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Bestill på nettet, hent på Kiwi,

men gå på biblioteket for den ekstra opplevelsen. Dette er 
formelen Svein E. Nilsen vil bruke for en skikkelig konsoli-
dering av bibliotekene i landet. Han er fylkesbiblioteksjef 
idet store samarbeidsfylket Østfold. 

Kick-off landet rundt
BF-ledelsen har lett etter et bedre uttrykk. 
Kick-off låter som en hype fra næringslivet. 
Det norske ”avspark” blir likevel ikke helt det 
samme. Uansett dreier det seg om BF-ledelsens 
orienteringsmøter før de lokale forhandlingene.

  8
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Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

Hysj! Ikke si det, ikke fortell. De har så 
alvorstunge miner, bruker formelle ven-
dinger, det høres så riktig ut alt sammen 
når de gjør rede for bakgrunnen, og de er 
så selvsikre når de forteller deg at: ”Dette 
er et godt tilbud. Du sier opp selv og med 
en gang, men må du skrive under nå!” 
Du kan ikke fortelle dette. Det er flaut, 
dessuten vil de sikkert nekte å gi deg re-
feranse hvis du involverer noen, ødelegge 
din videre yrkeskarriere.

Hysj! Ikke fortell, ikke involver noen 
andre! Det er forankret hos sentraladmi-
nistrasjonen, og de er så sikre når de sier 
at: ”Du har ikke rett på fast stilling. Det 
må være noe du har misforstått”. Du må 
ikke protestere på det, for da får du i alle 
fall ikke forlenget engasjementet ditt, da 
står du på bar bakke. Bare smil, ta til takke 
med at du kanskje får et halvt år til. De kan 
jo sikkert avtaleverket, de har nok rett. 

Hysj! Ikke fortell! De hadde sjekket det 
ut med advokaten sin og da må det jo være 
riktig! Det må bety at de hadde lov til å 
forbigå deg i søkermassen fordi du begyn-
ner å dra på årene. De var helt tydelige på 
det: ”Du har ikke noen sak”, sa de, ”dette 
er klarert med juristen, det er alderen din 
som er for høy, det forstår du sikkert!, men 
du kan beholde vikariatet ditt i 70 %”. Så 
kvel frustrasjonen, svelg sinnet, gjør som 
du får beskjed om, du må jo samarbeide! 
Og du vil samarbeide, selv i en situasjon 
der du innser at du blir dårlig behandlet, 
ønsker du å samarbeide. For du liker ikke 
konflikter, oppsøker dem i alle fall ikke for 
konfliktens egen skyld. Du vil ha det godt, 
på jobb, hjemme, med kolleger, venner 
og familie. Det å stå i et konfliktforhold 
eller en uoverensstemmelse med ledelsen 
er definitivt ikke ok og inngår ikke i din 

definisjon av å ha det godt. Derfor er det 
best å ikke si noe. Hysj!

Hysj! Siden du ikke forteller, så får 
ikke jeg fortalt deg, heller. For du ringer 
ikke sekretariatet, du kontakter ikke din 
lokale eller regionale tillitsvalgte. Og 
derfor kommer vi aldri i dialog. Og vi i 
BF får ikke fortalt deg mange av de tin-
gene du ville blitt lettet og glad over å få 
vite. Jeg får ikke fortalt deg at du ikke er 
alene. Det at du ikke er den første som har 
opplevd disse tingene, du er ikke en gang 
den første i Bibliotekarforbundet, det får 
jeg aldri sagt. Jeg forteller deg ikke at BFs 
tillitsvalgte og vi i sekretariatet arbeider 
med slike saker kontinuerlig. Og dermed 
får du aldri vite det, for slike saker snak-
ker vi selvfølgelig ikke om, og hvis vi gjør 
det er det i helt generelle vendinger, så 
generelle at det er umulig å gjenkjenne 
historien og å forstå hva den egentlig inne-
bærer for de menneskene som involveres. 
Hysj! Jeg sier ingenting. Jeg sier ingenting 
om at de aller fleste av dem som melder 
om vanskeligheter til sine tillitsvalgte er 
engstelige for å koble inn fagforeningen, 
de tror det gjør vondt verre. Dette er de 
samme medlemmene som etter kort tid 
innser at det å koble inn fagforeningen 
var klokt og riktig. De aller fleste ender 
opp med å være sjeleglade for at de gjorde 
nettopp det. I BF har vi nemlig en hem-
melig kompetanse som jeg ikke kommer 
til å fortelle deg om. Vi skryter gjerne av 
oss selv når det gjelder lønns- og tariff-
politikk, og diskuterer bibliotekpolitikk 
høylydt. Men noe av det vi bruker aller 
mest tid på i BF, det snakker vi ikke om. 
For det er ikke av en slik karakter at det 
kan eller skal snakkes om. Derfor fortel-
ler jeg ikke at vi som arbeider i BF har 

kompetanse på det, vi har erfaring. Ikke 
bare med sakene i seg selv, men også med 
hvordan de har det som er inne i en sak, 
hvordan det oppleves, hvilke reaksjoner 
folk ofte får, hva slags slitasje man utsettes 
for. Jeg forteller deg ikke at vi samarbeider 
med advokat, en av de beste på området 
arbeidsrett. Hysj! Jeg sier ingenting om at 
vi har en helt klar policy på å aldri foreta 
oss noe på vegne av et medlem uten med-
lemmets utrykkelige samtykke. Hvilket 
innebærer at du aldri behøver å være redd 
for at situasjonen utvikler seg over hodet 
på deg, og uten din innflytelse. Hysj! Jeg 
forteller deg definitivt ikke at i flestepar-
ten av disse sakene som medlemmene 
våre oppfatter som de aller vanskeligste, 
hvor selve arbeidsforholdet oppleves som 
truet, vinner vi fram. Det er den største 
hemmeligheten. Den forteller jeg aldri! 
Og dermed får jeg heller aldri fortalt om 
den aller største gleden arbeidet i Biblio-
tekarforbundet gir. Nemlig den å kunne 
bistå en kollega i å fremme sin sak, hevde 
sin rett, vinne fram og kunne gå videre i 
arbeidslivet med rakere rygg og fornyet 
respekt både fra omgivelsene, og ikke 
minst: fra seg selv. Men dette forteller jeg 
deg absolutt ikke. Hysj! 
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Østfold-bibliotekene er et begrep. Et søm-
løst tilbud når det gjelder katalogsøk og 
leveranser av bøker og annet materiale. 
Alle offentlige bibliotek i Østfold deltar i 
lånesamarbeidet. Fylkets innbyggere kan 
benytte seg av samlingene til samtlige bibli-
otek i fylket, uavhengig av kommunegrenser 
og bosted. Bibliotekutrederne har sett med 
interesse på det som foregår i dette fylket. 
Men Svein E. Nilsen påpeker: 

- Dette har egentlig ikke noe med 
konsolidering å gjøre. Vi har lagd samar-
beidsløsninger på visse områder, og det er 
viktig nok. Før hadde en liten kommune 
tilgang til kanskje 10 000 titler, i dag har 
de tilgang til halvannen million. Det du 

Bestill på nettet, 
hent på Kiwi
– men gå på biblioteket for den ekstra opplevelsen

Bibliotekutredninga har kommet, høringsrunden har gått og vi ven-
ter alle på fortsettelsen. Konsolidering har stått i fokus. Mange har 
ønsket å mildne dette grepet i reformen. Men ikke alle. I det store 
samarbeidsfylket Østfold ønsker fylkesbiblioteksjefen enda mer  
omfattende konsolidering enn utredningen legger opp til.  
Svein E. Nilsen tror ikke det går slik: – Alt blir nok som før, 
advarer han.

bestiller blant disse kommer til biblioteket 
ditt dagen etter. 

Svein omtaler dette som ”en praktisk 
løsning”. Men noe småtteri er det ikke. 
Transportordninga de satte i gang mellom 
bibliotekene i Østfold, er etter hvert blitt 
eget firma. Norsk bibliotektransport har 
underlagt seg det meste av Østlandsområ-
det, og med 10 biler flytter de nå 1 million 
bøker årlig. Samsøket fører systemleve-
randørene sammen. Det er som om noen 
av tiltakene i bibliotekutredninga er en 
beskrivelse av Østfold. 

Svein E. Nilsen vil imidlertid videre: 
- I dag betaler et lite bibliotek i Østfold 10 
000 kroner i året for tilgang til Østfolds 
samlede materiale. Det geniale er at pri-
sen ikke påvirkes av hvor du låner. Derfor 
burde vi utvide transportordninga, til 

hele Oslofjordområdet for eksempel. Det 
ville gitt tilgang til kanskje 5-10 millioner 
titler, nærmest alt som finnes av litteratur 
i Norge. Så bør vi ha en ordning hvor folk 
sjøl kan sitte hjemme, som ved nettbank, 
og taste sitt nasjonale lånenummer og en 
firesifra pinkode for å låne fra alle disse 
bibliotekene. 

Velge hentested selv
Men så kommer problemet: - Bibliote-
karhjernene vil jo ha kontroll med dette 
materialet, helt fra stedet det lånes fra og 
til det kommer fram til den enkelte låner. 
Om Hansen sitter i Fredrikstad, søker opp 
en bok som finnes i Drammen og bestiller 
den derfra, så vil bibliotekarene at han skal 
dra til sin nærmeste bibliotekfilial, som skal 
låne ut boka til Hansen. Men Hansen burde 

TEKST & FOTO • Erling Bergan
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kunne velge hentested fra en meny. I mange 
kommuner ligger biblioteket litt klønete til, 
med kort åpningstid, mens Kiwi og Rema 
har åpningstid til ti om kvelden. Han burde 
kunne hente bibliotekbøker der, akkurat 
som han nå henter postpakker på Kiwi. 

- Du ser gjerne at nærbutikkene blir 
bibliotekets kontaktpunkter med publi-
kum?

- Ja, for all del. Det er spørsmål om å 
finne praktiske hentesteder, og det er ikke et 
bibliotek som stenger fredag klokka tre. Jeg 
vil spre hentestedene langt mer enn i dag. I 
folkefattige kommuner med lange avstander 
har biblioteket ofte korte åpningstider i 
et lite kommunesenter. Men bor du i den 
andre enden av kommunen, er butikken 
ofte både nær og åpen. 

Bibliotek i butikk, altså. Ingen helt 
ny tanke. Jeg tenker på NBFs mislykkede 
aprilsnarr om bibliotek i butikk i Dag og 
Tid i fjor. Men tankene går også til Sør-
Varangers bibliotekfilial i Pasviktunet i 
Svanvik. Mulighetene finnes, men Svein E. 
Nilsens ideer finner vi vel egentlig ingen 
reelle eksempler på i Norge.

- Dette dreier seg om logistikk knyttet 
til leveranser. Men hva med selve bibliote-

ket? Hva skal de tilby?
- Uansett hva vi gjør, vil nettbokhand-

lere tilby mye av det bibliotekene har. Sø-
kemotorene gjør det lettere å finne fram. 
Du finner mye mer på nettet enn du finner 
i et bibliotek. Du får bilde av boka og litt 
forlagsreklame. Det er det samme du opp-
lever ved å browse gjennom et bibliotek: du 
tar ut ei bok, ser på forsida og baksida, og 
så går du videre. 

Uendelige muligheter
- Hvordan kan bibliotek konkurrere med 
dette?

- Det enkelte bibliotek kunne markeds-
føre sitt bibliotek med denne månedens 
anbefalinger, bruke fagutdannede biblio-
tekarer til å plukke ut god lesing for barn 
eller unge, eller lignende. Det er uendelige 
muligheter. Men dette kommer aldri til å 
bli gjort. For i 90 % av norske bibliotek er 
det ikke arbeidskapasitet til å gjøre sånne 
ting.

Svein E. Nilsen tror det må store omleg-
ginger til for å møte denne utviklinga. 

- Det som kan gjøres elektronisk, det 
bør gjøres fra et sentralt sted.

- Ett sted i landet?

- Norge er lite, men det er veldig langt. 
Vi bør ha spisskompetansen mer regionali-
sert. Jeg har ingen tro på at 6-7 små bibliotek 
med halve stillinger og korte åpningstider, 
ved å slå seg sammen skal bli et kompetent 
sted, sier Nilsen, med klar adresse til biblio-
tekutredningas konsolideringsplaner. 

- Det er ikke noe galt med de som job-
ber i mindre bibliotek. De er flinke folk alle 
sammen. Men vi trenger virkelig spisskom-
petanse.

- Og da må vi konsolidere enda mer?
- Da må vi konsolidere mye, mye mer. 

Hele Østfold kunne være et skritt på veien. 
Da hadde vi tross alt hatt 260.000 innbyg-
gere i ryggen. Men selv det er egentlig ikke 
stort nok. Oslofjordområdet kan være et 
bedre eksempel på en passende region. 

Større kontekster 
Her går tankene tilbake til professor Ragnar 
Audunssons ide om å forankre folkebi-
bliotekene i fylkeskommunene heller enn 
i kommunene. Til Bibliotekaren sa han for 
tre år siden at ”det er nesten en tragedie at 
Norge har 450 bibliotek som alle blir vur-
dert som hovedbibliotek”. Han ville tenke 
i større kontekster enn kommunene, og 
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nevnte nettopp Østfold som et interessant 
eksempel. 

- Så lenge folkebiblioteket er eiermes-
sig knyttet opp til kommunen, vil det ikke 
være mulig å bruke kompetansen i en andre 
kommuner. Det aller beste hadde vært 
om bibliotekvesenet kunne fungere helt 
utenom grenser, at det var en region som 
drev bibliotek. I det irske fylket Cork, som er 
omtrent dobbelt så stort som Østfold, drives 
all bibliotekvirksomhet fra et sentralt sted. 
De har 28 filialer og fem bokbusser. 

Spisskompetanse
Svein E. Nilsen skulle gjerne hatt noen 
økonomer til å se hva gevinsten er ved å 
slå sammen bibliotekene i to-tre fylker her 
i landet, med en felles ledelse for alt per-
sonale. Han ser mulighetene for å tilrekke 
seg mer spisskompetanse til beste for hele 
regionen da. Men hvilken spisskompetanse 
er det han tenker på?

