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Lederen har ordet
Justeringsforhandlingene i Staten er nettopp sluttført, med et resultat for Bibliotekarforbundet som det er å grunn til å være
litt fornøyd og litt misfornøyd med. Vi må
være fornøyd med at vi har fått gjennomslag
for en del av de økonomiske kravene våre,
både på bibliotekar, avdelingsbibliotekar
og hovedbibliotekar. I lønnsramme 08
(Bibliotekarer i stillingskode 1410) har alle
ansiennitetstrinn på stigen fått ett trinn, i
tillegg har vi fått et nytt ansiennitetstrinn
etter 11 år med ytterligere ett trinn, slik
at lønnen i innplasseringsalternativ 1 i
lønnsramme 08 etter 11 års ansiennitet
nå er lønnstrinn 39. Dette er vi fornøyd
med. Samtidig er det klart at vi til tross for
et godt resultat på lønnsramma, ikke har
greid å hente ut nok til bibliotekarer med
ansiennitet på ti år eller mer. Dermed har
vi fortsatt problemer med at bibliotekarer
med ti års ansiennitet eller mer i statlig
sektor tjener mindre enn sine kolleger med
samme ansiennitet i kommunesektoren.
Derfor blir det viktig for våre lokale tillitsvalgte i staten å legge inn krav om høyere
innplasseringsalternativ i lønnsrammen
enn 1, for medlemmer med høy ansiennitet
som opplever at de henger lønnsmessig etter
kolleger i KS-sektoren. (Bibliotekarer med
10 års ansiennitet i KS-sektoren har en tariffert minstelønn på 308.200 fom 1.5.2006, og
på 315.700 fom 1.5.2007)
Justeringsoppgjøret har også ført til at
stillingskode 1178 Avdelingsbibliotekar har
fått ny tittel: Bibliotekar. Dette var ikke et
av Bibliotekarforbundets krav, og vi har
argumentert mot en slik tittelendring på
denne koden. Vårt krav i forhold til denne
koden har vært at man ved en merknad
skulle tydeliggjøre at 1178 kunne brukes for
bibliotekarer med særskilt faglig ansvar, slik
den er i bruk ved mange høgskoler og stat-

lige virksomheter allerede i dag. Dette ville
være på linje med for eksempel Avdelingsingeniører. Og dessuten på linje med den
nye rapporteringsbenevnelsen Avdelingsbibliotekar i kommunesektoren. Jeg er ikke
fornøyd med at denne argumentasjonen
ikke slo igjennom, og at tittelendringen på
1178 nå er en realitet.
Når dette nå har skjedd bør det imidlertid være enda enklere enn tidligere å
legge inn krav om kode-endring fra 1410
Bibliotekar til 1178 Bibliotekar ved lokale
forhandlinger allerede i høst. Denne
muligheten må vi selvsagt benytte lokalt.
I stillingskode 1178 har alle fått et lønnstrinn. Alle Hovedbibliotekarer (1077) har
også fått ett trinn.
Den økonomiske uttellingen på de kodene vi har lagt inn krav på er det samlet
sett grunn til å være fornøyd med i et år
med en relativt liten justeringspott. Når
jeg i ettertid sitter igjen med en mellomfornøyd følelse skyldes det først og fremst
at bibliotekarene i statlig sektor fortsatt
blir liggende etter kollegene i KS-sektoren.
Det er et problem som jeg hadde håp om
at skulle ﬁnne sin løsning i år. Når så ikke
har skjedd betyr det ikke at denne saken på
noen måte er gitt opp fra BF sin side. Det
betyr simpelthen at vi må bruke tida godt
fram mot neste korsvei, at vi må arbeide
enda hardere med grunnlagsmaterialet,
arbeide enda bedre med argumentasjon i
forkant av oppgjøret og være enda tøﬀere i
forhandlingene.
I de siste årene har medlemstilstrømningen av bibliotekarer i statlig sektor
vært jevnt god. Det er stadig ﬂere som ser
nytten av å være organisert i et forbund
øremerket bibliotekarers interesser, så det
er realistisk å se for seg en fortsatt stigende
medlemsutvikling for BF i det statlige tariﬀ-

området. Dette er en positiv utvikling som
jeg er svært opptatt av at skal fortsette og
– aller helst - forsterke seg. For det er klart
at Bibliotekarforbundet ville styrket seg på
å ha ﬂere medlemmer i statlig sektor. Det
er også et faktum at bibliotekarer ville hatt
større gjennomslagskraft i forhold til krav
på egne koder om BF hadde organisert en
større andel av bibliotekarene som jobber
i staten..
Det er derfor av stor betydning at vi
klarer å synliggjøre overfor kollegene våre
i staten hvor viktig det er å være medlem av
en fagforening med et tariﬀ politisk fokus
på bibliotekarer, der bibliotekarer har reell
innﬂytelse over tariﬀ politikk og lønnskrav
for egen gruppe.
Bibliotekarforbundet er ikke store i
statlig tariﬀområde, men vi har allikevel
fått til mye. Min frustrasjon over de ennå
ikke oppnådde resultater er derfor en
positiv frustrasjon fordi jeg ser at vi må få
til mer. Det skal vi klare gjennom å gå inn i
et arbeid der vi legger langsiktige strategier
for hvordan vi skal løse utfordringene våre
i statlig tariﬀområde. Jeg har startet tenkningen rundt dette nå, men ser for meg at
dette arbeidet for alvor starter til høsten.
Målet må være at vi i løpet av inneværende
tariﬀ periode må legge et solid grunnlag slik
at vi etter hovedoppgjøret i 2008 langt på
vei vil ha løst de problemene som vi ser at
bibliotekarer i staten sliter med i forhold til
etterslepet til KS-sektoren.
Ha i mellomtiden en riktig god sommer!

Monica Deildok
Forbundsleder
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Bibliotekarforbundets forhandlingskurs I
Mandag 11. september kl 10 – 17
Tirsdag 12. september kl 9 – 16
Onsdag 13. september kl 9 – 16

Deltakelse på kurset forutsetter ingen spesielle
forkunnskaper, men det er en fordel om du har
gjennomgått grunnkurs for tillitsvalgte

Sted: Møtelokalene i YS-bygget, Brugata 19, Oslo.
Kursansvarlig: Thor Bjarne Stadshaug, rådgiver i BF.
Underviser: Børge Rostvåg

Påmeldingsfrist: 15. august
Meld på til: BFs sekretariat, epost: bf@bibforb.no

Kurset er et grunnkurs i forhandlingsteknikk og rettet mot de av våre
medlemmer som har ingen eller lite forhandlingserfaring. Forhandlingsdelen av kurset holdes av Børge Rostvåg, tidligere rådgiver i NITO,
mens avtaleverket og forhandlingsstrategi vil formidles av Thor Bjarne
Stadshaug.
Innholdet i kurset vil bl.a. være:
• Planlegging av forhandlinger
• Grunnleggende forhandlingsteknikk
• Aktuelt avtaleverk (hovedavtale/tariffavtale)
• BF-strategier i forhold til lønn

NB! Det er viktig at du oppgir mailadresse og telefonnummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi
om du skal bo på hotell, og hvor mange netter.
Bibliotekarforbundet dekker alle utgifter, men du
bestiller selv reise. Bibliotekarforbundet booker
hotell.
Kontakt sekretariatet dersom det er noe du lurer
på i forbindelse med kurset.

Bibliotekarforbundets forhandlingskurs II
Torsdag 31. august kl 10 - 18
Fredag 1. september kl 9 - 15

Deltakelse på kurset forutsetter at en tidligere har
deltatt på BFs forhandlingskurs.

Sted: Bibliotekarforbundets lokaler – Lakkegata 21 (Grønland) Oslo.
Kursansvarlig: Hanne Brunborg, nestleder i BF.

Påmeldingsfrist: 21. august
Meld på til: BFs sekretariat, epost: bf@bibforb.no

Kurset retter seg mot de av våre medlemmer som har gått på forhandlingskurs tidligere, men som har lyst til å lære mer og gå litt mer i
dybden. Dette er et nytt kurs. I tillegg til kursansvarlig Hanne Brunborg
vil det være ulike forelesere.

NB! Det er viktig at du oppgir mailadresse og telefonnummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi
om du skal bo på hotell, og hvor mange netter.

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
• Kravskriving og tips ved lokale lønnsforhandlinger
• Beregning av lokale lønnskrav, bruk av tall og statistikk
• Forhandlinger om lokale særavtaler, bl.a. om arbeidstid (lørdag/
søndag)
• Tvisteløsninger, protokollskriving, bruk av Arbeidstilsynet

Bibliotekarforbundet dekker alle utgifter, men du
bestiller selv reise. Bibliotekarforbundet booker
hotell.
Kontakt sekretariatet dersom det er noe du lurer
på i forbindelse med kurset.

Kurs for Bibliotekarforbundets medlemmer
og tillitsvalgte i STATEN
Onsdag 13. september kl 10 - 17

Påmelding til BFs sekretariat.

Sted: Bibliotekarforbundets lokaler – Lakkegata 21 (Grønland) Oslo.
Kursansvarlig: Forbundsleder Monica Deildok.

Påmeldingsfrist: 15. august
Meld på til: BFs sekretariat, epost: bf@bibforb.no

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
• Ny hovedtariffavtale og hovedavtale i staten
• Lokale forhandlinger i statlige virksomheter
• Erfaringer med lokalt fagforeningsarbeid i statlig sektor

NB! Det er viktig at du oppgir mailadresse og telefonnummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi
om du skal bo på hotell, og hvor mange netter.

Vi legger opp til innledninger omkring temaene med både eksterne innledere og innledere fra egne rekker, gruppediskusjoner og plenumsdebatt.
Slik at det skal være mulig både å lære og å bidra.
Vi håper at mange vil delta!
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Bibliotekarforbundet dekker alle utgifter, men du
bestiller selv reise. Bibliotekarforbundet booker
hotell.
Kontakt sekretariatet dersom det er noe du lurer
på i forbindelse med kurset.

Skolebibliotekarene i Oslo har fått ny særavtale som regulerer arbeidstid, hva et normalt
arbeidsår er, hvordan fleksitid skal håndteres, o.l. (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)

Ny særavtale for
skolebibliotekarer i Oslo
Kari Monsen Hedemann (bibliotekar ved Ulsrud vgs) og Thor Bjarne Stadshaug
(rådgiver i BFs sekretariat) har på vegne av Bibliotekarforbundets skolebibliotekarer i Oslo kommune fremforhandlet ny særavtale om gruppas arbeidstid.
TEKST • Thor Bjarne Stadshaug
Rådgiver i BF
Avtalen inngår som Bibliotekarforbundets
særavtaler i Overenskomster i Oslo kommune (Dokument 25) for tariﬀ perioden 1.
mai 2006 – 30. april 2008.
Særavtalen som den står i dag faller
bort, men skolebibliotekarene skal avvikle
sommerferie som normalt.

Ny avtale – kortere arbeidsår
Den nye avtalen som trer i kraft 1. september 2006 innebærer følgende:
For det første er et normalt arbeidsår
for bibliotekarer i Osloskolen nå 1687,5
timer eksklusiv feriedager, 1950 inklusiv
feriedager. Tidligere var arbeidsåret på 1740
timer eksklusiv feriedager. Arbeidsåret har
altså blitt 52,5 timer kortere, mens lønnen
er den samme. Denne arbeidstiden tilsvarer
det som er normalt i resten av kommunal
sektor i Norge.
Avtalen innebærer at man nå for første
gang har tatt høyde for den 5. ferieuken også
for skolebibliotekarer. Ser man på inndelingen av et normalt arbeidsår vil dette si at
man skal jobbe 45 uker, ha 5 uker ferie og
at 2 uker forsvinner i bevegelige helligdager
og annet.
Vi vil allikevel påpeke at denne avtalen
ikke sier at man skal jobbe 45 uker i året.
Det skal være mulig å ta ut 24 dager, altså
3,20 uker, som ﬂeksitid.
Arbeidsåret har blitt kortere hva timer
angår. Skolebibliotekarene må allikevel
påregne noe høyere gjennomsnittlig arbeidstid i elevenes skoleår. Dette er en av
de måtene man opparbeider ﬂeksitid. Arbeidstiden skal allikevel aldri overstige 45
timer noen enkelt uke og daglig arbeidstid

skal aldri overstige 9 timer. Disse grensene
er allikevel ikke til hinder for at man på eget
initiativ kan opparbeide mer arbeidstid den
enkelte dag eller uke.
Tidligere hadde man som fast ordning
at man skulle bruke 220 timer på arbeidsoppgaver avtalt med rektor. Disse timene
var med til å sikre at man i stor grad kunne
følge skolens ferie, spesielt om sommeren.
Dette grunnlaget gir oss følgende regnestykke:

til å ta ferie i skolens sommerferie. Man
må allikevel påregne en ukes arbeid før og
etter skoleslutt slik som tidligere. Vi ser at
man har anledning til å opparbeide minst
3 ukers avspasering i perioden 1. januar til
31. mai. Dette skulle sammen med 3 ukers
normalferie gi 6 ukers sommerfri/ferie.
Avtalen innebærer at man skal avtale
opparbeiding av ﬂeksitid med rektor. Man
kan også inngå avtale om opparbeiding av
fleksitid ved hjemmearbeid dersom forholdene for den
aktuelle typen
Gammel avtale Ny avtale
arbeid ikke er
Normalarbeidstid i timer (40x38 timer)
1520
1687,5
tilfredsstillende
Ubunden tid
220
0
på skolen. Hjemmea rbeid ka n
Totalt
1740
1687,5
utføres i den tid
Gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid
43,5
37,5
elevene ikke er
tilstede.

Som dere kan se er det god anledning til
å opparbeide ﬂeksitid uten at arbeidsbelastningen blir like høy som tidligere. Fortsetter
man en normal arbeidsuke på 38 timer, vil
man bare der opparbeide 0,5 time ukentlig
som avspasering.

