bildet) skal fremdeles 
drives profesjonelt. (Foto: Erling Bergan)

2. vara til AU. Dermed vil arbeidsutvalget 
de første seks månedene består av Hanne 
Brunborg, Astrid Kilvik og Morten Hau-
gen. 

Økonomiutvalget (ØU) er et viktig og 
nyttig organ i BF. Tradisjonen tro vedtok det 
nye styret at ØU skal bestå av AU pluss et 
eksternt medlem. Her ble det en ny periode 
for Randi Rønningen, noe det er grunn til 
å være glade for. Hennes bakgrunn som 
BF-leder i seks år, i tillegg til hennes tunge 
yrkeserfaring på ledernivå, gjør henne til 
en viktig deltaker i håndteringen av BFs 
økonomi.

Det nye styret måtte også fatte vedtak 
om hvilke prosedyrer BF-ledelsen skal følge 
gjennom mellomoppgjøret i april/mai. Her 
delegerte de til AU å utforme og følge opp 

BFs krav, og bistå forbundets sentrale for-
handlere underveis i forhandlingene. 

En viktig sak for et hvert nyvalgt organ 
er å vedta en møteplan. Så også for vårt 
nye forbundsstyre. Fram til sommeren 
bestemte de seg for styremøte 9. mai og 
styreseminar 16.-18. juni. Etter sommeren 
blir det styremøter 29. august, 10. oktober, 
8. november og 5. desember. Og 7. novem-
ber blir det landsstyremøte. 

Til slutt ble forslag til pressemelding 
presentert for styremedlemmene. Etter en 
kommentarrunde ble det gitt grønt lys for å 
sende denne ut. Initiativet til at pressemel-
dinga ble til, kom fra nyvalgt styremedlem 
Morten Haugen. Et signal om at det nye 
styret vil kreve mer synlighet fra BF?  

Tvilsom frivillighet i Bærum
I høst fattet Bærum kommunestyre vedtak om at folke-
bibliotekets filialer i Eiksmarka, Høvik og Rykkin i nåværende 
form skal legges ned. Rådmannen foreslår at frivillige overtar 
driften. Slik skal kommunen sparer penger. 
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Kristin Storvig
Fylkesbiblioteksjef
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek

På et ekstraordinært representantskaps-
møte og samlingsmøte 25. april ble det 
vedtatt at Unio skal være navnet på ho-
vedorganisasjonen etter at Norsk Forsker-
forbund og Den norske presteforening går 
sammen med UHO-forbundene. Navnet, 
som betyr ”forene”, markerer en reorga-
nisering av UHO og starten på et nytt og 
utvidet fellesskap. 

- Vi har tydelige fellesinteresser og har 
i dag vedtatt en politisk plattform for Unio. 
Dette gir oss en enda sterkere posisjon, 
både i tariffpolitikken og i påvirkningen 
av samfunn og arbeidsliv, sa UHO-leder 
Anders Folkestad eter samlingsmøtet. På 
møtet ble han valgt som leder på heltid i 
Unio fram til 2007. Bente G. H. Slaatten, 
leder av Norsk Sykepleierforbund, ble i til-

legg valgt som nestleder. Unio vil formelt 
være i funksjon fra 1. juli. 

Unio vil få i overkant av 255.000 med-
lemmer, fordelt på ni medlemsforbund: 
Utdanningsforbundet (136.000 medlem-
mer), Norsk Sykepleierforbund (77.000), 
Forskerforbundet (14.600), Politiets Felles-
forbund (11.000), Norsk Fysioterapeutfor-
bund (8.250), Norsk Ergoterapeutforbund 
(2.900), Presteforeningen (2.500), Univer-
sitet- og Høyskoleutdannedes Forbund 
(2.100) og Det Norske Diakonforbund (500 
medlemmer).  

Anders Folkestad var leder for UHO, og fortsetter 
som leder etter utvidelsen til Unio. 

Hovedorganisasjonen Unio etablert

Prosjektidéen ”Namdalsbibliotekene: 
Samarbeid for bedre kvalitet og tilgjen-
gelighet” tar utgangspunkt i behovet for 
bibliotekutvikling i Indre Namdal, Ytre 

Namdal og Midtre Namdal, og er utviklet 
i et partnerskap mellom de 14 kommunene 
som regionene omfatter, ABM-utvikling og 
Nord-Trøndelag fylkeskommune. Prosjek-
tet er toårig og starter 1. juni 2005.

Initiativet til prosjektet kom fra Nams-
skogan kommune, mens prosjektideen er 
videreutviklet i samspill mellom bibliote-
kene i Indre og Ytre Namdal. Bibliotekene 
i Midtre Namdal har sluttet seg til ideen. 
ABM-utvikling har kommet med innspill 
underveis og fylkesbiblioteket har fungert 
som tilrettelegger i utarbeidelsen av pro-
sjektbeskrivelsen. 

Prosjektets hovedmål er i følge prosjekt-
beskrivelsen ”å utvikle bedre bibliotektje-
nester i Namdals-kommunene, gjennom 
interkommunalt samarbeid og bedre res-
sursutnyttelse til beste for brukerne. Et 
hovedelement i prosjektet er utvikling av en 
samordnet bibliotekplan for hele Namdal. I 
denne inngår delplaner for Indre Namdal, 
Ytre Namdal og Midtre Namdal”.

Prosjektet omfatter både langsiktig 
planlegging og utprøving av konkrete til-
tak. Utvikling av ny regional infrastruktur 

knyttet til IKT og kompetanse er sentralt, 
og vil gi konkrete resultater som delvis vil 
kunne videreføres etter prosjektperioden, 
og delvis danne basis for planlegging av 
framtidig bibliotektilbud. Det skal blant 
annet prøves ut en ny ordning med regio-
nale bibliotek-koordinatorer og en form for 
solidarisk kompetanseutveksling. Erfarin-
gene i prosjektet skal brukes i arbeidet med 
den nasjonale bibliotekutredningen.

Prosjektet legger opp til et intensivt 
utviklingsarbeid som krever partnerskap 
mellom kommunalt, fylkeskommunalt og 
statlig nivå. De viktigste argumentene for 
dette knytter seg til samfunnsutviklingen 
generelt, med økende behov for tilgjen-
geliggjøring av relevant, kvalitetsikret 
digital informasjon, lokale møteplasser og 
læringsarenaer i en stadig mer komplisert 
hverdag.  

Samarbeid i Namdalen
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Da Bibliotekiarforbundet startet sin virk-
somhet i 1993, nærmest med to tomme 
hender, ble opplysninger om medlemmene 
registrert i et hjemmelagd system på le-
derens PC. Dette fungerte greit helt fram 
til 1999, da medlemssystemet OrgSys ble 
anskaffet. Dette var relativt kostbart, både 
i innkjøp og i årlige driftsutgifter. Og erfa-
ringene ble heller ikke så gode, viste det seg. 
I 2003 gikk vi derfor over til en lokal tilpas-
ning av FileMaker. Dette er en standard 
database-programvare, uten årlige drifts-
utgifter. Erfaringene med denne løsningene 
har vist seg å være gode, ikke minst fordi 

konsulent Eva Trønnes i BF-sekretariatet 
har kompetanse i grunnleggende bruk av 
systemet. 

I fjor begynte vi å diskutere mulig-
hetene for videreutvikling av medlems-
systemet. Spesielt bruken av informasjon 
om medlemmenes lønnsforhold til å lage 
sannferdig lønnsstatistikk lå bak ønsket 
om å forbedre rutinene for oppdateringen 
av medlemsopplysninger. Vi diskuterte en 
”Min side”-inngang for medlemmene til å 
kunne se og rette på opplysninger om seg 
selv. Sist sommer tok vi kontakt med fir-
maene SystemConsult og FMHosting, og 
dette førte til en avtale om å utvikle en slik 
løsning. Høsten og vinteren har gått med 
til å presisere kravspesifikasjoner og prøve 
ut testversjoner. 

I april avsluttet vi lokal drift av med-

lemssystemet, og overførte basen til FM-
Hostings web-server. Vi bruker fremdeles 
FileMaker, men jobber mot basen over 
internett. Etter en kort test-periode, kunne 
vi 27. april slå fast at systemet var klart for 
allmenn bruk av medlemmene. Oppfor-
dringen går derfor ut til alle medlemmer: 
Sjekk opplysningene om deg selv i BFs 
medlemsbase, og rett opp det som er feil. 
Dette gjør du hver gang noe endrer seg: Ny 
adresse? Ny arbeidsplass? Nytt mobilnum-
mer? Ny lønn? Ny stillingsprosent?

- Når medlemmene sender inn endrin-
ger i opplysninger om seg selv på denne 
måten, havner de i et såkalt ”venteregister”. 
BFs sekretariat sjekker manuelt hver enkelt 
opplysning for å luke ut åpenbare misfor-
ståelser og feilskrivinger. Dette blir gjort 
daglig, så fremt det ikke er sykdom, ferie 
eller annet fravær i BFs sekretariat, forteller 
konsulent Eva Trønnes. 

Medlemmene finner lenken til med-
lemsregisteret fra BFs nettsider. En grønn 
knapp på høyre side heter ”Oppdatering av 
medlemsregisteret”. Du føres da til innlog-
gingsbildet. Der avkreves du medlemsnum-
mer og fødselsdato. Medlemsnummer står 
på adresseetiketten bak på Bibliotekaren.

Hvordan medlemssystemets data kan 
brukes til å utvikle lønnsstatstikken, det er 
ikke behandlet i denne omgang. Hensikten 
med dette prosjektet har bare vært å gi 
medlemmene bedre muligheter til å opp-
datere egne opplysninger i medlemsbasen, 
og gjennom det å få forbedret kvaliteten på 
medlemsbasen.  

Tekst & foto
Erling Bergan

Se hva vi har på deg!
Nå kan BFs medlemmer sjekke og oppdatere opplysningene om 
seg selv i medlemssystemet. Dermed vil forbundets kunnskap om 
bibliotekarers lønnsforhold kunne bli vesentlig bedre. 

Konsulent Eva Trønnes i BFs sekretariat har det daglige ansvaret for forbundets medlemsregister. Nå kan 
medlemmene se hva som ligger inne om seg selv og foreta nødvendige rettinger. 
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Dermed var problemstillingen på bordet: 
Hvilke muligheter har denne kompetan-
sen, både i og utenfor bibliotekrommet? 
– Vi får mange bibliotekariske profiler. Det 
stilles krav om at fagforeningen gjenspeiler 
medlemmenes faglighet. BF må åpne viften 
mer for hvem bibliotekarene er. I stedet for 
å lure på hvorfor vi ikke er like, må vi favne 
forskjelligheten, sa Pernille Drost, som 
anbefalte hyppigere jobbskifter og BF-tiltak 
som bidro til å gjøre dette på en god måte.  
– Vi må være markante. Vi må oversette 
vår kompetanse så den blir forståelig for 
folk utenfor faget. Vi må selge oss selv, sa 
hun avslutningsvis.

I panelet som skulle følge opp etter 
Pernille Drost, var forbundsstyremedlem 
Hanne Brunborg først ute. Hun tok ut-
gangspunkt i at bibliotekarene for tiden 
opplever et nedadgående arbeidsmarked i 
offentlig og privat sektor samtidig, noe som 
er nytt og problematisk for oss. Stillinger 
i det offentlige er ikke sikre lenger. Det er 
mye som kan gjøres for å styrke vår posisjon 
i det offentlige, blant annet når det gjelder 
krav om å få bibliotekarkompetanse inn i 
alle skoleslag og når det gjelder lovspørsmål 
på folkebiblioteksektoren. Men vi må også 
jobbe med utvidelse av arbeidsmarkedet. 

Til det trenger BF kunnskap: Hvor mange 
bibliotekarer er vi, hvor er vi, hvordan er 
alderssammensetningen, hvor er det behov 
for bibliotekarers kompetanse, hvor kan det 
bli framtidige jobber? Og hvordan kan BF 
best ivareta medlemmene i denne situasjo-
nen? Hanne Brunborg viste at BF tar dette 
på alvor: – Vi forslår et prosjekt for å følge 
opp dette under budsjettbehandlingen på 
landsmøtet i morgen sa hun, og inviterte 
til samarbeid med blant annet bibliotekar-
utdanningen ved Høgskolen i Oslo.

Da passet det bra at neste paneldeltaker 
var studieleder Liv Gjestrum fra nettopp 
denne utdanningen. Hun orienterte om 
endringene som har kommet i bibliotekar-
utdanningen de siste årene, som del av den 
såkalte Kvalitetsreformen i høyere utdan-
ning. Hun fortalte videre at de fra neste år 
skal legge om på 3. studiår. - De to første 
skal være en bred felles teoretisk bakgrunn. 
Det tredje skal være spesialisert, med mer 
fordypning, sa hun, og viste til at dagens 
ordning hvor tredjeårs studentene kan 
plukke biter fra en lang liste med emner, blir 
erstattet med fire emneområder: Biblioteket 
som læringsarena, Utforming av nettsteder, 
Litteratur og Arkivistikk. Hun fortalte også 
om to viktige diskusjoner som foregår på 
bibliotekarutdanninga: Motsetningen 
mellom akademisering og håndtverks-
utdanning, og motsetningen mellom å være 
spesifikt retta mot utdanningsfeltet eller å 
være en samlet faglig fellesnevner. 

Trond Minken, biblioteksjef i Lilleham-
mer og leder i NBFs nye spesialgruppe 
for folkebibliotekpolitikk, fulgte opp med 
inntrykk fra hverdagen som biblioteksjef. 
– Rollen blir mer og mer strategisk og admi-
nistrativ, sa han, og dvelte litt ved hva som 
er suksesskriterier for folkebibliotek. Han 
siterte biblioteksjef Svein Bendik Hansen i 
Rygge bibliotek: - Det er ikke de flinke som 
scorer, det er de smarte. Minken ville også 
vurdere kvotering av menn i bibliotek: - Min 
erfaring er at det er psykososialt heldig. 
Dessuten skjer det mer, der det er menn, 
sa han lett provokatorisk. 

Trond Minken har lenge vært kjent som 
en tilhenger av ”fagbibliotek og folkebiblio-
tek hånd i hånd”. Faglig sett må biblioteka-
rene tenke på tvers. Men han hevdet også at 
folkebibliotek på sett og vis er kjernen i hele 
bransjen, noe vi alle er avhengige av: - Folke-
bibliotekene må videreutvikles, det er kjer-
nen. Folkebibliotek er et dannelsesprosjekt, 
et politisk prosjekt. Hvis dette salderes bort, 
vil hele yrket forvitre, sa han.

