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Det er et kvart århundre siden han satt i Stavanger 
bystyre og sju år siden han ble bestefar. Men Svein 
Arne Tinnesand har liksom alltid vært ung og lo-
vende. Er han det fremdeles, når han nå får jobb i 
Stortinget? 

  8

20
Bibliotekarkompetanse fra 2.0 til 2014 

To hovud tenkjer betre enn eitt, heiter eit gammalt ordtak. 
Og da tre bibliotekorganisasjonar slo seg saman, blei det 
internasjonal sus over seminaret som blei arrangert i Bergen 
i slutten av oktober.  
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Lederen har ordet
Snart jul, snart nytt år og dermed tid for 

statusrapport ved årets slutt. 

BFs sekretariat har innført nytt mo-

bilbasert telefonsystem som gir mindre 

sårbarhet i forhold til at ansatte ikke alltid 

fysisk er tilstede i Lakkegata, og som sik-

rer bedre tilgjengelighet og derigjennom 

bedre service overfor medlemmer og til-

litsvalgte.

BF er i gang med et arbeid med sikte på 

skifte av nettleverandør og relansering av 

forbundets websider med muligheter for 

utvidet funksjonalitet, forbedret struktur 

og enda bedre og mer oppdatert innhold. 

Det har i 2007 vært satset på å styrke 

og utvikle arbeidet med kurs rettet mot 

medlemmer og tillitsvalgte. Kursene har 

i all hovedsak vært rettet mot tariff arbeid 

og forhandlinger, men også grunnkurs for 

tillitsvalgte er arrangert.

Vi må i tillegg avholde temakurs, og det 

ønsker vi å begynne med allerede rett over 

nyttår. I februar arrangerer vi et dagskurs 

med tema: Arbeidstid. Kurset er åpent for 

alle medlemmer, men vi vil særlig oppfordre 

tillitsvalgte og biblioteksjefer til å delta. 

Gjennom fordypning i temaet håper vi både 

å oppnå gevinst i forhold til økt skolering 

av tillitsvalgte, samtidig som det forhåpent-

ligvis fører til mindre pågang om spørsmål 

rundt dette til sekretariatet. 

De fylkesvise kick-off  arrangementene 

som ble arrangert i fylkeslagenes regi i vår, 

i forkant av lokale forhandlinger, represen-

terte en slik alternativ metode. Det var et 

temamøte, holdt regionalt, med relativt 

gode rom for erfaringsutveksling og kom-

munikasjon. Evalueringene fra fylkeslagene 

er veldig positive, så dette fungerte tyde-

ligvis godt. Det er derfor naturlig å trekke 

den konkusjon at disse arrangementene må 

gjentas, omtrent i den samme form.

Fylkeslagene er en vital del av organisa-

sjonen, som forventes å gjøre en viktig jobb, 

blant annet som koordinator i forhold til 

lokale forhandlinger. Det er en utfordring 

for forbundsstyret og sekretariatet å få til 

en bedre og tettere kommunikasjon med 

fylkeslagene, og legge til rette for en bedre 

og tettere kommunikasjon fylkeslagene 

imellom. Både for å sette fylkeslagene bedre 

i stand til å løse oppgavene i forbindelse 

med lokale forhandlinger, men også for å 

bidra til en bredere debatt og et enda mer 

aktivt organisasjon.

BF har utvidet og intensivert tariff ar-

beidet og arbeidet med arbeidslivsspørsmål 

i 2007.

Tariff utvalgene i de enkelte tariff områ-

dene som BF har opprettet fungerer etter 

hensikten som arena for tariff diskusjoner 

og innspiller til styret og organisasjonen for 

øvrig, gjennom fokus på tariff messige pro-

blemstillinger i for eksempel Bibliotekaren. 

Utvalgene har også levert råd og veiledning 

i form av informasjonsskriv til forhandlere 

i de enkelte områdene.

BF har i år oppnådd jevnt gode resulta-

ter både i sentrale og lokale forhandlinger. 

Den lokale forhandlingskapasiteten i BF er 

god, og gjennom blant annet utvikling av 

Forhandlingskurs II og gjennomføring av 

Kick off  blir den jevnt over bedre. Lokale 

tillitsvalgte og fylkeslagenes forhandlere er 

fl inke til å tenke erfaringsoverføring gjen-

nom at nye forhandlere tas med inn som 

bisittere og deltar i forberedelser til krav. 

Allikevel er den lokale forhandlingskapa-

siteten et sårbart punkt i BF. Mange steder 

er mye bygget opp rundt enkeltpersoner 

med stor kapasitet og mye erfaring. Dersom 

disse forsvinner ut opplever vi stor sårbar-

het en periode. Det er en utfordring for 

BF å jobbe med å gjøre denne sårbarheten 

mindre, gjennom i enda større grad å bygge 

forhandlingskompetanse hos tillitsvalgte 

og i fylkesleddene. Vi må se på om vi kan 

legge til rette for erfaringsutveksling også 

på andre måter enn gjennom kurs og/eller 

aktiv bruk av bisittere.

BF har i 2007 ikke maktet å være bi-

bliotekpolitisk synlig. Det har vært fl ere 

anledninger hvor vår deltakelse på det bi-

bliotekpolitiske området har vært naturlig 

og nødvendig uten at forbundsledelsen har 

evnet å følge dette opp. For eksempel gjelder 

dette skolebibliotek og reform 2014. 

Det samme er tilfellet hva angår fag-

politikk. 

Noen av fylkeslagene har avholdt ar-

rangementer og seminarer med biblio-

tekpolitisk og/eller fagpolitisk innhold. 

”Bibliotekaren” inneholder mye godt stoff  

både om politikk og fag på feltet. Dette blir 

allikevel ikke tilstrekkelig når den tydelige 

stemmen fra forbundets ledelse mangler på 

slike vesentlige områder.

Det er en hovedutfordring for BF å 

styrke sitt arbeid på det bibliotekpolitiske 

og fagpolitiske området. Det er av avgjø-

rende betydning for bibliotekarers fremti-

dige arbeidsliv at så skjer. Bibliotekarer som 

yrkesgruppe mangler i dag i off entligheten. 

Og - enda mer dramatisk - bibliotekarer 

som profesjon mangler også tidvis i den 

interne debatt i bibliotekmiljøet. Det er 

BF som skal og må være bibliotekarenes 

talerør i ulike sammenhenger av betyd-

ning på politikkområdet og på det faglige 

området. Inntil vi klarer å formulere og 

synliggjøre politikk på disse områdene vil 

hele profesjonen i realiteten befi nne seg i 

et politisk vakuum. Utfordringen ligger i 

å makte å løfte arbeidet med disse viktige 

spørsmålene uten at tariff arbeidet, arbeidet 

med arbeidsliv generelt, rådgivning og saks-

behandlinger overfor enkeltmedlemmer og 

tillitsvalgte blir tilsvarende redusert.

Monica Deildok
Forbundsleder



4 | Bibliotekaren 12/2007

Bibliotekarforbundets forbundsstyre har satt av 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 bibliotekbransjen. Forbunds-
styret 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

Torsdag 7. februar 2008 kl 10 – 17

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

Innholdet i kurset vil bl.a. være:

Håndtering av uenighet med arbeidsgiver, bruddprotokoll, 
veien videre
Hva er rammene for arbeidstiden? Arbeidsmiljøloven, for-
skrifter, reglementer, etc
Fleksitid og overtid
Avtaler og løsninger for kveldsvakter og lørdagsarbeid
Avtaler og løsninger for søndagsarbeid
Erfaringsutveksling og gruppearbeid

Påmeldingsfrist: 24.januar 2008. 

Meld på til: BFs sekretariat, epost: bf@bibforb.no eller 
tlf 48 02 09 00.

NB! Det er viktig at du oppgir mailadresse og telefonnummer 
vi kan nå deg på. Du må også oppgi om trenger hotell.

Bibliotekarforbundet dekker alle utgifter, men du bestiller 
selv reise. Bibliotekarforbundet booker hotell.

Kontakt sekretariatet dersom det er noe du lurer på i forbin-
delse med kurset.

�

�

�
�
�
�

Dagskurs
Tema: Arbeidstid i bibliotek

Arbeidstid i bibliotek 
– hva er lov og hva er 
mulig?
I februar neste år kommer BF med et helt 

nytt kurstilbud. Det dreier seg om hånd-

tering av ulike spørsmål rundt arbeidstid i 

bibliotek, og kursansvarlig er BFs nestleder 

Hanne Brunborg. 

- Utviklingen og brukernes forventnin-

ger går mot et åpnere samfunn med sterkt 

fokus på tilgjengelighet og åpningstider. 

Dette berører også bibliotek, både i kom-

muner og utdanningsinstitusjoner., sier 

Hanne. Hun vil gjerne at BF bidrar til at 

arbeidstidsordninger etableres innenfor 

lovlige rammer, særlig før endringer i åp-

ningstiden iverksettes. 

- Vi mener det er viktig at våre medlem-

mer har kunnskap om hvilke muligheter og 

rammer som ligger innenfor dette temaet.  

De bør kjenne lovverket, sier hun. 

Brunborg sier at det i denne sammen-

heng ikke spiller noen rolle om medlemmene 

er ledere eller tillitsvalgte. 

- Vi vil gjerne ha begge medlemsgrup-

per på kurs samtidig. Og vi oppfordrer til 

at leder og tillitsvalgte møter sammen på 

kurset, dersom det er mulig, så en har felles 

plattform for videre arbeid med arbeidstids-

ordninger, sier hun.   •

Dansk nettsamfunn 
- nå også for oss
Det er mange meninger om hva formidling 

er. Og riktig mange meninger om hva god 

formidling er. I danske BF var årets faglige 

landsmøte viet dette tema. Og det følges 

opp med et eget nettsted: www.bfnet.dk. 

Her føres diskusjo-

ner, men det er også 

en faglig kompetan-

sekasse, hvor med-

lemmene kan dele 

erfaringer og mate-

riale. 

Nå har vår danske søsterorganisasjon 

åpnet opp for at også medlemmer av norske 

og svenske BF kan bruke BFnet. 

- BFnet er et ”online community” for pri-

mært BF-medlemmer, hvor man deler kunn-

skap og diskuterer faglige problemstillinger. 

Nå har vi etablert en ny funksjon hvor man 

kan opprette en profi l, som angir hvilket 

land man kommer fra. Dermed er samfunnet 

åpent for BF-medlemmer i hele Skandinavia, 

sier kommunikasjonskonsulent Nanna Berg 

i danske BF til Bibliotekaren. 

Adressen til danske, svenske og nor-

ske bibliotekarers nye felles debattarena er 

altså www.bfnet.dk.  •
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Beate Gangås
Likestillings- og diskrimineringsombud 

svarer på spørsmål om diskriminering i 

arbeidslivet.

Hvis du har spørsmål, send dem til:

Likestillings- og diskriminerings-

 ombudet

Postboks 8048 Dep

N-0031 Oslo

eller post@ldo.no 

Merk brevet ”spørrespalte”

Du fi nner mer informasjon på 

www.ldo.no

Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Spørsmål:
Har jeg rett til fri på mine religiøse 

helligdager?

Svar fra Beate Gangås, Likestillings- 
og diskrimineringsombud:

Spørsmålet om retten til å få fri fra job-

ben for å delta i feiring av høytider, gjelder 

i liten grad kristne fordi deres helligdager 

er offi  sielle fridager her i landet.

For religiøse minoriteter, som f.eks. 

muslimer og jøder, vil det imidlertid være 

et særskilt behov for ytterligere fridager, da 

deres høytider ikke er sammenfallende med 

offi  sielle fridager.

I ”Lov om trudomssamfunn og ymist 

anna” presiseres det at ”den som ikkje høy-

rer til Den norske kyrkja har rett til fri frå 

arbeid, skulegang, tenesteplikt og liknande 

i opp til to dager kvart år i samband med 

religiøse høgtider etter vedkomande sin 

religion”. 

Det er ikke noe krav om at arbeidstake-

ren må dokumentere at dagen er en høytids-

dag, men det er en forutsetning at retten til 

fridager bare gjelder religiøse høytidsdager. 

Nasjonale høytidsdager faller derfor uten-

for. Arbeidstaker som ønsker å benytte seg 

av denne retten, må varsle arbeidsgiver 14 

dager før høytidsdagen. Arbeidsgiver har 

rett til å kreve at arbeidstaker arbeider inn 

disse dagene.

Arbeidsmiljøloven § 10-10 (5) bestem-

mer at ”arbeidsgiver og arbeidstaker kan 

slutte skriftlig avtale om arbeid på søn- og 

helgedager utenom de tilfeller som er nevnt 

i denne paragraf, mot tilsvarende fri på 

andre dager som i henhold til arbeidstake-

rens religion er helge- eller høytidsdag.”

Et spørsmål blir om en eventuell nek-

telse av ytterligere fridager på religiøse 

høytidsdager, kan være i strid med diskri-

mineringslovens forbud mot forskjellsbe-

handling på grunn av religion. 

Ombudet har ikke behandlet en slik 

sak ennå, men ser at en arbeidsgivers 

praksis med å eventuelt nekte en ar-

beidstaker ytterlige fri, kan stride mot 

lovens forbud. Her vil det imidlertid 

måtte foretas en interesseavveining mel-

lom arbeidstakerens og arbeidsgiverens 

interesser. •

Fri på religiøse helligdager?

BIBLIOTEKARFORBUNDET

I januar skal YS og forbundene lansere sitt nye med-

lemskort. Dette innebærer at Bibliotekarforbundets 

medlemmer etter hvert vil få et lite plastkort som 

identifiserer dem som medlemmer av YS og BF. 

Hensikten er å kunne ha et bevis på medlemskapet 

og dermed få tilgang på medlemsfordeler, som for-

sikring, hotell-rabatt, banktjenester, osv. 

Kortet vil komme i to varianter, som det enkelte 

medlemmet kan velge selv: Enten et rent medlems-

kort, eller et medlemskort med Mastercard. Det siste 

gir de samme mulighetene 

som et slikt kort ellers gir.

De BF-medlemmene som 

allerede i dag har et Master-

card med YS Unique (Cresco), 

vil automatisk få tilsendt det 

nye kortet, til erstatning for 

det gamle. Dette er beregnet 

å skje i januar. Alle andre 

BF-medlemmer får tilsendt 

Snart kommer medlemskortet!
nytt ordinært medlemskort, med informasjon om 

muligheten for å oppgradere til Medlemskort med 

Mastercard. Og når BF får nye medlemmer, etter at 

kortet er lansert, vil disse innrulleres på vanlig måte 

og deretter få tilsendt informasjon om valget mellom 

de to korttypene.

Det nye medlemskortet vil minne BF-medlemmer 

om å oppsøke www.ys.no/medlemsfordeler/ og se 

hvilke medlemsfor-

deler man kan be-

nytte seg av. Gunstige 

forsikringer gjennom 

Gjensidige er jo det 

helt store produktet,  

men her er også ho-

tellrabatt hos Choice, 

spesialpris hos Tele-

nor, drivstoffavtale 

med Esso, rabatt hos Avis bilutleie, og bank-

tjenester hos Gjensidige Bank.  •
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Ditt bibliotekvarehus   www.bseurobib.no

Vi skaper rom 
for opplevelse

Gratulerer med nytt bibliotek 2007

Rauma Kulturhus, bildet
Vestre Toten Folkebibliotek, Raufoss

Universitetet i Bergen, Bibliotek for Humaniora
Høgskolen i Oslo, P48

Jåttå videregående skole, Stavanger
Hamar Katedralskole

Petter Dass-museet, Nordland
Den Norske Opera, Musikksamlingen (under oppføring)

Vi takker for alle oppdrag i år 
og ser frem til godt samarbeid også 2008.