- Webdesign er et eksempel. Presen-
tasjoner på skjerm. Datasystemer. Utvi-
klingsarbeid og prosjekter. Det er store 
regnskapsmessige utfordringer med å søke 
om og utløse millioner i EU-midler, noe 
kommunene ikke har muligheter til. I dag 
må man drive med så mange ting, at man 
blir forholdsvis halvgod på en del områder. 
Det er en tungvint  løsning.

- Andre områder?
- Utvikling av leseglede. En del bibliotek 

har etter hvert blitt flinke på dette. Men 
alle regioner trenger en lesestimulerings-
motor, personer som er spisskompetente 
på dette og alltid er der, som en golfstrøm 
som får det til å sprudle varmt vann rundt 
i området. 

Noen kommunale bibliotek har gått 
ut med anbud på innkjøp av bøker og ka-
talogtjenester, og flere vil måtte komme. 
Nilsen ser stordriftsfordeler når det gjelder 

innkjøp:
-  Hadde man hatt datakompetanse og 

innkjøpsekspertise i et større regionbiblio-
tek, ville det være interessant å se hvor mye 
lavere pristilbud vi ville få fra systemleve-
randørene.

Ut med reolene, inn med aktivitet 
- Du skisserer på den ene siden at bibliote-
kene skal ha små leveringssteder i nærbu-
tikken, og på den andre siden noen store 
regionbibliotek, som nærmest er som kon-
tor å regne. Hva med de fysiske bibliotekene, 
hvilke muligheter ser du for dem? 

- Taiga-tesene ga bibliotekene fem år 
før de stryker med. Jeg tror bibliotekene 
har gode muligheter som møtested. Men 
da nytter det ikke å fylle rommet med 
bokreoler. Da må det foregå annen aktivitet 
der. Det kan være aktiviteter for våre nye 
landsmenn, foredragsvirksomhet, work-
shops, ja, her gjelder det å bruke mer fantasi 
enn jeg kan varte opp med. Jeg tror folk har 
et behov for å gå på biblioteket. 

- Hvordan ville du hatt bibliotekstruk-
turen i Østfold, hvor mange enheter kunne 
dette fylket bære?

- Det er vanskelig å si. Vi har ni polutsalg 
i Østfold, og folk pleier å kunne ta seg til de 
stedene. Kanskje vi kan sammenligne oss 
med dem? Jeg tror bibliotekene har en mi-
sjon i tettstedene, det vil si kommunesentra. 
Men de må gjerne beholde de få filialene 
som er her, jeg skal ikke trå noen på tærne 
ved å si at de bør nedlegges. De ligger i 
folkerike kommuner, som har behov for 
avdelinger utenom hovedbiblioteket. 

Lokal tilknytning
Svein E. Nilsen ser det lokale engasjementet 
og den lokale tilknytningen som viktig, og 
nevner Anders Ericsons ”Biblioteket tar 
saka”, om Rygge sivile flyplass, som et godt 

eksempel. 
- Det er en type oppgave som du trenger 

en storkonsolidert enhet for kunne å gjen-
nomføre på flere saker. Da kan du ha et par 
journalister som overvåker og trekker fram 
slike aktuelle saker på bibliotekets nettsider. 
Et lite bibliotek har ingen mulighet for å 
greie det. 

Svein E. Nilsen er redd for at det som i 
bibliotekutredninga blir kalt konsolidering 
ender opp som noen små samarbeidstiltak, 
mens stillinger og kompetanse fortsatt 
spres tynt utover som i dag. 

- Hva må gjøres for å få i gang en utvik-
ling slik du ønsker? 

Slutt med småklattene
- Det jeg peker på, er at det trengs en total 
omorganisering av hva det vil si å drive 
bibliotek på den mest rasjonelle og beste 
måten. Vi må begynne med å ønske en slik 
endring selv. Så må sentrale myndigheter gi 
noen muligheter. Det har de vært lite flinke 
til. De burde gi noen få aktører et par mil-
lioner for skikkelig å få prøvd ut en ordning, 
og slutte med disse småklattene hit og dit. 
Mange av disse småprosjektene er egentlig 
bare tiltak som alle ser vil dø ut når prosjek-
tet er over. Gi heller et solid tilskudd til, ja 
– Hordaland for eksempel, hvor de kunne 
gjennomprøvd visse ønskede modeller, med 
en skikkelig evaluering etterpå. Så vet vi om 
det er noe å satse på for andre. 

Men Svein E. Nilsen er ikke optimist. 
- Det er ikke noe som tyder på at dette 

vil skje. Da måtte eventuelt noen på den 
politiske arena løfte det opp. Så ønsker 
kanskje noen at også dette blir utredet, vi 
får et nytt dokument på x antall sider som 
legges bort, og alt fortsetter som før, sier 
fylkesbiblioteksjefen beskt. Han har vært i 
bransjen noen tiår. Han har sett det før.  •

- Det aller beste hadde 
vært om bibliotekvese-
net kunne fungere helt 
utenom grenser, at det 
var en region som drev 
bibliotek, hevder Svein 
E. Nilsen. 
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Møtet vil finne sted torsdag 23. august kl. 19.00 
i BFs lokaler i Lakkegata 21

Vi får besøk av leder i Bibliotekarforbundet, 
Monica Deildok

Hold av dagen allerede nå!

Innkalling til medlemsmøte
BF ved Kultur- og idrettsetaten 
i Oslo kommune (BF-KIE)

Vi minner 
om BFs 

nye 
telefon-
nummer:

48 02 09 00

NAVOs generalforsamling besluttet 6. juni 
at Arbeidsgiverforeningen NAVO skifter 
navn til Arbeidsgiverforeningen Spekter. 
– Målet med navneskiftet er å få et navn 
som viser bredden blant medlemmene og 
gir virksomheten en tydeligere profil i for-
hold til å beskrive både våre medlemmer 
og våre arbeidsmetoder, sier administre-
rende direktør Lars Haukaas.

Da NAVO ble stiftet i 1993 var navnet 
”Norges Arbeidsgiverforeningen for virk-
somheter med offentlig tilknytning”. I dag 
viser medlemsbedriftene et langt større 
mangfold av eierskap, og mange med ikke-
offentlig eierskap.

– Vår ambisjon er nå å vokse videre og 
vinne nye medlemmer gjennom vår profil 
og våre fortrinn. Spekter tilbyr medlem-
skap på tvers av tradisjonelle bransjer og 
næringer. Vi setter den enkelte virksom-
hets behov i høysetet og tilbyr skredder-
søm, sier Lars Haukaas.

– Vi mener at navnet Arbeidsgiver-
foreningen Spekter passer oss utmerket 
og at det på f lere måter beskriver vår 
virksomhet på en mer offensiv og presis 
måte. Spekter viser tydelig at vi er til for 
et bredt spekter av virksomheter uav-
hengig av dagens bransjetenkning, og at 
medlemmene kan kreve og forvente at 
vi leverer spesialtilpassede løsninger. På 
denne måten forklarer Spekter hvem vi er 
til for, og at vi representerer et alternativ, 
sier Haukaas.

Navneskiftet har allerede trådt i kraft, 
men all kontaktinformasjon er inntil vi-
dere som tidligere. I en overgangsperiode 
vil elektroniske adresser være som før. 

Spekter arbeider med nye nettsider og 

NAVO skifter navn
vil skifte elektroniske adresser når arbei-
det er utført, heter det i en pressemelding 
fra arbeidsgiverforeninga. Da Biblioteka-
ren gikk i trykken i månedsskiftet juni/juli, 
var www.spekter.no fremdeles nettstedet 
for ”ein fylkeskommunal medieverkstad 
for unge film- og medieentusiastar i 
Oppland”. •

Fakta :
Arbeidsgiverforeningen NAVO 
ble stiftet i 1993 som en bransjeu-
avhengig arbeidsgiverforening.
Skiftet navn til Arbeidsgiverfore-
ningen Spekter 6. juni 2007.
Organiserer 187 virksomheter 
med rundt 170 000 ansatte.
Er Norges tredje største arbeids-
giverforening.
Har alle statlige helseforetak i 
Norge med rundt 100 000 an-
satte. 
Står sterkt også innenfor trans-
port/logistikk med ca. 40 000 
ansatte, og kultur/IKT/forskning 
med ca. 30 000 ansatte. 
Spekters forhandlingsmodell 
legger vekt på at lønnsdannelsen 
og tariffavtalene i størst mulig 
grad skal knyttes til den enkelte 
virksomhet. 















YS-leder 
urolig for renta
Norges bank satte 27. juni opp styrings-
renta med 0,25 %  til 4,50%. YS-leder Tore 
Eugen Kvalheim er ikke overrasket over 
økningen, men er redd for den uro den 
stadige renteoppgangen kan skape hos 
mange av YS sine medlemmer.

- Mange medlemmer har tatt relativt 
lang utdannelse og er tross gode tider i en 
økonomisk situasjon uten de store økono-
miske marginene. Stadige renteøkninger 
skaper uro, ikke minst for barnefamilier 
som skal betjene både huslån og studi-
elån. Det er også uheldig for arbeidsgiver 
dersom ansatte stadig bekymrer seg for 
egen økonomi. En slik uro fremmer ikke 
effektivitet og trivsel, mener YS-lederen.

Tore Eugen Kvalheim ser faren i at 
årets lønnsoppgjør forsvinner i en ren-
teutvikling som rammer vanlige lønns-
takerne med lånebyrde langt sterkere 
enn den rammer de pengesterke. Dette 
er ikke minst uheldig foran neste års ho-
vedoppgjør.

- Faren for sterkere lønnsvekst frem-
over er stor som følge av mangel på 
arbeidskraft i de fleste bransjer. Dette 
kan igjen presse renten oppover, noe som 
ytterligere kan forsterke denne negative 
utviklingen, sier Kvalheim.

YS mener for øvrig at låneinstitusjo-
nene bør vise tilbakeholdenhet og be-
grense for eksempel tilbud om at boligen 
finansieres 100% og endatil utover dette.

- Vår frykt er at mange låntakere, særlig 
familier som etablerer seg for første gang, 
kan gå på en smell når rentehverdagen og 
boligutgiftene nå melder seg for alvor, sier 
YS-leder Tore Eugen Kvalheim. •



8 | Bibliotekaren 7/2007

Kick-off landet rundt
BF-ledelsen har lett 

etter et bedre uttrykk. 
Kick-off låter som en 

hype fra næringslivet. 
Det norske ”avspark” 

blir likevel ikke helt det 
samme. Uansett dreier 

det seg om BF-ledelsens 
orienteringsmøter før de 

lokale forhandlingene.

Det hele startet under BFs landsstyre-
møte 20. november i fjor. I debatten etter 
forbundslederens beretning, poengterte 
Marit Andersen Somby fra Troms BF 
nytten av å få skolering rett oppunder de 
lokale forhandlingene:

– Drøftingsmøter kommer ofte som 
julekvelden på kjerringa for mange tillits-
valgte. Det kan være vanskelig å få tenkt 
gjennom problemstillinger på forhånd, og 
dermed kan man risikere å ikke ha noe å 
si. Tankene kommer etterpå, og da er det 
for sent. Vi kunne ønsket oss en runde 
med regionale kick-off –arrangement før 
de lokale forhandlingene setter i gang, 
kanskje rett før sommeren. Epost fra BF 
sentralt kan være nyttig, men vi trenger 
å møtes, og det bør vi gjøre i eget fylke. 
Hvis tillitsvalgte må reise til Oslo, kan 
det regnes som litt skummelt. Da kan de 
risikere å ble regnet som ”Forhandlere” 
etterpå, med oppgaver ut over eget verv 

som tillitsvalgt, sa Somby.
Og forslaget hennes falt i god jord hos 

landsstyrets medlemmer, og i forbunds-
styret. Det ble raskt klart at dette måtte 
forsøkes etter årets mellomoppgjør. Planer 
ble lagt for en runde til alle fylkeslag så 
snart forhandlingene var i havn. 

Kort tid å gjøre det på
Men det var skjær i sjøen. For ingen kunne 
vite om årets oppgjør skulle gå til megling 
eller ikke. Kommer oppgjørene i mål etter 
forhandlinger, uten hjelp av meglingsin-
stituttet, er det hele over natta til 1. mai. 
Dersom det blir brudd i forhandlingene og 
oppgjørene går til megling, går det om lag 
en måned lenger før resultatet er klart. Og 
dersom selv ikke megling fører fram, og 
det blir streik, ja da er det umulig å forutsi 
tidsperspektivet. 

Det problematiske med det hele, er at 
mange arbeidsgivere setter i gang proses-

TEKST & FOTO • Erling Bergan
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sen med lokale forhandlinger svært tidlig, 
nesten umiddelbart etter at forhandlin-
gene er i mål. Prosessen starter med det 
som i staten heter ”forberedende møte”, i 
kommunene ”drøftingsmøte”, osv. Mange 
premisser blir lagt i disse møtene, og BFs 
tillitsvalgte bør være godt forberedt til 
disse. Men det er altså ofte ikke så mange 
dagene mellom avslutning av det sentrale 
oppgjøret og de første drøftingsmøtene.

BFs sekretariat måtte bare kaste seg ut 
i det, med kjapp fordeling av fylkene mel-
lom de ansatte i sekretariatet, og avtaler 
med fylkeslagsledere så snart oppgjørene 
var i havn. Mellom 29. mai og 19. juni 
skulle det være kick-off fra Vadsø i nord til 
Kristiansand i sør. Monica Deildok, Hanne 
Brunborg og Thor Bjarne Stadshaug delte 
fylkeslagene kollegialt mellom seg, og ut-
arbeidet en stort sett ensartet presentasjon 
til bruk på møtene. Resultatene av årets 
oppgjør skulle forklares, alle tariffområder 
som var representert skulle få sitt, og BFs 
medlemmer og tillitsvalgte som kom på 
kick-off skulle få anledning til å diskutere 
og utveksle erfaringer. Vi besøkte møtene 
i Østfold og i Sogn og Fjordane.

Utendørs i Østfold
Da deltakerne kom til Hamburgerskuret 
i Fredrikstad, der Østfold fylkesbibliotek 
ligger, var det en strålende varm sommer-
dag. Et lyst hode foreslo å flytte møtet ut i 
parken, bord og stoler ble båret ut, og der-
med hadde BF sitt første utendørs møte, 
under trekronene i parken bak Fredrikstad 
bibliotek. En utfordring for foredragshol-
der Monica Deildok, som hadde planlagt 
et powerpoint-opplegg. Med papir-kopier 
gikk det bra. Og makan til flott ramme 
rundt et møte skal du leite lenge etter!