Debatten etterpå viste at både innle-
der og panel hadde fristet folks tanker i 
mange retninger. Noen ville utfordre Liv 
Gjestrum på hvordan bibliotekarutdan-
ninga markedsførte seg. – Hvilken kunn-
skap har de som begynner på studiet om 
bibliotekarrollen, når en som stryker tredje 
gang i IKT, fremdeles tror de kan gjøre en 
jobb i bibliotek. Og Liv Gjestrum kunne 
ikke annet enn vedgå at en del nok begyn-

Landsmøteseminaret ”Hva er en bibliotekar?”

Vi må selge vår kompetanse

- Vi har hatt en diskusjon om bibliotekarenes faglighet i ti år nå i Dan-
mark. Vi må fortsette å holde temaet varmt. Den tradisjonelle bibliotekar-
rollen er død. Vi må snakke om bibliotekaren, ikke om biblioteket. Den 
faglige identiteten ligger i kompetansen, ikke i rommet, sa den danske 
BF-lederen Pernille Drost da norske BF holdt seminar på Gardermoen 14. 
april, dagen før sitt landsmøte.

Tekst & foto
Erling Bergan
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ner på feil grunnlag. – Bibliotekarer må 
vise tydeligere hva vi gjør i ulike jobber, sa 
forbundsstyremedlem Ritha Helland, og 
etterlyste mer kunnskap om markedsføring 
og lobbyvirksomhet. 

Meret Hassel fra Nordland BF po-
engterte at det er en fordel at vi har fått 
bibliotekarutdanninga i Tromsø. – Vi 
trenger variasjon, sa hun, og penset også 
over på hvor viktig det er å få bort mytene 
vi sliter med. Marit Andersen Somby, 
bibliotekarstudent ved Universitetet i 
Tromsø, hevdet at det er vi selv som holder 
bibliotekarmytene i live. – Når vi møtes er 
det vi som snakker om dette. Jeg tror ikke 
bibliotekarmytene er så levende blant folk 
flest. Vi må synliggjøre hva vi kan og hva vi 
vil, ikke hva vi var, sa hun. 

I rettferdighetens navn må sies at mange 
gode og tankevekkende innlegg ikke er 
nevnt her. Til gjengjeld ble det meste av 
debatten brukt til å sette fyr på gruppear-
beidet etterpå, der formålet var å relatere 
seminardebatten til landsmøtets behand-
ling av målprogram dagen etter.  

- Folkebibliotek er et dannelsesprosjekt, et politisk prosjekt. Hvis dette salderes bort, vil hele yrket forvitre, 
sa Trond Minken, biblioteksjef i Lillehammer og leder i NBFs nye spesialgruppe for folkebibliotekpolitikk. 

240 personer hadde bibliotekstudiet ved 
Høgskolen i Oslo som førsteprioritet ved 
årets samordna opptak. Det er nøyaktig 
på samme nivå som sist år. I årets opp-
tak må man se søking til bibliotek- og 
informasjonsvitenskap som summen av 
to elementer: bachelorstudiet på 3 år og 
årsstudium på 1 år. Det siste er nå, for 
første gang, skilt ut som egen kategori. 
Men innholdet i årsstudiet er identisk 
med første året i bachelorstudiet. Samlet 
antall søkere som har studiet med på 
sine prioteringslister, altså ikke bare som 
førstevalg, er 935. 

Selv om bibliotekstudiet har holdt 
stillingen, er fremdeles nivået noe lavere 
enn for årene 2003 og 2002, men høyere 
enn for 2001. Til masterstudet er det i 
år 34 som søker, noe som er rekord for 
dette tilbudet. For Arkiv og dokument-
behandling, også dette et tilbud ved 
Vdeling for journalistikk, bibliotek- og 
informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo, 

er det 85 primærsøkere. I fjor var det 57 
søker på samme tid.

Rundt 96.000 har søkt om opptak til 
høyere grunnutdanning gjennom Sam-
orda opptak. Dette er en svak økning på 
2 % i forhold til 2004. Alle universitetene 
har framgang. Journalist-, teologi- og 
musikkutdanningene har størst framgang 
i årets opptak. Allmennlærerutdanning 
har i år har en tilbakegang på 11,6 %. 

I mange år har bibliotekstudiet, 
bachelor og årsstudium under ett, hatt 
130 studieplasser. Men nå har Høgskolen i 
Oslo, på linje med høgskoler og universitet 
over hele landet, fått pålegg fra Utdan-
nings- og forskningsdepartementet om 
kutt i antall studieplasser. Totalt skal 4000 
studieplasser fjernes fra sektoren. Høg-
skolen i Oslo skal kutte 260 studieplasser. 
Etter det Bibliotekaren kjenner til foreslår 
skolens administrasjon kutt av 30 plasser 
på bibliotekarstudiet – på hvert årskull. 
Dette blir gjort selv om bibliotekutdan-
ninga for høgskolen produserer mange 
studiepoeng og går med stort overskudd. 
Det ser ut til at lærer- og  sykepleierut-
danningene skal prioriteres, i tråd med 
føringer fra departementet.  

God søkning, men 
færre studieplasser i Oslo

Studieleder Liv Gjestrum og dekan Øyvind Frisvold 
kan registrere stabile søkertall, men fare for kutt 
i antall studieplasser på bibliotekarutdanninga 
i Oslo.
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I landsmøtesalen var en person spesielt 
savnet. Forbundsleder Monica Deildok var 
høygravid og fødte en nydelig liten jente 
dagen etter. Det må kalles lovlig forfall. Til 
stede var derimot nestleder Mona Mag-
nussen, også hun gravid. Det ble hennes 
lodd å være dagens forbundsleder og ønske 
velkommen til de 52 stemmeberettigede de-
legater, samt inviterte gjester, styremedlem-
mer og ansatte i sekretariatet. Totalt var det 
69 mennesker som bidro til at landsmøtet 
kom i havn. 

- Bibliotekarforbundet ble etablert for 
12 år siden for at vi som yrkesgruppe selv 
skulle ta grep om våre lønns- og arbeids-
forhold. Det har vi i stor grad lykkes med, 
ikke minst ved å være aktive deltakere i en 
hovedorganisasjon. De siste fire årene har 
vi vært med i YS, og samarbeidet godt med 
de ulike aktørene der. For oss er det derfor 
naturlig å be YS-leder Randi Bjørgen hilse 
landsmøtet vårt, sa Mona Magnussen helt 
i starten. 

Og Randi Bjørgen kvitterte med en 
tydelig markering av hovedorganisasjo-
nens styreke som partipolitisk uavhengig. 
For hun hadde registrert LO-lederens 
inntreden i Arbeiderpartiets sentralstyre, 
og var bekymret for om en eventuell ny 
statsminister Stoltenberg vil snakke likt 
med alle hovedorganisasjoner, eller om LO 
vil komme i en særstilling. – Vi forventer å 
bli behandlet med respekt, og vi forventer 
å bli lytta til, sa Bjørgen, som viste til at an-
delen Ap-velgere er omtrent lik i YS og LO. 
Hun var ellers innom YS sitt engasjement 
i valgkampen, innspurten i pensjonsrefor-
men, forlenging av IA-avtalen og endringer 
i arbeidsmiljøloven, før hun ønsket BF lykke 
til med landsmøtet.

Landsmøtet ble konstituert med Randi 
Rønningen og Kristin Østerholt som møte-
ledere, en rolle de er vel kjent med fra tidli-
gere landsmøter. Innkalling og dagsorden 
ble godkjent, og innkomne saker ble sortert 
på plass der de hørte hjemme i saklista. 
Og dermed kunne Mona Magnussen gå 
på talerstolen igjen, for å legge fram for-
bundsstyrets beretning. Den var, sammen 
med de andre landsmøtesakene,  trykket i 
Bibliotekaren 2/2005. Det nye var en til-

leggsberetning for perioden 17. januar til 15. 
april 2005, der hun fokuserte på utvikling 
av web-basert medlemssystem, planleg-
ging av deltakelse på IFLA-konferansen 
i august, innspill til bibliotekutredninga, 
kompetansegivende tillitsvalgtkurs og 
oppstarten til mellomoppgjøret. Verken 
hovedberetninga eller tillegsberetninga 
førte til noen debatt.

Regnskapene for 2003 og 2004 var tryk-
ket i Bibliotekaren 2/2005, mens revisjons-
beretningene ble delt ut på landsmøtet. 
Forbundsstyremedlem Hanne Brunborg 
redegjorde for regnskapene, og konkluderte 
med at BF har en sunn og god økonomi. 
Eneste innlegg til saken kom fra Morten 
Haugen, som sa seg enig i at regnskapene 
vitnet om god drift, men lurte på hva for-
bundsstyret anså som de største bekym-
ringene fremover. Hanne Brunborg svarte 
at det uten tvil var advokathonorarene. 
– Får vi fortsatt trykk på saker som gjelder 
omstilling og trussel mot arbeidsplasser, så 
vil det belaste oss mye. Vi vurderer andre 
former for juridisk bistand, for å kunne 
gjøre dette arbeidet rimeligere, sa hun. Etter 
dette ble regnskapene godkjent.

Kontrollkomitéens rapport ble kort 
kommentert av komiteens leder Trond 
Minken. 

Mona Magnussen kommenterte avsnitt 
7 i rapporten, der komiteen hadde meldt 
om en uoverenstemmelse i organisasjo-
nen. Saken gjaldt spørsmålet om sentral 
eller lokal deltakelse i omstillingsproses-
sen for den nye kultur- og idrettsetaten i 
Oslo kommune. Dette er nå tatt tak i av 
BF sentralt, slik at lokal representasjon nå 
er på på plass. Trond Minken repliserte at 

Tekst & foto
Erling Bergan

Landsmøte med viktige vedtak

Bibliotekarforbundet avholdt sitt sjette landsmøte på Gardermoen 15. april 
2005. Dagen før var det landsmøteseminar med tittelen ”Hva er en biblio-
tekar? - arbeidsmarked og kompetansebehov i framtida.” De to dagene ble 
preget av gode diskusjoner, viktige vedtak og trivelig stemning. Forbundet 
har et godt grunnlag for den kommende treårsperioden.

YS-leder Randi Bjørgen ga i sin hilsning til BF-
landsmøtet uttrykk for bekymring for hvordan 
en ny regjering skulle ivareta lik behandling av 
hovedorganisasjonene, etter at LO-lederen nå er 
innvalgt i Arbeiderpartiets sentralstyre. 
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kontrollkomiteen er tilfreds med forbunds-
styrets behandling av saken.

Forbundsstyret hadde fremmet forslag 
om justering av medlemskontingentens 
maksimumsbeløp, fra 320 kroner til 360 
kroner pr måned. Minimumsbeløpet ble 
ikke foreslått endret, og det ble heller ikke 
prosentsatsen. Forbundsstyremedlem Ritha 
Helland redegjorde for forslaget, som deret-
ter ble enstemmig vedtatt uten at noen følte 
behov for å ta ordet.

En liten debatt ble det derimot da 
yrkesetikken ble behandlet. Det skulle 
bare mangle ettersom dette ville være et 
gjennombrudd i arbeidet med yrkesetikk i 
vår bransje. Forslagene var utarbeidd av en 
arbeidsgruppe, som Stig Elvis Furset repre-
senterte da han gikk gjennom hovedpunk-
tene i forslaget til yrkesetiske normer og 
vedtektsregulering av yrkesetisk råd. – Det 

er ikke Moses 
s i n e  s t e i n -
tavler vi har 
foran oss, der-
for foreslås det 
et yrkesetisk 
råd til å følge 
opp. Dette er 
ikke en reise 

til Jerusalem eller Mekka, men et arbeid vi 
kontinuerlig må holde på med, sa han. 

Ingeborg Motzfeldt fra Oslo/Akershus 
BF minnet om forslaget til yrkesetiske regler 
som var oppe på NBFs landsmøte i 1990, 
og som hun bidro til at ikke ble vedtatt den 
gang. – Jeg har ikke noe imot de foreslåtte 
normene nå, men – tja – jeg føler som i 
1990, at dette handler om å markere seg 
som profesjon, sa hun, og presiserte at 
normene egentlig burde gjelde bibliotekarer 
som jobber i bibliotek, ikke bibliotekarer 
generelt. Til dette repliserte Hanne Fos-
heim fra Hordaland BF at hun jobber ikke 
i et vanlig bibliotek, men ser at normene 
kan være nyttige for henne også. Ingeborg 
Motzfeldt tok opp et annet poeng, at kravet 
om konfidensiell behandling av brukerne 
kan være vanskeligere i et fagbibliotek enn 
et folkebibliotek. Roger Dyrøy (vara til 

forbundsstyret) svarte at det ikke var noe 
problem i fagbiblioteket der han jobber. 

Morten Haugen mente at dette er en 
kjempesak, og tok sats: – Denne saken 
viser at det er BF som setter premissene 
for bibliotekvirksomheten i framtida, ikke 
NBF, ABM-utvikling eller KS, hevdet han. 
Dette tok ikke landsmøtet stilling til, men 
de yrkesetiske normene og vedtektsregu-
leringa av et yrkesetisk råd ble alt sammen 
enstemmig vedtatt. Et formidabelt resultat, 
sett i lys av yrkesetikkens brokete historie 
i bransjen.

En innkommen sak fra Oslo/Akershus 
BF ble også enstemmig vedtatt: ”Bibliote-
karforbundet skal ta initiativ til analyse og 
evaluering av kombinasjonsbibliotekene 
i Norge i den hensikt å samle positive og 
negative erfaringer til bruk for videre ut-
vikling av denne bibliotektypen og faglig 
oppdatering for bibliotekarer som har sitt 
virke i slike bibliotek”. Den årvåkne leser vil 
kjenne igjen initiativet fra skolebibliotekar 
Liv Evjus innlegg i Bibliotekarens mars-
nummer. 

Et forslag som definitivt ikke ble en-
stemmig applaudert, kom fra Vestfold BF: 
”Mange bibliotekarer leser mye på fritiden 
for å holde seg oppdatert innen skjønn-
litteratur for barn og voksne. I folke- og 
skolebibliotek forventes det at biblioteka-
rene har litteraturkunnskap. Noen bibliotek 
har lokale avtaler, men det bør jobbes sen-
tralt for å opprette en kompensasjons-

Astrid Kilvik var 
aktiv som dele-
gat fra Trøndelag 
under landsmø-
tet, og valgt inn 
i  det nye for -
bundsstyret. 

Av landsmøtets 52 delegater var 10 % menn, 14 % 
ansatt i staten, 58 % utdannet etter 1990, og 62 % 
var på sitt første landsmøte. 
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ordning for lesetid til bibliotekarer som 
jobber aktivt med litteraturformidling.” 
Her ble det en bred og god debatt. Marit 
Bunæs Gossner fra Vestfold BF framførte 
den ekte frustrasjonen mange føler over at 
arbeidstida ikke strekker til: - Det forventes 
at vi skal lese det meste, spesielt gjelder 
dette barne- og skolebiblioteksektoren, sa 
hun, og viste til store forskjeller i Vestfold, 
der noen får 5 timer pr uke, mens andre 
ikke får kompensert for noen timer i det 
hele tatt. 