God jul og godt nyttår

Årets julegave går til Redd Barna, til bygging av skoler i u-land

Skandinavisk BF-treff i Stockholm

Bibliotekarforbundet  i Sverige, Danmark og Norge har hvert år et møte 

for å utveksle erfaringer og diskutere felles utfordringer. Det er et varier-

ende antall representanter for ledelse og sekretariat i hvert forbund som 

stiller. I år ble møtet holdt i Stockholm 19. og 20. november, med svenske 

BF som vertskap. Rundt 20 deltakere, hvorav åtte fra Norge, drøftet saker 

som spente fra samfunnspolitiske spørsmål til faglige spørsmål.

Anna Ekstrøm holdt et engasjert innlegg om arbeidsmarkedspoli-

tikken i Sverige etter ett år med ny regjering. Esktrøm er ordförande i 

SACO, hovedorganisasjonen som DIK-förbundet, med svensk BF, er med 

i. Ekström har dessuten en fortid som departementsråd under den sosi-

aldemoktaiske regjeringen, og kjenner derfor maktspillet svært godt.

Men først trakk hun opp hvilke partipolitiske vinder som har blåst 

gjennom SACO opp gjennom åra. SACO er hovedorganisasjonen for 

akademikere i Sverige, med hele 600.000 medlemmer. Hun var rask 

med å påpeke at SACO – som organisasjon – er partipolitisk nøytral. 

Men partipreferansene til medlemmene er undersøkt i forbindelse med 

riksdagsvalgene. 

Tradisjonelt har svenske akademikere vært enten konservative 

eller radikale, på høyre eller venstre side av den politiske skalaen. Men 

i 2002-valget sprang det hun kalte ”SACO-bomben”, for da økte sosial-

demokratiets oppslutning påfallende i denne gruppen. I 2006 skjedde 

”det motsatte”, for da viste det seg at akademikerne elsket budskapet til 

”Nya Moderaterna”, og over 65 % stemte på det som nå er regjerings-

koalisjonen i Sverige.

Dermed er også de store samfunnsøkonomiske spørsmål i åpent 

spill hos våre naboer. Vi har lenge sett at det tradisjonelle folkhämmet 

i øst har blitt mer liberalistisk. Lønninger har blitt fastsatt individuelt 

i mange år nå, og off entlig virksomhet på entreprise er kommet lenger 

mange steder i Sverige enn i Norge. 

Anna Ekström viste at det store spørsmålet om arbeidsløshetstrygd 

også er i bevegelse. For nordmenn kan det være vanskelig å forstå det 

svenske systemet. Vi er vant til automatisk å bli trukket i trygdeavgift 

gjennom lønnsslippen, vi trenger ikke å foreta noe valg av hva slags 

trygdeordning – eller A-kasse som svenskene kaller det - vi ønsker å 

være tilsluttet. Men det må de gjøre i Sverige. De har for eksempel egen 

A-kasse for SACOs medlemmer, den største i Sverige. Andre hovedor-

ganisasjoner har sine egne kasser. Disse A-kassene er ganske strengt 

regulert. Men de har ulik økonomi etter hvor stor arbeidsløshet som 

er, eller kan forventes, blant kassens medlemmer. Når store spørsmål 

om obligatorisk medlemskap (Reinfeldt-regjeringens forslag – merkelig 

nok), maksimal tid for utbetaling fra kassen (nå: halvannet år), med-

lemsavgiftens størrelse, m.m. er til diskusjon, er det nok betryggende 

for svenske BFere å se at deres SACO-leder  kjenner problemstillingene 

godt og arbeider for deres interesser.

Andre spørsmål på møtet vil Bibliotekaren komme tilbake til. Det 

gjelder blant annet lønnssystemet for off entlig ansatte i Sverige. •

SACO-leder Anna Ekström viste at det store spørsmålet om arbeidsløshetstrygd er et 
hett politisk tema i Sverige, da hun snakket til skandinavisk BF-møte i Stockholm.

TEKST & FOTO • Erling Bergan
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Innføringskurs i 
Kunnskapsbasert bibliotekpraksis 

Høgskolen i Bergen, ved biblioteket og Senter for kunnskapsbasert praksis, inviterer til kurs i 
kunnskapsbasert bibliotekpraksis

    9. januar 2008 kl 10.00-16.00
    Høgskolen i Bergen, Haugeveien 28, rom 306

Kursholder er Andrew Booth fra Sheffi  eld University i England.

Deltakerne vil lære seg ulike teknikker og verktøy som gjør det enklere å bruke forskning i beslut-
ninger om bibliotekets tjenester, i egen kompetanseutvikling og for faglig oppdatering. 

Det legges vekt på praktiske eksempler og reelle ”case”.  Kurset passer for bibliotekarer i både folke- 
og fagbibliotek. Seminaret vil gå på engelsk. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta.

Deltakeravgift er kr 500, inkludert lunsj. 
Det er plass til 40 deltakere.

    Påmelding innen 20. desember.

For mer informasjon:    www.hib.no/senter/kunnskapsbasert/formidling/konferanse/booth.html 
eller kontakt prosjektleder Lena Victoria Nordheim, Senter for kunnskapsbasert praksis, 
tlf  55 58 72 23

Det er bibliotekaren Lena Nordheim som 

sier dette. Hun er prosjektleder ved Senter 

for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen 

i Bergen. Under et seminar om bibliotekar-

kompetanse i oktober, viste hun hvordan vi 

kan utvikle en ”kunnskapsbasert praksis”, 

der forskning, erfaring og brukernes kunn-

skap og medvirkning alle spiller inn.  

For selv om vi mener å stå trygt på vår 

bibliotekfaglige grunnutdanning, stilles vi 

i jobben stadig overfor valg der svaret ikke 

ble gitt i utdanninga vår. Burde vi gjøre slik 

eller slik? Hva støtter vi oss på når vi tar valg 

og utvikler oss faglig i jobben?

Kunnskapsbasert bibliotekpraksis er 

altså en måte å løse dette på. Og Nordheim 

har solid ryggdekning i Bibliotekreform 

2014 for sine synspunkter: 

”Forskning er viktig for faglig og me-

todisk utvikling. Bibliotekene trenger 

forskningsbasert kunnskap som kan bidra 

til å utvikle praksisfeltet”, heter det i biblio-

tekutredninga, som også skriver: 

”Biblioteksektoren skal bygge på rele-

vant forskning om bibliotekenes tjenester 

og bibliotekene som samfunnsinstitusjo-

ner”.

Å utvikle en kunnskapsbasert bibliotek-

praksis er ikke noe man bare bestemmer seg 

for, det er noe som bør læres. Det er en måte 

å jobbe på. Nå kan Lena Nordheim friste 

med et kurs i nettopp dette, ved Høgskolen 

i Bergen.

- Deltakerne vil lære seg ulike teknik-

TEKST • Erling Bergan

Forskning inn i bibliotekarenes hverdag
- Kunnskapsbasert praksis er et relativt nytt begrep i 
bibliotek- og informasjonsfaget. Kort fortalt betyr det 
å kombinere egen kunnskap med relevant forskning i 
det daglige bibliotekarbeidet.

ker og verktøy som gjør det enklere å bruke 

forskning i beslutninger om bibliotekets 

tjenester. Men det dreier seg også om egen 

kompetanseutvikling og faglig oppdatering, 

sier hun. 

Kurset legger vekt på praktiske eksem-

pler og reelle ”case”, som for eksempel:

Hvordan organiserer vi brukeropplæ-

ringen? Lønner det seg for eksempel 

å lage nettbaserte moduler?

Hvilke tjenester bør biblioteket satse 

på for å treff e unge potensielle bru-

kere?

Hvor godt dekker Google Scholar 

faglitteratur sammenlignet med 

tradisjonelle fag- og forskningsda-

tabaser?

Kurset vil følge trinnene i kunnskaps-

basert praksis, fra fasen hvor man stiller 

spørsmål ved egen praksis og helt fram til 

evalueringa. 

- Deltakerne vil få innsikt i hvordan 

de kan integrere trinnene i det daglige bi-

bliotekarbeidet, i strategier og prosedyrer, 

og i prosjektarbeid. Det legges også vekt 

på egenutvikling gjennom kritisk analyse, 

problemløsning og refleksjon, sier Lena 

Nordheim, som håper på god interesse for 

kurset. •

�

�

�

Evidence Based Library 
and Information practice

“Evidence Based Library and Information 
Practice (EBLIP) seeks to improve library and 
information services and practice by bringing 
together the best available evidence and 
insights derived from working experience, 
moderated by user needs and preferences. 
EBLIP involves asking answerable questions, 
fi nding, critically appraising and then utilising 
research evidence from relevant disciplines 
in daily practice. It thus attempts to integrate 
user-reported, practitioner-observed and 
research-derived evidence as an explicit basis 
for decision-making”.

Andrew Booth (2006), kursholder 
ved HiBs kurs neste måned. 
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- Jeg har vært politisk aktiv så lenge jeg kan 

huske. Faren min var SF-er og tillitsvalgt 

i Jern og Metall. Jeg var vokst opp med 

politikk. Jeg husker ikke når det startet for 

min del, men jeg gikk i hvert fall med Stem 

Nei-merke som 11-åring under EF-avstem-

minga i 1972. Jeg var med i en Vietnam-

demonstrasjon da amerikanerne satte inn 

teppebombing av Nord-Vietnam året før. 

Svein Arne Tinnesand sitter på sitt 

kontor i Rogaland fylkeskommune og tenker 

bakover. Det er tid for det nå. Snart reiser 

han til Oslo for å begynne i ny jobb, som 

politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe. 

Etter mange år som fylkesbiblioteksjef i 

Rogaland skal han nå ut av bransjen. For en 

stund, i alle fall. Og kanskje bibliotekfolket 

får god nytte av en ”på innsida” av det sen-

trale politiske apparatet?

- Jeg skal jobbe med regional- og kul-

turpolitikk for SVs stortingsgruppe. Det 

innebærer at jeg skal delta i politikkutfor-

ming på vegne av partiets representanter i 

familie- og kulturkomiteen og kommunal- 

Det er et kvart århundre siden han satt i Stavanger 
bystyre og sju år siden han ble bestefar. Men Svein 
Arne Tinnesand har liksom alltid vært ung og lo-
vende. Er han det fremdeles, når han nå får jobb i 
Stortinget? 

Neste stopp: Løvebakken

TEKST & FOTO • Erling Bergan

og forvaltningskomiteen. Jeg skal i stor grad 

drive politikk. Her i fylkeskommunen er jeg 

saksbehandler, det er politikerne som fortel-

ler meg hva jeg skal gjøre. I Stortingsgruppa 

skal jeg fortelle politikerne hva de skal mene, 

sier Svein Arne, med aldri så lite politisk 

lengsel i stemmen. 

Vandring på venstresida
For han har alltid vært et politisk dyr. 

Svein Arne ble nominert inn som SV-repre-

sentant i Stavanger bystyre før han fylte 18, 

og rykket inn fra varaplass midt i bystyre-

perioden. Som platearbeider på Rosenberg 

verft satt han selvfølgelig i klubbstyret på 

vegne av læreguttene. Så gikk veien via gym-

naset til Statens bibliotek- og informasjons-

høgskole i Oslo, hans eneste lange fravær 

fra sitt kjære Stavanger og Rogaland. Ingen 

unngikk å legge merke til engasjementet til 

den unge siddisen. Han vandret etter hvert 

godt ut på venstresida, fra splittelsen i SVs 

ungdomsorganisasjon SU til den trotskis-

tisk-inspirerte Arbeidermaktgruppa, som 

etter hvert ble en del av RV. Men rundt den 

siste EU-avstemminga i 1994 hadde han 

meldt seg inn i SV, ble etter hvert fylkesleder 

i Rogaland og bygde partiorganisasjonen 

med fl ere nye lokallag der, satt i landsstyret 

og fi kk nærkontakt med en del av dagens 

regjeringsmedlemmer.

- Jeg har Kristin på telefonlista mi. Og 

Bård Vegar. 

Svein Arne liker seg nå. Han skal inn på 

en arena han er som skapt for. Men mye blir 

nytt. Han må løfte det politiske håndverket 

sitt til et nytt nivå. 

- Kjenner du Trond Giske?

- Jeg har truff et ham noen ganger i for-

bindelse med lobby-arbeid. 

- Er han en god kulturminister?

- Giske har røsket opp i den departe-

mentale makten på dette feltet. Det var 

nødvendig at politikerne overtok styringen 

på kulturområdet, sier Svein Arne, med klar 

henvisning til ”tause Birgitte” Helge Søn-

nelands sorti som departementets øverste 

embetsmann for ett år siden.
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Hva er kulturpolitikk?
Men det er ikke lett å få Svein Arne 

Tinnesand til å trekke opp tydelig politiske 

skillelinjer på kulturfeltet.   

- Kulturpolitikk dreier seg mye om å 

lokalisere på den ene siden og skaff e penger 

på den andre siden. Det er nesten ingen tiltak 

innenfor kulturpolitikken som vi er motstan-

dere av. Folkelig kultur? Ja, ja, det er fi nt. God 

kunst? Ja, ja, det er fl ott. Dette er ikke et lett 

område å lage politikk på. Alt er fi nt og alt er 

bra, det er bare å pøse ut nok penger.

- Og det gjør Giske?

- Gjennom Kulturløftet har han kom-

met langt på vei og tilført penger til en brei 

kultursektor. Han har skiftet hvilket hus 

han står i når han deler ut disse pengene 

ved hvert statsbudsjett.

- Neste gang står han i et bibliotek?

- Det er en dualisme her. For hvem skal 

ha det politiske ansvaret for økonomien 

her? Kulturminister Giske eller kommu-

nalminister Kleppa? Vil vi egentlig ha en 

kulturminister som er for tett opp i biblio-

tekene og gjør dette til en del av det samme 

kulturfeltet som for eksempel galleriene og 

dansen? For bibliotekene er en viktig aktør 

ikke bare på kulturfeltet, men også i det vi 

kaller kunnskapssamfunnet. Jeg vil advare 

sektoren mot å male oss opp i et hjørne som 

heter ”Biblioteket er en kulturinstitusjon”. 

Partiets bibliotekpolitikk
- Har SV en bibliotekpolitikk?

- Ja.

- Hvordan vil du karakterisere den?

- Det er en helt grei politikk. SV vil ha 

mer til bibliotek og bedre bibliotek. Det pro-

blematiske er at dette er noe de fl este parti-

ene sier. Det blir som i kulturpolitikken, 

det utkrystalliserer seg ikke noen politisk 

kamp. Det kan stå strid om vi skal bruke 

skattepenger på å fi nansiere off entlige bibli-

otek eller ikke. Når dette er avklart, handler 

resten om å skaff e mer penger.

- Hva skal vi da med en stortingsmel-

ding?

- I forbindelse med slikt arbeid, blir det 

gjort fl ere politiske vurderinger i partiene, 

sier Svein Arne, som absolutt ser nytten av at 

departementet tar stafettpinnen fra Biblio-

tekreform 2014 og lager en stortingsmelding 

om bibliotek. Og selv om Giske har varsla 8 

stortingsmeldinger fra sitt departement før 

denne stortingsperioden er omme, regner 

Svein Arne med å få en del med bibliotek-

meldinga å gjøre. Men han minner om at vi 

ikke må glemme det store bildet. 

- Politikk handler ikke bare om vår 

sektor, det handler om hvordan vi ordner 

samfunnet rundt vår sektor. Vår sektor er 

ikke en gang sentrum i dette samfunnet! 

Når man jobber i interesseorganisasjoner, 

må man av og til sette seg ned og ta dette 

inn over seg.

Utredningen er ikke Giskes
- Regner du med at stortingsmeldinga 

blir en oppfølging av utredninga?

