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Stol aldri på ein sovande katt!

Likar de å høyre forteljingar? Adam Barry spør på fransk og Anneke 
Bjørgum omset til norsk. – Ja, ropar ein skokk ungar, 61 i alt. Heile 
skulen er om bord når bokbåten Epos besøker Flatøy, nord for Bergen.
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Bibliotekarprofesjonen

Hva er en bibliotekar? Og hvor jobber hun? Tyre Mannsverk og Richard 
Madsen gjør et lite, men nødvendig forsøk på opprydding i helt opp-
lagte uklarheter. For det er ikke det samme om folk er bibliotekstuden-
ter eller bibliotekarstudenter.
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Lederen har ordet

Monica Deildok

Forbundsleder

Det er tett mellom slagene. Tillitsvalgte 

i BF på alle nivåer og overalt i landet er 

stadig i kamp-modus. Og nå snakker jeg 

ikke om lønnsforhandlinger. Jeg snak-

ker om omorganiseringer, ansettelser og 

budsjettbehandling – tillitsvalgte fronter 

innspillene, ivaretar medlemmene, fører 

argumentene mot nedskjæringer og oppsi-

gelser. Det er jobben deres, og den utføres 

samvittighetsfullt og skikkelig. Det dreier 

seg selvsagt i stor grad om forvaltning av 

regelverket i lov- og avtaler, det å bidra til 

gode prosesser, skikkelige resultater. Mye 

dreier seg om forhandlinger, for omorga-

niseringssaker og budsjettbehandlingen 

i virksomheten får ofte elementer av for-

handlinger over seg. Det dreier seg om å 

oppnå et mest mulig positivt resultat eller 

svært ofte: om å begrense skadevirkninger. 

Begrense budsjettkutt, begrense åpnings-

tidsreduksjon, begrense stillingsreduksjon. 

En forhandlingssituasjon der utgangs-

punktet er et forferdelig dårlig ”tilbud”, og 

der den tillitsvalgte må gyve løs med det 

mål for øyet å forsøke å gjøre situasjonen 

litt bedre. De tillitsvalgte må gå til kamp, 

ikke for å øke mediebudsjettene utover den 

generelle prisstigningen i samfunnet for å 

kunne gi biblioteket en ekstra vekst eller gi 

rom for ekstra satsning. Ikke til kamp for 

fl ere bibliotekarstillinger i biblioteket. Nei, 

nei – til kamp for å motvirke en halvering 

av mediebudsjettet. Til kamp for kanskje å 

klare å oppnå et budsjettkutt på ”bare 15%”. 

Til kamp for å få tilsatt en fagutdannet sjef. 

Til kamp for tilstrekkelige midler til å be-

vare åpningstidene. Til kamp for at ikke kol-

leger skal omorganiseres vekk. Det er denne 

type kamper tillitsvalgte til stadighet fører 

overalt og i alle avtaleområder, både i privat 

og off entlig sektor, både i fag og folkebiblio-

tek. De tillitsvalgte gjør en fantastisk jobb 

og en innsats av uvurderlig betydning. Og 

det er mange BFere som kan skrive under på 

at den jobben tidvis er forferdelig slitsom. 

Men vi som har tatt på oss den jobben det 

er å være tillitsvalgt, vi må akseptere dette. 

Vi vet jo at vi er frontkjempere, det ligger i 

rollen og jobben som tillitsvalgt at vi skal 

være det. Det gjør det ikke mindre slitsomt, 

men det gjør det mer forutsigbart og lettere 

å akseptere at det er sånn. 

Men det er ikke bare våre tillitsvalgte 

som kjemper disse kampene. Bibliotek-

ledere og bibliotekarer på alle nivåer må 

tidvis rykke ut for å begrense de verste 

budsjettkutt og forsøke å gjøre dem litt 

mindre, for så å samle sammen restene 

av et maltraktert tilbud for og forsøke å 

drive bibliotek. Mange bibliotekarer bruker 

uforholdsmessig mye arbeidstid, krefter og 

argumentkraft på å forsøke å forsvare det 

tilbudet som brukerne har krav på. Samtidig 

som en skal gjøre jobben sin, forberede seg, 

oppdatere seg faglig og bidra til å utvikle 

bibliotektjenestene. Denne vedvarende 

kampen for tilværelsen preger oss. Det er 

min påstand at den preger oss mer enn vi 

er klar over. For det første gjør den oss kort-

tenkte. Vi har vanskeligheter med å tenke 

langsiktig, drive strategisk planlegging, 

arbeide med tjenesteutvikling i et lengre 

perspektiv enn et par år frem fordi vi rett 

og slett ikke har tid til den type lange reson-

nementer og vurderinger som det krever. 

Vi er nemlig opptatt med å springe rundt 

å forsøke å begrense skader her og nå. For 

det andre gjør den oss paranoide. Vi fi nner 

trusler selv der hvor ingen trusler er, og vi 

føler oss usynlige, vi føler at arbeidet vi gjør 

ikke verdsettes, ikke forstås, vi føler oss i 

beste fall undervurdert og misforstått. Og 

derfor blir vi negative, kanskje til tross for 

at vi egentlig ikke ønsker å være negative. 

Og så blir vi så inn til beinet slitne. Ikke 

bare av kampen men like mye av det faktum 

at vi ser vi kunne gjort så veldig mye mer. 

Hadde vi bare hatt tid, hadde vi bare hatt 

ressurser.

Historiefortellingene som er en viktig 

del av et hvert miljø, også bibliotekmiljøet 

– blir negative. Dette er synd fordi vi hadde 

trengt de positive historiene, de som kunne 

løfte oss opp, ikke de som bidrar til å for-

sterke den enkeltes følelse av avmakt og 

oppgitthet i perioder der kampen for tilvæ-

relsen blir urimelig tøff . Med jevne mellom-

rom beskylder vi hverandre for å sutre. Det 

er fullt forståelig og helt riktig. For vi gjør 

det. Bibliotekarer sutrer. Og innimellom 

sier noen (bibliotekarer) at bibliotekarer 

må slutte å sutre og at vi ikke har det verre 

enn andre. Neida, vi har det ikke verre enn 

andre, men det er jo egentlig ingen trøst. 

Jeg tror faktisk ikke at bibliotekarer sutrer 

fordi de synes det er så veldig gøy. Jeg tror 

heller ikke det skyldes at vi har blitt så vant 

til det at vi ikke klarer å slutte. Jeg tror det 

skyldes at det er for tøft. Jeg tror det skyldes 

at den trøttheten og oppgittheten en føler 

når en kjemper en forsvarskamp for femte 

året på rad mot oppsigelser og halveringer 

av budsjettet blir for stor og for mektig. Jeg 

tror det fi nnes en helt reell grunn til sutring. 

Og sånn kan det ikke fortsette å være. 

Vi har to utfordringer. En er å omdanne 

den kollektive nedstemtheten som av og 

til og med god grunn brer seg i miljøet, 

til kamplyst og virketrang. Den andre er å 

få beslutningstakere på alle nivåer til å ta 

ansvar for, føle eierskap i forhold til og ha 

et aktivt ønske om å utvike gode bibliotek-

tjenester. Begge deler er vanskelig. Ingen av 

dem er umulig. God jul!
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Det er fylkeslagenes ledere, pluss medlem-

mene av forbundsstyret, som utgjør lands-

styret, som var samlet i Oslo 7. november. 

De møtes en gang i året og fungerer som et 

rådgivende organ for BFs ledelse mellom 

landsmøtene. Landsstyremøtene er også en 

nyttig informasjonskanal begge veier. 

Det er vedtektsfestet at forbundsleder 

skal levere beretning til landsstyret. Det gir 

en anledning til å oppsummere de viktigste 

sakene BF jobber med og hvordan det går 

med forbundets arbeid. Under årets lands-

styremøte hadde forbundsleder Monica 

Deildok forfall, og nestleder Hanne Brun-

borg fungerte som leder. Hennes beretning 

gjaldt da også perioden da hun faktisk vika-

rierte som BF-leder for Monica Deildok.

Hun innledet med å si at det ble en brå 

start for BF-ledelsen etter landsmøtet 15. 

april i år. De ble kastet rett inn i innspur-

ten i tariff oppgjøret i alle sektorer. Utover 

sommeren fi kk vi også fl ere saker i fanget 

av politisk og prinsipiell betydning for BF. 

Men beretninga vitnet om et forbund som 

takler stadig fl ere utfordringer. Og med et 

medlemstall på 1450 kunne landsstyret 

konstatere vekst også på den fronten. Du 

kan lese hele beretninga fra forbundsleder 

i dette nummeret av Bibliotekaren. 

B e r e t n i n g a 

resulterte ikke i 

noen debatt, bare 

et par spørsmål 

om innsend ing 

av forhandlings-

protokoller og en 

kommentar om at 

videre kurstilbud 

vil være kjærkom-

ment. 

Neste sak gjaldt presentasjon av to nye 

utvalg som er kommet i arbeid. Det ene 

var rådgivende tariff utvalg, som også var 

representert med fl ere deltakere på lands-

styremøtet. Margunn Haugland var en av 

dem, og hun presenterte hva utvalget hadde 

gjort for å komme i gang. De vurderer å lage 

et hefte med råd til tillitsvalgte og medlem-

mer, for eksempel om nivå for lønnskrav ved 

lokale lønnsforhandlinger.

Det andre utvalget gjaldt verving på 

statssektoren, også med folk til stede. 

Her kom det spørsmål om man måtte trå 

varsomt med vervehenvendelser til biblio-

tekarer som er medlem av andre forbund. 

En erfaring er at noen andre forbund tåler 

dårlig at det kommer verveframstøt, ja 

kanskje så lite som en brosjyre i posthylla, 

fra ”konkurrenter”. 

Ellers var det mange som påpekte hvor 

viktig det er å verve blant bibliotekstuden-

tene, og beholde dem etter endt utdanning 

samme hvor de måtte begynne å jobbe. 

- Det er kanskje bibliotekstudentene som 

utgjør BFs viktigste vervepotensiale på 

statssektoren, sa Astrid Kilvik. Sammen 

med Morten Haugen, Elin Linge Her-

mansson og Kari Elin Røyrane utgjør hun 

arbeidsgruppa, som skal levere sine forslag 

til forbundsstyret før jul.

Forslag til nye ”Retningslinjer for øko-

nomisk tildeling til fylkeslagene” var også 

oppe på landsstyremøtet. En revisjon av 

disse nå var nettopp noe av løsningen på 

Lokalt grep om forhandlingene
Landsstyret drøftet kommende tariff oppgjør

De behandlet også spørsmål om økonomisk tildeling til fylkeslagene, 
verving på statssektoren og oppfølging av biblioteksjefstillinger. Men 
årets landsstyremøte brukte mest tid på å forberede seg på kommende 
tariff oppgjør. Sammen med forbundsledelsen sikrer fylkeslagene at det 
blir tatt lokalt grep om forhandlingene. 

Tekst & foto
Erling Bergan

Stein Gjerding fra YS 
gir bakgrunnsinfor-
masjon om neste års 
hovedtariff oppgjør.
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et konkret økonomi-punkt som Rogaland 

BF hadde fremmet på årets landsmøte. 

Forbundsstyrets forslag, supplert med tre 

punkter fra de gamle retningslinjene, ble 

det da også enighet om. Dagen etter fat-

tet forbundsstyret endelig vedtak, som er 

gjengitt på de neste sidene.

Så kom fl ere saker som alle dreide seg 

om de harde realitetene ved neste års ho-

vedoppgjør. Først en erfaringsutveksling 

om hvordan fylkeslagene håndterer koordi-

neringing og bistand i det lokale forhand-

lingsarbeidet i sitt fylke. Fylkesleder Anne 

Foss i Buskerud BF holdt en innledning som 

viste både hvordan de praktisk løste dette 

og hvilken tenking som lå bak. Se Anne Foss 

sin artikkel om dette annet steds i dette 

nummeret av Bibliotekaren. 

I diskusjonen som fulgte, kom det fram 

en rekke erfaringer. Det viste seg at de 

fl este fylkeslag har postlister for epost til 

medlemmer. Men Anne Foss poengterte 

at det kan være nyttig med to lister, én for 

medlemmer og én for tillitsvalgte. 

Anita Haukvik, fra Sørlandet sykehus 

Kristiansand og medlem av 

tariff utvalget, forhandler på 

NAVO-området. Hun min-

net om hvor nyttig det er å ha 

vært bisitter noen ganger før 

man selv skal forhandle. Det 

er i det hele tatt alltid smart 

å prøve å ikke være aleine i 

forhandlinger, påpekte Hanne Brunborg. 

Cathrine Undhjem, fylkesleder i Oslo/

Akershus BF, fortalte om en vellykket 

møteform de hadde hatt i fylkeslaget. De 

inviterte til dugnad, der medlemmer og 

tillitsvalgte kunne komme og få hjelp til å 

utforme lønnskravet sitt. Det var fl ere fylkes-

ledere som noterte seg dette som en idé de 

kanskje vil følge opp også i sitt fylke. 

Hanne Brunborg spurte fylkeslederne 

om de følte seg parat til å takle de lokale 

forhandlingene nå. Og det var de fl este, 

men noen relativt ferske fylkesledere mar-

kerte at de nok ville ta kontakt med sine 

forgjengere for hjelp og støtte. Rådgiver 

Th or Bjarne Stadshaug i BF-sekretariatet 

sa at medlemsmøte med pep-talk om tall 

og argumenter kan fungere mobiliserende 

og informativt. – Dere trenger å bli kjent 

med medlemmene. Hvis et medlem ber om 

hjelp til å stille lønnskrav, må du vite noe om 

hvorfor dette medlemmet faktisk fortjener 

høyere lønn, sa han. 

Th or Bjarne Stadshaug hadde så en liten 

post i programmet om streikeforberedelser 

og streikeuttak. Dette dreier seg om evt. 

konflikt ved vårens hovedoppgjør. Han 

poengterte at det på statssektoren er YS 

– Sektor stat som samlet vurderer streik 

eller ikke. På kommunal sektor (KS), i Oslo 

kommune og i NAVO er det derimot BF som 

på selvstendig grunnlag vurderer konfl ikt. 

Dersom det blir konflikt, vil vi uansett 

koordinere uttaket med andre forbund, for 

å få ønsket eff ekt. Det er ønskelig med helt 

stengte bibliotek der hvor streiken skal være 

eff ektiv. Ellers snakket han om å ha åpne 

kommunikasjonskanaler utenom arbeids-

plassen under streik, og om streikestøtte 

som de streikende får under konfl ikt. 

Et hovedpunkt under årets lands-

styremøte var Stein Gjerdings gjennomgang 

av økonomi og krav på veien mot vårens 

hovedoppgjør. Stein Gjerding har det ad-

ministrative ansvaret for sektorene KS og 

NAVO i YS. – Under tariff orhandlingene får 

vi mye gehør for YS sin lønnspolitikk hos 

arbeidsgiver, fordi vi er balansert, sa han, 

og viste til at andre hovedorganisasjoner 

har en overvekt på sentrale krav eller en 

overvekt på krav om lokal pott.

Gjerding begynte likevel med å gå gjen-

nom YS sine krav til forhandlingene om ny 

hovedavtale i KS-sektoren. Her kunne BF-

tillitsvalgte registrere at alle våre sentrale 

krav så ut til å være med i det som ble ført 

videre i forhandlingene. Så får vi se hvordan 

det hele ender, når ny avtale er i boks – kan-

skje en gang i januar/fenruar neste år. 