Fleksitidsavtale
Ny avtale bruker Fleksitidsavtale for Oslo
kommune som grunnlag. Dette betyr at man
kan opparbeide og bruke 24 dager med ﬂeksitid i løpet av året. Avregningstidspunkt for
ﬂeksitidsregnskapet er 1. september. Dette
betyr at man på dette tidspunktet ikke skal
ha mer enn 45 timer i pluss eller 10 timer i
minus. Har man det blir overskytende timer
fjernet og manglende timer trukket i lønn.
Dette er en normal ordning.
Vi har lagt avregningstidspunktet tidlig på høsten, slik at man da kan bruke
hele skoleåret på å opparbeide nok timer

Arbeidsplaner
Det skal utarbeides individuelle arbeidsplaner for arbeidsåret slik at arbeidsperiodene blir forutsigbare. Dette betyr
at man skal vite i god tid hvordan neste
periode vil gjennomføres. Dette er viktig for
planlegging av ferie- og friperioder. Prinsippene for hvordan disse arbeidsplanene
skal utarbeides skal avtales mellom partene
på etatsnivå, man slipper altså gjøre dette
på den enkelte skole.
Bibliotekarforbundet er fornøyd med
den nye avtalen og forventer at den skal
fungere godt i praksis.
Hele særavtalen og ﬂeksitidsavtalen vil
ﬁnnes i Overenskomster for Oslo kommune
(Dokument 25) så snart denne er ferdig
trykket. Både særavtalen og Dokument
25 vil også kunne leses på Bibliotekarforbundets hjemmesider når de foreligger i
elektronisk form. •
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Justeringsoppgjøret i
staten er avsluttet
Det siste elementet i de sentrale tarifforhandlingene i staten er nå på plass. Dermed kan
bibliotekarene i statlige virksomheter starte forberedelsene til høstens lokale forhandlinger…

90.205 BIBLIOTEKAR
1073 Bibliotekfullmektig
1074 Bibliotekar
1213 Bibliotekar
1178 Avd. bibliotekar
1077 Hovedbibliotekar
1410 Bibliotekar

LR04
LR13
LR17

2
2,5
2,5

UTGÅR, overf. 1213 Bibliotekar
2, 3, 5
Alle 1. UTGÅR, overf. NY Bibliotekar 43-65
47-75 Alle 1
2, 3, 5
NY xxxx Bibliotekar 43-65

42-61
46-71
LR08

2, 5

Ved tilsetting godskrives all offentlig tjeneste
fullt ut, likeså privat bibliotektjeneste.
Bibliotekfullmektig med 3-årig
høgskoleutdanning som bibliotekar
eller tilsvarende utenlandsk skole, skal lønnes
som 1074 Bibliotekar.
Merknad:
1410 Bibliotekar benyttes
kun for arbeidstakere med 3-årig
høgskoleutdanning som bibliotekar
eller høyere.

……..som 1213 Bibliotekar.
Ordet ”Merknad:” UTGÅR.
Tidligere tekst i merknaden erstattes med:
Bibliotekar med 3 årig høgskoleutdanning
som bibliotekar avlønnes som 1410 Bibliotekar

Ved tilsetting i kode 1074, 1213
og 1410 Bibliotekar hvor det
kreves høyere akademisk utdanning,
kommer godskrivingsregel nr. 3 til
anvendelse.

2. LØNNSRAMMER
gjeldende fra 01.07.2006
LR08

1
2
3
4
5
6
7
8
9-21

31 32
32 33
33 34
34 35
35 36
36 37
37 38
38 39
(40-52)

33
34
35
36
37
38
39
40

34
35
36
37
38
39
40
41

35
36
37
38
39
40
41
42

LR17

1
2
3
4
5
6
7
8
9-21

29 30 31
30 31 32
31 32 33
32 33 34
33 34 35
34 35 36
35 36 37
36 37 38
(37-49)

32
33
34
35
36
37
38
39

33
34
35
36
37
38
39
40

34
35
36
37
38
39
40
41
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36
37
38
39
40
41
42
43

35
36
37
38
39
40
41
42

38
39
40
41
42
43
44
45

36
37
38
39
40
41
42
43

39
40
41
42
43
44
45
46

40
41
42
43
44
45
46
47

37
38
39
40
41
42
43
44

Forbundsleder Monica Deildok ivaretok BFs interesser
i de statlige justeringsforhandlingene

TEKST & FOTO • Erling Bergan
Det siste elementet i det sentrale tariﬀoppgjøret på statlig sektor er justeringsforhandlingene, der enkeltstillinger kan opprettes,
nedlegges, overføres, oppjusteres, osv. Det
er også i disse forhandlingene at lønnsrammer kan justeres. I alt er det fordelt 213
millioner kroner i denne justeringa, som ble
avsluttet 28. juni. For Bibliotekarforbundets
medlemmer er det ﬂere momenter å merke
seg.
I det som heter lønnsplan 90.205
BIBLIOTEKAR, der våre medlemmer i
hovedsak er plassert, har det skjedd to
viktige endringer når det gjelder stillingene. Stillingskode 1074 er nå fjernet, og
de som er i denne koden er overført til
stillingskode 1213. Dette er i tråd med BFs
krav. Litt annerledes forholder det seg med
en annen endring, forteller forbundsleder
Monica Deildok, som har deltatt sentralt i
justeringsforhandlingene:
- Stillingskode 1178 utgår og erstattes
med en stillingskode som simpelthen
får betegnelsen Bibliotekar. Dette kan
være en fordel i noen lokale forhandlingssammenhenger, en ulempe i andre. Og
for de som har hatt tittelen Avdelingsbibliotekar, vil det nok kunne være lite ønskelig å måtte titulere seg som Bibliotekar
heretter, sukker forbundslederen, som ikke
legger skjul på at det var krav fra annet hold
som førte til denne endringen. - Fra BF sin
side har vi ikke ønsket denne endringen,
som vi vurderer ikke å være i tråd med
bibliotekarenes ønsker på høgskole- og
universitetsbiblioteksektoren.
Bibliotekarkoden 1213 er fremdeles

plassert i lønnsramme 17, og bibliotekarkoden 1410 er fremdeles plassert i
lønnsramme 8. Begge disse lønnsrammene har blitt justert noe opp.
Den tredje bibliotekarkoden, som
altså har vært Avdelingsbibliotekar
fram til nå, er fremdeles plassert i et
spenn. Det samme gjelder stillingskode
1077 Hovedbibliotekar. Begge disse
spennene er justert opp, som det går
fram av oversikten under. Dessuten har
alle bibliotekarer som går i disse to stillingskodene gått opp 1 lønnstrinn.
Dermed er våre stillingskoder i
lønnsplan 90.205 Bibliotekar som
følger:
90.205 BIBLIOTEKAR
1213 Bibliotekar
LR17
1410 Bibliotekar
LR08
xxxx Bibliotekar
43 - 65
1077 Hovedbibliotekar 47 - 75
Lønnsrammene 8 og 17 er gjengitt
i egen ramme. Det samme er den fullstendige teksten i den nye lønnsplanen
for bibliotekarene.
Fra YS blir det påpekt at justeringsoppgjøret har gitt mange tilsatte
i staten en bedre lønnsutvikling gjennom justering av lønnsrammer og oppnormering av stillingskoder. Til tross
for at rammen var svært liten har man,
i følge forhandlingslederne på arbeidstakersiden, kommet fram til et helhetlig
og akseptabelt resultat. Dette skyldes
først og fremst et grundig forarbeid fra
de tre tariﬀ partene YS Stat, LO Stat og
UNIO, påpekes det.
Hovedsammenslutningene leverte
20. juni et felles krav til forhandlingene,
som startet 26.juni og ble avsluttet
torsdag morgen (29. juni). I hovedtariﬀoppgjøret pr 1. mai 2006 ble det avsatt en
pott på 0,5% per dato til justeringer, og
det ble også gitt en føring om at kvinner
skal ha mer enn pro rata. Av de 213
millioner til fordeling har kvinner fått
forholdsmessig mer av potten. - Takket
være ﬂeksibilitet og vilje til løsning fra
begge sider av bordet har man klart å
komme fram til et godt resultat, synes
Tore Eugen Kvalheim, leder i YS Stat.
Kvalheim roser det gode samarbeidet som, nok en gang, har vært mellom
YS Stat, LO Stat og Unio. Og videre
fremhever han at han er veldig fornøyd
med at staten, gjennom sin tilnærming
til kravene i forbindelse med omstillingen i Forsvaret, har gått med på at
omstillingskostnader ikke skal dekkes
gjennom justeringsoppgjøret, men
belastes arbeidsgiver innenfor den
enkelte etat..
Akademikerne ﬁ kk ikke delta i forhandlingene i og med at de fortsatt ikke
har en Hovedtariﬀavtale. •

Lederlønn i NAVO
Ved årets tariffoppgjør var det i flere tariffområder lagt inn krav om lederlønnsgarantier.
Det eneste tariffområdet hvor man fikk delvis
gjennomslag for dette var i Navo Helse.

TEKST & FOTO • Erling Bergan
Hvordan bestemme ledernes lønninger? Og
hva skal lederlønningene stå i forhold til?
Det er spørsmål som fagforeningsfolk alltid
har vært opptatt av. Før lønnsoppgjørene
fokuserer man gjerne på topplederne i
næringslivet, og er negative til stigende
lederlønninger.
Men så er det ledere og mellomledere
som er medlemmer av fagforeningene og
får sin lønn forhandlet fram som alle andre
arbeidstakere. Her er det egne problemstillinger å ta hensyn til. I oﬀentlig sektor
er det ikke noe påtrengende problem at
ledere og mellomledere har urimelig høye
lønninger. Noen ganger kan det motsatte
være tilfellet.
- Krav om lederlønnsgarantier ble lagt
inn i ﬂere tariﬀområder under årets tariﬀoppgjør. Men det eneste tariﬀområdet
som ﬁkk et visst gjennomslag for dette var
i Navo Helse, forteller rådgiver Thor Bjarne
Stadshaug i Bibliotekarforbundet. Han
var sentral forhandler for BF under årets
NAVO-forhandlinger, som for vårt forbund
sin del gjelder sykehusbibliotekarene.
Thor Bjarne Stadshaug viser til protokollen på dette tariﬀområdet:
”Ledere med personal- og økonomiansvar for ansatte som får sine lønnsvilkår
regulert etter denne overenskomstens bestemmelser, skal avlønnes over det høyeste
minstelønnsnivået, jfr. kap. IV Lønn, punkt
8.2, for dem de er satt til å lede.”
Dette betyr at du har krav på lederlønnssikring når du oppfyller følgende kriterier:
1. Du har personalansvar
2. Du har økonomiansvar
3. De du leder får lønn etter tariﬀavtalen
- Her må alle tre kriteriene være oppfylt,
det er ikke nok med bare ett eller to, sier
Stadshaug, og legger til: - Oppfyller man
kriteriene har man krav på lønn som skal
ligge over høyeste minstelønnsnivå for de
man leder. Det vil si at man skal ha over
305.000 kroner i årslønn dersom man er

Det eneste tariffområdet som fikk et visst gjennomslag for lederlønnsgaranti i årets tariffoppgjør,
var NAVO Helse, forteller BFs rådgiver Thor Bjarne
Stadshaug.

leder for ansatte som har stillinger med
lønn i stillingsgruppe 4, altså stillinger
hvor det kreves høgskoleutdanning. Dette
gjelder gså om den ansatte ligger på laveste
lønnsansiennitetstrinn.
Når det gjelder lokale forhandlinger
i dette tariffområdet, kan Thor Bjarne
Stadshaug fortelle at YS NAVO Helse og
NAVO er enige om at oppstart for B-delsforhandlinger (lokale forhandlinger) settes
til 21. august 2006. Frist for å be om bistand
er satt til 28. august 2006. Siste frist for
gjennomføring av forhandlingene er satt
til 18. september 2006. Og til sist minner
han om at Bibliotekarforbundet har inngått avtaler om forhandlingssamarbeid de
steder hvor forbundet ikke har selvstendig
partsforhold. •
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BFs nestleder Hanne Brunborg gir tips for tillitsvalgte
før drøftingsmøter og lokale forhandlinger i kommunal
sektor.

De sentrale forhandlingene er unnagjort. Nå er det tid for for drøftingsmøter og
lokale forhandlinger på kommunal sektor. I år gjelder dette alle lønnskapitler.

Lokale forhandlinger i kommunesektoren
TEKST & FOTO • Erling Bergan
Det var Bibliotekarforbundets nestleder
Hanne Brunborg som deltok i forhandlinger og megling for våre medlemmer i
KS-området, dvs. de ansatte i kommuner
og fylkeskommuner. Arbeidsgivermotpart
var Kommunenes Sentralforbund (KS). Det
endelige meglingsresultatet inneholdt en
rekke elementer.
- Ett av dem var en avsatt pott på 1,4
% til lokale forhandlinger for ansatte som
hører hjemme i kapittel 4 i tariﬀavtalen.
Men også ansatte i kapittel 3 og 5 skal forhandle lokalt, ja det er jo faktisk bare i de
lokale forhandlingene stillingene i disse to
kapitlene får sin lønn justert. Nå kommer
dette lokale forhandlingsarbeidet ganske
kjapt. Fristen for å gjøre seg ferdig med
lokale forhandlinger i kapittel 5 er satt til
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1. oktober, forteller Hanne Brunborg, som
er klar over at mange kommuner og fylkeskommuner allerede er godt i gang.
- Før forhandlingene begynner skal
det avholdes drøftingsmøter. Det er noen
endringer og punkter i Hovedtariﬀavtalen
(HTA) som det er viktig å være oppmerksom på i sammenheng med dette, påpeker
Hanne Brunborg. Hun viser også til hovedtariﬀ avtalens § 3.2.1 og vedlegg til HTA
”Retningslinjer for lokale forhandlinger
– God forhandlingsskikk” i skisse for KSsektoren, som er lagt ut på BFs nettsider
(www.bibforb.no).
BFs nestleder påpeker at det er særlig grunn til å være oppmerksom på følgende:
• Det skal avholdes drøftingsmøter for
både kap.3, 4, og 5 – enten hver for seg
eller sammen. Det er arbeidsgiver som
innkaller.