- Nei. Utredningen var ikke en bestil-

ling fra Giske, men fra hans forgjenger. Han �

Det kan stå strid om å bruke skattepenger på å fi nansiere offentlige bibliotek eller ikke. Når dette er avklart, handler resten om å skaffe mer penger, sier Svein Arne Tinnesand.
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har behandlet den deretter. Den rødgrønne 

regjeringa har aldri vært noe glad for denne 

utredninga. Meldinga vil neppe bygge på ut-

redningen, i hvert fall ikke på strategi-delen. 

- Hva med konsolideringa?

- Slik det er beskrevet i utredningen, 

er det uaktuelt. Vi må regne med at både 

Kleppa og Giske er mot. Konsolidering kan 

vi bare glemme. 

- Hva med visjonen om Norgesbiblio-

teket?

- Her får vi det nasjonale mot det lokale. 

Nå er det imidlertid ikke noe problem for 

vår sektor allerede nå å kalle oss Norgesbi-

blioteket. Vi er jo en samarbeidende sektor, 

�

et nettverk som har fungert uavhengig av 

hvilke ord vi har brukt på det. 

- Hva med felles profi lering? 

- Poenget er at folk fl est ikke spør etter 

Norgesbiblioteket. Folk gir blaff en i dette, 

de er på jakt etter juss-litteratur, den gode 

boka, den nyttige informasjonen. Om den 

blir levert fra et bibliotek som heter Deich-

manske eller fra ett som heter Stavanger fol-

kebibliotek, det er uinteressant. Spørsmålet 

om enhetlig profi lering er en bransjeintern 

greie. Det er ikke sikkert at lokalpolitikerne 

synes det er så kult å bevilge penger til en 

institusjon som heter Norgesbiblioteket 

over hele landet. Kanskje politikerne i Sta-

vanger synes at det er kjekkere å bruke tid 

og penger på å styrke Sølvberget Stavanger 

kulturhus? 

- Hva med investeringsprogrammet for 

biblioteklokaler?

- Her gjør ABM-utvikling noe pussig. 

De foreslår selv å være mottaker av tiltaket 

som skal gjennomføres. Det er kanskje 

naturlig sett fra ABM-utviklings ståsted. 

Men kampen om støtte til kulturlokaler 

de siste årene har ikke handlet om en 

særordning for bibliotek. Det handler om 

å øke potten. Det er mange år siden forrige 

kulturminister sa at bibliotekene kunne 

benytte seg av denne potten. Grunnen til 

at denne støtteordningen ikke er noe godt 

politisk virkemiddel, er at potten er for liten. 

Den bør økes, og den bør fortsatt forvaltes 

regionalt, så det er mulig å drive politikk 

med disse pengene.

Må vite hva vi ønsker oss
- Er det noen grunn til å ha forhåpninger 

til en stortingsmelding, eller er det statsbud-

sjettene som er det avgjørende?

- Det er en helt klar sammenheng mel-

lom en stortingsmelding og statsbudsjet-

tene. Med stortingsmeldingen får man 

laget en politikk på dette området. Nå må 

bibliotekmiljøet si som Hoola Bandoola 

Band: ”Man måste veta vad man önskar sej, 

för att få vad man vill ha”.

- Hva ønsker du deg?

- Det ideologiske må selvfølgelig skrives 

inn i meldinga, at vi skal ha en helhetlig 

bibliotekpolitikk, bibliotekenes plass i kunn-

skapssamfunnet, og alt det der. Så vil jeg at vi 

bygger noe felles nasjonalt, rundt noen digi-

tale løsninger. Alle bibliotek må få tilgang til 

et sett digitale ressurser, uansett hvor store 

eller små bibliotekene er. Digitale kunn-

skapsressurser innenfor et nasjonalt system 

kan gjerne kalles Norsk Digitalt Bibliotek, 

navnet er ikke viktig. Så må bibliotekmiljøet 

si hva som er viktig å ha med her. 

- Du er skeptisk til ABM-utvikling?

- Jeg er skeptisk til for tung statlig orga-

nisering rundet dette, ja. Og jeg er skeptisk 

til konstruksjonen ABM-utvikling. Vi ønsket 

oss i sin tid et felles fagdirektorat for fag- og 

folkebibliotek. Vi fi kk en politisk konstruk-

sjon, en kunstig konstruksjon som verken er 

fugl eller fi sk. Og det andre er at jeg mener 

at bibliotekpolitikken bør utformes av folke-

valgte på lokalt og regionalt nivå. 

Alle vil ha øremerking
- Er øremerking en død sak?

- Jeg ville ikke brukt mye tid på å slåss 

for øremerking til bibliotek. Alle sektorer 

vil ha øremerking, alle vil styres direkte 

fra departementet. Er det så lurt da? Det er 

både politisk feil og politisk dødt å gå inn 

for øremerking. 

- Har vi en god biblioteklov?

- Det er bra at vi har en lov på dette feltet. 

Vi kan alltid diskutere innholdet i den, og 

hvor detaljert den skal være- Men jeg er en 

varm forsvarer av formålsparagrafen og det 

som ligger implisitt i den.

- Hva med pålegget om bibliotek i alle 

kommuner?

- Det er helt ok, sånn som dette landet nå 

engang er. Man kan si at mange kommuner 

ligger tett på hverandre, for eksempel rundt 

Stavanger. Men jeg synes ikke det er noen 

grunn til å fj erne pålegget. 

- Hva med kravet om fagutdanna sjef i 

alle kommuner?

- Kravet om faglighet må balanseres mot 

folks rettigheter som arbeidstakere i kom-

munen. Og i større bibliotek er det viktigere 

at det fi nnes faglighet i organisasjonen enn at 

biblioteksjefen nødvendigvis er fagutdanna 

bibliotekar. Unntaksbestemmelsen sikrer 

dette. Men prinsippet om at bibliotekene 

skal være faglige er godt. Og det er natur-

lig at loven kobler dette til biblioteksjefen, 

fordi dette er den eneste ansatte i mange 

folkebibliotek. 

Rødgrønt
- Hva syns du om at SV har havna i 

regjering med Arbeiderpartiet og Senter-

partiet?

- Dette har jeg ivret for hele tida! Under 

EU-natta i 1994 hadde vi fest i Folkets Hus, 

med blant annet nei-sida i Ap, SV og Sp. Og 

da tenkte jeg: Det er dette partiet vi skulle 

hatt! De tre partiene står godt til hverandre. 

Vi får bedre kommunal og regional politikk 

med Senterpartiet, mot de sentralistiske ten-

densene vi ser både i Arbeiderpartiet og mitt 

eget parti. Vi holder Norge utenfor EU. Og vi 

får en fordelingsprofi l som handler om sosial 

fordeling, ikke bare distriktsutjamning. På 

den måten står partiene godt til hverandre. 

- Konsolidering kan vi bare glemme. Vi må regne med at både Kleppa og Giske er mot. Slik det er beskrevet i 
utredningen, er dett uaktuelt, sier Svein Arne Tinnesand, påtroppende rådgiver for SVs stortingsgruppe. 
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Som BFs representant i Kampanjerådet for 

SkolebibliotekLøftet (www.fradittbibliotek.

wordpress.com),  syntes jeg det var ekstra 

interessant å treff e Anna-Stina Axelsson da 

styrene i Bibliotekarforbundene i Danmark, 

Sverige og Norge møttes i Stockholm midt 

i november.

Svenske erfaringer på skolebibliotekfeltet
Anna-Stina Axelsson er ansatt ved 

Stockholms stadsbibliotek, men hun er 

også medlem i et ideelt nettverk som kalles 

Nationella Skolbiblioteksgruppen (www.

skolbiblioteksgruppen.se) 

I likhet med vårt Kampanjeråd er 

gruppen sammensatt av representanter 

for mange organisasjoner, men gruppen 

har ikke form av prosjekt som skal avslut-

tes.  Den er heller ikke opprettet av noen 

myndighet, men møtes ut fra en felles 

interesse for å styrke skolebibliotekene på 

nasjonalt nivå.

På gruppens nettsted fi nnes en oversikt 

over de organisasjonene som er med, og 

interessant for oss er at i tillegg til de or-

ganisasjonene som tilsvarer våre deltakere 

i SkolebibliotekLøftet, deltar for eksempel 

Statens kulturråd, Sveriges kommuner och 

Landsting(SKL), Svenska Förleggareföre-

ningen og fl ere andre institusjoner som vi 

i Norge har paralleller til, men som ikke 

deltar hos oss.

Anna-Stina Axelsson sier i en e-mail 

at hun synes mye er gjort i Sverige for å 

fremme skolebibliotekene, bl.a. er det utført 

en del forskning, men forskningsresultatene 

har fått lite gjennomslag hos politikere, rek-

torer og tjenestemenn på kommunalt nivå.  

Neste tiltak fra gruppens side er å få treff e 

politikere i forbindelse med at skoleloven 

skal endres, og å sammenkalle til et semi-

nar om forholdet mellom skolebiblioteket 

og elevenes eksamensresultater. Ønsket er 

å få en lov som fastslår at alle skoler skal 

ha skolebibliotek med profesjonell beman-

ning, men veien er lang fram til det målet, 

sier hun.

Til slutt sier hun at hun tror situasjo-

nen er nokså lik i alle de skandinaviske 

landene. Jeg tror faktisk at vi i Norge er 

kommet et lite hakk lenger, det virker i alle 

fall som om politikernes ører er litt åpnere 

enn før, og vi setter store forventninger 

til Kunnskapsministerens skolebibliotek-

program som etter planen skal settes i 

gang fra nyttår.  Utdanningsdirektoratets 

liste over satsningsområder blir nok snart 

utvidet med noen setninger om dette 

programmet.(www.udir.no)  • 

TEKST • Liv Evju
 Forbundsstyremedlem i BF 
 og skolebibliotekar i 
 Rælingen videregående skole

Soria Moria er en god regjeringserklæring. 

- Du regner deg fremdeles som sosia-

list?

- Ja. Men det kan være vanskelig å 

defi nere sosialismen. Dessverre er sosia-

lismen diskreditert av politiske partier, og 

av de samfunnene som har valgt å kalle 

seg sosialistiske. Sosialismen er for meg 

en rettferdighet og sosial utjevning på alle 

områder, kombinert med et utstrakt demo-

krati. Det ene er ikke mulig uten det andre. 

Og så må man si at sosialismen er en utopi 

man beveger seg i retning av, ikke noe som 

er fasttømret. Et samfunn er aldri entydig. 

Selv det kapitalistiske samfunnet i vår tid 

forandrer seg hele tida. 

- Retningen er viktigere enn framtids-

bildet? 

- Ja, helt klart. Samtidig skal vi lage alter-

native tenkemåter for både sosial utjevning 

og demokrati. Vi skal leite etter de gode 

eksemplene og si at det er mulig å gjøre ting 

på andre måter. For eksempel en større folke-

lig deltakelse i de politiske prosessene, og i 

fordelingsprosessene. Vi må få det fram som 

alternativ til dagens ordning. Måten vi har 

organisert vårt demokrati på i dag, er ikke 

gitt oss av Gud. Det er noe vi har bestemt. 

Andre steder gjør de det annerledes. 

Fotball og konserter
Svein Arne har sett kapitalismen på nært 

hold, i form av den heftige oljevirksomheten 

som Stavanger er så preget av. Men samfun-

net er ikke mer polarisert her enn andre 

steder i landet. Høyresiden er ikke mørkeblå 

her, kanskje heller litt lyserød, antyder han. 

Og når Viking spiller hjemmekamp eller 

musikerne spiller opp i byens konserthus, 

er det nok mer som forener enn som skiller. 

Svein Arne har selv årskort begge steder, og 

er ikke aleine om det. 

Nå skal han altså forlate Stavanger for et 

to-års vikariat på Løvebakken. Han legger 

bak seg en karriere der han har vært pro-

sjektmaker ved fylkesbiblioteket, bibliotek-

sjef i Randaberg, bygd opp informasjonstorg 

på Sølvberget og nå de siste årene altså som 

fylkesbiblioteksjef i Rogaland. 

Selv om rådgiverjobben på Stortinget 

passer ham godt, har han allerede sett seg 

ut mulige videre karriereveier etter stor-

tingsvalget 2009. Ingen dum ide, ettersom 

dette både er et vikariat og fordi SV ikke 

akkurat ligger an til å kunne ansette enda 

fl ere til støtteapparatet for stortingsgruppa 

si. Meningsmålingene er i hvert fall ikke 

lystig lesing for SVere nå for tida.

Svein Arne er ikke fremmed for å kunne 

bli fylkeskultursjef i Rogaland, hvis sjansen 

bød seg. Han er heller ikke fremmed for å 

kunne bli leder i NBF en gang i framtida, hvis 

sjansen byr seg. Og han er selvfølgelig heller 

ikke fremmed for å fortsette det politiske 

sporet, hvis det er muligheter for det. Alt er 

mulig for Svein Arne. 

Han er jo stadig ung og lovende. • 

Månedens skolebibliotekblomst

Kampanjen SkolebibliotekLøftet vil 

fram til sommeren 2008 dele ut en 

skolebibliotekblomst hver måned til et 

bibliotek eller en person som har gjort 

en særskilt innsats for skolebibliotek. 

Skolebibliotekblomsten for november 

gikk til spesialkonsulent Bengt Jacob-

sen, avdeling for opplæring og tjenes-

ter i Akershus fylkeskommune. Juryen 

mener at Bengt Jacobsen har gjort seg 

fortjent til skolebibliotekblomsten for 

den innsatsen og det initiativet han 

har vist for å løfte skolebibliotekene 

opp på dagsorden i Akershus fylkes-

kommune. 

- Jacobsen har tatt tak i fylkets 

fagforum og har vært en pådriver 

internt for skolebibliotek. Norske sko-

lebibliotek trenger fl ere handlekraftige 

talspersoner som Jacobsen, både på 

kommunalt og fylkeskommunalt 

nivå, sier juryen, som likevel ønsker 

å bemerke at det er trist at norske 

skoleelever er avhengige av sterke tals-

personer i kommuner og fylker for å få 

gode skolebibliotektjenester. 

- Gode skolebibliotek burde vært 

en selvfølge på alle skoler, heter det. 

Men når så ikke er tilfelle er det i følge 

juryen desto viktigere å ha talsperso-

ner som Bengt Jacobsen. • 
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Fra:  bf@bibforb.no

Slik du beskriver det her, er svaret klart 

nei! Dette er overtid, og skal godtgjøres som 

det. Jeg forstår godt at du spør om dette, 

for rettigheter rundt arbeidstid kan være 

komplisert å få klarhet i. Skal prøve å gi deg 

de viktigste elementene i det som handler 

om overtid, så håper jeg du henvender deg 

til oss hvis noe fortsatt er uklart.

For det første – rammene for arbeidsti-

den. Utgangspunktet er hovedtariff avtalens 

(HTA) §4.2, der det fastslås at ordinær 

arbeidstid ikke skal overstige 37,5 timer pr 

uke (ubetalt spisepause kan komme i tillegg). 

Det er ikke lovlig å planlegge med bruk av 

overtid, jfr arbeidsmiljølovens (AML) §10-6 

pkt 1. 

Hva er fl eksitid og hva er overtid?

Fleksitiden er en lovfestet rett jfr AML 

§10-2. Ved innføring av f leksitid skal 

ordningen drøftes med tillitsvalgte først, 

og det er vanlig at det utarbeides et fl ek-

sitidsreglement, evt at det innarbeides i et 

arbeidstidsreglement. Sjekk hva som fi nnes 

på intranett etc i din virksomhet. Retten til 

fl eksitid skal være et gode, fordi det skal gi 

deg mulighet til å forskyve egen arbeidstid 

innenfor visse rammer. Og hvis du selv 

ønsker å jobbe noe lenger en dag for å bli à 

jour med katalogisering eller annet så har 

du mulighet til det. Da opparbeider du deg 

plusstimer uten annen godtgjøring som du 

kan avspasere senere. Dette er dermed tid 

du styrer selv.

