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BF-prosjekt med mange fasetter

BF-ledelsen har et prosjekt på gang. Det dreier seg om 
positive tiltak overfor medlemsgrupper hvor forbundet 
har behov for å yte bedre tjenestetilbud. 
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Lederen har ordet

Monica Deildok

Forbundsleder

Bibliotekarforbundet har et uttalt mål om å 

vokse. (Målprogrammet pkt 5.1.1 og 5.1.2)

Siden BF ble opprettet som profesjons-

forbund i 1993 har det vært forbundets mål 

å samle bibliotekarene i BF. Dette var en 

viktig del av grunnlaget for opprettelsen 

av BF, og en visjon som har ligget til grunn 

for forbundets virksomhet siden den gang. 

Det har vært og er en av de bakenforlig-

gende mål som BFs forbundsstyrer har styrt 

etter, og ideen har vært og er forankret i alle 

fylkeslag og i klubbene, hos de tillitsvalgte 

og hos medlemmene. Derfor forsøker til-

litsvalgte å verve nye medlemmer blant 

nyansatte på arbeidsplassene, derfor er BF 

synlig til stede på arenaer der bibliotekarer 

møtes, derfor er vi samstemt fornøyde når 

medlemstallene går oppover. Fordi det 

bringer oss litt nærmere vår visjon om en 

samlet bibliotekarstand i et sterkt profe-

sjonsforbund: BF. 

Vi kommer stadig nærmere målet på 

den måten at får økte medlemstall, vi vok-

ser. Men vi vokser ikke som profesjonsfor-

bund, vi vokser som fagforbund – og det 

er noe annet.

BF er et godt fagforbund for biblioteka-

rer. BF er uten sidestykke det beste fagfor-

bundet bibliotekarer kan være medlem av 

i Norge. Dette fordi BF tar bibliotekarenes 

lønns- og arbeidsforhold på alvor, arbeider 

med dette som hovedprioritet. Etter hvert 

har BF opparbeidet seg en betydelig kom-

petanse på lønn og lønnsforhandlinger både 

sentralt og ikke minst lokalt. Tillitsvalgte i 

BF og ansatte i forbundets sekretariat har 

god kompetanse på arbeidslivets lov og 

avtaleverk, og bistår medlemmer i store 

og små spørsmål vedrørende dette daglig. 

Når det gjelder lønns- og arbeideidsforhold 

for bibliotekarer er den kompetansen som 

innehas i BF både sentralt og lokalt unik. 

Dette fordi saksbehandlere sentralt, til-

litsvalgte lokalt, fylkeslagenes forhandlere, 

forbundets ledelse – alle er bibliotekarer, 

med bibliotekfaget og bibliotekaryrket som 

fundament i sin virksomhet, med solid 

kunnskap om bibliotekarenes arbeidssitua-

sjon som grunnlag for sin kunnskap. 

Dette gir BF et helt i særstilling godt 

grunnlag for å drive lønns- og fagforenings-

politikk for bibliotekarer. Bare BF har i sin 

organisasjon og på sin lønningsliste folk 

som av yrke og erfaring har denne helt spe-

sielle sammensetningen av sin kompetanse 

at man kan snakke om en slags bibliotekar/

fagforeningshybrider. Folk som har arbei-

det så lenge med fagforeningsvirksomhet 

for bibliotekarer at de har opparbeidet seg 

en betydelig kompetanse på nettopp dette 

feltet.

Det er ingen tvil om at vi har god 

grunn til å være fornøyde med BF på dette 

punktet. Men som profesjonsforbund har 

vi fortsatt et stykke igjen. I det å være et 

profesjonsforbund ligger det en forvent-

ning om å skulle ta ansvar for den faglige 

utviklingen av profesjonen, være i forkant 

av utviklingstrekk i faget, så vel som på det 

politiske området. Å ha oversikt over poli-

tiske og faglige utfordringer av betydning 

for den samlede bibliotekarprofesjonens 

utvikling. På dette feltet er BFs arbeid pr i 

dag ikke godt nok.

BF har tidvis vært toneangivende i den 

bibliotekpolitiske debatten, og tar mål av 

seg til å være så, blant annet gjennom for-

muleringene i målprogrammet (pkt 4). Det 

er imidlertid åpenbart at BFs engasjement 

i bibliotekpolitiske saker i all hovedsak har 

hatt slagside mot folkebibliotekene. Jeg 

er fornøyd med at BF har maktet å levere 

godt bibliotekpolitisk håndverk på viktige 

spørsmål for folkebibliotekene, som f.eks 

lovforslaget i 2002, som bruk av frivillige i 

folkebibliotek, som American Corner-de-

batten og liknende. Men det er en kjensgjer-

ning at dette er saker som ”falt i hodet på 

oss”. Vi evner altså heldigvis å respondere 

på viktige utspill og innspill, det vi ennå 

ikke evner er selv å sette søkelys, selv å 

initiere viktig politikk, selv å løfte fram 

problemstillinger av betydning for våre 

medlemmer. Noe man må kunne forvente 

av et sterkt profesjonsforbund. 

Det er i og for seg naturlig når man 

ser på BFs medlemsmasse at det bibliotek-

politiske fokus først og fremst har vært 

folkebiblioteksvinklet. For det er i folkebi-

bliotekene at majoriteten av medlemmene 

våre befi nner seg. Det er selvsagt ikke noe 

i veien med først og fremst å ha fokus på 

medlemmene, snarere tvert imot, jeg mener 

det både er riktig og nødvendig. Men der-

som BF tar mål av seg til å være et sterkt og 

solid profesjonsforbund for en samlet bi-

bliotekarstand, må vi også evne å fange opp 

og aller helst selv initiere bibliotekpolitiske 

spørsmål av betydning for bibliotekarer 

også i andre sektorer. 

Når det gjelder bibliotekfagets utvik-

ling, er situasjonen likedan. BF har ikke 

tradisjon for å diskutere den bibliotekfag-

lige utviklingen, og kommer således til kort 

i forhold til å sette dagsorden i en debatt om 

bibliotekfaget i fremtiden. 

Dette er synd, ikke bare for BF men 

faktisk for hele profesjonen. For bibliote-

karprofesjonen har behov for mer enn det 

veldig gode fagforbundet for bibliotekarer 

som Bibliotekarforbundet er. Bibliotekarer 

har behov for det sterke og solide profe-

sjonsforbundet Bibliotekarforbundet har 

potensiale og et godt grunnlag for å bli. 

Jeg tar opp dette nå, ikke for å initiere 

en botsøvelse av en ørkesløs erkjennelses-

prosess med tittelen ”alt vi ikke fi kk til”, 

men snarere som en invitasjon til alle BFere 

om å være med på en tankeprosess rundt 

hvordan vi kan komme videre, hvordan vi 

kan bringe dette meget vellykkede prosjek-

tet som BF faktisk er, ennå lengre slik at vi 

til fulle kan realisere hele potensialet og 

bli det profesjonsforbundet som en samlet 

bibliotekarstand har behov for. 
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Fra:  bf@bibforb.no

Veldig fi nt at du tar kontakt med oss 

om dette! Her er det bestemmelser i 

arbeidsmiljøloven som regulerer hva 

arbeidsgiver kan gjøre (§14-9), og for 

staten gjelder også tjenestemannslovens 

§10. De inneholder i praksis samme vern. 

Jeg tar derfor utgangspunkt i arbeids-

miljøloven, der §14-9 defi nerer hva som 

er lovlig med hensyn til midlertidige 

tilsettinger. 

Punkt (1) sier at midlertidig tilset-

ting er lovlig når en utfører arbeid med 

et ekstraordinært innhold som er an-

nerledes enn ordinært arbeid, eller hvis 

en vikarierer for en annen. Slik det høres 

ut i ditt tilfelle, har du hele tiden vært i 

reelle vikariater (i en annens sted) og det 

er dermed lovlig. Men det er en begrens-

ning i adgangen til bruk av midlertidige 

tilsettinger i punkt (5) som er viktig i 

ditt tilfelle.

Punkt (5) sier at ”For arbeidstaker 

som har vært sammenhengende mid-

lertidig ansatt i mer enn fi re år kommer 

reglene om oppsigelse av arbeidsforhold 

til anvendelse.”  Dette kan høres kryptisk 

ut, men jeg skal prøve å forklare:

Vikariater løper normalt sett ut 

automatisk ved vikariatets/kontraktens 

slutt, uten krav om oppsigelse. Men 

når du nå har vært sammenhengende 

midlertidig ansatt i mer enn 4 år hos 

samme arbeidsgiver, så krever da loven 

at arbeidsgiver må ha samme saklige 

grunn for oppsigelse som for en fast 

stilling, jfr arbeidsmiljølovens §15-7. Det 

innebærer i realiteten at du allerede 

er å anse som fast ansatt, siden du har 

Til:  bf@bibforb.no
Emne:  Midlertidig ansatt

Jeg har vært ansatt som vikar for fl ere 

forskjellige personer de siste fem årene, 

for ansatte som har vært i svangerskaps-

permisjon osv. Det har vært litt ulik 

BF-sekretariatet svarer

stillings prosent, den har variert mellom 60 

og 100% stilling. De siste to årene har jeg 

bare jobbet på full tid. Har derfor mange 

ulike kontrakter, men de har vært med 

samme arbeidsgiver. Den siste kontrakten 

går ut 1. august og jeg vet ikke om jeg får 

fortsette, men jeg trives godt etter så lang 

samme oppsigelsesvern som fast ansatte. 

Det er arbeidsgivers ansvar å dimensjonere 

en forsvarlig bemanning som tar høyde 

for gjennomsnittlig sykefravær og annet 

naturlig fravær slik at en kan opprettholde 

normal drift og sikre et fullt forsvarlig 

arbeidsmiljø. 

Det er også et krav i arbeidsmiljølovens 

§14-5 om skriftlig arbeidsavtale. Blant 

annet sier loven at det skal inngås skrift-

lig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. I 

arbeidsforhold med samlet varighet på mer 

enn en måned skal arbeidsavtalen foreligge 

snarest mulig og senest en måned etter 

at arbeidsforholdet begynte. Arbeider du 

lenger enn en måned uten arbeidsavtale kan 

du også påberope deg fast ansettelse. 

Siden du har vært i full stilling de siste 

årene vil det være naturlig å kreve det 

for deg videre også. Hvis du hadde vært i 

vikariater av mer varierende omfang ville 

vi gjort en helhetsvurdering av dette sett 

opp mot arbeidsgivers behov og bruk av 

midlertidige ansettelser over tid. 

Da lurer du sikkert på hva som nå må 

skje videre:

1. Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte 

og forklar situasjonen. 

2. Send et skriftlig sammendrag av saken 

og kopi av kontraktene dine inn til oss, så vi 

får foretatt en juridisk vurdering. Dersom 

vi mener at du har rettigheter i henhold til 

arbeidsmiljøloven/tjenestemannsloven, så 

blir gangen videre:

3. Vi/din lokale tillitsvalgte sender 

et brev til arbeidsgiver med krav om fast 

tilsetting.

4. Vi følger opp saken videre gjennom 

sekretariatet og vår advokat i samarbeid 

med den lokale tillitsvalgte og deg. Det kan 

bli møter mellom BF og arbeidsgiver, gjen-

tid og vil veldig gjerne bli her. Har søkt 

på fast jobb når det har vært noe ledig, 

men har til nå ikke lykkes selv om ar-

beidsgiver sier de er fornøyd med det 

jeg gjør. Er det noe jeg kan gjøre? Hvor 

lenge kan arbeidsgiver fortsette med å 

ansette meg som vikar?

sidig brevutveksling, og så videre. 

5. Dersom arbeidsgiver ikke imøte-

kommer vårt krav vil vi i samråd med 

deg vurdere å ta ut stevning og forberede 

rettssak. Normalt sett løser slike saker 

seg før en når retten.

Det er fi nt at du har tatt kontakt med 

oss i så god tid før vikariatet løper ut. Da 

vil vi gjøre vårt beste for å løse saken i 

mellomtiden. 

Med vennlig hilsen

Bibliotekarforbundet

Hanne Brunborg

Har du vært midlertidig ansatt 
hos samme arbeidsgiver i mer 
enn fire år, uten avbrudd, sier 
arbeidsmiljølova at du er å anse 
som fast ansatt.
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Beate Gangås
Likestillings- og diskrimineringsombud 

svarer på spørsmål om diskriminering i 

arbeidslivet.

Hvis du har spørsmål, send dem til:

Likestillings- og diskriminerings-

 ombudet

Postboks 8048 Dep

N-0031 Oslo

eller post@ldo.no 

Merk brevet ”spørrespalte”

Du fi nner mer informasjon på 

www.ldo.no

Spørsmål:

Jeg har søkt på en stilling hvor det i ut-

lysningsteksten kreves at jeg ”behersker 

norsk svært godt, skriftlig og muntlig”. Jeg 

har bodd i Norge i fem år og kan snakke 

og skrive norsk, men jeg vet ikke om det er 

tilstrekkelig. Hva har jeg rett på?

Svar fra Beate Gangås, Likestillings- 
og diskrimineringsombud:

Krav til norskkunnskaper vil først og fremst 

ramme jobbsøkere som ikke er etnisk nor-

ske. Det er forbudt å diskriminere på grunn-

lag av språk, diskrimineringsloven § 4. 

Det finnes imidlertid unntak. I ar-

beidslivet vil språkkrav kunne være saklig 

dersom det begrunnes i den jobben som 

utføres. Det sentrale her vil være hvor viktig 

språket er for å utføre de arbeidsoppgavene 

man skal gjøre. I enkelte yrker kan språk 

være et viktig arbeidsredskap, mens i andre 

yrker har det ikke så stor betydning. Det 

vil for eksempel være forskjell på hvilke 

språkkrav som stilles til en lærer og en 

renholder som skal jobbe på en skole. I de 

fl este jobber vil kommunikasjon mellom 

arbeidskollegaer også være viktig. Slike 

språklige utfordringer kan ofte løses ved å 

anvende andre virkemidler som f. eks bruk 

av tospråklige kollegaer.  

Ombudet har sett mange stillingsan-

nonser hvor det stilles krav til ”gode norsk-

kunnskaper” eller ”søker må kunne norsk 

fl ytende, muntlig og skriftlig”, for stillinger 

Hvor god må jeg være i norsk?
hvor det kan stilles spørsmål om de strenge 

kravene er nødvendig, for eksempel regn-

skapsfører, forsker eller renholdsarbeider. 

Dersom du søker på den ledige stil-

lingen og ikke blir innkalt til intervju, og 

du mener arbeidsgiver har stilt for strenge 

krav til språk, kan du ta kontakt med oss. 

Ombudet vil da vurdere om kravene som er 

stilt til språk er strengere enn nødvendig. 

Hvis ombudet fi nner at dette er tilfellet, kan 

ombudet be arbeidsgiver å utlyse den ledige 

stillingen på ny. •

Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Nytt telefon-
nummer til BF

BF har skiftet telefonsystem. Vi har i den forbindelse også 

endret vårt telefonnummer. Det nye nummeret er: 

48 02 09 00
Inntil videre blir de som ringer vårt gamle nummer (22 17 

04 95) viderekoblet til det nye nummeret. Men det er fi nt 

om du allerede nå noterer det nye nummeret og bruker 

det heretter. For etter en stund vil det gamle nummeret 

ikke lenger føre til oss.

Vårt gode gamle faks-nummer (22 17 04 96) lever videre. 

Også mobilnumrene til hver enkelt ansatt i BF lever 

videre. 

Bibliotekaren i NORART
Etter alt for mange års ørkenvandring som uanalysert tids-

skrift, er vårt eget Bibliotekaren nå omsider tatt inn i varmen. 

Fra og med nr 1/2007 blir artikler i Bibliotekaren nå analysert 

og laget innførsler på i Norske tidsskriftartikler (Norart). 

- Med den veksten Bibliotekaren har opplevd, både i opp-

lag, faglig innhold 

og interesse blant 

leserne, er det fi nt at 

dette endelig skjer, 

sier redaktør Erling 

Bergan.

D e t  h a r  v æ r t 

spørsmål om å ana-

lysere Bibliotekaren 

tidligere også, men 

Nasjonalbiblioteket 

har meldt om man-

glende kapasitet, og 

at ett tidsskrift inn 

betyr et annet tids-

skrift ut. Nå har det 

tydeligvis skjedd rok-

keringer som ga plass 

til BFs blad.  •
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Det blir gitt et generelt tillegg til alle i staten, 

med virkning fra 1. mai 2007. De som avlønnes 

fra lønnstrinn 1 til og med lønnstrinn 43 får 

et tillegg på kr 4300, de som går fra og med 

lønnstrinn 44 til og med lønnstrinn 77 får 1,35 

% i tillegg, mens de fra og med lønnstrinn 78 og 

oppover får kr 8200 i tillegg på årslønna. 

Det viktigste justeringselementet som 

angår Bibliotekarforbundets medlemmer, er at 

alle som går i stillingskoder som avlønnes med 

en lønnsramme, rykker opp 1 lønnstrinn. Og 

lønnsrammene endres tilsvarende. Virknings-

dato for disse justeringene er 1. juli 2007.

- Jeg er fornøyd med at alle bibliotekarer 

i staten er sikra et lønnstillegg på minimum 

4300 kroner. Det mest positive sett med BF-

Noen timer etter at kommuneoppgjøret var i havn, kom også 
partene i det statlige tariffoppgjøret til enighet. Det ble en 
total ramme på mellom 4,8 og 4,9 prosent. Dette er fordelt på 
generelle tillegg, noen justeringselementer og en liten pott 
til lokale forhandlinger.

Enighet i statsoppgjøret

briller er nok det ekstra lønnstrinnet på lønns-

rammene, sier forbundsleder Monica Deildok, 

og legger til: - Våre statlige bibliotekarer i 

grunnkodene 1410 og 1213, samt konsulentene 

i stillingskodene 1064 og 1065, får dermed ett 

lønnstrinn i tillegg til det generelle tillegget. 

Dermed er det gjort noe positivt med begyn-

nerlønna, som har vært et konkurransemessig 

problem i forhold til kommunesektoren. Når 

nå lønnsrammene endres tilsvarende, betyr 

det at begynnerlønna reelt går opp for alle 

bibliotekarer som vil begynne en karriere i 

staten, sier Deildok. 

Det blir lokale forhandlinger for statsansatte 

i år. Potten er på 0,4 %, samt 0,1 prosent i resir-

kulerte midler. Virkningsdato er 1. juli 2007.  •

Dermed er Bibliotekarforbundet i mål 

med alle de tre off entlige tariff oppgjø-

rene som hadde forhandlingsfrist 1. mai. 