Men dette var ikke nok argumentasjon 
til å overbevise f lertallet. Astrid Kilvik 
(Trøndelag BF) hevdet at det er en naturlig 
del av jobben å holde seg oppdatert, og at 
hvis BF skal jobbed for kompensasjonsord-
ninger, så må det gjelde alle bibliotekarer. 
Elin Linge Hermansson (Hedmark/Opp-
land BF) pekte på at i alle yrker forventes 
det at man holder seg oppdatert. Selv jobber 
hun på et høgskolebibliotek, og der må hun 
følge med på informasjonskompetanse, da-
tabser, emneportaler, m.m. Mona Magnus-
sen la til at forbundsstyret er på linje med 
Astrid Kilvik og Elin Linge Hermansson. 
– Formidling er en del av kjernen i arbeidet 
vårt, og forberedelser til dette må finne rom 
innenfor arbeidstida, sa hun. Trond Min-
ken sa at det ville være et dårlig signal hvis 
arbeidsgiver skal betale for en hver opp-
datering bibliotekarene trenger etter endt 
grunnutdanning. Stine Fjeldsøe (Troms 
BF) viste til en lokal avtale ved Tromsø 
bibliotek, der de får kompensasjon i form 
av 1 time kortere arbeidstid i uka. Ingeborg 
Motzfeldt mente dette var en sak for lokale 
tillitsvalgte, ikke noe som BF burde få sen-
tral avtale på. Hanne Brunborg sluttet seg 
til dette, og sa at BF sentralt kunne lage en 
idekatalog til bruk lokalt. Ytterligere en del 
delegater tok ordet, før forslaget ble stemt 
ned med 37 mot 14 stemmer.

Det siste innkomne forslaget var også 
fra Vestfold: ”LO og Fagforbundet har en 
forsikring som gjelder som gravferdsstøtte 
til medlemmer som dør mens de er yrkes-

aktive. Støna-
den er 1/5 G. 
Kan Bibliotekar-
forbundet øve 
påtrykk på vår 
f o r s i k r i n g s -
partner for en 
tilsvarende ord-
n i ng? ”  Mona 
M a g n u s s e n 
kom menter te 
at forbundssty-
ret ønsket å utrede denne saken, og støtte 
derfor forslaget, som så ble enstemmig 
vedtatt. 

Forbundsstyrets forslag til nytt mål-
program ble lagt fram av Hanne Brunborg, 
og godt mottatt av landsmøtet. Med en 
kraftig utbygd del om tariffpolitikk, har det 
blitt et langt bedre styringsdokument for 
forbundsstyret og langt mer demokratisk 
i forhold til medlemmene. Det kom noen 
forslag til målprogrammet, men det var 
i form av tillegg og ikke endringer. Oslo/
Akershus BF fikk inn tre nye punkter om 
tariffavtalen i Oslo kommune. Troms BF 
fikk inn følgende generelle punkt: ”Den frie 
forhandlingsretten må forsvares (gjelder 
spesielt arbeidsplasser med en ansatt)”. 

Forslag til budsjett for 2006-2008 ble 
lagt fram av Klaus Jøran Tollan fra for-
bundsstyret. Her var det spesielt grunn til å 
merke seg at det var satt av ikke ubetydelige 
summer til et prosjekt fra og med 2006. 
Prosjektmidler ønskes benyttet til positive 
virkemidler, til å vinne nytt terreng på 
arbeidsområder der det tradisjonelt ikke 
har vært så mange bibliotekarer tidligere, 

til karriereplanleg-
ging, m.m. Dette 
fa nt la ndsmøtet 
ingen grunn til å 
kommentere,  og 
ve dtok  dere t t er 
budsjettet. 

Vedtektsendrin-
ger har alltid poten-
siale i seg til å minne 
om en båndsalat i en 

gammel kassettspiller 
Vedtektene ble endret på noen punkter: 

Landsmøteperioden er utvidet fra 2 til 3 år, 
slik at neste landsmøte blir i 2008. Frist for 
å levere saker til landsmøtet er redusert fra 
8 til 4 uker. Forslaget om å ha to nestledere 
i forbundet (i stedet for én som nå) falt. 
Vedtektsfesting av valgordninga og organi-
sering av klubber ved større arbeidsplasser 
ble vedtatt. Et forslag fra Rogaland BF, om 
å innføre to års alternerende valgperioder 
for styreverv i fylkeslagene, ble vedtatt med 
noen justeringer. 

Valgene ga som ventet gjenvalg på Mo-
nica Deildok som leder. Siden hun nettopp 
har født sitt andre barn, vil hun ha permi-
sjon fra vervet i seks måneder framover. 
Som forbundets nestleder valgte lands-
møtet Hanne Brunborg (Gol bibliotek), og 
hun vil være forbundets fungerende leder i 
permisjonstida til Monica Deildok. Styret 
for øvrig består av Susanne Baumgärtel 
(Tromsø bibliotek), Liv Evju (Rælingen vi-
deregående skole), Morten Haugen (Ørland 
kommune), Ritha Helland (UB Bergen) og 
Astrid Kilvik (Høgskolen i Sør-Trøndelag). 
Varamedlemmer er Roger Dyrøy (Direkto-
ratet for samfunnstryggleik og beredskap), 
Elisabeth Bergstrøm (Porsgrunn bibliotek), 
Tove Gausen (Stavanger bibliotek), Marg-
unn Haugland (Kristiansand bibliotek) og 
Signe Witsø (Sogndal bibliotek). 

Avtroppende styremedlemmer ble be-
hørig takket for stor innsats. Klaus Jøran 
Tollan, Richard Madsen og Lone Johansen 
vil alle bli savnet i BF-ledelsen. Men aller 
mest vemodig var det nok for mange da 
Mona Magnussen fikk avskjedsgave og 
velfortjent applaus. Hun har vært med i 
ledelsen i åtte år, de siste tre årene som 
nestleder. Den solide måten hun overtok 
ledelsen av forbundet før og under lands-
møtet pga Monica Deildoks fødsel, viser hva 
det nye styret har å leve opp til.  

BFs rådgiver Thor 
Bjarne Stadshaug 
og Finnmark BFs 
leder Mari Lunde-
vall under en pause 
i landsmøtet.

Avtroppende nestleder 
Mona Magnussen får 
klem av påtroppende 
nestleder Hanne Brun-
borg.
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I premissene som lå til grunn for de yrkes-
etiske normene heter det at de skal gjelde 
bibliotekarer i ulike roller og stillingstyper, 
alle personalkategorier som befatter seg 
med tjenestetilbud i bibliotekene, og i alle 
bibliotektyper. Ingen liten ambisjon. Det 
legges dessuten vekt på at normene skal 
håndheves av de ansatte selv, ikke admi-
nistreres av institusjoner. Dette er nok det 
prinsippielt viktigste trekket ved BFs måte 
å nærme seg etikken på. Og det skiller seg 
fra tidligere forsøk i bransjen, der statlige 
organer eller bibliotekenes eiere har styrt 
prosesser eller blandet seg inn i dem på en 
ødeleggende måte. Om dette sier BF at selv 
om bibliotekeiere ikke skal ha innvirkning 
på hvordan yrkesetiske normer blir til eller 

følges opp, bør man søke å gi normene 
legitimitet også hos dem. 

Forbundsstyret i BF skal nå opprette 
et Yrkesetisk Råd, som skal vurdere yrkes-
etiske problemstillinger med bakgrunn 
i faktiske eksempler og ikke sanksjonere 
enkelttilfeller. BF tar altså en ledende 
rolle i arbeidet med yrkesetikken, men 
vil samtidig søke samarbeid med andre 
organisasjoner for bibliotekarer. Bredden i 
holdninger til yrkesetikken vil likevel ikke 
være representert av organisasjonene, men 
av de ulike stillingstypene og erfaringene 
i biblioteksektoren. Det forventes at for-
bundsstyret har et Yrkesetisk Råd på plass 
før sommeren.  

Yrkets etiske standard er satt
BFs landsmøte vedtok yrkesetiske normer for bibliotekarer i Norge. 
Dermed er et lang prosess kommet i mål. Nå begynner arbeidet 
med å gjøre kollegaene kjent med normene, gi dem tyngde og 
legitimitet. For det er i det daglige bibliotekarbeidet vi skal vise vår 
etiske standard.

Stig Elvis Furset la fram forslaget om yrkesetikk på 
BFs landsmøte i april. Det ble vedtatt uten endrin-
ger. (Foto: Erling Bergan)

I sitt daglige arbeid kommer biblioteka-
rer opp i mange ulike valgsituasjoner. 
De fleste må håndteres på grunnlag av 
faglig kunnskap. Men det er også si-
tuasjoner der etiske holdninger er viktig 
for å kunne treffe riktige valg. Da er det 
viktig at både brukere, 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 inne-
bærer at ulike etiske normer kan komme i 
konflikt med hverandre. Yrkesetiske nor-
mer gir ikke svar på alle slike situasjoner. 
Men den løpende debatten om yrkestik-
ken kan bidra til å gjøre bibliotekarer 
tryggere i de valg som foretas. Derfor er 

Erling Bergan
Redaktør

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 yrkesutø-
velsen på tilgjengelig faglig kunnskap. 

3. Bibliotekarer skal opptre uavhengig i for-
hold til leverandører av varer og tjenester. 
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. 

6. Bibliotekarer skal arbeide for å sikre 
sine brukere likeverdig tilgang til infor-
masjon og kulturelle ytringer, uavhengig 
av kjønn, etnisk tilknytning, nasjonalitet, 
sosial status, religion, politisk tilknyt-
ning, seksuell orientering, funksjonsdyk-
tighet og alder. 

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

Yrkesetiske normer for bibliotekarer i Norge
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En beklagelse på Biblioteknorge forrige 
gang eller enda tidligere, førte bare til kom-
mentarer som ”hvorfor ta statistikktallene 
så nøye” og liknende.  Men statistikktallene 
blir jo brukt, og da må de være realistiske.  
I Veiledningen tar ABM en mengde forbe-
hold når det gjelder kombinasjonsbibliotek, 
og ut av disse forbehold har jeg prøvd å 
danne meg et bilde at hvordan ABM sitt 
kombinasjonsbibliotek ser ut.

Allerede i følgeskrivet fra ABM, hvor vi 
får oppgitt brukernavn og passord, sies det 
meget tydelig: ”Vi gjør spesielt oppmerksom 
på at utlån i kombinasjonsbibliotek skal 
føres på folkebibliotekets statistikkskjema, 
ikke på skolebibliotekets.”  Men i neste 
avsnitt heter det: ”Statistikk for skolebiblio-
teket er et nyttig redskap i planleggingen og 
utviklingsarbeidet i skolen […]”.  Siden de 
færreste kombinasjonsbibliotek holder seg 
med to forskjellige inn-/utlånsskranker, går 
alle stikkprøvemålinger i én bøtte.  Hvor-
dan skolebibliotekdelen i kombinasjonsbi-
blioteket skal kunne få fram statistikk som 
dokumenterer virksomheten – ”et nyttig 
redskap” – er foreløpig uløst.

I selve veiledningen presiseres det nok 
en gang at ”I kombinasjonsbiblioteket reg-
nes alt utlån som folkebibliotekutlån, og 
føres derfor ikke opp i skjemaet for skole-
biblioteket.”  I ABMs kombinasjonsbiblio-
tek er utlånet til skolens bibliotekbrukere 
marginalt, noe vi også kan se av reglene for 
oppføring av timetall og arealer for skole-
biblioteket.  ”I kombinasjonsbibliotek føres 
bare den delen av bibliotekarens arbeidstid 
som er avsatt til skolebibliotekarbeid, resten 
føres på folkebibliotekskjemaet.” – og: ”I 
kombinasjonsbibliotek regnes skolebiblio-
tekets åpningstid som den tiden biblioteket 
er åpent for brukerne ut over folkebiblio-
tekets åpningstid.”  Selv om biblioteket 
er tilgjengelig for elevene hele skoledagen 
hver dag, skal man altså bare føre opp de 

timene skolebiblioteket er åpent utenom 
folkebibliotekets åpningstid: i mitt tilfelle 
9,5 timer i stedet for 37,5.  Hva slags statis-
tikk blir dette?  

Arealer er også et kapittel for seg.  ”Ved 
kombinasjonsbibliotek oppgis det nettoa-
real som reelt er i bruk for skolebibliotekets 
virksomhet.”  Hvilket areal skal jeg føre opp 
– hele biblioteket som alle skoleelever bru-
ker sammen med folkebibliotekbrukerne, 
eller det knøttlille kontoret jeg disponerer 
som skolebibliotekar?  Begge deler blir feil, 
i forhold til ABMs formuleringer.

Til slutt presiserer ABM hva som 
menes med kombinasjonsbibliotek: ”Ved 
kombinasjonsbibliotek menes lokalfelles-
skap og felles utnytting av samlinger med 
en folkebibliotekavdeling.”  Og sannelig 
kommer det for tredje gang: ”Vær spesielt 
oppmerksom på at utlån i kombinasjonsbi-
bliotek bare skal føres på folkebibliotekets 
skjema, ikke på skolebibliotekets skjema.”  
I og med at utlånsstatistikken er en viktig 
målestokk for virksomheten, har det nok 
kommet mange protester på dette, siden 
ABM har funnet det nødvendig å si det 
tre ganger.

Det bildet som danner seg av ABMs 
kombinasjonsbibliotek er så vidt jeg kan se 

et lite (grunn-)skolebibliotek eller leserom 
som bestyres av en bibliotekar som også 
betjener folkebiblioteket etter skoletid og 
hvor arealer til utlånsbruk er til en viss grad 
adskilt fra skolebibliotekvirksomheten, selv 
om det finnes lokalefellesskap.

Det finnes sikkert mange slike kombina-
sjonsbibliotek i Norge i dag, men det finnes 
også mange som overhodet ikke passer inn 
i ABMs skjemaer.  I følge rapporten ”Kombi 
99” er ca 30% av norske bibliotekavdelinger 
kombinasjonsbibliotek av en eller annen 
sort.  Hvis norsk bibliotekstatistikk skal ha 
troverdighet, er det på høy tid å få en gjen-
nomgang, analyse og evaluering av denne 
bibliotektypen.  

Kombinasjonsbiblioteket sett fra ABM

Liv Evju
Skolebibliotekar i Rælingen   
videregående skole
og medlem av forbundsstyret i BF

Nok en gang har man revet seg i håret og forsøkt å fylle ut statistikk-
skjemaene fra ABM så sannferdig som mulig. 