Det er de som hevder at for harde krav i 

disse forhandlingene kan gi oss en verre ho-

vedavtale enn vi har hatt til nå. Gjerding sa 

at de kan velge ulike måter å fremme ulike 

krav på, på grunn av slike vurderinger. Men 

at det er ønske om klarere avtale festede �

- Det slår meg at interessante ting bestan-

dig kommer opp på slike møter. Mye nytt, 

og tips som det er godt å ta med seg.

Det er Jan Erik Sandhals, fylkesleder 

i Hedmark/Oppland, som sier dette til 

Bibliotekaren etter endt landsstyremøte. 

Men han var ikke like positiv til alt:

- Vi ble litt fort ferdig med selve 

beretninga. Dette punktet ble kanskje 

avslutta litt kjapt. Vi som var delegater 

kan jo ta litt av skylda for det sjøl, siden 

vi ikke var kjappere med kommentarer. 

Kanskje det betyr at vi var fornøyd med 

beretninga?

- Det var mye fokus på lokale forhand-

linger og fylkeslagenes rolle. Hvordan 

fungerer dette i Hedmark/Oppland?

 - Vi har prøvd å ta tak i det. Av ulike 

grunner er det ikke alle i styret som har 

kunnet trø til like mye med forhandlinger, 

det har blitt litt mye på meg. Men det er et 

stort behov, en stor utfordring. Spesielt med 

biblioteksjefer som er eneste medlemmet i 

kommunen sin. Hedmark/Oppland er til 

sammen ganske store fylker i utstrekning, 

sier Jan Erik, som ser både fordeler og ulem-

per med at fylkeslaget har en viktig rolle i 

forhold til lokale forhandlinger: 

- Skal jeg til Flisa å forhandle, så kjen-

ner heller ikke jeg medlemmet og arbeids-

situasjonen til vedkommende. Det er store 

avstander. Det er ikke alltid at vi i fylkes-

laget kjenner medlemmene bedre enn BF 

sentralt. Men vi har selvfølgelig muligheten 

til å skape et kontaktnett, som et grunnlag 

for å bli kjent, sier Jan Erik Sandhals, som 

håper BF sentralt får inn rettighetene til 

eksterne forhandlere i den nye hovedav-

talen som forbundet forhandler om nå. 

Fra forhandlingsarbeidet kan han ellers 

melde å ha hatt god nytte av BF-sekreta-

riatets Th or Bjarne Stadshaug.  

Litt fort ferdig med beretninga

Stine Fjeldsøe (fylkesleder i Troms 
BF) og Mari Lundevall (fylkesleder 
i Finnmark BF) i samtale med råd-
giver Thor Bjarne Stadshaug i BFs 
sekretariat.
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rettigheter for lokale tillitsvalgte i små for-

bund, er han åpenbart helt klar over. 

Når det gjelder hovedtariff avtalen på 

KS-sektoren, formulerte Stein Gjerding 

seg svært så åpent og ærlig da han sa: - Det 

er urettferdighetene vi greidde å skape 

i oppgjørene i 2002 og 2004 som vi skal 

rette opp nå. 

Man skal med andre ord alltid ende 

opp med ha noen problemer som man kan 

ta opp neste gang. Trekkspill-eff ekten har 

alltid vært en del av spillet om lønna: For 

store lønnsforskjeller må minskes, for små 

avstander må utvides. 

Men Stein Gjerding hadde ikke tro på 

noen store endringer i KA-avtalens opp-

legg med kapitlene 3, 4 og 5. Det er ikke så 

mange stillingskoder å rydde opp i heller, 

mente han. De andre hovedorganisasjonene 

trekker i hver sin retning, og da blir det lett 

som før, sa han.

- Det mest problematiske for våre med-

lemmer nå, er at minstelønnssystemet spi-

ser opp alle lokale tillegg. Vi vil kreve tillegg 

som ikke er personlige og som ikke spises 

opp av neste justering av minstelønna. 

Dette er viktig for YS, men spørsmålet er 

hvordan de andre hovedorganisasjonene 

stiller seg, sa Gjerding, som antydet noen 

skjær i sjøen her.

Gjerding påpekte at reallønnsveksten 

i 2004 hadde vært sterk, med lønnsvekst 

på 3,8 prosent og prisvekst på kun 0,4 pro-

sent. I 2005 ser lønnsveksten ut til å bli 3,5 

prosent, mens prisveksten ligger rundt 1,5 

prosent. Men årets tall er ikke helt klare før 

i februar/mars. Dette er tall vi tar med oss 

inn i forhandlingene, og som betyr mye for 

neste års ramme. 

På statlig tariffområde blir det helt 

sikkert forholdet mellom sentral og lokal 

lønnsdannelse et hett tema. Akademikerne 

gikk til konflikt i fjor, men etter årets 

regjeringsskifte er det lite trolig at de får 

mer på lokal lønnsdannelse, påpekte Stein 

Gjerding som deretter framførte mer di-

rekte vurderinger av krav og konfl iktfare 

på de ulike sektorer. Vurderinger som det 

ikke er naturlig å referere nå i opptakten 

til forhandlingene. Men han sa en generell 

ting som vekket interesse: - På de tariff om-

rådene der partene tror det blir streik, blir 

det sjelden det. For der er man så mobilisert 

for å fi nne løsninger. Det er ofte ”arbeidsu-

lykker” i forhandlingene som fører til streik, 

sa Stein Gjerding til slutt

Landsstyremøtet ble avslutte med 

Hanne Brunborgs oppfordring til fylkesla-

gene om å følge sterkere med på utlysing av 

biblioteksjefstillinger i kommunene. – Det 

gjelder å være aktiv når ting er på gang, sa 

hun. Og antydet at BF sentralt vurderer 

å lage et standardbrev som fylkeslag kan 

bruke til å sende til kommuner ved tvil-

somme utlysinger.  

�

I løpet av høsten har mange fått endret 

lønna si som følge av lokale forhandlinger. 

Fra BF-sekretariatet kommer en bønn 

som vi ber alle medlemmer om å innfri: 

Logg deg inn på medlemsregisteret og 

sjekk opplysningene vi har liggende om 

deg. Hvis lønn eller andre opplysninger 

ikke stemmer, retter du det opp direkte 

Forbundsstyrets medlemmer lyttet med stor inter-
esse til hva medlemmer i landsstyret hadde å si. Her 
Susanne Baumgärtel i dyp konsentrasjon. 

- For meg som ikke er ordinær delegat til 

landsstyremøtet, var det veldig informa-

tivt. Vi hadde god bruk for de innspillene 

som kom her, forteller Anita Haukvik. 

Hun er medlem av BFs nye tariff utvalg, og 

for første gang på landsstyremøte. 

Anita Haukvik lyttet med stor inter-

esse til Stein Gjerdings innledning om det 

kommende hovedoppgjøret.

- Jeg visste i utgangspunktet for lite 

om det kommende tariff oppgjøret, så jeg 

sugde til meg det han sa. Jeg er veldig glad 

for at han tok med seg alle tariff områder, 

både de små og store i BF-sammenheng. 

Selv om han snakket mest om KS, skjelte 

han også til statsoppgjøret, NAVO og Oslo 

kommune. Det var godt for oss som ikke er 

så mange på våre tariff områder, sier Anita 

Haukvik, som selv jobber på det medisinsk 

fagbibliotek ved Sørlandet sykehus i Kristian-

sand. Hun tilhører dermed tariff området 

NAVO.

- Er NAVO et stemoderlig behandlet 

tariff område i BF?

- Nei. Vi har jo en liten del av medlems-

massen i forbundet. Men sekretariatet gjør 

det de kan for å oppdatere seg på området, 

påpeker Anita, som synes BF har blitt 

veldig proff e på de få årene forbundet har 

eksistert. 

- Jeg var med på Bibliotekarforbundets 

stiftelsesmøte i 1993. Vi har jo vokst vold-

somt, sier Anita, og legger til at BF ser ut 

til å ha vært svært heldig med valg av for-

bundsledervikar det siste halve året.  

Veldig informativt

på nettet. Enklere kan det ikke gjøres! 

Inngangen til medlemsystemet er fra 

BFs nettsider (www.bibforb.no). En grønn 

knapp på høyre side heter ”Oppdatering av 

medlemsregisteret”. Du føres da til innlogg-

ingsbildet. Der avkreves du medlemsnum-

mer og fødselsdato. Medlemsnummer står 

på adresseetiketten bak på Bibliotekaren. 

Dermed skulle terskelen for å komme inn 

være ganske lav.

Det er hvert enkelt medlem som skal 

rette opplysninger om seg selv. Selv om 

tillitsvalgte sender inn protokoll med 

resultater fra lokale forhandlinger, skal 

den enkelte selv sjekk og oppdatere opp-

lysningene om seg selv.  

Har du fått ny lønn?
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Rett etter landsmøtet var det innspurt i ta-

riff oppgjøret for 2005 i alle sektorer. Det var 

et relativt uproblematisk mellomoppgjør 

som ga våre medlemmer et lønnstillegg på 

linje med oppgjøret i de fl este andre forbund. 

Etter mellomoppgjøret har arbeidet med 

lønns- og tariff politikk vært preget av at 

det har vært kap. 3 og 5-forhandlinger i KS-

sektoren, hvor kommunene har forholdt seg 

svært ulikt til rammene for forhandlingene, 

og det har dermed gitt et svært sprikende 

resultat men i stor grad god uttelling. I 3 av 

kommunene har forhandlingene resultert i 

brudd. Forhandlingene har stort sett vært 

gjennomført lokalt. BF har for første gang 

også hatt en sak hos Kretsmeklingsmannen, 

vedr et brudd i KS kap.3 i 2004.

Våren og sommeren bar også preg av 

fl ere større saker av politisk og prinsipiell 

betydning for BF. Byråden i Oslo la fram 

sin bibliotekmelding. Bærum kommune 

reduserte driften ved tre fi lialer og ville 

sette inn frivillige for å kunne opprettholde 

driften. Tromsø kommune omorganiserte 

biblioteket og fi kk innvilget dispensasjon 

for tilsetting av ufaglært biblioteksjef etter 

forskriftens §4. Vestfold fylkeskommune 

legger om driften av biblioteket og har skapt 

stor uro blant de ansatte. I alle sakene har 

det vært jobbet politisk, mot ledelsen og 

via pressen i nært samarbeid med de til-

litsvalgte.

Som en oppfølging av Tromsø-saken 

og andre dispensasjonssaker har BF hatt 

to møter med ABM-utvikling for å dis-

kutere rutiner og dokumentasjonskrav i 

forbindelse med slike søknader. Det er også 

foretatt en intern juridisk vurdering av 

grunnlaget for §4 i forskriften (dispensasjon 

for store kommuner).

I kjølvannet av landsmøtet og styre-

seminaret i juni har styret nedsatt noen 

utvalg:

• Arbeidsgruppe for verving og oppfølging 

av medlemmer i statssektoren, ledet av for-

bundsstyremedlem Astrid Kilvik. Gruppa 

har frist til styremøtet i desember med å 

presentere en handlingsplan for styret.

• Yrkesetisk utvalg. Utvalget skal følge opp 

yrkesetiske retningslinjer som ble vedtatt 

på landsmøtet, og  består av representanter 

fra ulike yrkesorganisasjoner, ledet av Stig 

Elvis Furset. Funksjonstid ut 2006.

• Rådgivende tariffutvalg. Utvalget skal 

komme med tariffpolitiske innspill til 

styret. Medlemmene repre-

senterer ulike tariffområder 

og er ledet av forbundsleder. 

Funksjonstid fram til neste 

tariff periode (1.5.06). 

Forbundsstyret har ellers 

jobbet med saker som nye 

læreplaner, plan for kurs/opp-

læring, stipendutdeling og 

planlegging av prosjekt. Fung.

leder har i tillegg sendt innspill 

til ABM vedr. kombinasjonsbi-

bliotek, deltatt på seminar om 

bibliotekutdanningen og blitt 

intervjuet i Skolelederen.

BF deltok på IFLA i Oslo 

med stand og med fung. for-

bundsleder og redaktør som 

møtedeltakere. Standen med skandinavisk 

brosjyre og roll-ups var et samarbeidstiltak 

mellom svenske DIK-förbundet, BF i Dan-

mark og Norge. Vi opplevde stor interesse 

og hadde mange gode samtaler med kol-

leger fra ulike land og verdensdeler under 

IFLA. Siden alle forbundslederne var i Oslo 

samtidig, fi kk vi også avviklet et møte i BFs 

lokaler med fokus på felles problemstil-

linger, videre samarbeid og neste møte i 

København (desember).

Det er avviklet to kurs i perioden: 

• Grunnkurs for tillitsvalgte 23.-25.5.05

• Forhandlingskurs 7.-9.9.05

Disse kursene fungerer nå greit, men 

det er alltid behov for noen justeringer mht 

innhold og forelesere. I tillegg er det meldt 

om ulike behov for annen kompetanse-

heving fra medlemmer og tillitsvalgte som 

sekretariatet jobber med å omsette til kurs. 

Aktuelle temaer er bl.a. omorganisering/

nedbemanning, informasjon/pressehåndte-

ring, ny lovgivning (arbeidsmiljø, tjeneste-

mannslov, m.m.), forhandlingskurs II.

Det er gjort forberedelser til bibliotek-

møtet i Trondheim, der BF skal arrangere to 

seminarer. Det ene er ”Fri og lik tilgang til 

informasjon - et ansvar for bibliotekaren?” 

med forbundsleder Pernille Drost i BF 

Danmark. BF er medarrangør sammen 

med FBF på det andre, kalt ”Utdanning og 

arbeidsmarked i takt?”.

Medlemstallet har økt til ca 1450 med-

lemmer, mest på grunn av verveaktivitet 

overfor studentene ved Høgskolen i Oslo. BF 

hadde stand i to dager ved oppstart av stu-

diet og i slutten av september da forbunds-

leder holdt foredrag for 1.årsstudentene.

Medlemssystemet har blitt tilrettelagt 

slik at medlemmene nå kan oppdatere 

egne opplysninger via BFs nettsider, og 

BF kan bruke medlemsregisteret til mas-

seutsendinger via epost. Det er viktig for 

saksbehandling og kontingentinngang 

at opplysningene i medlemsregisteret er 

mest mulig à jour, da er dette viktige hjel-

pemidler.

Forholdet til YS har i perioden vært 

preget av mellomoppgjøret og aktuelle 

politiske saker, og BF fi kk verdifull støtte 

fra YS-lederen da saken om bruk av frivil-

lige i Bærum startet opp. Forberedelsene 

til revisjon av hovedavtalene i Stat og KS 

har startet og BF har sendt innspill til YS 

om dette.

Sekretariatet var i en spesiell situasjon 

da forbundsleder gikk ut i permisjon rett 

etter landsmøtet og nestleder har fungert 

i 60% stilling fram til 28. september. Det 

har fungert som en kortsiktig løsning, men 

har også vært en ekstra belastning på alle 

ansatte. Sekretariatet har ellers jobbet med 

rådgivning og saksbehandling innenfor alle 

områder av lov- og avtaleverket, her ser 

saksmengden ut til å være nokså konstant 

men hvor alvorligheten/tyngden i sakene 

krever økende innsats. Det er fortsatt behov 

for å forbedre statistikkgrunnlag og infor-

masjonsfl yt i forbindelse med forhandlinger 

og kontakt med tillitsvalgte. Sekretariatet 

har også startet forberedelsene i forbin-

delse med at leieavtalen i Lakkegata går ut 

31.12.06.  