• BFs tillitsvalgte må møte på drøftingsmøte, det er viktig!
• På møtet skal arbeidsgiver legge fram statistikk for lønnsnivå og lønnsutvikling,
bl.a. fordelt på kjønn for også å kunne
drøfte likelønn (HTA §3.2.1).
• Det skal avtales valg av tvisteløsning for
det enkelte forbund på drøftingsmøtet,
jfr Hovedavtalen (HA) del A §6-2. NB!
Hvert forbund står fritt til å velge tvisteløsningsmodell, det kreves ingen enighet blant forbundene. Vi anbefaler at en
velger lokal nemnd – ikke pendelvoldgift
– ut fra erfaringer i tidligere saker.
• Det bør diskuteres lokal lønnspolitikk og
–kriterier. Er det lønnsmessige skjevheter
i kommunen når det gjelder likelønn/
kjønnsbaserte forskjeller? Hvordan er
uttelling for kompetanse, det vil si utdanning og erfaring? Gir økt ansvar økt lønn?
Osv.

• Ellers er det generelt sett viktig å følge
med på og diskutere eventuelle føringer/
prioriteringer som legges. Skal kommunen bruke oppgjøret til å rette opp
lønnsmessige skjevheter i forbindelse
med kvinner, ledere etc.
• Husk at også arbeidstakere i fødsels- eller
adopsjonspermisjon har rett til å fremme
lønnskrav!
• Det hender at kommuneledelsen ønsker
at de lokale lønnsforhandlingene gjennomføres etter hovedsammenslutningsmodellen. Det vil si at YS-forbundene i
kommunen må samarbeide om forhandlingene. Det er en modell som BF ikke
anbefaler. Vi mener det er viktig at det
enkelte forbund bruker sin forhandlingsrett.
I kommuner hvor medlemmet ikke kan
forhandle for seg selv, så er det nå slått fast
i den nye Hovedavtalen at medlemmet har
rett til å la seg bistå.
- Dette betyr at ledelsen i kommunen
eller fylkeskommunen ikke kan avslå at
medlemmet bruker en ekstern forhandler,
understreker Hanne Brunborg, og legger til:
- Derfor kan arbeidsgiver ikke kreve dette
i referat fra drøftingsmøtet, og heller ikke
som punkt i lokale retningslinjer for lokale
forhandlinger. Organisasjonene må da vise
til Hovedavtalens §4-7, påpeker Brunborg.
Det er altså avsatt en pott på 1,4 %
til lokale forhandlinger i kapittel 4. I forbindelse med drøftingsmøtet, i et partssammensatt utvalg, beregnes det hvor
mange kroner det skal forhandles om i
kommunen/fylkeskommunen ut i fra total
lønnsmasse.
Det er en spesiell sak som gjelder lokale
forhandlinger for stillinger i kapittel 4.
Det heter i den vedtatte meglingsskissa at
”Lønnsrelasjonene lokalt må ta høyde for
relasjonsproblematikk knyttet til at ledere
med direkte lederansvar lønnes høyere enn
arbeidstakere de er satt til å lede. Unntak
for ordningen er i de tilfeller underordnede
har særskilt avlønning p.g.a. spesiell kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling
eller andre særskilte forhold.”
I kapittel 3 og 5 er det ingen pott, der
skal all lønn fastsettes lokalt. Oppgjøret
for kapittel 4 gir likevel en pekepinn om
lønnutviklingen. I år hadde oppgjøret en
ramme på ca 4 %.
Det er bare for stillinger i kapittel 5 det
allerede er fastsatt en frist for når de lokale
forhandlingene skal være ferdige. Den er
satt til 1. oktober. Virkningsdato er også
avgjort for kapittel 5-stillingene, og kan ikke
endres lokalt. Den er satt til 1.mai 2006.
For stillinger i kapittel 3 og 4 er det
ikke fastsatt noen frist for når de lokale
forhandlingene skal være sluttført. Det skal
avgjøres lokalt. •

Egentlig burde KS-sektoren fått seg ny hovedavtale fra nyttår. For da gikk den gamle ut. Men
partene greidde ikke å bli enige før under vårens
megling om hovedtariffavtalen. For BF ble det
gjennomslag for et viktig punkt.

Ny hovedavtale
i kommunal sektor
Gjennomslag for tydeliggjøring av partsrettighetene lokalt for små fagforeninger.
TEKST • Erling Bergan
Den nye hovedavtalen i kommunal
sektor (KS) gjelder nå for perioden 1.1.
2006 - 31.12. 2009.
Da det ikke ble oppnådd enighet i
hovedavtaleforhandlingene i KS-sektoren i desember, ble gjeldende avtale
prolongert og Hovedavtalen i KS sektoren ble tatt med inn i meklingen i
mai. - Etter at meklingsresultatet var
klart i slutten av mai, har det naturlig
nok vært stort fokus på økonomi og
hovedtariﬀavtalens bestemmelser, sier
BF-leder Monica Deildok, som gjerne vil
fremheve rettighetene og mulighetene
som ligger i hovedavtalen:
- Det er viktig for Bibliotekarforbundets medlemmer og tillitsvalgte å merke
seg at vi samtidig med ny tariﬀavtale har
fått en ny hovedavtale i KS-sektoren.
Spesielt bør medlemmer og tillitsvalgte
merke seg at vi har fått gjennomslag
for en tydeliggjøring av partsrettighetene lokalt i kommuner hvor vi har få
medlemmer, sier en tydelig fornøyd
forbundsleder.
- Vi har hatt enkelte problem med
dette. Det gjelder i noen kommuner
der vi bare har ett medlem, ofte en enkeltstående biblioteksjef. Da har vi hatt
problem med at vedkommende ikke får
forhandle for seg selv, og heller ikke får

lov til å bruke ekstern forhandler, forteller Monica Deildok, som sammenligner
dette med den gamle, kjente østeuropeiske
teknikken: - Hvis du ikke har jobb får du
ikke pass, og hvis du ikke har pass får du
ikke jobb.
- Disse situasjonene har vi som regel
greid å løse gjennom å legge press på arbeidsgiver. Men det har vært en slitsom og
frustrerende prosess for de medlemmene
det angår.
Den nye Hovedavtalen har fått inn
en ny paragraf der disse medlemmenes
rettigheter sikres i klartekst. I § 4-7,
under overskriften: ”Forhandlinger etter
Hovedtariﬀ avtalens kapittel 3, 4 og 5”
står det nå:
”At en arbeidstakerorganisasjon kun
har ett medlem på forhandlingsstedet,
utelater ikke vedkommendes adgang til
å la seg representere i forhandlingene.
- Dette innebærer at kommunen
eller virksomheten nå ikke kan motsette
seg bruk av eksterne forhandlere der Bibliotekarforbundet kun har et medlem,
presiserer forbundsleder Monica Deildok,
som legger til at det lokalt selvsagt fortsatt
er mulig å forhandle etter forhandlingssammenslutningsmodellen, der det er
enighet om bruk av denne modellen
lokalt. •
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Kims spalte

Vi har vært så heldige å få en reflektert masterstudent ved
Høgskolen i Oslo som ny spaltist i Bibliotekaren. Han er
allerede kjent for bladets lesere som en av de tre som skrev
hjem om sitt prosjektarbeid i Nairobi-slummen.

Bibliotek og bibliotekar
TEKST • Kim A. Tallerås
Masterstudent i bibliotek- og
informasjonsvitenskap
Høgskolen i Oslo

Under bachelorutdannelsen min på Høgskolen i Oslo var jeg ofte forarga og indignert etter forelesninger. Jeg tror jeg hadde
en nokså radikal oppfatning av bibliotek
og bibliotekargjerning som jeg ikke følte
ble tilfredsstilt på skolebenken. Jeg syntes
ambisjonsnivået var merkelig lavt, og at jeg
utdanna meg til noe jeg fort ble usikker på
hva innebar. Var ikke biblioteket et av fellesskapets siste hjørnesteiner i et stadig mer
nyliberalistisk samfunn basert på krav om
proﬁtt i det oﬀentlige som i det private? Og
var det ikke bibliotekarens misjon å sikre
denne rollen uten at biblioteket ble redusert
til et verdikonservativt parnass? Slik krevde
etter mitt skjønn en enorm innsats rettet
mot kompetanse og dagsaktuelle rammevilkår, samtidig som man dro nyttig lærdom
av historien. I ettertid oppfatter jeg at ﬂere
studenter etterlyser slik innsats av Høgskolen. En bibliotekarstudent har i alle fall et
behov for å vite hva en bibliotekar er - selv
i en tid hvor slike ting forandrer seg.
Uansett om man er tilhenger av å utvi-
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kle dybde eller bredde i bibliotekarutdanningen, vil jeg til Høgskolens fordel allikevel
påstå at bibliotekarkompetanse er kompliserte og sammensatte greier, som trenger
modning og kanskje delforståelse før helhetlig innsikt kan oppnås. I det jeg innfant
meg med et slikt perspektiv roet i alle fall
misnøyen seg for min del - jeg kunne endelig gjøre realistiske forsøk på å forklare venner og familie hva jeg egentlig holdt på med,
for å si det på en annen måte. Jeg oppdaget
også til min store glede at kompetansen
jeg etterlyste hadde et historisk potensiale
som gjorde den særlig godt utrustet for et
moderne informasjonssamfunn. Jeg mener
derimot fortsatt at det krever langt større
innsats ikke bare av læringsinstitusjonene,
men av hele bibliotekvesenet på et kollektivt
nivå for å realisere dette potensialet, ikke
bare på vegne av oss bibliotekarer, men også
på vegne av biblioteket.
Bibliotekarer og biblioteket som institusjon prøver i dag å tilpasse seg et postindustrielt samfunn, uten at bibliotekarer
og biblioteket nødvendigvis beveger seg i
samme retning. Der bibliotekaren er blitt
bevegelig, og kan benytte kompetansen
sin på stadig ﬂere områder som ikke knytter direkte an til en oﬀentlig institusjon av
typen bibliotek, er biblioteket fortsatt knyttet til sin fysiske grunnmur og dermed også

til sin kjerneaktivitet gjennom århundrer.
Denne aktiviteten er relativt verdsatt ute
i samfunnet, men skal i stadig større grad
legitimeres økonomisk og opererer dessuten i sterk konkurranse, med kommersielle
informasjonsleverandører på internett og
mot et økende boksalg, for å nevne noen
eksempler.
For å drifte denne pressede aktiviteten,
kreves selvsagt bibliotekarer. Men, kompetansen som skal til på dette området
er ikke lenger like verdsatt som den som
gjør seg formålstjenlig i en moderne ITbedrift. Biblioteket som institusjon, og
den kompetansen som er knyttet til denne
institusjonen, kan dermed virke å takle
den omstillingsprosessen vi er inne i langt
dårligere enn bibliotekarer som sådan.
Jeg er dermed litt bekymret for biblioteket. Når slike ting diskuteres i dag, hevdes
det ofte at biblioteket ikke lenger trenger
å være det fysiske rommet som en gang
var nødvendig for å romme informasjonen
landets innbyggere hadde lovfeste tilgang
til. Begreper som Bibliotek 2.0 peker i retning av å digitalisere bibliotekfunksjoner
i takt med utviklingen av brukernes digitale identitet. Det er viktig å henge med i
svingene, og i en slik prosess kan selvsagt
det å kontinuerlig utvikle tilfredstillende
bibliotekarkompetanse spille en helt av-

- Bibliotekarer og biblioteket som institusjon prøver i dag å tilpasse seg et
post-industrielt samfunn,
uten at bibliotekarer og
biblioteket nødvendigvis beveger seg i samme
retning, skriver Kim A.
Tallerås i sin nye faste
spalte i Bibliotekaren.
(Foto: Erling Bergan)

gjørende rolle. Jeg er
allikevel ikke av dem
som synes det helt
grunnleggende for
biblioteket er dets
fysiske eller virtuelle
karakter, eller dets
faglige- eller folkelige
karakter for den saks
skyld. Til grunn for
slike aspekter, som vi
må fortsette å diskutere, er biblioteket for meg først og fremst
noe politisk. I likhet med min rolle som bibliotekar. Biblioteket representerer verdier
som åpenbart er mangelvare i andre deler
av samfunnet. Fred, frihet og alt gratis, for å

si det litt ﬂåsete og enkelt. Men det er disse
verdiene jeg håper biblioteket fortsatt greier
å ta vare på, noe jeg også som bibliotekar
ønsker å bidra til. I skrivende stund lurer
jeg derfor på om jeg kan gjøre dette som for

eksempel informasjonsarkitekt i et kommersielt søkemotorﬁrma, altså for å sikre
fri og god tilgang på informasjon til folket.
Gode råd tas imot med takk, og gjerne i full
oﬀentlighet. •