BFs nye forbundsstyremedlem Liv Evju er sterkt 
kritisk til hvordan ABM-utvikling ber kombinasjons-
bibliotekene fylle ut det årlige statistikkskjemaet. 
Under årets landsmøte ble det fattet vedtak om 
at BF må ta initiativ til en analyse og evaluering 
av kombinasjonsbibliotekene i Norge. Og det var 
nettopp Liv Evju som fremmet forslaget gjennom 
Oslo/Akershus BF. (Foto: Erling Bergan)
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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

Både i Sverige og Danmark har det i lengre 
tid eksistert digitale spørretjenester i lik-
nende samarbeidform som vi har i Biblio-
teksvar. Det at bibliotekene går sammen i et 
dugnadsfellesskap for å tilby brukerne best 
mulig tjenester har vært vanlig innenfor 
biblioteksektoren, og det sees derfor på som 
en naturlig del av bibliotekets drift.

Selv om vi i Norge har Biblioteksvar, hvor 
alle fritt kan bruke tjenesten, så vil vi også 
oppfordre dere til å gå inn og bruke 
de svenske og danske tjenestene. 
En SMS-operatør for Biblioteksvar 
brukte nylig den svenske tjenesten 
Fråga Biblioteket (http://www.
eref.se/) sin chattetjeneste i for-
bindelse med et spørsmål om 
utgivelsen av et svensk dikt som 
ikke var lagt inn i diktbasen hos 
Deichmanske, og heller ikke var 
mulig å finne i vanlige katalog-
søk. Den svenske chattetjenesten 
bidro da med ypperlig service, og 

bekreftet en gjengivelse av diktet i sin fulle 
form med en litteraturreferanse, samt med 
en henvisning til et nettsted som var laget 
av en privatperson.

Tilsvarende vil den danske www.
biblioteksvagten.dk være en ressurs på 
danske spørsmål. Det bør også fremheves 
at disse tjenestene har lengre åpningsti-
der enn  det Biblioteksvar foreløpig har 
klart å tilby; Fråga Biblioteket har  åpent 
mandag-torsdag 10-18, og fredag 10-16. 
Biblioteksvagten har  åpent hver dag, og 
mandag-torsdag er det faktisk mulig å 
chatte med bibliotekaren fra 08.00-22.00.

Ofte vil biblioteksvartjenestene be-
nytte seg av fagspesifikke nettsteder som 
for eksempel http://www.juridisk.net/, en 
juridisk nettveiviser som tar for seg juri-
diske emner. Dette nettstedet kombinert 
med søk i Lovdata vil ofte kunne gi utfyl-
lende juridiske referanser. Det er forøvrig 
viktig å huske på at vi ikke gjør juridiske 
analyser av problemstillinger brukeren kan 
ha. Det vil i en slik anledning være bedre 
å henvise til for eksempel Jussbuss som 
er jusstudentenes rettsinformasjon som 
tilbyr gratis tjeneste gjennom telefon, eller 
oppmøte dersom du er i Oslo.

Det finnes alltid en måte å finne svar 
på spørsmål, men for å finne det best 
mulige svaret er det kjekt å vite om ulike 
angrepsmåter og ressurser til hjelp i søke-
arbeidet.  

Digital referanse 
- ikke bare Biblioteksvar
Biblioteksvar er de norske bibliotekenes samar-
beidsprosjekt for digitale spørretjenester, men 
det finnes også liknende tjenester i andre land 
som man kan bruke.

Bibliotekutredningas arbeidsform med 
scenarier har nå resultert i at et sett 
framtidsbilder er lagt ut til alle å se og 
diskutere. Seniorrådgiver Grete Bergh, 
som leder utredningsarbeidet i ABM-
utvikling, presiserer at framtidsbildene 
”ikke [er] uttrykk for verken ønsket eller 
uønsket fremtid, men peker på mulige 
samfunnsmessige utviklingstrekk som 
bibliotekene må forholde seg til”. 

Etter at ABM-utvikling i oktober 2004 
lot Terje Osmundsen/Mandag Morgen 
presentere noen meningsløse scenarier for 
bibliotekledermøtet på Gardermoen, har 
de skiftet leverandør av framtidsbilder. 
Econ Analyse ser ut til å være mer voksen 
for oppgaven. De slår i starten fast at blant 
rimelig sikre trender er det spesielt tre 
som peker seg ut, nemlig at:

• Informasjon som kan digitaliseres 
blir digitalisert. Digital publisering vinner 
helt overhånd i akademia. Boken (både 
den digitale og den fysiske) som medium 
taper terreng overfor film, spill og kryss-
mediale uttrykk i fritidssegmentet.

• Betydningen av kunnskap og be-
hovet for kunnskapsoppdateringer øker. 

• Norge blir flerkulturelt. Innvand-
ringen vil fortsette og nordmenn blir 
mer globale. 

Så griper de tak i det som er usikkert, 
og ser på bibliotekenes mulige plassering 
i denne framtidsverden av sikre og usikre 
faktorer. De lager to kryssende akser, som 
representerer viktige usikkerhetsdimen-
sjoner: Behov for arena/Behov for rask 
info og Fellesgodefokus/Konkurranse-
fokus. Med ulik plassering langs disse 
aksene plasserer de tre framtidsbilder. 
”I alle tre scenariene finnes det en viktig 
rolle for bibliotekene, men rollen er for-
skjellig – med ulike muligheter og ulike 
utfordringer”, presiserer de. Og dermed 
har de lagt grunnlaget for en spennende 
debatt.  

Kjør scenarier
Erling Bergan
Redaktør
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I 33 år har BIBSYS vokst, til det i dag er 
nærmere 100 deltakende bibliotek, som har 
sine kataloger og sine transaksjoner i dette 
samarbeidsprosjektet. For det er nettopp 
prosjekt dette har vært, med tilpasninger 
i styring, organisasjonsstruktur og finan-
sieringsmodell når nye bibliotek har banket 
på døren. Etter at universitetene i Bergen, 
Trondheim og Tromsø startet opp i 1972, 
kom Universitetet i Oslo først med i 1984 
og Nasjonalbiblioteket i 1989. 

På nittitallet strømmet høgskolebi-
blioteken inn i BIBSYS, etter mildt press 
fra departementet. I tillegg er det andre 
fagbibliotek med. I dag er styringsstruktu-
ren i BIBSYS et lappverk som må forstås i 

lys av denne historien om vekst. Fordelene 
er at bibliotekmiljøene er faglig godt inne i 
beslutningsprosessene. Ulempene er uklar 
evne til endring, og tilpasning til nye krav 
fra deltakerbibliotek og brukere.

I mars i fjor oppnevnte Utdannings- og 
forskningsdepartementet et arbeidsutvalg 
til å kartlegge BIBSYS sine oppgaver, mu-
lige endringer i oppgavene, og ikke minst 
styrings- og organisasjonsmodell. Før jul 
kom altså arbeidsgruppas innstilling. Blant 
de mange foreslåtte tiltakene er: 

• En grundig vurdering av overgang 
til nytt system, basert på en kombi-
nasjon av egenutvikling og kjøp av 
kommersielle produkter. 

• Endre organisasjonen internt fra 
teknologistyrt til en kunde- og pro-
duktorientert markedsorganisasjon. 

• Profesjonalisere styrefunksjonen. 
• Nedlegge BIBSYS' råd, og erstatte det 

med brukerfora for informasjon og 
dialog. 

• Nedlegge referansegruppene, og ved 
behov erstatte dem med tidsbegren-
sede prosjektgrupper. 

• Definere deler av BIBSYS' basisopp-
gaver som del av en nasjonal infra-
struktur som finansieres direkte fra 
sentrale myndigheter. 

• Øvrig finansiering knyttes til avgifter 
fra medlemsinstitusjonene og pro-
sjektbasert finansiering. 

• Overgang fra forvaltningsorgan til 
aksjeselskap, med Utdannings- og 
forskningsdepartementet som eier,  
for å effektivisere styringsevnen og 
bedre kunne finansiere framtidige 
utviklingsoppgaver. 

Høringsfristen på innstillinga gikk ut 1. 
april, men er blitt forlenga. Blant hørings-
svar som er innkommet, er det forståelse 
for mange av forslagene om endring og 
fornying. Men det er spesielt frykten for om 
den bibliotekfaglige kompetansen ivaretas 
og motstanden mot aksjeselskap som veier 
tungt på den negative siden. NTL mener at 
organisatoriske og styringsmessige hensyn 
settes foran de faglige. Og Forskerforbundet 
sier at ”det er beklagelig at utvalget ikke også 
drøfter ny organisasjonsform for BIBSYS ut 
fra bibliotekfaglige og universitets- og høy-
skolepolitiske synspunkt og kan ikke se at 
utvalget dokumenterer nødvendigheten av 
en omdanning til aksjeselskap”. 

Det er ennå ikke klart hvilken tidsplan 
departementet har i det videre arbeidet med 
denne saken.  

Tekst & foto
Erling Bergan

Blir BIBSYS aksjeselskap?
Biblioteksystemet for rundt 100 fag- og forskningsbibliotek kan bli 
aksjeselskap. Før jul kom et arbeidsutvalg oppnevnt av Utdannings- og 
forskningsdepartementet med forslaget om dette i rapporten ”BIBSYS 
- framtidig organisering og oppgaver”. Men de ansatte er skeptiske.

Assisterende direktør Runde Brandshaug i BIBSYS 
har mye kontakt med bibliotekmiljøet. Her er han på 
BIBSYS-stand under Nord-norsk bibliotekkonferanse 
i Kirkenes i september 2003. Under årets brukermøte 
i Bodø 9.–12. mai skal han som sedvanlig gi sin brede 
orientering ”Status for arbeidet i BIBSYS de siste 2 
år og planer for de neste årene”. Spørsmålet om 
BIBSYS skal bli aksjeselskap er nok neppe avklart 
til den tid. 
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Med "Bokens plassering" blir det lettere for lånerne selv å finne fram til bøker og annet materiale i
biblioteket.
Når ønsket tittel er søkt opp i Websøk, kan man få vist plassering av boka i et oversiktskart.
Mange lånere klarer ikke å komme videre fra websøket til plassering på hylla. Ved å bruke kart som
viser plassering til den enkelte bok eller video, får lånerne hjelp til å finne fram til den riktige hylla.

Enda en spennende publikumsløsning fra Bibliofil.

Vi du vite mer om løsningen, se våre Websider: http://www.bibsyst.no/bokensplassering
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Bibliotekmeldinga i Oslo inneholder 
selvfølgelig mange honnørord og positive 
formuleringer. Men det er avgrensingene 
i tilbudene, utelatelsen av viktige virksom-
hetsområder og tendensen til detaljstyring 
som vekker størst harme.  

I meldinga kan vi lese: ”Bibliotekets 
kjerneområde skal være utlån av bøker og 
stimulering til lesetrening. For å oppfylle 
sitt formål om å fremme opplysning, ut-
danning og annen kulturell virksomhet, 
vil biblioteket imidlertid supplere sitt kjer-
neområde med andre tiltak som vil ha som 
direkte eller indirekte effekt å stimulere 
til lesing, kunnskapsutveksling, læring og 
kultur.” 

Under avsnittet ”Satsingsområder” 
kommer katta mer og mer ut av sekken: 

”Dagens medieutvikling gir også store mu-
ligheter for videreformidling av litteratur. 
Den fysiske boken skal være i sentrum, men 
det er viktig med tilleggstjenester som kan 
støtte opp om dette. Biblioteket kan for ek-
sempel formidle multimedia dersom dette 
er med på å fokusere på lesestimulering.”

Vi kan videre lese: ”Byrådet ønsker at 
biblioteket skal konsentrere sitt filmtilbud 
om filmer med faglig innhold som supple-
ment i en læringssituasjon, samt historiske 
filmer, klassiske filmer og dokumentarfilm 
– og stille disse gratis til disposisjon, i tråd 
med regelverket. DVD/VHS, moderne 
spillefilmer og TV-serier som også er kom-
mersielt tilgjengelige skal ikke være en del 
av lånetilbudet.”

I sin iver etter å leke reaksjonær, de-
taljstyrende biblioteksjef for en dag, fort-
setter byråden: ”Når det gjelder aviser og 
tidsskrifter, har biblioteket i dag et bredt 
utvalg av norske og utenlandske aviser og 
tidsskrifter på hovedbiblioteket. Filialene 
tilbyr et smalere utvalg. Byrådet ønsker 

Kampen om bibliotekmeldinga i Oslo

Tekst & foto
Erling Bergan

Det vakte oppsikt og kraftig motstand da byrådet i Oslo la fram bystyre-
melding nr 1/2005: ”Deichmanske bibliotek i det 21. århundrede” i midten av 
mars. Her var det gammel, innsnevret bibliotektenkning og lite å glede seg 
over for både publikum og bibliotekansatte. Byråd for næring og kultur, Anette 
Wiig Bryn, etterlater ingen tvil om at hun kommer fra Fremskrittspartiet.

Bibliotekmeldinga skaper usikkerhet om mye 
i Deichman-systemet, blant annet filialene og 
prosjektarbeid. Grünerløkka filial (bildet) er ikke 
bare en sjelden klassisk bibliotekbygning i landet, 
men også et eksempel på prosjekt og utviklings-
arbeid. Serieteket i 2. etasje og de huser også 
aktiviteter knytta til Bydagboka. 
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at biblioteket fremover skal redusere noe 
på de fysisk tilgjengelige avisene, særlig 
lokalaviser utenfor Oslo-området og uten-
landske aviser, men lage en nett-tjeneste 
(portal) der aviser og nettaviser lenkes opp 
i bibliografisk oversiktlig og brukervennlig 
format.”

Og nå er hun virkelig i gang: ”De elek-
troniske databasene som biblioteket tilbyr 
i dag erstatter eldre trykte utgaver som var 
svært kostbare. Slike databaser (A-tekst, en 
avisdatabase med fulltekst fra 1984 og ut-
over, Store norske leksikon og Lovdata som 
er juridisk database, samt andre baser) skal 
biblioteket fortsette å abonnere på og gjøre 
tilgjengelig for publikum i sine lokaler.”

Og da kan vi ane kontroll-tankene som 
ligger bak følgende formulering: ”I sitt 
videre utviklingsarbeid skal biblioteket 
fortsette å søke eksternt samarbeid og 
finansiering. Slikt utviklingsarbeid skal 
imidlertid ikke komme på bekostning av 
bibliotekets basistilbud, og skal ikke med-
føre redusert åpningstid eller begrensning 
av tilbudet ved filialene. Deichmanske 
bibliotek skal hvert år lage en oversikt over 
pågående og planlagte prosjekter.”

Det er mange bibliotekarer som knapt 
vet hvor de skal begynne i kritikken av 
denne bibliotekmeldinga. For her er det 

mye å gripe fatt i. At Fremskrittspartiet 
ellers er en stor tilhenger av mindre po-
litiker-kontroll og detaljstyring, ser ut til 
å glippe når det kommer til Deichmanske 
bibliotek. Her er det en herlig saus av po-
litiske strategier og daglig bokvalg. Mener 
Fremskrittspartiet virkelig at et bystyre 
skal ta stilling til Atekst-abonnement på 
Deichmans filialer? 