Forbundslederen begynner med å gå 
gjennom en del sentrale begrep i tariff-
avtalene og forhandlingsverden for de sju 
deltakerne. Hun tar deretter en gjennom-
gang av årets resultat i stat og kommune, 
ispedd noen poeng om ansiennitet. Og 
dermed er deltakerne i gang med å kom-
mentere, bringe inn erfaringer og syns-
punkter. I kommunene Rygge og Halden 
har de nå fått en ordning med at seniorer 
får 100 % lønn for 80 % jobb, blir de for-
talt. Og hvilke konsekvenser får det for de 
yngre på arbeidsplassen når flere seniorer 
får redusert arbeidstid? Vil biblioteket få 
lønnsmidler til å erstatte den reduserte 
arbeidskapasiteten som ordninga gir? Mo-
nica noterer og alle skjønner at dette må 
de være oppmerksomme på, om – eller når 
- når situasjonen oppstår hos dem. 

Så kommer diskusjonen om vitsen 
med å være i kapittel 5, i den kommunale 
tariffavtalen. Det er mange som opplever 
at lønnsforskjeller presses sammen, at stil-
lingene i kapittel 5 ikke holder tritt med 
hevingen av minstelønna i kapittel 4. – Vi 

sliter med dette rundt omkring. Men det 
kan også sees positivt. Sammenligninga 
gir mulighet til å argumentere for stillin-
genes innhold i de lokale forhandlingene, 
påpeker forbundslederen. 

Noen forteller at de lokale forhandlin-
gene er rett rundt hjørnet, noen har ikke 
hørt noe fra arbeidsgiver ennå. Monica 
Deildok kan fortelle at BF har innklagd 
én kommune for å ha startet lokale for-
handlinger uten drøftingsmøte først. Det 
er brudd på inngåtte avtaler, og det kan 
ikke forbundet godta. 

Stat og kommune
Deltakerne noterer seg informasjon og 
erfaringer etter hvert som de slynges over 
bordet. Forskjellene mellom minstelønna 
i stat og kommune blir kommentert, 
spesielt for de med en del års ansiennitet 
har staten blitt hengende farlig etter kom-
munesektoren. – Dette må brukes både 
i lokale forhandlinger, ved utlysning av 
stillinger og når lønnsplassering av nytil-
satte skal diskuteres, sier Monica Deildok. 
Deltakerne supplerer med at stillings-
struktur og reell lønn gjør at forholdet 
stat-kommune nok er noe annerledes i 
dette fylket. 

- Dette er veldig lærerikt, sier Trine 
Karlsen. Hun er en av hovedbiblioteka-
rene ved Høgskolen i Østfold, der hun 
har jobbet i fire år. – Jeg har bakgrunn 
fra det private næringsliv før jeg tok bibli-
otekarutdanning, og må innrømme at jeg 
har visst lite om forhandlingsprosesser. 
Dette er en annen måte å tenke på når lønn 
skal fastsettes. Før har vi hatt andre som 
tok vare på oss, nå skjønner jeg at vi selv 
vil delta mer i prosessen. Da er det nyttig 
med denne gjennomgangen. Monica har 
satt oss inn i begrepene og gått gjennom 
detaljene i årets oppgjør. 

- Hva synes du om at dette møtet er for 
alle tariffområder på en gang?

- Det er bra, for vi er jo kollegaer. Vi 
bør ha noenlunde like lønnsbetingelser, 
og da er det nyttig å snakke sammen, sier 
Trine Karlsen. Hun sitter i styret for BFs 
fylkeslag i Østfold, og presiserer at det er 
Grete Gluppe som er BFs tillitsvalgte ved 
Høgskolen i Østfold. 

Jorunn Klock Høy er bibliotekar ved 
Kirkeparken videregående skole i Moss. 

Østfold BF holdt sitt kick-off 
før årets lokale forhandlinger 
i parken ved Fredrikstad bibli-
otek. Ivrige aktører, fra top-
pen: Jorunn Klock Høy, Trine 
T. Karlsen, Monica Deildok og 
Anne Woje.
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Hun var også fornøyd med kick-off i Øst-
fold: - Både gjennomgangen til Monica 
og det å utveksle erfaringer med andre, 
gjør oss tryggere når vi nå skal i gang med 
lokale forhandlinger til høsten.

 - Lærte du noe nytt?
- Ja, jeg er ganske ny i ”gamet”, så 

dette er lærerikt. Deltakerne kom med 
konkrete eksempler og Monica kom med 
regneeksempler. Her er det ting som 
kan brukes. Strategien som tillitsvalgte i 
Sarpsborg brukte, var interessant. Og så 
liker jeg å kunne ha med meg kopi av po-
werpoint-presentasjonen hjem, så jeg kan 
se gjennom dette og bruke det seinere, sier 
Jorunn, som er styremedlem for BF-klub-
ben i Østfold fylkeskommune. 

Thor Bjarne i Sogn og Fjordane
Sola skinte like fint da BFs rådgiver Thor 
Bjarne Stadshaug ankom vakre Førde i 
Sogn og Fjordane 19. juni. Deltakerne får 
en dose tariff-uttrykk og en dose forhand-
lingsresultat fra årets oppgjør. Også her får 
deltakerne kopi av powerpoint-presenta-
sjonen til å notere på, sammen med det nye 
YS-heftet ”Ord og uttrykk i arbeidslivet”. 
Spørsmål og lokale eksempler flerre seg 
mellom Thor Bjarnes presentasjon. 

- Husk å kreve at de lokale tilleggene 
skal flyte oppå de sentrale tilleggene. Det 
er bittert når et tillegg man har kjempet 
fram i én runde, blir spist opp og forsvin-
ner når det kommer sentrale tillegg i 
neste oppgjør, påpeker han overfor de sju 
deltakerne. 

- Dere bør bli fortrolig med begrepene 
i tarifforhandlinger. Det er lurt å ha dem 
inne, og møte arbeidsgiver med samme 

språk som de bruker, legger han til. 
Men de tillitsvalgte i Sogn og Fjor-

dane kommer også med eksempler på 
uryddige arbeidsgivere. En kommune 
innkalte til drøftingsmøte, som viste seg 
å være forhandlinger i samme slengen. 
Rådmannen ga de tillitsvalgte refs for ikke 
å ha levert krav, for at de ikke hadde gjort 
jobben sin. 

Thor Bjarne minner om bestemmel-
sene i den kommunale tariffavtalen, der 
arbeidsgiver er pålagt å lever tallmateriale 
om lønnsnivå og lønnsutvikling for de 
ansatte. – Dette gjør det mulig for dere å 
regne hva dere skal ha pro rata, sier han. 

Også i Sogn og Fjordane kommer 
deltakerne fra statlige virksomheter, kom-
muner og fylkeskommunen. Miksen ser ut 
til å gjøre deltakerne godt. 

Kommet for å bli?
Sjelden har et ”benkeforslag” i BF fått så 
store konsekvenser så raskt, som Marit 
Andersen Sombys idé om kick-off. Så er 
spørsmålet om disse arrangementene 
svarte til forventningene? Det må vi nok 
vente til forbundsstyret har fått oppsum-
mert det hele en gang etter sommeren. 
Men inntrykkene vi har fra Østfold og 
Sogn og Fjordane tyder på at dette er liv 
laga. 

At kick-off er åpent for lokale til-
litsvalgte, så vel som for medlemmer av 
fylkeslagenes styrer, og sågar ”vanlige” 
medlemmer, virker som et klokt trekk. 
For verv som tillitsvalgt går jo på omgang, 
og en som ikke er tillitsvalgt i dag, er det 
kanskje i morgen. 

At det er et felles planlagt opplegg som 

BF-sekretariatet tar landet rundt, virker 
også rasjonelt og fornuftig. 

At kick-off kommer snarest mulig etter 
det sentrale oppgjøret er ferdig, ser ut til å 
være svært viktig. Her ligger det åpenbart 
en utfordring. For årets runde kunne – for 
de tillitsvalgte sin del – gjerne kommet 
tidligere. Noen drøftingsmøter og lokale 
forhandlinger var allerede i gang, eller i 
emning, da kick-offene gikk sin runde. 
Neste år blir det ikke lettere, når det er 
hovedoppgjør og større sjanse for både 
megling og konflikt enn det var i år. Kan-
skje det går an, tidligere på våren, å lage 
alternative avtaler med hvert fylke, både 
for en situasjon med forhandlingsløsning 
og for en situasjon med meglingsløsning? 
Da gjenstår bare et opplegg for kick-off 
etter eventuell konflikt…

Så var det dette med navnet da. Kick-
off var greitt nok som betegnelse på denne 
runden i år. Neste år må vi komme opp 
med noe bedre. Noen som har et godt 
forslag?  •

 Thor Bjarne Stadshaug fra BFs 
sekretariat orienterte medlemmer 
og tillitsvalgte i Sogn og Fjordane 
BF om årets tariffoppgjør og forbe-
redte dem på lokale forhandlinger. 
Og deltakerne på kick-off kvitterte 
med å dele sine egne erfaringer. 
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Fra:  bf@bibforb.no

Når det gjelder rett til fri for å amme 
sitt barn er denne retten forankret i 
arbeidsmiljøloven, og gjelder dermed 
for alle – uavhengig av om du arbeider 
i kommunen, staten eller privat sektor. 
Arbeidsmiljøloven sier: 

§ 12-8: Ammefri
Kvinne som ammer sitt barn har rett 
på fri i den tiden hun ammer. Dette 
kan tas ut som minst ½ time to ganger 
pr dag, eller som redusert arbeidstid 
med inntil 1 time pr. dag.

I de enkelte tariffområder kan denne 
retten være utvidet tidsmessig. For ek-
sempel heter det i hovedtariffavtalen 
for kommunesektoren (som gjelder for 
folke-, skole og fylkesbibliotek) :

8.3.4: 
Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 
2 timer pr arbeidsdag for å amme 
sitt barn.

Videre heter det i den statlige 
hovedtariffavtalen, som gjelder for 
høgskole- og universitetsbibliotek, samt 
statlige fag- og forskningsbiblioteker: 

§ 19.4: 
En arbeidstaker som arbeider hel ar-
beidsdag og som ammer sitt barn har 
rett til tjenestefri med full lønn […] 
i inntil to timer pr dag. En arbeids-
taker som arbeider mellom 2/3 og 
hel dag og som ammer sitt barn har 
rett til tjenestefri med full lønn […] i 
inntil en time pr dag. Arbeidstakere 
som arbeider mindre enn 2/3 dag 
og som ammer sitt barn, har rett til 
tjenestefri uten lønn etter reglene i 
arbeidsmiljøloven § 12-8.

Dette betyr at du har rett på am-
mefri som hjemlet i Arbeidsmiljøloven 

Til:  bf@bibforb.no
Emne: Rettigheter som 
 småbarnsmor

Jeg avslutter bibliotekarutdanninga 
mi nå i sommer og skal ut i arbeids-
livet. Jeg har to barn, yngstemann er 

BF-sekretariatet svarer

9 måneder. Så er jeg usikker på om jeg 
har rett på redusert stilling i en pe-
riode, selv om jeg ikke har opptjent rett 
til fødselspenger. Dersom jeg får hel 
stilling, kan jeg da for eksempel jobbe 
80 %? Og hvordan fungerer ordningen 
med ammefri?

UANSETT hvor du får jobb. Arbeidsmil-
jøloven gjelder for alle. Imidlertid kan 
hovedtariffavtalen i det tariffområdet 
hvor du får jobb, inneholde bestem-
melser om amming som er bedre enn i 
arbeidsmiljøloven. 

Dersom du trenger hjelp med å finne 
ut hvilke bestemmelse som gjelder for 
det tariffområdet du får jobb i, ta kontakt 
med BFs sekretariat igjen. 

Når det gjelder retten til redusert 
stilling, er denne hjemlet i arbeidsmil-
jøloven:

§10-2 (4) 
Arbeidstaker som av helsemessige, 
sosiale eller andre vektige velferds-
grunner har behov for å få redusert sin 
arbeidstid, har rett til dette dersom 
arbeidstidsreduksjonen kan gjen-
nomføres uten vesentlig ulempe for 
virksomheten. […]

Det skal mye til for at arbeidsgiver 
kan påberope seg vesentlig hinder i 
denne sammenhengen. BF har hjulpet 
flere av våre medlemmer med arbeids-
tidsreduksjon på grunn av ansvaret for 
små barn, med utgangspunkt i denne 
bestemmelsen. 

Dersom du allerede nå VET at du vil 
trenge redusert arbeidstid, vil jeg råde 
deg til å opplyse om dette under intervju 
dersom du søker en 100% stilling. Det er 
klokt å være åpen om dette på et tidlig 
tidspunkt slik at arbeidsgiver har tid til å 
finne løsninger i forhold til den stillings-
prosenten de vil måtte dekke opp. 

Ta kontakt med Bibliotekarforbun-
det igjen, dersom du har behov for yt-
terligere bistand i forhold til disse eller 
andre spørsmål.

Lykke til med jobbsøkning!

Med vennlig hilsen
Monica Deildok

Forbundsleder 
Bibliotekarforbundet

YS: 
Nå virker IA 
på alle fronter
Sykefraværet går ned, flere med nedsatt 
arbeidsevne kommer i arbeid og vi har 
lykkes i å snu trenden med at folk pensjo-
nerer seg stadig tidligere. - Dette harmo-
nerer med alle tre delmålene i avtalen om 
et inkluderende arbeidsliv (IA) og er søt 
musikk for oss som hele tiden har trodd 
på denne avtalen: For første gang virker 
IA på alle fronter, fastslår YS-leder Tore 
Eugen Kvalheim.

- At det egenmeldte sykefraværet 
øker litt kolliderer ikke med intensjonene 
bak et inkluderende arbeidsliv fordi det 
legemeldte fraværet går ned i større grad. 
Det legemeldte fraværet gikk ned fra 6,2 
til 6,0 i første kvartal 2007, sammenliknet 
med første kvartal 2006, påpeker han.

- Det gjør godt å lese at sykefraværet 
i 1. kvartal 2007 var 3,5 prosent lavere 
enn i 1. kvartal 2001, året da avtalen om 
et inkluderende arbeidsliv ble signert av 
partene og myndighetene, sier han. Det 
er også verdt å merke seg at langt flere fra 
”gråsonen” nå deltar aktivt i arbeidslivet, 
ledigheten har faktisk gått ned med to 
prosentpoeng siden 2001, understreker 
han. 