Hvem fortjener YS’ likestillingspris for 2006?
Likestillingsprisen vil som vanlig bli delt ut på høstens YS-konferanse, i år
10.-11. oktober. YS’ likestillingsråd har nå sendt ut oppfordring til forbundene
om å foreslå kandidater til prisen for 2006.
Formålet med prisen er å stimulere til økt
innsats i arbeidet for å fremme likestilling
og like muligheter for alle, uansett kjønn,
alder eller minoritets-tilknytning (f.eks.
etnisitet, seksuell orientering eller nedsatt
funksjonsevne), som det heter i statuttene.
Med likestilling menes alle tiltak som virker
til å rette opp skjevheter i forholdet mellom
de forskjellige gruppenes muligheter til
samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og
faglig utvikling.
Prisen kan gis til enkeltpersoner,
grupper, organisasjoner samt private eller
oﬀentlige virksomheter, og både innen- og
utenlands. Prismottaker må ha gjort en

fortjenestefull innsats innenfor ett eller
ﬂere av disse områdene. Det forutsettes at
kjønnsperspektivet er et vesentlig element
i prismottakerens virke.
Likestillingsbegrepet er dermed utvidet
til å omfatte samtlige av diskrimineringsgrunnlagene som dekkes av lovverket.
Antallet potensielle kandidater vil således
kunne øke betraktelig. Samtidig videreføres vektleggingen av likestilling mellom
kjønnene.
Første prismottaker var professor Berit
Ås i 1988. andre prisvinnere har vært kvinnelandslaget i fotball (1989), biskop Rosemarie Köhn (1995), Fakhra Salimi, leder

for MiRA-senteret (Migrant and Refugee
Women’s Association) (1999), Kadra, aktivist i kampen mot kjønnslemlestelse (2001)
og Eva Joly, spesialråd i Justisdepartementet
(2003). Fjorårets noe overraskende vinner
var skattedirektør Bjarne Hope.
Begrunnede forslag på kandidater til
årets pris må være YS’ likestillingsråd
v/Hege Herø (hege.hero@ys.no) i hende
senest mandag 28. august 2006. Rådet vil
deretter lage sin innstilling til sentralstyret,
som i sitt møte 6. september vil vedta hvem
som blir årets prismottaker. •
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Yrkesetisk dilemma

Biblioteket som nynazistisk base?
Det kan se ut som nynazister organiserer arbeidet sitt fra biblioteket.
Hva skal biblioteksjefen gjøre?

møtelokale.
I det siste
h a r g r upp a
begynt å øke i
størrelse og nå
Ved Flatland bibliotek har de gjennom ﬂere
treffes de to
år satset målbevisst på i tiltrekke seg ungganger i uka.
dom som brukere. Dette har da også vært
Et par andre
ganske vellykket, og det er ikke uvanlig at
lånere har angrupper av ungdommer sitter i biblioteket
tydet ubehag
og diskuterer. Ofte gjør de det uten å spørre
ved at de er
personalet om hjelp, men noen av disse
der. I deler av
gruppene ber fra tid til annen om litteratur
personalet er
innen spesielle felt.
de t økende
De siste månedene har personalet merskepsis til å
ket seg at en liten gruppe unge mennesker,
la dette forti slutten av tenårene eller litt eldre, jevnlig
set te. Noen
møtes i den delen av biblioteket hvor histomener at birien om 2. verdenskrig er plassert. De disblioteket kan
kuterer, de ser ut til å jobbe strukturert med
oppfattes
innholdet, de er ﬂittige, og de forholder seg
som rekruttil alle bibliotekets regler på en grei måte.
teringsanstalt
Hva gjør biblioteksjefen når nynazister ser ut til å organisere arbeidet sitt fra biblioDe ansatte på biblioteket er behjelpelige
for nynateket (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)
med å ﬁnne fram stoﬀ i biblioteket, men også
zisme og vil
å låne inn større verk fra andre bibliotek.
at gruppa skal
De hjelper også til med informasjonssøk på
ledelse i dette spørsmålet. Hun regner også
utestenges fra biblioteket.
internett knyttet til Hitler og Holocaust. Det
med at det er tidsspørsmål før media og
Men det er også f lere i personalet
er klart at det ikke dreier seg om skolearbeid,
politikere fatter interesse. Da gjelder det å
som mener at dette er hva man må tåle i
men et interesseområde på fritida.
ha en begrunnet holdning. Det er på tide å
ytringsfrihetens og organisasjonsfrihetens
Etter hvert ser personalet at gruppa
tone ﬂagg.
navn. Biblioteket skal ikke blande seg inn i
møtes til fast ukedag og klokkeslett. KlesHun innkaller til personalmøte for
hva brukerne leser, hvordan de møtes eller
koden har blitt tydeligere. Det har allerede
kunne utmeisle en måte å håndtere dette
hvilke holdninger de har, selv om man er
blitt et tema på personalmøtene, der ﬂere
på. Hun vet at personalet forventer at hun
aldri så mye uenig.
mener at gruppa har et nynazistisk preg,
innleder med et klart standpunkt som
Biblioteksjefen har lenge vært avvenog at de bruker biblioteket nærmest som et
samtalen kan dreie rundt. Og det fortjener
tende. Men nå ser hun at personalet trenger
de å få, såpass har hun bestemt seg for.
Men så er spørsmålet: Bør hun anbefale at
I sitt daglige arbeid må bibliotekarer foreta mange valg, basert på faglige kunnskaper, lover,
de skal utvises, eller skal hun la dem kunne
regler - og - etiske holdninger. Det er viktig å gjøre de etiske refleksjonene vi foretar til felfortsette som før? Eller kanskje det ﬁnnes
leseie. I Bibliotekaren bringer vi små uforløste historier, med et par bibliotekarers vurderinger
en tredje vei?
av hvor veien burde gå videre. Send gjerne inn tips på dilemmaer fra din egen hverdag.
Hva ville du gjort? •

• Reelt eksempel skrevet ned og
anonymisert av Yrkesetisk Råd
og redaksjonen
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Kommentar I

Ville prøvd å
kome i dialog

TEKST • Bente Bing Kleiva
Biblioteksjef
Meland kommune
Alt som liknar på einsretta tankar og handlingar skapar avsky hos dei ﬂeste menneske.
Når folk søkjer til ein type ideologi som vi
har eit historisk dårleg forhold til er reaksjonane enda sterkare. I dette tilfelle kan eg
godt forstå begge tenkjemåtar i personalet,

Kommentar II

”… flere mener
gruppa har et nynazistisk preg.”

TEKST • Richard Madsen
Biblioteksjef
Holmestrand kommune
Selvfølgelig skal ikke gruppa bortvises. Og
den skal heller ikke bare få være der som før.
Det å satse målbevisst på en brukergruppe
– i dette tilfelle ungdom – innbefatter å

på den eine sida – nynazisme, det vil vi
ikkje at biblioteket skal identiﬁserast med.
På den andre sida, er ytringsfridom eit så
stort og sterkt gode at ein skal gå svært langt
før ein kan utestengje folk frå ein oﬀentleg
institusjon.
Som biblioteksjef ville eg ha prøvd å
kome i dialog med gruppa for å ﬁ nne ut
kven dei er og kva dei eigentlig gjer. Å vise
nokon bort frå biblioteket på grunnlag av
at dei driv med ideologi-bygging av eit eller
anna slag er ei prinsipiell avgjerd. Neste
gong ei gruppe samlar seg kan det vere
fundamentalistiske muslimar og kva gjer
biblioteket då? Biblioteket er ein oﬀentleg
institusjon som skal gje alle som bur i landet
dei same rettane. Om ein startar med å vise
bort einskilde grupper, må det vere grunna i
allmenne kriterium og ikkje berre gjelda det
vi trur kan bli farleg eller vanskeleg.
Handlingsplanen hadde kanskje blitt:
1. Snakke med gruppa, ﬁnne ut kven dei er
og kva dei vil?
2. Snakke med personalet, korleis kan vi
bruke dette vi no veit i ein vidare dialog
med gruppa.
3. Lage ein strategi for å møte spørsmål eller
ytringar frå andre brukargupper.
4. Følgje utviklinga vidare i gruppa og sørgje
for at andre ungdomsgrupper også får plass
på biblioteket. •

gjøre det i nær kontakt med andre aktører
i forhold til brukergruppa. Det være seg
skole, sosialkontor, ungdomsarbeidere
generelt, organisasjoner, osv. Et slikt etablert kontaktnett vil være et nødvendig
utgangspunkt for å gripe fatt i en slik problemstilling, fordi en eventuell nynazistisk
gruppe angår hele lokalsamfunnet og ikke
bare biblioteket.
Jeg vil gå ut ifra at ei slik gruppe – som
de ﬂeste ungdomsgrupper – består av noen
få overbeviste ildsjeler, og et ﬂertall som i
større grad er identitetssøkende. Det betyr
at det er viktig å gjøre gruppa tilgjenglig
for påvirking utenfra, for kommunikasjon
og dialog, for eksempel fra biblioteket. Det
betyr at man ikke bare kan utvise dem fra
biblioteket og ta vekk denne møteplassen
som nettopp gjør dem tilgjengelige.
Å møte dette på en god måte, vil være
et langsiktig arbeid. Det vil bl.a. være viktig å involvere og aktivisere kommunens
ungdom. Disse bør gis mulighet til å være
med på å rydde opp. De kjenner personene
og miljøene.
Det viktigste er vel å forsøke å dimensjonere dette riktig, å forholde seg profesjonelt
og unngå stigmatisering. Ut fra en slik møteaktivitet og en slik aktivitet, vil det være
mulig å utvikle metoder for hvordan man
skal forholde seg. •

Feriestengt i
BF-sekretariatet
Det er sommer og ferietid. Både for de
ﬂeste medlemmer og for oss som arbeider
i Bibliotekarforbundets s ekretariat.
Dessuten er det tid for en etterlengtet
oppussing av våre lokaler i Lakkegata.
Derfor vil BFs sekretariat for det meste
være stengt i perioden fra 3. juli til 4.
august 2006.
Skulle du ha behov for å snakke med
forbundsleder Monica Deildok i denne
perioden, kan hun treﬀes på mobil 41
21 23 57.
Gjelder henvendelsen tidsskriftet
Bibliotekaren, ringer du redaktør Erling
Bergan på mobil 91 31 80 01.
Vi ønsker alle våre medlemmer,
tillitsvalgte og samarbeidspartnere en
riktig god sommer! •

Flere eldre i arbeid
Andelen eldre i arbeidslivet har økt
betydelig fra slutten av nittitallet. Fra
1999 til 2005 har yrkesdeltakelsen blant
menn i aldersgruppen 65-74 år økt med
hele 30 prosent (fra 13,2 til 17,2 prosent).
I gruppa 60-64 år er økningen i samme
tidsrom 5 prosent (fra 59,6 til 62,6 prosent). Det fremgår av tall fra Statistisk
sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse,
som blant annet beskriver sysselsettingssituasjonen i Norge. Tallene angir
andelen i jobb målt i prosent av befolkningen i aktuell aldersgruppe. Økningen
skyldes altså ikke demograﬁske forskyvninger i befolkningen.

Seniorene mest trofaste
i kommunesektoren
50-åringer er langt mer stabil arbeidskraft enn 30-åringer. Turnoveren er mer
enn dobbelt så høy blant arbeidstakere
i 30-årene som blant arbeidstakere i
50-årene, viser tall fra Kommunenes
Sentralforbund. Mens bare én av tyve
ansatte i kommunesektoren mellom 50
og 59 hvert år forlater i sektoren, slutter
mer enn én av ti som er i 30-årene.
Turnoveren er enda høyere blant ansatte
under 30 år. I denne aldersgruppen forlater én av fem kommunesektoren hvert
år. Statistikken fra kommunesektoren
viser tydelig at jobb-stabiliteten øker
med alderen inntil man kommer i 60årene og avslutter yrkeskarrieren, melder Senter for seniorpolitikk. •
Bibliotekaren 7/2006
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Den som leter...

Bare helsa holder!
De mange nettstedene om helsespørsmål viser at det er stor interesse for emnet,
påpeker Liv Inger Lamøy i denne månedens spalte om nettressurser og søking.

TEKST • Liv Inger Lamøy
Bibliotekar
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Helse er en viktig del av livet vårt. Sviktende helse gir stor motivasjon til å ﬁnne
ut om hvorfor den svikter og hva vi kan
gjøre for å forbedre den igjen. Økonomien
rundt helserelaterte spørsmål gir en pekepinn på hvor sentralt temaet er. Store
ressurser brukes på forskning, utvikling av
produkter, formidling og markedsføring.
Et stort antall nettsteder som handler om
helse er et annet speil på hvilken interesse
emnet vekker.

Helsebiblioteket er et nettstedet som
har vært mye i vinden i det siste. Helse- og
omsorgsminister Sylvia Brustad sto for den
oﬃsielle lanseringen av Helsebiblioteket
den 6. juni. Innholdet i Helsebiblioteket
er sannsynligvis kjent for de ﬂeste etter
hvert. De primære målgruppene for Helsebiblioteket er helsepersonell og studenter
på helsefag ved norske høyskoler. Disse
får, mot å registrere seg, gratis tilgang til
mange ressurser som de ellers ville ha vært
nødt til å betale for. Eller, rettere sagt: for
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mange er alternativet mangel på tilgang til
disse ressursene. Ressursene det er snakk
om her er ca. 1200 tidsskrifter og en god
del databaser.
I talen sin på den oﬃsielle lanseringen
Den som leter...
sa Brustad at hun i tillegg til de primære
målgruppene regner med at også pasienter
og pårørende vil bruke Helsebiblioteket.
Men hva er det som finnes på Helsebiblioteket som er åpent for alle? Svaret er
at her ﬁnnes det lenker til mange viktige
helseressurser. Noen eksempler: Felleskatalogen (felleskatalog over farmasøytiske
spesialpreparater markedsført i Norge),
nettstedet til Fritt sykehusvalg Norge,
Legemiddelhåndboka, en samling med
norske og internasjonale retningslinjer for
forskjellige områder innen helsevesenet
og lenker til oppsummert forskning. Det
er laget et emnebibliotek for psykisk helse
hvor det er samlet mange ressurser og
mye informasjon om temaet. Meningen er
at det skal lages ﬂere slike emnebibliotek
etter hvert.

Et annet kvalitetsnettsted er SMIL
(Skandinavisk Medisinsk Informasjon for
Legfolk). SMIL er en portal hvor du ﬁn-

ner nettsteder om sykdommer og deres
behandling. Dette er et nordisk samarbeidsprosjekt, og de som samler og kvalitetssikrer informasjonen er bibliotekarer
og sykepleiere. Jeg har gode erfaringer
med å bruke SMIL. Hittil har jeg funnet
noe om alle mulige sjeldne syndromer og
sykdommer som lånere har spurt etter. I
tillegg har tjenesten et enkelt grensesnitt
som det er lett å manøvrere i.