Sammenblanding av teknisk format 
og innhold er kanskje der meldinga er på 
sitt innholdmessig svakeste. I 2005 er det 
utilgivelig av en toppolitiker å ikke holde 
orden på dette. Hvis DVD/VHS ikke skal 
være en del av lånetilbudet, hvilket format 
skal da ” historiske filmer, klassiske filmer 
og dokumentarfilm” være på, når disse skal 
stilles til disposisjon? Er det gamle Super 8 
eller nye miniDV? 

Da Bibliotekarforbundet, sammen med 
de andre fagforeningene på Deichman, in-
viterte til diskusjon om bibliotekmeldinga 
i Oslo 19. april på Majorstua filial, var det 
nettopp disse poengene Bok og bibliotek-
redaktør Chris Erichsen grep fatt i da han 
hudflettet meldinga. Spesielt tendensen til 
økt politisk kontroll irriterte ham kraftig: 
- Dette viser at Fremskrittspartiet ikke sto-
ler på Deichmanske bibliotek. Det går ikke 
an å behandle voksne mennesker på denne 

måten. Ikke barn heller, for den saks skyld, 
sa han. Og viste til at dette er en politisk 
kamp som slett ikke er over. Kari Pahle (SV), 
leder for kultur- og utdanningskomiteen i 
bystyret, lover en grundig behandling, 

ABM-utvikling har gjennom 
pressen blitt kjent med Bysty-

remelding nr 1/2005:
”Deichmanske bibliotek i det 21. 

århundrede”.
ABM-utvikling ser det som en styrke 

i utredningen at det skal satses på å gi bi-
bliotekets brukere bedre tilgang til nett-
baserte ressurser og tjenester, men vi ser 
samtidig med bekymring på signalene i 
meldingen om å innsnevre medietilbudet 
som for eksempel ved at ”DVD/VHS, mo-
derne spillefilmer og TV-serier som også 
er kommersielt tilgjengelige ikke lenger 
skal være en del av lånetilbudet”.

”Lov om folkebibliotek” ble vedtatt 
i 1985, og allerede den gang tok man i 
formålsparagrafen høyde for at bibliote-
kene skulle stille ”bøker og annet egnet 
materiale gratis til disposisjon for alle 
dem som bor i landet”. Hvis Oslo kom-
mune legger opp til en bibliotekpolitikk 
der man legger forskjellige prinsipper til 
grunn for tilbud og formidling av kunn-

skap og kultur for forskjellige formidlings-
medier, vil ABM-utvikling mene at dette er 
en praksis som strider mot biblioteklovens 
intensjoner.

ABM-utvikling vil berømme biblio-
tekutredningens sterke fokus på barn og 
ungdom og lesestimulering. Barn og unge 
er bibliotekenes viktigste målgruppe, og det 
er ikke uten grunn at Lov om folkebibliotek 
nevner barn spesielt. Men biblioteklovens 
formålsparagraf ( § 1, første ledd) viser til at 
bibliotekene har et langt videre formål, om 
å fremme opplysning utdanning og kultur 
for alle innbyggere. Bibliotekenes satsing på 
barn og unge bør dermed avbalanseres mot 
plikten til å gi gode tilbud til alle. 

Deichmanske bibliotek framstår i dag 
som et framtidsrettet bibliotek med særlig 
styrke innenfor utviklingsarbeid, bruk og 
formidling av nye medier. ABM-utvikling 
håper at dette er kjennemerker som også 
legges til grunn for den videre utforming 
av Oslos bibliotekpolitikk.

Kultur- og kirkedepartementet har i 

samråd med Utdannings- og forsknings-
departementet gitt ABM-utvikling i 
oppdrag å gjennomføre en utredning om 
sentrale problemstillinger på bibliotek-
området med leveringsfrist 1. mai 2006. 
Utredningen skal gjennomføres i kontakt 
med viktige aktører på området. Bystyre-
meldingen ”Deichmanske bibliotek i det 
21. århundre” har gjort et grunnslagsar-
beid som peker på viktige og interessante 
utfordringer et moderne folkebibliotek 
står overfor.

ABM-utvikling vil gjerne invitere 
Oslo kommune og Deichmanske bibli-
otek til en dialog om framtidas biblio-
tekpolitikk.

Med vennlig hilsen

Jon Birger Østby    
Direktør             

Leikny Haga Indergaard                          
Avdelingsdirektør

ABM-utviklings brev til Oslo kommune

”

”

Byråd for næring og kultur, Anette Wiig Bryn (FrP), 
har levert en bibliotekmelding som vekker kraftig 
motstand. 
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og ser ikke at denne saken kan gjøres 
ferdig før sommeren.

Professor Ragnar Audunson var også 
innleder på BFs møte på Deichman: - Her 
forteller byrådet hva de mener med et 
moderne folkebibliotek. De har en riktig 
beskrivelse av premissene, men konklus-
jonene er i strid med disse. Premissene 
inviterer til det utvidede bibliotekbegrep, 
men konklusjonene er insnevrende, sa 
han, og ga et eksempel: - At kjernen skal 
være bøker, viser dette. Han poengterte at 
samfunnet ikke finansierer bibliotek for 
å støtte hyggelig lesing, men for å gi alle 
– uansett – tilgang til kunnskap og kultur. 
Det forutsetter informasjonskompetanse, 
og krever at folkebiblioteket tar i bruk et 
mangfold av medier og redskaper, tilpas-
set det mangfoldet av barrierer de står 
ovcerfor i dette arbeidet. Det er i dette 
lyset folkebibliotekets rolle må diskuteres, 
hevdet Audunson, som viste til den finske 
bibliotekloven: - I formålsparagrafen er 
medietypene ikke nevnt, men det er biblio-
tekets samfunnsmessige oppgaver.

Audunson hadde også merket seg 
den usikkerhet som omtalen av filialene 
kunne etterlate. For 20 år siden var det 25 
bibliotekenheter i hovedstaden, når man 
summerte filialer og utlånsstasjoner. Nå 
er det 13 filialer. Meldinga legger opp til 
noe som kan bli ganske annerledes, for de 
skriver: ”Byrådet vil at bibliotektjenesten i 
Oslo skal basere seg på et moderne og ef-
fektivt nytt hovedbibliotek på Vestbanen, to 
knutepunktbibliotek lokalisert på hver sin 
side av byen og en knutepunktfilial i Oslo 
nord. Knutepunktfilialene og hovedbiblio-
teket vil ha et utvidet tjenestetilbud i tillegg 
til bokformidling, tilby et bredt utvalg av 
elektroniske tjenester samt nye medier, 
og kunne fungere som læringsarenaer og 
sentre for kultur og opplevelse.” 

Ragnar Audunson valgte å se mulig-
hetene byrådet har gitt oss nå: - Denne 

meldinga kan være et godt utgangspunkt 
for en diskusjon om hva et bibliotek i 2005 
skal være. Hvis vi får til det, så har meldinga 
vært veldig positiv, sa han. Og debatten som 
fulgte viste kanskje ansatser til dette. For 
de ansatte demonstrerer både kunnskap 
og engasjement. Oddbjørn Hansen fra BFs 
klubbstyre på Deichman viste til at biblio-
teket hadde levert et langt notat til byråden, 
men at det var lite igjen å se av dette i mel-
dinga. - Ikke minst er det flerkulturelle helt 
borte, poengterte han, og fikk tilslutning 
fra avdelingsleder Kirsten Leth Nielsen ved 
Det flerspråklige bibliotek. Siri Brødholt fra 
Majorstua filial viste til inkonsekvensene i 
Fremskrittspartiets politikk, ved at kultur-
byråden er positiv til Kinoteket men negativ 
til film på biblioteket. - Vi må bruke det mot 
Fremskrittspartiet, at de i meldinga er så 
hengt opp i kontroll, sa hun. 

Det kanskje mest oppsiktsvekkende 
utspillet mot bibliotekmeldinga i Oslo, har 
kommet fra ABM-utvikling. I et brev til 
Oslo kommune skriver de: ”Hvis Oslo kom-

mune legger opp til en bibliotekpolitikk der 
man legger forskjellige prinsipper til grunn 
for tilbud og formidling av kunnskap og kul-
tur for forskjellige formidlingsmedier, vil 
ABM-utvikling mene at dette er en praksis 
som strider mot biblioteklovens intensjo-
ner.” Dette er sjelden kost fra et organ som 
normalt vegrer seg for å bruke biblioteklova 
mot kommunene i utrengsmål. Her mente 
de tydeligvis at det var nødvendig.

Kanskje det er planene for det nye 
hovedbiblioteket på Vestbanen som lider 
minst i byrådets bibliotekmelding. Det 
heter blant annet: ”Det nye hovedbiblioteket 
på Vestbanen planlegges for mer effektiv 
drift og bedre og lettere tilgang til bok-
samlingen for publikum. Biblioteket skal 
bli et moderne litteratur- og mediesenter, et 
senter for kreativitet, læring og opplevelse. 
Samlokalisering med andre kulturinstitus-
joner vil kunne styrke kommunikasjonen 
med publikum og gi bedre ressursutnytting. 
Visjonen for Oslos nye hovedbibliotek er å 
bli et utstillingsvindu for Oslo som kultur- 
og kunnskapsby og en møteplass for lesing, 
læring, kreativitet og dialog.”  

To tydelige kritikere av byrådets bibliotekmelding i 
Oslo: Professor Ragnar Audunson (Høgskolen i Oslo) 
og redaktør Chris Erichsen (Bok og bibliotek). 

Nærmere tredve mennesker hadde møtt fram da 
Bibliotekarforbundet, sammen med de andre fag-
foreningene på Deichman, inviterte til diskusjon om 
bibliotekmeldinga i Oslo.
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Han er ikke på linje med partiet sitt, Bjørn 
Magne Solvik. Det vet han selv når han 
skriver: ”Bibliotekdriften er en lovpålagt 
oppgave. Gjennom mange tiår har staten 
og kommunene tatt på seg oppgaven med 
å drive folkeopplysning og innsamlings-
arbeid gjennom bibliotekene. Jeg sier dess-
verre, men det utsagnet er for egen regning. 
Rett og slett fordi Høyre er tilhengere av 
skattefinansierte bibliotek. Partiet har 
støttet tanken om bibliotekene. Likevel er 
det flere og flere som stiller spørsmål med 
bibliotekets innhold, og det med rette etter 
min mening.” 

Han skriver videre: ”Mange ser for seg 
et bibliotek som en virksomhet der trykte 
media finnes. I dag er det dessverre blitt 
mye mer. I Nordkapp får du låne både 
bøker, lydbøker, filmer og musikk. Alt i 
konkurranse med private aktører.” Og han 
fortsetter: ”Hovedgrunnen til at flere og 
flere reagerer på at bibliotekene låner ut 
underholdningsfilmer og poulærmusikk 
er at disse produktene konkurrerer med 
varer som selges  i videobutikken, i kiosker 
og på bensinstasjoner. […] Dagens biblio-
tekpolitikk, eller mangelen på den om du 
vil, kan betegnes som skattefinansiert 
konkurransevridning.” Så gå han over til å 
hevde at det ikke er noen offentlig oppgave 
å låne ut Harry Potter, James Bond, Abba 
eller Britney Spears. Han avslutter med 
å ivre for en helhetlig bibliotekplan for 
Nordkapp. ”En debatt som bør engasjere 
kiosker, butikker og Honningsvåg Handel 
og Industriforening.”

Innlegget har ikke gått upåaktet hen 
i Finnmark BF. Fylkeslagets leder Mari 
Lundevall har skrevet følgende tilsvar til 
Finnmark Dagblad: 

”For alle som bor i landet”
Bjørn Magne Solvik hevder i Finnmark 

Dagblad 14. april at offentlig bibliotektje-
neste er skattefinansiert konkurransevrid-
ning. Men bibliotekene konkurrerer ikke 
med private aktører; vi har ikke den samme 
oppgaven i samfunnet, heller ikke skal vi 

tjene penger. Bibliotekets primæroppgave er 
ikke ”å låne ut bøker”, men, som det heter i 
Biblioteklovens §1, ”å fremme opplysning, 
utdanning og annen kulturell virksomhet 
gjennom informasjonsformidling og ved å 
stille bøker og annet egnet materiale gratis 
til disposisjon for alle som bor i landet” 
- bøker er altså bare tilfeldigvis et av flere 
medier å dele informasjon og kultur på! 

Som liberalist fronter Solvik individets 
frihet. Hva med individets frihet og rett 
til å orientere seg i eget samfunn, og i vår 
felles kultur? Biblioteket er en demokratisk 
institusjon, som sikrer hele vår befolkning 
den samme retten til fri, allsidig informa-
sjon. Ikke avgrenset til titler som er i salg 
her og nå.

Biblioteket ivaretar samfunnets hu-
kommelse, samtidig som det skal tilby 
aktualitet. Og når videokiosken på hjørnet 
har sluttet å leie ut klassikeren fra 1985, 
eller når Posten ikke lenger selger den 
- finner du den forhåpentlig fremdeles på 
biblioteket ditt. 

Og Solvik gjør seg til talsmann for 

detaljstyring av den offentlige bibliotek-
tjenesten når han går ut mot enkelttitler 
i bibliotekets hyller: Han tar til orde for 
en helhetlig bibliotekplan (det er Bibliote-
karforbundet også positive til!) - men det 
høres jammen ut som han ønsker å gjøre 
det til kommunestyrets oppgave å utarbeide 
lister for hva som skal finnes og ikke finnes 
i biblioteket også! Bibliotekarer er utdannet 
til å ivareta bibliotekets samfunnsoppgave. 
Gi biblioteket gode rammevilkår og sats på 
fagutdannet personale. Vær deretter trygg 
på at samlingsutvikling i bibliotekene vil 
drives ut fra et faglig ståsted, og ut fra 
tanken om å gi alle landets innbyggere 
samme tilgang til kvalitet, allsidighet og 
aktualitet! 

Mari Lundevall
Leder, Bibliotekarforbundet i Finnmark  

Skattefinansiert konkurransevridning?
Er bibliotek i ferd med å bevege seg inn i det politiske landskapet, som et 
politisk kontroversielt spørsmål? Vi ser tegn til det i Oslo, men også lengst 
nord i landet rører det på seg. Under tittelen ”Skattefinansiert konkurran-
sevridning” har Bjørn Magne Solvik, fraksjonsleder for Nordkapp Høyre i 
Oppvekst og kultur, 14. april et innlegg i Finnmark Dagblad, der han går 
til angrep på folkebibliotekets tilbud utenom bøker.