Forbundsleders beretning 
for perioden 16. april – 6. november 2005
Levert til BFs landsstyremøte 7. november 2005

Nestleder Hanne Brunborg fremførte forbundsleders beretning til 
årets landsstyremøte. Sammen med AU-medlem Astrid Kilvik loset 
hun fylkeslederene gjennom en dag med mye fokus på lønn, tariff  og 
forhandlinger under årets landsstyremøte. (Foto: Erling Bergan)
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Det var dagen etter landsstyrets møte, og 

forbundsstyret var samlet for å følge opp, 

samt behandle noen andre viktige saker.

Etter den sedvanlige godkjenninga av 

referater fra tidligere styremøtere, oppsum-

merte styret gårsdagens landstyremøte. 

Det ble også en del snakk om betydningen 

av skolebibliotek og oppfølging av kam-

panja ”fr@ ditt bibliotek” med fokus på 

skole bibliotek. Innspill fra BF til bibliote-

kutredninga om skolebibliotek kan også 

være aktuelt.

Styret fi kk seg forelagt resultatene av 

høstens lokale lønnsforhandlinger for de 

ansatte i BF. Men her er redaktøren avskåret 

fra å fortelle hva som ble sagt, ettersom vi 

gikk på gangen under dette punktet.

Retningslinjer for økonomisk tildeling 

til fylkeslagene var oppe til diskusjon på 

landsstyremøtet dagen før. Men ettersom 

landsstyret er et rådgivende organ for 

forbundsstyret, gjaldt det å ta det formelle 

grepet her. Synspunktene fra landsstyret 

ble tatt til følge, og de nye retningslinjene 

er gjengitt i dette nummeret av Bibliote-

karen.

Situasjonen rundt ulike organisasjoners 

håndtering av bibliotekarers og bibliotek-

ansattes yrkesetikk var egen sak på sty-

remøtet. Forbundsleder Monica Deildok 

orienterte om kontakten som har vært 

med NBF i dette spørsmålet. Problemstil-

lingene som er oppe, går blant annet fram 

av redaktørens artikkel ”Bibliotekeierne og 

yrkesetikken” i forrige nummer av Biblio-

tekaren. Styrebehandlingen viste at BF står 

samlet bak forbundslederens håndtering 

av dette spørsmålet, og håper NBF inngår 

i reelle drøftinger om realitetene i BFs argu-

menter. Vi kan ikke se at noen er tjent med 

at bibliotekbrukere, forfattere, politikere 

og bibliotekenes eiere skal være med og 

bestemme bibliotekarers og bibliotekansat-

tes yrkesetikk.

BF-ledelsens krav i forhandlingene om 

ny hovedavtale ble gjennomgått, og dette er 

naturlig nok ikke off entlig. Styret delegerte 

til AU å bistå sentral forhandler underveis 

i prosessen.

Så hadde forbundsstyret to saker som 

gjaldt biblioteklova til behandling. Først 

refererte nestleder Hanne Brunborg fra et 

møte hun hadde hatt med direktør Jon Bir-

ger Østby i ABM-utvikling, om praktisering 

av dispensasjoner fra det lovmessige kravet 

om fagutdannet biblioteksjef i kommunene. 

Her var Tromsø-saken var en del av baktep-

pet for møtet. Så vedtok styret å nedsette 

to arbeidsgrupper for å utarbeide konkrete 

forslag til ny biblioteklov, som intern for-

beredelse for BF-ledelsen. Resultatene skal 

legges fram på første forbundsstyremøte 

på nyåret. Her var bakgrunnen utfor-

dringa forbundsleder Monica Deioldok ga 

i ”Lederen har ordet” i forrige nummer av 

Bibliotekaren: ”På det bibliotekpolitiske 

området har vi vært veldig fl inke til å si hva 

vi ikke vil, nå må vi ta den utfordringen det 

er å formulere hva vi vil”, skrev hun blant 

annet.

Forberedelser av hovedoppgjøret 2006 

var siste sak på styremøtet, og her ble krav-

utforming, streikeberedskap og BFs prak-

tiske håndtering av forhandlingsprosessen 

gjennomgått – og dette er selvfølgelig ikke 

off entlig.

Møtet ble avsluttet med orientering 

om stoda i noen enkeltsaker, referering fra 

noen møter BF har vært representert på, 

og medlemsstatus, som viste at BF pr 4. 

november hadde 1457 medlemmer, hvorav 

177 er menn.  

Forbundsstyrets novembermøte

Erling Bergan
Redaktør

1. Regnskap og revisjonsberetning 

sendes sekretariatet umiddelbart etter 

avholdt årsmøte og senest innen 16. mars. 

Sammen med dette sendes et kort notat 

med  fylkeslagets kontonummer og et an-

slag over ønsket økonomisk ramme med 

utgangspunkt i planlagt aktivitetsnivå.

2. AU foreslår tildeling til fylkeslagene på 

bakgrunn av regnskapsopplysninger, fyl-

keslagenes egne anslåtte behov og posten 

for lokallag i forbundets budsjett.

3. Forbundsstyret vedtar tildeling. 

4. Sekretariatet eff ektuerer tildelingen 

innen 1. mai. Tildeling foretas slik at et 

evt overskudd i regnskapet trekkes fra ny 

tildelt sum. På denne måten sikrer en at 

midler ikke hoper seg opp på fylkeslagenes 

kontoer.

5. Fylkeslagene kan også søke om ekstra-

ordinære midler utenom de årlige tilde-

lingene.

6. Fylkeslagene skal dekke utgifter til 

eventuelle egne forhandlingsutvalg og til 

andre tillitsvalgte som utfører forhand-

lingsoppgaver utenom egen arbeidsgiver. 

Dette gjelder både reiseutgifter og eventuell 

kompensasjon for permisjon uten lønn. 

7. Fylkeslagene dekker over sitt budsjett 

utgifter til reise til fylkeslagenes arran-

gementer og møter. NB! Egenandelen 

for reise til arrangementer i forbundets 

regi er fastlagt i Bibliotekarforbundets 

reisereglement. 

8. Fylkeslagene tildeler ikke lokallagene 

i fylket midler. Lokallagene får tildelt 

egne midler etter behov. Fylkeslagene 

dekker ikke reise/oppholdskostnader for 

enkeltmedlemmer/tillitsvalgte som skal 

delta på sentrale arrangementer, kurs 

eller møter.  

Retningslinjer for økonomisk tildeling til fylkeslagene i BF
Drøftet på landsstyremøte 7. november, og vedtatt på forbundsstyrets møte 8. 
november 2005
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Det er ingen som lenger husker hvorfor vi 

vedtok å ha et forhandlingsutvalg såpass 

tidlig etter at BF var stiftet som fagforening. 

Antakelig skjønte vi at forhandlingsbiten 

ville bli den mest sentrale og utfordrende 

oppgaven for lokallaget, og at vi måtte ha 

kompetanse sentralt i fylket på dette. I 

forhandlingsutvalgets årsmelding for 1996 

leser vi at utvalget har hatt fi re møter, gjen-

nomført en undersøkelse av lønnsnivået og 

stillingsbenevnelser på alle bibliotekarene 

i fylket uansett fagforeningstilknytning, 

deltatt på BFs grunnkurs for tillitsvalgte og 

diverse kurs og møter i AF-sammenheng og 

forhandlet i tre kommuner i tillegg til egne 

kommuner. 

I årsmeldinga for 1997, skriver vi at ”vi 

begynner å få dreis på forhandlinger og kan 

til og med oppleve forhandlingssituasjonen 

som morsom og spennende”! Dette året for-

handlet medlemmene av utvalget eksternt 

i fi re kommuner.

Etter hvert ble forhandlingsutvalget så 

sentralt i BFs arbeid mot medlemmene at 

styret kom i skyggen av forhandlingsutval-

get. Det oppstod år for år en nær kontakt 

mellom forhandlingsutvalget og medlem-

mene i fylket. Landsmøtet i 2001 endret 

imidlertid vedtektene for lokallagene slik 

at de lokale BF-styrene i realiteten ble 

forhandlingsutvalg fordi ”aktiviteten for-

ventes å fokusere på de tillitsvalgtes behov 

og lokale forhandlinger”. I Buskerud tok vi 

konsekvensen av dette og valgte forhand-

lingsutvalget inn som nytt styre i Buskerud 

BF på årsmøtet i 2002. Styret bestod der-

med av de samme personene som ble valgt 

inn i forhandlingsutvalget i 1995, med ett 

unntak. Dette viser at tillitsvalgtarbeid er 

et langsiktig prosjekt. Det tar tid å lære seg 

oppgjørsformer, avtaleverk og spillereglene 

som gjelder i forhandlingsarbeidet. Ingen i 

utvalget føler seg utlært etter 10 år, og vi får 

stadig ny innsikt og er stadig like hoppende 

glade når vi får til et skikkelig lønnsløft for 

et medlem! 

I dag jobber vi etter et mønster som har 

festet seg i løpet av disse årene. Vi har sam-

let alle medlemmene i e-postgrupper, en 

for alle medlemmer og en for tillitsvalgte. 

Nesten all informasjon fra styret går nå ut 

via e-post. 

I Buskerud vedtok vi å opprette et forhandlingsutvalg bestående av tillits-
valgte allerede på årsmøtet i 1995. Arbeidsoppgavene som det nye utval-
get skulle ha, er gjengitt i referatet fra årsmøtet den gang. Utvalget skulle 
fungere for alle medlemmene uavhengig av arbeidsplass og arbeidsgiver 
og delta i forberedelsene til lønnsforhandlinger for medlemmene, men ikke 
forhandle for medlemmer en sjøl ikke var tillitsvalgt for. Det ansvaret mente 
vi at medlemmene måtte ta lokalt. Slik ble det imidlertid ikke!

10 års erfaring med 
forhandlings utvalg i Buskerud BF

Anne Foss
Fylkesleder i Buskerud BF



 Side 11Bibliotekaren 12/2005

• Når resultatet av sentrale oppgjør foreligger, sender 

vi ut en orientering til medlemmene om resultatet av dette 

og ber dem være obs på egen arbeidsplass i forhold til frist 

for innlevering av lokale krav. 

• De tillitsvalgte får tilsendt en lønnsstatistikk for BFere 

i Buskerud med benyttede stillingkoder og minimums-, 

maksimums- og gjennomsnittslønn før lokale forhand-

linger. 

• Biblioteksjefene får en oversikt over siste års resultat 

av forhandlingene for dem. Denne inkluderer også, etter 

avtale, fagutdannede biblioteksjefer som ikke er medlem-

mer i BF. 

• Vi gir råd til et stort antall av medlemmene før de 

lokale forhandlingene, og det dreier seg veldig ofte om hvor 

kravet skal legges. 

• Vi forhandler der det er ønske om det, men oppfordrer 

tillitsvalgte til å kurse seg og begynne å ta ansvar for egne 

forhandlinger og se det som en spennende utfordring og 

mulighet for personlig utvikling, og noen har gjort det i 

løpet av de seinere åra. (I et hovedoppgjør med lokal pott i 

alle kapitler kan det dreie seg om ni kommuner å forhandle 

i, i tillegg til egne medlemmer, pluss NAVO og stat.)

• Vi bedriver også ”overvåkning” når det gjelder plasse-

ring i stillingskoder, lønnsutvikling i permisjonstid, passer 

på at ingen går under minstelønn o.l. 

Framtidas utfordringer for oss ligger i å skolere alle 

tillitsvalgte slik at de er i stand til å forhandle med egen 

arbeidsgiver på en tilfredsstillende måte. Egentlig bør alle 

våre medlemmer trenes opp i forhandlinger slik at vi kan la 

verv gå mer på omgang enn det gjør i dag. Slitasjen kan bli 

stor på den ene som har sagt seg villig til å være tillitsvalgt 

på en arbeidsplass og ansvaret bør fordeles der det er fl ere 

BFere ansatt. ”Enslige” biblioteksjefer kan for eksempel 

forhandle for hverandre.

Fylkeslaget må også få tillatelse til å forhandle i alle kom-

muner hvor vi bare har ett medlem. Noen kommuner nekter 

å møte eksterne forhandlere og det er ikke tilfredsstillende 

for våre medlemmer at andre yrkesgrupper representerer 

dem i lønnsforhandlinger. 

Hittil har forhandlingsutvalget hatt mest fokus på for-

handlinger i KS-området, men vi ser at vi må ta et større 

ansvar for de to andre tariff områdene hvor vi også har 

medlemmer, NAVO og staten. Foreløpig er ansvaret for å 

skolere seg på det statlige oppgjøret og samle våre medlem-

mer der, lagt til ett av styremedlemmene.

Den største utfordringen for styret ligger imidlertid i 

manglende skolering og erfaring i møte med arbeidsgiver 

på andre områder enn lønnsforhandlinger. Vi mangler en 

del kunnskap om lov og avtaleverk og ansattes rettigheter 

når en f.eks kommer opp i arbeidskonfl ikter av forskjellig 

art. Her makter vi ikke alltid å være en god støttespiller for 

våre medlemmer og må ofte henvise medlemmer med slike 

problemer til forbundsstyret.

10 år som tillitsvalgte for BF har gått veldig fort. Ungene 

våre har blitt voksne i løpet av denne tida og noen av oss 

har fått barnebarn. Mye har skjedd med oss både privat og 

i arbeid, men vi synes allikevel at det ikke er så lenge siden 

vi startet opp arbeidet som tillitsvalgte. Engasjementet 

har bare vært positivt for oss som samfunnsmedlemmer, 

bibliotekarer og medmennesker, og ikke minst har det ført 

til et vennskap blant styremedlemmene som gjør at vi alle 

gleder oss til den tradisjonelle juleavslutningen vi skal ha 

den 6. desember i år!   

En bok er en venn som
oppdager dine evner. 
Den er et lys i mørket og en
fornøyelse i ensomheten.
Den gir, men tar ikke. 

Moshe Ibn Ezra 

H
ar

 d
u 

en
 h

ag
e 

og
 e

t b
ib

lio
te

k,
 d

a 
m

an
gl

er
 d

u 
in

te
t.

M
ar

cu
s 

Tu
lli

us
 C

ic
er

o 

Stille jul ...  
Vi ønsker dere alle en harmonisk
høytid og sender våre beste
ønsker for det nye året!  

B
ib

lio
te

ke
ne

s 
IT

-s
en

te
r 

A
S 

• 
M

al
er

ha
ug

vn
.2

0 
• 

Pb
. 6

45
8 

Et
te

rs
ta

d 
• 

06
05

 O
sl

o 
• 

Tl
f.:

 2
2 

08
 3

4 
00

 •
 fa

ks
: 2

2 
08

 9
8 

80
 •

 s
al

g@
bi

bi
ts

.n
o 

• 
w

w
w

.b
ib

its
.n

o

Den som 
holder fest i et
velassortert 
bibliotek, har 
tilgang til 
tallrike retter 
- alle med en
beundringsverdig
smak.