Men - det finnes mange flere spennende nettsteder for helseinteresserte.
Noen av dem er kommersielle og ﬁnansiert av sponsorer og reklame, for eksempel
Doktoronline.no. På doktoronline.no er
hovedpoenget at du kan stille spørsmål
og få svar, enten fra eksperter eller fra
andre som kan bidra med egne erfaringer
om forskjellige helsespørsmål. Vil du ha
svar fra eksperter koster det penger. Det
står for øvrig at spørsmål om psykiatri er
gratis, uten at dette er utdypet nærmere.
Alle ekspertene er listet opp på en egen side
med navn, bilder og hvilke områder de er
eksperter på. Forumgruppene, hvor du får
svar fra hvem som helst som har erfaringer
fra det du spør om, er gratis å bruke. I det
hele tatt er denne siden et eldorado for
alle som er interessert i å diskutere alle

mulige spørsmål om helse! Mange interessante spørsmål blir
besvart i forumgruppene, alt fra om det går an å være allergisk
mot alkohol til hva som er den beste måten å trene knær på. De
ﬂeste spørsmålene er fulgt opp av andre som gjerne vil komme
med gode råd.
Et lignende nettsted er Lommelegen.
no. Her kan du stille
spørsmål til eksperter,
delta i diskusjonsforum eller lese artikler
om alle mulige helsespørsmål. Lommelegen.no inneholder også
et par lenkesamlinger, for eksempel en over norske pasientorganisasjoner og en guide over forskjellige behandlere i Norge.
Jeg tviler sterkt på om den siste er særlig brukbar, for de ﬂeste
behandlerkategoriene er oppført med 0 treﬀ. Det er bare under
allmennleger at det er en del registreringer. I tillegg til at man tar
betalt for å svare på spørsmål, er også dette et nettsted ﬁnansiert
med reklame og sponsorinntekter.
Er du ute etter en
samlet oversikt over helsenettsteder, er BIBSYS
emneportal et godt tips.
Under kategorien Medisin, helse- og sosialfag
ﬁnnes masse nettsteder som er kvalitetsvurdert og godkjent
av bibliotekarer og andre faglig ansatte tilknyttet BIBSYS. Både
kommersielle og ikke-kommersielle nettsteder er tatt med. Det
er et stort arbeid som er lagt ned i emneportalen og oversiktene
her bør være interessante også for andre enn dem på høgskoler
og universitet.
En som virkelig har tatt det seriøst,
at det ﬁ nnes mengder av helsenettsteder å forholde seg til, er forfatteren
av boka Veje til sundhed på internet,
Vibeke Horsten. Boka er fersk av året
og er hovedsakelig en oversikt over
et stort antall nettsteder om helse. I
tillegg inneholder boka generelt stoﬀ
om søking etter, og kvalitetsvurdering
av, helserelatert stoff på internett.
Forfatteren er dansk, så hovedfokus
er naturlig nok på danske nettsteder.
Men her ﬁnnes også sider både fra Norge, Sverige og andre
land. Forfatteren forklarer i forordet at boka omtaler ca. 800
nettsteder. Av dem er 100 grundig beskrevet. Målgruppen er alle
som er interessert i helseinformasjon. Denne boka kan fungere
som en ﬁn innfallsport til en del av alle de forskjellige typene
helsenettsteder som ﬁnnes. •

Referanse:
Vibeke Horsten. (2006). Veje til sundhed på internet. København: FADL.
Lenker:
http://www.shdir.no/helsebiblioteket/
http://smil.uio.no/
http://www.doktoronline.no/
http://www.lommelegen.no/
http://emneportal.bibsys.no/cgi-bin/ep

Når dere har alt for mye å gjøre på jobben
– f.eks. ved viktige anbud eller store prosjekter – kan det lønne seg å styrke staben.
Xtra personell er den enkleste måten å få
tak i flinke folk på. Vi en tilgjengelig 24 timer
i døgnet og du er garantert tilbakemelding
innen én time.

Xtra personell 02360
Oslo • Bergen • Trondheim • Stavanger
Porsgrunn • Drammen • Kristiansand • Lillehammer
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Kryddermester sommeren 2006

Vi gjentar suksessen fra sommeren 2005 og arrangerer GrillKrydderkonkurranse for våre kunder.
Bibliofilbibliotekene krydrer selv postene i katalogen med forsidebilder, innholdsfortegnelser og forlagets
omtaler.
Innlagt Krydder blir automatisk lagt tilgjengelig for samtlige Bibliofilbibliotek, og kommer også naturlig frem
i internett ved publikums søking i katalogen.
Også denne sommeren kan aktive Krydderbibliotek vinne griller og grillutstyr for sin innsats. Konkurransen
varer fra 26. juni til 5. august, og det blir som i fjor premiering både pr uke og for juli måned samlet (*).
Se våre internettsider for mer informasjon: http://bibsyst.no
(*) Vi foretar en vekting av antall nye krydder som er lagt inn pr uke og i juli måned samlet, dividert på antall standard bruksretter i biblioteket. Derfor kan både store og små bibliotek vinne grillpremier!

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

Ledelse

Førebuing, formidling og arbeidstid
-No vert da streik, raste den elles så fredsæle og kompromissviljuge
naboen min for nokre veker sidan.

TEKST • Marit Gro Berge
Biblioteksjef
Lindås folkeboksamling
Pedagogen som hata skulen som pesten
gjennom heile elevtida si, og som no har
undervist i den samme skulen i ein mannsalder. – Er det løna, skyt eg inn mellom
mishagsytringane. –Løna er no ein ting,
men arbeidstida – det er no det verste. Ikkje
planleggingstid lenger. Fast arbeidstid, der
vi til ein kvar tid skal vere disponible for
skuleleiinga. Kva med førebuinga? Tilrettelegginga? Neidå, elevane skal lære seg
sjølve. Så kan dei komme å spørje om dei
står fast. Kva for innihelvetes liberalistisk
utdanningspolitikk er det?
Eg uﬀar og akkar meg i lag med han ei
stund. Eg er jo heilt samd, eg er det – men eg
må innrømme at eg berre høyrer etter med
eit halvt øyre. Eg har fått eit anna problem
å hanskast med.
No høyrer det med til historia at naboen
slepp å streika. Lærarane varsla opprør,
og arbeidstida fekk vere i fred. For denne
gongen.
Mitt problem denne ettermiddagen har
riktignok med skule og arbeidstid å gjere
det og. Tidlegare på dagen vart eg oppringt

av ein lærar som ønskte ein presentasjon av
eit forfattarskap for 4. –7. klasse over helga.
Eg kunne ha svara at det har vi diverre ikkje
kapasitet til å gjere. Men vi har vedteke at
i vårt bibliotek skal vi prioritere å arbeide
med formidling, og då bør vi og strekkje
oss langt for å svare ja på denne typen
henvendingar. Så, skal eg avlyse eit møte
og reise sjølv, eller skal eg be min dyktige
medarbeidar om å gjere det? Då vert det
ho som vert sitjande med arbeid i helga.
Sjølvsagt vil ho få avspassera arbeidstida,
men ein ekstra belastning der og då vert
det jo. Det kunne jo hende ho hadde andre
planar for fridagane sine???
Som leiar tenkjer eg at det ikkje er
heilt greitt med denne triksinga og miksinga med arbeidstida som mange av oss
biblioteksjefar driv med for å få ting til ”å
gå opp”. Særleg ettersom denne delen av
verksemda aukar på. I mangel av eit sentralt
rammeverk for arbeidstida til bibliotekarar,
er det på tide å få ned på papiret ein lokal
avtale som sikrar at det arbeidet vi ønskjer
å prioritere på vårt bibliotek i størst mogleg
grad inngår i den faste arbeidstida. Korleis
skal det gjerast? Skal eg setje opp eit visst
timetal til førebuing kvar veke for dei som
driv med formidlingsarbeid i og utanfor
biblioteket, eller skal dei ha tilsvarande
kortare frammøtetid på arbeidsplassen
– slik lærarane har avtale om? Dette vert ein
hastesak for meg som leiar i ”mitt” bibliotek.
Samstundes hadde det vore ein styrkje for
bibliotekverksemda om saka vart løfta og
fremja i sentrale organ.
Ikkje for det at ingen har tenkt på det
før: ”Lesetidproblematikken” kjem opp
med jamne mellomrom både på landsmøta til Norsk bibliotekforening og i fagforeningssamanheng. På siste landsmøte til

bibliotekforeningen vart saka avvist som ei
fagforeiningssak. Landsmøtet i Bibliotekarforbundet har heller ikkje vore viljug til å
følgja opp saka.
Eg har ein mistanke om at det ikkje er
heilt ”stovereint” å komme med framlegg
av denne typen. Er det kallstanken som
ligg og vakar? Ein bibliotekar er ein lesar
pr. deﬁ nisjon. Han skal vere ”altlesande”
utan omsyn til ”intellektuelt nivå” eller
sjanger. Lesing inngår som ein naturleg
del av fritida til einkvar bibliotekar. Rett
nok. Men det er stor forskjell på å halde seg
ålment orientert og å lese for å tilretteleggje
formidlingsopplegg. Kva er det som gjer at
lærarane vernar om si førebuingstid utan
blygsel, medan bibliotekarar umiddelbart
får assosiasjonar til kaﬃ framfor peisen?
Kan hende vi ikkje skal bruke omgrepet
”lesetid” men heller ”førebuingstid til formidlingsverksemd”?
Dette dreier seg om meir enn organiseringa av arbeidstida i eit lokalt bibliotek. Det
dreier seg om kva typer oppgåver vi meiner
dei norske folkebiblioteka skal prioritera.
Norsk bibliotekforening nemnar spesielt
formidling i punkt 2 i prinsipprogrammet;
”Bibliotekene må ha mulighet til å formidle
litteratur, kunst, kultur og verdier til alle
grupper i samfunnet” . Då må ein kunne
setje på dagsorden tiltak som gjer formidling mogeleg. Bibliotekarforbundet må ta
tak i arbeidstakarsida ved aspektet, og alle
bør ha interesse av profesjonaliseringa av
biblioteka sine formidlingstilbod. For det
er ei anna side ved saka: Kor store krav kan
ein stille til planleggjinga, den pedagogiske
tilretteleggjinga og utføringa av oppdrag
som må utformast ”på si”?
Spør lærarane! •

Bibliotekaren 7/2006

| 17

Forbundsstyrets junimøte
Forbundsstyret var samlet til sitt siste møte før sommeren 19. juni.
Det var tid for å gå gjennom meglingsresultatene på de ulike tariffområdene, og behandle en del andre viktige saker. Neste gang styret
møtes, er det til tre dagers seminar i september.

TEKST • Erling Bergan
Etter vedtektene er det forbundsstyret som
har myndighet til å godta eller forkaste
forhandlingsresultat etter tariﬀoppgjøret.
De skal også vurdere behovet for uravstemming. Dette blir håndtert ulikt i de forskjellige tariffområdene. I kommunal sektor
(KS) og Oslo kommune er forbundene selvstendige parter. Selv om hovedorganisasjonene koordinerer og leder forhandlingene
på vegne av sine medlemsforbund i denne
sektoren, er det hvert enkelt forbund som
avgjør om de skal godta resulatet, eller avvise det - og dermed gå til streik. Samme
ordning gjelder forhandlingene for de
ansatte i Oslo kommune.
Dersom forbundsstyret skulle ane at BFmedlemmene på kommunal sektor er villige
til å gå til streik, vil man måtte gå veien
om en uravstemming. Dette har aldri vært
aktuelt i BFs historie. En streik kun blant
bibliotekarer, mens andre forbund godtar
den nye tariﬀavtalen, ville nærmest være
en absurditet. Derfor vedtok forbundsstyret
med den største selvfølge at uravstemming
heller ikke i dette oppgjøret er aktuelt. Deretter kunne de godta forhandlingsresultatet
både i KS og Oslo kommune.
I tariffområdet NAVO, der våre sykehusbibliotekarer beﬁ nner seg, går forhandlingene i det som kalles en ”loop”.
De begynner på et generelt nivå for alle
innen NAVO, deretter forhandles det for
de ansatte i helseforetakene generelt, og til
slutt forhandles det lokalt på det enkelte
helseforetak. Deretter skal de lokale resultatene opp på foretaksnivå og generelt
NAVO-område til godkjenning. Først da er
oppgjøret i havn. I skrivende stund er denne
”loopen” ikke fullført. Forbundsstyret ﬁkk
derfor kun en orientering om situasjonen,
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det var ikke noe å ta stilling til ennå.
For de ansatte i staten er det hovedsammenslutningene som har forhandlingsretten, og dermed også retten til å godta
eller forkaste meglingsresultatet. I YS er det
tradisjon for å sende dette ut på uravstemming blant statsmedlemmene i de tilsluttede forbund. Da forbundsstyret hadde
møte, var svarfristen i uravstemminga ikke
gått ut ennå, så man ﬁ kk bare en generell
orientering om meglingsresultatet. Sjansen
for at uravstemminga ville gi nei-ﬂertall, ble
åpenbart oppfattet som så liten at forbundsstyret ikke engang drøftet hva det ville
innebære. Men de påpekte det merkelige
med at uravstemminga kommer før justeringsforhandlingene er gjennomført. Det
er altså viktige elementer i helheten man
ikke vet noe om, når våre statsmedlemmer
gir sitt ja eller nei.
Og nettopp gjennomgangen av BFs krav
til justeringsforhandlingene i staten var et
viktig punkt på møtet. Dette er naturlig
nok ikke oﬀentlig. Men det er neppe noen
hemmelighet at BF ønsker opprydding
blant grunnkodene for bibliotekarer. Det
er forvirrende og uhensiktsmessig at det
eksisterer tre ulike bibliotekarkoder i den
statlige tariﬀavtalen. Bibliotekarforbundet
ønsker at st.kode 1213 og st.kode 1074
fjernes, og at de ansatte overføres til st.kode
1410. Dette er ikke noe dyrt krav, i og med
at partene en stund har vært enige om å fase
ut 1213 og 1074, og ikke foreta nyansettelser
i disse kodene. BF mener at tiden for lengst
er inne til å fjerne disse to kodene for godt.
Forbundet har selvfølgelig ﬂere andre krav
i de statlige justeringsforhandlingene, og
forbundstyret er spent på hva resultatene
vil bli.
Med tariﬀoppgjøret behandlet på ulike
måter, var det tid for mer organisasjons-