Som fylkesleder i Finnmark BF tok Mari Lundevall et 
oppgjør med liberalistiske angrep på bibliotekene i et 
leserinnlegg i Finnmark Dagblad. (Foto: Erling Bergan)



Norsk seniorpolitisk barometer viser 
stigende frykt for å lære data blant 
seniorer. På ett år økte andelen 60-
åringer som synes det er vanskelig å 
lære datateknologi på jobben, med 12 
prosentpoeng fra 27 til 39 prosent. Ved 
Høgskolen i Bodø har de tatt utfordrin-
gen på alvor, og har de siste året utviklet metoder som utvider porten inn 
til informasjonssamfunnet også for dem som har passert middagshøyden. 
53 seniorer har vært gjennom tilpasset opplæring i Bodø kommune, ved 
Posten Bodø, Høgskolen i Bodø og hos gjødselprodusent Yara innerst i 
Glomfjord. Tilbakemeldingene er entydig positive.

– Språket til IT-konsulentene kan virke ekskluderende. I blandede 
aldersgrupper der yngre kjapt finner tonen med den innleide konsulenten, 
som ofte har et helt alfabet han skal igjennom, er det fort gjort å falle av 
lasset. Derfor har vi lagt opplæring så tett inn til de ansattes egendefi-
nerte behov som mulig. Det er viktig at de selv for lov til å styre innhold 
og fremdrift i opplæringen, og at opplæringen i stor grad baserer seg på 
kollegastøtte, sier prosjektleder Edin Farstad.

Forskning har tidligere vist at eldre arbeidstakere primært er  inter-
essert i å lære ting som er nyttige i jobben (WORKTOW: Working life 
Changes and Training of Older Workers). – Derfor er det viktig å knytte 
opplæringen til praktisk anvendelse, sier NOVA-forsker Per Erik Solem.

Mary Sørensen og Torbjørn Svensli (begge 50+) ved Posten i Bodø 
bekrefter seniorenes krav til nytteverdien av ny kunnskap. – Vi er nok 
mer opptatt enn yngre folk av at det vi lærer, skal ha praktisk nytteverdi. 
Alt unødvendig fjas er ikke så interessant for oss, sier de. 

Direktør Åsmund Lunde ved Senter for seniorpolitikk sier at mangel-
full datakunnskap risikerer å bli den nye analfabetismen som utelukker 
store grupper, ikke minst eldre, fra viktige samfunnsarenaer. – Å sørge for 
at seniorene får opplæring på dette området, både i arbeidslivet og andre 
steder, er en forutsetning for at de ikke skal bli marginalisert, sier han.

I Norge som i resten av Europa, står samfunnet overfor de samme 
utfordringene:

• 40 prosent av Europas befolkning over 50 år mener at eksisterende 
IKT-løsninger ikke møter deres krav og behov 

• 90 millioner EU-borgere er enten fullstendig utestengt eller kan 
ikke benytte fordelene ved bruk av IKT på grunn av alder og/eller 
funksjonshemming. 

• IKT- sektoren er den hurtigst voksende innen den europeiske øko-
nomien (åtte prosent av BNP). De siste fem årene har 60 prosent 
av nye jobber blitt til  inne kunnskapsbaserte yrker. 

• Mens det i yngre aldersgrupper i Norge har vært en eksplosjonsartet 
vekst i Internett-bruken fra 1996-2004, er endringene i aldersgrup-
pen 60 + langt mer beskjeden. Dette skjer samtidig som seniorene 
utgjør et stadig mer solid flertall av den norske befolkningen.  

Edin Farstad og Mary Sørensen knuser 
myten om eldres IT-vegring. (Foto: 
Senter for seniorpolitikk)

Alltid
de beste bøkene

Biblioteksentalen tilbyr deg det beste fra alle forlag – alltid.
Vi er 100% forlagsuavhengige, og har et nært samarbeid

med forlagene, norske så vel som utenlandske. Dermed

kjenner vi nye utgivelser lenge før de kommer, til glede

for deg som kunde. 

Handler du hos Biblioteksentralen, slipper du å forholde

deg til fakturaer hist og her. Du får alt på én faktura! Det gir

oversikt og kontroll – og betyr hyggelige kostnadsbe-

sparelser. Bliblioteksentralen gir deg en enklere hverdag!

Har du spørsmål om våre tilbud, ta kontakt med oss!

22 08 34 00 - www.bibsent.no - bs@bibsent.no
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Knuser myten om 
eldres IT-vegring

Per Halvorsen
Senter for seniorpolitikk

Det er ingen naturlov at seniorer ikke 
kan forholde seg til data. Det blir behørig 
dokumentert av prosjektet IKT-kompe-
tansebygging for seniorer som 27. april 
presenterte sine resultater i Bodø.
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Aldri
sent ute 

22 08 34 00 - www.bibsent.no - bs@bibsent.no

Som bruker av BS-online er du til enhver tid oppdatert.
BS-online er den største og eldste nettbokhandelen for

biblioteker i Norge. Vi jobber kontinuerlig med å

videreutvikle nettbutikken slik at du skal få en enklere

hverdag. Bruker du Bibliofil, kan du nå glede deg over

nye, viktige funksjoner som f.eks.: Unngå dubletter ved

suppleringskjøp på produkter uten ISBN ved å angi et

lokalt tittelnummer. Du kan også angi lokal plassering i

avdeling, plass og hylle allerede ved bestilling! Har du

spørsmål om våre tilbud, ta kontakt med oss!

Velkommen til BS-online, ditt viktigste arbeidsverktøy!

- Han har overhode ikke belegg for å påstå at den oppmerksomheten 
IA-avtalen har gitt på sykefraværet, ikke har bidratt til å få fraværet 
ned. Foss ynder å fremstå som en moderne mann. Holdningene hans 
avslører at han tvert i mot avstår fra å se fremover og trassig nekter at 
dagens løsninger er bedre enn gårsdagens kynisme, sier Bjørgen. 

YS har siden IA-avtalen ble inngått mellom alle partene og regje-
ringen, stått kraftig på for å fremme arbeidet både i egen organisasjon, 
og ikke minst for å forsvare den mot stadige angrep blant annet fra 
Per-Kristian Foss. 

- De siste sykefraværstallene viser en gledelig utvikling, nemlig 
at fraværet går ned. Det synker særlig hos virksomheter som har tatt 
dette arbeidet grundig på alvor – blant annet har medlemsbedrifter i 
PIL gått foran som gode eksempler, sier YS-leder Randi Bjørgen: - Når 
alle piler går riktig vei og de fleste erkjenner at den målrettede inn-
satsen gir resultater, så klarer altså ikke finansministeren å la være å 
sutre. Arbeids- og sosialminister Høybråten redder noe av ansiktet til 
regjeringen i denne saken, men jeg blir alvorlig bekymret for fremtiden 
for dette arbeidet.

- Det er ikke forskjell på nedgangen i sy-
kefraværet i IA-bedrifter og i andre bedrifter. 
Man kan trekke den konklusjonen man vil, 
sa Foss til deltagerne på årskonferansen i 
Finansnæringens Hovedorganisasjon forrige 
måned. 

- Mens både Høybråten, NHO-presidenten 
og en rekke andre er i stand til å forstå at IA-
avtalen fungerer, tallene viser at sykefraværet 
går mer ned i IA-virksomheter enn andre, så 
har tydeligvis finansministeren problemer 
med å forstå disse tallene. Det alene kan jo gi 
grunn til bekymring. Man kan jo lure på om 
finansministeren har problemer med annet 
tallmateriale også, sier Bjørgen: - For øvrig har 
IA-avtalen ytterligere to mål, som finansmi-
nisteren igjen fullstendig ignorerer. Noe som 
kanskje vitner om den mangel på kunnskap 
og engasjement han har på dette feltet. Det er 
mål om å få flere erfarne medarbeidere til å 
stå i arbeid, samt legge til rette for økt yrkes-
deltakelse fra funksjonshemmede. Her er det 

fortsatt mye å gjøre. Det synes ikke som om det bryr finansministeren 
mye. Litt underlig når han i debatten omkring ny pensjonsordning 
ellers er flink til å påpeke behovet for å øke den generelle deltakelse i 
arbeidslivet.  

Finansminister Per-Kristian Foss tror ikke 
avtalen om ”inkluderende arbeidsliv” har 
bidratt til å få ned sykefraværet. Regje-
ringskollega Dagfinn Høybråten er dypt 
uenig.  – Det er oppsiktsvekkende at en 
statsråd til de grader nekter å ta inn over 
seg virkeligheten, slik statsråd Foss gjør, 
sier YS-leder Randi Bjørgen. 

Finansminister Per-Kris-
tian Foss ser ikke at det er 
forskjell på nedgangen i 
sykefraværet i IA-bedrifter 
og i andre bedrifter, noe 
YS-leder Randi Bjørgen 
finner lite tillitvekkende. 
(Foto: Andreas Knispel)

Fosser over 
av IA-skepsis
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Det er Kristin Storvig som sier dette. Hun 
er fylkesbiblioteksjef i Nord-Trøndelag og 
leder i Fylkesbiblioteksjefkollegiets arbeids-

utvalg. En maktperson i norsk bibliotekve-
sen. Men Kristin gir heller inntrykk av å 
være mild og tenksom enn å være mektig.  

- Hvilke personer mener du har mest 
makt i biblioteknorge?

- Da vil jeg peke på tre personer.Leder i 
NBF, Frode Bakken, tror jeg faktisk har gan-
ske stor makt. Leder i Bibliotekarforbundet 
Monica Deildok gjør også en kjempejobb i 
den posisjonen hun har. Og så vil jeg trekke 
fram Vigdis Moe Skarstein, leder av Nasjo-
nalbiblioteket. 

- Hva med deg selv?
- Som fylkebiblioteksjef har jeg jo makt. 

Og i lag med Fylkesbiblioteksjefkollegiet så 
håper jeg vi har makt. Men vi kan kanskje 
være enda flinkere til å synliggjøre fylkes-
bibliotekenes rolle i samfunnet. Kollegiet 
har anledning til å komme på banen når 
det trengs. Vi kan ta oss vårt rettmessige 
rom i bibliotekmiljøet i Norge. 

- Liker du å ha makt?
- Jeg liker det hvis jeg har gode personer 

å dele makta med. 
- Hvem burde ha mer makt i bibliotek-

norge?
- Lokalt er det mange eksempler på at 

biblioteksjefene burde ha mer makt enn 
de har. Og det er bra at vi har fått den nye 
Spesialgruppa for folkebibliotekpolitikk og 

En samarbeidets maktperson

Tekst & foto
Erling Bergan

- Jeg tror samarbeid blir viktig. En del kommuner er så små at man bare 
kommer til et visst punkt i utviklinga av bibliotektilbudet. Vi trenger å kom-
binere et sterkt og godt lokalt bibliotek - med en masse opplevelser, med 
en nettbasert tjeneste som folk kan besøke hjemmefra. Dette blir for tungt 
å få til i små kommuner. Derfor er det viktig at flere kommuner jobber i lag, 
at vi får litt andre typer organisering i bibliotekverden enn vi har hatt fram 
til nå. Fylkesbibliotekene kan spille en viktig rolle i en slik utvikling. 

Kristin Storvig 

37 år. Gift. 3 barn.
Fylkesbiblioteksjef i Nord-Trøndelag 
siden 1997.
Tidligere distriktsbibliotekar samme 
sted.
Har vært biblioteksjef i Snåsa. 
Bibliotekarutdanning fra Oslo 1989.
Pedagogikk mellomfag.
Satt i BFs første forbundsstyre 1993-
95
Har sittet i NBFs hovedstyre
Har vært leder av NBF Nord-Trøn-
delag

Nå:
Leder i Fylkesbiblioteksjefkollegiets 
arbeidsutvalg.
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kampanjen Fokus 2005. Det er et veldig bra 
initiativ. De små og mellomstore folkebi-
bliotekene, og fylkesbibliotekene i lag med 
dem, burde være mer synlig i bibliotekpo-
litikken i Norge.

- Er du selv aktiv i spesialgruppa?
- Nei, men de kommer med gode inn-

spill, som vi blant annet vil bruke i et re-
gionalt bibliotekprosjekt i Nord-Trøndelag. 
De produserer stoff som kan være nyttig for 
oss i arbeidet for bedre bibliotektjenester 
ut til folk. 

- Hva er det Fylkesbiblioteksjefkollegiet 
engasjerer seg i?

- Nå er det selvfølgelig bibliotekut-
redninga og utviklinga av Norsk Digitalt 
Bibliotek som engasjerer oss mest. Det ser 
ut til at saker som angår folkebibliotek blir 
tatt for lite hensyn til i Norsk Digitalt Bibli-
otek. Så der må Fylkesbiblioteksjefkollegiet 
stå på litt. I forhold til bibliotekutredninga 
må vi stå på med å jobbe fram nye strate-
gier som styrker folkebibliotekene, fylkes-
bibliotekene og samspillet mellom de ulike 
bibliotektypene.

- Hvis du kunne bestemme over det 
norske biblioteklandskapet i ett år, hva ville 
du hatt på agendaen på ditt første planleg-
gingsmøte?

- Da ville jeg gjort en jobb for å ruste 
opp folkebibliotekenes tjenester lokalt. Jeg 

ville gjort en jobb for å styrke legitimiteten 
til små og mellomstore fagbibliotek. Jeg 
ville ha jobba for å synliggjøre bibliotekenes 
rolle for enkeltpersoners utvikling, velvære, 
livskvalitet og mulighet til å delta i samfun-
net, og hva dette kan bety for demokratiet 
og for samfunnets utvikling. 

- Trenger vi økt respekt og legitimitet, 
heller enn mer ressurser?

- Det er et både og. Respekt er veldig 
viktig. Når vi snakker om ressursproblemet, 
så må vi hele tida ha med oss hvorfor vi må 
ha disse ekstra ressursene. Det er kjempe-
viktig. Jeg vil også jobbe for at bibliotekene 
ikke blir oppfatta som en isolert tjeneste. 
Når man kutter i bibliotekbudsjettet, så 
kutter man også i utdanning og helse. Vi 
har en stor utfordring nå når så mange 
kommuner sliter med å ha et oppegående 
bibliotektilbud. Det gjelder både små og 
store kommuner. Det er et sykdomstrekk 
ved samfunnet. Vi er ikke flinke nok til 
å sette ord på hva biblioteket betyr for 
samfunnet. 

- Er det mulig for bibliotek å få større 
respekt og økte ressurser innafor den ge-
nerelle politiske og økonomiske ramma vi 
ser i kommune-Norge i dag?