William
Godwin

– der svarene finnes...
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Enkelte forbund har prøvd rammeforhand-

linger i Troms fylkeskommune tidligere, 

men ved høstens oppgjør valgte for første 

gang f lesteparten av forbundene denne 

forhandlingsformen. Akademikerne, LO-

forbundene FF, FO & SL, og YS-forbundene 

KFO og Parat. forhandlet som sammenslut-

ning. Tre av totalt 18 forbund valgte å ikke 

forhandle ramme men ”på gamle måten”, 

altså individuelt. 

Hvorfor ramme?

At så mange forbund valgte å forhandle 

ramme, henger sammen med arbeidsgivers 

lokkemidler. Vi fi kk tydelige signaler om at 

vi kunne vente oss et klart bedre oppgjør 

med rammeforhandlinger enn med indi-

viduelle forhandlinger. Resultatene viser 

også at slik ble det.

Rammeforhandlinger var nytt og ukjent 

land for oss som bare har forhandlet indivi-

duelt frem til i år. Vi hadde plutselig behov 

for å sette oss inn i utregningsmetoder for 

bl.a. overheng, og vi måtte forstå og kunne 

diskutere begreper som virkningstidspunkt, 

kostnad, prosentandel og årslønnsvirkning. 

Prosentregning var et must. Excel var et 

uunnværlig hjelpemiddel. Etter en liten 

studie i disse begrepene og oppfriskning 

av regneferdighetene, var vi klare til å gå i 

dialog med arbeidsgiver.

Dialog på forhånd

Dialogen i forkant av forhandlingene med 

arbeidsgiver var god. Møtene i forkant og 

før vi hadde sagt ja til å forhandle ramme, ga 

rom for å argumentere saklig, rolig, grundig 

og uten det tidspresset og stresset som ofte 

er under selve forhandlingene. Etter fl ere 

møter hadde vi klart å rydde unna en del 

viktige ting:

• Feil beregning av tall for overheng 

for 2004. Det lønner seg å sjekke formlene 

som brukes og tall arbeidsgiver kommer 

fram til!

• Feil beregnet lønn for ett av våre med-

lemmer. Lønna ble oppjustert og vi slapp 

å bruke tid og penger på det under selve 

forhandlingene.

• Lønnsnivået for skolebibliotekarene 

sammenlignet med andre fylker. Vi fi kk 

fokusert på og argumentert for hvor viktig 

gode lønnsbetingelser er for skolebiblio-

tekarene.

Arbeidsgiver var imøtekommende og 

ga uttrykk for at han svært gjerne vil ha oss 

med på rammeforhandlinger. Til slutt lot 

vi oss overbevise, kanskje mest av frykt for 

å få et dårligere oppgjør dersom vi takket 

nei til ramme.

Forhandlingene

Alle forbund forhandlet parallelt, gjennom 

tre runder ved forhandlingsbordet. Vi for-

handlet ikke åpent med de andre forbun-

dene til stede, men rykket frem sammen 

mot drømmeramma og fi kk se resultatene 

til de andre forbundene etter hver runde. 

Når man forhandler ramme stilles, som 

nevnt, ikke individuelle krav, man krever 

ei ramme, oppgitt i prosent av medlemme-

nes lønnsmasse. Vårt krav var på 5,1 % av 

lønnsmassen vår. Samtidig ba vi om at 33 % 

av denne ramma skulle være generelt tillegg 

(arbeidsgiver gjorde det klart på forhånd at 

alle i kapittel 5 skal ha en lønnsutvikling i 

form av et generelt tillegg). Samtidig la vi 

frem kravene fra hvert medlem som hadde 

levert til oss, og informerte arbeidsgiver om 

hvordan vi så for oss fordelingen av ramma. 

Selv om vi hadde gitt fra oss innfl ytelsen på 

den individuelle fordelingen, var arbeids-

giver åpen for å høre oss og det benyttet vi 

oss av. Avtalen med forbundene var at ar-

beidsgiver skulle fordele ramma individuelt 

sammen med våre overordnede dagen etter 

at vi hadde forhandlet ramma ferdig. 

Første tilbud var et generelt tillegg som 

tilsvarte beløpet som var gitt i kapittel 4, og 

arbeidsgiver ga klar beskjed om at det ikke 

var grunnlag for å gå videre på det generelle 

tillegget. Resten skulle fordeles individuelt. 

Vi justerte kravet vårt noe ned, til 4,1 %. 

I neste runde kom arbeidsgiver med 

tilbud om 2 %, inkludert det generelle til-

legget som utgjorde 1 % (overhenget fra i 

fj or kom i tillegg). Alle forbundene som 

forhandlet ramme fi kk det samme tilbudet. 

2 % var for lite. 

I den siste runden kom vi til en forstå-

else av at vi kunne møtes på tretallet et sted. 

Neste og siste tilbud fra arbeidsgiver var på 

3,2 %. Det var et rimelig tall, og vi hadde 

fått et oppgjør vi greit kunne leve med. For 

å få større uttelling, prøvde vi å manipulere 

litt ved å forskyve virkningsdato fra 1. mai 

til 1. juli. Flere forbund prøvde på det, men 

arbeidsgiver var ikke til å rikke her.

Om å forhandle ramme 
istedenfor individuelt
Lokale kapittel 5-forhandlinger i Troms

Katrine With Eielsen og 
Susanne Baumgärtel
Troms BF

I år forhandlet BF for første gang om ramme i de lokale kapittel 5-forhandlingene 
i fylkeskommunen. Avgjørelsen om å gå for ramme ble tatt etter å ha veid for og 
imot, i dialog med både BF sentralt og med arbeidsgiver. 
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Løpet lagt på forhånd?

Følelsen av å ha forhandlet var sterkere før 

enn etter forhandlingene. Alle forbundene 

hadde omtrent samme progresjon og endte 

med omtrent like stor ramme på 3,2 %. 

Unntaket var tannlegene som hadde et 

stort overheng fra 2004 å slite med, og de 

tre forbundene som forhandlet individuelt: 

Resultatet deres lå ca 0,5 prosent lavere enn 

rammeforhandlernes. 

Mye tydet på at arbeidsgiver hadde 

resultatet ganske klart på forhånd, og at for-

bundene ikke hadde så mye de skulle ha sagt 

under selve forhandlingene. Denne kritikken 

kom fl ere av forbundene med på evaluerings-

møte i etterkant. Samtidig kunne ingen være 

direkte misfornøyd med et resultat som jo 

lå over det som var forventet i KS-sektoren 

i 2005. BF, som hadde et overheng på 1,57 % 

fra i fj or, og i tillegg hentet ut 3,2 % i årets 

oppgjør, kunne i hvert fall ikke gå til brudd, 

syntes vi. 

Kritikk i etterkant

Kritikken gikk ut på at resultatet i for stor 

grad var avgjort før forhandlingene og at 

alle forbund fi kk samme prosent. Arbeids-

giver videreførte dermed forskjellene som 

eksisterer mellom ”høylønns- og lavlønns-

gruppene”. 3,2 % for et forbund med en 

gjennomsnittslønn på over 340.000 utgjør 

fl ere kroner enn for BF, som har en gjennom-

snittslønn på 300.000. Det vitner dessuten 

om en lite synlig arbeidsgiverpolitikk når 

resultatene er så like.

Arbeidsgiver på sin side kritiserte noen 

forbund for å argumentere for dårlig og 

mente at man ut fra det ikke kan kritisere 

arbeidsgiver etterpå for ikke å ha forhandlet. 

Med rammeforhandlinger må argumenta-

sjonen bygges opp litt annerledes enn ved 

individuelle forhandlinger. Tidligere har 

det vært mye fokus på hvert enkelt medlem. 

Arbeidsgiver hevdet at det nok er en illusjon 

av forbundene å tro at vår argumentasjon om 

hvor dyktige våre kolleger i samme forbund 

er, tillegges stor vekt. 

En annen måte å argumentere på ble 

etterlyst og som eksempel ble tannlegene 

våre trukket fram. Tannlegene hadde et 

dårlig utgangspunkt i år på grunn av et stort 

overheng fra fjorårets forhandlinger. Til 

årets forhandlingsbord tok de med seg fo-

tografi er av tannråte og annen odontologisk 

elendighet. De argumenterte med at slik ble 

det om ikke tannhelsetjenesten i fylket var 

god. Disse bildene gjorde tydeligvis inntrykk 

på arbeidsgiver, som snakket om det etter 

forhandlingene. 

Nå er det ikke like enkelt å fotografere 

dårlige leseferdigheter, men det er mye vi 

kan si om hvor viktig bibliotekarenes arbeid 

for folks mentale helse.

Ulemper vs fordeler med ramme

En ulempe med ramme er at vi gir fra oss ret-

ten til å forhandle om individuell fordeling 

av lønnstilleggene, og dermed også retten til 

å gå til brudd på individuell lønnsfordeling. 

Så kan det bli vrient å holde styr på tall, 

prosenter og størrelser hvis forhandlingene 

tar andre veier enn man hadde tenkt ut på 

forhånd. 

En stor fordel er at rammeforhandlinger 

åpner for mer tid på å argumentere på gene-

relt og faglig grunnlag. Fokus ligger på pro-

fesjonen og bibliotekarene som fagpersoner 

med høy kompetanse, uansett arbeidsplass 

(vgs eller sentraladministrasjon). Man slip-

per å sette opp prioriteringslister over våre 

kolleger hvert år (inkludert oss selv) og be-

grunne dem, noe som kjennes ubehagelig. 

Ansvaret for å vurdere en ansatt hører mer 

hjemme hos den enkeltes nærmeste overord-

nede, enn hos forbundet. Vurderingene gjø-

res av arbeidsgiver sammen med den ansatte 

før de lokale forhandlinger i en lønnssamtale. 

Etter en slik samtale skal den ansatte vite 

hvordan innsats, kompetanse og resultater 

vurderes og hvorfor lønna er som den er. Mye 

kan sies om disse samtalene og vurderings-

skjemaet, men det tar vi ikke her. 

En annen fordel i år var at de forbund 

som forhandlet ramme fi kk et godt resultat. 

Om det blir slik neste år også vet vi ikke, men 

vi velger å tro at arbeidsgiver ikke ønsker å 

skremme noen fra å forhandle ramme ved å 

gi dem et dårlig resultat. I så fall blir det aldri 

mer rammeforhandlinger for vår del, noe vi 

gjorde helt klart før forhandlingene startet.

Vi gir ikke fra oss retten til å forhandle 

individuelt og gå til brudd på individuelle 

resultater, uten å få noe igjen. Det skjønner 

arbeidsgiver også.  

9. november feiret Gloppen folkebibliotek 

at det var 165 år siden kapellan og ord-

fører Rasmus R. Arnet sørget for at det 

ble boksamlinger i kommunen. Et aktivt 

bibliotek med kreative medarbeidere 

og en uredd biblioteksjef Torill Berge, 

syntes 165 var rundt nok til å lage et ar-

rangement.

Og de fl esket like godt til med opplegg 

hele uka! Bokkafé, presentasjon av årets 

barne- og ungdomsbøker, seminar om 

framtidas bibliotek, inspirasjonskveld om 

nynorske ungdomsbøker, ekstra åpnings-

tider og konkurranser. 

Selve bursdagen 9. november var 

det seminar med tittelen ”Gloppen 

folke bibliotek 165 år – korleis går vegen 

vidare?” Noen politikere, kommune-

byråkrater, lærere og bibliotekarer ble 

trommet sammen på formiddagstid for 

å se utover og framover i bibliotekland-

skapet. Erling Bergan og Siri Ingvaldsen 

holdt hver sin innledning om hhv folke- og 

skolebibliotekutvikling. 

Hovedbiblioteket i Gloppen kommune 

ligger på Sandane, nærmere bestemt som 

kombinasjonsbibliotek på Firda vidaregå-

ande skule. Nå er det planer om å fl ytte 

dette biblioteket til noe som 

kalles ”Trivselshagen”, en 

anledning til å finne nye 

brukermønstre og nye sam-

arbeidspartnere. 

Arrangementene i Glop-

pen i november viser at man 

ikke trenger å fylle et så veldig rundt år 

at det gjør noe, for å benytte det hele 

som en anledning til oppmerksomhet 

og debatt. Gloppen folkebibliotek fi kk 

en helside i lokalavisa før arrangementet, 

og en helside etterpå. Et eksempel til et-

terfølgelse.  

Biblioteksjef Torill Berge markerer 
at Gloppen folkebibliotek fyller 165 
år. Om ikke året var så rundt, ble an-
ledningen med hell brukt for alt den 
var verdt. (Foto: Erling Bergan)

Hvor rundt må året være?



eBibliotekinnredning
anno 2005!
I 2005 er Norge beriket med mange nye, flotte biblioteklokaler. Flere av disse ser du i vår referanseliste. Fire av prosjektene viser vi litt fra her.
Du kan se flere bilder på www.bseueobib.no. 

Bibliotekarer, innkjøpere, arkitekter og forhandlere finner det de trenger i vårt bibliotekvarehus. Vi har spesialkunnskapen og et bredt, skredder-
sydd sortiment av møbler og materiell for bibliotek, i tillegg til en god del for skoler og barnehager. Utgangspunktet er alltid god design. 

Vi takker deg for samarbeidet i år og ønsker deg velkommen til oss også i 2006! - Til ditt bibliotekvarehus! 

www.bseurobib.no

Ringerike folkbibliotek i Hønefoss ble innviet 26. september 2005.
Biblioteket ligger midt i sentrum i et nytt bygg og er samlokalisert med kinoer og butikker. 

BS Eurobib har innredet biblioteket med alt nødvendig utstyr; reoler i eik, reolbelysning, skranke, arbeidsplasser, barnemøbler osv.
Barnavdelingen har fått beste plassen ved et stort glassparti med naturutsikt.

Høsten 2004 åpnet Asker kommune dørene til sin nye, litterære storstue - hovedbiblioteket, som ligger på gateplan i det nye kulturhuset. Lyse og luftige lokaler
kombinert med tidsmessig og brukervennlig innredning i varme farger ønsker velkommen til alle aldersgrupper. BS Eurobib hadde gleden av å samarbeide med de
ansatte, arkitekt og byggherre underveis i prosessen, og vi har levert reoler, skranke, lesebord, terminalmøbler og CD-møbler.

Landets kanskje flotteste bibliotek ble offisielt åpnet 3. august 2005. Biblioteket er monumentalt og majestetisk der det ruver over Tromsøs sentrumsgårder. 
Inne i bygget er samlingene fordelt over flere etasjer, med plass til kafé, undervisningsrom og 20 datamaskiner for besøkende. Samlingene inneholder mer enn 
170 000 titler. 

BS Eurobib og BCI har innredet biblioteket med reoler med glassgavler og flotte skandinaviske møbler.

RINGERIKE BIBLIOTEK

TROMSØ BIBLIOTEK

ASKER BIBLIOTEK



SÅ DU OSS I EKSTREM OPPUSSING?
Designteamet i Ekstrem Oppussing fant gode støttespillere i BS Eurobib som forsynte Josefine Barnehage på Grefsen i Oslo med
møbler spesielt tilpasset behovene som kommer når man har så mange barn på et sted hver dag. Møblene fra BS Eurobib er
laget i slitesterke og barnevennlige materialer og har et design som appellerer til barn.

Se flere bilder på ekstremoppussing.no

www.bseurobib.no
D I T T  B I B L I O T E K V A R E H U S !

