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En større samtale: Hvem leste for 200 år siden? 
- Min innfallsvinkel til den litterære off entlighet i siste halvdel av 
1700-tallet, er de bokkatalogene som ble trykket her til lands.
Slik åpnet bibliotekaren og historikeren Lis Byberg sin doktor-
disputas før jul. 

4
Dieselverkstaden: Når biblioteket blir kooperativ
I utkanten av Stockholm ligger Nacka. En borgerlig styrt kom-
mune der mye er konkurranseutsatt og lagt ut på entreprise. 
Etter hvert også en bibliotekavdeling. Men det var på personalets 
eget initiativ. 
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Lederen har ordet
Hva slags bibliotekarkompetanse vil sam-
funnet ha behov for i fremtiden? Og dekker 
dagens bibliotekarutdanninger det behovet, 
slik at bibliotekarene uteksamineres med den 
riktige kompetanse i forhold til samfunnets 
behov?

Det er stor interesse for å diskutere kompe-
tanse om dagen. Og det er ikke merkelig. Det 
handler om selve kjernen i vår profesjonsiden-
titet. Det er eksistensielle spørsmål: Hvem er 
vi? Hvor skal vi?

Vi er i stor grad like. Majoriteten av yrkesak-
tive bibliotekarer i Norge har gått den samme 
3-årige høgskoleutdanninga i Oslo. For noen 
het den Statens bibliotekhøgskole, for andre 
Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, 
for atter andre Avdeling for journalistikk, bibli-
otek og informasjonsfag (JBI) under Høgsko-
len i Oslo. Det er denne bakgrunnen de fl este 
har. Riktignok har utdanningen utviklet seg, 
riktignok har man valgt ulike valgfag og rettet 
sin utdanning i ulike retninger. Men kjernen i 
utdanninga er den samme: litteraturfag, sø-
kefag, kunnskapsorganisering, administrative 
fag, et lite streif av samfunnsvitenskap.

Vi vet hvor vi kommer fra, vi har felles 
utgangspunkt. Hvordan er dette utgangs-
punktet innrettet mot framtiden? 

Jeg tror at bachelor-bibliotekarer som 
utdannes ved det som i dag er avdeling for 
JBI ved Høgskolen i Oslo er generalister. 
Ikke egentlig informasjonsspesialister eller 
formidlingsspesialister eller spesialister på 
noe som helst. Men generalister rettet inn 
mot å gjøre en jobb i folke- eller fagbibliotek. 
Utdanninga gir den oversikten som er nød-
vendig for forståelse av bibliotekprosesser, 
både bibliotekprosessene slik de foregår 
i biblioteket mellom bibliotekar, låner, me-
dium, og prosessene hos virksomhetseier 
og i samfunnet for øvrig. Utdanninga gir de 
grunnleggende ferdighetene som skal til for å 
tre inn i rollen som bibliotekar. I den grad man 
har behov for spesialisering utover dette er 

det opp til den enkelte yrkesutøver å tilegne 
seg dette gjennom yrkeslivet, eller ved formell 
videreutdanning. 

Dersom vi tror at framtidens arbeidsmar-
ked vil ha behov for mer spesialisert og mer 
avanserte bibliotektjenester, er bachelor-pro-
grammet ved JBI altså ikke alene løsningen på 
utfordringen. Dette mener jeg at utdanningen 
selv har vært ganske tydelig på gjennom at 
representanter herfra har gitt tydelig utrykk 
for at normalutdanningsløpet for biblioteka-
rer bør være på masternivå, snarere enn på 
bachelornivå.

Så er det slik at arbeidsmarked ikke er 
en størrelse som opererer fristilt fra forut-
setninger. Og det er når dette momentet 
bringes opp at kompetansediskusjonen for 
alvor blir utfordrende og får stor strategisk 
betydning. 

For arbeidsmarkedet etterspør kompe-
tanser i langt større grad enn yrkesgrupper. 
Arbeidsmarkedet er heller ikke en konstant 
størrelse, men er i stadig endring når det 
gjelder behovet for ny kompetanse. Og derfor 
kan bibliotekarer til en viss grad utvide eller 
innsnevre sitt eget arbeidsmarked avhengig 
av hvilke kompetanser vi utvikler og mar-
kedsfører. 

I forhold til dette aspektet har utdannings-
situasjonen slik den er for bibliotekarer i 
Norge i dag to hovedutfordringer: Likheten i 
hoveddelen av de yrkesaktive bibliotekarenes 
utdanningsløp og utdanningens hovedinnret-
ting mot arbeid i bibliotek.

Dersom vi ikke klarer å utvide og utvikle 
våre utdanningsløp i større grad, greier vi hel-
ler ikke i fullt monn å erobre de markedene 
som bibliotekarer bør ha meget gode forut-
setninger for å erobre, innen IKT-bransjen, 
informasjonsledelse, etc. 

Bibliotekarer innehar stillinger innen disse 
feltene, jeg vet det. Allikevel er det riktig å si at 
hoveddelen av bibliotekarene ikke utdannes 
til slike jobber. De som går inn i slike jobber 

spesialiserer seg enten via praksis og erfaring 
gjennom yrkeslivet, eller via videreutdanning 
i Masterprogrammet. 