- Kommuneøkonomien i dag er jo en 
kjempeutfordring. Biblioteksjefer som ser 
seg selv som en integrert del av sin kom-

mune, ser jo at det blir en håpløs kamp. 
For det er for lite til alle tjenester. Det 
stemmer så dårlig med utfordringene man 
har i lovverk og strategier. Kommunene 
har ikke sjangs til å følge opp. Og så er det 
noe med strukturer også. Mange kom-
muner kommer ikke lenger enn til et visst 
nivå i bibliotektjenestene sine. Men de kan 
kanskje få til mer lokalt hvis de er flinke 
til å bruke de ressursene de tross alt har. 
Hvis skolefolk, bibliotekfolk, kulturfolk og 
kommuneadministrasjon bruker alle gode 
krefter, kan de få til bedre tjenester ved å 
jobbe på tvers. Man kan se bibliotektilbudet 
i i sammenheng med andre informasjons-
tilbud, kunnskapstilbud og kulturtilbud til 
innbyggerne. 

- Du har tro på samarbeid?
- Jeg tror samarbeid blir veldig viktig. 

En del kommuner er så små at man bare 
kommer til et visst punkt i utviklinga av 
bibliotektilbudet. Vi trenger å kombinere 
et sterkt og godt lokalt bibliotek - med en 
masse opplevelser, med en nettbasert tje-
neste som folk kan besøke hjemmefra. Dette 
blir for tungt å få til i små kommuner. Der-
for er det viktig at flere kommuner jobber i 
lag, at vi får litt andre typer organisering i 
bibliotekverden enn vi har hatt fram til nå. 
Fylkesbibliotekene kan spille en viktig rolle 
i en slik utvikling. 
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- Bibliotekutredninga vil trolig ta for seg 
slike problemstillinger? 

- Ja, den er viktig. Vi står blant annet 
overfor endringer i kommunestrukturen, 
og kanskje også sammenslåing av fylker. Da 
må vi være litt føre var i forhold til hvordan 
bibliotek-Norge skal se ut i framtida. 

- Ja, alle snakker om struktur, men få 
mener noe om det. Hvor står du?

- La meg ta Nord-Trøndelag som eksem-
pel. Her synes jeg ikke det kan være færre 
bibliotekenheter enn vi har i dag. Med kom-
munesammenslåinger og dagens bibliotek-
lov, kan vi risikere at man konsentrerer seg 
om ett hovedbibliotek for et geografisk stort 
område med ikke så mange mennesker. 
Det vil være relativt få som får tilgang til 
det lokale fysiske biblioteket. Og det synes 
jeg er en skremmende tanke. Derfor er det 
viktig at vi jobber med strukturspøsmålet, 
så dette med hovedbibliotek og kommune-
enhet ikke blir et én-til-én forhold. Hvis fire 
kommuner slås sammen, så bør vi faktisk 
ha argumentasjon for å opprettholde fire 
bibliotekavdelinger.

- Bør de være likestilte?
- Ja. Servicenivået er i dag for dårlig i 

mange kommuner. En strukturdebatt må 
innebære en kvalitetsheving av den enkelte 
enhet. Vi må ikke ende opp med en struktur 

håper vi kan få til samarbeid mellom grup-
per av folkebibliotek, der man blir enige om 
en standard og samtidig jobber sammen 
om utviklingsoppgaver. Det er viktig at 
vi hele tida har blikket retta framover og 
er åpne for endring og nye opplevelser i 
bibliotekene. 

Kristin Storvig er solid plassert i et 
typisk grisgrendt fylke midt i Norge. I 
Nord-Trøndelag er det 24 kommuner, men 
bare halvparten av dem har fagutdannet 
biblioteksjef. Det er mange nye og lekre 
biblioteklokaler, både blant folkebibliote-
kene, skolebibliotekene og fagbibliotekene. 
Presset på kommuneøkonomien har ført til 
avskalling på stillingsbudsjettene, spesielt 
i de mindre kommunene. De større folke-
bibliotekene kjemper hvert år for å unngå 
stillingskutt. Når de opplever å komme inn 
i nye lokaler, merker de økt press på det per-
sonalet de har. Og utsiktene er ikke bedre i 
Nord-Trøndelag enn i resten av landet.

For Kristin går veien videre gjennom 
samarbeid: - Mellom små og store bibliotek, 
mellom fag-, folke- og skolebibliotek. Vi må 
legge til rette for mer samarbeid, så vi får ut 
mer av den kompetansen som tross alt fin-
nes her. Et solidarisk nettverk av bibliotek-
kompetanse, sier fylkesbiblioteksjefenes 
talsperson i Norge.  

der hovedbibliotek og filialer er dårligere 
enn de vi har i dag. Jeg kunne selvfølgelig 
tenkt meg en kombinasjon med bokbuss 
mange steder i Norge, ikke minst i mitt 
eget fylke. Men det er mye som kan gjøres 
bedre med de bibliotekene vi har i dag. Jeg 
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Etter 1. januar 2007 må alle bøker som 
kommer ut, være utstyrt med 13-siffers 
ISBN.  Fram til denne datoen vil det være 
en overgangsperiode hvor bokbransjen for-
bereder overgangen.  Enkelte har allerede 
i 2005  begynt å bruke både 10 og 13 siffer 
i samme bok.

Det er flere grunner til revisjonen av 
ISBN-standarden. Det har vært nødvendig 
med en utvidelse av nummerkapasiteten, og 
dette har altså resultert i en utvidelse på tre 
siffer. Det har også vært behov knyttet til 
registrering av metadata i forbindelse med 
tildelingen av ISBN, og bestemmelser for til-
deling av ISBN til elektroniske dokumenter 
og print-on-demand-produkter. Dessuten 
har det vært endringer i administrasjonen 
av ISBN-systemet internasjonalt. 

Ved overgangen til 13 siffer fra 1. januar 
2007, vil de nåværende ISBN-seriene vil 
få prefikset 978 og kontrollsifferet vil bli 
rekalkulert. ISBN vil dermed bli identisk 
med EAN-koden for bøker. Prefikset 979 
vil bli tatt i bruk når de nåværende num-
merseriene er brukt opp. 

Forlagskodene vil antakeligvis ikke 

bli de samme når  979-prefiks tas i bruk. 
Strekkodene vil ha 13-siffers ISBN over 
strekkoden og det tilsvarende nummeret i 
EAN-13-format under. 

ISBN som utgivere allerede har fått, 
men som ikke er brukt ennå, skal brukes 
opp. Men utgiverne må konvertere numme-
ret til den nye standarden med 13 siffer, med 
prefikset 978 og dermed et nytt kontrollsif-
fer. For eksempel: ISBN-10: 1-873671-00-8 
blir konvertert til ISBN-13: 978-1-873671-
00-9. Eksisterende ISBN i lister, kataloger 
og databaser må konverteres fra ISBN med 
10-siffer til ISBN med 13-siffer (med pre-
fikset 978) innen 1. januar 2007.  

Bibliotek og leverandører av bibliotek-
systemer som bruker ISBN i kataloger og 
bibliografiske databaser, vil ha behov for 
kunne behandle både eksisterende ISBN 
med 10 siffer og nye ISBN med 13 siffer så 
tidlig som mulig før 1. januar 2007, og for å 
fortsette å kunne gjøre det i framtida. Disse 
systemene må være i stand til behandle alle 
former for ISBN som forekommer i den bi-
bliografiske posten, og også tillate brukerne 
å bruke begge formater ved søk i databasen. 

Retrospektiv konvertering av eksisterende 
bibliografiske poster vil ikke bli gjort.

I brukergrensesnittene for online-
søking må man kunne søke under ett på 
ISBN som tilhører 978-serien og ISBN med 
10 siffer, uansett hvilket format det er på 
ISBN-et i den enkelte bibliografiske posten. 
For bestilling og innkjøpsfunksjoner bør 
bibliotek og biblioteksystemleverandører 
være klare til å gå over til ISBN med 13 siffer 
seinest 1. januar 2007. 

Når det gjelder katalogisering har 
Den norske katalogkomité kommet med 
følgende anbefaling: ”Katalogkomitéen 
følger LC (Library of Congress) og anbefa-
ler at det i overgangsperioden 2005-2006 
i katalogposter registreres både 13-sifret 
og 10-sifret ISBN når begge forekommer 
i bøkene. Numrene registreres i hvert sitt 
felt 020, parvis for hver innbindings- eller 
materialtype, med det 13-sifrete nummeret 
foran det 10-sifrete. Anbefalinger for endret 
visning av numrene foreligger ikke, og ko-
mitéen ser heller ikke noe behov for å skille 
mellom numrene med egne fortekster.”  

Lengre ISBN-nummer
ISBN-standarden har vært under revisjon, og dette 
arbeidet er nå fullført med ikrafttreden fra 1. januar 
2007. Den nye ISBN-standarden innebærer at ISBN-
et utvides fra 10 til 13 siffer. 

Det har kommet en skarp protest fra Inter-
national Federation of Library Associations 
and Institutions (IFLA) på stenging av 
bibliotek i Turkmenistan, og dets innvirk-
ning på ytringsfriheten og fri tilgang på 
informasjon I landet. 

Presidenten i Turkmenistan, Sapar-
murat Niyazov, har gitt ordre om å stenge 
bibliotek med begrunnelsen at “ingen 
leser bøker eller går på bibliotek”. Sen-
tralbibliotek og studiebibliotek vil fortsatt 
holde åpent, men resten av bibliotekene vil 
stenge. Presidenten har uttalt at ytterligere 
bibliotek er unødvendige ettersom de fleste 

bøker som turkmenere trenger allerede 
burde være i hjemmene, på arbeidsplassene 
og i skolene. 

IFLAs kontor for ytringsfrihet og fri 
informasjonstilgang (FAIFE) følger utvik-
lingen med stor uro. Det har vist seg vanske-
lig å få nøyaktige opplysninger om hva som 
er stengt. Mens Nasjonalbiblioteket ser ut 
til å ha unngått stenging, er det kroken på 
døra for f.eks. biblioteket til Open Society 
Institute i Dashoguz-provinsen. 

Det har kommet meldinger om at bibli-
otek har falt I unåde hos presidenten i lengre 
tid. Det har ikke vært nyinnkjøp av littera-
tur ved universitetsbibliotekene på ti år, og 
mange bøker innen historie, litteratur og 
biologi skal være fjernet og ødelagt. Tilgang 
på internett blir også vanskeliggjort.  

Presidenten Saparmurat Niyazov i 
Turkmenistan har gitt ordre om å 
stenge bibliotek i landet.

Bibliotekstenging i Turkmenistan
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– der svarene finnes...
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Allerede nå kan over 1 000 bibliotek og
hundretusenvis av brukere glede seg over
det nye banebrytende Websøk! 

Den nye modulen Websøk  er ikke bare moderne og
stilig i designet, Det har også blitt enklere å nav-
igere 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 stadig kurs i det nye websøket. Gå inn på
www.bibits.no/kurs og sjekk vår kurskalender eller
ta kontakt. Vi arrangerer gjerne eget kurs for deg -
når du måtte ønske det!  
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Håper det
smaker!

Fra Moderniseringsdepartementet er det kommet forslag til 
endring av lov om statens embets- og tjenestemenn. Lovfor-
slagene i Ot.prp.nr. 67 (2004-2005) er levert Stortinget uten 
noen forutgående dialog med arbeidstakerorganisasjonene. 
Det er ikke foretatt noen bred og helhetlig vurdering av end-
ringene, og konsekvensene er ikke utredet. Lovforslaget 
møter sterk kritikk blant tillitsvalgte 
i en rekke fagforbund. 

Lovforslaget innebærer blant 
annet at tjenestemennenes grunn-
leggende rettigheter forringes og 
statsansattes stillingsvern, an-
settelsesforhold, sikkerhet og 
trygghet svekkes. Adgangen 
ti l midlertidig t i lsetting 
ut v ides og ventelønns-
ordningen faller bort. De 
kollegiale innstil l ings- 
o g  t i l s e t t i n g s r ådene 
avskaffes samtidig som 
to-tr innsbehandl ingen 
forsvinner. Forslaget om 
svekkelse av stillingsvernet 
kan få alvorlige konsekven-
ser for offentlig ansattes 
ytringsfrihet. Det er av stor 
samfunnsmessig betydning 
at statsansatte kan uttale seg 
fritt og uavhengig.  

Lovforslaget er et brudd 
på flere gjeldende tariffavta-
ler og intensjonserklæringer 
i staten. Dette oppfattes av mange som en sammenblanding 
av statens rolle som arbeidsgiver og myndighetsutøver. Det 
tas til orde for å sende Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) og de deler 
av ny arbeidsmiljølov som omhandler stillingsvernreglene 
for de statsansatte tilbake til regjeringen med pålegg om 
å etablere et lovutvalg for å foreta en grundig og helhetlig 
behandling.  

Ny embets- og 
tjenestemannslov  

Moderniseringsminister 
Morten Andreas Meyer er 
ikke tillitsvalgtes favoritt. 

Landsmøtet på nettsidene
Vil du gjerne lese hva BFs siste landsmøte vedtok? Vil 
du sjekke hvordan målprogrammet ser ut nå? Hva som 
er gjeldende vedtekter? Hvem som sitter i forbunds-
styret? Da går du til BFs nettsider: www.bibforb.no. 
Der ligger protokollen fra landsmøtet, der finner du 
forslagene som lå i Bibliotekarens februar-nummer, og 
der er oppdatert informasjon om styre og utvalg.  
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www.bseurobib.no
BIBLIOTEKMATERIELL

PÅ NETTET

NYHET
BOKVOGN VIGGO
Store bakhjul som klarer
terskler og lave trapper 

MER INFORMASJON
OG PRISER PÅ

www.bseurobib.no

NYTT
utstillingssystem

COLLAGE
Utviklet sammen med
biblioteker. Tosidig
utstillingsvegg for bok-
stativer og plakater etc.
Mulighet for skap/billed-
bokkasse/tegneserier.
Hjul

BS Eurobib, Postboks 6348 Etterstad, 0604 Oslo 
Tlf.: 22 08 34 00, Fax: 22 08 98 00

E-post:post@bseurobib.no

ABM-utviklings årsmelding for 2004 er kommet. I en felles 
artikkel om virksomheten skriver styreleder Lisbeth Tangen og 
direktør Jon Birger Østby at driftsåret 2004 var preget av store 
og viktige utfordringer: ”Vi har ført arbeidet med samkjøringa 
av dei tre institusjonane vidare og arbeidd med visjon, verdi-
grunnlag og prioriteringar for verksemda. I ABM-meldinga vert 
det streka under at den nye institusjonen snarare skulle arbeide 
med utviklingsoppgåver enn med forvaltning og tilsyn. Men 
vi ser at også desse oppgåvene aukar i omfang.”

Fordeling av prosjektmidler er viktig for ABM-utvikling, 
og om dette skriver de: ”Trass i tronge økonomiske rammer 
for prosjektmidlar er det gledeleg å merka at søknadene som 
kom hausten 2004 er av gjennomgåande høgre kvalitet enn 
tidlegare.”