Overtid defineres som pålagt arbeid 

utover vanlig arbeidstid og kan ikke avta-

les vekk i en fl eksitidsordning. Det betyr 

at overtid er oppgaver du pålegges av din 

leder som kommer ”på toppen av” en vanlig 

arbeidsdag eller arbeidsuke. Dette gjelder 

også for deltidsansatte jfr deres arbeids-

kontrakt og AML §10-6. Overtid skal ikke 

pålegges ansatte før den er drøftet med de 

tillitsvalgte, dersom det ikke oppstår en helt 

akutt situasjon som gjør det umulig. 

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for 

at bemanningen står i forhold til arbeids-

oppgavene, overtid skal derfor begrenses 

mest mulig. Ideelt sett betyr det at når 

det skal være arrangementer etc, så skal 

det være mulig å endre vaktordninger og 

forskyve/fl ytte arbeidstiden for de som skal 

jobbe under et arrangement slik at de fortsatt 

kun får 7,5 timers arbeidsdag og 37,5 timers 

arbeidsuke. Så vet vi at det i mange tilfeller 

Vi skal ha en del arrangement på biblioteket 

i tida som kommer, og jeg lurer på om vi har 

rett til overtid for dette? Arbeidsgiver sier at 

timene bare skal regnes inn i fl eksitida og 

BF-sekretariatet svarer

ikke er mulig å endre vaktplaner fordi det 

er for stram bemanning. Da kommer denne 

arbeidstiden på toppen, og blir dermed over-

tid. Dersom arbeidsgiver argumenterer med 

at det er frivillig å stille opp, så vil jo det si at 

hvis ingen vil så blir det ikke noe arrangement 

hvis ikke arbeidsgiver gjør jobben selv. Denne 

”frivilligheten” er dermed ikke reell, men en 

vil gjerne strekke seg og være positiv og si ja 

for å gi brukerne et best mulig tilbud. Det 

samme dersom en på grunn av sykefravær tar 

en ekstra vakt på toppen av normalarbeids-

dagen. Det kan også være andre tilfeller av 

overtid, for eksempel pålagt møtevirksomhet 

etter normal arbeidstid, fl ytting etc. 

For å ha ryddige forhold rundt dette, 

er derfor drøftingsplikten med tillitsvalgte 

vesentlig og må overholdes. Det må defi neres 

hvor mange som trengs for å løse oppgaven 

og partene må drøfte dette.Det blir feil hvis vi 

jobber ”gratis” uten å ta vare på opparbeidede 

rettigheter, som i mange tilfeller er forhandlet 

fram ved å gi avkall på en bedre lønnsut-

vikling. Det bidrar også til å kamufl ere det 

reelle arbeidskraftsbehovet i virksomheten. 

Din lønn og beregningsgrunnlaget for ferie-

penger, pensjon etc blir også lavere. Dersom 

du er usikker på om oppgaver du blir tillagt 

er overtid eller ikke, så spør din tillitsvalgte 

evt arbeidsgiver direkte. Er du fortsatt usik-

ker på svaret så kontakt oss. Det er ikke noe 

argument fra arbeidsgiver at en ikke har 

budsjett for dette, overtid er en avtale/ret-

tighet som de selv har styringsrett på og som 

skal utbetales. Du har rett på en etterbetaling 

av overtid for inntil 3 år tilbake dersom feil 

praksis har vært fulgt.

Når det er avklart at det er overtid, 

så fører hver arbeidstaker en timeliste for 

overtid (pleier å ligge skjema på intranett). 

Da har du rett på godtgjøring i hht HTA §6, 

med enten timelønn eller avspasering time 

for time og et tillegg på 50% av timelønn for 

arbeid på hverdager fram til kl 21. Etter kl 21 

på hverdager og lørdag/søndag skal tillegget 

være på 100%. 

Jeg viser også til artikkel i Bibliote-

karen nr 11/2006 om lørdagsarbeid, da 

faste vakter inkl lørdag på mer enn 37,5 

timers arbeidsuke som hovedregel ikke 

er tillatt, dersom det ikke er inngått 

årlig avtale om gjennomsnittsbereg-

ning lokalt.

Med vennlig hilsen

Hanne Brunborg, nestleder i BF

Til:  bf@bibforb.no
Emne: Rett til overtid?

Pris for 
seniorsatsning
Finansminister Kristin Halvorsen har på 

vegne av Senter for seniorpolitikk delt ut 

prisen for Årets seniorinitiativ 2007 til Det 

Norske Veritas DNV Maritime og Lillesand 

Produkter as. Prisen deles hvert år ut til 

virksomheter som bidrar til å fremme 

seniorenes stilling i arbeidslivet.

Det er knapphet på arbeidskraft. Al-

derssammensetningen i befolkningen vil 

endre seg radikalt i årene framover. Vi blir 

fl ere eldre og færre yngre. Utviklingen er 

en stor utfordring både for samfunnet og 

virksomheter. 

- Arbeidskraften er vår viktigste res-

surs, og seniorer er selvsagt en vesentlig 

del. For få år siden ble folk over 45 ofte 

oppfattet som “utgått på dato”. Nå er 

tonen en helt annen, og antall seniorer i 

jobb økende, sier fi nansminister Kristin 

Halvorsen. 

Ved valg av kandidater til årets pris 

har Senter for seniorpolitikk (SSP) rettet 

oppmerksomheten mot virksomheter som 

ser verdien av seniorer og som går fra ord 

til handling. Prisen deles av to virksomhe-

ter som på hver sin måte har bidratt til å 

synliggjøre verdien av seniorarbeidskraft. 

Den ene virksomheten har tatt aktive skritt 

for å tiltrekke seg medarbeidere som har 

levd en stund, mens den andre arbeider 

aktivt for å inkludere eldre mennesker i 

arbeidslivet.  • 

De fi re store – 
når de døde våkner
Geir Moen og Øystein Runde har sammen 

laget tegneserien ”De fi re store - når de 

døde våkner”, som gis ut på Gyldendal. Nå 

har Serieteket, Deichmanske bibliotek på 

Grünerløkka, en utstilling fra serien, fram 

til 6. januar. 

- Den ultimate tegneserien om Ibsen, 

Kielland, Bjørnson og Lie - og horder av 

zombier, sier forlaget om denne utgivelsen. 

Året er 1898 og stedet er Kristiania. Norge 

er i union med Sverige, men av den hemme-

lige undergrunns-

regjeringen ledet 

av Hulda Garborg 

får de fi re heltene 

et livsfarlig opp-

drag: å finne den 

forsvunne doktor 

Øvre Richter Frich. 

Og dermed er even-

tyret i gang.  • 

kan avspaseres seinere. Jeg syns det virker litt 

rart, siden vi må hjelpe til på arrangementene 

i tillegg til å jobbe full uke som vanlig. Det 

hender også at vi enkelte ganger må jobbe 

ekstra lenge en dag fordi den som skulle hatt 

vakt plutselig har blitt syk. Er det riktig at vi 

bare skal ha avspasering for dette?
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Spørsmålet om hovedorganisasjonstilhø-

righet har ikke vært debattert i BF i sær-

lig grad siden. Dette skyldes nok til dels 

at BFs medlemmer har en identitet som 

BFere, og ikke knytter identiteten sin i så 

stor grad til hovedorganisasjonen. 

Det er allikevel grunn til å refl ektere 

over medlemskapet vårt i hovedorganisa-

sjonen fra tid til annen. 

Selv om BF-medlemmer forholder 

seg til BF først, fremst og alltid, er det 

allikevel av stor betydning for BFs evne 

til ivaretakelse av medlemmene hvordan 

hovedorganisasjonen fungerer og hvilke 

føringer denne legger for BFs virksomhet, 

innfl ytelse og handlekraft. 

Både positivt og negativt lokalt
Mange tillitsvalgte og medlemmer har 

også utviklet et forhold til YS. Hvor godt 

til rette man har funnet seg i det forhol-

det er nok variabelt. Lokale tillitsvalgte 

melder om både positive og negative 

YS-opplevelser. I noen virksomheter er 

samarbeidet godt. Man bistår hverandre 

og støtter hverandre, og oppfører seg som 

de medlemmer av samme hovedorganisa-

sjon man faktisk er. Andre steder er det 

ikke sånn. Vi får dessverre også fra tid til 

annen meldinger om lokale tillitsvalgte 

som føler seg motarbeidet av andre YS-

forbund. Dette er signaler som vi tar al-

vorlig, og som vi selvfølgelig tar opp med 

angjeldende forbund. 

Det er seks og et halvt år siden BF ble opptatt 
i hovedorganisasjonen YS. BFs leder og nest-
leder refl ekterer her over Bibliotekarforbundets 
erfaringer med YS-medlemskapet.

YS – en god 
hovedorganisasjon for BF

TEKST • Monica Deildok, forbundsleder
 Hanne Brunborg, nestleder

På grunn av BFs oppbygging og 

struktur er vi av og til nødt til å stole på 

andre. Vi har ikke egne tillitsvalgte i alle 

virksomheter, simpelthen fordi vi er for 

små. I enkelte avtaleområder må vi låne 

partsforhold. I disse sammenhengene er 

samarbeidet med andre forbund i YS es-

sensielt for ivaretakelse av våre medlem-

mer på den enkelte arbeidsplass. Enten 

fordi andre forbund helt eller delvis må 

ivareta oss i perioder, eller fordi vi må 

søke samarbeid med andre YS-forbund 

for å kunne bli store nok sammen til å 

utløse rettigheter. I slike sammenhenger 

opplever oftest de lokale BF-tillitsvalgte 

at de er en av de ”små” partnerne i sam-

arbeidet hva antall medlemmer angår, det 

som vanligvis omtales som ”kjøttvekt”. 

Det kan være både krevende og frustre-

rende å gå inn i et samarbeid med det som 

utgangspunkt. 

God innfl ytelse 
Allikevel opplever vi at våre tillits-

valgte relativt ofte gis fremtredende roller 

i samarbeidet, og har mer innfl ytelse enn 

hva størrelsen egentlig skulle tilsi. Dette 

skyldes naturligvis at BFere er dyktige 

fagforeningsfolk, gode til å samarbeide, 

redelige, kompetente og tillitvekkende. 

Men det skyldes også at YS-forbundene 

faktisk slipper oss til. Det er nemlig helt 

sikkert at mange av våre posisjoner og 

innflytelse lokalt effektivt kunne vært 

blokkert dersom YS-forbund med ”kjøtt-

vekten” på sin side hadde ønsket å gjøre 

det. Det gjør de som oftest ikke, og det er 

en av hovedorganisasjonen YS sine sterke 

sider at man legger stor vekt på gjensidig 

respekt og samarbeid forbundene imel-

lom. For oss i BF er dette en viktig verdi, 

som bidrar til å styrke vår evne til ivare-

takelse av egne medlemmer. 

Det er også slik at samarbeid lokalt 

gir oss anledning til å bidra inn i YS-fel-

lesskapet med våre ressurser i form av 

kompetente tillitsvalgtes arbeidsinnsats 

og forhandlingsresultater. På samme måte 

som BF av og til må lene seg på andre 

forbunds tillitsvalgte, er det av og til våre 

tillitsvalgte som gjør en jobb for andre, 

enten som YS-tillitsvalgte på en arbeids-

plass, som forhandlere for enkeltstående 

medlemmer av andre forbund, eller som 

aktive og konstruktive deltakere i et lokalt 

samarbeid innen hovedsammenslutnin-

gen. Det er fortsatt en utfordring og et 

viktig arbeid å få til gode samarbeidsre-

lasjoner lokalt, basert på likeverdighet 

og respekt.

Oppbygging av YS-organisasjonen
Representantskapet i YS er det øverste 

beslutningsorganet. Her er alle forbun-

dene representert, og representasjonen 

er stemmevektet. Dette innebærer at det 

enkelte forbund har innfl ytelse i forhold 

til det antallet medlemmer det represen-

terer. 

BF har ordinært 1 stemme i represen-

tantskapet i YS. I inneværende periode har 

vi imidlertid 2 stemmer i representantska-

pet fordi nestleder Hanne Brunborgs sen-

tralstyremedlemskap utløser en stemme 

i representantskapet.

Sentralstyret i YS leder hovedorga-
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nisasjonen mellom representantskaps-

møtene. Sentralstyret består av en leder 

og to nestledere, samt representanter fra 

de fem sektorene i YS. Leder og 1. og 2. 

nestleder i YS er direktevalgt av repre-

sentantskapet. Sektorrepresentantene, 

som hovedregel sektorlederne, er valgt av 

sektorstyrene i YS. 

Forbundene er representert i de sek-

torene der de har medlemmer. Også i 

sektorstyrene står representasjon, antall 

plasser i sektorstyrene, i forhold til for-

bundets størrelse i den aktuelle sektoren. 

Sektorene har noe ulike vedtekter i for-

hold til representasjon og stemmevekting. 

BF sin representasjon i de forskjellige 

sektorene er derfor ulik både på grunn av 

sektorenes ulike vedtekter og fordi vi har 

ulike medlemstall i den enkelte sektor. 

I sektor kommune (YS Kommune) 

har BF 1 representant og 1 stemme i sek-

torstyret. I sektor stat (YS Stat) har BF 1 

observatør i sektorstyret. I sektor Spekter 

(YS Spekter, tidligere NAVO) har BF 1 

representant og 1 stemme i sektorstyret.

I sektor Finans og sektor Privat er 

BF ikke representert. Medlemmer i pri-

vat sektor har vært ivaretatt i sentrale 

forhandlinger gjennom vår deltakelse i 

forhandlingsdelegasjonen i HUK-området 

i HSH.

Sentralt har BF pr i dag relativt stor 

innfl ytelse i YS. Det skyldes at BFs nestle-

der Hanne Brunborg ble valgt til nestleder 

i YS Kommune våren 2006. Høsten 2006 

ble YS Kommunes leder, Gunn Olander, 

direkte valgt til 1.nestleder i YS. Noe 

som igjen førte til en plass i YS sentral-

styre for YS Kommunes nestleder Hanne 

Brunborg. 

YS-profi len
YS er en partipolitisk uavhengig ho-

vedorganisasjon, og bidrar bl.a. aldri med 

økonomiske midler til politiske partiers 

valgkamp. På mange måter har YS blitt 

oppfattet som motsatsen til LO. Alterna-

tivet for de som ikke ønsker den tydelige 

koblingen til Arbeiderpartiet som er en 

vesentlig del av LO sin profi l. 

YS – i likhet med LO – er en hovedor-

ganisasjon som tradisjonelt sett har rettet 

seg mot medlemmer i yrkesfaglige grup-

per, i motsetning til de mer akademiske 

yrkesgruppene som fant sammen i tidli-

gere AF, nå Akademikerne og Unio. 

På bakgrunn av dette bildet var det 

nok mange bibliotekarer som følte YS-

tilknytningen som noe underlig i 2001, til 

tross for et enstemmig vedtak på Biblio-

tekarforbundets landsmøte det året. YS? 

Ville vi føle oss hjemme her da? Burde vi 

ikke heller være sammen med andre store 

høgskolegrupper som for eksempel lærer 

og sykepleiere? 

Alternativene 
Dette siste spørsmålet høres ennå i 

BF-kretser av og til. Ikke formulert som 

mistillit til YS, men som en undring. Og 

jeg forstår det spørsmålet. Nå er det slik 

at den gang BF meldte seg inn i YS var 

dette det beste og egentlig eneste mulige 

alternativet for oss. Det var slik at YS var 

svaret på våre behov for å være represen-

tert i alle sektorer der vi hadde medlem-

mer, føre sentrale forhandlinger og sikre 

ivaretakelse av våre medlemmer lokalt. 

Det var ikke mulig for oss å søke opptak i 

Akademikerne fordi deres medlemsprofi l 

var rettet mot 5-årige utdanningsgrupper. 

LO ble vurdert, men funnet uaktuelt. 