Dersom vi tror at morgendagens samfunn 
vil etterspørre mer avanserte bibliotektjenes-
ter, blir det viktig at alternative utdanningsløp 
som dok.vit. ved universitetet i Tromsø og sko-
lebibliotekkunnskap ved Høgskolen i Agder 
består, og ikke forvitrer. De alternative utdan-
ningsløpene representerer ikke nødvendigvis 
noe bedre enn HiO, men de representerer 
noe annerledes. Ikke minst er det viktig at 
masterprogrammene ved utdanningsinstitu-
sjonene opprettholdes og bygges ut.

Jeg tror at samfunnets behov for bibliote-
karkompetanse blir mer fasetterte og mer 
avanserte. Jeg tror det fortsatt vil være behov 
for generalistene som innehar den faglige 
cocktailmixen som utgjør de grunnleggende 
ferdigheter for bibliotekarer som arbeider i 
bibliotek. Men jeg tror også vi i langt større 
grad enn hva som har vært tilfelle til nå har 
behov for spesialistene, innen nær sagt alle 
bibliotekfelt. Således er den aller første og 
aller viktigste øvelsen bibliotekarprofesjonen 
i Norge må gjøre, det er å venne seg til og 
akseptere og lære seg å like det faktum at 
ikke alle er like. Ikke alle bibliotekarer er like. 
Kan ikke være det, skal ikke bli det. 

Jeg håper at den interessen for å diskutere 
disse spørsmålene holder seg og utvikles 
utover i 2008. Interessen var tydelig i Bergen, 
da BFs fylkeslag i Hordaland sammen med 
NBF, NFF og fylkesbiblioteket arrangerte se-
minar om temaet, og i Tromsø da fylkeslaget 
vårt der sammen med NBF arrangerte faglige 
seminarer om temaet i henholdsvis oktober 
og desember. Begge arrangementene hadde 
meget høyt oppmøte. Det lover godt for 
diskusjonen fremover. 

Monica Deildok
Forbundsleder
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Dieselverkstadens bibliotek i Nacka er ikke 
som andre folkebibliotek i Sverige. Man 
merker det straks man er innenfor. Og det 
er kanskje nettopp det man legger merke 
til, eller ikke legger merke til – alt etter 
hvordan man ser det. Inngangen altså. Når 
er man innenfor? Hvor er inngangen? Det 
må være minst en 15 meters bred åpning 
- helt fra vegg til vegg - der man går fra 
Dieselverkstadens vestibyle og videre inn i 
Dieselverkstadens bibliotek! Hvor er kontrol-
len, tenker man.

Ingen trösklar 
Etter et par timer med Margareta Swa-

nelid, forstår jeg en ting: Min reaksjon 
avslører meg som bibliotekar, heller enn 
som bruker. 

- Vårt mål, både billedlig og bokstavelig, er 
å ta bort alle trösklar i biblioteket. Folk som 
kommer hit opplever at vi faktisk har gjort 
det, sier Margareta med ettertrykk.  

Trösklar må være dørterskler, tenker jeg. 
Men det betyr liksom ikke helt det samme… 
Uansett, man har altså fjernet dem. Her står 
man kanskje på terskelen til en annen måte 
å tenke bibliotek?

I utkanten av Stockholm ligger Nacka. En borgerlig styrt 
kommune der mye er konkurranseutsatt og lagt ut på 
entreprise. Etter hvert også en bibliotekavdeling. Men 
det var på personalets eget initiativ.

Bibliotek som kooperativ 

- Vanligvis når man kommer inn på et bi-
bliotek – og nå generaliserer jeg – opplever 
man at det i hvert fall ikke er ens eget bibli-
otek. Det er de som står bak skranken som 
bestemmer. De bestemmer hva man får låne, 
hvordan det står i hyllene. Det fi nnes en kode 
og et regelverk. Ikke alle mennesker kjenner 
seg bekvemme med det. På vårt bibliotek 
får vi ofte bevis for at brukerne kjenner seg 
avslappet. Her er det ingen som krever noe 
av deg, ingen som krever at du skal oppføre 
seg på en viss måte. Man får spise, drikke 
og prate i dette biblioteket. Vi har tv-spill. 
Her er det ikke stille. 

Sier Margareta. Jeg kjenner at jeg blir 
usikker. Er dette gammel vin på ny fl aske? 
Spise, drikke og prate i biblioteket – er det 
noe nytt, da? Slår hun ikke inn åpne dører, 
så og si? 

Valgfrihet og en sjekk
Det er på tide å få Margareta til å fortelle 

hva som er så spesielt med Dieselverksta-
dens bibliotek. Vi ble nemlig tipset av det 
svenske Bibliotekarieförbundet om at dette 
kunne være verdt et besøk. Kanskje vi ville 
synes det var nyskapende. Ganske sikkert 
kontroversielt. Og garantert interessant. 

Så hva er dette biblioteket? Og hvem er 

Margareta oppi det hele? 
Det vil hun ikke forklare før vi får vite litt 

om Nacka kommune. Hun mener at det er 
en forutsetning. 

Nacka er en kommune med 83.000 
innbyggere, rett øst for Stockholm. Her har 
det vært gammel industri, med tilhørende 
arbeiderboliger. Men i vår tid domineres vek-
sten av velstående villastrøk, med tilhørende 
konservative holdninger. 