Vi har forhandlet i delegasjon med YS i 

alle tre oppgjørene. I oppgjøret i Oslo 

kommune ble enighet oppnådd mellom 

kommunen og forbundene i de tre hoved-

sammenslutningene YS, Unio og Kom-

muneansattes Hovedsammenslutning 

(dvs bl.a. Fagforbundet). Akademikerne 

brøt og sender sitt oppgjør til nye runder 

hos riksmeklingsmannen. 

Det ble altså et generelt tillegg på 

3.1 % for de ansatte i Oslo kommune, 

dog minimum 9000 kroner. Tillegget 

blir gitt på lønnstabellen. Dette betyr at 

lønnstrinn 1-29 øker med 9000 kroner, 

mens lønnstrinnene fra 30 og oppover 

øker med 3.1 %.

- Tillegget treff er våre medlemsgrup-

per rimelig bra og vi kan si oss fornøyd 

med resultatet, sier rådgiver Th or Bjarne 

Stadshaug, som fulgte forhandlingene for 

BF i natt, sammen med tillitsvalgte Kari 

Lifj ell og Mette Rysjedal. 

Det generelle tillegget er noe lavere 

enn i oppgjøret for kommunsektoren for 

øvrig (KS). Men den totale økonomiske 

ramma for Oslo-oppgjøret, på 4,87 %, er 

noe høyere enn i KS. . 

Oppgjøret i Oslo kommune gir 

ikke lokale forhandlinger i år. Dette var 

ønsket av arbeidsgiver, men ble frafalt 

underveis i forhandlingene.  •

Også Oslo 
kommune 
i mål
Klokka nærmet seg seks 
morgenen til 1. mai da det 
ble enighet i tariffoppgjø-
ret mellom Oslo kommune 
på den ene siden og YS, 
Unio og KAH på den andre. 
Den totale økonomiske 
ramma er på 4,87 %. Alle 
arbeidstakere får et gene-
relt tillegg på 3,1 prosent, 
men det skal være på mini-
mum 9 000 kroner.

Det var altså omtrent ved fristens utløp at KS 

og partene på arbeidstakersiden enstemmig 

kunne anbefale en forhandlingsløsning på 

kommunalt tariff område. Den økonomiske 

rammen er på mellom 4,8 % og 4,9 %. 

Det er litt overraskende at kommunesek-

toren kom i mål før tariff oppgjøret i staten. Alt 

tydet på det motsatte tidligere på kvelden. 

At alle i kommunal sektor minst får et 

tillegg på kr 7500 pr 1. mai 2007, har vært 

klart lenge. Det ble nemlig forhandlet fram 

allerede under fj orårets oppgjør. Det som årets 

forhandlingsresultat innebærer, er et generelt 

tillegg på 1,4 % for alle arbeidstakere, i tillegg 

til de 7500 kronene som allerede er klare. 

For en bibliotekar på minstelønn med 

0 års ansiennitet betyr det at årslønna etter 

1. mai i år minst skal være 281 500 kroner. 

Med 4 års ansiennitet skal minstelønna være 

287 600 kroner, etter 8 år 295 600, og etter 10 

år 320 400 kroner. 

Alt dette dreier seg om stillinger plassert 

i kapittel 4 i tariff avtalen på KS-sektoren. For 

Kommuneoppgjøret i havn
Like rundt midtnatt, natta til 1. mai, kom partene i oppgjøret 
på kommunal sektor til enighet i årets mellomoppgjør. Med en 
ramme på mellom 4,8 og 4,9 % fant alle parter tilstrekkelig 
med positive elementer til at de kunne akseptere tilbudet fra 
Kommunenes Sentralforbund.

dette kapittelet blir det ikke lokale forhand-

linger i år. Men stillingene i kapittel 3 og 5 får 

selvfølgelig sin runde med lokal lønnsdannelse 

i tråd med tariff avtalen. 

Det var undervisningspersonalet som dro 

et litt lengre strå enn de andre partene i dette 

oppgjøret. I tillegg til de 7500 kronene og de 

1,4 prosentene som alle de andre fi kk, ble det 

ekstra tillegg for lærere, adjunkter og lektorer 

i årets kommuneoppgjør.

- Jeg registrerer at oppgjøret har gitt alle 

kommunalt ansatte en god reallønnsvekst 

og økt kjøpekraft. Det er positivt, sier BFs 

nestleder Hanne Brunborg, og legger til: - For 

BFs medlemmer er det et akseptabelt resultat. 

Ferske bibliotekarer har fått hevet den laveste 

begynnerlønna de kan tilbys med 11 500 kro-

ner. På den annen side er det bekymringsfullt 

at avstanden mellom undervisningspersonale 

og andre kommunalt ansatte igjen har økt. 

Dette vil ikke minst våre skolebibliotekarer 

merke seg.  •



 Bibliotekaren 5/2007 | 7

Det er nå 12 år siden Bibliotekarforbun-

det fikk forhandlingsrett første gangen. 

Monica Deildok har vært forbundsleder i 

halvparten av disse årene. Hun er program-

forpliktet til å mene at BF et godt redskap 

i bibliotekarenes lønnskamp. Vi ber henne 

forklare hvorfor.

- BF er helt framme ved forhand-

lingsbordet og fører selvstendige for-

Tariffarbeid alltid høyt prioritert
BF har medlemmer i alle offentlige tariffområder, samt på privat sektor. BF har 
dyktige sentrale og lokale forhandlere i tariffoppgjørene. BF har opprettet eget 
tariffutvalg for hver sektor. I BF diskuteres tariffpolitikk mer enn noen gang før. 
Forbundsleder Monica Deildok formelig strutter av tariffpolitisk muskelkraft. 

TEKST & FOTO • Erling Bergan handlinger på vegne av bibliotekarer. 

BF får ikke innfridd alle krav hver gang, 

det er det ingen som får. Det veit alle 

som forhandler, både sentralt og lokalt. 

Men like fullt er BF et redskap som vir-

ker hver gang det er forhandlinger. Vi 

får framført argumentene våre direkte 

overfor motparten, vi sitter ved bordet 

og får føre forhandlinger direkte med 

arbeidsgiver, uten mellomledd. Vi har 

kontrollen med argumentasjonen vi fører 

hele veien, både sentralt og lokalt. Derfor 

er BF det beste verktøyet for bedring av 

bibliotekarers lønn. 

Lønnsvinnere i kommunene
- Har lønnsutviklinga vært god for bi-

bliotekarer de siste årene?

- Ulike sektorer har forskjellige erfa-

ringer. I kommunesektoren har lønns-

utviklinga vært god. Tall fra teknisk 

beregningsutvalg viser at bibliotekarene 

faktisk har vært blant lønnsvinnerne 

i KS-sektoren de seinere åra. Når det 

- Den statlige tar iffavtalen er 
ryddigere og mer oversiktlig enn 
de andre systemene, sier Monica 
Deildok, som like fullt minner om at 
bibliotekarene tjente på overgangen 
til det nye systemet i KS-sektoren. 
Forbundslederen viser hvordan BF 
manøvrerer effektivt i det tariffpo-
litiske landskapet. 

�
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� gjelder statssektoren, kan vi ikke si 

at lønnsutviklingen har vært dår-

lig. Bibliotekarforbundet har blant annet 

fått gjennomslag for krav i justeringsfor-

handlingene hver gang, og det er det ikke 

så mange andre grupper som har. Men vi 

har hatt et etterslep i staten som gjør at jeg 

egentlig ikke vil si at lønnsutviklingen der 

har vært god. Den kan kalles brukbar. 

- Hva er de største utfordringene i kom-

mende tariff oppgjør? 

- Ulike sektorer har ulike utfordringer. 

Det er mange som sier at det oppgjøret i 

2008 kommer til å bli en stor pensjonsrot-

bløyte i de off entlige tariff områdene. For 

bibliotekarer spesielt er det en utfordring 

å få uttelling for videreutdanning. Det 

gjelder alle tariff områder. Vi har ingen 

automatisk uttelling for videreutdanning, 

slik for eksempel lærerne har. Det er et krav 

vi tar med inn i forhandlingene. Så har vi 

en kjempeutfordring med bibliotekarene i 

universitets- og høgskolesektoren, som har 

sakket akterut i forhold til sine kollegaer 

i kommunesektoren.  Det er bekymrings-

fullt at fagbibliotekene i off entlige kunn-

skapsinstitusjoner har problemer med 

konkurransekraften, med å skaff e seg de 

gode bibliotekarene. 

Staten har et problem
- Kommunesektoren har større tiltrek-

kingskraft på lønn?

- Ja, jeg kjenner konkrete eksempler på 

ganske unge nyutdanna bibliotekarer som 

har hatt lyst til å arbeide i universitets- og 

høgskolesektoren, men som får tilbud 

med betydelig høyere lønn fra kommune-

sektoren. Da har bibliotekene i staten et 

problem. Det er en kjempeviktig tariff ut-

fordring som vi har i statlig sektor. 

- Foretrekker du at tariff oppgjørene 

legger hovedtyngden på sentrale lønnstil-

legg eller pott til lokale forhandlinger?

- Jeg er tilhenger av et system der vi 

har både sentrale og lokale forhandlinger. 

Systemet vi har i Norge fungerer bra. Vi har 

behov for både generelle tillegg og sentrale 

rammer og føringer. Det er ikke uvanlig i 

off entlig sektor å gi sentrale føringer, for 

eksempel likelønnsføringer, på lokal pott. 

Den slags tiltak må vi ha mulighet for å 

gjøre noe med sentralt. Føringer der mar-

kedskreftene ikke får fritt spillerom. Det er 

viktig for oss som er bibliotekarer, at det 

kan legges noen føringer fra sentralt hold. 

Og så er det positivt med lokale forhand-

linger. For vi har så gode tillitsvalgte til å 

forhandle lokalt. Vi får i all hovedsak god 

uttelling i lokale forhandlinger. 

Stormen i 2002
Monica Deildok ble kastet inn i et av 

de vanskeligste tariff oppgjørene i off entlig 

sektor noensinne, da hun som ganske fersk 

forbundsleder måtte takle oppdelingen av 

stillinger i kapittel 4 og kapittel 5 under 

hovedoppgjøret i 2002. Hun har fått mye 

ros for måten hun manøvrerte i den stor-

men. Som mange andre er hun usikker på 

hvor ønskelig det er med stillinger der hele 

lønnsdannelsen skjer lokalt, som det gjør i 

kapittel 5 og etter hvert også i kapittel 3. 

- Ordningen har gitt en del av våre 

biblioteksjefer og avdelingsledere en god 

lønnsutvikling. Det henger sammen med 

innretningen på kapittel 4, et minstelønns-

system med små muligheter til å løfte hele 

grupper. Slik systemet for lønnsdannelse 

har blitt i KS-sektoren, er det nok gunstig 

for oss å ha våre ledere i kapittel 5 og 3. 

- D u ser det som et taktisk spørsmål?

- Ja, jeg gjør det. For hele systemet er 

brukket opp, og vi må se annerledes på 

mulighetene for den enkelte stilling enn 

vi gjorde før 2002. Hadde alternativet i KS 

vært systemet slik det var før 2002, eller 

slik det er i staten nå, så er jeg tilbøyelig 

til å foretrekke disse alternativene. Men 

slik er det ikke. 

Ryddig og oversiktlig
- Er det tariff avtalen i staten du har 

mest sans for?

- Ja, det er ryddigere og mer oversiktlig 

enn de andre systemene. De har mulighet 

for sentrale tillegg både på rammene og 

lønnstabellen, de har sentrale justerings-

forhandlinger, og de har pott til lokale 

forhandlinger. Men nå må det også sies 

at nåværende system i KS ikke er mer enn 

fem år gammelt. Det har enda til gode å 

gå seg til og bli bedre. Men samtidig skal 

vi huske  på at bibliotekarene har tjent 

på overgangen til dette systemet. Våre 

folk har kommet godt ut av omlegginga. 

Kanskje nettopp slike ombrekkinger er en 

gunstig situasjon til å få gjort noe tariff po-

litisk for en liten profesjonsorganisasjon 

som oss, tenker Monica høyt, og fortsetter: 

- For selv om det er et ryddig og oversiktlig 

system i staten, så sliter bibliotekarene der 

med et stort etterslep i forhold til kollega-

ene i KS-sektoren. På den annen side er det 

stor forskjell på å få gjort noe for den store 

gruppen med høgskoleutdanna i KS-sek-

toren, og å komme med et justeringskrav 

på en spesifi kk høgskolegruppe i statlig 

sektor. Virkemidlene vi har til rådighet i 

de statlige tariff oppgjørene er nok større 

for oss. 

- Hvor fi nner BF sine nærmeste allierte 

i fagforeningsverden? 

- Vi har mange gode allierte i YS-sys-

temet. De er våre venner både seint og 

tidlig. Men når det kommer til lønn, er 

alle seg selv nok. Det kjenner nok lokale 

forhandlere godt igjen. Ett år kan man ha 

felles mål med en alliert, et annet år kan 

det være noen andre. Og til syvende og sist, 

når det siste skal tynes ut i en forhandling, 

har alle nok med seg selv. Vi er jo egentlig 

konkurrenter om den samme potten. 

På samme side
Monica presiserer at fagforeningsfelle-

skapet likevel er til stede gjennom det hele. 

– Som regel er fagforeningsfolk fl inke til 

å bevare følelsen av at man tross alt er på 

samme side, at man kjemper for arbeidsta-

kernes rettigheter, til tross for at man slåss 

om de samme pengene. Men når det røyner 

på, så røyner det på, sier hun. 

Forbundsleder Monica Deildok midt under meglinga i sitt første tariffoppgjør i 2002. I løpet av noen hektiske 
døgn måtte hun manøvrere stillingskoder i de nye kapitlene i kommunesektoren. Hun har fått mye ros for 
måten det ble håndtert på.
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Med BFs medlemmer spredt på 

alle de offentlige tariffområdene, er 

det mange arenaer som forbundsleder 

Monica Deildok må forholde seg til. 

Etter de store endringene som skjedde 

i kommuneoppgjøret i 2002, og med 

fl ertallet av BFs yrkesaktive medlemmer 

i denne sektoren, har det blitt noen år 

med mye fokus på KS-sektoren. Kanskje 

litt vel mye, antyder hun. Og viser til 

de tydelige grepene som BF har gjort 

denne våren, med å styrke tariff arbeidet 

på de andre sektorene. Det er opprettet 

tariff utvalg i alle tariff områder der BF 

har medlemmer.

- Tariff arbeidet er prioritert høyt 

i BF. Sånn må det være for et forbund 

som vårt, slår hun fast. 

Tidsklemme
Og Monica Deildok har sine ord i 

behold. Bibliotekarforbundet har dyk-

tige sentrale forhandlere, de har alltid 

kurset sine lokale tillitsvalgte godt, de 

har alltid hatt et lett tilgjengelig sekreta-

riat som kan ringes og spørres. For BFs 

ansatte er det en stor del av arbeidstida 

som går med til tariff arbeid på ulike 

måter. Kanskje en for stor del? 

- Det er klart jeg kunne ønske meg 

fl ere ressurser til andre oppgaver også. 

Jeg skulle ønske vi kunne bruke mer 

tid på bibliotekpolitikk og fagpolitikk. 

Det er arbeidsområder som taper i BFs 

tidsklemme. 

Sektorvise tariffutvalg
BFs arbeid med nytt verktøy for nett-

sidene skal bidra til å gjøre velednings-

tjenestene bedre og mer eff ektive, for å 

få mer tariff politikk ut av hver brukte 

BF-krone. Men det viktigste grepet 

denne våren har altså vært etbaleringen 

av sektorspesifi kke tariff utvalg.

-  Vi trenger forum for å diskutere 

tariffpolitikk jevnlig i hver sektor. 

Forbundsstyret har ikke kapasitet 

til å fylle den rollen, og sekretariatet 

trenger kontakten med medlemmer 

som jobber i hvert enkelt tariff område. 

Tariff utvalgene vil heve kvaliteten på 

tariffdiskusjonene våre. De vil bidra 

til innspill i Bibliotekaren og på nettsi-

dene, og dermed gi tariff diskusjonene i 

forbundet mer kraft. Det er etter hvert 

mange BF-ere som har meninger om 

tariff politikk. Det er jeg stolt av. Nå er 

tariff politikk en del av diskusjonene på 

landsmøtet. , om målprogrammet, det 

har kommet ordentlig tariff politikk inn 

der. Det er tariff politisk stoff  i Bibliote-

karen. Folk i BF har god greie på dette. 

De stiller krav og forhandler lokalt, 

det skulle bare mangle om ikke denne 

kunnskapen også genererer tariff poli-

tikk generelt i forbundet. 

- Vil tariff utvalgene innebære bli en av-

lastning for BFs sekretariat?

- Det vil nok heller føre til mer arbeid for 

sekretariatet, smiler forbundslederen, og leg-

ger til:  - Men det kan være positivt. Utvalgene 

vil brukes både som sparringpartner og som 

kvalitetskontrollør, et bindeledd mellom se-

kretariatet og den virkelige verden. 

Kick-off landet rundt
Ytterligere tegn på BFs tariff satsing vil 

merkes utover forsommeren. For i mai-juni 

reiser sekretariatet land og strand rundt, i 

samarbeid med fylkeslagene, for å ha små 

”kick-off-arrangement” før de lokale for-

handlingsrundene starter opp. Der kan alle 

BFs forhandlere få fersk kunnskap om vårens 

lønnsoppgjør, om føringer i de lokale forhand-

lingene, økonomisk pott, og det hele. 

BF er ikke noe stort forbund i YS. Men like 

fullt er vi representert med Monica Deildok 

i styret for sektorstyret i YS-Stat, Hanne 

Brunborg som nestleder i YS-Kommune og 

Th or Bjarne Stadshaug i sektorstyret i YS-

Navo. I Oslo kommune har BF etablert seg 

med de lokale forhandlerne Kari Lifj ell og 

Mette Rysjedal, noe Monica gir uttrykk for 

stor tilfredshet med. I HSH-HUK-området 

tar Monica selv seg av kontakten. 

Privat sektor
- Du formidler et inntrykk av BF som 

sterkt organisert på alle sektorer hvor vi har 

tariff avtaler. Hva med privat sektor der det 

ikke er tariff avtaler. Hva slags grep har BF 

om tjenester til disse medlemmene, når det 

gjelder lønnsforhandlinger? 