BS Eurobib AS • Postboks 6348 Etterstad • 0604 Oslo • E-post:kundeservice@bibsent.no
Telefon: 22 08 39 00 • Telefaks: 22 08 39 01

INNREDNING FRA BS EUROBIB 2005:

Høgskolen i Nord-Trøndelag
Skedsmo bibliotek
Ringerike bibliotek
Høgskolen på Gjøvik
Stord bibliotek
Elvebakken vgs.
BI
Nasjonalmuseet for kunst
Nasjonalbiblioteket - magasin

Karmøy Folkebibliotek
Målselv bibliotek
Tromsø bibliotek
Øraker vgs.
Eidsvoll bibliotek
Villa Grande

Se bilder på www.bseurobib.no

Ny
materiell-
katalog
2006!

I september 2005 kom 

den siste BS-katalogen

med tusenvis av produkter 

spesielt tilpasset 

bibliotekenes behov. 

Skaff deg katalogen på

www.bseurobib.no.

Her kan du også 

bestille produkter i ditt 

bibliotekvarehus!

BS EUROBIB FORHANDLERE:

Pitney & Bowes Norge AS - Oslo og Bergen
Kjell Arnesen AS - Troms
Interiørforum AS - Haugesund

Lindbak AS - Trøndelag og Møre og Romsdal
Børve Interiør AS - Odda og Jondal kommune

JOSEFINE BARNEHAGE
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Boka er en oppfølger av Litteratursøk: søk 

etter artikler i databaser for medisin og 

helsefag av Arve Vorland Pedersen og Geir 

Oterhals, med bidrag fra Astrid Kilvik, 

utgitt 2002.

I oppfølgeren er det bibliotekarene 

Astrid Kilvik og Liv Inger Lamøy som har 

tatt styringen. Begge er bibliotekarer ved 

Høgskolen i Sør-Trøndelag og har bred 

erfaring fra undervisning og veiledning i 

bruk av databaser innen medisin og helse-

fag. Boka er ”spesielt beregnet på studenter 

ved høgskoler og universiteter, de som 

underviser og forsker i helsefag, og de som 

jobber i helsesektoren”. Det uttrykkes ønske 

om at boka både skal være en starthjelp og 

et oppslagsverk.

Med så mye omtale av Ovids databaser 

(6 av 10), går jeg ut fra at boka er skrevet 

med henblikk på at Helsebiblioteket nylig 

har inngått nasjonale lisensavtaler for 

helsesektoren om bruk av de kommersielle 

databasene AMED, Cinahl, EMBASE, Med-

line og PsycInfo i Ovids grensesnitt i tillegg 

til Th e Cochrane Library. For brukere i 

denne kategorien vil alle disse databasene 

fremstå som gratis. (Helsebiblioteket er 

et samarbeidsprosjekt mellom Sosial- og 

helsedirektoratet, Nasjonalt kunnskapssen-

ter for helsetjenesten og de fem regionale 

helseforetakene). 

Vi som arbeider i bibliotek erfarer at det 

er en underbruk av ”den usynlige veven”. 

Våre brukere lengter etter alt skal gjenfi n-

nes i Google og mange er strålende fornøyd 

med det de fi nner i Google Scholar. Frem-

støt for å gjøre kvalitetssikret informasjon 

bedre kjent, er positivt.

Første delen av boka er introduksjon til 

litteratursøking: søkeprosessen, søkemo-

torer, emneportaler, typer av tidsskrifter, 

”impact factor”, artikkeldatabaser, søkestra-

tegi, kildekritikk, lokalisering og bestilling 

av bøker og artikler. Her er kapitlene korte 

og informative med henvisninger til utfyl-

lende lesestoff .

Andre delen er gjennomgang av ti 

velrenommerte databaser: AMED, Cinahl, 

Cochrane Library, EMBASE, Medline/Pub-

Med, Norart, PsycINFO, SPORTDiscus og 

SveMed+.

Innholdet i andre delen er ferskvare og 

egner seg bedre på web enn i bok. Oppskrif-

tene er illustrert med skjermbilder. Disse 

vet vi fort kan bli utdatert og misvisende. 

Boka var ferdig i juni 2005 og allerede nå 

er for eksempel PubMed kommet med en 

ny RSS-tjeneste som ikke er nevnt. Skjerm-

bilder i bokform er ikke noe for meg. Selve 

skjermbildene er greie, men på noen av 

dem er skriften blitt for liten og utydelig. 

Siden boka er rettet mot helsesektoren, er 

jeg forundret over at PICO/ “det tredelte 

spørsmål” ikke blir fremhevet. Jeg har også 

vanskelig for svelge uttrykket åpen fulltekst 

for “open access” (jeg har ikke noe godt 

norsk uttrykk selv). Dessuten hevdes det at 

PubMed har lenker til gratis tidsskrifter og 

tidsskrifter i “åpen fulltekst”. PubMed har 

lenker til alle typer fulltekst. 

Kapitlene om litteratursøking i første 

del av boka er opplysende og velegnet til 

bruk for bokas målgruppe. Dette utgjør 

bare en fj erdedel av bokas innhold. Når det 

gjelder hovedinnholdet, som er bruksanvis-

ninger til hver enkelt av de ti utvalgte data-

basene pluss samsøk i Ovids grensesnitt, 

har jeg noen innvendinger. Min erfaring 

er at gode bruksanvisninger ikke er lett å 

oppdrive, det være seg til vaskemaskiner 

eller veiledninger i bruk av databaser. Som 

regel er de skrevet av eksperter med tanke 

på nybegynneren. Men eksperten kan al-

lerede for mye! Generelt er det påfallende 

hvor lite ekspertene (meg selv inkludert) 

allierer seg med nybegynnere når man lager 

veiledninger/bruksanvisninger. Det tror jeg 

heller ikke er gjort her. Som nybegynner 

ville jeg blitt overveldet av alle detaljene 

presenteres. Bare en særdeles iherdig og 

interessert bruker ville bruke denne boka 

som starthjelp. 

Jeg tipper at de som kommer til å få 

mest glede av boka, er travle bibliote-

karer i små helsebibliotek. For dem er 

dette en nyttig samling med oppskrif-

ter/huskelister når de skal undervise sine 

brukere i søking i relevante databaser.  

Mest for travle bibliotekarer 
i små helsebibliotek

Anmeldt av 
Astrid Müller
Hovedbibliotekar ved Bibliotek for 
medisin og helsefag
Universitetsbiblioteket i Oslo

Astrid Kilvik og Liv Inger Lamøy. 
Litteratursøking i medisin og helse-
fag : en håndbok. Tapir 2005
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Folkebibliotekfeltet er et område som bare 

helt unntaksvis får de store overskrifter. Vi 

har aldri, så vidt vi kan huske, vært på forsi-

dene verken i forbindelse med en valgkamp, 

eller i forbindelse med budsjettframlegget i 

Stortinget, og heller ikke m.h.t. vårt formål 

eller vår eksistensberettigelse. I likhet med 

resten av kulturfeltet bringer vi ikke fram 

de store debattene. I de siste årene er det vel 

bare to saker som har vakt oppmerksomhet 

utenfor våre sirkler. Den ene gjaldt innfø-

ringen av fj ernlånsgebyrer på forsendelser 

fra fagbibliotek til folkebibliotek. Den andre 

gjaldt Kulturdepartementets forslag til 

å forandre bibliotekloven. Diskusjonene 

rundt den store saken i år i vårt felt, biblio-

tekutredningen, tror vi knapt når utover de 

sentrale sirkler i vårt eget miljø. 

Dette taper vi stort på. For å ha eksis-

tensberettigelse og utviklingsmuligheter 

i et samfunn, bør det foregå en stadig 

tilbakevendende debatt om funksjon og 

oppgaver innenfor en profesjon. Siden bi-

bliotekområdet – for å si det mildt – er et 

så svakt politisk felt, vil denne mangelen 

på oppmerksomhet over tid medføre at den 

interne debatten går i ring, og ikke kommer 

ut av egne sirkler. For vårt fagfelt gjelder 

dette spesielt folkebiblioteksområdet som 

er knyttet opp mot parlamentariske organer 

og er direkte underlagt parlamentariske 

beslutninger og prioriteringer. 

Vår profesjons identitet er helt og 

holdent knyttet til bibliotek, og det blir 

institusjonens bærekraft som er avgjørende 

for fagets utvikling, og ikke omvendt. Vi 

har altså ikke en profesjonsutvikling ut fra 

samfunnets behov for vår kompetanse og 

våre kvaliteter, men ut fra forestillinger om 

institusjonens – i denne sammenhengen 

folkebibliotekenes – oppgaver. 

Folkebibliotek er på mange måter et 

lukket felt som i stor grad fører interne 

diskusjoner om utviklingsmuligheter, og i 

veldig liten grad får innspill og krav uten-

fra. En grunn til at situasjonen er slik, er at 

denne typen bibliotek er et ektefødt barn 

av den tidlige velferdsveksten i industri-

alderen. Folkebiblioteket var tydelig fordi 

det var etablert i denne perioden, og det 

var et klart samsvar mellom middelet og 

behov: Økende utdanningsmuligheter og 

økt behov for tilgang på litteratur. 

I utviklingen mot det mange kaller 

kunnskapssamfunnet, forsvant en del av 

disse primære behovene og samtidig ble 

bibliotekene hengende igjen i de noe forel-

dede forestillingene. De ble etter hvert mer 

vurdert som en selvfølgelighet, samtidig 

som deres samfunnsmessige nytte har vært 

en relativt død ball over lang tid i og med 

at det har vist seg svært vanskelig å erstatte 

de etablerte forestillingene med nye og mer 

tidsriktige. Folkebibliotekenes funksjon og 

nytte var sterkt knyttet opp mot den tiden 

og det samfunnet det ble etablert i. Resulta-

tet er at det virker nesten umulig å komme i 

dialog med samfunnet om folkebibliotekets 

mulige potensial i det nåværende digitale 

informasjonssamfunn. 

I og for seg er dette en naturlig utvik-

ling. En institusjon blir institusjonalisert 

når motoren ikke i ti lstrekkelig grad 

vedlike holdes, og etter hvert går i stå. Det 

som er olje i institusjonens maskineri er 

nettopp profesjonens løpende utvikling, 

at profesjon en hele tida er på høyde med 

sin samtid. 

Etter at vi har forholdt oss til problem-

stillingen med folkebibliotekets manglende 

synlighet i mange år og i ulike fora innenfor 

den lille biblioteksverden, mener vi at vi 

har funnet en vital inngang ved å fokusere 

på profesjonens potensiale. Den danske 

bibliotekdirektøren Jens Th orhauges lan-

serte på 90-tallet formuleringen ”From 

collection to connection” for å sette fokus 

på endringene bibliotekene sto overfor 

ved at tjenestene ble automatisert. Etter 

hans syn skulle kreftene som tidligere ble 

brukt på samlingsoppgaver nå rettes inn 

Bibliotekarprofesjonen
Hva er en bibliotekar? Og hvor jobber hun?
Et lite, men nødvendig forsøk på opprydding i helt opplagte uklarheter.

Bibliotekarer jobber i bibliotek. Det er derfor det heter bibliotekar. Her 
ligger vår identitet, og det er dette JBI ved HiO utdanner oss til. Og ringen 
sluttes ved at vi søker til denne utdanningen fordi vi tydelig kan se for oss 
og vi vet hva et bibliotek er. 

Tyra Mannsverk 
Rådgiver, Fylkesmannen i Finnmark
og 
Richard Madsen
Biblioteksjef, Sørfold kommune

Tyra Mannsverk og Richard Madsen holder på med en mastergrad ved Senter for praktisk kunnskap ved Høgskolen i Bodø. De 

er de to første, og foreløpig de eneste, bibliotekarene som tar dette studiet. Fagområdet er rettet mot erfarne yrkesutøvere som 

ønsker å utvikle et tettere forhold mellom teori- og praksisfeltet i sine fag. Gjennom Mastergrads-program i Praktisk Kunnskap 

er senteret i ferd med å bli et nasjonalt knutepunkt innen dette feltet. Mastergradsoppgaven de skriver omhandler hva som skjer 

med bibliotekarprofesjonen når rammene endrer seg i betydelig grad.
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mot veiledning og formidling. Vi ønsker å 

bruke Th orhauges begreper for å se på hva 

som skjer i en profesjon når de ytre rammer 

endrer seg i vesentlig grad

Tord Høivik tar ved fl ere anledninger 

opp utfordringen med å løsrive profesjonen 

fra institusjonen på sin bibliotekblogg, Pli-

nius. Det innlegget vi spesielt sikter til har 

tittelen ”SK 28: En styrket profesjon? Biblio-

tekarer og bibliotekfag i kunnskapssamfun-

net.” Den er postlagt den 9. juli 2005. Han 

tar i dette nummeret for seg det han kaller 

profesjonsaktørene. De viktigste innenfor 

denne kategorien, er etter hans oppfatning 

BF og Avdeling JBI ved HiO. 

Selv om Tord Høivik skriver at ”mye 

tyder på at bibliotekarprofesjonen nå be-

gynner å frigjøre seg fra biblioteksinstitu-

sjonen”, er det etter vår oppfatning tydelig 

at det hos ham, som i hele vår lille andedam, 

eksisterer en slags uheldig ”synonymitet” 

mellom begrepene bibliotek og bibliotekar. 

For hva er en bibliotekar? Jo, det er en per-

son som har gått gjennom visse avgrensa, 

ca. defi nerte utdanninger på høgskole eller 

universitetsnivå, og som jobber i bibliotek. 

Bibliotekaren har selvfølgelig fått sin beteg-

nelse fordi hun arbeider i bibliotek, og det er 

også her hun har fått sin identitet. Og ikke 

minst: Det er høyst sannsynlig at det er ut 

fra denne identiteten hun rekrutteres til og 

utdannes til bibliotekar.

I og med denne synonymiteten mellom 

bibliotekar og bibliotek, har vi ulik oppfat-

ning av hva profesjonen bibliotekar er? Eller 

er det slik at bibliotekar blir et vedheng til 

bibliotek, og dermed ikke har fått noe klart 

selvstendig innhold? At vi når vi har fag-

lige diskusjoner i vesentlig grad diskuterer 

institusjonsbegrepets innhold?

En oppfatning av profesjonsbegrepet 

målbæres av utdanninga ved HiO. (Vi har 

i denne artikkelen ikke befattet oss med 

bibliotekarutdanningen ved universitetet 

i Tromsø. Grunnen er at vi anser HiO for 

å være bærer av den tradisjonelle 

bibliotekarutdanningen i Norge.) 

Denne utdanningen heter som 

kjent Bachelorstudium i bibli-

otek- og informasjonsvitenskap. Vi opp-

fatter dette som et helt tydelig signal på 

at man ved denne institusjonen utdanner 

profesjonelle arbeidstakere til arbeidet i 

bibliotek. Vi går også ut fra at det er på 

denne bakgrunnen at det legges vekt på 

fra bl.a. Frisvold (B&B, nov. 2005 s. 13)og 

Audunsson (15. juni 2005 på NBF’s utdan-

ningsseminar) at det er vanskelig og derfor 

lite formålstjenelig å forholde seg til en 

smalere profesjonsdefi nisjon. Den samme 

synonymiteten dukker også opp i Anders 

Ericson sitt nyhetsoppslag på NBFs hjem-

meside om det samme utdanningssemi-

naret. I følge oppslaget gikk diskusjonen 

og innleggene på utdanningsseminaret på 

”kva som er ”kjernen” i bibliotekyrket” 

(vår utheving).