Vi gjenkjenner straks noe ”bærumsk”. I 
størrelse, sosial sammensetning og politisk 
tendens. Her er det partiene til høyre for 
midten som styrer, med klokketro på valgfri-
het. Og her har de tatt valgfriheten helt ut: 

- Nacka kommune gir hver innbygger 
en sjekk. Med den velger man barnehage, 
skoleplass og et sted å bli gammel. Før 
skolestart får alle familier brosjyrer i posten 
hvor skolene reklamerer for seg selv. Om 
du velger off entlig eller privat spiller ingen 
rolle. Man mener at alle som bor i Nacka 
selv skal velge hva de vil ha for sine skat-
tepenger. Og så er det opp til politikerne å 
skape forutsetninger for at skattebetalerne 
kan få sine valg tilgodesett. 

Det demrer: Nacka er kommunen Carl I. 
Hagen stadig trakk fram i en hjemlig valg-
kamp for noen år siden. Er det fremdeles 

[ FAG OG UTVIKLING ]
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en drømmekommune for FrP? Vel, det får 
være som det er. 

- Om du er eldre, skal du også kunne velge 
hvilken hjemmetjeneste du vil ha. Nacka har 
i dag ingen kommunal hjemmetjeneste. Det 
er bare private pleieselskap som er inne. All 
virksomhet i Nacka er konkurranseutsatt, om 
det er veibygging, snøbrøyting, skolemåltider 
eller barnehager. Målet er at kommunalt 
ansatte bare skal være de som utøver myn-
dighet, som ser til at lover følges. Kommunen 
skal ikke selv produsere noe. Det er lang vei 
igjen dit, men det er dette som er målet. 

Off entlig-privat partnerskap
Margareta unnskylder seg: - Det høres ut 

som jeg ar ansatt i Nacka, men det er jeg 
ikke, sier hun. Og forteller villig videre om 
en kommune i vekst, med dyre boliger, hvit 
middelklasse, og en selverklært miljøtenking. 
Og de fem hjørnesteinene som kommunen 
satser på: boliger, handel, service, utdan-
nelse og kultur. 

Margareta mener altså at vi må kjenne til 
dette kommunalpolitiske bakteppet, for å 
forstå hvorfor Dieselverkstadens bibliotek 
drives som det gjør. 

Men hvorfor dette navnet - Diesel-
verkstaden?

- Bygningen er over hundre år gammel. 
Det ble bygd dieselmotorer her fram til 
50-tallet. Etter det har huset rommet små-
industri. Da de fl yttet ut i 2002, skulle huset 
gjøres om til kulturhus. Helt bevisst har vi 
gjort få endringer med husets utseende. Vi 
ville beholde denne industrifølelsen. 

Det var ikke noe bibliotek i dette området 
fra før. Sickla kjøpesenter ligger like ved, med 
sine rause åpningstider. Virksomheter som 
skulle inn i det nye kulturhuset Dieselverksta-
den, måtte spille på lag med handelsstanden. 
Her kom en kulturskole, med bilde, form og 
drama. Her er det länsmusik, länsmuseum, 
kino, klatrevegg, bistro, kafe, lokalhistorisk 
arkiv, en verdensmusikk-arrangør, kunsthall, 
mediesentral, blåsersymfonikerne og altså 
– et bibliotek.

- Forutsetningene var de mest gunstige, 
vi kunne begynne helt på nytt! Dieselverk-
staden ble det vi kaller et off entlig-privat 
partnerskap – en OPP-løsning. Dette er 
den eneste måten kommuner i dag har råd 
til å bygge opp og drive en slik virksomhet. 
Og dette er en sterk satsing, vi har plukket 
inn aktører som alle har ulike og spesielle 
forutsetninger. Til sammen får vi en virksom-
hetsløsning som er bedre og større enn om 
det bare var én eier. 

Felles markedsføring
Hevder Margareta. Hun tar oss med 

rundt i Dieselverkstaden. Vi ser de små 
og store scenene, kontorer, klatreveggen, 
spisestedene – og så er vi tilbake i byggets 
store vestibyle. Vi ser innover mot biblioteket 
igjen. Det er virkelig ingen dør på vei inn i 
biblioteket. Det er helt åpent. Hvordan gjør 
de det når…

Men Margareta er ikke ferdig med samar-
beidet i bygget enda: 

- Vi har en styringsgruppe der alle virk-
somhetene er representert. Så er det felles 
markedsføring, men ellers har vi ingen felles 
økonomi. Vi markedsfører dette huset som 
Dieselverkstaden og koordinerer oss med 
Sickla kjøpesenter. Og så markedsfører alle 
enhetene naturligvis også sine virksomheter 
separat. 

Motstand
Så er Margareta Swanelid klar for å snakke 

om Dieselverkstadens bibliotek. 
Hun har selv  tretti års erfaring fra arbeid 

i bibliotekvirksomheter, men er ikke selv 
bibliotekar. Allerede før dette biblioteket ble 
startet opp, fi kk hun et halvt års prosjekt-
oppdrag med å utfordre de tradisjonelle 
bibliotekbegrepene og se om dette kunne 

Boksalg på vei inn i biblioteket: Det er ikke lett å se hvor Dieselverkstadens vestibyle slutter og biblioteket begynner. Her er det ingen trösklar.