- Vi har ikke vært gode nok til å fange 

opp de spørsmålene og interessene som 

disse medlemmene har når det gjelder lønn 

og lønnsforhandlinger. Vi jobber nå med 

å komme i tettere dialog med dem. Vi har 

hjulpet dem når de har ringt og etterspurt 

bistand, for eksempel for å få konkrete råd i 

forbindelse med inngåelse av arbeidsavtale, 

bonuslønn kontra fastlønn, og andre ting. 

Men vi har ikke hatt noen organisert opp-

følging av lønnsforhandlingene deres. For de 

som ikke har tariff avtale er vi nå i gang med 

å undersøke hvilke muligheter de har for å bli 

knyttet til en tariff avtale. Dette gjøres som en 

del av prosjektet vi har startet opp i BF. Vi må 

bli bedre på oppfølging av disse medlemmene. 

Nå har vi oppretta tariff utvalg i privat sektor 

også, noe jeg er veldig glad for. Det blir spen-

nende å se hva de tar tak i. Vi kan lære mye av 

hva de setter søkelys på, sier en entusiastisk 

forbundsleder Monica Deildok.

Det er tydelig at Bibliotekarforbundet har 

sin styrke på tariff arbeidet. Kan forbundet ta 

et tilsvarende grep når de nå etter hvert også 

skal satse mer på det fagpolitiske og biblio-

tekpolitiske?  •

Ny NB-søkemotor 

24. april lanserte Nasjonalbiblioteket 

sin nye søkemotor. De har valgt en løs-

ning hvor 90 ulike databaser er koblet 

sammen og ligger i bakgrunnen når du 

søker i det nye grensesnittet på www.

nb.no. Radioinnslag, gravsteder, fi lm-

opptak, scenografi bilder, selve bøkene, 

biografi er, notater, osv, - alt skal søkes i 

under ett. Nær sagt alt av informasjons-

verdi skal skal s\kunne fi nnes i basen når 

digitaliseringen er ferdig om 15 år. Det 

er i hvert fall planen, riktignok under 

forutsetning av at Nasjonalbiblioteket 

får bevilget 30- 40 digitaliseringsmil-

lioner årlig.

Det har allerede meldt seg skep-

tikere. Anders Ericson på NBF-veven 

har merket seg at hovedinngangen er 

fritekstsøk: - Dette egner seg til mye, 

bl.a. til å imponere statsråder og presse. 

Men det forenkler ikke gjenfi nninga i en 

til dels svært aldersstegen tekstmengde 

med atskillige rettskrivinger, dialekter 

og til og med private varianter, om enn 

ikke ulike språk, skriver han.

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe 

Skarstein poengterte under åpninga 

at digitalisering og tilgjengeliggjøring 

via internett ikke kan overvurderes, 

og at folk i dag har den oppfatning at 

materiale som ikke er tilgjengelig på 

internett, i praksis heller ikke fi nnes. 

På postlista biblioteknorge føler 

også Hans Martin Fagerli behov for å 

jekke ned betydningen av forrige måned 

lansering: ”Det er forøvrig overraskende 

at man snart 40 år etter de første IT-

løsninger i bibliotek er så fascinert over 

at ting virker og i mindre grad hvordan 

de virker! I presentasjonen av NBs nye 

tilbud i Aftenposten skriver journalisten 

at dersom man er interessert i ”skigå-

ing”, så er det bare å skrive ”skigåing”, og 

vips får man svar. Hadde det enda vært 

så enkelt!”, skriver Fagerli.  •

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein 
lanserte ny søkemotor forrige måned. 
(Foto: Erling Bergan)
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Foran de årlige tariff oppgjørene, blir det 

utarbeidet statistikk over lønnsutviklin-

gen i kommunal sektor. Man trenger å vite 

hvordan landskapet faktisk ser ut, før man 

forhandler om et nytt kart. Rapporten fra 

det som heter ”Det tekniske beregnings- og 

statistikkutvalg (TBSK) for kommunesek-

toren” forelå 21.mars 2007, med interes-

sante data for de enkelte yrkesgruppers 

lønnsutvikling. 

Rapporten er utarbeidet av et partsam-

mensatt utvalg bestående av Kommunenes 

Sentralforbund (KS) og hovedorganisasjo-

nene (YS, LO, Unio, Akademikerne). Der-

med er det etablert en felles forståelse for 

lønnssituasjonen på kommunal sektor 

foran årets oppgjør. 

Her er noen generelle nøkkeltall for 

lønnsendringer 2005-2006 i kommunal 

sektor:

Rapporten fra teknisk beregningsutvalg 

viser også hvordan lønnsutviklingen har 

vært for de enkelte stillingsgrupper. Og her 

er det ting å merke seg for bibliotekarer ge-

nerelt og Bibliotekarforbundets forhandlere 

spesielt. Våre grupper har hatt en lønnsut-

vikling godt over gjennomsnittet. Fortjent, 

vil mange si, ut fra tidligere lønnsnivå og 

utfordringene vi daglig hanskes med på 

arbeidsplassene. 

Stillinger i kapittel 4
Det er stillingene vi har i kapittel 4 

som kommer aller best ut i statistikken. 

Stillingskode 7026 Bibliotekar (statistik-

ken baserer seg på 657 personer i denne 

gruppa) har fra 2005 til 2006 hatt en 

årslønnsvekst på 8,5 %, mens gjennom-

snittet for kommunesektoren har vært 

på 4,8%! Og gjennomsnittlig månedslønn 

for stillingskode 7026 er kr 26.448, godt 

over den generelle gjennomsnittslønna 

for kapittel 4.

For stillingskode 7710 Tverrfaglig spes.

utd. med høgskole (1439 personer inngår i 

statistikken) er gjennomsnittlig måneds-

lønn kr 27.678, men her er den prosentvise 

lønnsutviklingen ikke oppgitt i rapporten. 

BF har en del bibliotekarer også i denne 

stillingskoden.

Vi har med andre ord fått god uttelling i 

både sentrale og lokale lønnsforhandlinger 

siden vi ligger over og på linje med sammen-

lignbare høgskolegrupper i lønnsvekst. Ut-

viklingen på gjennomsnittlig lønn er også 

positiv, men her kan det være fl ere skjulte 

parametre. Vi kjen-

ner ikke alderssam-

mensetningen bak 

disse tallene, verken 

for bibliotekarer eller 

sammenlignbare stil-

linger. 

Stillinger i kapittel 5
For de som går i 8112 Spesialbibliotekar 

(67 personer i statistikken) i kapittel 5, har 

årslønnsveksten vært 5,1 % og gjennom-

snittlig månedslønn ligger på kr 27.156. Her 

er altså veksten over gjennomsnittet, mens 

månedslønna ligger under. Vi må imidlertid 

ta i betraktning de ulike stillingsgruppene 

som trekker gjennomsnittet opp i kapit-

tel 5. Men med de gode resultatene som 

spesialbibliotekarene (tidligere distrikts-

bibliotekarene) har fått i årslønnsvekst, er 

det bare å stå på videre, få fl ere inn i koden 

og fortsette det gode arbeidet rundt lokale 

lønnsforhandlinger.

Lederkoden 8451 (4069 personer i 

statistikken) inneholder mange ulike yrkes-

grupper og kategorier, inkludert våre egne 

med avdelingsbibliotekar og biblioteksjef. 

Snitt for årslønn for denne koden generelt 

sett er derfor mindre relevant, her må vi se 

på egne tall fra år til år. Men for hele koden 

8451 har årslønnsveksten vært på 5,5 %, 

med en gjennomsnittlig månedslønn på 

kr 33.054. 

For stillingskode 8530 Rådgiver (7063 

personer i statistikken) gjelder de samme 

forbeholdene. Her har årslønnsveksten vært 

på 4,2 %, med en gjennomsnittlig måneds-

lønn på kr 31.357. 

God lønnsutvikling for 
våre grupper de siste åra

TEKST • Hanne Brunborg
 Nestleder i BF

Bibliotekarer ser ut til å være en av lønnsvinnerne i kommunal sektor de siste 
åra. Statistikk viser at spesielt for grunnstillinga har lønna steget mer enn 
for gjennomsnittet. Hanne Brunborg går her gjennom tallene, som kan være 
nyttig som bakteppe for de lokale forhandlingene.

Kap. 4B Kap. 3.4 Kap. 5

Gjennomsnittlig måneds-

lønn pr 1.12.2006

Kr 24.807 Kr 37.365 Kr 32.216

Årslønnsvekst 2005-2006 4,8% 4,6% 4,8%

• Utvalget er nedsatt av partene for å 

utarbeide tallmateriale om lønnsut-

viklingen. 

• Alt tallmateriale gjelder KS-områ-

det (kommuner og fylkeskommuner 

bortsett fra Oslo)

• Utvalget tar utgangspunkt i Statis-

tikkavtalen for kommunesektoren. 

• Statistikken blir en premiss for 

lønnsoppgjøret. 

• Årets rapport ble lagt fram 21. 

mars.

• Eirik Solberg fra KS er leder for 

utvalget. 

• Utvalget har 9 medlemmer.

• Dag Bjørnar Jonsrud representerer 

YS-Kommune i utvalget. 

Det tekniske beregnings- 
og statistikkutvalget for 
k ommunesektoren (TBSK)
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Stillinger i kapittel 3
For stillingskode 9451 Leder (7570 personer i statistikken), der vi 

også har biblioteksjefer og fylkesbiblioteksjefer, har årslønnsveksten 

vært på 5,8 %, med en gjennomsnittlig månedslønn på kr 36.050. 

Bibliotekarene alt i alt
Kommunalt ansatte med utdanning fra bibliotekhøgskole utgjør 

i følge teknisk beregningsutvalg 1146 stillinger, som utfører 945 

årsverk. Dataene er hentet fra kommunenes lønnsregister PAI. Her 

vet vi at det er noen mangler, så det reelle antall bibliotekarer er nok 

høyere. Utvalget oppgir en gjennomsnittlig grunnlønn på kr 27.772 

for fagutdannede bibliotekarer - uansett stillingstype. Grunnlønns-

veksten fra 2005 til 2006 er på 6,3%, noe som er godt over snittet for 

alle kommuneansatte på 4,8%. Det kan ikke bety annet enn at vi, 

både lokalt og sentralt, har jobbet godt med lønnsforhandlinger!

Det kan være grunn til å se hva teknisk beregningsutvalg forteller 

om lønnsvekst og gjennomsnittslønn for ulike utdanningsgrup-

per: 

Det blir interessant å se framover, om utviklingen i arbeids-

markedet og rekrutteringsproblemer til enkelte typer stillinger gir 

større lønnsforskjeller. Vi vet ennå ikke hvordan dette vil slå ut for 

vår yrkesgruppe. BF må ha en tett dialog med sine tillitsvalgte rundt 

dette. I en rapport om turnover i kommunesektoren (KS) viser det 

seg at blant de yngre aldersgruppene, de under 30 år, er bibliotekarer 

blant de yrkesgruppene som oftest skifter arbeidsgiver/kommune. 

Skifte av jobb er en gyllen anledning til å få opp lønna og bør brukes 

bevisst som virkemiddel! •

Stilling Lønnsvekst

2005-2006

Gj.snittlig

månedslønn

Spesialfysioterapeut (st.kode 7612) Mangler % Kr 27.513
Jordmor (st.kode 8209) 4,4 % Kr 28.614

Spesialsykepleier (st.kode 7523) 4,4 % Kr 27.841

Konsulent (st.kode 6559) 5,1 % Kr 26.261

Ingeniør (st.kode 8084) 6,4 % Kr 29.069

Fysioterapeut (st.kode 7066) 7,2 % Kr 25.624

Ergoterapeut (st.kode 6517) 7,7 % Kr 25.994

Vernepleier (st.kode 6455) 8,1 % Kr 25.962

Sykepleier (st.kode 7174) 8,5 % Kr 26.316

Bibliotekar (st.kode 7026) 8,5 % Kr 26.448

Førskolelærer (st.kode 6709) 8,7 % Kr 25.836

Heltidsansatte i kommunal virksomhet 
hadde en gjennomsnittlig månedslønn 
på 27 400 kroner per 1. desember 2006. 
Dette tilsvarte en økning på 1600 kroner 
eller 6,1 prosent fra 1. desember året før. 

Det er Statistisk sentralbyrå som melder dette. De gikk i 

forrige måned ut med den foreløpige lønnsstatistikken for 

ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet per 1. de-

sember 2006. Tallene viser altså at kommunalt heltidsansatte 

hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 27 400 kroner. Men 

her er det kjønnsforskjeller: Kvinner hadde i gjennomsnitt 26 

700 kroner og menn 28 700 kroner.

Godt over halvparten av alle ansatte i kommunal virk-

somhet jobber deltid, og ni av ti deltidsansatte er kvinner. 

For å sammenligne lønna for heltids- og deltidsansatte er 

månedslønna for deltidsansatte gjort om til en lønn som om 

de jobbet heltid. Månedslønna for kvinner som jobber deltid, 

var 25 700 kroner, en økning på 1 600 kroner eller 6,7 prosent 

fra året før. Til sammenligning hadde menn som jobber deltid, 

en månedslønn på 26 800 kroner. Dette ga en lønnsvekst på 

snaut 1 500 kroner eller 5,7 prosent.

Relativt mange heltidsansatte i kommunal virksomhet 

har utdanning fra videregående skole. Kvinner med slik 

utdanning hadde en månedslønn på 24 400 kroner, mens 

menn hadde 26 300 kroner. Dette ga en vekst i månedslønna 

på henholdsvis 1 400 kroner for kvinner og 1 300 kroner for 

menn. Til sammenligning hadde kvinnelige ansatte med 

inntil fi re års universitets-/høgskoleutdanning en gjennom-

snittlig månedslønn på 29 000 kroner, mens tilsvarende lønn 

for menn var 31 600 kroner. Dette tilsvarte en vekst i må-

nedslønna på henholdsvis 1 800 og 1 600 kroner fra samme 

tidspunkt året før.

Heltidsansatte ved fritidshjem, skolefritidsordninger, 

barnevernskontorer, aldershjem, eldresentre og asylmottak 

hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 25 900 kroner. 

Dette var en økning på 1 600 kroner fra året før. For ansatte 

ved helsestasjoner, sykehjem og helsesøstertjenester med 

videre, utgjorde månedslønna 27 900 kroner. Det tilsvarte en 

vekst på 1 700 kroner. Til sammenligning hadde heltidsan-

satte i sentraladministrasjon og teknisk sektor en månedslønn 

på henholdsvis 29 700 og 27 300 kroner. •

Bibliotekarer har, sammenlignet med andre grupper, hatt en god lønnsutvikling det 
siste året. Hanne Brunborg viser i denne artikkelen til dokumentasjon fra Teknisk 
beregningsutvalg for kommunesektoren. (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)

Statistisk sentralbyrå med lønns-
statistikk for kommunalt ansatte 

1600 kroner mer 
i måneden
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Hanne Brunborg ble valgt til nestleder i 

BF under landsmøtet for to år siden. I et 

knapt år var hun også fungerende leder 

i forbundet mens Monica Deildok var 

hjemme med sin nyfødte datter. Det var i 

den perioden hun ble valgt til vervet som 

nestleder YS-Kommune, for en periode på 

to år. Og som om ikke det var nok, er hun 

nå også medlem av sentralstyret i YS, som 

representant for YS-K. Det siste fordi YS-Ks 

leder Gunn Olander allerede er valgt som 

nestleder i YS. 

- I det daglige innebærer ikke vervet 

som nestleder i YS-K så mange arbeids-

oppgaver for meg. Gunn Olander og Dag 

Bjørnar Jonsrud, sektoransvarlig for kom-

munesektoren i YS-sekretariatet, tar mye 

av det daglige arbeidet. Men noen ganger 

har jeg deltatt i møter med KS eller de-

partementet på vegne av YS-K. Gunn, Dag 

Bjørnar og jeg har ellers tett kontakt når det 

er nødvendig, sier Hanne.

Hun medgir at det ligger et visst ansvar 

i å følge godt med på saker, så hun kan være 

klar til å ”hoppe inn”. Men ellers ligger det 

ingen stor arbeidsbyrde i å være nestleder 

i YS-K. 

- Er det godt samarbeid mellom forbun-

dene i YS-Kommune?

- Det er en god tone når vi har utvalgs-

møter. Saklig og med masse humor. Vi har 

respekt for hverandre, selv om vi ikke alltid 

er enige. Det er klart at det er interessemot-

setninger som det kan være en utfordring 

for YS-K-lederen å forene. Vi representerer 

svært forskjellige yrkesgrupper, alt fra rek-

torer til barnehageassistenter.

- KFO er det store forbundet på kom-

munal sektor innen YS. Er det en merkbar 

dominans av KFO i sektorstyret i YS-K? 

- Nei, ikke i møtesammenheng. Ut 

fra vedtekter, størrelse og representasjon, 

kunne de tatt all makt. Men det gjør de ikke. 

De har lederen i YS-K, og de kunne ha valgt 

å la også nestleder i YS-K komme fra KFO. 

Det har de valgt å ikke gjøre. 

- Hvorfor tror du de ikke gjør det? 

- Det må du nesten spørre dem om. Men 

det kan kanskje ha sammenheng med at de 

er et forbund som representerer mange yr-

kesgrupper, alt fra assistentsjiktet til med-

lemmer med høgskoleutdanning. Jeg tror de 

opplever at det å være inkluderende også er 

en fordel i forhold til deres eget arbeid. 

Hanne melder om godt samarbeidsklima 

mellom de personene som er representert 

i YS-K, enten det er krav til tariff oppgjør 

eller andre saker som behandles. Det er 

imidlertid kjent at forholdet mellom KFO 

og Fagforbundets Jan Davidsen ikke er det 

beste for tida. Men dette vil ikke Hanne 

Brunborg snakke om. Hun bare slår fast at 

LO foretrekker å samarbeide med Unio på 

kommunal sektor. Dem om det. 

- Vi har et greit forhold til de andre ho-

vedorganisasjonene på kommunal sektor. 

Under forrige hovedoppgjør hadde vi et 

stykke på vei i forhandlingsprosessen en 

ganske nær dialog med Akademikerne. 

- Hvilke saker er det som behandles 

formelt i YS-K?

- Først og fremst alt som har med kom-

munal sektor å gjøre, herunder tariff oppgjø-

ret selvfølgelig. Det er alt fra politiske saker, 

koordinering av krav til KS, forberedelser 

av forhandlinger, diskusjoner omkring 

konfl iktberedskap, og så videre. Selv om 

forbundene har selvstendig partsforhold 

og forhandlingsrett, forsøker vi likevel å 

koordinere og samarbeide. YS-Kommune 

er et samarbeidsorgan. Det er annerledes i 

staten, der YS-Stat er direkte part i hoved-

tariff avtalen. Denne forskjellen er vi bevisst 

på når vi sitter i YS-K-sammenheng. Vi kan 

ikke gjøre vedtak på vegne av forbundene. 