Å r s m e l d i n g a 
viser at ABM-utvik-
ling i 2004 hadde 66 
ansatte og et budsjett 
til drift, prosjekt- og 
utviklingstiltak på 87 
millioner kroner. Av 
dette gikk 35,4 mil-
lioner til prosjekttil-
tak, og av dette igjen 
gikk 10,4 millioner til 
prosjekt på bibliotek-
sektoren. 

I tillegg til ABM-
utviklings faste bud-
sjett, forvaltet de faste 
tilskuddsordninger 
på til sammen 87,5 
millioner, spillemid-
ler for 35,3 millioner (blant annet Den kulturelle skolesekken 
med 27 millioner) og 26,7 millioner i samband med oppdrags-
virksomhet (Nordbok-sekretariatet og konsortieavtaler). 

Et påfallende trekk ved årsmeldinga fra ABM-utvikling, 
er fraværet av skolebibliotek. På grunn av problemer med 
forvaltningsmessig grensedragning, er dette en bibliotektype 
som i statlig sammenheng faller mellom to stoler. Riktignok 
nevnes at av de 5400 enhetene som leverer inn data til mu-
seums- og bibliotekstatistikken, er 3400 skolebibliotek. Men 
ellers er omtalen av sektoren ”med unntak av skolebiblioteka” 
og ”når skolebiblioteka ikkje blir rekna med”. For et overordna 
statlig organ som skal ha et bredt blikk på hele sektoren, er det 
grunn til å forvente større oppmerksomhet om denne delen av 
biblioteksektoren.  

ABMU med stadig 
mer forvaltning

Erling Bergan
Redaktør
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Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
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Namsskogan kommune har ledig stilling som biblioteksjef med snarlig 
tiltredelse. Stillingen kan kombineres med 40% stilling som prosjekt-
koordinator ved Nord-Trøndelag fylkesbibliotek.

Kommunen har en godt utbygd og desentralisert bibliotektjeneste. 
Hovedbiblioteket er plassert i kommunesenteret, med filialer i Skorovas og 
Trones.

Det søkes etter en person med godkjent bibliotekarutdanning. I tillegg 
søker vi en person som kan bidra til å utvikle ”en levende” bibliotektjen-
este i samarbeid med lag, foreninger og andre offentlige etater. Søkere bør 
kunne dokumentere gode IKT-kunnskaper.

Kommunen er i omstilling innenfor offentlig tjenesteyting, og en utvidelse 
av stillingen i.f.t andre oppgaver kan bli aktuelt. Fleksibilitet, erfaring og 
kompetanse i forhold til annen offentlig tjenesteyting, kan derfor bli 
vektlagt.

For stillingen gjelder ansettelse i.h.t. gjeldende avtaleverk i kommunal 
sektor. Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stilling kan fås ved henvendelse: 
Rådmannen eller personalsjefen, tlf. 74 33 32 00.

Søknadsfrist 1. juni 2005.

Søknaden sendes:
Namsskogan kommune 
7890  NAMSSKOGAN

Namsskogan kommune
BIBLIOTEKSJEF 
I 60% STILLING

Fastlandskommunen Nærøy ligger i Ytre Namdal i Nord-
Trøndelag. Kommunen har ca. 5.300 innb. Administrasjonssen-
teret Kolvereid, med ca. 1.700 innb. ligger midt mellom 
Brønnøysund og Namsos. Det er 2 mil til nærmeste flyplass og 
hurtigruteanløp. Kommunen har et rikt kulturliv, et spennende 
og variert kultur- og naturlandskap som innbyr til friluftsliv, gode 
oppvekstvilkår og et interessant og variert næringsliv.

Biblioteksjef
Ved Nærøy folkebibliotek er det fra 01.07.05 til 30.06.07 ledig 
vikariat i 100% stilling. Stillingen kan kombineres 60% med 40% 
stilling som prosjektkoordinator ved Nord-Trøndelag fylkesbibliotek. 

Nærøy folkebibliotek består av hovedbibliotek på Kolvereid, 1 filial  
og 3 utlånsstasjoner. Hovedbiblioteket flyttet inn i nye moderne 
lokaler høsten 2004, og er inne i en svært fin utvikling. Bibliotektjen-
esten har et budsjett på 2,2 mill. kr, og en bemanning på vel 2,5 
årsverk. Biblioteksjefen har det faglige og administrative ansvaret 
for drift og utvikling av bibliotektilbudet i kommunen. 

Vi søker en kreativ og initiativrik person som har godkjent fagutdan-
ning. Det blir lagt vekt på personlige egenskaper som resultatorien-
tering og  god samarbeidsevne. Stillingen er plassert i stillingskode 
7439 Biblioteksjef, og vil være lønnet etter kvalifikasjoner og avtale.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til biblioteksjef Ib 
Aarmo, tlf. 74 38 26 93. Se også 
www.naroy.kommune.no/bibliotek.htm 

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes 
Nærøy kommune, 7970 Kolvereid, innen 01.06.05

Nærøy kommune
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www.bibforb.no

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven:

Leie gård i Sørvest Frankrike?
Gården ligger i et aktivt jordbruksområde i depar-
tementet Lot & Garonne mellom Bordeaux og Tou-
louse 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 svømme-
basseng og egner seg til generasjonsferie, ven-
neferie, aktivitetsferie, gourmetferie, sykkelferie, 
golfferie og for seminarer o.lign.  

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! 

www.vagant.com

Fly direkte til Cairo!

Turoperatøren Egypt Reiser har høst, vinter og vår et ukentlig fly
direkte fra Oslo til Cairo. Ta kontakt for nærmere informasjon om
avgangstider, priser og billettbestilling.

Medlemmer av
Bibliotekarforbundet
får 15 % rabatt på flyreisen!

www.egyptreiser.no

En gresk øy...
Folegandros er en liten gresk øy, der du kan 
ha en rolig ferie i familehotellet Ampelos resort 
like utenfor den vakre landsbyen Hora. Du kan 
dyrke dine kreative sider i en opplevelses- og 
kursferie på øya. Tilbudene spenner fra maling, 
fisking, dykking og matlaging, til yoga og høsting 
av oliven. 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! 
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BFs medlemsregister blir aldri bedre enn kvali-
teten på informasjonen som er lagt inn. Har vi 
korrekt informasjon om deg? Dersom du har 
skifta lønn, jobb, telefonnummer, e.l., går du inn 
på BFs nettsider og finner ”Oppdatering av med-
lemsregisteret”. 

Takk for hjelpen!

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

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!

– Di større avis, 
di dummare fram-
side, ser det ut til. 

Men den vesle avisa
blir jamt klokare ...

Berge Furre

Postboks 7044 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf. 21 50 47 21  E-post tinging@dagogtid.no

Årsabonnement 895 kroner (20 % rabatt for studentar)
Tilbodet gjeld berre for nye abonnentar

Korrekt 
medlemsinfo?
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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
Astrid Kilvik
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Telefon:  73 55 91 25
Epost:  astrid.kilvik@hist.no

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

Fungerende leder: Hanne Brunborg 
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
Norge.no
Telefon:   57 65 50 14
E-post:    marit.mellingen@norge.no

Hordaland
Hanne Fosheim
Universitetet i Bergen
Telefon:   55 97 92 00
E-post:  hanne.fosheim@isf.uib.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
Carl Bodenhagen
Bamble folkebibliotek
Telefon:   35 96 56 56
E-post:  carl@bamble.folkebibl.no

Leder  (permisjon til 29/9-05)
Monica Deildok
Tlf.  mobil:   41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no

Nestleder  (fungerende leder til 29/9-05)
Hanne Brunborg
Gol bibliotek  
Tlf.  mobil:  99 69 64 80 
E-post:  hanne.brunborg@bibforb.no

Styremedlemmer
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek
Liv Evju, Rælingen videregående skole
Morten Haugen, Ørland bibliotek
Ritha Helland, UB Bergen
Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Varamedlemmer
Roger Dyrøy, Direktoratet for samfunnstryggleik 
     og beredskap
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn bibliotek
Tove Gausen, Stavanger bibliotek
Margunn Haugland, Kristiansand bibliotek
Signe Witsø, Sogndal bibliotek

Vestfold
Marit Bunæs Gossner 
Horten bibliotek
Telefon:  33 08 53 25
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
Marianne Thorsen
Borg videregående skole
Telefon:   69 97 31 12
E-post:  marianne@borg.vgs.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

Flu Hartberg 
tegner

Bibliotekarer leser. Selvfølgelig 
gjør vi det. Men når leser vi 
det vi har bruk for på jobben? 
Og hva får vi igjen for det? Det 
er spørsmål som stadig ven-
der tilbake under overskriften 
”Kompensasjon for lesetid”. 
Det dukket opp på årets BF-
landsmøte også, og da var det 
seks år siden sist. 

For i 1999 fremmet Horda-
land BF følgende forslag: ”BF 
skal arbeide for særlige kom-
pensasjonsordninger (lesetid) 
for barnebibliotekarer. BF skal 
i samarbeid med barnebiblio-
tekarmiljøet utarbeide ulike 
beregningsmodeller som kan 
legges til grunn for konkrete 
krav.” Landsmøtet førte en liv-
lig debatt om dette, men vedtok 
til slutt noe ganske annet: ”BF 
skal arbeide for ordninger som 
gir bibliotekarer aksept for 
nødvendig tid til lesing og for-
beredelse til formidlingsarbeid 
i ordinær arbeidstid”. 

Til årets landsmøte i BF 
forelå det et forslag fra Vestfold 
BF: ”Mange bibliotekarer leser 
mye på fritiden for å holde seg 
oppdatert innen skjønnlittera-
tur for barn og voksne. I folke- 
og skolebibliotek forventes det 
at bibliotekarene har littera-
turkunnskap. Noen bibliotek 
har lokale avtaler, men det bør 
jobbes sentralt for å opprette 

en kompensasjonsordning for 
lesetid til bibliotekarer som 
jobber aktivt med litteratur-
formidling.” Forbundsstyret 
avviste forslaget, da de mente 
at dette ble avklart i 1999, og 
at argumentene i dag er de 
samme. 

Hva er så argumentene? Jo, 
for det første: Det bør ikke lages 
skiller mellom forskjellig slags 
forberedelse til formidling. 
Det er ikke mer relevant for 
bibliotekarer som arbeider med 
litteraturformidling å ha kom-
pensert for fritidslesning, enn 
skolebibliotekarer som leser 
læreplaner eller formidlere av 
nettjenester som bruker fritid 
på å surfe internett etter nye 
ressurser. 

For det andre: Et ensidig 
fokus på bibliotekarenes rolle 
som formidlere av skjønn-
litteratur ville, dersom det 
ble profilert av fagforeninga, 
bidra til å forsterke bildet av 
bibliotekarene som formidlere 
av det skrevne ord. Dette til 
forkleinelse for bildet av biblio-
tekarer som nettnavigatører, 
informasjonsressursforvaltere 
i private bedrifter, referanse-
eksperter i private fagbibliotek 
og så videre. I en slik vinkling 
ligger også en slagside mot fol-
kebibliotekvirksomhet som er 
uheldig i en slik sammenheng. 

Det er ingenting som tyder 
på at ansatte i fag-og fors-
kningsbibliotekene ikke i like 
stor grad må bruke tid utover 
arbeidstiden på forberedelse til 
formidling.

For det tredje: Det er viktig 
at bibliotekarer som arbeider 
med formidling av litteratur 
har tid i arbeidstiden til å bygge 
videre på og vedlikeholde sin 
kompetanse om den littera-
turen de formidler. Det kan 
overhode ikke forventes at 
bibliotekarene skal bruke fritid 
på dette. Samtidig kan det være 
uklare grenser her. De fleste 
av oss leser mye på fritida av 
naturlig egeninteresse. Utbyttet 
av lesinga nyttegjør vi oss selv-
sagt i arbeidet som formidlere. 
De aller f leste yrkesgrupper 
har interesser i sitt eget fag og 
bruker fritid på aktiviteter som 
de får nytte av i jobben sin. Vi 
må ikke komme i en situasjon 
der bibliotekarer ikke vil lese 
en bok i fritiden uten at det skal 
kompenseres. 

For det fjerde: BF må være 
tydelige på definere hva som 
er forberedelse til formidling 
og nødvendig kompetanseut-
vikling på den ene siden - og 
som helt klart skal være lønnet 
- og hva som er fritidslesning, 
og dermed hører privatsfæren 
til. Den opplagte løsninga er 

at lesing som er nødvendig for 
utøvelsen av yrket skal foregå 
på arbeidsplassen innenfor 
arbeidstiden.

For det femte: Andre yr-
kesgrupper som tidligere har 
fått kompensert for lesetid eller 
hjemmearbeide er på vei bort 
fra disse ordningene. Dette gjør 
de nettopp fordi det er vanske-
lig å styre denne tidsressursen, 
og at det lett oppstår konflikter 
om bruk av slik tid.

Og for det sjette: En kom-
pensasjon for lesing på fritida 
ville innebære at arbeidsgiver 
har rett til å disponere over 
vår fritid – en pålagt overtid 
på flytende tidspunkt - til en 
lav pris. Det kan vi ikke være 
tjent med. 

Hvordan gikk det med 
årets forslag? Det førte selv-
sagt til nok en livlig debatt, med 
mange kloke innlegg. Frustra-
sjonen over å ha for mye å gjøre 
innenfor for kort arbeidstid ble 
anerkjent. Men forslaget om 
kompensasjonsordning ble nok 
en gang stemt ned. Noen pro-
blemstillinger ble sparket over 
til det nye Yrkesetisk Råd. Mens 
Hanne Brunborg fra forbunds-
styret ytret ønske om å arbeide 
videre med disse spørsmålene i 
en idékatalog til støtte for lokale 
tillitsvalgte.  

Vi leser – og det tar tid
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0187 Oslo
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Sitatet:
”I løpet av forbløffende kort tid har Anette Wiig Bryn markert seg som den reneste hit-maskinen 
når det gjelder å si uforglemmelige dumme ting.  […]  ”Fordi jeg syns det er sånn” er omkvedet 
hennes når hun blir bedt om å begrunne synspunktene sine om bibliotekenes virksomhet. ”Jeg 
syns ikke det er sånn”, svarer hun når hun får vite at det finnes punkter i bibliotekmeldingen 
som strider mot bibliotekloven. Og helt til slutt forteller hun, i torsdagens utgave av Klas-
sekampen, at det ikke er noen grunn til at bibliotekene skal ta hensyn til innvandrere. ”Hvor 
man kommer fra er ikke vesentlig”, sier hun og foreslår å kutte i tilbudet deres.”

Kulturredaktør Cathrine Sandnes i en ramsalt omtale av kulturbyråd Anette Wiig Bryn
i Dagsavisen 30. april 2005. 