På samme utdanningsseminar sa bi-

blioteksjefen i Ålesund, Marianne Schjeide 

bl.a. i sitt innlegg at ”vi har valgt et svært 

mytebelagt yrke, og vi er gode til å leve 

opp til desse mytene”. Nok en gang er det 

litt uklart. Er det profesjonen som er my-

tebelagt? Hva er en bibliotekar? Hvilken 

kompetanse er det som er kjernekompetan-

sen, og hva i denne er det som eventuelt er 

mytebelagt?

Disse spørsmålene er det nødvendig å 

stille, selv om over halvparten av befolk-

ningen er brukere av folkebibliotek. Det som 

helt sikkert er mytebelagt, er bibliotek og 

bibliotekarer i bibliotek, dvs. bibliotekarer 

på den hylla som er defi nert bl.a. av oss som 

den rette. Ut fra dette tror vi det kunne 

ha vært relativt lett å rive disse mytene i 

stykker ved å fokusere på profesjonen i en 

helhetlig samfunnmessig kontekst, og ikke 

som en som arbeider i bibliotek. Slik vi ser 

det er det livsviktig at vi må bli klar over hva 

som er vår profesjon. Det er ikke så viktig 

hvor vi har vår funksjon; det viktige er hva vi 

har vår funksjon som. Her ligger de nødven-

dige blanke arkene for å komme videre, også 

med utviklingen av bibliotekskonseptet ge-

nerelt, og folkebibliotekskonseptet spesielt.. 

Her ligger mulighetene for å åpne opp og 

komme på høyde med vårt potensial. Og 

her – ved å trekke fram profesjonen – ligger 

en unik og i stor grad ubrukt mulighet for 

å vikle institusjonen – folkebibliotek – ut 

av sitt spinn.

Når vi diskuterer bibliotekarenes opp-

gaver kalles dette gjerne bibliotekfaget. Vi 

går fort over til å diskutere bibliotekenes 

funksjon i framtiden og den digitale mor-

gendagen med kunnskapsøkonomi og in-

formasjonens nødvendighet med alle dens 

strålende farger. Men disse begrepene får 

sjelden eller aldri kjøtt på beina. 

Tord Høivik synes å mene at bibliotek-

utdanningen ved HiO er en profesjonsaktør 

og dermed vil være i stand til å utvikle per-

spektivene rundt profesjonen. Vi oppfatter 

det slik at skolen er en institusjonsaktør i og 

med at dens perspektiv er å utdanne fagfolk 

til bibliotek. 

Slik vi ser det, er BF enerådende som 

profesjonsaktør på vår lille arena. I BFs 

målprogram står det at organisasjonen skal: 

-Være med og utvikle bibliotekarers roller og 

yrkesfunksjoner slik at de blir framtidsrettet 

og i samsvar med samfunnets og brukernes 

behov for bibliotekarkompetanse. 

Skal vi gjøre det?  

Er det kompetansen eller institusjonen som defi -
nerer vår identitet, spør artikkelforfatterne. Her 
veileder bibliotekarstudent Gøril Jorem en bruker 
på Deichman-fi lialen på Oppsal, under sommerens 
praksisperiode. (Foto: Erling Bergan)

Bibliotekarutdanninga i Oslo målbærer 
en oppfatning av profesjonsbegrepet. 
Her markerer professor Ragnar Au-
dunson at han ikke er noen ivrig deltaker 
i jakten på fagets kjerne, under NBFs 
utdanningsseminar i juni i år. (Foto: 
Erling Bergan)
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Ingen vil gå glipp av bokbåtbesøket. Verken 

den levande underhaldaninga eller timen 

i forkant, der dei kan vandre langs hyllene 

og fi nne alle dei bøkene dei skulle ønske at 

dei hadde hatt på skulebiblioteket. Rom-

met vert fylt av ivrige og hektiske utrop 

som ”Hei… sjekk her då!! ! ” – og ”Ojjj 

– kor fant du den?” Overalt ligg og sit 

det ungar som allereie har tjuvstarta på 

den heimlånte leselektyren, medan køen 

framfor utlånspulten til  bokbåtbibliotekar 

Helge veks. 

Når timen nærmar seg slutten vert heile 

hurven mildt men bestemt losa ut på kaien. 

Lokalet skal klargjerast for underhald-

ninga før dei kan sleppe inn att. Bokkasser 

vert f lytta på 

og stolar sett 

f ram. Adam 

o g  A n n e k e 

heng opp bak-

grunnsteppe, 

eit blåt t ba-

t i k k b i l e t e 

f r å  A f r i k a . 

Ei veske med 

musikkinstru-

ment kjem på 

plass framme 

v e d  t e p p e t 

– ungane kan 

sleppast inn, 

o g  fore s t i l -

linga begynne. 

Ein tass ved sidan av meg ser spent opp 

på dei to vaksne som står der, i framande 

klede – Kva skal dei gjere? spør han kvis-

krande. Det er då Adam spør om dei likar å 

høyre forteljingar – kontakten er oppretta 

og forestillinga er i gang.

I løpet av ein halvtime vert ungane teke 

med inn i ei verd av forteljingar, dans og 

musikk – skjønsamt knytta saman til ein 

naturleg heilskap. Det er heilt stille i rom-

met. Det einaste som kan høyrast er knit-

ringa frå alle bibliotekposane ungane held 

i fanget, og latteren når Adam fortel eller 

gjer noko morosamt. Dei får høyre legenda 

om korleis Fulanifolket vart normadar, og 

fl ytta ut til dei ville dyra i staden for å bu i 

Stol aldri på ein sovande katt!

Tekst & foto:
Marit Gro Berge
Biblioteksjef
Lindås kommune

Likar de å høyre forteljingar? Adam Barry spør på fransk og Anneke 
Bjørgum omset til norsk. – Ja, ropar ein skokk ungar, 61 i alt. Heile 
skulen er om bord når bokbåten besøker Flatøy, nord for Bergen.
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landsbyen. Adam fortel at han sjølv kjem 

frå Fulanifolket og at han var gjetar som 

liten gut. Då fekk han tida til å gå med å 

spele fl øyte – og vakkert fl øytespel fyller 

rommet. 

Adam kan lage fl øyter av alt. Ein av 

dei han spelar vart laga av eit rør han fant 

på ein byggeplass utanfor Bergen kino.  

Vi får høyre forteljinga om den vesle lø-

veungen som hadde fødselsdagselskap. 

Presangen til løveungen skulle vere vakker 

dans. Og det dyret i jungelen som dansa 

best skulle få eit lam som premie. Først 

kom elefanten vraltande. Alle ungane ler 

når Adam demonstrerar den klumpete 

elefantdansen. Hyenen slikkar seg rundt 

munnen, og vil dansa for å få lammet. Han 

dansar betre enn elefanten – men stivt og 

kantete likevel. Så kjem strutsen. Strutsen 

lyttar til musikken og let kroppen røre 

seg i takt med den – rygg, rumpe og bein 

– alt er med, og vi kan nesten sjå korleis 

kroppen er fyld av musikk når Adam kjem 

dansande. 

Etterpå skal sjølvsagt alle få prøve å 

danse for løveungen. Flatøyungane fnisar 

og ler og tør ikkje 

heilt å sleppe seg 

laus… men nokre 

gode danseknep 

til å øve på i ei-

nerom først kan 

jo og komme godt 

med?

Det er eit nytt 

program Adam 

Barry og Anneke 

Bjørgum reiser 

rundt med, men 

dei har hatt andre 

forestillingar tid-

legare. Dei for-

tel at dei al ltid 

har humor med i 

forestillingane sine, samstundes ønskjer 

dei å gjere barn i Noreg kjend med afri-

kansk kultur og vise 

korleis to menneske 

frå to ulike verdsdelar 

kan arbeide saman 

på scenen og forstå 

k v a r a nd re .  Ad a m 

Barry skiftar på å bo 

i Afrika og i Noreg. 

I Guinea-Bissau har 

han eit eige program 

på radioen der han 

pratar på eitt av dei 

63 språka i landet 

– nemleg fulani. Dei 

sett begge pris på å 

vere med bokbåten 

på tur. Rommet er lite 

og intimt, og vi kjem 

nært innpå t i lhøy-

rarane som er svært 

opne og mottakelege, 

seier dei.

Alle som arbeider 

i bibliotek veit at det 

skjer noko mellom utøvar og tilhøyrar i 

bibliotekrommet, sikkert av dei grunnane 

som vert nemnde her. Bokbåten treng ikkje 

å ha med seg underhaldning for å trekkja 

folk til båten. Det var tydleg den timen i 

forkant at bøkene i seg sjølve er trekkplas-

ter godt nok. Men eit program som dette 

er med på å gje nye impulsar og opna opp 

for fantasien. Noko som i og for seg  også 

kan verke positivt  inn på leseprosessen i 

neste omgang. Men det er ikkje det vikti-

gaste. Det er tydeleg at aktuell og variert 

litteratur kombinert med eit godt kulturelt 

innslag tilfører barna langs kysten ei ef-

fektiv kulturell vitamininnsprøyting som 

du skal leite lenge etter.

Og til slutt – kva var det med den so-

vande katten? Ei av forteljingane handla 

om musungane som kom over ei tilsyne-

latande sovande katt. Han låg heilt roleg, 

og ungane var sikre på at han var daud. 

Dei løfta på halen, men han fall slapp til 

jorda. Den gamle musebestemora ropte 

forskrekka at dei måtte halde seg unna. 

Men ungane berre lo. Sjå han er jo daud, 

ropte dei og dansa framfor hovudet på 

katten. Då løfte katten poten og slo kloa 

i så mange han greidde. Dei andre rømde 

forskremd til alle verdshjørne og det er 

derfor du fi nn mus over heile jorda, også 

på Flatøy. Og det er derfor musene aldri 

stoler på ein katt lenger, sjølv ikkje etter 

at han er daud!

Du skal høyre på kva dei gamle seier, 

forklarde Adam etter forestillinga. Dei sit 

inne med nyttig kunnskap. Og det er viktig 

å lære av historia. Men eg relaterte og for-

teljinga til kor stor vekt vi i dag legg på det 

å te seg og ta seg ut. Politikarar går på kurs 

for å lære å kle seg, bruke eit forførande 

kroppsspråk, opptre tillitsverkande. Per-

sonen er viktig, bodskapen og ideologien 

gøymd og pakka inn. Så neste gong ein 

privatiseringssjuk politikar smilar mjukt 

til meg frå TV-en og inviterer meg inn i 

varmen, kjem eg nok til å tenkje på lær-

dommen frå bokbåtbesøket: Stol aldri på 

ein katt som spelar daud!  
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Tekst & foto
Liv Inger Lamøy 
Bibliotektjenesten AHS/ASP 
Høgskolen i Sør-Trøndelag

Lars Iselid, bibliotekar fra Umeå Uni-

versitetsbibliotek, besøkte Trondheim 3. 

november for å holde innlegg på et semi-

nar som ble arrangert av Norsk fagbiblio-

tekforenings Trondheimsavdeling. Iselid 

er, sammen med Lars Våge, ansvarlig for 

bloggen Internetbrus (www.internetbrus.

com). I tillegg er han frilansjournalist og 

medforfatter av boka Informationssökning 

på Internet (2003). 

Iselids innlegg på seminaret hadde 

tittelen Google vs. biblioteket: bibliotekets 

roll i en googlifi erad värld og handlet om 

utfordringene bibliotekene står overfor i 

møte med et Google som stadig øker i både 

antall tilbud og antall brukere. Bibliotekene 

tilbyr gode digitale ressurser, men taper 

stadig terreng overfor Google. Kriteriene 

som har gitt Google suksess er enkelhet, 

relevante treff  og fokusering på søk iste-

denfor på portaltjenester. Dette gjenspeiles 

lite på bibliotekenes vevsteder og brukerne 

foretrekker Google i større og større grad. 

Iselid forklarte noe av brukernes adferd 

med å referere til Zipfs prinsipp om minste 

motstands vei, som går ut på at en person 

velger den veien til målet som gir minst 

risiko for anstrengelse og størst mulighet 

for belønning. 

Iselid trakk i sitt innlegg også fram at 

bibliotekene har et pedagogisk problem når 

de ikke klarer å markedsføre sine tjenester 

på en skikkelig måte. Vi klarer ikke å sette 

vårt ”stempel” på produktene som vi faktisk 

leverer. For eksempel kan det ofte være 

svært vanskelig for en bruker å oppfatte at 

en artikkel som han får opp i fulltekst på sin 

datamaskin faktisk er levert av biblioteket. 

Jeg er sikker på at mange av seminardelta-

gerne lot seg imponere og friste av Iselids 

forslag til én mulig løsning på akkurat 

denne utfordringen: En ”forside” til fulltek-

startikkelen som virkelig klarer å formidle 

hvem som er ansvarlig for at akkurat du får 

denne artikkelen opp i fulltekst. 

Hva kan så bibliotekene gjøre for å 

møte utfordringene fra Google?  Iselid har 

en rekke forslag til tiltak. Noen eksempler 

er mer samsøk eller metasøk, enklere 

søkegrensesnitt og mer samsvar mellom 

søkespråk i databasene som bibliotekene 

leverer og søkespråk som brukes i søkemo-

torer. Iselid refererte også til en artikkel 

av Gary Price hvor Price kommer med en 

handlingsplan for å møte ”googlifi seringen”. 

Jeg skal ikke gjenta alle punktene her, men 

interesserte kan lese artikkelen med tittel 

Webmastry i Searcher nr. 10 fra november/

desember 2003.

Iselid presenterte mye tankevekkende 

stoff  på seminaret i Trondheim, men for 

min del sitter jeg igjen med ett hovedspørs-

mål: Hvorfor er det så vanskelig å markeds-

føre bibliotekenes ressurser og tilbud på en 

skikkelig måte? Gang på gang blir spørsmål 

rundt markedsføring tatt opp og diskutert, 

men det ser ut som resultatene lar vente på 

seg. Iselid sa også mye viktig om hvorfor 

Google blir foretrukket til informasjons-

søking framfor bibliotekenes elektroniske 

ressurser og hva som kan gjøres for å 

forbedre bibliotekenes tilbud. Arbeidet 

med å forenkle brukergrensesnitt og gjøre 

søkingen lettere er viktig. Samtidig synes 

jeg det er viktig å huske på at bibliotekene 

har mange forskjellige typer brukere og 

at mest mulig enkelhet ikke nødvendigvis 

alltid dekker alle brukeres behov.

I løpet av seminaret ble det referert til 

resultatene fra Niels Ole Pors sin rapport: 

Studerende, Google og biblioteker fra 2005. 

Pors har funnet ut at studenter som er fl it-

tige brukere av Google samtidig er fl ittige 

brukere av bibliotekets elektroniske res-

surser. At Google blir mye brukt behøver 

altså ikke nødvendigvis å bety at det bare er 

Google som blir brukt - og det er en tanke 

til trøst.  

Google og bibliotek: 
Rapport fra seminar i Trondheim

Lars Iselid er bibliotekar fra Umeå Universitets-
bibliotek, og er sammen med Lars Våge ansvarlig 
for bloggen Internetbrus (www.internetbrus.com). 
I tillegg er han frilansjournalist og medforfatter av 
boka Informationssökning på Internet (2003). 