- Men dere kan for eksempel sørge for at 

forbundene, hvis konfl ikt, har streikeuttak 

Vår dame i YS-K

Hun er nestleder i Bibliotekarforbundet og nestleder i sektorstyret for 
YS-Kommune. Det gir tett kontakt med det kommunale tariffområdet. 

TEKST & FOTO • Erling Bergan
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på de samme arbeidsplassene?

- Ja, som en koordineringsinstans. Men 

det er like fullt forbundene selv som står 

ansvarlig for de uttakene som blir gjort. 

- Behandler YS-K andre saker enn det 

som angår tariff oppgjør? 

-  Det er saker som angår kommunesek-

toren, som det ikke er naturlig å behandle 

i sentralstyret som overordna organ for all 

arbeidstakerpolitikk. Et eksempel er kva-

litetskommuneprosjektet, som vi også har 

behandlet i BFs forbundsstyre. 

- Har BF nytte av å være direkte re-

presentert i YS-K, gjennom deg som 

nestleder.

- Ja, det vil jeg tro. Hovedparten av BFs 

medlemmer jobber i kommunesektoren. 

Det er nyttig å holde seg orientert om hvor-

dan andre forbund jobber og tenker, og hva 

slags temaer som er aktuelle. Det kan være 

pensjon, det kan være sykelønn, det kan 

være andre samfunnspolitiske temae, og 

det er selvfølgelig tariff spørsmål. Vi lærer 

av hverandre og deler kunnskap. Det er 

nyttig, også for BF.

Det er ikke alltid like lett for medlem-

mene i YS-K å se ut over eget forbunds 

interesser. - Det er en utfordring for alle oss 

som sitter i sektorstyret å løfte blikket og 

tenke litt helhetlig, ikke bare på særinteres-

ser men også på felles interesser og hvordan 

vi kan løfte dem opp, sier hun.

Hanne ser årets mellomoppgjør i kom-

munal sektor som relativt greit sammenlig-

net med hva vi står overfor neste år. - Nå 

dreier det seg kort og greit om kroner og øre. 

Ingen andre spørsmål kommer opp. Jeg vil 

aldri si at et tariff oppgjør er enkelt, for det 

er mange interesser som skal ha sitt. Men 

neste år må vi regne med at det blir vesent-

lig vanskeligere. For da kommer pensjons-

spørsmålet med full tyngde. Dessuten kan 

det være parter som kan ønske justeringer 

i lønnssystemet i kommunal sektor, som jo 

er relativt nytt og ikke ”ferdig knadd”. 

- Er det forskjellig profi l på kravene fra 

de ulike gruppene i YS-K?

- Ja, vi har ulike ståsted og noe ulike øn-

sker. Det er forskjell på de som representerer 

universitets- og høgskolegrupper i forhold 

til de som representerer breddeforbund. Det 

er en naturlig ulikhet. Men heldigvis klarer 

vi som regel å snakke oss fram til enighet. 

Men det er et stort og grundig arbeid som 

legges ned før felles krav kan fremmes. I 

tillegg til sektorstyret, har vi en adminis-

trativ gruppe med Dag Bjørnar Jonsrud i 

spissen som regner ut hvor mye ulike krav 

vil koste, hvordan ulike profi l på kravene 

slår ut, konsekvenser av kronetillegg og 

prosenttillegg, og så videre. Den gruppa er 

helt avgjørende for å bearbeide forslagene 

fram til endelig resultat. 

For BF er de nærmeste ”allierte” i YS-K 

naturlig nok de forbundene som også er pro-

fesjonsforbund, med medlemmer som har 

høgskoleutdanning, for eksempel Norsk Ra-

diograff orbund og Lærernes Yrkesforbund. 

– Men i sentrale forhandlinger diskuterer vi 

jo stillingsgrupper i kapittel 4, ikke kapittel 

3 og 5. En del av de andre forbundene har 

mange medlemmer i kapittel 5, mens vi har 

medlemmer i alle kapitler. Vi kan ha fl ere 

allierte, for en del av våre medlemmer i 

kapittel 4 ligger jo lønnsmessig i den nedre 

delen av høgskolegruppa. I noen tilfelle har 

vi faktisk mer interesse av å gå sammen med 

breddeforbundene, sier Hanne, og legger til: 

- Egentlig er vi ett av de forbundene som 

drar størst fordel av at YS må ta hensyn til 

mange grupper. 

Hanne synes det har vært ok å være 

nestleder i YS-K. - Fordi jeg får lært enda 

litt mer. Og man har ikke vondt av å tenke ut 

over eget forbund, sier vår doble nestleder 

Hanne Brunborg. •

- Neste år må vi regne 
med at tariffoppgjøret blir 
vesentlig vanskeligere. For 
da kommer pensjonsspørs-
målet med full tyngde, 
sier BFs og YS-Ks nestle-
der Hanne Brunborg. 
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Bibliotekarforbundet har vært gjennom 

fl ere streiker i sitt unge liv. Da vi var med 

i AF, fram til denne hovedorganisasjonen 

ble nedlagt rundt årtusenskiftet, var det 

et utålmodig forhandlingsklima som 

førte til fl ere streiker. Men det er hel-

digvis noen år siden sist nå. Likevel må 

forbundet være forberedt på at streik kan 

bli en aktuell situasjon igjen. 

Arbeidskonfl ikter koster penger. De 

som tas ut i streik, må få kompensert 

lønna de mister. Derfor har BF alltid 

hatt et konfl iktfond. Det lille vi rakk å 

bygge opp fra forbundets etablering, gikk 

i stor grad ut igjen i de nevnte streikene. 

Ved inngangen til år 2000 utgjorde kon-

fl iktfondet faktisk ikke mer enn drøye 

200.000 kroner. Men siden den gang har 

det vokst i rykk og napp.

I mange år har BF hatt følgende regler 

for konfl iktfondet: ”Bibliotekarforbun-

dets konfl iktfond skal ha en størrelse 

på kr 1.000,- pr yrkesaktiv medlem. 

Konfl iktfondets midler plasseres på spa-

rekonto i bank. Rentene tilfaller fondet. 

Fondet skal kun benyttes i tilknytning til 

konfl iktsituasjoner og forberedelse/eva-

luering av disse:

- Streikebidrag til BFs medlemmer 

som blir tatt ut i konfl ikt.

- BFs administrasjons- og reiseut-

gifter ved planlegging og evaluering av 

konfl ikter.

Dersom ikke annet blir bestemt ut-

gjør streikebidraget til BFs medlemmer 

netto inntekt uten tillegg for overtid 

o.l. Dersom det oppstår andre utgifter 

i forbindelse med konflikt forelegges 

disse for BFs forbundsstyre før de tas fra 

konfl iktfondet. Regler for konfl iktfondet 

vurderes en gang i året.”

I forfj or ble fremmet sak i forbunds-

styret om å heve måltallet for konfl ikt-

fondet til 1500 kroner pr yrkesaktivt 

medlem. Diskusjonen førte imidlertid 

til at saken om konfl iktfondets størrelse 

ble oversendt BFs økonomiutvalg for 

nærmere utredning.

Nå har disse rundene blitt tatt, og 

forbundsstyret hadde saken oppe på sitt 

møte 16. april i år. Forslaget var da endret 

til at konfl iktfondet skal utgjøre en pro-

sentsats av de yrkesaktives bruttolønn. 

Nærmere bestemt 0,5 prosent. Dermed 

kan man styre veksten i konfl iktfondet i 

takt med medlemmenes lønnsutvikling. 

Og det er jo logisk. 

Men forslaget kan ikke vedtas av 

forbundsstyret. De må fremme saken til 

landsmøtet neste år. Det heter nemlig i 

BFs vedtekter: ”Bibliotekarforbundet skal 

ha et konfl iktfond. Landsmøtet fastsetter 

konfl iktfondets størrelse. Forbundsstyret 

fastsetter regler for anbringelse av fon-

dets midler og regler for bruk av fondet 

i konfl iktsituasjoner.” 

Konfl iktfondet utgjorde ved siste års-

skifte i overkant av 1,8 millioner kroner. 

Med nesten 1200 yrkesaktive medlem-

mer i BF, har vi nådd de gamle målene 

som er satt, og vel så det. I styresaken 

som ble fremmet i april, ble det oppgitt at 

gjennomsnittslønna for BFs yrkesaktive 

medlemmer nå er på 326.000 kroner. 

Et eventuelt nytt mål på 0,5 prosent av 

medlemmenes bruttolønn vil dermed 

beløpe seg til nesten 2 millioner kroner 

med dagens medlemsmasse og lønns-

nivå. Med brukbar verving og noen 

gode lønnsoppgjør, vil dette beløpe stige 

tilsvarende. 

BF må altså regne med å måtte avsette 

noen hundre tusen kroner pr år til kon-

fl iktfondet de nærmeste årene. Det bør 

imidlertid ikke være innen rekkevidde. 

Av fjorårets regnskapsoverskudd ble 

over 340.000 kroner overført til kon-

fl iktfondet, mens forbundets egenkapital 

for øvrig ble styrket med over 400.000 

kroner. 

Hva strekker så dette konfl iktfondet 

til? Styresaken viste at en ukes streik 

blant 20 medlemmer vil gjøre et innhogg 

på 90.000 kroner i konfl iktfondet. Erfa-

ring fra tidligere streiker viser at man 

gjerne trapper opp i faser. Men skulle 

man – for tankeeksperimentets skyld 

– ta ut alle BFs yrkesaktive medlemmer 

i streik fra dag én, så ville konfl iktfondet 

være fullstendig tømt innen lunsj på 

dag tre. 

Så tenker du kanskje at dette må vi 

holde tett om overfor arbeidsgiverne? 

Vel, de kan jo lese våre sakspapirer til 

hvert landsmøte og se våre åpent of-

fentliggjorte regnskaper. Så dette er vel 

kjent for de som måtte være interessert. 

Dessuten er nok faren for at arbeidsgi-

verne skulle spekulere i bibliotekarenes 

streikekasse ganske liten. Og så har vi 

et lite ris bak speilet, hvis det virkelig 

skulle stå hardt mot hardt en gang, for 

vedtektene sier også: ”Forbundsstyret 

kan skrive ut ekstraordinær kontingent 

i forbindelse med arbeidskonfl ikt.” 

Årets tariff oppgjør ender neppe i kon-

fl ikt. Det er tross alt et ganske oversiktlig 

mellomoppgjør i alle sektorer. Langt van-

skeligere kan det bli å komme i mål med 

hovedoppgjøret i 2008, der blant annet 

pensjon blir et vanskelig spørsmål. Mål-

settingen om å enes uten konfl ikt holdes 

nok likevel høyt av alle de involverte, på 

begge sider av bordet. •

Tariffoppgjør kommer som regel i mål uten arbeidskonfl ikt. 
Et hvert seriøst forbund må likevel være forberedt på streik. 
BF er intet unntak. 

BF ruster opp konfl iktfondet 

TEKST • Erling Bergan

Hva sier BFs vedtekter?

§ 17 KONFLIKTFOND

Bibliotekarforbundet skal ha et kon-

fl iktfond. Landsmøtet fastsetter kon-

fl iktfondets størrelse. Forbundsstyret 

fastsetter regler for anbringelse av 

fondets midler og regler for bruk av 

fondet i konfl iktsituasjoner.
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TEKST & FOTO • Erling Bergan

- Alle medlemmene av det nye tariff utvalget 

i privat sektor har erfaring fra både off entlig 

og privat sektor. Dette kan tyde på at det 

er god fl yt i profesjonen vår, mellom kom-

munal, statlig og privat sektor. Det ser ut 

til at det er gode muligheter til å vandre på 

tvers, også uavhengig av hva slags retning 

du har valgt på bibliotekarutdanninga, sier 

BFs nestleder Hanne Brunborg. Hun trom-

met sammen til det første møtet i utvalget 

tirsdag 17. april.

Det er mange utfordringer det nye 

utvalget står overfor. Det paradoksale er at 

det opprettes tariff utvalg for en sektor der 

det er vanlig blant bibliotekarene ikke å ha 

tariff avtale. Lønn og andre forhold som 

off entlig ansatte er vant til å ha regulert 

i tariff avtaler, blir ofte fastsatt på indivi-

duelt grunnlag. Mange opplever også at 

lønna fastsettes ensidig av arbeidsgiver, 

uten forhandlinger. En vanlig oppfatning 

er at disse arbeidstakerne til gjengjeld har 

høy lønn. Men det er ikke alltid tilfellet. 

Avstanden mellom topp og bunn ser ut til 

å være stor. 

- Hva slags målsetting har dere for 

tariff utvalget?

- I første omgang trengte vi å se hver-

andre og bli litt kjent. Vi så på hvor BFs 

medlemmer i privat sektor jobber, hvor 

tyngdepunktene er og snakket litt om 

hvilke andre bedrifter og virksomheter 

som har bibliotekarer ansatt. Så snakket 

vi litt om BF og forbundets bakgrunn, for 

å forstå hvorfor vi har slagside mot off ent-

lig sektor, og spesielt kommunal sektor. Vi 

snakket om hvordan lønnsdannelsen skjer 

i de bedriftene utvalgsmedlemmene jobber 

i, hva slags avtaler som fi nnes for de ansatte 

der. Vi diskuterte viktigheten av å ha ordna 

arbeidsforhold. Vi var ganske samstemmig 

i at det ikke bare er lønn som er viktig, klare 

avtaleforhold på andre rettigheter betyr 

faktisk ganske mye. 

- Permisjon for eksempel?

- Ja, og det er et tema vi bør komme 

tilbake til. Vi må se hvilke avtaler våre med-

lemmer kan forankres opp mot, for å sikre 

dem permisjonsmuligheter som off entlig 

ansatte tar for gitt, sier Hanne Brunborg. 

Tariff utvalget for privat sektor vil ha 

sine neste møter pr telefon. Da vil de blant 

annet også snakke om en mulig BF-brosjyre 

innrettet på de privatansatte, de vil skaff e 

seg bedre oversikt over bibliotekarene i 

privat sektor, hvor de jobber, hvor mange de 

er, hvor de er organisert, og så videre. Og de 

vil vurdere hva slags form de kan velge for 

eventuelle møteplasser for bibliotekarene i 

privat sektor. Erfaringer fra BF-kurset for 

privatansatte 3. mai vil også bli diskutert. 

Det kan vise seg at privatansatte, nettopp 

på grunn av manglende permisjonsrettig-

heter, bør få sine arrangement lagt utenom 

arbeidstid. •

Tariffutvalg i privat sektor

BF har over 30 medlemmer i privat bedrifter. Antall bibliotekarer i 
denne sektoren er vesentlig høyere. Nå vil BF satse på denne gruppa, 
blant annet gjennom et nylig opprettet tariffutvalg. 

Medlemmene av tariffutvalg 
for privat sektor er: 

Ellen Sofi e Enge, 

Bibliotekenes IT-senter

Karen Haug, 

Landmark Graphics AS

Ingeborg Motzfeldt, 

Post- og teletilsynet 

Hanne Brunborg, 

Bibliotekarforbundet

Nestleder Hanne Brunborg leder 

utvalgets arbeid

Utvalgets virkeperiode er tariff-

perioden.

Medlemmene av tariffutvalg i privat sektor: 
Fra venstre Ingeborg Motzfeldt, Hanne Brun-
borg, Ellen Sofi e Enge og Karen Haug. 
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kraftsenter i den videregående skolen. Det hjelper
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frigjøre tid til rådgiving og andre krevende
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i vgs-bibliotek også
Elever ved Sogndal vidaregåande skule i en aktiv læringsarena i biblioteket. Foto Ragnvald Søgnesand.



 Bibliotekaren 5/2007 | 17

– Framlegget om å innføra ei kulturlov går 

inn som eitt av fl eire tiltak i Kulturløftet for 

å styrkja kulturverksemd som samfunns- 

og politikkområde. Føremålet med ei slik 

generell kulturlov er å gje kultursektoren 

større tyngd og klårare status som off entleg 

ansvarsområde, seier kultur- og kyrkjemi-

nister Trond Giske.

Etter ein omfattande høyringsrunde 

ved årsskiftet 2006-2007 om framlegg til 

kulturlov, har regjeringa no lagt fram ein 

konkret lovtekst.

 – I høyringsrunden vart det uttrykt 

gjennomgåande støtte til at det skal inn-

førast ei generell kulturlov. Det er også stor 

tilslutnad til dei prinsippa som ligg til grunn 

Forslag til lov om offentlege 
s tyresmakters ansvar for kultur-
verksemd (kulturlova)

§ 1 Føremål

Lova har til føremål å fastleggja off ent-

lege styresmakters ansvar for å fremja 

og leggja til rette for eit breitt spekter av 

kulturverksemd, slik at alle kan få høve 

til å delta i kulturaktivitetar og oppleva 

eit mangfald av kulturuttrykk.

§ 2 Defi nisjonar

Med kulturverksemd meiner ein i denne 

lova å

1.  skapa, produsera, utøva, formidla og 

distribuera kunst- og andre kulturut-

trykk,

2.  verna om, fremja innsikt i og vidare-

føra kulturarv,

Giskes kulturlov
Kultur- og kyrkjeminister Trond Giske la 13. april fram sitt forslag 
til generell kulturlov i Ot.prp. nr. 50 (2006-2007).

TEKST • Erling Bergan

Trond Giske har levert framlegg 
om ei enkel kulturlov, utan 
detaljerte føringar. (Foto: 
Guri Dahl/ Statsministerens 

kontor)

for lovteksten, seier Giske.

Lova skal framheva det an-

svaret offentlege styresmakter 

har for å leggja til rette for 

eit breitt spekter av kul-

turverksemd, slik at alle 

kan få høve til å delta 

i kulturaktivitetar og 

oppleva eit mangfald 

av kulturuttrykk.

Det er lag t  t i l 

grunn at lova skal vera 

enkel utan detaljerte 

føringar for løyvings-

nivå, prioriteringar 

eller organisering av 

kulturområdet i sta-

ten, fylkeskommunar 

og kommunar, heiter 

3.  delta i kulturaktivitet,

4.  utvikla kulturfagleg kunnskap og kom-

petanse.

§ 3 Statens oppgåver

Staten skal fremja og leggja til rette for eit 

breitt spekter av kulturverksemd over heile 

landet gjennom rettslege, økonomiske, 

organisatoriske, informerande og andre 

relevante verkemiddel og tiltak.