�
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drives på en annen måte. 
- Det var overhodet ikke noe problem for 

meg å se andre måter å drive bibliotek på, 
sier hun, og viser blant annet til de første 
stillingsannonsene:

- Vi rekrutterte etter kompetanse. Vi hadde 
ikke annonser der vi søkte etter biblioteka-
rer. Vi ville ha folk som var kjempedyktige 
på visse ting: fi lmmusikk, fantasy, science 
fi ction, ungdomskultur, tv-spill - altså hele 
ungdomskulturen, kan man si. Om de dessu-
ten hadde erfaring fra bibliotek, så var det et 
pluss. Men det var ikke det sentrale.

At det kom motstand fra Bibliotekarieför-
bundet, og deres moderorganisasjon DIK-
förbundet, var ikke annet enn å vente. 

- Vi har vært litt i konfl ikt med dem. Men 
de kommer, med tiden. It’s a matter of time, 
sier Margareta selvsikkert. 

Ingen vakter
- I svenske bibliotek er det en ganske 

tradisjonell intern organisering, som hindrer 
bibliotekene fra å åpne opp. Det handler 
mye om hva man fokuserer på i løpet av sin 
åtte timers arbeidsdag. Det dreier seg om 
å sitte inne og planlegge eller administrere, 
heller enn å møte publikum. Men vi snudde 
på de begrepene og avskaff et simpelthen 
vaktene. Her er vi personer som jobber på 
heltid i biblioteket. Siden vi åpnet for fem år 

siden har vi likevel hatt åpent alle ukedager. 
Våre åpningstider er 10 til 19 på hverdager, 
til 18 på fredager, til 17 på lørdag og til 16 
på søndag. Vi ligger jo i et kjøpesenter. Da 
sender vi ut helt feil signal hvis folk kommer 
hit og ser et stengt bibliotek. 

Det er tydeligvis viktig for biblioteket å 
signalisere åpenhet. Tilbudet skal være 
enkelt og åpent. Her spiller bruken av ra-
diobrikker, såkalte RFID, en viktig rolle. Alle 
som kommer på biblioteket skal kunne klare 
seg selv. Og det gjør de. Margareta fortel-
ler at de ser barn forklare for sine foreldre 
hvordan dette gjøres. Og for de ansatte er 
det en ekstra gevinst: Man behøver mindre 
personale for å håndtere rutinene med utlån 
og innlevering. 

- Men dere har vel en god del indre arbeid. 
Hvordan kan et personale på seks greie 
såpass vide åpningstider, uten vakter? 

- Vi bestemmer noe om arbeidsfordelin-
gen for en uke av gangen. Da bestemmer vi 
hvem som åpner biblioteket om morgenen, 
hvem som stenger det om kvelden og hvem 
som jobber i helgen. Vi har det ikke sånn at 
man for eksempel jobber hver onsdag kveld. 
Noen av oss kan jobbe et par kvelder i én 
uke og ingen kvelder neste uke. Det er veldig 
fl eksibelt. Det har fungert bra her, hele tiden. 
Vi har fl est besøkende på ettermiddagen, og 
da er vi fl ere ute i biblioteket. 

Knoppa av
Nå kommer Margareta til selve clouet, det 

som gjør Dieselverkstadens bibliotek til noe 
annet enn gammel vin på nye fl asker. For 
selv om de i 2002 startet som en ordinær 
kommunal resultatenhet, er det i dag noe 
helt annet. 

Margareta var nemlig, som leder av denne 
enheten fra 2002, i gang med en helt anner-
ledes måte å drive bibliotek på enn de andre 
fem bibliotekenhetene i kommunen. 

- Vi var litt ukonvensjonelle, helt fra star-
ten. Det har ikke vært så enkelt å jobbe 
sammen på like vilkår, verken for oss eller de 
andre bibliotekene i kommunen. For vi tenkte 
annerledes. Det vanlige er jo at bibliotekene 
sier: Vi kan ikke utvide åpningstiden om vi 
ikke får mer penger! Så får man aldri mer 
penger. Samtidig utvider vi åpningstiden på 
Dieselverkstadens bibliotek, uten å få mer 
penger! Selvfølgelig er ikke det så himla kult 
for de andre bibliotekene i kommunen. For-
skjellene utviklet seg, og i 2005 bestemte vi 
oss for at – nei, nå ”knoppar vi av”.

De er rare disse svenske uttrykkene. Men 
knoppa av betyr ikke noe som helst i retning 
av å visne, som man kunne forledes til å tro. 
Det betyr å starte for seg selv. Eller som 
kommunestyret i Nacka beskriver det: ”En 
avknoppning innebär att personal på eget 
initiativ tar över och driver en tidigare kom-
munal produktionsverksamhet.” 

- I november 2005 søkte vi kulturutvalget 
i Nacka om å få drive dette biblioteket i egen 
regi, på forsøksbasis. 