- Dessuten forteller friske tall fra 
NAV at andel yrkeshemmede som kom-
mer i jobb er på 46% så langt i år, det er en 
økning på tre prosentpoeng i forhold til i 
fjor. I tillegg kan Senter for seniorpolitikk 
berette at dagens mannlige 50-åringer 
forventes å pensjonere seg nesten fem 
måneder senere enn det man beregnet 
for dem som var 50 for to år siden. Da-
gens yrkesaktive 50-åringer kan regne 
med å bli pensjonister først når de er 64, 
påpeker han. •

Aksjon med logo
Fra nå av vil SkolebibliotekLøftet bli gjen-
kjennbar på trykk, på nett eller ellers der 
den markerer seg. Aksjonen har fått egen 
logo, laget av skoleelev David Moen Røe 
fra Tolga. Dette er resultat av en konkur-
ranse blant 14-18-åringer. •
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Vi har allerede begynt å se de første teg-
nene til at de statlige bibliotekene taper 
i konkurransen om arbeidskraften med 
kommunale folke- og fylkesbibliotek, 
fordi disse kan tilby en bedre lønn og 
også bedre utsikter til lønnsutvikling 
over tid.

I de to sektorenes hovedtariffavtaler 
går det tydelig fram at lønnsutsiktene 
i folke-, fylkes- og skolebibliotekene i 
kommunal sektor er betydelig bedre for 
bibliotekarer enn for bibliotekarer i de 
statlige fagbibliotekene, universitets- og 
høgskolebibliotek. Dette er en utvikling 
som vi har sett og fryktet i flere år, og som 
nå er helt tydelig. Etter årets mellomopp-
gjør er det en realitet at begynnerlønn 
(absolutt minstelønn) for bibliotekarer 
med 0 års ansiennitet i KS nå er på 700 kr 
mer i årslønn enn begynnerlønn (absolutt 
minstelønn) for bibliotekarer med 0 års 
ansiennitet i staten. Dette er ikke drama-
tisk. Dramatisk blir det derimot når man 
ser på 10 års ansienniteten. Der er det nå 
en differanse på 14.900 kr. i årslønn mel-
lom den tariffestede minstelønna i KS og 
stat, i KS’ favør.

Etter hvert som de opparbeider seg 
ansiennitet taper altså bibliotekarer i de 
statlige fag- og forskningsbibliotekene 
mer og mer i lønnsutvikling i forhold til 
sine kolleger i de kommunale og fylkes-
kommunale folke-, fylkes og skolebiblio-
tekene.

Når en når 10 års ansiennitet taper 
man over 1000 kroner i måneden!

Det må sies at det selvsagt er full 
anledning til å plassere bibliotekarer 
høyere enn minstelønnsinnplasseringene 
(minstelønnsinnplasseringene er minste-
lønnstabellen i KS’ kapittel 4 for kommu-
nesektoren og i innplasseringsalternativ 1 
i lønnsramme 08 for staten). Dette gjøres 
heldigvis av mange arbeidsgivere, og ikke 
minst har flere bibliotekarer blitt flinke 
til å kreve lønn ved ansettelse. Derfor er 
ikke virkeligheten så dyster som det kan 

Staten taper mot kommunene

TEKST • BFs tariffutvalg 
  i statlig sektor

Artikkelen tar utgangspunkt i forholdet mellom grunnkodene for 
bibliotekarer i staten og i kommunesektoren, henholdsvis SK 1410 
Bibliotekar (staten) og bibliotekar-koden 7026 (kommunesektoren).

se ut ved et blikk i hovedtariffavtalene. 
Men, man skal være klar over at hoved-
tariffavtalens minstelønnsbestemmelser 
gir viktige signaler til arbeidssøkere og 
arbeidsgivere om lønnsnivå. Hovedta-
riffavtalene er og skal være en god, seriøs 
og riktig rettesnor, også når det gjelder 
lønn – og ikke minst når det gjelder 
lønn. Derfor er det et betydelig problem 
at ulikheten i avlønnig i kommunene og 
i staten er så stor som den nå er på 10 års 
ansiennitet for bibliotekarer.

I Bibliotekarforbundet ser vi at dette 
i enkelte sammenhenger virker avskrek-
kende på potensielle søkere til fagbiblio-
teksektoren, vi ser dessuten at noen av 
bibliotekarene i denne sektoren er i ferd 
med å søke seg vekk. I dagens arbeids-
marked kan en slik situasjon fort føre til 
rekrutteringsproblemer. 

Dette er en realitet lokale arbeidsgi-
vere i fagbiblioteksektoren nok ikke har 
tatt innover seg i fullt monn ennå. Det 
er derfor viktig at Bibliotekarforbundets 
tillitsvalgte og medlemmer i fag- og fors-
kningsbibliotekene i staten gjør oppmerk-
som på problemstillingen i forbindelse 
med utlysning av stillinger og ikke minst 
når lønnsplassering av nytilsatte skal 
diskuteres. Det er selvsagt også viktig ved 
lokale forhandlinger å gjøre oppmerksom 

på det faktum at dersom lokale arbeids-
givere ikke evner å løfte bibliotekarenes 
lønn over den tarifferte minstelønna, vil 
man tape i kampen om kompetansen i 
forhold til den kommunale sektoren.

Dette er en av de største utfordrin-
gene Bibliotekarforbundet står overfor 
hva angår lønn i statlig tariffområde nå, 
og det er noe BFs tariffutvalg i statlig 
sektor vil arbeide med fram mot hoved-
tariffoppgjøret i 2008 med tanke på å 
få til en utjevning av forholdet mellom 
bibliotekaravlønning i stat og kommune. 
I mellomtiden er det viktig å få statlige 
arbeidsgivere til å innplassere 1410 biblio-
tekarer i høyere lønnsrammealternativ 
enn 1. Og det må fremforhandles lokale 
tillegg som sikrer de statlige biblioteka-
rene en lønnsutvikling i rimelig samsvar 
med kollegene i kommunesektoren. Helt 
konkret betyr dette at statlige bibliote-
karer i SK 1410 må innplasseres i mini-
mum lønnsrammealternativ 4, som gir 
lønnstrinn 42 (trinn 42 = 320.500) etter 
10 års ansiennitet for å være på linje med 
bibliotekarene i SK 7026 i KS-sektoren 
som har en tariff-festet minstelønn på 
320.400 ved 10 års ansiennitet. •

BFs tariffutvalg for statlig tariffområde er i gang med arbeidet. Fra venstre Grete Gluppe, Knut Alstad, Kristin 
Østerholt, Mona Magnussen og Monica Deildok, som leder utvalget. (Foto: Erling Bergan)

Kampen om beste minstelønn for bibliotekarer:
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Arbeidsmiljødagene 2007 samlet godt 
over 350 deltakere på Stjørdal i slutten av 
mai. Arrangør var Arbeidsmiljøsenteret, 
en organisasjon som jobber med opplæ-
ring og rådgivningstjenester innenfor 
arbeidsmiljø, sikkerhet og risiko. Konfe-
ransen satte søkelyset på utviklingstrekk 
og aktuelle temaer i norsk arbeidsliv, 
som 6 timers dagen, etikk og ledelse, 
kontroll og overvåkning, medvirkning i 
arbeidslivet, dilemmaer i varslerrollen, 
angst i organisasjoner.

Arbeidsmiljøsenterets Nina C. Berg 
sto for et av de mest interessante inn-
leggene, med tittel Medbestemmelse i 
arbeidslivet – virker den norske model-
len? Berg definerer medbestemmelse 
som  den evnen en ansatt har til å påvirke 

Virker den norske modellen? 

Utviklingstrekk i norsk arbeidsliv
avgjørelser som er av betydning for egen ar-
beidssituasjon og egen handlefrihet: 

lønns- og arbeidsvilkår
virksomhetens strategiske beslutnin-
ger
mulighet til selv å bestemme over plan-
legging og utføring av arbeidet

I den norske modellen er de to sentrale 
drivkreftene for medbestemmelse i arbeids-
livet  demokratisering og økt produktivitet. 
Medbestemmelse er en legitim og nødvendig 
demokratisk rettighet og en forutsetning for 
vekst, velstand og likere fordeling i samfun-
net. Dessuten er medbestemmelse nødvendig 
for å skape effektiv og omstillingsdyktig pro-
duksjon, og et forutsigbart  og utviklingsori-
entert arbeidsliv. 

Hva ligger i den norske modellen?
Modellen bygger på forpliktende samarbeid 
mellom tre parter: arbeidsgiverne, arbeids-
takerne og myndighetene. Samarbeidet skjer 
på alle nivåer i arbeidslivet: nasjonalt nivå, 
bransje-/profesjonsnivå og i den enkelte 
virksomhet. Spesielt det siste skiller de norske 
eller nordiske arbeidslivsrelasjonene fra re-
sten av verden; at vi har et så sterkt forankret 
samarbeid på lokalt plan. Mange av de store 
reformene i arbeidslivet har da også vært inn-
gått som frivillige avtaler mellom partene før 
de har blitt nedfelt i nasjonalt lovverk. 

Det er flere medbestemmelsesordninger 
i virksomhetene, regulert av Hovedavtalen, 
Arbeidsmiljøloven og Aksjeloven: 

representativ deltakelse i besluttende og 
samarbeidende organer om lønns- og ar-
beidsvilkår og strategiske beslutninger 
(gjennom tillitsvalgte i fagforeninger, 
verneombud eller ansattrepresentasjon 
i virksomhetens styre)
mer direkte medbestemmelse der en 
som ansatt involveres  i avgjørelser som 
har innflytelse på egen jobbsituasjon.










Velferdsstaten 
Den norske velferdsstatmodellen er ulø-
selig knyttet til bedriftsdemokratiet, som 
var tema for en stor og levende debatt i 
arbeidslivet fram mot 1970-tallet. Årene 
1945-1975 var preget av optimisme. ”Vi 
bygger landet og det gode samfunn”. På 
1980- og 1990-tallet rådet dommedags-
profetiene. ”Velferdsstaten utkonkurreres 
av markedsliberalismen og er dømt til å 
kollapse under tyngden av en stadig vok-
sende offentlig sektor”. 

Så snudden trenden. Fra 2002 heter det 
”look to the North” - mønstersamfunnet 
der folk er rike og like. I dag scorer de 
nordiske landene svært høyt både på sam-
menligninger om konkurransekraft og 
økonomisk vekst og på alle internasjonale 
levekårs-, velferds og utviklingsindekser.  
Suksessen forklares bl.a. med den nor-
ske arbeidslivsmodellen. Selvfølgelig er 
det andre faktorer som forklarer hvorfor 
utviklingen snudde, som global opptur, 
oljen, solidariske lønnsoppgjør, handlings-
regelen, omstillingsdyktige virksomheter 
og arbeidstakere, høyt utdanningsnivå, 
lite korrupsjon osv. 

Men at treparts-samarbeidet  på alle 
nivåer har vært avgjørende, er det liten 
tvil om. Norske arbeidslivstradisjoner, 
kjennetegnet av forpliktende samarbeid, 
lederstil preget av langvarig nærkontakt 
og likehetstenkning og gjensidig dialog 
mellom partene selv under streik og krise, 
har fortsatt sterk gjennomslagskraft. 
Organisasjonsgraden er stabil, faktisk 
litt høyere enn i 1980. I 81 % av norske 
bedrifter med flere enn 10 ansatte prakti-
seres en eller annen form for representativ 
medbestemmelse. Lønn fastsettes fortsatt 
i hovedsak kollektivt. Tariffavtaledek-
ningen er på rundt 70% av alle ansatte i 
Norge; tallet har vært konstant gjennom 
kritiske år.

TEKST  •  Astrid Kilvik
Forbundsstyremedlem
Bibliotekarforbundet
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Gisselfunksjon?
Hvordan er så fagforeningenes innflytelse 
i virksomhetene? Ifølge Nina Berg er den 
stor. Tillitsvalgte er viktige premissleve-
randører for hvordan endringsprosesser 
gjennomføres. Men – innf lytelsen på 
beslutninger er lav, om f.eks. nedleggelser, 
fusjoner, nedbemanning, omstilling av 
produksjon, kompetanseutvikling og skal 
jeg nevne ordet konsolidering? Tillitsvalgte 
fremstår mer som endringsagenter enn som 
interesseforvaltere. 

I en undersøkelse utført av Arbeids-
forskningsinstituttet i 1998 svarer 37 % at 
de hadde bedre mulighet enn tidligere til 
å treffe selvstendige avgjørelser og 25 % sa 
at mulighetene var blitt bedre enn før til å 
bestemme hva slags oppgaver en skal påta 
seg. Maktutredningen fra 2003 konkluderte 
også med at arbeidstakerne opplever å ha 
fått økt sin mulighet til å ta ansvar og inn-
flytelse over egen arbeidssituasjon de siste 
20 årene og at den er økende. 

Innflytelsen på fastlagte rammer og 
tidsfrister som styrer eget arbeid er imid-
lertid stabil. Levekårsundersøkelsen fra 
2003 viser at kunder, klienter og brukere 
styrer arbeidsoppgavene våre i størst grad 
og at tendensen er økende. 47 % får i stor 
grad arbeidet sitt styrt av faste rutiner, 
maskiner, teknisk utstyr. Men kun 12 % er 
misfornøyd med arbeidsmengden, hvilket 
vil si en forbedring, med nedgang på 5 % 
siden 1996. Den positive økningen i ar-
beidstakernes selvbestemmelse må altså 
forstås som større handlingsfrihet innen 
gitte rammer. 

Brutalisering av arbeidslivet?
Markedsliberalistiske krav til høy inntje-
ning har ført til tøffe omstillinger, ufor-
utsigbare arbeidsforhold, økt intensitet og 
tidspress og en oppblomstring av psykoso-
siale problemer de siste åra. Flere blir uføre 
på grunn av psykiske lidelser. Svært mange 
opplever derfor arbeidslivet som mer bru-
talt enn tidligere.  Men i et 35-årsperspektiv 
er arbeidslivet også blitt bedre på en del 
områder, ifølge Berg. Muligheten for å ta 
mer utdannelse er forbedret. Siden 1970 har 

I over 30 år har norske ansatte kunnet 
velge sine egne ansatte til bedriftenes 
styrer. Det fører ofte til at disse repre-
sentantene får to roller: de er tillitsvalgte 
og samtidig medlemmer i bedriftens 
styre. YS har undersøkt om de føler seg 
overkjørt, eller om de blir hørt. 