Staten skal utforma verkemiddel og 

gjennomføra tiltak for å fremja og verna eit 

mangfald av kulturuttrykk i samsvar med 

internasjonale rettar og plikter.

§ 4 Fylkeskommunens og kommunens 

oppgåver

Fylkeskommunen og kommunen skal syta 

for økonomiske, organisatoriske, informe-

rande og andre relevante verkemiddel og 

tiltak som fremjar og legg til rette for 

eit breitt spekter av kulturverksemd 

regionalt og lokalt.

§ 5 Felles oppgåver

Staten, fylkeskommunen og kommunen 

skal syta for

1.  at kulturlivet har føreseielege ut-

viklingskår,

2.  å fremja profesjonalitet og kvalitet i 

kulturtilbodet og leggja til rette for 

deltaking i kulturaktivitetar,

3. at personar, organisasjonar og insti-

tusjonar har tilgang til informasjon 

om ordningar med økonomisk støtte 

og om andre verkemiddel og tiltak.

§ 6 Ikraftsetjing

Kongen fastset når lova skal ta til å 

gjelda. 

det i pressemeldinga frå Kultur- 

og kyrkjedepartementet.

Lovframlegget frå depar-

tementet er gjengjeve i eiga 

ramme. Saka går no ti l 

handsaming i Stortingets 

organ. I skrivande stund 

er det ikkje klart når ein 

kan forventa at dei fol-

kevalde tar debatten og 

fattar vedtak om generell 

kulturlov. •
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Da BF-landsmøtet i 2005 behandlet regn-

skap for de to foregående årene, kunne 

delegatene konstatere at forbundets egen-

kapital hadde passert millionen, og for-

holdet mellom inntekter og utgifter var 

under god kontroll. På denne bakgrunn la 

daværende forbundsstyremedlem Klaus 

Jøran Tollan fram styrets budsjettforslag 

med kommentarer om at BF ikke burde 

samle for store midler på bok, men helle r 

la pengene jobbe for BFs målsettinger. 

Forbundsstyret foreslo penger avsatt til et 

prosjekt, med kr 270.000 i 2006, kr 170.000 

i 2007 og kr 30.000 i 2008. Landsmøtet 

sluttet seg til dette.

Hva landsmøtet måtte ha ment at dette 

prosjektet skal bestå i, er i ettertid ikke lett å 

fastslå helt entydig. I protokollen fra lands-

møtet står følgende om budsjett:

9. Budsjett

Forslaget til budsjett er gjengitt i Biblio-

tekaren nr. 2/2005.

Klaus Jøran Tollan fra forbundsstyret 

redegjorde for forslaget.

Prosjektmidler ønskes benyttet til posi-

tive virkemidler, f.eks. karriereplanlegging, 

bedre oversikt og statistikk over medlems-

massen mm

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

BFs budsjett for kommende landsmøte-

periode vedtas. Forbundsstyret gis fullmakt 

til å omdisponere mellom budsjettkapit-

lene.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Ut over dette, ga landsmøtet ingen klare 

føringer for prosjektet. Forbundsstyret 

har imidlertid behandlet oppfølging av 

prosjektet i fl ere styremøter. Til møtet 29. 

august 2005 forelå et saksframlegg som sa 

at ”prosjektet er initiert ut i fra ulike deler 

av målprogrammet vårt”, og nevner bl.a. 

punkter om bibliotekarers muligheter for 

karriereutvikling, motvirking av arbeids-

ledighet, utvidelse av arbeidsmarkedet for 

bibliotekarer, øke politikernes kunnskap 

om bibliotekarers kompetanse, lydhørhet 

for medlemmenes faglige utviklingsbehov, 

framtidsretta utvikling av bibliotekarrolla, 

og arbeid for økt etterspørsel etter biblio-

tekarers kompetanse blant annet gjennom 

synliggjøring og formidling av faglig utvik-

ling og forskningsarbeid.

Prosjektets formål ble i styresaken 

oppgitt å være: 

”Prosjektet skal gi BF kunnskap om 

bibliotekarers muligheter i dagens og 

fremtidens arbeidsmarked. Prosjektet skal 

kartlegge og resultere i konkrete tiltak for:

a) Ivaretakelse av jobbsøkende enkelt-

medlemmer.

b) Karriereplanlegging og –utvikling.

c) Utvikling og utvidelse av arbeidsmar-

kedet for bibliotekarer.”

Blant aktuelle tiltak, var også ”syste-

matisk innsamling av relevante erfaringer, 

dokumentasjon, statistikk”. 

Vedtaket fra dette møtet lyder: 

”Forbundsstyret igangsetter prosjektet 

i tråd med prosjektbeskrivelsen og de mo-

menter som kom fram i styrets behandling 

av saken. Det etableres ikke noen egen 

prosjektorganisasjon. Forbundsleder er 

også prosjektets leder. Forbundsstyret blir 

jevnlig oppdatert på prosjektaktiviteter 

og fremdrift via ordinære styremøter. AU 

fungerer som prosjektets styringsgruppe. 

Prosjektet avsluttes 31. desember 2007, 

og evalueringsrapport legges fram for for-

bundsstyret første styremøte i 2008.”

I styresaken het det om ressursbruken: 

”Prosjektmidler er knyttet opp til frikjøp av 

Hanne Brunborg i 80%. Dette innebærer 

ikke at Hanne kun skal arbeide med pro-

sjektet, men det representerer den forsterk-

ningen av arbeidsressurser i sekretariatet 

som gjør prosjektaktiviteter mulig.” 

I året som fulgte etter dette styremøtet 

var det få synlige tiltak som kan regnes 

som prosjektaktivitet. Men dette var også 

en periode preget av permisjon og sykdom 

i sekretariatet, og derfor redusert kapasitet 

til å sette i gang et større prosjekt. 

Til styremøte 15. september i 2006 

forelå det et nytt saksframlegg om pro-

sjektet, der arbeidsutvalget med bakgrunn 

i landsmøteprotokollen konkretiserer fi re 

satsingsområder, i form av tiltak overfor 

studenter, bibliotekarer i privat sektor, bi-

bliotekarer i staten og arbeidssøkende. Hen-

sikten er å ”forbedre tjenestetilbudet for 

medlemmer med rådgivningsbehov, sørge 

for fortsatt medlemskap for medlemmer på 

satsingsområdet, bidra til nyrekruttering 

på området og utvikle forbundet faglig og 

organisatorisk”. Arbeidet med medlemskap 

og nyrekruttering skulle forankres i de to 

planene som styret tidligere hadde vedtatt 

for studentmedlemmer og medlemmer i 

statlig sektor. 

Så går det et halvår til, og prosjektet er 

igjen oppe på møte i forbundsstyret, som 16. 

april i år blir muntlig orientert av AU om 

planlagte og pågående prosjektaktiviteter. 

I forhold til de avsatte midlene, kan det se 

ut til at aktivitetsnivået ikke er så stort. Det 

kan også se ut som at fokus på prosjektet 

er endret i de to årene som er gått siden 

landsmøtet bevilget disse pengene.  Mange 

av tiltakene som nevnes inngår på sett og vis 

i det daglige arbeidet i sekretariatet. Noen 

Prosjekt med mange fasetter
BF-ledelsen har et prosjekt på gang. Det dreier seg om 
positive tiltak overfor medlemsgrupper hvor forbundet 
har behov for å yte bedre tjenestetilbud. 

TEKST & FOTO • Erling Bergan
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av tiltakene er i ferd med å bli iverksatt 

denne våren. 

Forbundsstyret ga under møtet forrige 

måned ikke uttrykk for noen kritisk hold-

ning til måten prosjektet gjennomføres på, 

eller behov for å endre kursen på noe vis. 

- Vi har mange utfordringer i dette 

prosjektet og skulle gjerne kommet lenger. 

Men vi velger å satse videre på de områ-

dene vi har prioritert og se framover, sier 

forbundsleder Monica Deildok. I forhold 

til studentmedlemmene nevner hun blant 

annet et møte hun har hatt med leder av 

studentrådet for bibliotekarutdanningen 

ved Høgskolen i Oslo, et jobbsøkekurs og 

et tilbud om individuell veiledning, alt 

gjennomført i løpet av april 2007. – Vi 

jobber videre med å se på mulige stipend-

ordninger for studentmedlemmene, trolig 

i retning konferansestøtte, for å stimulere 

dem til deltakelse i faglige fora. Ellers søker 

vi samarbeid med studentrådet om ulike 

arrangement, sier hun.  

I privat sektor har BF store utfordringer. 

- Medlemmene her er stort sett uten tariff -

avtale, og uten regulære lønnsforhandlin-

ger. De er dessuten spredt på svært ulike 

arbeidsplasser og med svært ulikt jobbinn-

hold. Det nylig opprettede tariff utvalget for 

privat sektor håper vi kan være ett bidrag 

til at det utvikles faglige nettverk, og til å 

gi sekretariatet bedre kompetanse på dette 

feltet, hevder forbundslederen.

På det statlige området har kanskje 

aktiviteten vært best det siste året. Med-

lemstallet er stigende og sekretariatets evne 

til å betjene denne medlemsgruppa har blitt 

god. Det er gjort noen svært vellykkede 

tiltak for verving i høgskolesektoren, og 

kurstilbudet spesielt for disse medlemmene 

er styrket. – Men vi har ikke maktet å ha 

godt nok fokus på faglige og bibliotekpoliti-

ske problemstillinger som er relevante for 

fagbibliotekarene i staten. Her er det store 

og viktige spørsmål om åpne institusjonelle 

arkiv, tidsskriftøkonomi, problemstil-

linger knyttet til læringssenter/bibliotek, 

erfaringer med sambibliotek i Drammen, 

program for informasjonskompetanse, di-

gitalisering, konsortieavtaler, og mye mer. 

Bibliotekarforbundet må bli fl inkere til å se 

sammenhengen mellom disse store spørs-

målene og arbeidet for bibliotekarenes egne 

interesser, innrømmer Monica Deildok.  

Det fj erde og siste satsingsområdet i 

prosjektet heter ”Forbedre tjenestetilbudet 

for medlemmer med rådgivningsbehov”. 

– Vi ønsker å systematisere og synliggjøre 

dagens rådgivningstjenester bedre via 

nettsidene. Her har vi knapt kommet ut 

av startgropa. Mye skyldes at vi for tiden 

utreder nytt publiseringsverktøy for nett-

sidene, og derfor er lite fristet til å legge 

for mye ressurser i det gamle. Men vi har 

fl ere kanaler å spille på, og har mye ugjort, 

vedgår Monica.  

Alle de fi re målsettingene skal evalueres 

ved prosjektets slutt ved utgangen av 2007, 

og en evalueringsrapport skal legges fram 

for forbundsstyret etter årsskiftet. Dessuten 

må det forventes at prosjektet blir vurdert 

og diskutert under landsmøtet neste vår. 

- Forventer du kritikk mot forbunds-

styret for å bruke mye penger på et prosjekt 

uten klart fokus, spør vi Monica Deildok 

til slutt. 

- Nei, jeg synes ikke fokus har vært 

uklart. Men prosjektet har mange fasetter. 

Det er noe annet enn å mangle fokus, svarer 

forbundslederen. •

Forbundsleder Monica Deildok veileder en student på bibliotekarutdanninga ved Høgskolen i Oslo forrige måned. Hjelp til å styrke overgangen fra studentliv til 
arbeidsliv er en del av BFs prosjekt i denne landsmøteperioden.  
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Frisvold er dakanus ved Avdeling for jour-

nalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 

ved Høgskolen i Oslo, der studietilbudene 

har brettet seg ut de siste årene. Størst 

interesse for Bibliotekarforbundets med-

lemmer er nok likevel søkningen til det 

treårige bachelorstudiet i bibliotek- og 

informasjonsvitenskap. 

Til dette studiet er det i år 187 primær-

søkere, mot 230 i fj or. Her er det altså en 

nedgang som kan gi grunn til bekymring. 

Til årsstudiet i samme fag er det imidlertid 

en økning fra 23 primærsøkere i fj or til 32 i 

år. Til studiet i arkiv og dokumentbehand-

ling er det også økning: 94 primærsøkere 

i år mot 71 i fj or. 

Til sammen på disse tre studietilbu-

dene er det 313 primærsøkere, altså søkere 

som har Høgskolen i Oslo som første 

prioritet. Det er disse som først og fremst 

ønsker å få innpass til de 162 studieplas-

sene som tilbys. Antall primærsøkere viser 

en nedgang på ca 3,3 % i forhold til i fj or.

For masterstudiet i bibliotek- og infor-

masjonsvitenskap tegner det seg et langt 

mer positivt bilde. - Økningen er oppsikts-

vekkende, sier Frisvold. Da søknadsfristen 

gikk ut 15. april var det nemlig 57 søkere til 

masterstudiet. I fj or hadde dette tilbudet 

33 søkere. I tillegg til de 57 søkerne på 

hele masterstudiet, var det 24 søkere til 

enkeltmoduler i studiet.

Bachelorstudiet i dokumentasjonsvi-

tenskap ved Universitetet i Tromsø ser 

derimot ut til å være i fritt fall. For to år 

siden hadde de 30 søkere, i fj or 18 søkere. I 

år viser tallene fra Samordna opptak at det 

kun var 10 søkere som hadde dette studiet 

som sitt primære ønske. 

De samla søkertallene for all høyere 

grunnutdanning i Norge, viser en nedgang 

på 1,2 % fra 2006. Det kan dermed se ut 

som om nedgangen i søking, som vi har 

sett de senere årene, er i ferd med å snu. 

Nedgangen fra 2006 til 2007 er mindre 

enn foregående år, da den var på 2,7 %. 

Samtidig er alderskullene innefor de 

største søkergruppene forventet å øke de 

nærmeste årene. - Det er sannsynligvis det 

gode arbeidsmarkedet som gjør at vi frem-

deles har en liten nedgang i søkertallet, 

heter det i en pressemelding fra Samordna 

opptak. Ellers er det verd å merke seg at 

nedgangen i søkingen er mindre for kvin-

ner (0,2 %) enn for menn (2,5 %).

Førskolelærerutdanning har fram-

gang for andre året på rad (6,8 %), mens 

allmennlærerutdanning opplever en 

klar tilbakegang (17 %). Ingeniørstudier 

går fram i antallet førsteprioritetsøkere 

for andre år på rad (8,6 %). Blant lære-

steder med økning i søkertallene fi nner 

vi Høgskolen Diakonova (30 %), Norges 

Idrettshøgskole (24,4 %) og Høgskolen i 

Gjøvik (20,3 %). Høgskolene med størst 

tilbakegang er Høgskolen i Finnmark 

(23,1 %) Høgskolen i Harstad (18,2 %). 

Universitetene har mindre avvik i forhold 

til fj oråret. •

Flere vil ta mastergrad

- Sett under ett er søkingen til våre bibliotek- og 
arkivstudier ganske stabil, forteller Øyvind Frisvold 
ved Høgskolen i Oslo. Men tallene viser også en 
tyngdeforskyvning fra bachelorgrad til mastergrad. 

Det blir litt lettere å komme inn 
på bachelorstudiet i bibliotek- og 
informasjonsvitenskap ved Høg-
skolen i Oslo i år. Men masterstu-
diet har merkbart større søkning. 
(Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)

TEKST & FOTO • Erling Bergan
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TEKST • Tord Høivik
 Førsteamanuensis
 Avdeling for journalistikk,
 bibliotek- og informasjonsfag
 Høgskolen i Oslo

Avdeling JBI tilbyr tre utdanninger som er 

knyttet til kunnskapsforvaltning: studiet i 

bibliotek- og informasjonsvitenskap, studiet 

i medier og kommunikasjon og årsstudiet i 

arkiv og dokumentbehandling.

Nå foreligger søkertallene for 2007. 

Den gode nyheten er at søkertallene for 

de tre utdanningene under ett holder seg 

oppe: 436 i 2006 og 445 i 2007. Den dårlige 

nyheten er at søkningen til det treårige 

bibliotekstudiet sank med nitten prosent 

(fra 230 til 187).

Søkningen til årsstudiet økte imidlertid 

fra 23 til 32 primærsøkere. Hvis vi legger 

treårige og ettårige sammen, blir den sam-

lede nedgangen ti prosent.

HiO som helhet hadde fi re prosent færre 

primærsøkere i år enn i fj or. Sett under ett 

hadde bibliotekstudiet en moderat nedgang 

- samtidig som medie- og arkivstudier 

hadde en solid oppgang: henholdsvis atten 

og trettito prosent.

Det er ingen grunn til å tro at nedgangen 

er et Oslo-fenomen. Dokumentasjonsviten-

skap i Tromsø og studiet i København rap-

porterer også om synkende etterspørsel.

Fallende etterspørsel
Etterspørselen falt altså med en tiende-

del fra 2006 til 2007. Hvis vi går litt lenger 

tilbake, kan vi notere at søkningen til bi-

bliotekarstudiet har falt med en tredjedel 

siden 2003.

Går vi ennå lenger tilbake, til de gode, 

gamle nittåra, blir forandringen ennå ty-

deligere. I dag ligger søkningen kanskje på 

førti prosent av hva den var for ti år siden.

JBI har fortsatt søkere nok til å fylle stu-

dieplassene. Men vi plukker ikke lenger de 

fl este søkerne fra epletreets øverste grener. 

Poenggrensen for opptak synker.

Selve studiet må tilpasses de studen-

tene vi faktisk tar opp. Middelhavsfarerne 

kompenserer ikke for sitt noe sviktende 

kunnskapsgrunnlag fra videregående ved 

å jobbe hardere på bachelorstudiet. En stu-

dieinnsats på tretti timer i uka eller mindre 

passer de fl este alldeles utmerket.

Kan dette endres?
Jeg vil verken moralisere eller more meg 

over studentenes lyckliga dar. De ser på 

sine omgivelser og vil leve som folk fl est. 

Jeg spør bare:

1. kan dette endres?

2. bør dette endres?

3. hvem kan i så fall endre det?

Mitt svar på første og andre spørsmål 

er JA.

Bibliotekstudiet er selvsagt i utvikling. 

Kvalitetsreformen har bidratt til mer aktive 

læringsformer. Men jeg tror bibliotekare-

nes relative posisjon, ute i samfunnet og 

yrkeslivet, er synkende. Hvis noen sitter 

på empiri som viser det motsatte, får jeg 

revurdere.

Slik jeg tolker utviklingen i dag, må 

bibliotekarene knytte profesjonen ti l 

mastergraden for å oppnå samme status i 

kunnskapssamfunnet som de hadde med en 

tre-årig utdanning i industrisamfunnet.