Etter mange år i markedet har vi innhentet mye kunnskap og gode rutiner som finnes hos bibliotekansatte. På best mulig måte har vi forsøkt å gjøre dette
om til god funksjonalitet i Tidemann. Bibliotekprogrammet fungerer like fint på et skolebibliotek, som til folke- og fagbibliotek. Du får et meget godt 
verktøy rettet mot katalogisator, skranke og publikum. Du kan velge å ha Tidemann installert på egen server, eller leie serverplass av oss til en meget 
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Fordoms-
fritt

Ågot Berger

For mindre end 10 år siden snakkede vi i 

dansk sammenhæng om at bibliotekerne 

var ved at miste brugergruppen større 

børn og unge. For at modvirke dette blev 

det lagt vægt på at børnebiblioteket skulle 

være et attraktivt værested. I dag er ordet 

”værested” erstattet med at bibliotekerne 

ikke ønsker at være alternative fritidshjem. 

Hvorfor dette skift?

Med gratis adgang til Internet via 

bibliotekerne, har man tiltrukket en stor 

ny målgruppe; de mange nye medborgere 

børn, unge og voksne med udenlandsk 

baggrund. For at få større indsigt i denne 

nye brugergruppes biblioteksbrug og deres 

ønsker til forbedringer, gennemførtes i 

Danmark i 2001 undersøgelsen ”Frirum til 

integration”. Undersøgelsen dokumente-

rede at andelen af lånere med udenlandsk 

baggrund nogenlunde svarer til deres andel 

af biblioteksbrugerne.(ca. 10 %). Deres 

biblioteksbrug adskiller sig imidlertid fra 

øvrige lånergrupper på fl ere punkter. De 

låner færre boglige materialer, de er meget 

fl ittigere benyttere af Internettilbudet og 

deres besøgsfrekvens er meget højere. 84 

% af de spurgte svarer at de kommer på 

biblioteket mindst to gange ugentlig, 19 

% kommer hver dag. De tilsvarende tal for 

brugere med dansk herkomst er at 32 % 

kommer mindst to gange ugentlig, og 6 % 

kommer hver dag.

Dette forhold at unge biblioteksbrugere 

med minoritetsbaggrund har en særlig høj 

besøgsfrekevens har betydet at personalet 

(specielt i børnebiblioteket) har fået social-

pædagogiske opgaver.

Piger, drenge og mænd

Kvinder og piger fra de etniske minoriteter 

benytter bibliotekerne i mindre grad end 

den øvrige befolkning. Dog kommer de små 

piger, samt en del unge piger som benytter 

Internet. Tre piger med irakisk baggrund 

forklarer i Frirums-undersøgelsen grunden 

til at de kommer så tit, er at biblioteket er et 

af de få steder hvor der er tilladt for dem at 

komme. Det er ikke ”velset” at de hænger 

på café, da der kan opstå rygtedannelse i 

deres miljø. Pigerne siger at biblioteket er 

himmelen, som deres frirum. De klager 

over, at de ikke må være sammen med 

drenge eller andre venner for deres forældre 

efter skoletid. Men biblioteket er tilladt. 

Alternativet til biblioteket er at hænge 

hjemme på deres værelse i 6-7 timer, siger 

de. Sara siger: ”Har du lagt mærke til, at 

der er meget få unge danskere, der sidder 

hernede og chatter? … Danske piger er 

opdraget til at omgås drenge, og de ved, 

hvor grænserne går. For os er det forkert at 

snakke med drenge, så derfor chatter vi. Vi 

er nærmest henvist til at få de erfaringer på 

chat-rooms.” Pigerne har Internet hjemme, 

”men der er man ikke fri ved computeren”, 

siger Samara. Derfor går hun aldrig ind på 

chat-rooms eller e-mail hjemmefra. De øn-

sker, at biblioteket etablerer et ”hemmeligt” 

computerrum, hvor kun piger kan komme. 

Det er for at hindre, at deres brødre eller 

fætre ser dem og sladrer om, hvor ofte de 

er på biblioteket.

Den største brugergruppe ved pc’erne er 

dog de små og større drenge. Efter skoletid 

myldrer de ind, og mange steder bliver de til 

de skal hjem og spise. På et stigende antal bi-

blioteker er der også problemer med at per-

sonalet bruger for meget energi og tid på at 

dæmpe støj og konfl ikter omkring pc’erne – 

og delvist at opdrage ungerne. Frirums-un-

dersøgelsen satte også fokus på dette punkt:

Ro og uro – modsatrettede behov

Ud over at brugerne ønskede fl ere og nyere 

materialer på modersmål, så var der ønske 

om mere ro til studier, samt fl ere og hurti-

gere pc’er. Disse to sidste ønsker udtrykker 

to modsatrettede behov. Nogle kommer 

for at bruge biblioteket som et studiested, 

mens mange unge kommer for at benytte 

biblioteket som et mødested, hvor de kan 

chatte, fl irte og møde vennerne. Adnan er 

ingeniørstudernde, han synes at der skal 

være mere ro til at lave lektier; ”Vi er ni 

søskende. Nu er de fl este gift og har børn. 

Nogle gange kommer de alle sammen på 

besøg, så tager jeg på biblioteket og læser 

lektier.” Flere af de ældre lånere synes der 

er for meget støj omkring pc’erne: ”Det 

vrimler omkring computerne. Det er ikke 

til at læse for al den støj. Der er jo mange 

ting, som man ikke kan låne med hjem, 

så derfor skal man kunne sidde på biblio-

Biblioteket er himmel og frirum

Ågot Berger var 
m e d  i  r e d a k -
sjonen for den 
danske undersø-
kelsen av etniske 
minoriteters bi-
blioteksbruk, fra 
2001. 
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teket og arbejde i fred og ro,” siger Ninh.

Mange af de unge, vi interviewer vil ikke 

skrive under på, at der skal være mere ro. 

Deres ønske til forbedringer på biblioteket 

er fl ere og hurtigere pc’er – så der ikke er 

ventetid på at komme til pc’erne. 

Det er paradoksproblem for biblioteks-

personalet, at mange brugere ønsker ro og 

andre vil støje. Vores udgangspunkt må 

være at begge gruppers behov er legitime, 

og at bibliotekerne derfor skal inddeles 

i forskellige støj- og brugszoner. Det ER 

svært for børn og unge at være stille, deres 

begejstring bobler. Samtidig skal de ikke 

fortrænge de lånergrupper som vil have 

ro og fordybelse. Ikke alle biblioteker har 

fysisk mulighed for at indfri en fl eksibel 

rumløsning. Man kan overveje at reducere 

bogbestanden for at give plads til nye brugs-

mønstre. I alle fald skal disse udtalte behov 

his forskellige brugergruppe indtænkes ved 

ombygning eller nybygning.

Hvorfor er det bibliotekets tilbud til-

trækker minoritetsbørnene som honning 

tiltrækker bier? Det er tre grunde: Bibliote-

ket er gratis at benytte, der er mange com-

putere til rådighed og tilbudet passer ind 

i mange indvandrergruppers traditionen 

for det ”uorganiseret fritidsliv.” I den tra-

ditionelle mellemøstlig/islamiske kulturarv 

forventes der at mænd og drenge opholder 

sig udenfor hjemmet i dagtimerne. Hjem-

met er kvindernes domæne. Biblioteket er 

varmt, der er relevante tilbud og derfor et 

godt sted at komme. Bibliotekerne er Nord-

europas svar på tehuset.

Det traditionelle familiemønster møder 

vi også i brugergruppens måde at benytte 

biblioteket på. Fx er der mange af pigerne 

der ikke benytter bibliotekerne efter at de 

bliver gift. Dog er der selvsagt mange ek-

sempler på grupper og enkeltpersoner som 

bryder med traditionen, eller kombinerer 

traditionen med moderne livsform – også 

i det off entlige rum.

Nyorientering mod etnicitet og 
religion

 

Det paradoksale i den aktuelle situation er, 

at der, på trods af internationalisering og 

globalisering, synes at ske en modsatret-

tet orientering både fra majoritetssam-

fundene og minoritetssamfundene. I den 

internationaliserede verden har forskellige 

befolkningsgrupper meget mere indblik i 

hinandens verden end nogen sinde tidligere. 

Fra Japan til Nordkap ses de samme MTV-

udsendelser og de samme amerikanske 

soaps. På trods af dette er dyrkelse af etni-

citet, religion og tradition blevet moderne. 

I 70erne var rockmusik, miniskørt og 

sekularisering normen i Bagdad og Bonn, 

Sarajevo og Sao Paulo. I Mellemøsten var 

det i samme periode sociale krav og paroler 

om ét fælles sekulært Palæstina for jøder og 

palæstinensere, som mobiliserede. I 60erne 

og 70erne var det panarabismen iblandet 

lidt socialistisk retorik, som var de arabiske 

ledere og massers referencegrundlag.  I dag 

er det muslimske bannere og slagord, som 

præger demonstrationerne i de palæstinen-

siske selvstyreområder. Befolkningen er 

den samme, de sociale forhold er generelt 

ikke forandret – men den religiøse del af 

identiteten vægtes i dag. 

Antropologen Th omas Hylland Eriksen 

påpeger et lignende fænomen i Latiname-

rika; ”På syttitallet blev der dannet fag-

foreninger som skulle fremme de fattige 

bøndenes sak i Bolivia. Den gangen ble det 

lagt vekt på at de var ”peasants”, jordløse fat-

tigbønder, og at de ble utbyttet av den føy-

dale klassen av jordeiere. Femten år senere 

ble nye organisasjoner dannet på vegne av 

de samme menneskene, men denne gangen 

ble fattigbøndene i stedet omtalt som ”indí-

genas”, urbefolkning. Nå var deres identitet 

blevet indianere, ofre for den europeiske 

erobringen og senere kulturimperialisme, 

som blev vektlagt.” 

Denne forandring på verdensplan 

præger også udviklingen i de hjemlige 

minoritetssamfund, hvor der kan spores 

en voksende interesse for ens egen særlige 

historiske, religiøse og kulturelle arv. Det 

afspejles også i de typer af bøger, der bliver 

efterspurgt fra bibliotekernes indvandrer-

samlinger. For 15 år siden var der mange 

politiske fl ygtninge fra Iran, som fx efter-

spurgte bøger om socialistisk teori. I dag er 

efterspørgselen skiftet til bøger om iransk 

historie, iransk sprog og bøger om den før-

islamiske iranske religion, zarathustrisme. 

Tilsvarende opleves stor efterspørgsel af 

bøger om den politiske situation i Mellem-

østen og bøger om islam på arabisk. Som 

Frirum til integration konkluderer: ”Kende-

tegnende for de fagbøger, der udlånes mest 

er, at behandlingen af emnerne er indlejret i 

oprindelseslandets kulturelle kontekst.” 

Kvalitetsformidling på fremmedspro-

gene på bibliotekerne er kompliceret, al den 

stund vi som personale sjældent behersker 

et eller fl ere af disse sprog. Samtidig er det 

indlysende for mig at vi ikke bevidstløst 

skal formidle materialer som styrker ideer 

om etnisk eller religiøs opdeling af befolk-

ning og lande, dvs. materialer der udbre-

der nationalistisk dyrkelse eller krav om 

underlæggelse af religiøse skrifter, på den 

ene side – eller materiale som argumenterer 

for etnisk renhed, at alle skal blive ”ligesom 

os” på den anden side. Det betyder også et 

opgør med ideen om bibliotekspersonalet 

som neutrale formidlere.  

Litteratur:

Berger, Ågot: Mangfoldighedens bibliote-

ker. Kbh, 2001

Frirum til integration; en undersøgelse af de 

etniske minoriteters biblioteksanvendelse. 

Århus 2001. www.aakb.dk/frirum

Hylland Eriksen, Thomas: Flerkulturel 

forståelse. Oslo 1997. 

Biblioteket som frirom i Kirkenes: Norsk-russisk personale med somaliske brukere. (Ill.foto: Erling Bergan)
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Liv Vikan
Bibliotekar
Sykehuset Levanger

Denne 9. ICML-konferansen ble arrangert 

i Brasil, nærmere bestemt i byen Salvador 

som er sentrum i delstaten Bahia. Den lig-

ger langs kysten nordøst i Brasil og er den 

3. største byen i Brasil med godt og vel 2 

millioner innbyggere. 

Organiseringen av ICML var et samar-

beid mellom Ministry of Health og PAHO 

(Pan American Health Organization; WHO 

sitt regional kontor for hele Amerika) / 

BIRME (the Latin American and Caribbean 

Center on Health Sciences Information – et 

senter underlagt PAHO  som skal være en 

ressurs for helseinformasjon i Latin-Ame-

rika og De karibiske øyer). Det var første 

gang ICML ble holdt i Latin-Amerika, og 

konferansen samlet 1200 deltagere fra 

over 50 land. Naturlig  nok var fl ertallet av 

deltagerne fra Sør- og Latin Amerika, noe 

som gjorde det hele meget interessant for 

oss fra andre deler av verden.  

Gjennomgangstemaet for konferansen 

var budskapet om forpliktelse til å arbeide 

mot større likhet i tilgang til vitenskapelig 

informasjon og kunnskap. Flere av foredra-

gene skisserte en virkelighet som viser at lik 

tilgang til ressurser ikke er en selvfølge.

Konferansen var lagt opp med felles-

sesjoner på formiddagen, og parallell-

sesjoner på ettermiddagen. Det var opptill 

6 parallelle foredrag, så det var vanskelig å 

velge ut hva man ville delta på. En god del 

av sesjonene ble holdt på spansk og portu-

gisisk, og ettersom undertegnede er dårlig 

på det, ble valget enkelt. Alle fellesesjonene 

var derimot simultanoversatte. 

I tillegg til foredrag var det også en stor 

poster-utstilling, med i alt 164 postere. Av 

disse var 32 på engelsk. 

Åpningssekvensen inneholdt bla tale 

fra direktør av PAHO, Mirta Roses som 

fortalte av 40% av Latin-Amerikas befolking 

lever under fattigdomsgrensen og snakket 

om forståelsen av at fattigdom ikke bare er 

mangel på materielle ting, men også mangel 

på muligheter og mangel på valg. 

Etter hilsninger og taler fra ulikt hold 

eksploderte det hele i et fyrverkeri av mu-

sikk, farger, mat og latinske rytmer. Med le-

vende musikk, tradisjonelle retter - enkelte 

tillaget der og da, fri bar med bartendere 

som innimellom kunstnerisk drinkmiksing 

opptrådte som fl ammeslukere fra bardis-

ken. I sannhet en latinsk åpning – og en 

opplevelse!

Flere av foredragholderne skisserte 

tilstanden i sine respektive land; fra ordfø-

reren i fj ell-landsbyen Cotacachi  i Equador 

som snakket om helseorganseringen der, til 

prosjektet med innsamling av helsestatis-

tikk på landsbygda i Sør-Afrika. Dette spen-

net gjorde konferansen til et spennende sted 

å være. Å få innblikk i alle disse stedene og 

prosjektene var svært interessant.

Av alle foredragene nevner jeg kun kort to 

stykker – refe-

rat fra de andre 

ligger ellers inne på ICML 9 sin internettside: 

www.icml.org .

Anca Dumitrescu

Hun er leder av informasjonsavdelingen  

i WHO (World Health Organization) sitt 

regionalkontor for Europa i København.