- Det har skjedd en positiv utvikling i 
styrerommene. Åpenheten er blitt større 
og vi har fått mer demokrati. Ansattere-
presentantene blir lyttet til i sterkere grad 
enn før. Ikke minst har styreleder blitt 
stadig mer positiv til representanten for de 
ansatte, sa YS-leder Tore Eugen Kvalheim 
da YS-rapporten om ansatterepresentanter 
i styrene ble lagt fram under et frokostmøte 
i forskningsstiftelsen Fafo 19. juni.

- En av de store utfordringene ligger 
imidlertid i internasjonaliseringen. Uten-
landske styreledere kjenner ikke de norske 
tradisjonene med nettopp ansatte i styrene. 
Innf lytelsen til ansatterepresentanten 

svekkes da fort. Eller man rett og slett fjerner 
styrene og oppretter for eksempel filialer 
isteden. Dermed fjernes også den formelle 
kanalen mellom de ansatte og eierne, sier Tore 
Eugen Kvalheim.

Ikke siden starten på 1970-tallet ble det 
gjort en tilsvarende undersøkelse. Det er 
derfor svært interessant å få et innblikk i 
hvordan det er å være ansatterepresentant i 
bedriftsstyrer i dag.

- Undersøkelsen er viktig for 
fagbevegelsen. Men den er selv-
sagt også viktig for bedriftene, for 
arbeidstakerne og arbeidsgiverne. 
Gjennom undersøkelsen har YS 
gjort et pionerarbeid for å ta pul-
sen på bedriftsdemokratiet, sier 
YS-lederen.

- Fagbevegelsen har en sterk 
stilling i norsk arbeidsliv. Dette 
har sammenheng med nettopp 
bedriftsdemokratiet og en fler-

YS-lederen:  Representanter for de ansatte blir hørt!
sidig begrunnelse for å være organisert. 
Det er ikke bare tariffspørsmålene, men 
samarbeidet om bedriftsutvikling og 
produktivitet, som teller for folk flest. Det 
er ikke nok bare å ha en god arbeidsplass. 
Uten innflytelse, åpenhet og demokrati, vil 
arbeidslivet stoppe opp. Derfor er det så 
utrolig viktig at både myndigheter, arbeids-
givere og norske eiere engasjerer seg. Dette 
gjelder ikke minst i internasjonaliserings-

prosessen, sier Kvalheim.
Gjennomføringen av under-

søkelsen har vært et løft for YS 
og de syv forbundene som har 
deltatt, KFO, Finansforbundet, 
Negotia, Parat, Stafo, Farmasi-
forbundet og YTF.

- Funnene er interessante, og 
vi ønsker å jobbe videre med dem. 
I hvilken form gjenstår å se, sier 
YS-leder Tore Eugen Kvalheim. •

norske arbeidstakere i gjennomsnitt fått økt 
reallønnen med 69 % og i omtrent samme 
tidsrom er arbeidstiden redusert med 455 
timer på årsbasis. Bildet er med andre ord 
nokså flertydig. 

Oppsummert: den norske arbeids-
livsmodellen holder i det store og hele stand 
i forhold til lønns- og arbeidsvilkår, den gir 
innflytelse på interne prosesser, men altså i 
liten grad på beslutninger om endringer og 
strategiske beslutninger. Men den er unik 
i verden! •

Medbestemmelse er nødvendig for å skape effektivitet og evne til omstilling. Det bidrar også til et forutsig-
bart  og utviklingsorientert arbeidsliv, påpekte Nina C. Berg under årets Arbeidsmiljødager. Her kurses BFs 
tillitsvalgte i arbeidslivets regler for sju år siden. (Foto: Erling Bergan)
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre har satt av inntil kr 10 000 i 
2007 og inntil kr 20 000 i 2008 til stipend for studentmedlemmer 
av BF ved Høgskolen i Oslo og Universitetet i Tromsø. Stipendet 
skal brukes til deltakelse på konferanser og seminar innen biblio-
tekbransjen. Forbundsstyret skal ha kortfattet rapport om hvilket 
utbytte man hadde av deltakelsen. 

Søknad sendes bf@bibforb.no. 
Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. 
Har du spørsmål, ring BFs sekretariat 48 02 09 00.

BF-stipend 
til studentmedlemmer

Bibliotekarforbundet vil nå bidra til 
dette. For selv om utgiftene med å delta 
ikke alltid er så store, kan en konferan-
seavgift alene være ekskluderende for 
en student uten mulighet for dekning 
fra arbeidsgiver. Nå gis noen bibliotek-
studenter hvert år mulighet til å få dette 
dekket av BF.

- Vi vil gjerne se flere bibliotekarstu-
denter på arenaer der deres kommende 
yrkeskollegaer møtes. Det vil være bra 
for både bransjen og for studentene. 
De kan bidra med et friskt blikk og nye 
innfallsvinkler i de små samtalene som 
arrangementene gir rom for i pauser og 
under måltider. Og de kan bli kjent med 
bransjen på en måte som kan fungere 
aktiviserende etter fullførte studier, sier 
forbundsleder Monica Deildok. 

BF har i mange år hatt en stipendord-
ning som alle medlemmer kan søke på. 
Men det kommer ikke mange søknader 
fra studentmedlemmene på disse mid-
lene. Hvordan rette inn et stipend slik 
at studentenes behov kommer i fokus? 
Det var utgangspunktet for en samtale 
BF-lederen hadde med Elise Conradi, 
studentrådsleder ved BIBIN/HiO. Og det 
var hun som kom opp med ideen om en 

Flere studenter på seminar
Hvor ofte ser du bibliotekarstudenter på de mange bibliotekfaglige 
og bibliotekpolitiske konferansene og seminarene som arrangeres? 
Hadde det ikke vært positivt om det var flere?

egen stipendordning for å støtte biblio-
tekarstudenters deltakelse i konferanser 
innen bransjen. 

- En ordning med eget stipend for 
bibliotekarstudenter bør følges opp av 
BF-ledelsen når vi har mulighet for det. 
Dersom noen fra BF-ledelsen deltar på 

TEKST & FOTO • Erling Bergan

samme konferanse eller seminar, må vi 
bidra med informasjon og skape kontakt 
med andre deltakere, lover forbunds-
lederen, som presiserer at ordningen 
gjelder for bibliotekarstudenter både 
ved Høgskolen i Oslo og Universitetet 
i Tromsø. 

Konferanser og seminar kunngjøres 
sjelden lang tid i forveien. Mange spen-
nende arrangement vet man bare om en 
måned etter to før de går av stabelen, og 
da med enda kortere frist til påmelding. 
Utlysing av konferansestipend med faste 
frister blir derfor vanskelig. 

- Forbundsstyret har derfor valgt 
å ha en kontinuerlig utlysing av disse 
stipendmidlene. Det kan søkes når som 
helst. Vi har satt av 10 000 kroner i år og 
20 000 kroner neste år, frister Monica 
Deildok. 

Studenter med tildelt stipend skal 
levere en kortfattet rapport tilbake 
til forbundsstyret om hvilket utbytte 
vedkommende hadde av deltakelsen. 
Søknad sendes til Bibliotekarforbundet 
på epost. Se annonse i dette nummer av 
Bibliotekaren. •

Det var etter forslag fra Elise Conradi, studentrådsleder for bibliotekarutdanninga ved Høgskolen i Oslo, at 
forbundsstyret i BF opprettet eget stipend for bibliotekstudenters deltakelse på konferanser.



 Bibliotekaren 7/2007 | 19

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 finner mer informasjon på 
www.ldo.no

Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Spørsmål:
Jeg satt på pauserommet på jobben 

og pratet med en kollega. Jeg fortalte en 
historie om min lesbiske samboer. En 
annen kollega blandet seg inn i samtalen 
og kom med kommentarer om lesbiske jeg 
opplevde som negative. Etterpå merket 
jeg at jeg ble både lei meg og sint. Hva bør 
jeg gjøre?

Svar fra Beate Gangås, Likestil-
lings- og diskrimineringsombud:

Hvis du føler at kollegaen din kom 
med negative kommentarer mot deg fordi 
du er lesbisk, skjønner jeg at du reagerer. 
Det viktigste er hva du føler, ikke hva 
avsenderen har ment. Trakassering på 
grunn av seksuell orientering er definert 
som diskriminering og er forbudt jamfør 
Arbeidsmiljølovens § 13. 

I Arbeidsmiljølovens § 2-3 står det 
også at den ansatte skal ”sørge for at 
arbeidsgiver eller verneombudet blir un-
derrettet så snart arbeidstaker blir kjent 

med at det forekommer trakassering eller 
diskriminering på arbeidsplassen”.

Jeg vil derfor anbefale deg å snakke 
med lederen eller verneombudet og for-
klare hva som har skjedd. Lederen kan 
kalle dere inn til møte eller på annen 
måte sikre at saken blir tatt opp mellom 
dere som er innblandet. På denne måten 
får dere begge en sjanse til å forklare seg. 
Det er ikke sikkert at kollegaen din forsto 
hvordan hun såret deg eller at hun mente 
det hun sa negativt. Uansett så er det et 
lederansvar å hindre trakassering. Hvis 
du synes det er vanskelig å gjøre dette 

alene, vil jeg anbefale deg å be en kollega 
bli med deg. 

Hvis du trenger råd og hjelp kan du 
kontakte Likestillings- og diskrimine-
ringsombudet. 

Vi kan også behandle din henvendelse 
som klagesak dersom du ønsker. 

Ombudet har tatt init iativ t i l at 
kunnskap om og metoder for å hindre 
diskriminering blir en del av HMS-ar-
beidet i bedriftene. På den måten vil både 
arbeidstaker og arbeidsgiver være bedre 
forberedt på å håndtere slike saker. •

Trakassering?

Mandag 11. juni var en usedvanlig heit 
forsommerdag i Oslo. Forbundsstyret i 
BF var samlet for siste gang før somme-
ren. Varmen får ta sin del av skylda for at 
det ikke ble så mye temperatur i sakene 
som var oppe. Men styret gjorde jobben 
sin og kom gjennom saklista.

Et forslag om eget stipend til støtte 
for studentmedlemmers konferanse-
deltakelse ble vedtatt. Bakgrunnen er 
at bibliotekarstudentene sjelden får 
anledning til å være med på de mange 
bibliotekfaglige og bibliotekpolitiske 
konferansene og seminarene som arran-
geres. Dette er synd, både for bransjen og 
studentene. Stipendet, som det kan søkes 
om kontinuerlig, kan bidra til å rette på 
dette. Styret satte av 10.000 i år og 20.000 

Forbundsstyrets siste møte før sommeren
kroner neste år til dette. 

BFs budsjett for inneværende år ble 
vedtatt på landsmøtet for to år siden, med 
en inntektsramme på ca 4,4 millioner. 
Siden den gang har BF vokst og utviklet 
seg. Regnskapet for i fjor balanserte 
på rundt 5,1 million. Forbundsstyret 
reviderte derfor 2007-budsjettet opp til 
nesten 5 millioner, noe som ikke ble opp-
fattet som spesielt dristig. Det er en rekke 
budsjettposter som er justert opp, ikke 
minst lønninger, kontorutgifter og reiser. 
Men også Bibliotekaren, kursutgifter, 
markedsføring og stipend går opp, mens 
utgiftene til advokat er justert ned. 

Skolebibliotekene sto i fokus på dette 
styremøtet. Den ferske undersøkelsen fra 
Møreforskning ble kommentert og situa-
sjonen i kampanja Skolebibliotekløftet 
ble drøfta. Forbundsstyret så også på de 
taktiske mulighetene som åpnet seg med 

Kunnskapsdepartementets utarbeiding 
av program for skolebibliotek, med opp-
start ved årsskiftet. – Det har vært lagt 
for mye individuelt ansvar på den enkelte 
skolebibliotek, og at vedkommende skal 
overbevise rektor. Det er bedre å jobbe 
strukturelt. Skolebibliotek trenger kom-
petanse, ressurser og legitimitet, ble 
det sagt i debatten, som følges opp av 
forbundsleder Monica Deildok sammen 
med noen av styremedlemmene.

Organiseringen av yrkesetikk-arbei-
det innen vår bransje er det ikke helt 
enighet om mellom organisasjonene. 
Forbundsstyret drøftet BFs videre hånd-
tering. 

På møtet ble det ellers orientert om 
resultatene av mellomoppgjøret i alle 
tariffområder i offentlig sektor. . •

TEKST • Erling Bergan
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Seminaret tok utgangspunkt i utsagnet 
om at bibliotekaren vil bli overflødig i vår 
digitale verd. Dei stilte spørsmål ved om 
det er sanning i utsagnet. Og for oss var 
det akkurat dette agnet som lokka oss til 
København.

Leselyst, læringsbehov og medier
Innleiingsforedraget Fra læselyst til 
fortolkningsbegær - børn, medier og bi-
bliotekarer var ved den nye rektoren på 
skulen,  Lars Qvortrup. Han er opptatt 
av at Danmarks Biblioteksskole skal 
bli ein sentral institusjon i det danske 
kunnskapssamfunnet. I framtida sitt 
barnebibliotek er bøker ikkje lenger det 
primære mediet. Barn si leselyst handlar 
om å avkode teikn for å  finne fram til 
meininga med dei. Teiknlyst kan stimule-
rast av andre teikn enn bokstavar og der-
for er det viktig at barnebiblioteka stiller 
mange forskjellige slags teiknmedier til 

”Den digitale bibliotekar 
– hvad er nu det for en størrelse”? 

TEKST  •  Kari S. Lifjell, Jan Tore Dahl,
    Gjertrud Øvland, Tove Haugen 
    og Mette Rysjedal
    Styret i BF-klubben ved 
    Kultur- og idrettsetaten 
    i Oslo kommune

Det er godt å komme seg litt ut, for å få nye impulsar og innsikt i 
kva som skjer utanfor ditt bibliotek. Styret i Bibliotekarforbundet 
ved Kultur- og idrettsetaten i Oslo kommune hadde lyst til å få litt 
fagleg input. Turen vår gjekk til Købenavn og seminaret Den digitale 
bibliotekar ved Danmarks biblioteksskole. 

rådigheit. Bibliotekarane utfordrast til å 
bli kompetente formidlarar av nye medier, 
for å bygge opp under barns læringsbehov 
og lærelyst.