Samtidig tror jeg den tre-årige utdan-

ningen kan gjøres mer slagkraftig - spesielt 

utenfor bibliotekene - ved større konsentra-

sjon om kjernefagene.

De som ønsker en bred bachelor, bør 

selvsagt få det. Men i dag har JBI ikke 

et bibliotekfaglig tilbud til studenter og 

arbeidsgivere som ønsker høykompetente 

spesialister på kunnskapsorganisering. Vi 

tar det nærmest som en selvfølge at den 

brede vei fører til himmelen og den smale 

til fortapelsen.

Svaret på tredje spørsmål er: de kollek-

tive aktørene som er interessert i en mer 

slagkraftig bibliotekarprofesjon.

Endringslede og endringsledelse
Jeg regner med at bibliotekmiljøet øn-

sker seg fl est mulig søkere. Men mange vil 

samtidig forlange at hovedtrekkene i studiet 

og bibliotekarrollen skal bevares.

Noen vil mene at identitet er viktigere 

enn kvantitet. Dersom profesjonen mister 

Bør utvikle studieløp med fokus på kjernefagene

Profesjonsbygging mot søkernedgang

I dagens situasjon er det BF og JBI som har størst mulighet til å sette i 
gang en målbevisst strategi. Det gjelder å bygge en bibliotekarprofesjon 
tilpasset kunnskapssamfunnets krav, skriver Tord Høivik, med utgangspunkt 
i den massive søkernedgangen til b ibliotekarstudiet de siste ti årene. 

�
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sin egenart, bør den heller forbli som den 

er - come hell or high water!

Det er en oppfatning jeg kan respektere, 

selv om jeg mener noe annet. Problemet er 

heller alle de som i sterke ordelag går inn for 

forandring og kritisk debatt - samtidig som 

de vil beholde begge deler under kontroll.

De tuter høyt i bibliotekhornet, tråkker 

forsiktig på gasspedalen - og bremser så 

kraftig at bilen bare snegler seg framover.

Ideal og interesse
Jeg vil ikke moralisere over disse ak-

tørene heller. Skarpe motsetninger mel-

lom ord og handling, modell og praksis 

er svært så vanlig i det sosiale liv. Ideelle 

organisasjoner som Blindeforbundet, Red-

ningsselskapet og Landsorganisasjonen er 

særlig utsatt.

Jo mer idealistiske rammene er, jo verre 

blir det å akseptere og håndtere motstri-

dende interesser. De som kjemper for Den 

Gode Sak, kan jo ikke være splittet innad. 

Hva ville verden si da?

Liksom sykepleierne og lærere har 

bibliotekarene en fortid som sosiale mis-

jonærer. Kallstanken er ennå ikke død. 

Bibliotekarer som er kallet til å opplyse, 

gjør ofte en enestående jobb - med svært 

så knappe ressurser. Men kallelse er koplet 

til urokkelighet.

Den protestantiske etikk sier lite om 

brukermedvirkning og nettverkbygging. De 

som vet at de har rett, blir sterke i motgang 

og stive i medgang. Troen kan fl ytte fj ell, 

men lar seg ikke fl ytte selv.

Sentrale aktører
Den norske bibliotekbilen er i en viss 

bevegelse. Noen synes den går mer enn fort 

nok. Andre tenker krabbegir. Det kommer 

an på hva vi sammenlikner med: verden 

som var eller verden utenfor. Jeg gjør helst 

det siste.

De to sentrale aktørene i forhold til 

profesjonsbygging er Bibliotekarforbundet 

og Avdeling JBI. BF er den største fagfore-

ningen som bare organiserer bibliotekarer. 

Avdeling JBI står for den største bibliote-

karutdanningen.

Men mange andre aktører har selv-

sagt sterke interesser knyttet til denne 

prosessen. Bibliotekmedlemmene av NBF 

utgjør en stor del av arbeidsmarkedet for 

bibliotekarer. Fagbibliotekene og storbybi-

bliotekene har sine egne organisasjoner der 

de (håper jeg) også diskuterer profesjonens 

framtidige utvikling.

Nasjonalbiblioteket er landets største 

arbeidsplass for bibliotekfaglig personale 

- og da i vid forstand. ABM-utvikling leg-

gert stor vekt på kompetanseutvikling i 

Bibliotekreform 2014. Fylkesbibliotekene, 

skolebibliotekene, de andre fagforeningene 

og utdanningstilbudene utenfor Oslo må 

også nevnes.

Is there a problem in this community?
Ut fra den massive søkernedgangen de 

siste ti årene bør arbeidet med profesjons-

bygging - med vilje til å revurdere mye 

- skje raskere enn hittil. Tenker jeg. Men 

det kommer ingen tiltak før fl ere ser dette 

som et reelt problem.

I dagens situasjon er det BF og JBI som 

har størst mulighet til å sette i gang en 

målbevisst strategi. Det gjelder å bygge en 

bibliotekarprofesjon tilpasset kunnskaps-

samfunnets krav. Da bør blikket rettes mot 

omverdenen, og ikke mot de mer interne og 

etablerte interesser.

Ny studieplan ved JBI
Bibliotekutdanningen har revidert stu-

diet mer eller mindre kontinuerlig i tjue år 

eller mer. Endringslysten har vært - skal vi 

si - moderat.

Tanken om å tilby første år som et 

avsluttet fag møtte i sin tid stor motstand, 

har jeg hørt. Muligheten for å bli bibliotekar 

med to års bibliotekfag i en bachelorgrad 

vakte heller ikke stormende jubel.

Den opprinnelig topputdanningen i 

Informasjonskunnskap og EDB bygde på 

en helt annen forståelse av fagfeltet enn 

den som hersket på grunnutdanningen - og 

muren vokste kjempehøy.

De fl este vet kanskje at JBI avslutter en 

ny revisjon av studieplanen nå i vår. Alt 

tyder på at vi får en noe større vektleg-

Det gjelder å bygge en bibliotekarprofesjon tilpasset kunnskapssamfunnets krav. Da bør blikket rettes mot omverdenen, og ikke mot de mer interne og etablerte interesser, 
skriver Tord Høivik, som  etterlyser et eget studieløp for studenter som ønsker å konsentrere seg om kjernefagene fra starten av. (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)

�
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ging av

• sakprosa i forhold til skjønnlittera-

tur

• digitale tekster i forhold til trykte 

tekster

• forandringsledelse framfor adminis-

trasjon

• kritisk vurdering i forhold til ren 

kunnskapstilegnelse

• profesjonen bibliotekar framfor insti-

tusjonen bibliotek

• brukernes konkrete behov framfor en 

brukervennlig intensjon

• prinsipper for kunnskapsorganisering 

framfor ren systemkunnskap

Alt dette peker - for meg - i riktig retning.

Mikromakt
Selve planprosessen er fortsatt intern, 

som all akademisk tradisjon tilsier. Hver 

utdanning er en selvstyrt stat. Det er faglæ-

rerne som tautrekker om studieopplegget, 

og styret som strør sand på sluttproduktet. 

I de senere årene har det blitt mer vanlig 

med eksterne evalueringer - og nå har vi 

også fått NOKUT.

Men lærernes interesse ligger i å styre 

seg selv. Det er jo vår kompetanse og vår 

egen arbeidsplass det dreier seg om.

Det studentene og verden rundt måtte 

mene, filtreres gjennom lærerkollegiets 

kloke hoder før det nedfelles på papir. 

Hadde jeg vært Helene Uri, kunne jeg 

skrevet en spenningsroman om studie-

planarbeidet og tilværelsens uutholdelige 

tetthet

Det er i komiteene de høye allmenne 

idealer møter de glødende personlige 

interesser. Vi kjemper, vakler og dør 

som vikingene i Valhall - men vekkes til 

live utpå ettermiddagen. Da er det alltid 

en femtiåring som skal feires med vin 

og taler i Oasen. Den gode tradisjonen 

med et fellesareal har vi tatt med oss fra 

Dæleneng gata.

Det store kompromisset
Det komiteene kjemper om, er forde-

lingen av timer. Timetallene bestemmer 

fagenes relative betydning og faggruppenes 

størrelse. Flere timer gir fl ere ansatte. At 

det kjempes om timene, er selvsagt helt 

normalt. Tautrekkingen skyldes strukturen, 

ikke personene, og er godt kjent fra andre 

akademiske miljøer.

Hovedmønsteret ble fastlagt en gang 

for alle rundt 1990. Det foreligger en avtale 

- aldri nedskrevet - om at halvparten av 

timene skal tildeles fagfeltet kunnskapsor-

ganisasjon. Resten skal deles likt mellom 

litteratur- og samfunnslærerne.

Jeg kjenner ikke detaljene - for Det 

Store Kompromisset var allerede et fak-

tum da jeg begynte som lærer i 1992. Men 

delingsprinsippet er fortsatt - så vidt jeg 

vet - styrende.

Den brede vei
Bibliotekarutdanningen i Oslo skal i 

prinsippet dekke alle bibliotekfaglige behov 

som kan rommes i en grunnutdanning. 

I praksis virker den særlig godt tilpasset 

de små folkebibliotekene - og dem har vi 

mange av i Norge. Landet har omtrent 

400 kommuner med mindre enn 25 tusen 

innbyggere.

Fagfordelingen 50-25-25 prosent pas-

ser godt for deres bibliotekansatte. De 

må være webdesignere om morgenen, 

pedagogiske veiledere om formiddagen og 

markedsførere om ettermiddagen - uten 

noen gang å bli designere, pedagoger eller 

markedsførere.

Innenfor dette brede studieopplegget 

vektlegges folkebibliotekene noe sterkere 

enn fagbibliotekene. Vårt litteraturbegrep 

er tettere knyttet til Ibsen enn til Østerberg. 

Brukergruppene barn og ungdom får mer 

oppmerksomhet enn elever, studenter og 

forskere.

Markedsmodellene legger mer vekt 

på de skjønnlitterære enn de faglitterære 

kretsløp. Men bortsett fra dette passer 

tilbudet også rimelig bra for små fagbiblio-

tek, der økonomi, markedsføring, littera-

turveiledning og daglig ledelse er løpende 

oppgaver.

Kjernefag og støttefag
Kunnskapssamfunnets krav slår tyn-

gre inn i de større bibliotekene og i virk-

somheter som vil utnytte bibliotekfaglig 

kompetanse i andre stillinger. Dagens 

bibliotekstudium består av femti prosent 

kjernefag og femti prosent støttefag.

Kjernefagene er de unike fagområdene 

som defi nerer og legitimerer profesjonen. 

Støttefagene er alle de nyttige fagene som 

henter modeller, begreper og teorier fra 

andre fagfelt: økonomi, litteratur, pedago-

Brikolør
Fra det franske ordet ”bricolage”. Det 

motsatte av en faglig spesialist. En 

brikolør fi kser og ordner opp med det 

hun har for hånden.

”I forelesningen definerte jeg 

meg som en brikolør; en hybrid mel-

lom akademikeren og politikeren. 

Brikoløren er en type geriljakriger 

som foretar raske utfall mot etablerte 

hegemonier innenfor fl ere fagfelt, og 

setter ulike teorier sammen til noe 

nytt og meningsbærende.” 

Erl ing Fossen i  Universitas 

17.9.2003.

gikk, ledelse, historie, osv.

Bibliotekledelse er et spesialområde 

innefor ledelse (management) - på linje med 

skoleledelse, sykehusledelse og teaterle-

delse. Bibliotekøkonomi er en økonomisk og 

bibliotekstatistikk en statistisk spesialitet. 

Meget smal, men ikke uinteressant …

Nye markeder
Et stort folkebibliotek som vil ansette 

en litteraturformidler, vil neppe reservere 

stillingen for godkjente bibliotekarer. Det 

ville fortellere, lærere, dramapedagoger, 

litteraturvitere og omreisende forfattere 

ta ille opp.

De store fagbibliotekene er på jakt etter 

dyktige spesialister - ikke brede brikolører. 

Og på stillingsmarkedet utenfor bibliote-

kene er det trolig de dype og ikke de brede 

bibliotekarene som står sterkest.

Derfor tror jeg JBI - i tillegg til å bygge 

ut et solid masterstudium - bør utvikle et 

eget studieløp for studenter som ønsker 

å konsentrere seg om kjernefagene fra 

starten av.

Dersom fl ere aktører dessuten kunne gå 

sammen om en analyse av arbeidsmarkedet 

for bibliotekarer, ville det være lettere å 

diskutere utdanningsstrategier. Verdi- og 

interessekonfl ikter utfolder seg fritt når 

alle meninger er like gode - og demper seg 

når partene har et felles faktagrunnlag å 

forholde seg til. •
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Habari? Mzuri, na wewe? 
Et fem ukers opphold i Kenyas hoved-

stad Nairobi for å jobbe på et lokalt bibli-

otek i slumområdet Pumwani har bydd 

på f lere utfordringer av både faglig og 

personlig karakter, noe vi gjorde rede for 

i artikkelen På vei mot en akvisisjonsplan 

i forrige nummer av Bibliotekaren. Vi har 

mellom slagene også gjort iherdige forsøk 

på å lære kiswahili, og i stille stunder 

har bibliotekar Ghalib Swalleh (57) holdt 

forelesninger rundt språkets små og store 

utfordringer mellom bibliotekets reoler. 

Spørsmålet ovenfor betyr Hvordan har du 

det? Bra, og du?

Det er krevende å drive et bibliotek i en 

bydel hvor over 50 prosent av befolknin-

gen enten har få år med utdannelse eller 

ikke har gått på skolen i det hele tatt, sier 

organisasjonsleder Lucy Mathai ved Pum-

wanibiblioteket. Analfabetismen i Kenya 

ligger på 15 prosent, og ifølge Mathai er 

dette tallet høyere i slumområdet hvor 

TEKST •  Kamilla Skaarud, Gøril Tvedten 
  Jorem og Kristin Brath Halvorsrud

Bruk av radio som del av formidlingsarbeid i Nairobi-slummen

På bølgelengde
Radiostasjonen Ghetto FM er en viktig del av bibliotektilbudet 
Pumwani, forteller de tre norske masterstudentene, som her 
fortsetter sin beretning fra Nairobi-slummen. 

• SIDAREC står for ”Slums Information 

Development and Resource Centers”.

• Startet i april 1996 som en ungdoms-

gruppe i slumområder i Nairobi. 

• Grunnidéen er å gjøre unge men-

nesker i stand til å ta ansvar for eget liv 

og helse. 

• Arbeider i dag for å betjene en befolk-

ning på rundt en halv million mennesker 

i slumområdene Mukuru Kwa Njenga 

og Pumwani. 

• Driver virksomhet innenfor helse, 

småskala entreprenørvirksomhet, utdan-

nelse og informasjon.  

• Har etablert bibliotek i Pumwani. 

• Samarbeider med Høgskolen i Oslo om 

utvikling av biblioteket. 

• Tre masterstudenter fra HiO var på 

prosjektarbeid i SIDAREC-biblioteket i 

Pumwani i 2006, og en ny gruppe er i arbeid 

der nede i år. 

• Bibliotekarforbundet har støttet studen-

tene begge ganger, ved å dekke oppholds-

utgiftene deres i Nairobi. Lucy Mathai er prosjektleder for SIDAREC. (Foto: 
Erling Bergan)

SIDAREC-prosjektet
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biblioteket ligger. Siden det mangler en 

lesekultur blant en stor del av befolkningen 

i Pumwani, har biblioteket måttet ta i bruk 

utradisjonelle metoder for å gjøre samlin-

gen tilgjengelig for fl est mulig – blant annet 

gjennom radiofrekvensen! Som nasjonal 

såpestjerne med erfaring fra både radio og 

fj ernsyn, har vår språklærer Ghalib Swalleh 

i dag ansvaret for å bygge opp bibliotekets 

egen radiostasjon, Ghetto FM. Radioen er 

fremdeles mediet fremfor noe i Pumwani, 

og biblioteket har fått tillatelse fra Com-

munications Commission of Kenya (CCK) 

til å bruke bølgelengde for å formidle nyttig 

kunnskap og informasjon om biblioteket 

og hva det har å tilby. Når radiokanalen i 

slutten av april 2007 går på luften vil den 

ha mulighet til å nå 300 000 lyttere – ikke 

dårlig for et formidlingstiltak fra et lokalt 

bibliotek.

Radiokanalen Ghetto FM har som 

formål å fremme både informasjon og un-

derholdning blant Pumwanis befolkning, 

og skal samtidig bidra til å fremheve be-

folkningens egen selvforståelse og stolthet. 

Både Ghalib Swalleh og Lucy Mathai snak-

ker spesielt varmt om tre radioprogrammer 

biblioteket den siste tiden har arbeidet med 

å utvikle – Maisha ya ghetto, Zama zao og 

Kipindi cha watota.

Maisha ya ghetto (livet i slummen). 
I dette radioprogrammet skal det ho-

vedsakelig legges vekt på å skape en forstå-

else for livet i slummen. Som ansvarlig for 

innholdet i programmet vektlegger Swal-

leh at de ønsker å intervjue folk om deres 

hverdag i Pumwani, hovedsakelig i form 

av intervjuer i studio og over telefon, samt 

høytlesning av brev og sms.

Maisha ya ghetto vil samtidig være 

en kanal for informasjon og viten. Det vil 

blant annet bli fokusert på å informere om, 

og dermed forhåpentligvis redusere, en 

rekke sosiale problemer i Pumwani – som 

spredningen av HIV/AIDS, stoff avhengig-

het, kriminalitet, seksuelle overgrep, bar-

nemishandling og annen vold i familien. 

Bibliotekets arbeid vil være et viktig bidrag 

til at befolkningen kan komme seg ut av den 

ekstreme fattigdommen mange befi nner seg 

i, gjennom økt kunnskap og dermed økt 

selvfølelse. Nairobi er, sammen med byen 

Johannesburg i Sør Afrika, ofte betegnet 

som en av de mest belastede byene i Afrika i 

forhold til fattigdom, vold og kriminalitet. 

Zama zao (bydelens historie)
Ghalib Swalleh vektlegger videre hvor-

dan radiokanalen Ghetto FM skal bidra til å 

få nedtegnet Pumwanis egen historie. Pum-

wani har blant annet spilt en sentral rolle 

i tilknytning til opprørsbevegelsen som i 

1963 bidro til et selvstendig Kenya (landets 

første president Mzee Jomo Kenyatta skal 

blant annet ha hatt en sterk tilknytning 

til bydelen). Lite eller ingenting av dette 

er dokumentert med tanke på kommende 

generasjoner. Behovet for et slikt arbeid 

er tydelig, spesielt i forhold til det å skape 

en stolthet og følelse av samhørighet blant 

Pumwanis befolkning.