messige saker på dette styremøtet. Først
en økonomisk oversikt over forbundets
regnskap etter årets første 4 måneder. Forbundstyret kunne konstatere at inntektene,
i forhold til budsjettet, lå litt over hva en
lineær utvikling gjennom året skulle tilsi.
Utgiftene lå til gjengjeld godt under en
tredjedel av årsbudsjettet. Selv om ikke alle
budsjettposter utvikler seg lineært, var det
grunn til å være fornøyd med den økonomiske situasjonen for forbundet. Spesielt
merket styret seg at bare en brøkdel var
brukt av budsjettposten for advokatutgifter
var brukt så langt. Dette kan både tilskrives
økt saksbehandler-kapasitet i BFs sekretariat, og at antallet saker som krever advokat
har sunket, hevdet forbundsleder Monica
Deildok på møtet. Men det skal ikke mer
enn et par nye kinkige saker til, før utgiftene
går til værs igjen.
Forbundstyret er tidligere orientert
om framdriften i arbeidet med å sikre BFsekretariatet gode lokaler også etter kommende årsskifte, når nåværende leieavtale
i Lakkegata 21 går ut. Etter 10 år i dette
bygget er imidlertid forbundet fornøyd
med både plassering i byen, samarbeidspartnere i bygget, prisnivå, m.m. Så selv om
alternativer i byen er undersøkt gjennom
det siste halve året, er det en ny periode i
oppussede lokaler i samme bygg og etasje
som er aktuell politikk. Forbundsstyret ga
derfor forbundsleder fullmakt til å inngå ny
leiekontrakt i Lakkegata 21.
Det var gått noen måneder etter bibliotekmøtet i Trondheim, og forbundsstyret
ﬁkk nå en sak på bordet om evalueringav
BFs aktiviteter under arrangementet. Arbeidet med å koordinere BF-aktivitetene ble
ansett som godt, ikke minst det innledende
møtet med lunsj første dagen. Under NBFlandsmøtet var det ingen saker som absolutt

Biblioteklederkonferansen 2006
ABM-utvikling arrangerer årets biblioteklederkonferanse
23.-24. oktober på Holmen fjordhotell i Asker. Konferansen
tar utgangspunkt i bibliotekutredninga. Programmet vil følge
de tre hoveddelene i utredninga: Innhold/tjenester, Kompetanse og Organisering av sektoren. Foredrag og diskusjoner
vil kaste lys over problemstillinger og utfordringer knyttet
til de ulike delene. Nærmere program kommer i begynnelsen
av september, melder Siv Bente Grongstad i ABM-utvikling,
som oppfordrer bibliotekledere til å sette av dagene allerede
nå. •
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krevde at BF gikk på talerstolen, selv om det kunne ha vært
gjort noen ganger. Men dessverre var vi så uheldige at både
leder og nestleder i forbundet var forhindret fra å delta på
møtene i Trondheim.
BFs stand ble oppsummert som vellykket ut fra rammebetingelsene. Plasseringen var ikke helt god, men utstillingsområdet var generelt dårlig for veldig mange utstillere. Vi ﬁkk
i hvert fall snakket med mange, og delt ut en del materiell. Det
uformelle kveldsarrangementet BF hadde andre dagen, ble
oppsummert som svært vellykket. Det bør gjentas på neste
bibliotekmøte. Seminaret om ytringsfrihet og yrkesetikk var
også svært vellykket. Innleder Pernille Drost og møteleder Liv
Evju sørget for det. Seminaret om utdanning og arbeidsmarked siste dagen, var derimot mindre vellykket. Det manglet
et klart fokus, hadde for mange ulike innledere og en panelform som kanskje ikke bør brukes på denne typen temaer.
Forbundsstyret så dette også i forhold til vårt ytringsfrihetsseminar dagen før, og var tilbøyelige til å foretrekke å ha én
god innleder på et seminar, framfor panel.
I forlengelsen av denne oppsummeringa, ble spørsmålet
om BFs arsenal av proﬁleringseﬀekter drøftet. Det var stemning for å se på litt utvidelse av arsenalet, om det måtte være
minnestikk til PC, notatblokker med BF-logo, t-skjorter, eller
noe annet. Saken ble overlatt sekretariatet å utrede videre.
Så var det den tida på året da forbundsleder skulle få fastsatt sin lønn. Siste regulering ga henne 395.000 kroner. Det
var forbundets nestleder Hanne Brunborg som la premissene
og ledet dette punktet i møtet, mens forbundsleder Monica
Deildok og BFs ansatte, redaktøren inkludert, var på gangen.
Resultatet ble en ny årslønn på 420.000 kroner for BFs leder.
Forbundsstyret ga ingen informasjon om premissene for det
nye lønnsnivået, som innebærer en lønnsøkning på 6,3 %.
I forbindelse med BFs styrking av arbeidet for de statlige medlemmene, ﬁ kk forbundsstyret en orientering fra
Astrid Kilvik om forsøkene på å få til en eller annen form for
rabatt-avtale på det danske tidsskriftet DF-revy. Tilbudene
fra danskene var imidlertid såpass dyre at det ikke ble ansett
som aktuelt. I stedet vil redaktøren vurdere kjøp av relevante
enkeltartikler fra DF-revy etter behov.
Siste sak på styremøtet gjaldt høring forslaget til nytt
prinsipprogram for YS. Det kom en rekke kommentarer,
spørsmål og endringsforslag, som forbundets nestleder vil
sammenfatte i et høringssvar fra BF.
Til slutt ﬁkk styret en orientering om arbeidet med nytt
verktøy for webpublisering. Og så kunne de runde av med
å konstatere at medlemstilgangen er god, spesielt på statlig
område. 7 av 13 nyinnmeldte de siste ﬁre ukene før styremøtet
jobber i staten. •

YS-medlemmer får
mobiltelefoni til IP-pris
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har forhandlet
frem en avtale som bl.a gir medlemmene mobiltelefoni til
samme pris som IP-telefoni. Dette betyr at at YS-medlemmer
nå kan ringe gratis til fasttelefoner fra sin mobiltelefon.
Avtalen om å få være leverandør av telefonitjenester til YS-medlemmene er en stor og
viktig avtale for telebransjen i Norge. YS stiller tøﬀe krav til sine medlemstilbud, men det
var ingen som kunne matche Briiz sitt tilbud
om IP-betingelser på mobiltelefoni.
- Dette er en meget viktig avtale for
Briiz. Etter at vi lanserte supertilbud
på mobiltelefoni, opplever vi god vekst i
markedet. Avtalen med YS vil ytterligere
styrke vår vekst i tiden fremover, sier
administrerende direktør Arne Aarnes i
Briiz Telecom.
Briiz ble etablert i 2004, og har over 35
000 kunder. Selskapet ble etablert som et IP
telefoni-selskap, men har i dag kunder innen
både fasttelefoni og mobiltelefoni – takket

være meget konkurransedyktige betingelser
og svært avanserte tjenester.

Viktig for YS
YS er blant hovedorganisasjonene som satser
mye på medlemstilbud. Organisasjonen forhandler frem gode avtaler på vegne av over
200 000 medlemmer – noe som gir store
besparelser for det enkelte medlem:
- Vi ser at slike medlemstilbud blir
viktigere og viktigere, og vi legger derfor
stor vekt på å velge leverandører som er
konkurransedyktige og seriøse. Medlemmer
som aktivt benytter seg av de tilbudene vi
forhandler frem, sparer store penger hvert
år, sier YS-leder Randi Bjørgen.
YS har fra tidligere medlemstilbud inne

Ny avdeling for fag og forskning i NB
Nasjonalbiblioteket har etablert en ny
avdeling for å videreutvikle rollen som
forvalter og formidler av norsk kultur- og
kunnskapsproduksjon. – Med utgangspunkt i vår unike samlingsbredde og ut fra
vårt mandat og samfunnsrolle er det naturlig at vi har en egen forskningsavdeling, sier
Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein.
Den nye avdelingen skal legge til rette
for forskere fra andre institusjoner som har
behov for Nasjonalbibliotekets materiale
og kompetanse. - Men i noen tilfeller vil
vi skal også drive eget forskningsarbeide,
sier nasjonalbibliotekaren, som nevner
kunnskapsorganisering, gjenﬁnning, nettverksbygging og formidlingspedagogikk i
den digitale tidsalder som noen områder
NB også kan drive egenforskning på.
– Vi erfarer for eksempel at det er stor
etterspørsel knyttet til vår kunnskap om
datasortering, og må sørge for å opprettholde og styrke vår kompetanse på dette
området for også å kunne bistå andre, sier
Vigdis Moe Skarstein. Hun understreker
at Nasjonalbiblioteket også skal ha solid
tverrfaglig kompetanse. – For at vi skal
kunne betjene fagmiljøene best mulig er
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forsikring, kredittkort og hotellovernatting.
I tiden fremover vil det komme ﬂere tilbud
innen ulike kategorier, men først ut er altså
et knalltilbud innen telefoni.
- Med dette siste tilbudet vil våre medlemmer kunne spare mye penger på sin
telefonregning. Gratis ringing fra mobiltelefon er jo noe helt nytt, som vi er stolt av å
være de første til å tilby våre medlemmer,
sier YS-lederen
Bibliotekarforbundet er ett av medlemsforbundene i YS. Avtalen gjelder derfor våre
medlemmer.
Ønsker du å bestille tjenesten ringer du
21 97 00 00 eller går inn på www.briiz.no/ys.
Der får du også mer informasjon om dette og
andre tilbud til YS-medlemmer fra Briiz. •

Nå skal nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein
ansatte forskningsdirektør. (Foto: Erling Bergan)
det nødvendig at vi har spisskompetanse
innenfor alle disipliner. Derfor arbeider vi
nå med å styrke områdene der vi ikke har,
eller ikke har tilstrekkelig mange, medarbeidere i forhold til forsknings- og undervisningsmiljøenes behov, sier hun.
Den nye avdelingen vil ledes av en
forskningsdirektør. - Vi søker en person
som selv har forskerkompetanse, kjennskap
til bibliotekområdet og gode forutsetninger
for å lede en avdeling som som står overfor store og spennende utfordringer ved
inngangen til det 21. århundre, avslutter
nasjonalbibliotekaren. •

YS-leder Randi Bjørgen er stolt over å kunne presentere avtalen som kan gi medlemmer av YS-forbund
lavere telefonregning. (Foto: Dag A. Ivarsøy)

Resultat av uravstemminga i YS Stat
Etter at meglingsmannens skisse ble
anbefalt av partene i det statlige tariﬀoppgjøret, har resultatet vært ute til
uravstemming blant de av YS-forbundenes medlemmer som er statlig ansatt.
Resultatet viser et 80% ja-ﬂertall.
Ved fristens utløp var det kun 30 %
av medlemmene som hadde svart, og
resultatet er derfor rådgivende for sektorstyret i YS Stat, i henhold til YS Stat
sine vedtekter. Av de som hadde svart,
var det altså 80 % som har sagt ja til
Riksmeklingsmannens møtebok om ny
hovedtariﬀavtale i staten for perioden 1.
mai 2006-30. april 2008.
YS Stats sektorstyre har på bakgrunn
av dette fattet følgende vedtak:
”YS Stats sektorstyre vedtar enstemmig at Riksmeklingsmannens forslag til
løsning gjøres gjeldende som ny Hovedtariﬀavtale i staten for perioden 1. mai
2006 - 31. april 2008.”
Bibliotekarforbundet er medlem av
YS, og har med dette en tariﬀavtale for
sine statlige medlemmer for den neste
toårsperioden. •

Magefølelse og sunn fornuft
Mandag 11. september arrangeres nordisk seminar om ”Yrkesetik för bibliotekarier och informationsspecialister” i Stockholm. Initiativtager er svenske DIK-förbundet, og norsk BF er
medarrangør. Og merk deg: Det er gratis!
I invitasjonen til seminaret skriver arrangørene:
”På måndag kommer en förälder in på
ditt bibliotek och frågar vilka böcker hans
tonårsbarn har hemma. På tisdag kollar din
nyﬁ kne kollega i registret hur gammal en
låntagare är. På onsdag kommer en student
och frågar dig om hjälp med att formulera en
källkritisk analys till sin hemtenta. På torsdag kommer utbildningsnämnden på besök
och en av de politiskt valda ledamöterna har
med sig en ny bok som hon tycker att du ska
köpa in. På fredag får du reda på att en av de
skivor som du tänkt beställa till biblioteket
är producerad av artister som skänker en del
av försäljningsintäkterna till PLO.
En bibliotekaries yrkesvardag är full av etiska
ställningstaganden. Ofta
handlar det inte så mycket
om vad som är rätt eller
fel i lagens mening, utan
mer om maggropskänslor
och sunt förnuft. DIK
bjuder, tillsammans med
Svensk förening för informationsspecialister

samt de norska och
isländska bibliotekarieförbunden, in
till ett samnordiskt
seminarium om yrkesetik.”
Programmet
byr blant annet på
Britt-Marie Häggst röm, t id l igere Stig Elvis Furset er en av
mangeårig leder innlederne på yrkesetikki DIK og veteran seminaret i Stockholm 11.
i et i k k spørsmå l september.
for bibliotekarer,
og Stig Elvis Furuset, leder for vårt eget
Yrkesetisk Råd. Det vil også komme erfaringer fra Island, oversikt over forskning
på emnet, samt gjennomgang av en rekke
anonymiserte eksempler på etikkspørsmål
i bibliotek.
Seminaret går altså av stabelen mandag
11. september, fra kl 9.00 til 16.30. Stedet
er Akademikerhuset i Nacka. Påmelding
innen 4. september til Caroline Kejnemar
(caroline.kejnemar@dik.se). Seminaret er
gratis, og lunsj inngår. Se for øvrig www.
dik.se for mer informasjon. •