Bibliotekaren som formidlar
Pernille Drost, leiaren i det danske 
Bibliotekarforbundet, sa i sitt innlegg 
Bibliotekaren som formidler at dess meir 
usynleg og virtuelt biblioteket blir, dess 
meir synlege og tilgjengelege skal biblio-
tekarane vere. Ho meiner at dette er vik-
tig, nettopp for å kunne forklare kvifor vi 
er her og kvifor vi trengst i biblioteket. 

Vi må vere rettleiarar i internet-
tjungelen. Eit eksempel på dette, kan 
vere det norske Biblioteksvar.no eller det 
danske MSN- Need2Know, som også blei 
presentert denne kursdagen. Ein viktig 
måte å vere synleg og tilgjengeleg på er 
å samarbeide med brukarane for å forstå 
kva dei har bruk for. 

Dette var eit viktig punkt i foredraget 
til Drost. Deretter gjekk ho litt bort frå 
det digitale perspektivet og over til for-
midlingsperspektivet, som er like viktig 
sjølv i ei digital verd. Kommunikasjon er 
vesentleg, eit godt digitalt bibliotek krev 
tett samarbeid med brukarane. Formid-
larrolla har endra seg mykje. Drost spør 
om vi forvekslar brukarorientering med 

formidling. For å bli gode formidlarar må 
vi forstå den vi skal formidle vår kunn-
skap til, og i tillegg vere trygg på vår eigen 
kompetanse. Vi må vite kva læringsme-
todar som vert brukt i skulen, sånn at vi 
til kvar ei tid kan møte behovet frå denne 
brukargruppa. Drost etterlyser meir 
pedagogikk og formidling i den danske 
bibliotekarutdanninga. Det hadde vore 
interessant å høyre kva nyutdanna biblio-
tekarar her i landet meiner om den norske 
utdanninga i samband med dette. 

I folkebibliotek må ein arbeide meir 
dialogbasert og tore å bruke meir open 
kommunikasjon, som til dømes bruke 
webkamera når ein chattar. Undervisinga 
skal vere oppsøkande. Ein må prøve ut nye 
måtar å formidle på, og ha litt mindre sik-
ringsnett. Vi må bli betre til å forstå kva 
vi skal gjere saman med brukarane. For 
å bli ein god formidlar er det viktig med 
kompetanseutvikling for heile bibliote-
ket. Utviklingsprosjekt må integrerast i 
heile organisasjonen, fordi eigarskap av 
prosjekta må ligge hos alle. Etterutdan-
ning må også til - vi er et yrke som stadig 
endrar seg og stadig kursing er ein dyd av 
nødvendigheit. 

Ein profesjon i endring
Trine Schreiber sette fokus på at vår pro-
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fesjon er i endring. Hennar før og no-skis-
sering gjekk ut på at der profesjonen før 
sjølv definerte si utdanning, sin kunnskap 
og sine brukarrelasjonar, vert den i dag 
definert i relasjon eller forhandling med 
andre grupper i samfunnet. Biblioteket 
utviklar seg meir og meir etter brukarane 
sine behov og medverknad. 

Schreiber sette også lys på at synet på 
kva kunnskap er har endra seg frå infor-
masjon som bøker og tekstar, via at kunn-
skap er det mennesket lærer av erfaring, 
til det vi dag ser at kunnskap oppstår på 
tvers av fagkulturar, det vi gjerne kallar 
tverrfagleg kunnskap. Dette betyr at vi 
som bibliotekarar også har mykje å lære 
av brukarane våre og samfunnet vi lever 
i, og at vi aldri stoppar å utvikle oss. 

Det har jo vore ei kjend sak lenge at 
biblioteket endrar seg i takt med samfun-
net, om enn kanskje litt i etterkant av 
samfunnet. I 1980-åra var bibliotekarane 
i ei form for monopolstilling i høve til 
brukarane. Vi oppbevarte bøker og annan 
informasjon innanfor biblioteka sine 
fire veggar og  brukarane våre var heilt 
avhengige av vår hjelp for å få tak i det 
materialet dei trengde. Internett kom med 
sine søkemotorar og dette monopolet 
forsvann. Vi er i større grad enn før blitt 
pedagogar og tilretteleggarar. 

Schreiber meiner det er ein tendens 
at bibliotekarane si oppgåve ikkje nød-
vendigvis er å finne infomasjonen til 
brukarane, men hjelpe dei til å finne 
fram til informasjonen dei treng sjølve. 
Situasjonen i dag, meiner Schreiber, er 
at brukaren skapar seg kunnskap sjølv, 
ved å delta i ein form for dialog med dei 
forskjellige media. Dagens bibliotek, det 
hybride bibliotek, jobbar blant anna med 
portalar og plattformer, læringsmiljø i 
biblioteka, elektronisk opplæring, Web 
2.0/Bibliotek 2.0. I dette arbeidet, spesielt 
Web 2.0/Bibliotek 2.0 inviterar vi bruka-
ren til bli med å utvikle biblioteket og den 
kunnskapen vi vil overføre. I dialog med 
brukaren kan vi bli betre og meir inter-
essante bibliotek. Brukarmedverknad er 
inkluderande. Den digitale bibliotekaren, 
seier Schreiber, gjer ein stor innsats når 
det gjeld korleis vi kan overføre informa-
sjon til brukarane. Den digitale bibliote-
karen set seg inn i og lærer seg korleis dei 
nye mediene fungerar gjennom kursing, 
og den digitale bibliotekaren prøver å nå 
inn i brukaren sitt kvardagsliv. 

Ein relasjonsprofesjon har forslag til 
nye mål og oppgåver, og har ein kunnskap 
som stadig utviklar seg vidare. Den er i 
dialog med politikarar, brukarar og andre 
interessentar. Den er i stand til å snakke 

eit språk som andre enn den innvidde 
gruppa forstår, og den kan dokumentere 
praksis og legitimere seg i økonomiske 
termar. Har vi blitt en relasjonsprofe-
sjon? Mykje av det som kjenneteiknar ein 
relasjonsprofesjon passar til bibliotekar-
rolla. Utfordringa er å halde fram med 
å utvikle og fornye kunnskapen vår, ta i 
bruk teknologiske nyvinningar og å skilje 
mellom ekspert-rolla og det å vere novise 
på enkelte felt. Politikarane seier at IKT i 
framtida skal bli ei ferdigheit på linje med 
lesing, rekning og skriving. Når den blir 
det, korleis ser vår rolle ut då? 

Aalborgs biblioteksvar
Den digitale bibliotekar er eit utviklings-
prosjekt ved Aalborg-bibliotekene og Aal-
borg Universitetsbibliotek, i samarbeid 
med Danmarks Biblioteksskole. Prosjekt-
leiar Lida Wengel heldt eit engasjerande 
foredrag. Formålet var å utforske kva den 
nye digitale utviklinga inneber, sjå på nye 

- Ein relasjonsprofesjon har forslag til 
nye mål og oppgåver, og har ein kunnskap 
som stadig utviklar seg vidare. Den er i 
dialog med politikarar, brukarar og andre 
interessentar, sa lektor Trine Schreiber 
under seminaret Den digitale bibliotekar 
ved Danmarks biblioteksskole. (Illustra-
sjonsfoto: Erling Bergan)
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formidlingsformer av digitale ressursar, 
alt med brukaren i fokus. 

Som eit eksperiment blei spørjetenesta 
Need2Know.nu – den digitale bibliotekar 
lansert som ei virtuell spørjeteneste på 
den danske MSN Messengers chatmo-
dul, for at bibliotekarane skulle vere der 
brukarane er. Spørsmåla blei svart på 
av bibliotekarar som ellers deltek i den 
danske nasjonale spørjetenesta Biblio-
teksvagten.dk. 

Deira erfaringar undervegs blei 
dokumentert på bloggane digita l-
bibliotekarchatlog.blogspot.com og 
digitalbibliotekar.blogspot.com. Pro-
sjektperioden med  Need2Know varte i 
eitt år frå 2006 til 2007 og ein analyserte 
måten å arbeide på, typar av spørsmål 
og bruken av tenesta. Konklusjonen blei 
at den komplette chattar er tilstades og 
tydeleg, rask og velorientert, og arbeider 
skriftleg på ein munnleg måte. Det var 
interessant å høyre om dette prosjektet 
ettersom vi sjølve sit med erfaring frå 
arbeid med Biblioteksvar.no. Hovudfor-
skjellen er verktøyet, tenesta er den same 
for sluttbrukaren.

Blogging
Erik Nicolaisen Høy var ein av dei 
første til å ha eigen blogg og er biblio-
tekar på Københavns hovudbibliotek. I 
foredraget Weblogs som biblioteksfagligt 
erfarings- og læringsverktøj snakka han 
om bruk av weblog som fagfolk si unike 
mulegheit for profesjonell og personleg 
utvikling. Ein god blogg vil kunne skape 
blest om og interesse for biblioteket.

Weblog som eit middel til å lagre, 

formidle og diskutere viten er utgangs-
punkt for Høy sine bloggar Internetsøg-
ning (erikhoy.blogspot.com) og bib-log 
(bib-log.blogspot.com), som har nyhei-
ter frå IT- og biblioteksverda. Ei ideell 
kommunikasjonsform, eller dialogform 
om ein vil, for utveksling av erfaring, 
læring og diskusjon om korleis bibliotek-
faget kan vidareførast i det teknologiske 
univers.

Bloggen Bibliotek 2.0 -  23 ting (23ting.
blogspot.com) er eit døme på korleis dan-
ske bibliotek inspirerer personalet til å 
utforske og lære dei nye web 2.0-teknolo-
giane på ein leiken og morosam måte. Det 
gjeld å finne sin eigen stil, eit godt namn 
og å vere personleg utan å vere privat. 
Som gode døme på dette blei bloggane 
til Esben Fjord og Strikkebibliotekaren 
nevnt. Blogging er ikkje eit ukjent format i 
biblioteknoreg, men Høy sin måte å bruke 
det på burde etterfølgjast.

Tour på citybiblioteket
På hovudbiblioteket i København, blei 
vi møtt av ein hyggeleg bibliotekar, Inge 
Markvardsen.  Vi fekk ei flott omvising 
med ei dame som var full av energi, men 
som måtte haste vidare altfor fort. Ho 
hadde andre avtalar. Likevel fekk vi ei 
skikkeleg omvising i heile biblioteket. 
Nokre av oss tok ein tur seinare også, for å 
sjå meir på detaljar og spørje litt nærmare 
om enkelte tenester. Vi erfarte at det er 
mange likskapar mellom storbybiblio-
teka. Men mange ting er heilt annleis i 
København, som til dømes tenester rett 
mot næringslivet med tilsett jurist og 
eit datatilbod sett mykje meir i system. 


Automatisering av  utlån og innlevering, 
som vi også skal i gang med i Oslo, hadde 
ført til at talet på betjente inn- og utleve-
ringspunkt var redusert frå 5 til 2. 

Vi blei imponert over IT-tilbodet på 
hovudbiblioteket. I tillegg til IT-labora-
torium (sjølvbetjent) og PC-ar plasserte 
rundt på avdelingane har dei eit datarom 
kalla Netkupéen med 13 PC-ar, scanner 
og fargeskrivar, bøker om IT, eit utval 
datatidsskrifter, CD-ROM-samling og 
ei stor samling av PC-spel. Her kan bru-
karane få hjelp av personalet til å komme 
i gang.

Bibliotekets nettstad har detaljert 
informasjon om datatilbodet og instruk-
sjonssider for bruk av maskiner. PC-tid 
kan bestilles online. Der er også omfat-
tande sider med rettleiing til internettsø-
king og Google-guide. Biblioteket har et 
stort antall lisensbetalte databaser som 
brukerne har tilgang til både på bibliote-
ket og hjemmefra gjennom sitt lånekort 
og pin-kode. Her har Deichmanske bibli-
otek noko å strekkje seg etter!

Vel heime att kan vi sjå tilbake på ein 
god studietur, med impulsar som kan 
brukast til å forbetre vårt eige bibliotek. 
Vi konkluderer med at i den digitale al-
deren er den digitale bibliotekaren i høg 
grad sprell levande, og ser absolutt sin 
funksjon i framtidas digitale bibliotek

Til slutt ein takk til Bibliotekarfor-
bundet. Når eigen arbeidsgjevar ikkje har 
middel til å sende tilsette ut for å samle 
nye impulser, er det godt å ha ei fagforei-
ning som kan bidra.  •

- Dess meir usynleg og virtuelt 
biblioteket blir, dess meir synlege 
og tilgjengelege skal bibliotekarane 
vere, sa Pernille Drost under semina-
ret i København. Ho er leier av det 
danske Bibliotekarforbundet. (Foto: 
Erling Bergan)
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Nye jobber med 
Cand.match i Danmark
Det danske Bibliotekarforbundet har sammen med Danmarks 
Jurist- og Økonomforbund (DJØF), Arkitektforbundet og Aka-
demikernes arbeidsløshetskasse (AAK) etablert Cand.match, 
et lag av konsulenter som er spesialister i å formidle akademisk 
arbeidskraft og gi råd til virksomheter om å ansette akademikere. 
Cand.match. tilbyr virksomheter å matche en ledig stilling med 
tre relevante akademikere i løpet av kun fem dager. Og ytelsen 
er gratis, melder danske BFs nettsted. 

Som arbeidssøkende blir man matchet via CVen man har lagt 
ut på danske Jobnet eller i Kampagnebasen. En fersk evaluering 
av pilotkampanjen som Cand.match. har gjennomført, viser at 
fl ere bibliotekarer har fått jobb. 

Et eksempel er en større dansk vindmølleprodusent som 
samarbeidet med det lokale arbeidskontor og cand.match, fi kk 
tilsendt forskjellige personprofi ler fra ledige kandidater, og valgte 
blant disse å ansette en bibliotekar. Arbeidet består primært i 
å samle inn og kontrollere innberetninger av data fra oppsatte 
vindmøller. 

Et annet eksempel er en stor virksomhet som var interessert 
i det Cand.match. tilbød, fi kk et besøk og en nærmere presenta-
sjon som satte fokus på hva slags medlemmer som er med i Cand.
match. og hvilken kompetanse de innehar. Selv om de i utgangs-
punktet ikke hadde noen ledig stillig, resulterte kontakten i en 
konkret stillingsutlysing myntet på en bibliotekar. 