Økonomisk forening
Det ble en varm potet, kan Margareta 

fortelle. Man spurte seg hva som skjer med 
de demokratiske verdiene, osv. Hun antyder 
noen kontroverser med fagforeningen DIK-
förbundet. Men kultur- og utdanningsdirektør 
Lena Dahlstedt i kommunen var naturligvis 
positiv til forslaget: - Nacka kommune har 
en grunnleggende positiv innstilling når per-
sonale vil drive en virksomhet selv. Egentlig 
er kulturen et av få unntak, der det ikke har 
vært private aktører fram til nå.

Så her har altså det merkelige skjedd: 
Biblioteket outsources, men på persona-
lets eget initiativ. Vi får inntrykk av at det 
nærmest ble en lettelse å komme ut av det 
kommunale systemet. 

- Det ble alltid stilt spørsmål ved oss, fra 
de andre bibliotekene. Og det gjorde de for 
så vidt med rette. Det var kjempevanske-
lig å sitte i denne ledelsesgruppen for de 
kommunale bibliotekene, og bli tvunget 
å tilpasse seg en rekke beslutninger som 

Margareta Swanelid er ordförande i det økonomiske selskapet som driver Dieselverkstadens 
bibliotek på entreprise. Men alle de seks fast ansatte er medeiere i selskapet. Et slags sosialistisk 
kooperativ i  en liberalistisk kommune. 

�

[ FAG OG UTVIKLING ]
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jeg ikke trodde på. Vi hadde funnet en helt 
annen vei i vårt bibliotek. En vei som var 
smartere og enklere, og som likevel holdt 
de kvalitative målene. 

Forslaget om ”avknopping” gikk sine 
runder på alle nivåer fram til mars 2006. 
Da startet personalet en økonomisk for-
ening, som det heter i Sverige når man 
etablerer en liten kooperativ bedrift som 
ikke er aksjeselskap. Dermed var de klare 
og hadde fi rmaet sitt på plass, om det ble 
ja fra kommunen. Hele personalet var med, 
og de eier det nå sammen – på like vilkår. 
Det er ingen andre eiere inne i bildet. Ved-
tektene for den økonomiske foreningen sier 
at alle som har jobbet fast en viss tid kan bli 
medlem, lørdagshjelper o.l. er ikke aktuelle 
som medeiere. 

Og så kom vedtaket, i mars 2006. Perso-
nalet skulle få drive dette biblioteket i egen 
regi fram til desember 2006. 

- Fra den ene dagen til den neste ble alt 
forandret. Alle veier inn til kommunen ble 
stengt, vi måtte begynne å betale lønninger 
og skatter, og alt dette var nytt for oss. 
Kommunen bevilget et tilskudd pr måned 
som tilsvarte hva vi hadde kostet som kom-
munal virksomhet året før. Selv om det var 
lite inntekter å drive for, når alt skal gjøres i 
egen regi, gikk det veldig bra. 

Permanent
I desember 2006 ble det gjort en eva-

luering. Den falt åpenbart positivt ut. For i 
januar 2007 sa hele personalet opp stillin-
gene sine i kommunen, og drev biblioteket 
videre på permanent basis. 

- Nå er vi helt frie, sier Margareta.
Men det har også skjedd endringer for 

de andre fem bibliotekene i Nacka. Kom-
munen har innført et nytt fi nansierings-
system på kulturområdet, som innebærer 
at alle bibliotek får tilskudd etter hva de 
presterer, etter ”produksjon”: størrelsen 
på åpningstidene, utlån, besøkstall. Det 
er brukerundersøkelser hvert år, om 
mediesamling, servicenivå, kompetanse, 
osv. Kommunen krever at 95 % skal være 
fornøyd med virksomheten som tilbys.

- I dette finansieringssystemet er vi 
naturligvis vinnerne, sier Margareta Swa-
nelid, som nå er valgt til ordförande i den 
økonomiske foreningen, eller i perso-
nalkooperativet som vi synes er et mer 
passende ord. 

Hun er selvbevisst nå. Alt har gått hen-
nes vei, alt har gått slik personalet på 
Dieselverkstadens bibliotek ville. De er 
populære hos brukerne, de viser kom-
munen at åpningstidene kan økes uten 
nødvendigvis å få mer penger først. De får 

besøk fra inn- og utland i strie strømmer, 
alle vil se og høre om denne måten å gjøre 
det på. Og nå er er det altså representanter 
for DIKs søsterforbund i Norge som lytter 
interessert. Hva mer kan en kontroversiell 
innovatør ønske seg?

- For oss er dette en suksess, sier hun, 
og legger til at det er viktig at hele perso-
nalet er med: - Man har ikke råd til å ha 
folk som er imot driftsformen. Da ville det 
bli tungt, avslutter Margareta.