Det er fra bibliotekets side også planer 

om å invitere ressurspersoner blant den 

eldre del av befolkningen til studio for å 

Slumområdet Pumwani hvor de tre masterstudentene arbeidet. (Foto: Kristin Brath Halvorsrud)
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� snakke om bydelens historie, for på den 

måten å skape en lokal forankring rundt 

bibliotekets samling. Det har riktignok 

vist seg å være vanskelig å få folk til studio 

– mange eldre kvier seg for en slik plutselig 

”berømmelse” og andre ser på et intervju 

som en sjelden mulighet til å tjene penger 

og forlanger ”lønn for strevet” - men de 

ansatte på biblioteket regner med at det 

vil gå seg til. 

Kipindi cha watota (formidling til 
barn og unge)

I et land hvor den muntlige fortellertra-

disjonen fremdeles står sterkt, ønsker bibli-

oteket endelig å formidle denne tradisjonen 

videre til den yngre del av befolkningen. 

Radioprogrammet Kipindi cha watota er 

spesielt rettet mot barn og unge, med vekt 

på formidling av tradisjonelle fortellinger 

og moderne eventyr. Det er hovedsakelig 

eldre som vil stå for fortellingen, men der 

vil også være muligheter for barn og unge 

selv å komme til ordet og på luften. Dette er 

ifølge Swalleh viktig 

for å skape variasjon 

i programtilbudet, 

og for at radiokana-

len skal nå et størst 

mulig tverrsnitt av 

befolkningen.

Radiostasjonen 

Ghetto FM fremstår 

som en svært vik-

tig del av SIDAREC 

Community Library 

slik vi beskrev dette 

i forrige nummer av 

Bibliotekaren. Biblio-

teket er ikke offi  sielt 

åpnet ennå, men de 

ansatte har allerede 

beg y nt å a rbeide 

med originale og nytenkende ideer for å 

gjøre biblioteket til en viktig institusjon i 

Pumwani. Med sin sterke forankring i den 

bydelen biblioteket befi nner seg i, har både 

biblioteket og radiokanalen Ghetto FM 

allerede skapt stor interesse blant andre 

lokalt baserte bibliotek i Kenya og øvrige 

afrikanske land. •

Kamau i studio for radioprogrammet Kipindi cha watota: Kenya har en en sterk 
muntlig fortellertradisjon, noe biblioteket ønsker å formidle til ungdommen. 
(Foto: Kamilla Skaarud)

De norske bibliotekstudentenes språklærer Ghalib Swalleh er såpestjerne i Kenya. Han snakker varmt om r adioprogrammene biblioteket arbeider med. 
(Foto: Gøril Tvedten Jorem)
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God seniorpolitikk kan gi 
milliardgevinst

Ett år utsatt pensjonering gir samfunnet en 
gevinst på mellom 240.000 og 300.000 kroner 
per arbeidstaker. Det viser en rapport ECON har 
utarbeidet på oppdrag for Senter for senior-
politikk. Det er mulig å hente ut en milliard-
gevinst om bare noen få prosent står lenger i 

jobben.

Norge har i dag cirka 370.000 uføre- og AFP-pensjonister. Det vil 

gi en betydelig gevinst å begrense dette antallet, viser beregnin-

gen fra ECON i rapporten ”Kostnader ved tidligpensjon”:

- Det er i dag over 41.000 AFP-pensjonister. Det ville gitt 

en årlig samfunnsøkonomisk gevinst på 10 til 12,5 milliarder 

kroner dersom disse var i jobb

- Dersom 10 prosent av de som blir tidligpensjonister etter 

de har fylt 55 år står ett år lenger i jobb – det vil si ca 12.000 

årsverk – vil vi få en samfunnsøkonomisk gevinst på mellom 2,9 

og 3,7 milliarder kroner

- Det er en 

styrke ved det 

norske samfun-

net at  v i  har 

gode ordninger 

for de som går 

ut av arbeidsli-

vet på grunn av 

sviktende helse 

eller andre årsa-

ker. Vi vet imid-

lertid at mange 

av tidligpensjonistene fortsatt har arbeidsevne og arbeidslyst. 

Det må føres en mer aktivt seniorpolitikk på mange arbeids-

plasser som gjør at vi begrenser antallet arbeidsføre mennesker 

som havner utenfor arbeidslivet, sier direktør Åsmund Lunde i 

Senter for seniorpolitikk.

- Rapporten fra ECON viser tydelig hvor kostbart tidlig-

pensjonering er for samfunnet. En ting er hva dette koster oss i 

kroner og øre, en annen ting er den sløsingen med menneskelige 

ressurser dette er for samfunnet. Færre hender i arbeid betyr 

dårligere velferd for oss alle, sier Lunde.

ECON-rapporten ser også på erfaringene fra 8 kommuner 

som har gjennomført ulike tiltak for å hindre tidligpensjonering. 

Ett eksempel er Oslo hvor kommunen i 2005 innførte en ordning 

hvor den enkelte enhet har fått økonomiske incitamenter for å 

utsette pensjonsalder blant sine ansatte.

- Det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner fra tiltakene 

i kommunene, men fl ere av de kommunene vi har sett på har 

interessante erfaringer som viser at en aktiv seniorpolitikk kan 

gi en positiv eff ekt, sier seniorøkonom Einar Bowitz i ECON.

Den viktigste eff ekten ved incentiver er ifølge rapporten kan-

skje ikke de økonomiske betydningene, men den signaleff ekten 

slike tiltak sender. At arbeidsgiveren innfører incentiver er et 

synlig bevis for den enkelte seniorarbeidstaker om at de blir satt 

pris på og at det er et ønske at de fortsetter i jobben. •
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TEKST •  Robert Haugen
  Rådgjevar
  Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

Kan etablering av ei lov for kulturfeltet 

og ”Kulturløftet” vere med å styrke biblio-

teksektoren?

Overskrifta i Aftenposten var ”Ny lov 

sikrer støtte” då kultur-og kyrkjeminister 

Trond Giske (Ap), etter ein omfattande 

høyringsrunde, i april la fram forslaget til 

kulturlov. I følgje pressemeldinga frå Kul-

turdepartementet skal lova gje kultursek-

toren meir vekt og tydelegare status som 

eit felt det off entlege har klårt ansvar for. 

I sistnemnde tilhøve kjem plikta  kommu-

nane har for bibliotekdrift inn. Kulturlova 

er eit av fl eire tiltak i ”Kulturløftet”, ei poli-

tisk satsing regjeringa har teke initiativ til 

for å løfte kultursektoren til ei hylle høgare 

i samfunns- og politikkreolen. 

1. mai gjekk fristen ut for høyrings-

svar til utgreiinga ”Bibliotekreform 2014” 

frå ABM-utvikling. Er det naivt og for 

enkelt å sjå etter samanhengar mellom 

dette dokumentet og kulturlova, sjølv 

om utgreiinga om biblioteksektoren vart 

tinga av kultur-og kyrkjeminister Svarstad 

Haugland i den førre regjeringa? Kan 

det vere von om at Giske, trass i at han 

har profi lert seg som rock´n ŕollar med 

skipinga av rockemuseet i Trondheim og 

framsynt ein større omsorg for Nasjo-

nalbiblioteket enn andre bibliotektypar i 

kulturfeltet, har ein (opptrappings)plan i 

ermet for bibliotekfeltet? Åtferda til Giske 

andsynes bibliotekutgreiinga gjev ikkje 

klåre og gode signal: Han har ikkje vore 

særskilt oppteken av den, og utsetjinga av 

høyringsfristen ein månad er heller ikkje 

eit godt teikn om at departementa vil prio-

ritere bibliotekfeltet. Fråsegna til dagens 

regjeringsparti frå Soria Moria strekte seg 

ikkje lenger enn til uforpliktande lovnadar 

om å føre ein aktiv bibliotekpolitikk for 

å styrke folkebiblioteka, noko dei fl este 

regjeringar kunne ha skrive under på. 

Overføringane frå staten til kom-

munane har auka sidan den raudgrøne 

regjeringa tok over, og Giske framhevar 

kulturlova si rolle som buff er i meir øko-

nomisk tronge tider. Veksten i løyvingane 

vil, etter kva statsråd Åslaug Haga (Sp) i 

Kommunal- og regionaldepartementet 

signaliserer, bli vesentleg mindre allereie 

komande år. Soleis kan kommunane sak-

tens få nytte av kulturlova - som Giske ser 

for seg handsama i nasjonalforsamlinga 

allereie til hausten. Det spørst likevel om 

ei generell og lite forpliktande kulturlov 

er til hjelp når disponible midlar minkar, 

slik som Gulen kommune i Sogn og Fjor-

dane seier i frå om i sitt høyringssvar til 

kulturlovutkastet: ”Ein ny kulturlov kan 

ikkje rette opp eit dårleg kulturtilbod for 

barn og unge”, peikar kommunen på, utan 

at det blir følgd opp med friske statlege 

midlar. 

Dette minner om at det sidan 1980-

talet har vore gjeve rammeoverføringar til 

kommunane. Det er i dag politisk utenkje-

leg å forvente endringar i denne ordninga. 

Likevel kan eg ikkje fri meg frå tanken 

om at skal Noreg avansere frå botnen i 

Norden i talet på utlån ved folkebiblio-

teka og i overføringar til folkebibliotek, 

så kunne ei minsteløyving utan pisk frå 

staten til folkebibliotek i økonomisk ut-

sette kommunar, forankra i ”Kulturløftet” 

og kulturlova, vore eit tiltak som seriøst 

kunne vurderast. Det er ulikskapar mel-

lom kommunane i satsing på kultur og 

prioritering av folkebibliotek spesielt, og 

det er urimeleg at bibliotekfeltet så lett blir 

salderingspostar. Ei statleg, økonomisk 

garantiordning kan vere med å styrke 

folkebiblioteka sine rammevilkår. 

Folkebiblioteket har sterk støtte i 

befolkninga. Det syner granskinga ”Th e 

value of public libraries” (2005) til Svan-

hild Aabø: Ei skattekrone til folkebibliotek 

gir samfunnet fi redobbelt att. 94 prosent 

av befolkninga meiner det er ein rett å ha 

eit folkebibliotek i kommunen. Aabø kallar 

sistnemnde funn for oppsiktsvekkande, og 

påpeikar at også ikkjebrukarar av folkebi-

blioteka verdset institusjonen høgt. Når 

Robert Haugens spalte

Kulturløftet - det lovde landet 
for biblioteka? 

Giske framhevar kulturlova si rolle som buffer i meir økonomisk tronge tider. 
Svanhild Aabø har talfesta folkebibliotekets nytteverdi. Valkampen nærmar 
seg. Får vi friske midlar til bibliotekfeltet no?
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Robert Haugen er ny spaltist i 

B ibliotekaren frå og med dette 

nummer. Han er til dagleg råd-

gjevar ved Sogn og Fjordane 

fylkesbibliotek, og har biblio-

tekarutdanning med mastergrad 

frå Høgskolen i Oslo.

legitimeringa av folkebiblioteka blant 

innbyggarane blir prova så klart er 

det ei avsporing og grov forenkling av 

samanhengane i samfunnet når ord-

skifte om løyvingar til kultur blir sett 

opp imot midlar til helse og eldre. 

På sporet av denne debatten, som 

diverre ikkje tapar seg, men er venta 

å ta til i styrke under valkampen til 

hausten, er visjonar som at Noreg 

skal bli ein leiande kunnskapsnasjon, 

eit informasjonssamfunn for alle og 

styrking av folkebiblioteka, vanske-

lege å skimte. 

Eit anna tilhøve er forslaget i 

bibliotekutgreiinga om konsolide-

ring av folkebibliotek. Eit inntrykk 

eg sit att med etter ordkløyvinga 

om bibliotek reforma er frykta for at 

konsolidering kan vere byrjinga på 

at folkebibliotek i kvar kommune i 

framtida ikkje lenger skal bli lovpå-

lagd. Der er også andre argument 

som har vore oppe i debatten om 

konsolidering, men eg kan ikkje sjå at 

dei sentrale funna til Aabø har vorte 

(nok) vektlagt. Hovud intensjonen 

til Svanhild Aabø var å talfeste kva 

nytte folkebiblioteket har for be-

folkninga, og informasjonen ho har 

arbeidd fram er etter vurderinga 

mi gull verdt å vidareformidle når 

valkampen nærmar seg. 

Kriminalforfattar P. D. James 

hevdar i eit intervju sendt i NRK2 

at ei bok blir bestseljar fordi ho har 

”the temper the time demands”. Boka 

seglar med skiftande straumdrag 

– den treff  ein trend. Er det grunn til 

å setje sin lit til at ”Kulturløftet” med 

kulturlova kan gje biblioteksektoren 

løftet den treng, når aktørane i tida 

ikkje vil prioritere feltet fordi pen-

gane ikkje strekk til eller fordi vilja 

til dei folkevalgte manglar? Er det 

for mykje å vente at Trond Giske, når 

lekkasjane føre statsbudsjettet 2008 

kjem, vender blikket sitt fast og be-

stemt mot folkebiblioteksektoren? 

Alt har si tid – ikkje berre for kli-

mautfordringane. No bør friske mid-

lar også kome til bibliotekfeltet. •

Tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet 

viser at nesten halvparten oppgir økonomi 

som grunn for å stå ett år lenger i arbeid. 

Det er Arbeids- og velferdsetaten NAV som 

melder dette.

En av målsetningene med pensjonsre-

formen er å øke den reelle pensjonerings-

alderen. Blant de som i utgangspunktet 

ønsker å gå av tidlig, er det 44 prosent som 

gjerne vil jobbe ett år lenger dersom de tje-

ner på det økonomisk. Hele seks av ti ønsker 

å gå av med pensjon før de fyller 67 år, men 

når folk blir stilt overfor de økonomiske 

konsekvensene dette valget vil få gjennom 

pensjonsreformen, er det mange som om-

bestemmer seg, melder etaten.

Penger vil avgjøre
Gjennom AFP-ordningen har det blitt 

vanlig å pensjonere seg når man er mellom 

62 og 66 år. Et av pensjonsreformens mål 

er å få folk til å stå lenger i arbeid, og NAVs 

undersøkelse kan tyde på at insentivene 

som ligger i pensjonsreformen vil føre til 

høyere pensjoneringsalder.

- Undersøkelsen viser at de økonomiske 

eff ektene ser ut til å virke, folk vil velge å 

stå lenger i arbeid når de får en økonomisk 

gevinst av det, sier arbeids- og velferdsdi-

rektør Tor Saglie, og fortsetter: - Det betyr 

at et av de viktigste målene med pensjons-

reformen, å få folk til å jobbe lenger, kan 

bli innfridd.

Helse og arbeidets innhold
God helse kommer på andreplass over 

årsaker til at folk vil jobbe lenger. 40 prosent 

av de med grunnskole som høyeste fullførte 

utdanning, mener at god helse kan få dem 

til å stå lenger i jobb. Bare 20 prosent av 

de med mer enn tre års høyere utdanning 

mener det samme.

For de med høyere utdanning er arbei-

dets innhold viktigere enn helse. Her mener 

18 prosent at arbeidssoppgavene spiller en 

avgjørende rolle for om man velger å jobbe 

lenger eller ikke. For de med grunnskole-

utdanning oppgir kun 7 prosent at det å få 

interessante arbeidsoppgaver kan få dem til 

å stå lenger i arbeid, melder NAV.

Her er noen av hovedfunnene:
• Seks av ti ønsker å gå av før fylte 67 

år, dersom de ikke trenger å ta stilling til 

eventuelle økonomiske konsekvenser.

• Men når man tar hensyn til at pensjo-

nen vil bli avkortet hvis man går av tidligere, 

er det bare tre av ti som vil gå av før.

• Blant de som i utgangspunktet ønsker 

å gå av tidlig, er det 44 prosent som gjerne 

vil jobbe ett år lenger dersom de tjener på 

det økonomisk.

• Syv av ti oppgir å være interessert 

i pensjon, åtte av ti er interessert i egen 

pensjon.

• Bare halvparten kjenner til at det 

kommer en pensjonsreform. Kjennskap til 

reformen øker med alder. Bare én av fem 

kunne svare bekreftende på at de vet at de 

vil bli berørt av reformen.

• En av tre tror de vil få dårligere pen-

sjon med nytt pensjonssystem.

• Selv om mange tror de vil få dårligere 

pensjon, er det få som frykter de vil få øko-

nomiske problemer når de blir pensjonister. 

Bare seks prosent tror det.

• Nesten halvparten oppgir økonomi 

som grunn for å stå ett år lenger i arbeid. •

Penger avgjør 
pensjoneringsalder
Økonomi er avgjørende for om norske arbeidstakere vil 
jobbe lenger enn fylte 62 år. 

- Folk vil velge å stå lenger i arbeid når de får en 
økonomisk gevinst av det, sier arbeids- og velferds-
direktør Tor Saglie. (Foto: Apeland Informasjon)



Første august i år settes det i gang forsøk med redusert arbeidstid 

/sekstimersdag for drøyt 300 ansatte over 62 år i staten, melder 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Forsøkene gjen-

nomføres i Skatteetaten, Statens vegvesen og fylkesmannsembe-

tene. I tillegg gjøres et særskilt forsøk med redusert arbeidstid for 

prester i Nidaros og Borg bispedømme. Forsøkene skal gå over 

to år og avsluttes 1. august 2009.

- Hovedmålsetningen med forsøkene er å teste ut i praksis om 

redusert arbeidstid bidrar til å utsette pensjoneringstidspunktet. 

Vi har valgt å satse på seniorforsøk fordi det er en viktig gruppe 

og her er det muligheter for å fi nne faglig holdbare resultater, noe 

som har vært et problem i de stort sett spredte forsøkene som 

hittil er gjennomført. Vi sliter med å skaff e nok hender til å løse 

alle oppgavene vi står overfor og disse forsøkene er også relevante 

i den sammenheng, sier fornyings- og administrasjonsminister 

Heidi Grande Røys.

Nært samarbeid
Det vil være ansatte som er 62 år eller eldre i 2007 i de nevnte 

etatene som får tilbud om 20 prosent redusert arbeidstid, for 

eksempel sekstimersdag. Det er et tilbud og således frivillig for 

den enkelte om en vil delta eller ikke.