Og på tidspunktet da BF måtte velge ny 

hovedorganisasjon, var ikke Unio, eller 

forløperen UHO, stablet på beina ennå.

Etter etableringen av UHO (nå Unio) 

i desember 2001 fantes det plutselig et 

alternativ. En hovedorganisasjon som på 

mange måter burde passe for bibliote-

karer, i og med at den var bestående av 

profesjonsforbund for høgskolegrupper. 

På det tidspunktet var vi imidlertid al-

lerede medlemmer av YS og hadde vært 

det i ½ år. Et hovedorganisasjonsskifte var 

i realiteten uaktuelt.

YS er en hovedorganisasjon bestående 

av både store og små forbund, både profe-

sjonsforbund og samleforbund, med både 

yrkesfaggrupper og høgskoleutdannede. 

Et mangfold av forbund som er innrettet 

på ulik måte i forhold til egne medlem-

mers behov. YS er en hovedorganisasjon 

som har kompetanse på dette mangfoldet, 

og hvis styrke består i en stor evne til å 

sikre de enkelte forbundenes selvstendig-

het og representasjon. Slik sett er YS en 

god hovedorganisasjon for et lite forbund 

som BF. Vi har stort behov for selvsten-

dighet og handlingsrom, balansert med 

behovet for tilhørighet i hovedorganisa-

sjon, med den trygghet og støtte som det 

innebærer å være en del av hovedorgani-

sasjonsfellesskapet.  • 

Fakta om YS
Forkortelse for ”Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund” 
23 medlemsforbund, i sektorene Stat, Kommune, Spekter 
(tidligere NAVO), Privat og Finans 
206.000 medlemmer (pr 1. januar 2007). 
Leder: Tore Eugen Kvalheim, 1. nestleder: Gunn Olander 
(Delta), 2. nestleder: Jorunn Berland (Finansforbundet) 
Øvrige medlemmer i sentralstyret: Inger Lise Rasmussen (YS 
Privat), Vibeke Ulvin (YS Finans), Pål N. Arnesen (YS Stat), 
Hanne Brunborg (YS Kommune), Ingerid B. Bjercke (YS Spek-
ter) og Klaus Færevaag (ansatterepresentant). 

Medlemsforbund i YS
AVYO, Befalets Fellesorganisasjon, Bibliotekarforbundet, Det  
Norske Maskinistforbund, Farmasiforbundet, Finansforbundet, 
Delta, Lærernes Yrkesforbund, Negotia, Norsk Lensmanns- og 
politilederlag, Norske Meierifolks Landsforening, Norsk Radio-
grafforbund, Norsk Skolelederforbund, Norsk Tollerforbund, Norges Banks Funksjonærforbund, Parat, Personellforbundet, SAFE, Skatterevisorenes 
Forening, Skatteetatens Landsforening, Sosialtjenestemennenes Landsforbund, STAFO, Yrkestrafi kkforbundet, 
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Nå er Kindle kommet! Amazons lille plate 

for lesing av elektroniske bøker er å få kjøpt. 

Riktignok bare det amerikanske markedet 

foreløpig. Men hvis dette slår an, kan det 

være et gjennombrudd for e-boka. 

Der musikken virkelig tippet over den 

digitale kanten med spredningen av iPod og 

iTunes, har bøkene ikke kommet til dette 

punktet. Ikke før nå.

Men det er langt fra sikkert at Amazons 

Kindle blir bøkenes iPod. Apparatet har 

neppe kult nok utseende. Dessuten har 

det en del klare begrensninger i funksjo-

naliteten. Styrken er at det ikke bare er et 

produkt, det er en tjeneste. 

“Tenk på en bok, og du kan begynne å 

lese den i løpet av et minutt”, sier Amazon-

grunnlegger Jeff  Bezos om Kindle. Løs-

ningen ligger i at dingsen har en konstant 

internett-tilgjengelighet via mobilnettet. 

Du søker, bestiller og mottar uten å måtte 

koble opp, tegne abonnement, tenke på 

grensesnitt, e.l. Det kommer faktisk heller 

ingen regning fra mobilselskapet for bruken 

av nettet, dette er det Amazon som betaler. 

De tar det nok inn på bokprisene…

Kindle er en liten fl at boks på 300 gram, 

på størrelse med en paperback, med skjerm 

og et lite tastatur. På skjermen får du opp 

boksider i tilnærmet samme utseende som 

på papir, ved hjelp av en teknologi som kal-

Tenk på en bok…
Kampen hardner til. Det dreier seg om å lage en god nok elektronisk 
ekvivalent til boka, med en god nok tilgang på titler. God nok til at du 
kjøper duppedingsen. Har Amazon knekt ebok-koden med sin Kindle? 

TEKST • Erling Bergan

les elektronisk blekk, eller 

E-ink. Den kan lagre rundt 

200 bøker. Tidsskrifter og 

aviser kan også abonneres 

på og leses i Kindle.

Spørsmålet er om det 

er boksen eller tjenesten 

som betyr mest når le-

sende amerikanere skal 

bestemme seg for om de 

skal kjøpe Kindle eller 

ikke. 

”Folk har blitt vant til å ha med seg sin 

egen musikk. På samme måte vil de bli vant 

til å ha tekster og lesestoff  med seg til en 

hver tid”, sier sjefen for utvikling av Kindle, 

Gregg Zehr. 

Det er imidlertid et viktig aspekt ved 

lesingen som Kindle ikke helt tar hensyn 

til. Og det er at lesere også er skribenter. 

Det klare skillet mellom forfattere og lesere 

blir mindre og mindre tydelig etter hvert 

som årene går. Det har noe med at data 

og nett er allemannseie, at utdanning ikke 

er forbeholdt de få. Vi er vant til å lese på 

skjerm, for så å kunne gjøre noe aktivt med 

det vi har lest, hvis vi føler for det. Vi klip-

per ut fra andres tekster og limer inn i vår 

egen, vi legger inn kommentarer på andres 

blogger, vi videresender materiale vi synes 

andre burde få se, osv. 

Og her kan det se ut som Kindle kom-

mer til kort. Det er ikke mulig å låne en 

”Kindle-bok” videre til andre, eller gi den 

bort som presang. Og klipp-og-lim er nok 

ikke så aktuelt, om det i det hele tatt lar 

seg gjøre. Kindle er utformet for å tilfreds-

stille den som leser, ikke den som skriver, 

til det er tastaturet for lite og enkelt. Det 

er bedre enn de fl este mobiltelefoner, men 

langt unna våre innarbeidde vaner med 

qwerty-tastatur. 

Så selv om Kindle til en viss grad er 

interaktiv, må nok dingsen mer vurderes 

som en elektronisk bokhylle, enn som en 

lese-skrive-sak. 

”Dette er ikke en e-bok, det er et bibli-

otek”, sier forfatteren Neil Gaiman. ”Den 

har et grensesnitt mot den største bokhan-

delen i verden. Du kan ha alt du trenger på 

den. Når du innser det, blir alt forandret”, 

sier han. ”Dette er framtida for lesing av 

bøker”, sier forfatteren Michael Lewis. 

Og også den Nobelprisvinnende forfat-

teren Toni Morrison deltar i reklamen for 

denne vidunderlige nye verden: ”Bøker er 

for meg å gå inn i en annen verden. Enten 

det er skjønn- eller faglitteratur, går du 

inn i den. Jeg gjør det enkelt med en bok. 

Men dette gjør det lettere for meg, for jeg 

kan gjøre det raskere, den er lettere, jeg 

kan ha den med meg, og jeg kan ha mer 

tilgjengelig.”

Selv om det nok triller noen dollar 

inn i disse forfatternes konti, som takk 

for den panegyriske omtalen, er det en 

kjerne av noe uomgjengelig her. Den 

bærbare og ubegrenset store elektroniske 

bokhyllen vil komme, før eller siden. Så 

er det et markedsspørsmål om Amazon 

har truff et planken med sin Kindle, eller 

om også den bare blir opptenningsved på 

den lange veien mot det store opplysende 

bålet. Selv om Bezos er tilbakeholden med 

å dra parallellen, sier han til Newsweek at 

han tror Amazon nå har utviklet lesingens 

svar på iPod. 

Men det er heller ikke tvil om at Kindle, 

både som produkt og tjeneste, stiller oss 

overfor en del utfordringer. Den vertikale 

integreringa av produkter og tjenester er 

en ting. Hvordan vil Amazons grep om hele 

kjeden fra boksalg til leseapparat påvirke 

et fritt marked med ”sunn” priskonkur-

ranse? Det er nok å minne om Microsofts 

tvilsomme grep om både operativsystem 

og programvare for PCer. Samtidig kan 

På Wired-bloggen skriver en etter lanseringa av 
Kindle: ”You have to wonder if Apple’s going to enter 
this game and blow everyone else away ... From the 
looks of these products, the ebook market could use 
a little Apple love.” Her er Sonys Reader til venstre 
og Amazons Kindle.
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det være nyttig - for en periode - å se hvor langt ett selskap 

kan utvikle sine produkt/tjenester når de kan tilpasse hele 

kjeden selv. 

En annen utfordring er valg av format. Amazons Kindle kan, 

i motsetning til konkurrenten Reader fra Sony, ikke lese de van-

lige fi lformatene for tekst. Det er en begrensning, for vi er vant 

til fritt å kunne lese pdf, doc, rtf, txt, osv. Du kan riktignok løse 

dette for Kindle ved å kjøre fi ler gjennom Mobipocket Creator 

på PC-en din først, men særlig brukervennlig og elegant er det 

jo ikke. At Kindle bare leser fi ler i sitt format, er en tvang som 

– kombinert med at produsenten av leseren også eier bokhande-

len – vil bli kritisert i mange datapolitiske kretser. Tidsskriftet 

Wired kaller Kindle for en ”vandrende drm-bokhandel”. Kampen 

for åpne standarder er kanskje ikke noe den vanlige forbruker 

bryr seg mye om, men mange vil nok merke seg ulempene som 

format-tvangen gir.  

Nok en mulig utfordring – skrekk og gru – er reklame i 

bøker. Grunnen til at dette ikke har vært særlig aktuelt fram til 

nå, er at det er en så uforutsigbar kobling mellom produksjon og 

lesing, både når det gjelder tidspunkt og hvem som leser. Men 

med Kindle så blir lenken mellom bokhandel og leser opprett-

holdt, også etter at kjøpet er avsluttet. Selv om Amazon ikke 

signaliserer noen planer om reklamefi nansierte bøker, ville det 

være rart om ikke det er folk i bransjen som tenker i de baner. 

Adobes sjef for e-publisering Bill McCoy har så langt sett det 

umulige i å ha reklame i bøker: ”Det blir annerledes med digital 

distribusjon”, sier han til Newsweek. 

I samme blad kommenterer Peter Brantley et annet utvi-

klingstrekk som e-bøker à la Kindle kan få fram. Brantley er 

administrerende direktør for Digital Library Federation, og ser 

at mulighetene for interaksjon vil måtte redefi nere forfatterskap. 

Han ser for seg mer wiki-lignende samarbeid, hvor forfatteren 

går over fra å være en udiskutabel autoritet, til å bli ”lederulven 

i en kreativ fl okk”. 

Bibliotekene er en attraktiv samarbeidspartner for prosjekt 

som Kindle – inntil videre. Så lenge det fi nnes kilder for ytter-

ligere mengder med materiale som kan digitaliseres og gjøres 

tilgjengelig, og som det er en viss interesse for å kjøpe der ute 

blant folk, så vil fi rmaer som Amazon, Google – og Sesam for 

den saks skyld, være interessert i vår bransje. Men når de har fått 

kloa i materialet vårt, må vi regne med at interessen vil fordufte. 

Kindle markerer derfor store muligheter for bibliotekbrukerne 

i framtida, men ikke nødvendigvis de samme mulighetene for 

bibliotekene. Når arvesølvet vårt er solgt, må vi dekke på andre 

måter. 

I mellomtida kan vi vente på at Kindle kommer til Norge. 

Og se om vi skal hoppe over denne dingsen og – nok en gang 

– satse på neste generasjon ebok-leser. • 

Amazons Kindle har alltid tilgang til 
Amazons bokhandel via mobilnettet. 
Dermed kan bøker kjøpes og lastes ned 
på direkten. En markedsmessig tvang-
strøye? Eller et skritt på veien mot alles 
tilgang til ”verdensbiblioteket”?
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NBF-Hordaland, NFF-Bergen og BF-Hor-

daland stakk hovuda sine saman for å 

arrangere eit fagleg heildagsseminar om 

bibliotekarkompetanse som samla heile 60 

bibliotekarar frå Hordaland.

Ein av ideane som dukka opp, var å in-

vitere Andrew Cranfi eld som er generalse-

Bibliotekarkompetanse frå 2.0 til 2014 
To hovud tenkjer betre enn eitt, heiter eit gammalt 
ordtak. Og da tre bibliotekorganisasjonar slo seg 
saman, blei det internasjonal sus over seminaret som 
blei arrangert i Bergen i slutten av oktober. 

TEKST •  Irene Hunskår 
  Bibliotekar
  Høgskolen i Bergen
FOTO  •  Erling Bergan

kretær i EBLIDA med base i Haag. EBLIDA 

står for European Bureau of Library, Infor-

mation and Documentation Associations 

og er ein uavhengig paraplyorganisasjon 

for “national library, information, docu-

mentation and archive associations and in-

stitutions in Europe”. Andrew Cranfi eld er 

fagutdanna bibliotekar frå bibliotekskulen 

i København, og har ein master i kultur-

studier i tillegg. Han vaks opp i England, 

men har budd 20 år i Danmark. Han har 

mellom anna jobba i forlagsbransjen, for 

eit datafi rma, i forskingsbibliotek, og vore 

biblioteksjef i Slagelse kommune. Andrew 

Cranfi eld er også leiar i IFLA for seksjon 

for bibliotekbygningar og utstyr og er ein 

av grunnleggjarane av ”New professionals 

discussion group” (NPDG). 

Andrew Cranfi eld sitt innlegg hadde 

fått tittelen ”Bibliotekarkompetanse for 

framtida”, og i ein times tid snakka Cran-

fi eld om korleis han trur biblioteka blir i 

framtida og kva vi skal fylle biblioteka med. 

Til slutt kom han inn på kva kompetanse 

vi som bibliotekarar skal ha og kva kompe-

tanse biblioteka treng i framtida.

Digitalt innhald og fulltekst-tilgang
Cranfi eld skisserte opp ein del primære 

oppgåver som han ser for seg at det moderne 

bibliotek vil drive med: digitalt innhald og 

fulltekst-tilgang. EBLIDA er ei pådrivar og 

lobbyist  i copyright-arbeidet i EU, og i Eu-

ropean Digital Library (EDL). Th e European 

Library  vil tilby eitt inngangspunkt til dei 

elektroniske ressursane hos dei viktigaste 

europeiske nasjonalbiblioteka, forutan 

tilgang til andre meir avanserte bibliotek-
Vi treng meir kunnskap om kva behov brukarane våre har når det gjeld ny teknologi, sa Andrew Cranfi eld.
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tenester. EDL-prosjektet er eit direkte svar 

på ei oppfordring om at nasjonalbiblioteka 

burde bruke innverknaden sin i debatten 

om digitalisering av europeisk materiale 

for tilgang via verdsveven. Cranfi eld meiner 

at alle bibliotek må vise samfunnet kva dei 

har av materiale og kva biblioteka kan bidra 

med av digitalisering. For eksempel nemnde 

han digitaliseringa av Grieg-samlinga ved 

Bergen off . bibliotek som eit godt eksempel 

på dette.

Bygningar og interiør
Cranfi eld meinte at altfor mange bi-

blioteklokale er gammaldagse og like. Vi 

må lære av detaljhandelen, t.d. bokhand-

larane, og sjå på korleis dei leiar oss gjen-

nom lokala sine for å friste oss til å handle 

varer. Vi må lage ein ”raud tråd” gjennom 

biblioteklokala, og bli meir profesjonelle på 

marknadsføring av tenestene og produkta 

våre. Det treng ikkje vere ein bibliotekar 

som gjer dette, men vi treng denne typen 

kompetanse i biblioteka våre. 