Intern organisering 
I neste nummer fortsetter vi presen-

tasjonen av Dieselverkstadens bibliotek, 
med litt mer fokus på intern organisering. 
Vi ser blant annet på arbeidstiden som de 
ansatte – altså eierne – har. Og den er ikke 
avskrekkende. Vi ser også på lønninger og 
kompetanseutvikling. •

High-tech, brukertilpassing og med en gammel industrisjel: Dieselverkstadens bibliotek signaliserer velvære for de mange som gjør seg nytte av tilbudene. 
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Stort årskull 
på bibliotek-
kunnskap
Till våren kommer over tretti studenter 
å innlede sitt avsluttende semester i 
bibliotekkunnskap, hvilket er nesten 
dobbelt så mange som året før. Etter 
avsluttet høsteksamen viser de fl este 
studentene seg dessuten å være 
både svært motiverte og engasjerte i 
studiet. Derfor gleder vi på Bibliotek-
kunnskap oss til vårens undervisning, 
og til praksisperioden på ni uker når 
studentene skal ut på bibliotek over 
hele Norge – fra Kirkenes og Ham-
merfest til Bergen og Oslo. Det virker 
dermed som om vi i juni kan se fram 
mot en mengde interessant biblio-
tekforskning – fra ”lesestimulering og 
leseglede for barn” og ” samisk kultur 
og litteratur” til ”Open Access”. En 
slik bredde gjør det aktuelt å formidle 
studentenes oppgaver via hjemmesi-
den og i andre medier, slik at de også 
kommer praksisfeltet til gode. •
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Dokumentasjons-
vitenskap aktør 
i internasjonal 
forskning
Dokumentasjonsvitenskap i Tromsø har 
de senere år engasjert seg og hatt en 
voksende interesse i dokument-sen-
trert forskning, både i Nord-Amerika 
og i Europa, spesielt i Frankrike og 
i Skandinavia. Dette har ikke minst 
foregått gjennom organisering av 
de årlige DOCAM-konferanser på 
The Information School, University 
of California, Berkeley (se http://th-
edocumentacademy.org/). Gjennom 
disse møtene har man etter hvert fått 
utviklet et internasjonalt dokumentfors-
kningsmiljø, som har gitt seg konkret 
utslag i jubileumsboken ”A Document 
(Re)turn”. 

Boka er redigert av Roswitha 
Skare, Niels Windfeld Lund og An-
dreas Vårheim, og utgitt på Peter 
Lang i 2007. Den inneholder artikler 
fra dokumentforskere i USA, Canada, 
Frankrike, Sverige, Danmark og 
Norge. Boken viser også hvordan det 
er en sterk forankring i bibliotekfeltet 
samtidig med at dokvit har et bredt 
spekter fra telemedisin over dataspill, 
musikk til moderne business-doku-
mentasjonssentre. Denne samlende 
og formidlende rolle for dokument-
forskning 
i og uten-
for arkiv, 
bibliotek 
og muse-
umsom-
rådet, blir 
i  20 0 8 
fulgt opp i 
to artikler 
om do -
kument-
teori, en 
av Niels W.Lund og Roswitha Skare i 
Encyclopedia of Library and Informa-
tion Science og en av Niels W. Lund i 
ARIST, Annual Review of Information 
Science and Technology. •

I august kom meldingen om at Schibsted kuttet 
søketjenesten Sesam med 130 millioner kroner. 
Den tunge satsingen på å lage en konkurrent til 
Google hadde ikke gitt nok inntjening, selskapet 
måtte gjennom en kraftig slanking. 

I desember meldte Dagens Næringsliv at 
søkemotoren Sesam har kostet Schibsted 
utrolige 321 millioner kroner siden oppstarten 
i 2005. Det måtte en opprydning til. Halve 
staben er sagt opp, det vil si at over 20 an-
satte har mistet jobben. Det er gjennomført 
kostnadsreduksjoner på 100 millioner kroner i 
det norske selskapet. 

– Det er selvfølgelig tungt når halvparten av 
staben må gå, men dette kom ikke som noen 
overraskelse på noen. De ansatte var klar over 
situasjonen, og vi var tvunget til å ta noen grep, 
sa adm. direktør Arild Nilsen til avisa.

Sesam lever altså videre. Selskapet skal red-
des blant annet ved tung satsing på søkeordsan-
nonser, melder DN. Dette markedet er i vekst, 
og Schibsted vil ha en større andel. De avslutter 
bruken av søkemotoren Fast, og går over til 
Yahoo på alle søk – ikke bare de internasjonale. 
Dessuten skal Sesam redesignes. Det skal 
gjennomføres en oppgradering av eksisterende 
tjenester, som nyheter og billedsøk. 

Sesam etablerer felles annonsenettverk og 
bedre integrasjon med andre Schibsted-portaler, 
som Finn.no, VG og Aftenposten. Og nå blir det 
VG og Finn.no som går inn som eiere, med hen-
holdsvis 45 og 55 prosent. - Vi har slitt med å få 
de andre Schibsted-selskapene til å promotere 
Sesam, og vi håper nå at søkemotoren skal vi 
bedre integrert på de andre nettportalene. Men 
vi innser at den langsiktige trafi kken må komme 
ut fra at vi har et unikt produkt, sier Nilsen til 
Dagens Næringsliv.

Det har helt fra starten vært fl ere bibliotekarer 
med i teamet som utviklet Sesam. Da Bibliote-
karen besøkte denne arbeidsplassen for to år 
siden, var fi re bibliotekarer i arbeid med denne 
søketjenesten. I dag er det to. Det ser altså ut til 
at den bibliotekariske arbeidskraften er forholds-
messig like attraktiv i et voksende Sesam som i 
et slanket Sesam. Men at dette er en tøff  bransje 
å jobbe i, er det altså ingen tvil om. •

-kutt

Daværende Sesam-sjef var off ensiv og opti-
mistisk. Her fra oppslag på arbeidsplassen, 
november 2006. (Foto: Erling Bergan)

[ FAG OG UTDANNING ]
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Tekst: Erling Bergan 
Foto:  Annica Thomsson

- Min innfallsvinkel til den litterære off entlighet 
i siste halvdel av 1700-tallet, er de bokkatalo-
gene som ble trykket her til lands.