- Vi har utviklet forsøkene i et nært og godt samarbeid med 

hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Akademikerne og 

Unio. Alle ansatte får full lønnskompensasjon, altså samme lønn 

selv om arbeidstida blir redusert med 20 prosent. Etatene får også 

kompensasjon for tapte arbeidstimer, slik at arbeidsoppgavene 

kan løses som planlagt uten økt bruk av overtid eller økt belast-

ning på andre ansatte. Vi har avsatt 20 millioner kroner og de 

skal også brukes til å følge opp forsøkene med følgeforskning 

som skal sikre oss solid dokumentasjon for å kunne evaluere 

forsøkene, sier statsråd Grande Røys.

Det vil bli gjennomført fl ere forsknings- og analyseprosjekt 

parallelt med forsøkene.

Det vil være aktuelt å gjennomføre ulike analyser for å få 

bedre greie på hvordan  arbeidstida virker inn på ulike forhold, 

for eksempel sykefravær, produktivitet m.v. •

Forsøk med redusert 
a rbeidstid i staten

SwetsWise Subscriptions 
Library Edition
 
Swets har, etter en 6 ukers periode med beta-testing, kunn-

gjort at de har laget en ny versjon av tjenesten som bibliotek 

bruker til å håndtere abonnement de har hos Swets. Swets-

Wise Subscriptions Library Edition er nå tilgjengelig for alle 

kunder. Tjenesten gir kontroll over løpende abonnement, 

håndterer elektroniske tidsskriftlisenser og gir mulighet til 

å etterlyse manglende nummer. Swets vil fl ytte kunder av 

DataswetsConnect, deres nåværende abonnementskontroll-

tjeneste, over til den nye tjenesten i de kommende månedene. 

Nye kunder kan bestille SwetsWise Subscriptions Library 

Edition med en gang.  •
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Mandag 16. april 2007 avholdt for-

bundsstyret i BF sitt tredje møte for 

året. Morten Haugen hadde forfall, men 

ellers var de der alle sammen. Klare til 

å drøfte og la seg orientere, samt fatte 

noen få vedtak. 

Det endelige resultatregnskapet for 

2006 forelå til dette møtet. Med drifts-

inntekter på rundt 5 millioner kroner og 

driftskostnader på rundt 4,3 millioner, 

var det et godt økonomisk år for BF i 

fj or. Når renteinntektene legges til, satt 

forbundet igjen med nærmere 800.000 

kroner i overskudd fra 2006. Av dette 

er 340.000 overført til konfl iktfondet 

og 130.000 avsatt til landsmøtet i 2008, 

mens en god porsjon av overskuddet 

bidro til å styrke egenkapitalen i BF, som 

nå har passert 1,8 millioner kroner. Den 

totale balansen for BF, med bl.a. fondsav-

setninger inkludert, viser at forbundets 

eiendeler nå har passert 4 millioner. 

Et slikt resultatregnskap viser at 

BF driver butikken sunt og godt, med 

god økonomistyring. Medlemmene 

i forbundsstyret hadde derfor ingen 

problemer med å sette hver sin formelle 

signatur under den økonomiske årsrap-

porten. 

Noen andre styresaker var også av 

økonomisk art: Det ble vedtatt å foreslå 

for kommende landsmøte en ny målset-

ting for konfl iktfondets størrelse, noe 

dere kan lese i egen artikkel i dette num-

meret av Bibliotekaren. Det ble videre 

vedtatt å tildele i alt 34.000 kroner til de 

åtte fylkeslagene som hadde levert inn 

tilstrekkelig opplysninger om regnskap 

og aktivitetsplan.

Så fikk styret en orientering om 

bevilgningen på 10.000 kroner som AU 

tidligere har foretatt til tre masterstu-

denters prosjektarbeid i Nairobi. 

Det ble også vedtatt økonomisk 

bidrag til en 50 % prosjektmedarbeider 

som YS-forbundene i kommunal sektor 

går sammen om. Dette inngår i Åslaug 

Hagas prosjekt for kvalitetskommunear-

beid. For BF er det snakk om utgifter på ca 

4.000 kroner inneværende år, og ca 8.200 

kroner hvert av årene 2008 og 2009. 

Forbundsstyret fi kk på dette møtet 

en orientering om framdriften i arbeidet 

med nytt publiseringsverktøy i BF, noe vi 

kommer tilbake til i et seinere nummer av 

Bibliotekaren. 

Det ble også orientert om det som 

kalles ”Prosjektet”, som framstår som en 

sprikende samling positive målsettinger, 

arbeidsoppgaver og tiltak. Det dreier seg 

om alt fra BFs møte med representanter 

for studentrådet ved Høgskolen i Oslo, 

faglige nettverk for privatansatte, ut-

vikling av kompetanse på privat sektor 

i sekretariatet, kurstilbud for statsan-

satte, verving i høgskolesektoren, til 

sekretariatets rådgiving av yrkesaktive 

og karriererådgivning til langtidsledige. 

Arbeidsutvalget (AU) er styringsgruppe 

for prosjektet, som de orienterer om på 

styremøtene. Forbundsstyret ser ikke ut 

til å ha problemer med å regne dette som 

et prosjekt, og de bifaller også måten det 

jobbes med dette på. 

Da styremøtet ble avholdt var årets 

mellomoppgjør så vidt startet, med 

overlevering av de første kravene i et par 

sektorer. Styret ble orientert om hvilke 

forhandlere hadde i de ulike sektorers 

sentrale forhandlinger og meglinger. 

Nestleder Hanne Brunborg tar KS-for-

handlingene, mens forbundsleder Monica 

Deildok tar staten. For de egne tariff or-

handlingene i Oslo kommune, stiller Kari 

Lifjell, Mette Rysjedal og Thor Bjarne 

Stadshaug. Sistnevnte er også forhandler 

i NAVO. Og Monica Deildok tar seg av 

HSH-HUK, når de kommer helt til slutt. 

Forbundsstyret vedtok til slutt, som de 

gjør hvert år, at AU får delegert fullmakt 

til å akseptere eller forkaste forhand-

lingsresultat, på alle sektorer og til alle 

døgnets tider. •

TEKST • Erling Bergan

Styremøte i aprilBF bidrar til 
kvalitetskommune-
prosjektet

Programmet ”Kvalitetskommuner” er en 

satsning fra kommunalminister Åslaug Haga 

for å styrke kommunenes omdømme. Depar-

tementet sier selv at visjonene er: 

• Kommunene skal være en levende demo-

kratisk arena hvor folk ønsker å delta.

• Kommunene skal gi tjenester av høy kvali-

tet.

• Kommunene skal være en dynamisk 

samfunnsutvikler som legger til rette for 

samarbeid mellom off entlige myndigheter 

og frivillige krefter. 

• Kommunene skal være en god arbeidsplass 

for sine ansatte.

• Høy etisk standard skal prege den kom-

munale hverdagen.

Programmet gjennomføres i perioden 

1.1.2007 til 31.12.2009 i et samarbeid mellom 

staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene. 

Målet med samarbeidet er: ”Å øke kvali-

teten og eff ektiviteten på det kommunale 

tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv 

samhandling mellom de folkevalgte, lederne 

og de ansatte slik at innbyggeren merker en 

forbedring. Det er et særskilt mål å redusere 

sykefraværet i kommunesektoren.”

I første omgang rettes fokus mot pleie- 

og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. 

Men det sies også at ”samarbeidet lokalt må 

spesielt involvere medarbeiderne som møter 

innbyggerne”. Pr i dag er 40 kommuner inne 

i programmet. BF har medlemmer i 25 av 

disse. 

Samarbeidet med arbeidstakerorgani-

sasjonene innebærer også YS, i dette tilfelle 

YS-Kommune. Og der er også BF godt 

representert. En forespørsel om konkret 

økonomisk deltakelse i prosjektet ble derfor 

behandlet på forbundsstyrets møte i april.

Det dreide seg om å bidra til fi nansiering 

av en 50% stilling som prosjektmedarbeider. 

For selv om leder og rådgiver i YS-K er in-

volvert i styringen av programmet gjennom 

ulike utvalg, mener de at en YS-K-fi nansiert 

prosjektmedarbeider vil være et nødvendig 

bidrag til deltakelsen fra YS. Stillingen vil 

formelt bli forankret i KFO, som hovedbi-

dragsyter fra YS, men faglig underlagt sen-

tralt ansatt prosjektleder for programmet. 

Vedkommende vil likevel ha en viktig funk-

sjon som BFs ”kanal” inn i det operative pro-

grammet. Fagforbundet har gått inn med en 

tilsvarende 100% stilling. Prosjektet er ellers 

drevet av midler fra departementet og KS.

For BF vil utgiftene utgjøre ca 4000 kro-

ner i 2007, og deretter ca 8200 kroner i 2008 

og 2009. Dette fant forbundsstyret i BF at de 

ville være med på, og utgiftene blir innarbei-

det i løpende budsjetter.  •

Vi minner om BFs nye telefonnummer:

      48 02 09 00
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BIBLIOTEKAR – 50% stilling 
ved RØYKEN BIBLIOTEK
2. gangs utlysning

Røyken bibliotek består av hovedbibliotek i Slemme-
stad og fi lial på Midtbygda.

Fra skolestart høsten 2007 skal begge bibliotek utvide 
åpningstiden. I den forbindelse ønsker vi bibliotekar i 
halv stilling til Midtbygda bibliotek. Noen vakter på ho-
vedbiblioteket vil inngå i stillingen, samt 1 kveldsvakt 
pr. uke og lørdagsvakt hver 4. uke. Lørdagsvaktene er 
ved hovedbiblioteket.

Søknadsfrist: 23 mai 2007
Søknad sendes: Røyken kommune, Rådhuset, 
Katrineåsvn. 20, 3440 Røyken 
postmottak@royken.kommune.no
Informasjon Liv Holmesland, 
biblioteksjef, tlf. 31 28 14 84/47 39 20 01
liv.holmesland@royken.kommune.no

Se full utlysningstekst: www.royken.folkebibl.no

Ledige stillinger på 
BFs nettsted

I vinter startet vi en ny tjeneste 
for bibliotekarer i Norge. På vårt 
nettsted www.bibforb.no fi nner du 
nå en jevnlig oppdatert liste over 
ledige stillinger for bibliotekarer. 
Vi følger med på det som lyses ut 
og får med oss det meste. Et fi nt 
nettsted å følge med på når du 
avslutter bibliotekarutdanninga og 
skal ut i jobb. Men også biblioteka-
rer som vurderer å skifte beite kan 
ha glede av å følge med. 

Å ringe Xtra personell er den raskeste og enkleste 
måten å få tak i  dyktige medarbeidere på.

Oslo • Drammen • Tønsberg • Porsgrunn • Kristiansand
Stavanger • Bergen • Trondheim

Tlf: 02360

xtra.no

tra_ann_2006_bibtekaren.indd 1 2/14/07 10:26:28 A
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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 fi nner ”Opp-
datering av medlemsregisteret”.  

Takk for hjelpen!

Korrekt medlemsinfo?

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven: 

www.bibforb.no

ABM-utvikling, Postboks 8145 Dep, 0033 Oslo 

tel: 23 11 75 00 • post@abm-utvikling.no • www.abm-utvikling.no

ABM er eit magasin for 
deg som er oppteken av 
kva som skjer i arkiv, bib-
liotek og museum. Teikn 
eit gratis abonnement 
ved å sende ein e-post til 
abm-blad@abm-utvikling.no

2810-ABM-magasin-2-06_korr.indd   1

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

Årsabonnement kostar kr 895,– Tilbodet gjeld nye abonnentar

Fire veker gratis!
Bli kjend med DAG OG TID!

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

1. Ragnar Hovland:
Norske gleder.

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

Ta kontakt med det same!

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

Men den vesle avisa
blir jamt klokare ...

Berge Furre

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

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

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

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! 

www.vagant.com

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

www.folegandros.dk

www.ampelosresort.com

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 10 % rabatt! 

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

PRØV KLASSEKAMPEN 
3 UKER GRATIS!

Utfordrer det etablerte
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Finnmark
Mari Lundevall
Høgskolen i Finnmark
Telefon: 78 42 78 18
E-post: mari.lundevall@hifm.no

Troms
Marit A. Somby
Varden 41
Telefon:  47 30 40 49
Epost:  maritasomby@hotmail.com

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

Trøndelag
Ingrid Ericson
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Telefon: 73 55 97 44
Epost: ingrid.ericson@hist.no

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

Leder: Monica Deildok
Rådgiver:  Thor Bjarne Stadshaug
Konsulent: Eva Trønnes 
Adresse: Lakkegt. 21, 0187 Oslo
Telefon: 48 02 09 00
Fax: 22 17 04 96
E-post: bf@bibforb.no
URL: www.bibforb.no

Sogn og Fjordane
Torill Berge
Gloppen folkebibliotek
Telefon: 57 86 62 32
Epost: torill.berge@gloppen.kommune.no

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

Rogaland
Gro Haugastuen
Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus
Telefon: 51 50 79 81
Epost: gro.f.haugastuen@stavanger-kulturhus.no

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

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

Leder  
Monica Deildok
Tlf.  mobil:   41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no

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

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

Varamedlemmer
Roger Dyrøy, Kristiansand folkebibliotek
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn bibliotek
Tove Gausen, Vestfold fylkesbibliotek
Margunn Haugland, Kristiansand bibliotek
Signe Witsø, Sogndal bibliotek

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

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

Hedmark og Oppland
Jan Erik Sandhals
Gran bibliotek
Telefon:   61 39 22 54
Epost:   jan.erik.sandhals@gran.kommune.no 

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

Oslo/Akershus
Anne Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Telefon:  64 84 08 54
E-post: 
cathrine.undhjem@fia.akershus-f.kommune.no

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

       Bibliotekarforbundet

4320



Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B-PostAbonnement

Erling Bergan

Redaktør

Sitatet

”Kulturlivet står i dag over for den 

udfordring, at borgerne bliver mere og 

mere krævende i forhold til nye ople-

velser. Der skal helst ske noget nyt hver 

dag. Oplevelsessamfundet er en reali-

tet, og der er sket en eksplosiv vækst 

i oplevelsesorienterede produkter. Vi 

bruger fl ere og fl ere penge på oplevel-

ser i fritiden: Rejser, museumsbesøg, 

biografen og events.

Herunder indgår også overvejelser 

omkring bibliotekets rolle i en ople-

velsesøkonomi. Det er klart, at når 

kulturlivet generelt forholder sig til 

oplevelsessamfundet, så gør bibliote-

kerne det også.” 

Fra den danske BF-formand Pernille Drosts 
leder i Bibliotekspressen 7/2007.

”Bokbyen” kalte Aftenposten vår hoved-

stad i en overskrift tidligere i vinter. De 

presenterte tall fra bokhandlerbransjen 

som viste at andelen som leser bøker har 

økt kraftig de siste årene, spesielt i Oslo. En 

av tre i Oslo leser daglig en bok, langt fl ere 

enn i resten av landet. Siden årtusenskiftet 

har Oslo fått 20 nye bokbutikker. Det fi nne 

si dag 83 bokhandlere i hovedstaden. 

Hva med bibliotektilbudet i Oslo? Bi-

bliotek baserer seg selvfølgelig ikke bare 

på boklesing, men dette er en viktig del 

av behovet som bibliotek også skal dekke. 

Og er det en ting de fl este bibliotekarer 

i Norge vet, så er det at hovedbiblioteket 

på Hammersborg ikke har framtida for 

seg. De f leste bøkene står på magasin, 

usynlige for de som gjerne vil se hva som 

tilbys. Dessuten er lokalene for små, svært 

upraktiske og tilhørende en annen tid. Bare 

det å gå trappene opp er mer passende for 

et treningsstudio, eller et tempel, enn et 

praktisk og attraktivt folkebibliotek. 

Dette vet vi. Dette vet politikerne i 

Oslo. Dette vet befolkningen. Dette har vi 

visst lenge. Derfor var planene for et nytt 

hovedbibliotek på Vestbanen som manna 

fra himmelen. Men det begynner å bli 

noen år siden, og staben på Deichman har 

begynt å gå trøtt av å holde liv i forvent-

ningene. Det er grenser for lenge man kan 

planlegge, uten at noe skjer.

Så skjer det! Endelig! Forrige måned 

undertegnet Statsbygg og Oslo kommune 

avtalen om salg av tomta til det store kul-

turbygget, som er hovedelementet i det nye 

vestbaneområdet. Nå kan planlegginga ta 

til på ordentlig. Fremdeles basert på det 

reviderte vinnerutkastet fra 2002 som 

det nederlandske Offi  ce for Metropolitan 

Architecture sto bak i samarbeid norske 

Spacegroup. 

Til og med byrådsleder Erling Lae 

innrømmer at det har gått i tregeste laget 

Det løsner for 
”Nye Deichman”

fram til nå, med framdriften for nytt ho-

vedbibliotek i Oslo. - Vi har ingen grunn til 

å være stolte over vår behandling av Oslos 

hovedbibliotek, men jeg er nå trygg på at vi 

skal få på plass det biblioteket som skal bli 

mønsterbiblioteket i Europa, sa Lae. 

Det er ikke småtteri. Og betydningen 

av slike visjoner hos en helt sentral politi-

ker skal ikke undervurderes. For det første 

fordi det viser at dette er noe politikerne 

vil at skal skje. De forteller ikke at de har 

måttet gi etter, men at de har egne visjoner. 

Selvfølgelig er visjonene resultat av utret-

telig arbeid fra biblioteksjef Liv Sæteren, 

prosjektleder Igal Voronel, de ansatte ved 

Deichman, bibliotekpolitiske aktivister i 

Oslo, pressa, punlikum, osv. Men ikke glem 

at det er byrådsleder Erling Lae selv som 

sier at nye Deichman skal bli lagt merke 

til i Europa!

Den andre grunnen til at vi ikke skal 

undervurdere Laes kunngjorte visjoner, 

er at han bidrar til å sette en standard for 

hvordan lokalpolitikere skal omtale sine 

bibliotek. Med utgangspunkt i et opple-

velsessamfunn, der folk trenger fristende 

og kreativ pushing av kunnskap, der de 

leser i økende grad, der de konfronteres 

med kompetansebehov som må stimuleres 

også utenfor læringsinstitusjonene, er Laes 

bibliotekvisjoner noe å holde fram. 

Og dersom Deichman og Oslo kom-

mune lykkes, så vil det være av enorm 

betydning for alle bibliotekarer i landet. På 

samme måten som en eventuell fi asko for 

det nye biblioteket i Alexandria, på grunn av 

dets signalbetydning, vil spre dysterhet over 

hele bibliotekverden, vil et mislykket ”Nye 

Deichman” spre mismot i biblioteknorge. 

Det må ikke skje. 