Nettverksbygging og samarbeid 
Cranfi eld poengterte sterkt både in-

ternasjonalt og nasjonalt samarbeid for 

å utnytte knappe ressursar på ein betre 

måte. Ikkje minst gjennom IFLA der dei 

skandinaviske landa er tungt inne i mange 

seksjonar. Også i det einskilde bibliotek må 

vi tenke samarbeid med både andre institu-

sjonar og andre yrkesgrupper. Men er vi fø-

rebudd på å sleppe andre yrkesgrupper inn 

i biblioteka? spurte Cranfi eld forsamlinga. 

Vi må vere positive til andre yrkesgrupper 

og heller sjå på kva muligheiter som fi nst for 

samarbeid enn å drive med profesjonskamp. 

Bibliotekarane må bruka tida si til viktige 

ting og det dei kan best – og ikkje svare på 

enkle spørsmål slik som å fi nne ei bok eller 

ei plate til ein lånar. Det kan andre ta seg 

av, meinte Cranfi eld. 

Lobbyverksemd og verdimåling
Cranfi eld meinte at ein viktig eigen-

skap for bibliotekarar er å kunne komme i 

kontakt med det off entlege, både presse og 

politikarar for å kunne snakke biblioteka 

si sak og få biblioteket på dagsorden. Den 

amerikanske bibliotekforeninga (ALA) har 

laga ei eiga oppskriftbok for dette: Advo-

cacy guidebook.  http://www.ala.org/ala/

advocacybucket/informationliteracy.pdf  

Cranfi eld fortalde vidare om korleis British 

Library hadde vist korleis deira innsats i 

samfunnslivet kunne målast i økonomiske 

verdiar . For kvart pund British Library får 

i off entleg støtte , genererar dei 4.40 pund  

igjen i den britiske økonomien.  Det er difor 

viktig å vise at nytten av biblioteka er større 

enn kostnadane ved å drive dei. Samfunnet 

får igjen mange gonger det dei puttar inn i 

bibliotekvesenet sitt. 

Forsking i biblioteka og ny 
teknologi

Det må bli meir forsking i biblioteksek-

toren, og ikkje minst meir forskingsbasert 

kunnskap. Vi må bli fl inkare til å inkorpo-

rere og ta i bruk nyare forskingsresultat 

i biblioteka. Vi må få meir kunnskap om 

brukarane våre og kva behov dei har i for-

bindelse med ny teknologi. Til slutt poeng-

terte Cranfi eld desse standpunkta:

vi bør gjere biblioteka meir spesielle! Kva 

er unikt for oss? Vi må ta utgangspunkt i 

dette, og ikkje prøve å vere lik alle andre 

bibliotek.

vi må slutte å sitte bak skranken! Vi må 

fi nne nye måtar å møte publikum på, og 

vi treng kunnskap om nye kommunika-

sjonsformer 

vi må forstå og bruke den kompetansen 

biblioteket har overfor den digitale verda, 

og det er ei stor utfordring å marknads-

føre denne usynlege kapitalen

korleis blir morgondagens teknologi og 

kva er bibliotekas rolle i dette? 

�

�

�
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Kunnskapsbasert praksis for bibliotekarar har etter kvart vorte eit eige ”fagområde” innanfor kunnskapsbasert praksis, spesielt i England, sa Lena Nordheim.
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Cranfi eld stilte mange spørsmål og gav 

oss få svar. Men han oppfordra oss til å ta 

stilling til desse spørsmåla og ikkje minst 

få kunnskap om alle desse nye teknologiane 

som svirrar rundt oss i større og større 

omdreiing. Cranfi eld siterte: ”If it’s not on 

the net, it’s not there!”

Kompetanseutvikling i Hordaland
Etter pause og ein god lunsj med tid 

for samtale med gamle og nye bibliotekar-

bekjentskap, fekk fylkesbiblioteksjef Ruth 

Ørnholt frå Hordaland fylkesbibliotek 

ordet og snakka om ”Kompetanse-utvikling 

i Hordaland - frå teori til praksis”. Ruth 

Ørnholt la vekt på at det må komme både 

endringsvilje og endringskompetanse inn i 

biblioteka. Eit moderne bibliotek må både 

bestå av relevant kompetanse,  gode nett-

verk, samarbeid med brukaren, nye tilbod 

og tenester, og ikkje minst av personleg 

service. Biblioteket og bibliotekarane må 

spegle befolkninga. Ørnholt framheva at 

biblioteka etterkvart må rekruttere folk 

med minoritetsbakgrunn inn i yrket. 

Når det gjeld bibliotek- og kompetan-

seutviklinga,  må denne opplæringa setjas 

inn i ein større strategisk samanheng.  

Kompetanseutvikling og utvikling av bi-

blioteka er to parallelle løp, som har gjen-

sidig positiv eff ekt, meinte Ørnholt. Auka 

kompetanse og profesjonalisering vil gjere 

den samfunnsmessige rolla til biblioteka 

tydlegare. 

Til slutt presenterte Ørnholt delar av 

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 

2007-2010 med særleg vekt på målområdet 

kompetanse. Sett i lys av Bibliotekreform 

2014 er det spenstige og krevjande mål 

Hordaland fylkesbibliotek har sett seg: 

Alle innbyggjarar i Hordaland skal møte 

bibliotekpersonale med brei og oppdatert 

kompetanse. Det skal ein nå ved å kart-

legge kompetansebehovet og utarbeide 

kompetanse-utviklingsprogram.  Vidare  

å gjennomføre etter- og vidareutdanning 

av tilsette i biblioteka med vekt på peda-

gogisk og digital kompetanse og til slutt 

auke skulebibliotekansvarlege (lærarar) sin 

bibliotekkompetanse.

Vidare ønskjer fylkeskommunene å 

etablere nettverk basert på kunnskapsde-

ling, rettleiing og kunnskapsbasert praksis.  

Målet med dette er at biblioteka i Horda-

land skal kommunisere fritt og dele kunn-

skap og erfaring til beste for alle brukarar.  

Vidare ønskjer ein å stimulere bibliotekarar 

til å ta kurs i kunnskapsbasert praksis og 

opprette regionale nettverksgrupper innan 

aktuelle område.

Ørnholt avslutta med å poengtere at 

vi dagleg må arbeide systematisk med 

kompetanseutvikling, etterutdanning og 

utvikling av dei tilboda som skal til for at 

biblioteket kan skape seg ein posisjon som 

ressurssenter i kunnskapssamfunnet sin 

intellektuelle infrastruktur. Fylkesbiblio-

teket må regionalt  gje relevante tilbod om 

kompetanseutvkling og vere med å skape 

lærande nettverk.

Meir spesialsaum
Biblioteket sett frå brukarperspektivet 

var tittelen på Kevin McCaff erty sitt inn-

legg. McCaff erty er til dagleg professor ved 

Institutt for fremmedspråk ved Universi-

tetet i Bergen og ein ivrig bibliotekbrukar 

både til fagleg bruk og privat. McCaff erty 

hadde laga seg ei ønskeliste med ting han 

hadde lyst at biblioteket skulle tilby han som 

brukar. Meir informasjon a la tenester som 

”Nytt frå biblioteket” med nyhende om nye 

bøker, nye databasar, osb., innafor kvart 

fagfelt frå fagreferentane. Gjerne ein gong 

pr månad anten som epost eller via web-

sider. Biblioteket må tilby meir systematisk 

anskaff else av forskingsressursar med site-

lisensar for både forskarar og studentar. 

Vidare ønskte McCafferty seg meir 

kontakt med biblioteket både med intro-

duksjonskurs for nytilsette der ein kunne 

kartlegge behov hos kvar einskild, men 

også muligheit for å informere om tenester, 

samlingar, databasar og kurs som biblio-

teket kan tilby. Dette meinte McCaff erty 

var ein lur strategi for biblioteket og dei bi-

bliotektilsette for å skaff e seg fl eire allierte.  

McCaff erty vil integrere biblioteket meir i 

undervisning og forsking, og dermed hjelpe 

dei vitskaplege tilsette til å sjå muligheiter 

i bibliotekets ressursar.  

Og som avslutning kom McCafferty 

med ønske om obligatoriske kurs i infor-

masjonskunnskap for alle studentar i regi 

av biblioteket, noko som kling som musikk 

i øyra på mange bibliotekarar ved undervis-

ningsinstitusjonar. McCaff erty meinte at 

ein slikt kurs burde vere både obligatorisk 

og poenggjevande for førstesemesterstu-

dentar ved universitetet. 

Kunnskapsbasert praksis
er eit relativt nytt omgrep for bibliotekarar. 

Lena Nordheim frå Senter for kunnskaps-

basert praksis ved Høgskolen  i Bergen gav 

tilhøyrarane ein kort, men informasjons-

metta innføring i temaet. Kunnskapsbasert 

praksis betyr å kombinere eigen erfaring/

ekspertise, kunnskap om brukarane sine 

behov, og relevante resultat frå forskinga, i 

det daglege bibliotekarbeidet. 

Etter ein generell innføring i emnet slik 

det blir brukt spesielt innanfor helsefaga, 

førte Nordheim oss over til bibliotekverda 

og kunnskapsbasert praksis for bibliote-

karar. Dette har etter kvart vorte eit eige 

”fagområde” innanfor kunnskapsbasert 

praksis, spesielt i England. Det er skreve 

ein god del om dette, det fi nst eige teoreti-

karar på området, eigne databasar og eigne 

tidsskrift. 

Ingen automatikk
Siste post på programmet under se-

minaret, var forbundsleiar Monica Deil-

dok som snakka om ”Arbeidslivet og 

kompetanse”.  For mange var dette svært 

interessant og relevant, det er alltid greitt 

å ha ”jussen på si side”. Deildok snakka 

om kompetanse og forklarte oss at det er 

minst to ting: Det å dra på kurs for å halde 

vedlike og oppdatere seg på fagområde, og 

å ta kompetansegjevande vidareutdanning. 

Rettar i forbindelse med det siste er heimla 

i arbeidsmiljølova, og det er viktig at dei 

tillitsvalde brukar hovudavtalen når ein 

skal argumentere for kompetansegjevande 

vidareutdanning. Det er sjølvsagt først og 

fremst eit leiaransvar å gje sjanse til kom-

petanseheving for tilsette. Men det er klart 

at det er naturleg med eit samspel mellom 

arbeidsgjevar og arbeidstakar når det er 

snakk om å ta lengre utdanningar. Om ein 

har vore tilsette i 2 år, har ein rett på utdan-

ningspermisjon utan løn. Det er ein lovfesta 

rett heimla i arbeidsmiljølova. 

Når tilsette tek studiepoenggjevande 

etterutdanning, er det ingen automatikk at 

ein får lønsauke. Her må dei tilsette og dei 

tillitsvalde bruke dei lokale lønsforhand-

lingane i kvart tilfelle. Det er heller ingen 

automatikk at dei som tek ein master-ut-

danning får ny kode og meir løn. Her må ein 

forhandle i kvart einskild tilfelle.  • 

Kevin McCafferty 
hadde laga seg ei 
ønskeliste med 
t ing han hadde 
lyst at biblioteket 
skulle tilby han 
som brukar. 

�
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- Når man snakker om kompetanseutvikling 

og mulighetene for dette, er det først og 

fremst viktig å defi nere innholdet i kompe-

tansebegrepet, sier forbundsleder Monica, 

etter seminaret om bibliotekarkompetanse 

i Bergen 23. oktober. - Min erfaring er at 

dette defi neres ulikt. Noen mener at kom-

petanseutvikling dreier seg om muligheter 

for å gå på kurs og få faglig påfyll. Andre 

mener muligheter for å videreutdanne seg, 

og å skaff e seg formalisert kompetanse i form 

av videreutdanning som gir studiepoeng, 

sier hun. 

BF-lederen mener det er viktig at vi avkla-

rer disse begrepene. Hvordan vi skal forholde 

oss til avtaleverk og lovverk i arbeidslivet er 

avhengig av hva slags kompetanseutvikling 

vi har behov for. - Begge disse behovene for 

kompetanse, både behovet for faglig påfyll 

og muligheten for videreutdanning som gir 

studiepoeng, er legitime og viktige. Bibliote-

karer skal ha tilgang til både faglig påfyll og 

fordypning i form av nettverkssamlinger eller 

kurs og – ikke minst – rett til studiepermi-

sjon for videreutdanning, sier Deildok.

Rett til faglig påfyll
Forbundslederen vil gjerne få fram hva 

avtaleverket i stat og kommune sier om rett til 

faglig påfyll i form av kurs og lignende:

- Avtaleverket i offentlig sektor aner-

kjenner retten til kompetanseutvikling, for 

statsansatte i hovedavtalens paragraf 22 og for 

kommuneansatte i deres hovedavtale paragraf 

7. Begge disse avsnittene har Kompetanseut-

vikling som overskrift, og begge retter seg i 

første rekke inn mot behovet for å holde seg 

faglig oppdatert. I KS sier avtalen at det skal 

lages en plan for gjennomføring av kompetan-

sehevende tiltak. Det gjør ikke hovedavtalen i 

staten. Til gjengjeld defi nerer staten arbeids-

takeres mulighet for kompetanseutvikling 

som et lederansvar, sier Monica Deildok.

Hun påpeker at hovedtariff avtalene un-

Kompetanseutviklingen og 
arbeidslivets regler
Hvilke muligheter har biblio-
tekarer for kompetanseut-
vikling, mens de er i jobb. 
Hvilke lover og regler gjelder? 
BF-leder Monica Deildok 
hjelper oss.

derbygger retten til kompetanseutvikling 

ytterligere. I staten i paragraf 5.6, hvor det 

påpekes at kompetanseutvikling skal være be-

grunnet i virksomhetens behov. KS-avtalens 

paragraf 14.2 henviser til arbeidsmiljølovens 

bestemmelser om utdanningspermisjon. Deil-

dok påpeker at selv om retten til å dra på kurs 

er forankret i hovedavtalene i off entlig sektor, 

skal det være begrunnet i virksomhetens 

behov. - Det er altså nødvendig med en aksept 

fra leder om at kurset eller seminaret har rele-

vans for arbeidet, sier hun, og legger til: 

- Avtaleverket er tydelig på at mulighe-

tene for kompetanseutvikling er en vesent-

lig del av arbeidsforholdet. I kommuner og 

fylkeskommuner skal det sågar utarbeides 

en kompetanseplan i henhold til paragraf 

2 i hovedavtalen. Planen skal utarbeides på 

grunnlag av kartlegging av kompetansebe-

hovet. I statlig sektor presiseres lederansvaret 

for kompetanseutvikling, noe som innebærer 

en tydelig forventning og plikt for virksom-

hetsledere til å ta ansvar for medarbeideres 

kompetanseutvikling.

I praksis betyr hovedavtalenes paragraf 7 

i KS-sektoren og paragraf 22 i staten at tillits-

valgte har hjemmel til å ta opp situasjoner der 

arbeidsgiver ikke viser evne og vilje til å ta på 

alvor de ansattes behov for faglig påfyll.

Utdanningspermisjon
Retten til utdanningspermisjon er foran-

kret i arbeidsmiljølovens paragraf 12-11, der 

1. ledd lyder: 

”Arbeidstaker som har vært i arbeidslivet 
i minst tre år og som har vært ansatt hos 
arbeidsgiveren de siste to år, har rett til hel 
eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta 
i organiserte utdanningstilbud. Utdanning 
ut over grunnskole eller videregående opplæ-
ringsnivå må være yrkesrelatert for å gi rett til 
permisjon. Yrkesrelatert utdanning omfatter 
alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og 
videreutdanning.”