Mer om virksomheten kan sees på www.candmatch.dk. •

Utlånet fortsatt 
nedover i Sverige
I fj or ble det utlånt 70 millioner bøker og andre enheter fra de 
2200 utlånsstedene som fi nnes i det svenske folkebiblioteksys-
temet. 58,6 millioner av dette var bøker. Bokutlånet fortsetter 
dermed å synke, og fra 1980 til 2006 er tallet redusert med 23 
prosent. Samtidig har landets befolkning økt. Det har derfor 
vært en nedgang fra 9,2 til 6,4 utlånte bøker pr innbygger i 
denne perioden, melder det svenske Kulturrådet.

Fra 2005 til 2006 steg antall besøk i de kommunale folkebi-
bliotekene fra 69 til 71 millioner. Dette til tross for at mange av 
bibliotekets tjenester er tilgjengelige uten at det er nødvendig 
å oppsøke biblioteket fysisk. Det var fi lialene som sto for hele 
økningen i antall besøk i Sverige. Hovedbibliotekene sto, som 
året før, for 45 millioner av besøkene i 2006.

For første gang på lenge er det derimot en svak økning i an-
tall bibliotekfi lialer i Sverige. Dette skjer etter at antall fi lialer 
er redusert med nesten 30 prosent siden 1990. 

I folkebibliotekstatistikken inngår også et spørsmål om 
den enkelte kommunen har utarbeidet sin lovpålagte biblio-
tekplan, men kun 95 av landets 290 kommuner svarer positivt 
på dette.

Bibliotekene hadde i gjennomsnitt 23 timer åpent pr uke i 
2006, en svak økning fra året før. Bare to av disse timene var 
etter klokka seks om kvelden. Om lag 16 prosent av hovedbi-
bliotekene hadde søndagsåpent. • 
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TEKST •  Robert Haugen
  Rådgjevar
  Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

Robert Haugens spalte

Vidunderlege nye bibliotek
Robert Haugen hadde ein plan for spalta si denne gongen. Han 
ville seie si meining om Nasjonalbibliotekets høyringssvar til ut-
greiinga ”Bibliotekreform 2014”. Han hadde gjort sine notat i mar-
gen, og ville presentere dei på ein overtydande og skikkeleg måte, 
med ein elegant subtil slutt… 

”The library was my sanctuary”.  
Desse orda tilhøyrer forfattar og sam-

funnsdebattant Linn Ullmann. Ho kom 
med dei under eit foredrag ved avslutnings-
seremonien for IFLA 2005 i Oslo. Det er ei 
fager tilståing og krystallklår stadfesting: 
biblioteket som ein fristad, ei lagune, eit 
tilfluktsrom.   

Eg hadde følgjande plan for spalta mi 
denne gongen: å kommentere høyrings-
skrivet frå Nasjonalbiblioteket til utgreiinga 
”Bibliotekreform 2014”. Eg ville seie ifrå 
om meininga mi om dette notatet, dette 
skriftet. Eg sat inne med ein ide om å gjere 
greie for oppfatninga til Nasjonalbiblioteket 
om framlegget til bibliotekreform. I teksten 
min skulle den britiske forfattaren George 
Orwell og den franske filosof og forfattar 
Michael Foucault vere sidekommentatorar. 
Førstnemnte ville få i oppgåve å ytre seg 
om kva hovudkommentaren, altså han 

som skriv dette manuskriptet, tykkjer om 
”nytalen” i fråsegna frå Nasjonalbiblioteket 
om ABM-utvikling sitt utgreiingsarbeid. 
Nytale, innføring av eit nytt språk for å kon-
trollere makt, avlede, villede, manipulere 
og forvrenge sanning og verkelegheit, gav 
forfattar Orwell ei framifrå skildring av i 
romanen ”1984” (1949). Og Foucault, utol-
modig etter å seie fram replikken sin, som 
han sanneleg også er ansvarleg for, seier til 
Orwell og denne spalteskrivaren: ”Den som 
behersker språket, behersker verden”. Altså, 
denne spalta skal handla om kva Nasjonal-
biblioteket i hovudstaden Oslo i kongeriket 
Noreg, opplever er relevant å skrive til ABM 
om om ”Bibliotekreform 2014”. No er vi der, 
ved tatilpunktet, der eg, det vil seie skriva-
ren, skal formulere synspunkta på følgjande 
frå Nasjonalbiblioteket:

”Bibliotektjenester, slik vi historisk 
kjenner dem, utfordres hele tida, som alle 
andre tjenester i samfunnet. Bibliotekenes 
legitimitet – som andres – ligger i en be-
vissthet om hvordan tilbudene fungerer 
overfor våre brukere og bibliotekenes eiere, 
og evnen til å [sic] fornyelse i forhold til 
den kunnskap vi får gjennom det”, (ei lita 
sitatpause). Ja, eg hadde, som du nett har 
lese, planar om å sitere frå høyringssvaret til 
Nasjonalbiblioteket om bibliotekutgreiinga. 
I denne spalta for juli månad hadde eg som 
mål å gje att endå meir frå høyringsrunden 
for å syne fram tankane til Nasjonalbiblio-
teket om arbeidet til ABM-utvikling: 

”Vi vil peke på at bibliotekenes kjerne-
kompetanse er å organisere kunnskap for 
gjenfinning og formidling [...] kompetanse 
som historisk har vært viktig [...] I den store 

verdiskapingskjeden [kan det vere noko som 
helst von om at Nasjonalbiblioteket her er 
inne på kulturell kapital, kommentar som 
skrivaren av denne spalta ikkje kunne stogge 
seg i frå å taste ned, merknad frå skrivaren] 
som heter kunnskapsformidling må vi være 
åpne for å stille spørsmålet om hvor vi skal 
stille vår kompetanse til rådighet [...] kan 
hende at vi i ytterste konsekvens ikke len-
ger blir en egen sektor [...] Selv et offentlig 
tjenestetilbud kan ikke påtvinges noen [...] 
Vi må være del av et integrert samfunns-
nettverk, ikke et segregert biblioteknettverk 
[...] Søkemotorene [...] brukerfokuset 
kommer foran det internt strukturelle”, ”i 
mange henseender vil lovhjemling snarere 
være et defensivt virkemiddel [...] heller 
foresl[å] å avvikle loven” (sitata frå høy-
ringsnotatet til Nasjonalbiblioteket er til 
endes komen. Lova i denne samanhengen 
er biblioteklova). 

Dette hadde eg tenkt å sitere frå høy-
ringsteksten til Nasjonalbiblioteket om 

George Orwell 
lanserte begre-
pet ”nytale”, eit 
nytt språk for 
å  kont ro l le re 
makt , av lede, 
villede, manipu-
lere og forvrenge 
sanning og ver-
kelegheit. 

Nasjonalbibliotekets har 
levert høyringssvar til 
”Bibliotekreform 2014”. 
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BIBLIOTEKREFORM 2014 

Høringsuttalelse – ”Bibliotekreform 2014” 

1 Generelle kommentar 

Bibliotektjenester, slik vi historisk kjenner dem, utfordres hele tida, som alle andre 
tjenester i samfunnet. Bibliotekenes legitimitet - som andres - ligger i en bevissthet 
om hvordan tilbudene fungerer overfor våre brukere og bibliotekenes eiere, og 
evnen til å fornyelse i forhold til den kunnskap vi får gjennom det.

Det overordnete spørsmål blir derfor hva som er bibliotekenes egenart, hva det vil si 
å være bibliotek, sett i et samfunnsperspektiv. Som en del av bibliotekutredningen 
ble det laget et scenarioprosjekt for å identifisere mulige fremtidige trender som vil 
berøre området. Dette var et godt grep, men bare i begrenset grad er perspektivene 
blitt en del av selve utredningen. Vi velger å peke på noen områder, eller dilemmaer, 
som er sentrale i denne sammenhengen. 

1.1 Ytringsfrihet – ideal eller praksis? 
Hva vil det si i praksis at bibliotekene skal forankres i et ideal om ytringsfrihet og 
demokrati? I tillegg til skoleverket generelt, universiteter, forskning og en fri presse, 
pekte Ytringsfrihetskommisjonen på bibliotek og kunstneriske ytringer som områder 
der myndighetene har et ansvar for å sikre infrastruktur for kunnskap. Bibliotekene 
er en av det offentlige roms institusjoner, en del av en offentlig tjeneste som 
samfunnet ønsker for å fremme åpen informasjonstilgang og fri meningsutveksling. 
Men i dette perspektivet er det sentrale elementet innhold, ikke struktur. 

Utredningen gjør liknende betraktninger men problematiserer i liten grad hvilke deler 
av dette ansvaret bibliotekene skal ta. I forhold til det ansvaret utdanning har, i 
forhold til kunsten, i forhold til pressen.  Hva er biblioteks egenart og kompetanse? 
Og hvilke er bibliotekenes tjenester sett i dette perspektivet.  

Vi vil peke på at bibliotekenes kjernekompetanse er å organisere kunnskap for 
gjenfinning og formidling. Dette er kompetanse som historisk har vært viktig i 
utviklingen av et moderne kunnskaps- og informasjonstilbud, og som i framtidas 
informasjonsoverflod vil bli ennå viktigere. I den store verdiskapingskjeden som 
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forslaget til reform av bibliotekvesenet i 
Noreg fram mot markeringa av Grunnlova 
i 2014. Eg emna på å gjengi i spalta mi i 
tidsskriftet ”Bibliotekaren” kva eg skreiv 
i margen på notatet frå Nasjonalbiblio-
teket om utgreiinga av biblioteksektoren 
i Noreg, eit arbeid departementa for kul-
tur- og kyrkje og utdanning- og forsking 
i Noreg tinga av ABM-utvikling i 2004. 
Til hjelp for disposisjonen av teksten til 
spalta mi i julinummeret av tidsskriftet 
til fagforeininga Bibliotekarforbundet, 
ønska eg å bruke ord og setningar eg 
skreiv ned i margen på høyringsnotatet 
til Nasjonalbiblioteket då eg las det. Eg 
var samd med meg sjølv om å gjere bruk 
av desse synspunkta (sjå nedanfor) på rett 
stad i spalteteksten slik at det ikkje var tvil 
om kva eg, skrivaren av spalta, tykte om 
haldninga til Nasjonalbiblioteket om saks-
framlegget frå ABM-utvikling. Inni meg 
insisterte ei røyst på at eg brukte orda og 
setningane frå lesinga av høyringsfråsegna 
til Nasjonalbiblioteket i ein slik saman-
heng at lesaren oppfatta teksten som ein 
heilskap med logisk oppbygning (byrjing, 
mellomstadium og slutt), og soleis sat att 
med kjensla av å ha tileigna seg eit klårt 
og tydeleg skrift. Her er dei marginale 
skriftstykka frå meg:

”Biblioteka er lik fyrlykter brukaren 
kan navigere etter i fl aumen av informa-
sjon. Bibliotekarane kan vere fyrvaktarar 

Robert Haugen hadde ein 
plan om å kommentere høy-
ringsskrivet frå Nasjonal-
biblioteket til utgreiinga 
”Bibliotekreform 2014”. 

som overvakar at lysblinka verkar, har rett 
farge, lyser opp korrekt sektor og vegledar 
brukaren på riktig og stø kurs. Dette er å 
setje brukaren i sentrum”, ”Rett fokusering 
på behova til brukaren er å gje han gratis 
tilgang til kvalitetssikra, nøytral kunnskap, 
og gje rettleiing i utøving av kjeldekritikk”, 
”Med lov skal biblioteka ikkje utviklast”, 
”Kva med biblioteket som sosial møteplass 
og ressurs for allmenndanning til likeverdig 
deltaking i den off entlege samtala, bibliote-
ket som føresetnad for å ta vare på og å ut-
vikle demokratiet, å motverke digitale skilje 
i befolkinga”, ”vidunderlege nye søkemotor”, 
”søkemotorane er prega av marknaden sitt 

frie spel; ikkje kvalitetssikra og er ikkje 
det same som bibliotekkatalogar, ikkje 
formidling”. 

Formuleringane over hadde eg altså 
tenkt å presentere på ein sakleg, oversiktleg, 
overtydande og skikkeleg måte i spalta mi 
i dette nummeret av ”Bibliotekaren”. Og 
slutten på artikkelen min, ja den skulle 
utan tvil bli elegant og på ein subtil måte 
appelere til lesaren sine assosiasjons- og 
innlevingsevne. Siste setning i ”Robert 
Haugens spalte” skulle lyse opp havet med 
styrke sterk: 

”Th e library is, and must be, a sanc-
tuary”.  •

Skriftserien ABM-skrift blir utgitt av ABM-utvikling
og inneholder fagrelevant stoff for hele abm-sek-
toren. Abonnement og enkeltnummer fås gratis ved 
henvendelse til ABM-utvikling.

ABM-utvikling
Postboks 8145 Dep

0033 Oslo 
tel: 23 11 75 00

post@abm-utvikling.no
www.abm-utvikling.no

de sist utkomne skriftene i serien
#40: Til kildene! Kartlegging av regionale og lokale 

arkiver

#39: Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle 

skolesekken

#38: Museene i 2025. Ulike scenarier utarbeidet for 

ABM-utvikling av ECON analyse

#37  Barn og unges meninger om museum

#36 Statistikk for bibliotek og museum 2005

#35 Arkivdepoter. Kartlegging av kompetansebehov

#34 Ut av mørkerommet. Forvaltning av kulturhistorisk 

fotografi i Norge

#33 Biblioteket Østfold – nye veier for samarbeid

til kildene!
#40

kartlegging av regionale 
og lokale arkiver
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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
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Tlf: 02360

xtra.no
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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 finner ”Opp-
datering av medlemsregisteret”.  

Takk for hjelpen!

Korrekt medlemsinfo?

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven: 

www.bibforb.no
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Forhandlingskurs for 
Bibliotekarforbundets medlemmer i 
STATEN

11. - 13. september 2007

Tidsramme:
Oppstart tirsdag 11. september kl 11.00
Avslutning torsdag 13. september kl 16.00

Sted: Møtelokalene i YS-bygget, 1. etg., Brugata 19, Oslo
Kursansvarlig: Forbundsleder Monica Deildok

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
• Hovedtariffavtalens bestemmelser om lønn og for-

handlinger, med særlig fokus på forberedelse til lokale 
forhandlinger

• Generell forhandlingsteknikk
• Øvelser i forhandlinger

Vi håper at mange kan delta!