Ledere på alle nivå etterspør kortere 

og kortere svar. (Som Dumitrescu sa: De 

vi helst ha et ja eller nei!) For å hjelpe på 

denne etterspørselen har de opprettet HEN 

(Health Evidence Network – Evidence for 

Decision-makers) som har som formål å 

kunne gi lett tilgang til et vidt spekter av 

relevante fakta.

HEN er et nettverk av medlemmer; 

FN-organisasjoner, andre organisasjoner 

og offentlige myndigheter. Resultatene 

presenteres på deres nettside www.euro.

who.int/hen.

HEN besvarer konkrete forespørsler 

fra offentlige styrende myndigheter. De 

mobiliserer et team av spesialister i sitt 

nettverk som søker etter all tilgjengelig info, 

og sammenfatter en rapport. HEN utarbei-

der rapportene på bakgrunn av info fra et 

vidt spekter av kilder: websider, databaser, 

dokumenter, nasjonale og internasjonale 

organisasjoner og institusjoner.

Mer informasjon om HEN, samt selve 

basen med rapportene i fi nnes gratis tilgjen-

gelig på nett. Foreløpig ligger 40 rapporter 

på nett, de har mottatt 120 forespørsler og 

etterspørselen er økende. Rapportene er 

strukturert litt som i en Cochrane-rapport, 

skrevet i ”journalist style”, som Dumitrescu 

sa. De har sammendrag på 4 språk, mens 

selve rapportene er på engelsk, og de ligger 

i fulltekst PDF på nettet. www.euro.who.

int/hen.

På medisinsk bibliotekkonferanse
Rapport fra stipendreise september 2005

The 9th International Congress on 

Medical Librarianship (ICML): “Com-

mitment to Equity”. Konferansen av-

holdes hvert femte år, er for medisinske 

og helsefaglige bibliotekarer,  og samler 

deltagere fra hele verden. I år ble den 

arrangert i Salvador, Bahia, Brasil, 

fra 20. til 23. september. Liv Vikan 

reiste på konferansen med stipend fra 

Bibliotekarforbundet og rapporterer 

her tilbake.

Kari Berg fra St. 
Olavs hospital, 
Universitetssyke-
huset i Trondheim, 
presenterer ”pos-
ter ” under The 
9th International 
Congress on Medi-
cal Librarianship i 
Brasil tidligere i 
høst. (Foto: Karen 
Buset)
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Forbokstav

Helse Sunnmøre HF

Avdelingsleiar bibliotek  –  St.nr. 222/05
Ved Helse Sunnmøre HF er eitt års vikariat i 100% stilling ledig   
frå 1. mars 2006, med moglegheit for forlenging eller fast tilsetting.

Biblioteket har ansvar for bibliotektenester for heile Helse Sunnmøre  
sine tilsette, med varierte og utfordrande arbeidsoppgåver.   
Biblioteket bruker biblioteksystemet Micromark. Arbeidsoppgåvene  
består av innlån/utlån, bestilling av litteratur, vegleiing, skranketeneste,  
litteratursøk i elektroniske ressursar, opplæring av tilsette m.m.

Kvalifi kasjonskrav:
• Eksamen frå Høgskolen i Oslo - avd. for journalistikk, bibliotek-  
 og informasjonsfag, eller tilsvarande godkjend utdanning.
• Oppdaterte kunnskapar innan IT.
• Det er ein fordel at søkjar har erfaring frå medisinsk bibliotek.

Søkjarar bør vere kreative, ha evne til samarbeid og vilje til å yte service.  
Lønn etter avtale/kvalifi kasjonar.

Nærare opplysningar kan du få ved å kontakte avdelingsleiar   
Therese Måseidvåg, tlf. 70 10 50 89/920 40 287.

Vi ønskjer helst søknad via utlysing på http://www.jobbnor.no   
Helse Sunnmøre sitt søknadsskjema kan óg nyttast og er tilgjengeleg  
på: http://www.helse-sunnmore.no

Kopiar av vitnemål og attestar treng ikkje sendast med søknaden,  
men vert etterspurt i samband med intervju eller tilsetting.   
Søknadspapir vert ikkje returnert. Søknadsfrist: 20. desember 2005.

Helse Sunnmøre HF er ei eining under Helse Midt-Norge RHF. Organisasjonen består av 
Ålesund sjukehus, Volda sjukehus, Mork Rehabiliteringssenter og Nevrohjemmet Rehabil-
iteringssenter. Føretaket har til saman ca 2300 stillingsheimlar. Helse Sunnmøre HF er eit 
differensiert helseføretak som kan tilby behandling innanfor dei fl este spesialitetar innan 

somatikk og psykiatri. Har eigne barnehagar og bustadar.
Helse Sunnmøre er frå 2002 ei inkluderande arbeidslivsverksemd. 

Vi tilbyr eit røykfritt arbeidsmiljø. 
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Foretaket sine ledige stillingar ligg   
på in tern ett: www.jobbnor.no 

Iain Chalmers

Han er av grunnleggerne av Cochrane Library, nå ved James Lind 

Library i Storbritannia. Chalmers holdt et gnistrende foredrag der 

han rettet et skarpt blikk mot forskningspublisering. Tittelen på 

foredraget var ”Th e scandalous failure of scientists to cumulate 

scientifi cally”. Han presiserte viktigheten av at nye funn ikke bare 

ble presentert i enkeltstudier, men også at det måtte vises til deres 

relasjon til eldre funn, og implikasjonene dette medførte måtte 

poengteres. Han mente akademia fortsatt ikke tok dette alvorlig 

nok. 

Chalmers var derfor svært glad over den melding som redaktør 

av det medisinske tidsskriftet Lancet satte inn i sommer: “…Th e 

Lancet will require authors of clinical trials submitted to the 

journal to include a summary of previous research fi ndings, and 

to explain how their trial’s fi ndings aff ect this summary..” (Lancet 

2005 Jul 9;366(9480):107). Chalmers håpet fl ere redaktører ville 

følge etter.

De norske

Norge hadde 4 deltagere på konferansen, og bidro også til det faglige 

programmet; Arne Jakobsson fra universitetet i Oslo, bibliotek for 

medisin og helsefag deltok med to foredrag;  ”DUO – the e-print 

repository for the University of Oslo”, samt et foredrag om fors-

kningsdokumentasjon under EAHIL (European Association for 

Health Information and Libraries ) sin ettermiddagssesjon. 

Kari Berg og Karen Buset fra Medisinsk bibliotek ved NTNU/

St.Olav deltok med posteren ”Planning a medical library for 2014 

– how the planning process was infl uenced by the parallell process 

of developing the library into a learning organization”.  
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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

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! 

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

Korrekt medlemsinfo?
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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

KAN SENDES
UFRANKERT I
NORGE,TAPIR

BETALER
PORTOEN.

Postterminalen
NO-7008 Trondheim

S VA R S E N D I N G
Avtale nr.: 140221 / 409

JA TAKK! Jeg bestiller 

……… eks. LITTERATURSØKING i medisin og helsefag ISBN 82-519-2049-3      Kr 295,–

Dette er boka for deg som har behov for aktuell og relevant litteratur

innen helse og medisin. Den passer spesielt godt for deg som studerer,

som underviser i høyere utdanning, eller som jobber i helsesektoren, på

sykehus, legesentre, fysikalske institutter og lignende.

Boka kan brukes både som starthjelp og oppslagsverk. Første del er en

introduksjon til litteratursøking generelt og gir nyttige tips og konkrete

råd. Andre del presenterer praktiske veiledninger til en rekke

helsefaglige artikkeldatabaser. Du får vite hva de forskjellige databasene

inneholder og hvordan du trinn for trinn går fram for å søke i dem.

Boka har fokus på artikkeldatabaser som i hovedsak byr på vitenskapelig

og annen faglig, kvalitetssikret informasjon. Artikkel-databasene som

gjennomgås er: AMED, Cinahl, Cochrane Library, EMBASE,

Medline/PubMed, Norart, PsycINFO, SPORTDiscus og SveMed+.

Forfatterne Astrid Kilvik og Liv Inger Lamøy er bibliotekarer ved

Høgskolen i Sør-Trøndelag. De har bred erfaring med litteratursøking gjennom undervisning

og veiledning av studenter, forskere og praktikere i helsesektoren.

Astrid Kilvik og Liv Inger Lamøy

LITTERATURSØKING 
i medisin og helsefag
En håndbok

Bedrift/Navn: ………………………………………………………………………………………

Adresse: ……………………………………………………………………………………………

Postnr. / sted: ………………………………………………………………………………………
Vennligst bruk blokkbokstaver

Signatur:……………………………………………………………………………………………
PORTO KOMMER I TILLEGG • FAKTURA SENDES MED BOKA

Tapir Akademisk Forlag, Nardoveien 14, NO-7005 Trondheim
Telefon: + 47 73 59 84 22  •  Faks: + 47 73 59 84 94  •  E-post: bestilling.forlag@tapir.no

B E S T I L L I N G

Ved bestilling på www.tapirforlag.nofår du bøkene portofritt tilsendt i Norge

✂
www.tapirforlag.no

Ny bok
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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

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

Sogn og Fjordane
Kasper Vejen
Sogndal bibliotek
Telefon:  57 62 96 63
E-post:  kasper@sogndal.folkebibl.no 

Hordaland
Hanne Fosheim
HALOS UNIFOB AS
Telefon:  55 58 99 85 
E-post:  hanne.fosheim@halos.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  
Monica Deildok
Tlf.  mobil:   41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no

Nestleder
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

4320
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Vi kjenner alle det bibliotekpo-

litisk argumentet at vår virk-

somhet er en utjevnende faktor 

når det gjelder folks tilgang på 

informasjon og litteratur. Det 

står fast. Selv om nettet måtte 

fortsette å vokse eksponensielt 

og alle skulle få tilgang på de 

feiteste bredbånd - også på fj ell-

tur i Jotunheimen eller fi sketur 

i Lofoten – så vil bibliotekene 

spille en viktig rolle. 

For vi kommer aldri i mål 

med å likestille befolkningen 

når det gjelder informasjons-

tilgang. Mens distriktene kles 

med bredbånd, har det oppstått 

noe nytt som er skjevt fordelt: 

Når vi alle føler oss som noen 

kløppere til å google, er det 

mange som ikke fi nner fram i 

all verdens blogger og wikier. 

Og hele tida er det et spørs-

mål om kunnskap og evner 

til kildekritikk når nye kilder 

blir allment tatt i bruk. Vi må 

heller ikke glemme ”det skjulte 

internet”, kildene som ikke kan 

googles, og de avgiftsbelagte 

databasene og kildene. Så er 

det fremmedgjøringa overfor 

nye begreper vi ikke er fortro-

lige med. De fl este detter nok 

av lasset om noen henviser til 

en podcast fra bloggen sin. Vi 

vil alltid være mange som føler 

oss litt på gyngende grunn i 

forhold til internettressurser 

som vi alle – i prinsippet – har 

tilgang til. 

Bibliotekets rolle som felles-

skapets kilde, som utjevnende 

faktor, er både gammel og ny. 

Leseselskapene som ble opp-

rettet for 200 år siden landet 

rundt, hadde nettopp sin bak-

grunn i at alle burde få tilgang 

på informasjonskilder som var 

skjevt fordelt. Bøker var den 

gang så verdifulle at det ikke var 

uvanlig at dødsbo med én bok 

og to arvinger resulterte i fysisk 

deling av boka. Alle skulle få 

sitt. I vår tid er ikke nødvendig-

vis fysisk tilgang den knappeste 

faktoren. Men de ressurssterke 

får i større grad enn andre ”re-

levant og forståelig informasjon 

når jeg trenger det”.

En liten parantes: Å kjenne 

igjen knappe goder på littera-

tur- og informasjonsfronten, er 

en av bibliotekenes viktige opp-

gaver. Noen bibliotektilbud bør 

kunne reduseres eller fj ernes 

når de er allminneliggjort. Hvor 

legitimt er det for eksempel å 

korte ned ventelistene på nok 

en ny krimbok, opprettholde 

et stort spekter av ganske like 

kokebøker eller en uendelig 

mengde bøker om stueplanter? 

Vi må stadig jobbe med noen 

grenser for når et relevant of-

fentlig tilbud for å gjøre folk 

likverdige i samfunnet, går over 

til å bli et ubegrunnet over-

fl odsfenomen, en tilfeldig sub-

sidiering av smak og behag. 

Tilbake til det nye mediebil-

det: Her har nemlig bibliote-

kene også en annen utfordring. 

Det er ikke bare utjevning av 

folks muligheter som lesere 

som utfordrer oss. Det er også 

folks muligheter som skriben-

ter. For det er større muligheter 

for fl ere til å ytre seg nå enn før. 

Men dette er ikke automatisk 

tilgjengelig for alle. Og det å 

ytre seg på en kvalitativ god 

måte, og gjøre det relevant for 

andre, er ikke alltid like lett som 

bare det å produsere noe tekst, 

lyd eller bilde. 

Empowerment er et godt 

engelsk ord, uten noen god 

norsk oversettelse. Jeg har sett 

brukt ”egenmakt” og ”egen-

kompetanse”. ”Empowerment” 

handler om å mobilisere og 

styrke folks egne krefter, egne 

kunnskaper, egen kreativitet. 

Det dreier seg også om å mot-

virke avmakt.

Kanskje en måte å beskrive 

én av bibliotekets roller etter 

noen hundre år med dannelse-

sidealer og folkeopplysning, er å 

gi det en rolle som tjenesteyter 

for å styrke folks egne krefter 

og motvirke avmakt? 

Nå er det lett å tenke at slikt 

bare er ord. Bibliotekene vil vel 

drive med omtrent det samme 

likevel? Det er ikke nødvendig-

vis riktig. For nå spørres det, 

også i statens egen bibliotekut-

redning, etter hva ”bibliotekets 

samfunnsoppdrag” er. En en-

dret begrunnelse for bibliote-

kene vil gradvis endre måten 

vi bruker bibliotekets ressurser. 

Det er viktig å forstå hvorfor 

vi er til, og at mange nok deler 

denne forståelsen.

Å ha som målsetting å 

styrke folks egne krefter og 

egen kreativitet, deres evne til 

å unngå avmektighet, kan ses 

som en viktig samfunnsmessig 

livskvalitet i seg selv. Men det 

kan også ses på som instrumen-

telt, for å oppnå andre ønskede 

mål i samfunnet: Det bidrar til 

integrasjon i samfunnet. Det 

bidrar til et mer innovativt 

samfunn. Og det bidrar til å 

gjøre selve samfunnet sunnere 

og mer robust, hvis sosiale kon-

fl ikter skulle vokse i styrke når 

oljealderen er på hell…

Så dette er til deg, biblio-

tekutreder Grete Bergh: Finn 

en god norsk oversettelse av 

”empowerment”. For da har du 

kanskje også funnet biblioteke-

nes samfunnsoppdrag?  

Samfunnsoppdrag ”empowerment”, 
som på godt norsk betyr…

Erling Bergan

Redaktør



Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B-blad

Sitatet:
”Nasjonalbiblioteket ser fullstendig bort fra det nettverket og den strukturen som ligger i BIBSYS-

samarbeidet. Arbeidsoppgaver som er sentrale for universitets- og høgskolesektoren virker perifere for 

Nasjonalbiblioteket.”

Rådgiver Sigrid Tollefsen i Universitets- og høgskolerådet til Forskerforum 9/2005, om Nasjonalbiblio-

tekets høringssvar til BIBSYS-utredninga.