- For bibliotekarer vil det i hovedsak 

dreie seg om studiepoenggivende videre-

utdanning, når man søker hel eller delvis 

utdanningspermisjon med henvisning til 

denne paragrafen, sier Deildok. 

Hovedtariffavtalene, både i KS og i 

staten, henviser til arbeidsmiljølovens 

bestemmelser om utdanningspermisjon, i 

henholdsvis paragraf 14.2 (KS) og paragraf 

6 (staten). 

Monica Deildok minner om at selv om 

arbeidsmiljøloven hjemler retten til utdan-

ningspermisjon, inneholder den ingen 

bestemmelser om inntekt til livsopphold 

under studier. 

-  Det er altså opp til den enkelte å fi nan-

siere sine studier selv. Dermed vil det for de 

fl este bibliotekarer være mest realistisk å 

delta på deltidsstudier, sier hun.

Lønn
Bibliotekarforbundets leder er klar på at 

økt kompetanse skal gi uttelling i form av 

lønn. Men det ligger ikke noen automatikk 

i at videreutdanning, formalisert gjennom 

studiepoeng, automatisk gir lønnsuttelling. 

Dette gjelder både i statlig og kommunal 

sektor. Men Deildok påpeker at det er ett 

viktig unntak: 

- I lønnsplan 90.205 Bibliotekar i sta-

tens hovedtariffavtale, går det fram av 

en godskrivingsregel - nummer 3 - til 

bibliotekarkodene, at ved tilsetting etter 

1. juli 2007 innplasseres de med høyere 

akademisk utdanning i lønnstrinn 40 og 

gis tilsvarende fi ktiv tjenesteansiennitet. 

Med høyere akademisk utdanning forstår 

vi i denne sammenhengen mastergradsnivå. 

Men utover dette er høyere lønn som følge av 

arbeidstakerens økte kompetanse gjenstand 

for forhandlinger lokalt på den enkelte virk-

somhet, avslutter Monica Deildok.  • 

TEKST & FOTO • Erling Bergan
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Robert Haugens spalte

Kva las møbelsnekkarane i 
Kristiania for hundre år sia?
TEKST •  Robert Haugen
  Rådgjevar
  Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

Under mastergradsstudiet i bibliotek- og 

informasjonsvitenskap ved Høgskolen 

i Oslo fordjupa eg meg i bokhistorie 

– spesielt bibliotekhistorie og historie om 

lesing. Eg skreiv mastergradsoppgåve om 

biblioteket til fagforeininga Kristiania 
Møbelsnedkerforening ved å studere ut-

lånsprotokoll, bokkatalogar, møtebøker 

og kassabok for perioden 1896-1903. Eg 

fann mykje spanande kulturhistorie i det 

gamle kjeldematerialet som i svært mange 

år hadde kvilt seg i kjellarmagasinet til 

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek på 

Youngstorget i Oslo. 

Eit viktig supplement
Møbelsnekkarane si fagforeining vart 

skipa i 1886 på ”klassekampens grund”. Dei 

ordna seg bibliotek - med valt bibliotekar og 

eige reglement - som medlemmane kunne 

bruke. Dette fagforeiningsbiblioteket verkar 

å ha vore eit viktig supplement i litteratur-

formidlinga i tida før bibliotekrevolusjonen 

ved Deichmanske bibliotek i Kristiania 

1902, då aktiviteten ved biblioteket til 

møbelsnekkarane fall bort. Talet på titlar 

i perioden var på det meste 172; 115 bøker 

med fi ksjon og resten sakprosa, altså ikkje ei 

omfattande samling, men dóg med tanke på 

kva tid dette er og ressursane organisasjo-

nen rådde over. 80 prosent av utlåna var av 

skjønnlitteratur, og granskinga mi syner at 

den sosialistiske - og sakprosaorienterte lit-

teraturen fagforeiningsleiarane kjøpte inn 

til dei vanlege medlemmane ikkje blei lånt 

ut så mykje som ønska - men med (heider-

lege?) unntak. Mest etterspurd i biblioteket 

til møbelsnekkarane var band av tidsskrif-

tet Kringsjaa, forteljinga til Fridtjof Nansen 

frå polhavet og ein tittel av Just Flood, ein 

forlengst gløymd (triviallitteratur)forfattar. 

Jonas Lie var den høgast akta diktaren målt 

i talet på utlån og titlar (ni) i fagforeinings-

biblioteket. 

Det lånast i den travle by
Kva for litteratur lånte møbelsnekkarane 

i Kristiania ved den vesle boksamlinga i de-

sember månad 

r u n d t  f ø r r e 

hundreårsskif-

tet? Eg granska 

det totale utlå-

net til mangeå-

rig formann og 

forretningsførar 

Peder Aarøe og 

forretningsførar 

Oscar Pedersen, 

og til fem van-

lege medlemmar 

av fagforeininga 

(to av dei lånte 

ikkje bøker i desember i granskingsperio-

den). I adventstida - i påvente av ei større 

forteljing – lånte Aarøe romanen Fred av 

Arne Garborg og tre dagar før julaftan i 

1898, like før julefreden senka seg, leverte 

han inn boka av forfattaren frå Jæren og 

lånte med seg heim romanen Livsslaven av 

Jonas Lie. Kanskje ikkje boka for ro i sinnet, 

men ei med rom for tydingar ein sosialist 

kunne like. Året før, i byrjinga av desember 

1897, gav Aarøe seg i kast med Fortællinger 

av Bjørnstjerne Bjørnson. Aarøe var i frå 

Dette er føringane i ein av bokkatalogane av titlane biblioteket eigde av Jonas Lie. 
Til venstre er biblioteknummeret til boka og talet på eksemplar. 

Peder Aarøe haldt seg til jorda og dei nære ting, 
skal vi tru Gunnar Ousland som har omtala han, 
og til fagforeninga, kan eg leggje til. (Bileteigar: 
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek)
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Husk at protokollen må sendes inn til Bibliotekarforbundets 
sekretariat, med epost eller på fax: 

epost: bf@bibforb.no 
fax:  22 17 04 96

Ferdig forhandlet?

Moldeområdet, same distrikt som Bjørn-

son vaks opp, denne vitale mannen som i 

1886 var den sjuande mest utlånte forfattar 

med eit band av akkurat Fortællinger. Peder 

Aarøe delte jula 1901 med Bjørnson sitt 

drama Over Ævne. Andet Stykke. 

Estetiske motiv
Kameraten, Oscar Pedersen, lånte få 

titlar i desember. Dei to låna som er notert 

kan kanskje karakterisere, litt forsiktig, ein 

brukar med estetiske motiv. Boka Korset 
av ein av Noreg sine første modernistar, 

Sigbjørn Obstfelder, var reisefølgje til 

Pedersen under advent i 1897. To år etter 

feira Pedersen jul, mellom andre må vi tru, 

med trondheimaren Peter Egge og debut-

romanen Almue (1891). Det var den heile 

julelektyren til Oscar Pedersen, i alle høve 

kva som vart registrert i kjeldene. 

Møbelsnekker Ole Olsen derimot, ja 

han var ein storlesar. Olsen lånte mykje 

og var den einaste i materialet mitt som 

henta meir sakprosa enn fi ksjon frå den 

vesle boksamlinga, og dette kan tyde på 

ein nyfi ken og kunnskapsorientert person. 

I jula 1898 lånte Ole Olsen Hartvig Lassen, 

Henrik Wergeland og hans samliv, året etter 

i desember H. Fries-Schwenzen, Fri kjær-
lighed, François Voltaire, Naturmennesket 
og Jonas Lie med Et samliv. Like før det nye 

hundreåret starta vart Ole Olsen vár at den 

populære boka til Henry Morton Stanley, 

Hvorledes jeg fandt Livingstone, var ledig og 

han lånte den med seg. På same tid valte Ole 

Olsen å låne Zacharias Topelius, Feltlægens 
Historie, og ein ikkje ukjent roman, nemleg 

Sult av Knut Hamsun. Ikkje heilt ukjent 

107 år seinare er vel Jules Verne, Jordens 
opdagelseshistorie, den gjorde Ole Olsen seg 

kjent med i lag med mindre kjente Matilda 

Malling og En Roman om Første-Konsulen 
: fra den 18 Brumaire til Freden i Amiens. 

Andre titlar møbelsnekker Olsen delte jule-

bodskapen med var John James Drysdale, 

Grundtræk af Samfundsvidenskaben, eller 
Physisk kjønslig og naturlig Religion, og 

Camille Flammarion, Beboede Verdener : 
populære astronomiske Betragtninger over 
Himmellegemernes beboelighed. Nokon 

som har lest desse titlane i det siste, eller har 

tenkt å gjere det i høgtida som ventar?

Tung og lett litteratur
Litteraturvala til møbelsnekkersvein 

Mathias Brodahl ved fagforeiningsbibliote-

ket pendla til og frå tung og lett litteratur. I 

julemånaden i 1900 lånte Brodahl Bjørnson, 

Garborg (Trætte mænd), Lie og Alexander 

Kielland sin roman Jakob. Dette er trefj erde-

delar av dei fi re store Gyldendal Norsk Forlag 

kjøpte att til Noreg frå Danmark vel nokre 

tiår etter, men det kunne ikkje Brodahl vite 

noko om. Han konsentrerte seg heller om 

å lese reiseskildringar av Carl Bock, bøker 

av Kristofer Janson og Konrad Dahl medan 

førre hundreår sin tolvte månad nærma seg 

enden. Kollega Marius Torstensen lånte 

21.desember 1900 to titlar ved Kristiania 

Møbelsnedkerforenings bibliotek. Det var 

Fra Norge av Kristofer Janson og Hvorledes 
jeg fandt Livingstone av Henry Morton 

Stanley. Torstensen innleia ventetida i 1900 

med å låne truleg forlengst gløymde titlar 

som Fagre ord : en Mosaik av danske Viggo 

Stuckenberg, Listerlandet av Constanius 

Flood og Historier av Laurids Bruun. 

Det er verdt å presisere at låna til 

møbelsnekkarane eg har omtalt i jule-

månaden ikkje er representativt for det 

totale talet på bøker dei valde i perioden 

eg undersøkte. Utlåna var varierte med 

overraskande innslag som den svenske 

diktar Frøding, fi losof Rousseau, russar 

Tolstoy, engelske Stuart Mill, Wergeland, 

franske Zola og von Suttner for å nemne 

ein del. Hovudskilnaden i bokutvalet 

til fagforeiningsbiblioteket samanlikna 

med kommunale bibliotek på same tid 

var at førstnemnde innehaldt sosialistisk 

litteratur og meir sakprosa, spesielt sam-

funnsvitskap, enn kva som var vanleg ved 

off entlege bibliotek. 

Romsleg litterær smak
Det skal ikkje mykje kunnskapar til for 

å tippe kva for boktitlar som ligg under 

juletrea i år, det er berre å sjå på salgslistene. 

Oscar Pedersen var ingen draumar, blir det påstått, 
sjølv om han verkar å vere litt underleg i blikket på 
dette fotografi et. Pedersen var ein sentral person 
i Kristiania møbelsnekkerforening. (Bileteigar: 
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek)

Men jommen vil eg hevde at den litterære 

smaken hos møbelsnekkarane ”mine” var 

vid og romsleg, interessant, spanande og 

prega av nyfi kne og undring. Eg har teke 

til med juleførebuingane på mitt vis, eg har 

lese Et julekvad av Charles Dickens, første 

gang utgitt i 1843 med tittelen Christmas 
Carol. Moralen ligg tjukt mellom linjene 

i denne forteljinga og den retrospektive 

teknikken til meister Dickens – opprullinga 

av livet til protagonist Knug – minner meg 

om måten Henrik Ibsen skreiv. Uansett 

– bodskapen til Charles Dickens er klar 

og tydeleg: det er aldri for seint å ta til på 

nytt, varme hjarte bankar hardast og lengst. 

Får vi håpe.

God julehøgtid. • 

Dette eksemplaret av skodespelet Lindelin av Jonas 
Lie vart utlånt 13 gongar ved Kristiania Møbelsned-
kerforenings bibliotek. (Foto:Robert Haugen)
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Konferansen
Konferansen hadde tittelen ”Jag trivs bäst i 

öppna landskap” - en konferanse om åpne 

publiseringsarkiv og Open Access, og ble 

arrangert i Oslo 31. oktober i år. Den ble 

innledet av Arne Jakobsson fra NORA 

og Leikny Haga Indergaard fra ABM-

utvikling. Deretter holdt David Prosser 

fra SPARC Europe et foredrag om ”Open 

Access Repositories: Policy and Practice”, 

og Peter Millington ved SHERPA snakket 

om tjenestene RoMEO, OpenDOAR og 

JULIET. Stein Høydalsvik fra Universi-

tetsbiblioteket i Tromsø spurte deretter 

om UH-sektoren trenger en Open Access 

policy? 

Etter lunsj hadde Marianne Moe et 

innlegg om bruk: ”Brukere av åpne publise-

ringsarkiv – brukermønster og statistikk.” 

Inger Cutler fra Universitetsbiblioteket 

i Bergen delte ”Praktiske erfaringer i 

arbeidet med doktorgradsavhandlinger 

i BORA”, og Morten Erlandsen fra USIT 

informerte om NORA og ulike former for 

innhøsting.

Studentblikk på Open Access
Hvor mange av de publiserte vitenskapelige artiklene 
ved Høgskolen i Oslo kunne blitt deponert i et insti-
tusjonelt arkiv? Birte Fallet søker å avdekke dette i 
sin masteroppgave. Da hadde hun utbytte av en Open 
Access-konferanse med fokus på norske forhold.

Siste økt startet med at Roger Mathiesen 

fra Nasjonalbiblioteket informerte om den 

nye versjonen av ID-tjenesten. Elin Stan-

geland fra Cambridge University Library 

fortalte om utviklingen av Openaccess.no, 

NORAs nettsted for vitenskapelig kommuni-

kasjon i Norge. Det siste innlegget var av Jan 

Erik Frantsvåg fra UB-Tromsø og handlet om 

NordBib-prosjektets arbeid med å migrere 

tidsskrifter til 

o p e n  a c c e s s . 

Kon feransens 

avslutning be-

stod av et kort 

innlegg fra Arne 

Jakobsson om 

det videre arbei-

det til NORA. 

F u l l s t e n d i g 

program med 

lenker til inn-

leggene finnes 

på http://www.

ub.uio.no/nora/

landskap/.

Masteroppgaven
I min masteroppgave kartlegger jeg graden 

av åpen publisering ved Høgskolen i Oslo 

(HiO). Jeg søker å avdekke hvor mange av 

de publiserte vitenskapelige artiklene som 

kunne blitt deponert i et institusjonelt arkiv. 

HiO er ennå ikke med i Bibsys Brage. Men 

arbeidet med å utrede en eventuell tilknyt-

ning er så smått i gang. Det var derfor meget 

TEKST • Birte Fallet
 Masterstudent 
 Bibliotek- og informasjonsvitenskap
 Høgskolen i Oslo 

Prosjektleder Arne Jakobsson i NORA innledet konferansen ”Jag trivs bäst i öppna 
landskap”, om institusjonelle arkiv og Open Access. (Foto: Erling Bergan)
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verdifullt å få mer informasjon om konkrete 

erfaringer fra arbeidet med open access og 

institusjonelle arkiv i Norge, gjennom å 

delta på konferansen ”Jag trivs bäst i öppna 

landskap” i høst.

Mye av det som skrives om dette te-

maet relaterer seg til utenlandske forhold. 

Noe av grunnen til dette er at open access 

er et forholdsvis nytt fenomen i Norge. 

Teoretisering og dokumentasjon av prak-

tiske erfaringer er derfor ennå i liten grad 

publisert.