Dansk BF flytter likevel ikke
For snart ett år siden sa ledelsen i det danske
Bibliotekarforbundet ja til å inngå praktisk
samarbeid med Dansk Journalistforbund og
Forbundet Kommunikation og Sprog. Det
innebar blant annet at de tre forbundene
sammen skulle ﬁnne nye lokaler sentralt i København, og at danske BF skulle selge sitt eget
hus på Fredriksberg. Forbundene skulle like
fullt fortsette som selvstendige forbund.
BFs leder påpekte den gang at et slikt
fellesskap ville gi organisasjonen mer pondus og at samarbeidet ville gi ”frisk olie på
maskinen”. Et nytt hus for fellesskapet ﬁ kk
arbeidstittelen ”Huset for Kultur, Kommunikation og Medier”, og partnerne hadde friske
visjoner for hva bygget skulle inneholde.
Nå har imidlertid samarbeidet strandet.
BF har trukket seg fra det planlagte administrative samarbeidet med Dansk Journalistforbund og Forbundet Kommunikation og
Sprog. Det blir verken felles administrasjon

el ler bofellesskap med
de to forbundene. Årsaken er at BF
fant at samarbeidet ikke
ville gi de forventede besparelser som de
hadde kalkulert med i utgangspunktet.
- Beslutningen er truﬀet i all fordragelighet, forteller Pernille Drost, leder for det
danske Bibliotekarforbundet. Hun avviser
dermed at det skulle være noen dramatikk
knyttet til avgjørelsen. – BF vil sammen med
de to andre forbundene fortsette samarbeidet om blant annet medlemsforsikringer
og medlemsarrangementer, understreker
hun.
Og dermed vil vårt søsterforbund fortsatt
holde til i sitt eget 16 år gamle vakre, runde
bygg i Lindevangs Allé på Fredriksberg. •

BF blir i Lakkegata
i nye 7 år
Forbundsleder Monica Deildok
skriver i sommer under på en
ny leieavtale for BF i Lakkegata
21. Biblioteka rforbundet f ly ttet inn i våre nåværende lokaler
for snart ti år siden, i et samarbeid med f lere andre forbund.
Endringer i forbundsstruktur og
hovedorganisasjoner har gjort det
naturlig å avslutte Sameiet Lakkegata (SALA), men at interesserte
forbund inngår direkte leieavtaler
med gårdeier. Det har resultert i at
Bibliotekarforbundet har inngått
en ny sjuårsavtale i samme bygg
som før. Avtalen gjelder fra årsskiftet, men inngås altså nå.
Vi skal fortsatt dele etasje med
Norsk Skolelederforbund, men romfordelingen blir gjort mer praktisk
etter at gårdeier pusser opp lokalene
i løpet av sommeren. Tilgangen til
den store kantina med tilhørende
kjøkken faller bort, mens møterom
og kjøkkenkrok blir innenfor lokalene vi deler med skolelederne.
Ettersom kantina har vist seg å
være større enn leietakerne har hatt
behov for, er denne endringa både
lønnsom og mer praktisk.
Bibliotekarforbundets postadresse blir den samme som før.
Inngangen til BFs sekretariat blir
også uendret, men det vil se penere
ut når man først kommer innenfor
dørene. Dessuten vil BFs kontorer
være det første du møter når du
kommer inn i etasjen, etter et felles møterom vi deler med Norsk
Skolelederforbund. Større kurs- og
møtelokaler vil BF fremdeles kunne
leie av Norsk Ergoterapeutforbund
i 3. etasje i Lakkegata 21, når det er
ledig og hensiktsmessig. •

Daværende BF-leder Randi Rønningen under
åpningen av forbundenes felleslokaler i
Lakkegata 21 for ti år siden. (Foto: Erling
Bergan)
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Årets IFLA-konferanse nærmer seg
De ﬂeste i det norske bibliotekmiljøet
er nok vel fornøyd med IFLA-aktivitet for en stund, etter fjorårets store
evenement i Oslo. Men for de som
er involvert i komiteer, har sentrale
verv o.l. er det på tide å gjøre seg klar
igjen. 20. -24. august er det igjen tid
for ”World Library and Information
Congress”, som er det oﬃsielle navnet
på dette arrangementet. Det blir det
72. i rekken og arrangeres i Seoul i
Sør-Korea. Årets motto er “Libraries:
Dynamic Engines for the Knowledge
and Information Society”.
Blant årets hete temaer, blir nok debatten som IFLAs ytringsfrihetskomite
FAIFE arrangerer
om ka r ikaturtegningene av
profeten
Mohammed. I prog r a m me t
heter det
at det te
reiste “important
and sensitive issues
for library
and information professionals”, og
det står videre: “Maybe people from
countries that have a long history of
intellectual freedom tend to support
freedom of expression in an unquestioning and possibly insensitive way.
Maybe there are others who find it
diﬃcult to see the value of free expression if what is said causes unease and
distress. If so, it is a very good thing to
be forced to think about questions such
as Is freedom of expression an absolute
right of all human beings, or are there
topics and circumstances where it does
not apply?”
Et annet sensistivt spørsmål når
IFLA-konferansen går i Korea, er selvsagt forholdet mellom nord og sør. Nå
melder den nasjonale organisasjonskomiteen at de besøkte Pyongyang før jul
i fjor, og at de følger opp med å invitere
så mange nord-koreanske bibliotekarer
som mulig til konferansen, som ledd i
forsoningen mellom nord og sør. •
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Små og mellomstore
folkebibliotek i motvind…
TEKST • Ritha Helland
Bibliotekar
Samfunnsvitenskapelig
fakultetsbibliotek
Universitetet i Bergen

Bibliotekaryrket som profesjon treng eit
løft, dette har eg visst sidan eg starta på
utdanninga og gjentekne gongar fekk
spørsmålet ”treng du utdanning for å bli
bibliotekar då?”
Etter å ha vore yrkesaktiv eit par år
står det stadig meir klart for meg, bibliotekarprofesjonen er lite verdsett i kommune-Noreg.
Om profesjonen hadde vore sterk
hadde det nok aldri kome spørsmål om
frivilligskap…
Eit lite scenario: Ein liten kommune,
har ei halv stilling i folkebiblioteket. Ved 1.
gangs utlysing av stillinga kjem det ingen
kvaliﬁ serte søkjarar, i staden for å lyse
stilinga ut på nytt – tenkjer ein å omplassera ein person som allereie arbeidar i
kommunen. Denne personen kjenner godt
til biblioteket, som brukar. At personen
aldri har sett eit biblioteksystem eller har
noko formeining om kva kunnskapsorganisasjon eller fjernlån er har ikkje noko
betyding. Kommunen sparar pengar, folk
får låne bøker (i alle fall dei som står på
biblioteket sine hyller) og ein person som
treng å ta det litt roleg får det roleg….
Dette er ikkje ei unik forteljing, dessverre.

Å halde på kvaliﬁserte arbeidstakarar
er vanskeleg når det berre er ei halv stilling det er snakk om. Kanskje det då er
ein idé om kommunen ser om dei kan
kombinere ei stilling som bibliotekar med
noko anna – webredaktør for kommunen
sine heimesider, informasjonskonsulent
eller rådgjevar i informasjonskompetanse?
Kommunane bør kanskje gå utradisjonelle
vegar for å forsøka å ha ei 100% stilling
å lyse ut. Dessverre er det vanskeleg å få
kommunar/rådmenn til å tenkje slik – dei
vil spare pengar og biblioteket er ofte ein
salderingspost. Jobben som bibliotekar
består stort sett berre i å låne ut bøker og
å setje dei på plass likevel.
Kva må til for å bryte isen? Korleis kan
ein få rådmenn og politikarar til å forstå
kva gode kvaliﬁ kasjonar bibliotekarprofesjonen har? Eg tenkjer kanskje ABMutvikling kan gjere ein liten jobb her. Lage
eit informasjonsskriv til landets rådmenn
med ein god deﬁnisjon av kva kvaliﬁkasjonar ein faglært bibliotekar har, kanskje ei
lita liste med kva tenester eit folkebibliotek
skal tilby og kva dei bør tilby – og til sist ei
henvisning til paragraf 4, 5 og 6 i Lov om
folkebibliotek. •

Ingen bonuslønn i Tønsberg
Rådmannen i Tønsberg ville belønne ekstra
ﬂinke ansatte med bonuslønn fra 3 000 til
15 000 kroner. Men fagforeningene sa nei
til slike ”trynetillegg”, meldte Tønsbergs
Blad 12. juni. Dagen etter kunne de slå fast
at de ansatte hadde fått KrF på sin side,
slik at forslaget falt. Bonussystemet for

Tønsberg kommunes virksomhetsledere, som
har vært praksis i
kommunen siden
1999, fortsetter
likevel som før. •

Program for Online
Information 2006
snart klart

Opplev Peer Gynt ved Sfinxen
2006 er Ibsens år. Hvilken bedre måte å markere
det på enn å oppleve Peer Gynt ved Sfinxen i
Egypt. Nå har du sjansen.
TEKST & FOTO • Erling Bergan

Den store årlige online-hendelsen i
London går I år av stabelen 28.-30.
november. Det er nå klart at Thomas
A. Stewart, redaktør for Harvard
Business Review, blir årets Keynote
Speaker. Hele programmet blir publisert på konferansens nettsted (www.
online-information.co.uk) i begynnelsen av august. Blant temaene er
digitalisering av biblioteksamlinger
og Open access, melder Dan Ahlskog
fra VNU Exhibitions Europe. •

Høyoppløselig
elektronisk papir
Det japanske
firmaet
S e i k o
Epson har
nå greid å
produsere
et elektronisk papir
med en oppløsning på 1536 x 2048
punkter. Foreløpig må dette regnes
som en prototyp, men dette e-papiret
er i stand til å gjengi bilder, tekst og
video. Det er laget av plastikksubstrat
og måler 105 x 148 mm, med en tykkelse på 0,47 mm. Det elektroniske
papiret skal være like tynt og ﬂeksibelt som vanlig papir, og skal dermed
kunne brettes eller rulles sammen
når det ikke er i bruk. Teknologien
baserer seg på ﬂeksible minnebrikker
som integreres i samme bærebane
som skjermen, som har et lavt strømforbruk. Seiko Epson vil nå se på
hvilke anvendelser denne teknologien
kan ha, og også arbeide med å utvikle
større formater. •
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De som husker BFs mange studieturer til Egypt i 20022004, vet kanskje at vi samarbeidet utmerket med reiseselskapet Egypt Reiser. De har en hel portefølje med
turopplegg til dette spennende landet. Og nå samarbeider de med Ibsen-jubileet om turopplegg som gir deg
muligheten til å se den unike Peer Gynt-oppsetningen
ved pyramidene og Sﬁnxen i Giza.
Forestillingen går av stabelen 26. oktober 2006. Og
stedet er altså Giza-platået utenfor Cairo. Der ﬁnner vi
de tre store pyramidene og Sﬁnxen, som har en sentral
dramaturgisk funksjon i Peer Gynt. Ved å legge fremførelsen til dette området tas Ibsens egen sceneanvisning
i fjerde akt bokstavelig.
- Vi gir deg mulighet til å oppleve Peer Gynt-forestillingen på ﬂere måter, forteller Maher Abdel Wahab
i Egypt Reiser. - Du kan ta en weekend-tur med kun ﬂy,
direkte tur-retur Oslo-Cairo. Du kan få hotellopphold
inkludert, hvis du vil. Du kan utvide til en ukes opphold i Cairo. Eller du kan ta en hel pakke med de store
severdighetene i Cairo og Alexandria, samt et cruise
på Nilen i øvre Egypt. Du kan også plusse på en uke i
Hurghada etter Nilcruiset.
Maher kan fortelle at det er solgt mange billetter til
denne Peer Gynt-forestillingen, men at det fremdeles er
muligheter for de som vil bestemme seg i løpet av sommeren. – Du bør imidlertid ikke vente for lenge. Dette er
nok av spesiell interesse for nordmenn, og ikke minst for
bibliotekarer skulle jeg tro, sier BFs samarbeidspartner
i Egypt-reiser de siste fem årene. •

EGYPT REISER
Cort Adelersgate 18,
Vika, 0254 Oslo
Telefon: 24 11 22 00
Fax:
24 11 22 01

post@egyptreiser.no
www.egyptreiser.no
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For kun 195 kr kan du prøve Morgenbladets vektklubb i 3 måneder! Her er oppskriften du vil få glede av i både
arbeids- og selskapslivet: Ukentlig lesing av gode artikler om kultur, politikk og forskning. Du kan melde deg inn på
www.morgenbladet.no, eller sende en e-post til abonnement@morgenbladet.no, eller en sms med kodeordet MORGEN til 1960.
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Selvbetjeningsautomater
Frigjør ressursene til andre oppgaver!
•
•
•
•

utlån og innlevering
sorteringsannlegg
handicappede
barn

Strekkode- eller RFID-basert løsning.
Hybridmodeller for deg som senere vil over til RFID.
Twin løsning for to automater rygg mot rygg, med
plass for bokvogn. Meget effektiv løsning.
Ergonomisk utformet i elegant designmøbel!