Slik åpnet bibliotekaren og historikeren Lis 
Byberg sin doktordisputas før jul. Hun hadde 
allerede levert sin avhandling ”Brukte bøker 
til bymann og bonde : bokauksjonen i den 
norske litterære off entlighet 1750-1815”, og 
den 7. desember forsvarte hun den over sine 
to opponenter. 

Det dreier seg altså om å forstå mer om det 
off entlige rom – den store fellessamtalen - i 
Norge på den tida, gjennom å se på kjøp og 
salg av brukte bøker. Og Lis Byberg fant ut at 
1700-tallets bønder og menigmann har vært 
mer belest enn vi til nå har trodd. 

Bokauksjoner hadde vi hatt i Norge siden 
1600-tallet. Men i perioden som Byberg 
undersøker var det en oppblomstring, ikke 
bare i Norge. Da ble det trykket kataloger for 
auksjonene, og kjøperne ble notert. Dette var 
åpenbart før personvernloven…

Selvsagt var det hovedsakelig overklassen 
som kjøpte bøker. Embetsstanden sto for 35 
prosent av kjøpene, mens borgerskapet kjøpte 
25 prosent. En gruppe som hun har kalt lærere 
og studenter, som inkluderer også omgangs-
skolelærere med bondebakgrunn, står for 12-
13 prosent. Like stor andel står gruppa som er 
”i tjeneste hos andre” for. Mens bøndene bare 
kjøpte 3-5 prosent av bøkene på auksjon. 

Men her kan avstand ha spilt en rolle. For 
når Byberg utelukker auksjonene som foregikk 
i byene, og bare ser på prestegårdsauksjo-
nene i bygdene, blir bøndene en langt større 
kjøpergruppe, opp mot 17 prosent i området 
rundt Trondheim. 

Dermed kan hun ha lagt grunnlaget for en 
endret oppfatning av off entligheten i Norge for 
drøyt 200 år siden. Det er altså klare tegn til at 
fl ere kunne lese, og at fl ere faktisk leste, enn 
det vi har trodd. Dette kan endre historikernes 
oppfatning av bondereisinga på 1800-tallet, 
eller sammensetningen av Riksforsamlingen 
på Eidsvoll. For oss bibliotekarer kan dette 
være et grunnlag for å se nye trekk i tida rundt 
opprettelsen av leseselskapene og starten på 
folkebibliotekene i Norge. 

Bøkene som ble solgt på auksjonene Lis 
Byberg har undersøkt, var av mange slag, selv 
om det var mye religiøs litteratur. Men det var 
også mye opplysningslitteratur og praktiske 
håndbøker, om alt fra bygging av steinmur til 

En større samtale

behandling av dyresykdommer og oppdragelse 
av barn. 

Lis Byberg vil ikke begrense begrepet litterær 
off entlighet, slik Jürgen Habermas gjør, til bor-
gerskapet og de nye litterære institusjonene i 
byene. – Det er ikke fruktbart med en så streng 
avgrensing for et land som Norge, med en liten 
borger- og embetsstand og en stor gruppe 
selvstendige og økonomisk uavhengige bønder, 
hvorav de fl este hadde tilgang til datidens bok-
kultur, sa hun under disputasen. 

Under doktordisputasen fristet førsteoppo-
nenten Lis Byberg fl ere ganger ut på glattisen 
– slik en opponent skal gjøre, for eksempel 
med spørsmål om hvordan hun ville defi nere 
en brukt bok. Er det nok at den er kjøpt en 
gang før, eller må den også være lest? Må den 
være både lest og forstått? Men Lis Byberg 
bevarte sin akademiske ro. Og hun fi kk sin 
doktor-tittel på et spennende forskningsom-
råde. Gratulerer! •

Norske bønder og tjenestefolk var mer beleste og oppdaterte enn man tidligere har trodd. Lis 
Byberg bringer nye perspektiver på tida rundt opprettelsen av de første leseselskap, og dermed 
starten på folkebibliotekene, i Norge.

[ FAG OG HISTORIE ]
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Et fyrtårn! 
Slik omtalte NBF-veven 
Stokmarknes barne- 
og ungdomsskole da de 
ble kåret til Årets bibliotek. 
Men kritikerne er bekym-
ret for  signaleff ekten av 
den lave bemanninga. 

Kommentar: Erling Bergan

Det var i begynnelsen av desember at Norsk 
bibliotekforening kunne fortelle at juryen for 
Årets bibliotek hadde tildelt prisen til Stokmark-
nes barne- og ungdomsskole. Det ble omtalt 
positivt av en del, men kritikerne meldte seg 
også på banen ganske snart. 