Et gjennomgående problem i litteratu-

ren om institusjonelle arkiv er vanskene 

med å fylle dem med vitenskapelige publi-

kasjoner. Det er ifølge Prosser fra SPARC 

Europe i dag et stort gap mellom hva som 

er mulig å legge i institusjonelle arkiv, og 

den faktiske fyllingsgraden. En årsak er 

forfatternes manglende kunnskap om open 

access. 

Ingrid Cutler gav god informasjon om 

det praktiske arbeidet med forfatterne. En 

annen årsak til lav fyllingsgrad er utgiveres 

motstand mot selv-arkivering, og forfat-

ternes mer eller mindre berettigede frykt 

for denne motstanden. 

SHERPA/RoMEO er en internasjonal 

oversikt over utgiveres retningslinjer for 

selv-arkivering. Openaccess.no har oversikt 

over norske forleggeres retningslinjer, men 

denne er svært mangelfull. Peter Millington 

fra SHERPA etterlyste fl ere norske utgivere 

i SHERPA/RoMEO. Men norske tidsskrifter 

og utgivere blir i liten grad rapportert til 

SHERPA/RoMEO, og ifølge Millington får 

de ikke svar når de henvender seg direkte 

til dem. 

Det er også et problem at oversikten 

hos openaccess.no er så lite dekkende, når 

Cutler i sitt innlegg nevner spesielt arbeidet 

med klarering av rettigheter overfor utgi-

vere som tidkrevende. Elin Stangeland, som 

var med på å utarbeide openaccess.no, for-

talte at nettstedet nå skal overføres til wiki, 

med hovedansvar i Tromsø. En kan da håpe 

på at de som arbeider med de ulike arkivene 

i større grad deler informasjon, istedenfor 

å gjøre det samme kartleggingsarbeidet 

fl ere ganger.

Openaccess.no’s manglende fullsten-

dighet må ses i lys av at nettstedet ble lan-

sert i mai i år. Utviklingen av open access i 

Norge skjer i et høyt tempo, og NORA er en 

sentral tjeneste for informasjon og tjeneste-

utvikling. NORA høster ifølge Jakobsson i 

dag 14 åpne arkiver, og Bibsys Brage skal inn 

neste år. Forskere skal snart selv publisere 

direkte til sitt institusjonelle arkiv gjennom 

Frida, og alle arkivene skal høstes sentralt 

av Nasjonalbiblioteket for bevaring. 

Konferansen ”Jag trivs bäst i öppna 

landskap” gav meg et godt utbytte, spesielt 

når det gjelder konkrete problemstillinger 

knyttet til norske forhold. • 

BF innførte tidligere i år et eget 

stipend som kun forbundets stu-

dentmedlemmer kan søke på. I løpet 

av noen få måneder er fi re student-

medlemmer tildelt midler fra denne 

ordningen, som i år hadde en ramme 

på 10 000 kroner. Neste år er det satt 

av inntil 20 000 kroner. Stipendet 

kan søkes av alle BFs studentmed-

lemmer ved Høgskolen i Oslo og 

Universitetet i Tromsø. 

Det heter i utlysinga at ”stipen-

det skal brukes til deltakelse på 

konferanser og seminar innen bi-

bliotekbransjen”, altså en ganske vid 

ordning, men der hensikten er å sti-

mulere studentmedlemmer til å bli 

kjent med folk og problemstillinger 

i bransjen så tidlig som mulig. 

De som ønsker å søke, slipper å 

forholde seg til noen søknadsfrist, 

søknader kan sendes hele året.

I år har masterstudent Birte 

Fallet deltatt på konferansen ”Jag 

trivs bäst i öppna landskap”, med 

stipendstøtte. Dermed fi kk hun med 

seg en full dag om åpne publiserings-

arkiv og Open Access, arrangert av 

NORA-prosjektet, Norsk digitalt bi-

bliotek og ABM-utvikling. Viktig sak 

for bibliotekarer, og relevant for Birte 

selv, som skriver masteroppgave med 

en problemstilling innen dette feltet. 

Du kan lese hennes rapport fra kon-

feransen her i bladet.

Åshild Plener er også masterstu-

dent, og hun fi kk stipend for å delta 

på konferansen Ung 3.0 i Sandefj ord 

i høst, der fokus var på ungdomsliv 

med medier og på nettet, hva de 

driver med, hvordan de lever med 

og i mediene, hvilke konsekvenser 

deres medieliv får for arbeidet med 

formidling overfor ungdom. 

- Jeg kunne ikke følge alle paral-

lellsesjonene, og da var det nyttig at 

overheads fra samtlige forelesninger 

ble lagt ut på bloggen, sier Plener 

etter konferansen. Bloggen hun viser 

til er på ung3null.wordpress.com. 

Konferansestipend for BFs
studentmedlemmer slår an
TEKST • Erling Bergan

- Tidligere i år, var jeg på Barnas 

fremtidsbibliotek-kurs under Lit-

teraturfestivalen på Lillehammer. 

Der fikk jeg øynene opp for det 

interessante som bibliotekvesenet 

i Danmark gjør for barn og unge. 

Også på denne konferansen ble vi 

presentert for forskning på ungdom-

mers forhold til biblioteket i nabo-

landet, sier Åshild Plener, som også 

merket seg at konferansen påpekte 

behovet for bibliotekarer med digital 

kompetanse. 

- Hvordan kombinere nye me-

dier med de allerede eksisterende 

oppgaver biblioteket har fra før, for 

eksempel litteraturformidling, er en 

utfordring for fremtidens bibliote-

karer, innrømmer Plener, som etter 

konferansen ikke ble mindre opptatt 

av hvordan biblioteket kan tilpasse 

seg ungdommens behov, både ved 

hjelp av materiale, tilbud og ikke 

minst det at ungdommen skal føle 

seg hjemme der.

De siste stipendmottakerne i år 

var Åshild Sandvin og Anja Østberg 

Hansen, som sammen deltok på lit-

teraturseminar ved Schæff ergården 

i Danmark. 

- Vi satte stor pris på å kunne få 

et innblikk i dansk litteratur, som 

ikke har så stor plass i den norske 

offentligheten. Å få kjennskap til 

dansk litteratur kan bidra til å sette 

vår egen norske i en større sam-

menheng, sier de to, som gir dyktige 

forelesere og guider mye av æren for 

at de ble inspirert til å lese videre og 

på egenhånd bli enda bedre kjent 

med den danske litteraturen. 

Så gjenstår å se om konferanse-

stipendet for BFs studentmedlem-

mer blir like populært neste år. • 
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YS-lederen bifaller høyere lønn 
til toppolitikere
Den uavhengige kommisjonen som fastsetter lønnen til stortings-

representantene foreslår å gi politikerne et lønnstillegg i år på 6,8 

prosent. – Helt greit, mener YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

– Jeg er enig med dem som mener at stortingskorridorene ikke 

skal befolkes av politikere ”på tilbud”, mens topplederne i staten glir 

ifra. Selvfølgelig skal også våre fremste folkevalgte skal ha et skikkelig 

lønnsnivå, sier han. 

Statistisk Sentralbyrå anslår den gjennomsnittlige lønnsveksten 

i samfunnet i år til 5,5 prosent. Men kommisjonen begrunner lønns-

påslaget med at de siste fem årene sett under ett har politikerne hatt 

en svakere lønnsutvikling enn grupper det er naturlig å sammenlikne 

seg med. Statistisk Sentralbyrå beregner den gjennomsnittlige lønns-

veksten fra 2001 til 2006 for alle næringer i Norge til 23,7 prosent, 

langt over stortingsrepresentantenes 17,7 prosent. 

- Derimot er det 

grunn ti l å gå andre 

godtgjøringer etter i 

sømmene, for eksempel 

den gullkantede alders-

pensjonen til stortings-

representantene. Den 

ordningen har overlevd 

seg selv. Jeg kan ikke se 

at den motiverer erfarne 

arbeidstakere til ikke å 

forlate arbeidslivet på 

tidspunkter hvor de frem-

deles har mye å tilføre, 

fastslår YS-lederen. • 

Må få stå i jobben fram til 70 år
Trass i at arbeidsmiljøloven fastslår at aldersgrensen er 70 år i Norge, 

fortsetter StatoilHydro å tvinge arbeidstakerne ut av arbeidslivet 

tre år tidligere. Begrunnelsen er at dette er et prinsipp som selska-

pet har fulgt i 30 år. – Nå må også StatoilHydro ta inn over seg at 

folk fl est ikke bare lever lenger, men at mange også er sprekere enn 

tidligere, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. 

For godt over tre år siden krevde en ansatt i oljeselskapet Sta-

toil å få stå i jobben frem til 70 år. Han fi kk avslag fra arbeidsgiver, 

men bestemte seg for å gå rettens vei og vant fram, mens Statoil 

anket. I mellomtiden har den oppsagte havbunn-spesialisten lagt 

ut 150 000,- av sine egne penger til å kjøre saken i rettssystemet. 

Nå har han passert 70 år, han har hatt sin siste arbeidsdag i sel-

skapet; men StatoilHydro står på sitt og forbereder en ny runde i 

rettsapparatet.

StatoilHydro mener at saken er prinsipiell og at aldersgrensene 

må praktiseres likt for alle. – Der er statsoljeselskapet på villspor. 

Det er gammelmodig personalpolitikk å skjære alle over én kam. 

Over alt i arbeidslivet jobber en nå frem individuelle løsninger, 

grunntanken bak et inkluderende arbeidsliv er jo å legge til rette 

for alle som kan og vil arbeide. Dagens offi  sielle politikk går ut på 

å satse på eldre, kunnskapsrike medarbeidere, ikke å sparke dem, 

poengterer YS-lederen. 

- Dessverre har denne saken har fått utvikle seg til en farse. 

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen kan ikke 

på den ene siden oppfordre partene i arbeidslivet til å stimulere se-

niorene til å stå lenger i jobben, og samtidig tillate statsoljeselskapet 

å ture frem. Det er på tide at Hanssen vurderer sin seniorpolitiske 

troverdighet, fastslår Tore Eugen Kvalheim. • 

Stortinget skal ikke befolkes av politikere ”på 
tilbud”, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. (Foto: 
Erling Bergan)

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

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

Tlf: 02360

xtra.no
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BFs medlemsregister blir aldri bedre enn 
kvaliteten på informasjonen som er lagt inn. 
Har vi korrekt informasjon om deg? Dersom 
du har skifta lønn, jobb, telefonnummer, e.l., 
går du inn på BFs nettsider og fi nner ”Opp-
datering av medlemsregisteret”.  

Takk for hjelpen!

Korrekt medlemsinfo?

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven: 

www.bibforb.no

ABM-utvikling
Postboks 8145 Dep.
0033 Oslo 

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

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

GRATIS!



30  |  Bibliotekaren 12/2007

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 91 36
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
Stig Elvis Furset
Buskerud fylkesbibliotek
Telefon:  32 04 63 42
E-post:  stigelvis@buskerud.fylkesbibl.no

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

Østfold
Sidsel Gjermundsen
Kalnes videregående skole
Telefon:   69 13 60 09
E-post:  sidgje@kalnes.vgs.no

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

“Legger de ned bokbåten, legger de også 
ned en verdensberømt kulturinstitu-
sjon. Kommer du inn på et bibliotek 
i Tokyo og sier du er fra Norge, er den 
første assosiasjonen de får bokbåten 
Epos.” 

Stig Holmås til Bergens Tidende 
23. november 2007 

Dette var den treff ende tittelen på et debatt-

innlegg i Bergens Tidende 29. november. 

Bakgrunnen var at fylkesutvalget i Horda-

land foreslår å legge ned bokbåten Epos, som 

i snart femti år har tråla avsidesliggende øyer 

og fj ordarmer på Vestlandet med bøker og 

kulturprogram. Fylkesordfører i Hordaland, 

Torill Selsvoll Nyborg (KrF), mener at bok-

båten er gått ut på dato. - Folk går på vanlige 

bibliotek og får bøkene de skal ha der, sier 

fylkesordføreren til NRK. 

Noen statistiske fakta først: I 2005 hadde 

bokbåten i Hordaland 1917 besøk, i fj or var 

det steget til 2455 besøk, og i år til ytterligere 

2470. Er dette tall som tyder på at Epos er 

utgått på dato?

Noe mer statistikk: I 2005 hadde bokbå-

ten i Hordaland 23 506 utlån, i fj or 25 919 og 

i år 26 580. Av dette var utlånet til barn 16 

093 (2005), 17 968 (2006) og 18 708 (2007). 

Igjen må vi spørre: Ser vi noen tegn her til 

at Epos er utgått på dato?

Besøk og utlån er nå én ting. Kulturpro-

grammet som følger med på turene gir i til-

legg noe annet og mer, en ekstra dimensjon. 

Når fedre i bever-dress med svak silo-odør 

sitter på små stoler sammen med sine barn, 

og fj ord- og øymødre med smårollinger på 

fanget, alle sammen – med bøker rundt på 

alle kanter – sitter og ler og lever med i jøg-

ling, sang, teater, opplesing og fortellinger 

– live og unplugged – i en bokbåt som er 

omgjort til en bitte-liten stor teatersal for en 

times tid, da – akkurat da – ser du bibliote-

kenes framtid. Det er da du skjønner hvorfor 

de kommer fra utlandet for å se på Epos, og 

det er da du stusser på at bibliotekfolk fra 

urbane strøk ikke valfarter til bokbåten for 

å se hvordan det kan gjøres.

Det er koblinga av bøker osv., kulturpro-

gram og nærhet som er bokbåtens styrke. Og 

den vidunderlige virtuelle nye verden når 

ikke Epos til kness på dette området. Eller: 

Har du noen gang fått et gjøglende fritea-

ter opp i fanget når du har åpna en epost? 

Lukter det noen gang silo på facebook. Får 

du smekre bibliotekarer til å snakke med 

deg om litteratur som passer for deg når du 

søker i nettkatalogene? 

Epos eller epost?
En meget god venn av meg – en dyktig og 

klok bibliotekar – spurte meg forrige dagen 

om det ikke er et snev av nostalgi i argumen-

tasjonen for å opprettholde driften av bokbå-

ten. Jeg ba ham se Stig Holmås sin glitrende 

og engasjerte opptreden på Vestlandsrevyen i 

sakens anledning (http://www1.nrk.no/nett-

tv/indeks/114780). Da kom svaret tilbake: 

”helt riktig, han argumenterte i alle fall ikke 

nostalgisk, tvert om”. 

Det er klart det er en viss nostalgi over 

bokbåten. Mange kulturpersonligheter fra 

Vestlandet kan fortelle om hvilken betydning 

det hadde for deres oppvekst at bokbåten kom 

to ganger i året. Men dette må da ikke brukes 

mot et fortsatt liv for Epos i dag!

Vi skal også være oppmerksom på bokbå-

tens symbolverdi. Som bibliotek er Epos like 

symboltungt i den norske off entligheten som 

for eksempel nye Deichman på Vestbanen, 

eller Alexandria-biblioteket for den saks 

skyld. For dersom noen av disse tre prosjek-

tene stoppes/mislykkes/avvikles med tunge 

begrunnelser om at vår tid ikke trenger dem, 

så er vi alle ille ute. 

For noen år siden lagde forfatteren Jos-

tein Gaarder programmet ”Jakten på det 

fullkomne bibliotek”, en vandring i bibliotek 

fra Norge til Egypt. Reisen startet i bokbåten 

”Epos”, med ganske spektakulære kutt fra 

dens reise inn Nærøyfj orden. Programmet 

blei sendt i NRK og har senere blitt vist i 

fl ere europeiske land. Bokbåten er kjent i hele 

verden som et symbol for kyst- og kulturs-

amfunnet Norge. 

Framtida er digital, det er et slagord som 

alle liksom synes er på sin plass. Men jeg vil 

påstå at framtida er analog! Den bibliotekar 

som ikke forstår betydningen av friteater, 

silo-lukt og bøker som må surres fast i stor-

men, har ikke sett bibliotekenes framtid!
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