Påmelding til BFs sekretariat senest 17. august
Epost: bf@bibforb.no    Tlf: 480 20 900

NB! Det er viktig at du oppgir epostadresse og telefon-
nummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi hvor mange 
netter du skal bo på hotell.  Bibliotekarforbundet dekker alle 
utgifter, men du bestiller selv reise. Bibliotekarforbundet 
booker hotell.

Kontakt sekretariatet dersom det er noe du lurer på i for-
bindelse med kurset.

Forhandlingskurs for 
Bibliotekarforbundets medlemmer i 
KOMMUNESEKTOREN (KS)

27. - 29. august 2007

Tidsramme:
Oppstart mandag 27. august kl 10.00
Avslutning onsdag 29. august kl 16.00

Sted: Møtelokalene i YS-bygget, 1. etg., Brugata 19, Oslo
Kursansvarlig: Rådgiver Tjor Bjarne Stadshaug

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
• Hovedtariffavtalens bestemmelser om lønn og for-

handlinger, med særlig fokus på arbeid med lokale 
forhandlinger

• Generell forhandlingsteknikk
• Øvelser i forhandlinger

Vi håper at mange kan delta!

Påmelding til BFs sekretariat senest 10. august
Epost: bf@bibforb.no    Tlf: 480 20 900

NB! Det er viktig at du oppgir epostadresse og telefon-
nummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi hvor mange 
netter du skal bo på hotell. Bibliotekarforbundet dekker 
alle utgifter, men du bestiller selv reise. Bibliotekarfor-
bundet booker hotell.

Kontakt sekretariatet dersom det er noe du lurer på i 
forbindelse med kurset.

Forhandlingskurs for 
Bibliotekarforbundets medlemmer i 
NAVO

28. - 30. august 2007

Tidsramme:
Oppstart tirsdag 28. august kl 09.00
Avslutning torsdag 30. august kl 16.00

Sted: Møtelokalene i YS-bygget, 1. etg., Brugata 19, Oslo
Kursansvarlig: Rådgiver Tjor Bjarne Stadshaug

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
• Hovedtariffavtalens bestemmelser om lønn og for-

handlinger, med særlig fokus på forberedelse til lokale 
forhandlinger

• Generell forhandlingsteknikk
• Øvelser i forhandlinger

Vi håper at mange kan delta!

Påmelding til BFs sekretariat senest 10. august
Epost: bf@bibforb.no    Tlf: 480 20 900

NB! Det er viktig at du oppgir epostadresse og telefon-
nummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi hvor mange 
netter du skal bo på hotell.  Bibliotekarforbundet dekker alle 
utgifter, men du bestiller selv reise. Bibliotekarforbundet 
booker hotell.

Kontakt sekretariatet dersom det er noe du lurer på i for-
bindelse med kurset.

Forhandlingskurs for 
Bibliotekarforbundets medlemmer i 
HSH-HUK

10. - 12. september 2007

Tidsramme:
Oppstart mandag 10. september kl 10.00
Avslutning onsdag 12. september kl 16.00

Sted: Møtelokalene i YS-bygget, 1. etg., Brugata 19, Oslo
Kursansvarlig: Forbundsleder Monica Deildok

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
• Hovedtariffavtalens bestemmelser om lønn og for-

handlinger, med særlig fokus på forberedelse til lokale 
forhandlinger

• Generell forhandlingsteknikk
• Øvelser i forhandlinger

Vi håper at mange kan delta!

Påmelding til BFs sekretariat senest 17. august
Epost: bf@bibforb.no    Tlf: 480 20 900

NB! Det er viktig at du oppgir epostadresse og telefon-
nummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi hvor mange 
netter du skal bo på hotell.  Bibliotekarforbundet dekker alle 
utgifter, men du bestiller selv reise. Bibliotekarforbundet 
booker hotell.

Kontakt sekretariatet dersom det er noe du lurer på i for-
bindelse med kurset.

mailto:bf@bibforb.no
mailto:bf@bibforb.no
mailto:bf@bibforb.no
mailto:bf@bibforb.no
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Forhandlingskurs for 
Bibliotekarforbundets medlemmer i 
OSLO KOMMUNE

28. - 29. august 
og 31. august 2007

Tidsramme:
Tirsdag 28. august starter kurset kl  9.00
Onsdag 29. august avsluttes kl  16.00
Fredag 31. august varer kurset fra kl 10.00 til kl 16.00

Sted: Møtelokalene i YS-bygget, 1. etg., Brugata 19, Oslo
Kursansvarlig: Rådgiver Tjor Bjarne Stadshaug

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
• Hovedtariffavtalens bestemmelser om lønn og forhandlinger, med særlig fokus på 

forberedelse til lokale forhandlinger
• Generell forhandlingsteknikk
• Øvelser i forhandlinger

Vi håper at mange kan delta!

Påmelding til BFs sekretariat senest 10. august
Epost: bf@bibforb.no   
Tlf: 480 20 900

NB! Det er viktig at du oppgir epostadresse og telefonnummer vi kan nå deg på. Du må 
også oppgi hvor mange netter du skal bo på hotell.  Bibliotekarforbundet dekker alle 
utgifter, men du bestiller selv reise. Bibliotekarforbundet booker hotell.

Kontakt sekretariatet dersom det er noe du lurer på i forbindelse med kurset.

Bibliotekarforbundets forhandlingskurs II 

Onsdag 19.september kl 10 - 17
Torsdag 20. september kl 9 – 14

Sted: YS lokaler i Brugata 19, OSLO
Kursansvarlig: Hanne Brunborg, nestleder i BF.

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

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
• Kravskriving og tips ved lokale lønnsforhandlinger
• Beregning av lokale lønnskrav, bruk av tall og statistikk
• Tvisteløsninger og protokollskriving
• Erfaringsutveksling

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

Påmeldingsfrist: 24. august 2007 
Meld på til: BFs sekretariat, epost: bf@bibforb.no

NB! Det er viktig at du oppgir epostadresse og telefonnummer vi kan nå deg på. Du må 
også oppgi om du skal bo på hotell, og hvor mange netter. Bibliotekarforbundet dekker 
alle utgifter, men du bestiller selv reise. Bibliotekarforbundet booker hotell.

Kontakt sekretariatet dersom det er noe du lurer på i forbindelse med kurset.

Stabilt 
medlemstall
Bibliotekarforbundets med-
lemsvekst har flatet ut. Fra 
begynnelsen av februar til 
begynnelsen juni i år har netto 
medlemstall økt med to per-
soner, slik at det nå ligger på 
1558 totalt. Dermed ser 14 års 
sammenhengende framgang ut 
til å ta en pause.

BF begynte med 500 medlemmer i 1993 
og hadde netto innmelding på godt over 
hundre medlemmer de første fem årene. 
Fra 1998 til 2001 var det noe lavere vekst, 
med rundt 50 flere medlemmer pr år 
i gjennomsnitt. I år 2000 passerte BF 
et medlemstall på 1000. Fra 2002 skjøt 
vervingen fart igjen, og et par år var vi 
over 100 i medlemsvekst igjen. De siste 
tre årene har veksten vært på mellom 70 
og 90 medlemmer pr år. 

Stabil medlemsmasse betyr ikke at 
BF ikke har inn- og utmeldinger. Men 
de går altså stort sett opp i opp. Utmel-
dingene skyldes i de aller fleste tilfeller at 
medlemmet går av med pensjon, slutter 
i yrket, flytter til utlandet, avbryter bi-
bliotekarstudiet eller andre årsaker som 
ikke ”rammer” BFs tiltrekningskraft på 
yrkesgruppa. Innmeldinger er spredt på 
alle tariffområder. 

Antall yrkesaktive har økt sin andel 
av BF-medlemmene så vidt det er i løpet 
av 2007, og her er det spesielt kommu-
nesektoren, men også staten og NAVO 
som trekker opp. Styrkeforholdet mellom 
fylkeslagene er omtrent uendret.  

På ettersommeren skjer det tradisjo-
nelt en god del med medlemsmassen i 
BF. ”Gamle” bibliotekarstudenter skifter 
beite og nye kommer til. Nettoresultatet 
av disse endringene på Bislet og i Tromsø 
er aldri lett å forutsi, men BF har tradi-
sjonelt kommet ut på plussida. På den 
annen side er BFs medlemstall blant bi-
bliotekarstudenter allerede ganske høyt, 
så det kan være vanskelig å få noen stor 
netto gevinst. Men mulighetene er store 
for at andelen yrkesaktive fortsetter å 
styrke seg, er stor. •

mailto:bf@bibforb.no


30  |  Bibliotekaren 7/2007

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
Katrine With Eielsen
Troms fylkesbibliotek
Telefon:  92 86 43 66
Epost:  katrine.with.eielsen@tromsfylke.no

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
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Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B-PostAbonnement

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet

”Nettnøytralitet er et politisk spørsmål 
som er for viktig til at det skal overlates 
til bare forhandlinger mellom aktører 
i markedet.” 

Statssekretær Steinulf Tungesvik i Samferd-
selsdepartementet til avisa Klassekampen, 
som kommentar til at Telenor trakk seg fra 
samarbeidet om nettrafikksentralen Nix. 
Konsekvensen kan bli at internettleveran-
dører, for å utveksle trafikk på nettet, må 
ha en samarbeidsavtale direkte med Telenor, 
som igjen kan sende regninga for utbygging 
av nettkapasiteten til innholdsleverandører 
som belaster nettet mest. - Dette bryter 
med gratiskulturen nettet er bygget på, sier 
professor i medievitenskap Terje Rasmussen 
til avisa.

At du i det hele tatt sitter med dette bladet i 
hendene, at juli-nummeret av Bibliotekaren 
i overhodet har kommet ut, er egentlig en 
tildragelse hinsides min forstand. 

Redaktørens pc kollapset noen uker 
før deadline. Skrantende usb-porter hadde 
varslet at noe var i gjære, men etter noen 
bråstopper og en sjekk hos min lokale da-
tabutikk, ble diagnosen stilt: Hovedkortet 
hadde tatt kvelden. Det var nærmest som 
om mannen i butikken dro munnbindet ned 
og sa: ”Det var dessverre ikke mer vi kunne 
gjøre”. Og så spurt om jeg ville snakke med 
noen. En selger, for eksempel… 

Intet vondt sagt om databutikken min. 
De er flinke og hjelpsomme. Ikke noe stygt 
sagt om all verdens programvareutviklere 
og maskinvareprodusenter, heller. De 
produserer utrolig nyttige hjelpemidler, 
dingser som ingen av oss en gang kunne 
tenke på å be om for noen tiår siden. At Dell 
og Acer og Intel og Microsoft og Adobe og 
Apple og alle de andre tjener store penger 
på at vi kjøper produktene deres, er en 
annen sak. Det er bruken av alle disse pro-
duktene jeg er opptatt av nå. 

For vi omgir oss med datateknologi. Vi 
skriver på data, vi sjekker nyheter på data, 
vi ser Vålerenga-kamper på data, vi fører 
regnskap på data, vi har platesamlinga på 
data, vi bestiller flybilletter på data, vi snak-
ker med slekt og venner på data, vi betaler 
regninger på data, vi synfarer leiligheter 
til salgs på data, vi spiller spill på data, vi 
leverer selvangivelsen på data, vi leser bøker 
på data, og hundrevis av andre ting. Data, 
det vil si: pc og internett, har på kort tid 
blitt en livsnødvendighet for oss, på linje 
med vann, strøm og dagligvarer. 

Men det er en viktig forskjell: De fleste 
forstår hvordan de finner fram på Rimi, 
legger melk, brød, pålegg, middagsmat og 
tannpasta i handlekurven, betaler i kassa og 
går hjem. Alle vet hvor det ligger en butikk 
nær dem, og alle kan spørre betjeninga om 
hvor leverposteien er. Har strømmen gått 
hjemme hos deg, er det også ganske enkelt å 
ringe til din lokale strømleverandør. Er det 
problemer innomhus, ringer du elektriker. 
Og for dem er sikringsskapet ditt en lett 

Faens data!
forståelig sak. Dessuten er det svært sjelden 
det oppstår problem med strømmen

Med data er det annerledes. Små og store 
problem oppstår jevnt og trutt. På egen mas-
kin, på nettet, og på forholdet mellom maski-
nen og nettet. Du ringer eller mailer en som 
har ansvar eller peiling, og ofte ordner det seg. 
Men mange ganger gjør det ikke det. Eksper-
tisen prøver det ene og det andre. Kanskje det 
er en feil her? Eller der? Har du installert riktig 
driver? Er det konflikt mellom noen program? 
Kanskje det er en feil i maskinen? Skal vi prøve 
å starte den på nytt, kanskje? 

Tilbake til min egen situasjon: Data var 
sikkerhetskopiert, disken ble redda, men 
maskinen måtte sendes til de evige jaktmar-
ker. Ny maskin ble innkjøpt, installering av 
en hel rekke program ble satt i gang og data 
ble overført. Jeg regner meg som rimelig 
oppegående ”på data”, men underlige ting 
begynte å skje. Den nye maskinen gikk i blått 
fra tid til annen, meldinger om at ”Rundll32.
exe har et problem og må lukkes”, Adobe 
CS brukte maskinen to timer på å instal-
lere, osv. Når tasting av bokstavene e og r 
fører til at program starter opp, i stedet for 
at disse enkle bokstavene dukker opp på 
skjermen, aner jeg uråd. Og ganske riktig: 
Dagen etter går min splitter nye maskin ned. 
Det er tre dager til trykkeriet skal ha satsen 
for nummeret du nå har i hendene. Jeg er 
på fortvilelsens rand. Deadline får en helt 
ny mening. Faens data!

Med gråten i halsen sykler jeg ned til 
databutikken med min nye bærbare pc på 
ryggen, de setter seg i sving, åpner maskina, 
ser på feilmeldingene, antar at problemet 
ligger i minnebrikken, skifter den til et 
annet fabrikat, og - vips - så er alt i orden 
igjen. Bank i bordet. Hva som egentlig var 
galt, er det ingen som veit.

Og hvis du leser dette, oppstod ingen 
nye alvorlige problemer etter at dette ble 
skrevet. Jeg fikk gjort ferdig satsen og sendt 
til trykkeriet. 

Så nå elsker jeg kanskje data. Inntil 
videre... 