-navnet på god service
Pettersvollen 3, Postboks 9102, 3006 Drammen Tlf: 3288 7010 Fax: 3288 5855 www.bibliotekservice.no

ABM-skrift er en skriftserie utgitt
av ABM-utvikling. Publikasjonene
inneholder fagrelevant stoff for
hele abm-sektoren og fås gratis
ved henvendelse til ABM-utvikling.

noen bibliotekrelevante skrifter i serien
#6 Sømløs biblioteklov for sømløse bibliotektjenester
#14 Biblioteket. Det normale rommet i fengselet
#17 Norsk-engelsk ordliste med bibliotektermer
#18 Folkebiblioteket som offentlig møteplass i en digital tid
#20 Bibliotekene i 2020. Rapport fra en scenariobasert
strategiprosess
#22 Bibliotekene og det ﬂerkulturelle Norge. En delrapport i
bibliotekutredningen
#24 Danser med ulver. Bibliotekene, utgiverne og de
elektroniske kunnskapskildene
#25 Arkivene, bibliotekene, museene og de nasjonale
minoritetene
#26 BRUDD – om det ubehagelige, tabubelagte, marginale,
usynlige, kontroversielle
ABM-utvikling, Postboks 8145 Dep, 0033 Oslo
tel: 23 11 75 00 • post@abm-utvikling.no • www.abm-utvikling.no
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brudd

om det ubehagelige, tabubelagte, marginale,
usynlige, kontroversielle

#26

Ledig stilling som bibliotekar
St. Olav videregående skole
St. Olav videregående skole ligger i Sarpsborg sentrum med
1000 elever og 135 ansatte. Fra høsten 2006 vil skolen ha opplæringstilbud innen 4 utdanningsprogram fra Kunnskapsløftet;
Studiespesialisering, Studiespesialisering med formgiving,
Idrettsfag og Service og samferdsel. Vi fullfører klasser innenfor
de 4 studieretningene; AØA, ID, FO, SA hvor vi har klasser i VKI
og VKII .I tillegg har skolen en innføringsklasse for minoritetsspråklige elever. Skolen tilbyr arbeid blant hyggelige kollegaer i
et aktivt skolesamfunn.
Flere opplysninger om skolen kan du ﬁnne på våre internettsider:
http://www.stolav.vgs.no.
Vi har ledig stilling som bibliotekar i 50% stilling, med senere
mulighet for å øke til 80%.
Skolebiblioteket på St.Olav vgs har et høyt aktivitetsnivå. Elevene
jobber med skolearbeid, både ved hjelp av datamaskiner og
oppslag i bøker, informasjonskompetanse er et område vi legger
stor vekt på.
Du har:
• Godkjent bibliotekfaglig utdanning fra Høgskolen i Oslo eller
tilsvarende
• God kjennskap til referanselitteratur
• Gode litteraturkunnskaper
• Evne til å kommunisere med ungdommer
• Interesse for pedagogisk arbeid
Biblioteket bruker Mikromarc, og kjennskap til IKT er nødvendig.
Vi legger ellers vekt på personlig egnethet, serviceinnstilling,
gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til selvstendig
og målrettet arbeid.
Vi kan tilby:
• En utviklende jobb i et trivelig arbeidsmiljø.
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
Vi har et godt fagmiljø i fylket. Bibliotekarene i videregående
skoler i Østfold møtes jevnlig i et aktivt fagforum med faglige
kurs, møter og studieturer.
Stillingen lønnes i følge gjeldene overenskomst, avhengig av
utdanning og arbeidserfaring.
Ansettelse skjer etter gjeldende lover, reglement og avtaler. Fra
lønnen trekkes 2 % pliktig pensjon til KLP. Tilsettingen forutsetter
at godkjent politiattest fremlegges.

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

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til St. Olav
videregående skole, leder av biblioteket, telefon 69 16 24 00.
Søknadsfrist: 1. august 2006
Bruk gjerne fylkeskommunens standardiserte søknadsskjema.
Dette ﬁnner du på
www.ostfold-f.kommune.no under ”stilling ledig”.
Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes til:
St. Olav videregående skole
Postboks 357
1702 Sarpsborg
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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:

PRØV KLASSEKAMPEN
3 UKER GRATIS!

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

– Di større avis,
di dummare framside, ser det ut til.
Men den vesle avisa
blir jamt klokare ...
Berge Furre

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!

DAG OG TID
Pilestredet 8,
0180 Oslo7044
• Tlf:St.
21 Olavs
50 47 21
• E-post:
Postboks
plass,
0130tinging@dagogtid.no
Oslo
Tlf.
21 50 47 21
Årsabonnement
kostarE-post
kr 895,–tinging@dagogtid.no
Tilbodet gjeld nye abonnentar

Utfordrer det etablerte

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

www.vagant.com
Medlemmer av
Bibliotekarforbundet
får 20 % rabatt!

En gresk øy...
Folegandros er en liten gresk øy, der du kan
ha en rolig ferie i familehotellet Ampelos resort
like utenfor den vakre landsbyen Hora. Du kan
dyrke dine kreative sider i en opplevelses- og
kursferie på øya. Tilbudene spenner fra maling,
fisking, dykking og matlaging, til yoga og høsting
av oliven. Det dansk/greske vertskapet ønsker
deg velkommen til en ferie du kan tilpasse dine
behov. Se våre nettsider for mer informasjon:

www.folegandros.dk
www.ampelosresort.com
Medlemmer av
Bibliotekarforbundet
får 10 % rabatt!
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Årsabonnement 895 kroner (20 % rabatt for studentar)
Tilbodet gjeld berre for nye abonnentar

Bibliotekarforbundet
Sekretariatet
Leder:
Rådgiver:
Konsulent:
Adresse:
Telefon:
Fax:
E-post:
URL:

Monica Deildok
Thor Bjarne Stadshaug
Eva Trønnes
Lakkegt. 21, 0187 Oslo
22 17 04 95
22 17 04 96
bf@bibforb.no
www.bibforb.no
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Forbundsstyret
Leder
Monica Deildok
Tlf. mobil: 41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no
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!RBEIDSGIVER

Nestleder
Hanne Brunborg
Gol bibliotek
Tlf. mobil: 99 69 64 80
E-post: hanne.brunborg@bibforb.no

!RBEIDSSTED

Varamedlemmer
Roger Dyrøy, Direktoratet for samfunnstryggleik
og beredskap
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn bibliotek
Tove Gausen, Stavanger bibliotek
Margunn Haugland, Kristiansand bibliotek
Signe Witsø, Sogndal bibliotek
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Styremedlemmer
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek
Liv Evju, Rælingen videregående skole
Morten Haugen, Ørland bibliotek
Ritha Helland, UB Bergen
Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
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Fylkeslag
Finnmark
Mari Lundevall
Finnmark fylkesbibliotek,
Telefon: 78 40 71 75
E-post: E-post: mari.lundevall@ffk.no

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

Vestfold
Lise Wolden
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Telefon: 33 41 26 41
E-post: lise.wolden@dsb.no

Troms
Stine Fjeldsøe
Tromsø bibliotek & byarkiv
Telefon: 77 79 09 05
Epost: stine.fjeldsoe@tromso.kommune.no

Hordaland
Elin Golten
Hordaland fylkesbibliotek
Telefon: 55 23 93 73
E-post: elin.golten@hordaland-f.kommune.no

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

Nordland
Grete Gløsen Josefsen
Rana bibliotek
Telefon: 75 14 61 00
E-post: grete.josefsen@rana.folkebibl.no

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

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

Trøndelag
Heikki Knutsen
Nærøy folkebibliotek
Telefon: 74 38 26 00
E-post: heikki.knutsen@naroy.kommune.no

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

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

Møre og Romsdal
Marianne Dahle
Kristiansund videregående skole
Telefon: 71 57 06 80
E-post: bibliotek@krsund.vgs.no

Telemark
Arild Skalmeraas
Høgskolen i Telemark/Biblioteket i Bø
Telefon: 35 95 25 43
E-post: arild.skalmeraas@hit.no

Oslo/Akershus
Anne Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Telefon: 64 84 08 54
E-post:
cathrine.undhjem@fia.akershus-f.kommune.no
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B-PostAbonnement
Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

Fagforening
på ordntli’
På forsommeren spurte Anders Ericson kollegaene på postlista hva begynnerlønna for
bibliotekarer var for 30 år siden. Svaret viste
seg å være 52.000 kroner. Han hadde også fått
vite at ferske bibliotekarer i København tjente
svært mye mer.
Selv tok jeg bibliotekarutdanninga noen år
etter dette. Men lønna imponerte ikke da heller.
Jeg kan huske vi gikk i 1. mai-tog og ropte med
et skjevt smil: ”Vi er ikke av myke sorten, vi vil
opp i lønnstrinn fjorten!” Noen år seinere var
begynnerlønna krøpet opp til lønnstrinn 13,
som i kommunal tariﬀavtale for 1982-1984 ga
87.527 kroner i bruttolønn pr år.
Så gjaldt det å engasjere seg i fagforeningsarbeid, da. For lønna måtte opp. På kommunal
sektor var det Norsk Kommuneforbund (nå
Fagforbundet) og KFL (nå KFO), på statlig sektor hovedsakelig NTL og Statsbibliotekargruppa
(nå FBF). Bibliotekarene hadde medlemsskapene
sine godt spredt på disse foreningene.
Selv engasjerte jeg meg i Norsk Kommuneforbund, på lokalt plan både i Oslo og Førde.
Forbundet hadde i tillegg en egen interesseforening for bibliotekansatte, på tvers av hele
det lokale apparatet, som het Kommunale
bibliotekarbeideres forening (KBF). Der var det
spenstige bibliotekpolitikere som Frode Bakken
og Bjørn Bringsværd som regjerte på begynnelsen av 80-tallet. Bortsett fra et imponerende
stort og vel gjennomført forskningsprosjekt om
bibliotekansattes forhold til data, hadde KBF et
perifert forhold til kjernespørsmålene for en
fagforening: lønn, tariﬀ, arbeidsforhold. KBF
deltok ikke i forhandlinger. Profesjonsspørsmål
kunne ikke fokuseres, ettersom alle bibliotekansatte kunne være medlemmer. Da jeg kom inn
i KBF, hadde organisasjonen sin styrke som en
slags lobbygruppe i bibliotekpolitiske spørsmål
– spesielt overfor NBF.

Så ble jeg selv leder
for KBF noen år. Vi
gjorde noen helhjertede
forsøk på å få en styrket
posisjon i Norsk Kommuneforbund. Vi utvidet til og med på tvers
av LO-forbundene, og
skiftet navn til Bibliotekansattes Fellesorganisasjon (BAF), med ﬂere
medlemmer enn noensinne. Men overfor de
som faktisk forhandlet,
snakket vi for døver ører.
Bibliotekarforbundet er tungt inne på forhandlinger for bibliotekarer i alle
På eget initiativ, og med
sektorer. BF er fagforening på ordntli’. Her orienterer Stein Gjerding fra YS
overveldende ﬂertall ved
fjorårets landsstyre om det kommende tariffoppgjøret. Dette er også en
uravstemming, ble orgaviktig del av forhandlingsprosessene i forbundet. (Foto: Erling Bergan)
nisasjonen nedlagt året
før Bibliotekarforbundet
ble stiftet.
situasjonen ut til å minne om den vi opplevde
BF har vist seg å være et betraktelig mer
i KBF/BAF på slutten av 80-tallet. I årets tapotent redskap for å få gjort noe med biblioriﬀorhandlinger er det for eksempel mye som
tekarlønna. I nærmest selvutslettende solityder på at denne typen interesseorganisering
daritet hadde vi alt for lenge vært den eneste
gir lav involveringsgrad når det gjelder utforprofesjonen i Norge uten eget fagforbund.
ming, prioritering og oppfølging av krav.
Vi startet med en gruppe gründere og
Dette kan gjøre det vanskelig for Bibliotekarnoen hundre som ville være med på ferden.
forbundet å vite hvem man bør snakke med
Det har vokst til 1500 og et forhandlingsapunder forhandlingsprosessen. For underveis i
parat det står respekt av. Nå er det ikke snakk
de sentrale forhandlingene er det alltid behov
om å være fagforeningsverdens evnukker
for å samsnakkes på tvers av forbund, både
lenger. Vårt knippe med sentrale forhandinnenfor og utenfor egen hovedorganisasjon.
lere, og ikke minst et imponerende korps
I staten var det til og med tre hovedorganisamed lokale forhandlere, vet at BF i de ﬂeste
sjoner som forhandlet sammen i år. Da er det
tilfelle sitter fremst ved forhandlingsbordet
viktig at bibliotekarene i hver organisasjon kan
og fremmer bibliotekarenes interesser. Det
føle seg trygge på at de som snakker deres sak
merkes. Vi er synlige og vi oppnår mer.
også er involvert i prosessen.
Kanskje vi burde skjønt dette allerede for
Bibliotekarforbundets leder har ambisjo30 år siden? Danske bibliotekarers lønninger
ner om å gjøre BF enda sterkere på sektorer
lå langt over de norske. Og i Danmark hadde
der vi har mye å gå på. Hennes argumenter
de i mange år hatt sitt eget Bibliotekarforbør lyttes til. Hun har førstehånds erfaring
bund til å forhandle for seg. Her er det nok
med kreftene som virker i forhandlingsspillet.
ﬂere årsaker, men det burde ringe en bjelle.
Dette lille tilbakeblikket viser - etter min meDet er fremdeles egne interesseorganining - at hun også har historia på sin side.
sasjoner for bibliotekarer/bibliotekansatte
i noen av de store fagforbundene i landet.
Erling Bergan
Jeg er ikke på innsida, og kan ikke si sikkert
Redaktør
hvordan det oppleves. Men fra utsiden ser

Sitatet
”Politiet ble fredag ettermiddag kontaktet av en mann
som var låst inne på biblioteket i sentrum av Kristiansund. Han hadde fordypet seg i litteraturens verden, og
ikke fått med seg at biblioteket stengte. Brannvesenet
kom og låste opp for den angivelige lesehesten.”

Fra avisa ”Tidens Krav” 30. juni 2006.
(Folkebiblioteket i Kristiansund ligger i det gamle Norges Bank-bygget
i byen…)