Grethe Fjelldalen, avdelingsleder ved San-
defjord videregående skoles bibliotek, skrev 
på postlista biblioteknorge: 

”Flott at prisen går til et skolebibliotek, men 
jeg lurer på hvilke signaler Norsk Bibliotekfore-
ning sender ut når prisen tildeles en skole som 
kun har prioritert å ha biblioteket bemannet 8 
timer i uka? Det jobbes daglig ute i de enkelte 
kommuner og fylkeskommuner for en forstå-
else for at bruk av fagutdannede bibliotekarer 
i skolen (og som følge av det; gode åpnings-
tider) gjør en forskjell. For oss som jobber i 
skolen kan en slik pris virke som et tilbakeslag 
for dette arbeidet.” 

Til dette svarte jurymedlem Anne Oterholm 
blant annet: 

”Selvfølgelig er juryen, og ganske sikkert 
NBF, fullstendig enig med deg: Fagutdannede 
bibliotekarer og gode åpningstider utgjør en 
forskjell! Ja! Og det er fullstendig meningsløst 
når skolebiblioteket, ikke prioriteres (eller ned-
prioriteres) ved en rekke skoler. Det handler 
om å kunne skape leselyst, om leseopplæring 
og kunnskapstilegnelse, om IKT og tilgang 
på og formidling av fag- og skjønnlitteratur, 
og alt dette krever åpningstider og fagfolk. 
Stokmarknes skolebibliotek har fått prisen fordi 
det så åpenbart er et sted en i en årrekke har 
satset bevisst på skolebibliotek og hvor en 
har forstått og ønsket at biblioteket skulle ha 
en helt sentral plassering i skolebygget og i 
opplæringen. Stokmarknes skolebibliotek byr 
virkelig på fantastiske muligheter. Problemet 

Signalet Stokmarknes

[ ÅRETS BIBLIOTEK ]

er nedprioriteringen som foregår og som har 
foregått en stund. Ja!”, skriver Oterholm, som 
også minner om at juryen har omtalt de samme 
svakhetene som Fjelldalen påpeker: 

”Juryen vil likevel peke på paradokset i at 
Stokmarknes skolebibliotek, som til tross for en 
tydelig satsing på bibliotek, har en bemanning 
på 8 timer i uka. Dette burde ikke være mulig, 
men er dessverre symptomatisk for de forhold 
mange skolebibliotek lever under.” 

Jury-medlem Oterholm skriver videre at ”Alle 
taler i forbindelse med utdelingen av denne 
prisen pekte på det samme. Alle snakket om at 
dette biblioteket ikke kan være bekjent av disse 
8 timene. At ingen skolebibliotek kan være 
bekjent av 8 timers bemanning i uka.”

Juryen har altså tildelt prisen til et bibli-
otek med bemanning som – i følge ett av 
jurymedlemmene – ingen kan være bekjent 
av! Dette må sies å være en pris-begrunnelse 
av de sjeldne.

Forbundsleder Monica Deildok i BF fi nner da 
også dette svaret lite tilfredsstillende. Hun sier 
i et innlegg på postlista at det er problematisk 
at juryen velger å fremheve et bibliotek med 
så knapp bemanningsressurs. Og hun synes 
ikke det hjelper at jury-leder Anne Oterholm 
påpeker at svakhetene ved prismottakeren 
blir snakket om. ”Årets bibliotek er en pris som 
tildeles et bibliotek som løftes opp, holdes frem 
som eksempel. Når dette biblioteket får denne 
prisen, er det det faktum som blir stående, ikke 
det faktum at alle var enige om at man burde 
ha større bemanningsressurs”, skriver BF-le-
deren, som frykter en mulig signaleff ekt: ”Hva 
kan vel ikke da skoleledere og skoleeiere med 
noe mindre ambisjoner på skolebibliotekenes 
vegne tillate seg?” 

Men Monica Deildok beveger seg også inn 
på et større diskusjonsfelt i sitt innlegg: ”Det 
er klart at dette representerer et tilbakeskritt 

i forhold til å sikre bibliotekarkompetanse i 
grunnskolen, men også i forhold til økte stil-
lingsressurser i skolebibliotek generelt, enten 
det dreier seg om å tilsette fagutdannede 
bibliotekarer, lærere med bibliotekkunnskap 
eller andre.”

Her er det uklart hvilken retning BF vil gå. 
I målprogrammet står det simpelthen at BF 
skal ”arbeide for å sikre bibliotekarkom petanse 
i grunnskolen”. 

Forbundet mener neppe at det skal fagut-
dannede bibliotekarer inn i alle landets 3000 
grunnskoler, det er hinsides en hver realisme. 
Med dagens utdanningskapasitet på bibliote-
karer, er det simpelthen umulig, om det ikke 
var det av andre grunner. 

Kanskje BFs standpunkt dreier seg om å få 
inn for eksempel fl ere lærere med 60 studiepo-
eng fra Skolebibliotekkunnskap ved Universite-
tet i Agder? Eller fra årsstudium i bibliotek- og 
informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo? 
Men selv om disse har en bachelor- eller mas-
tergrad, er det for lite bibliotekfag i graden til at 
BF ikke ønsker denne gruppa i sin midte. For 
medlemskriteriene i BF er fremdeles en blåkopi 
av kravene som biblioteklovas forskrifter stiller 
til folkebiblioteksjefenes kompetanse. 

Dermed er dilemmaet for BF enten å 
defi nere skolebibliotek i grunnskolen ut av 
sitt forbunds interessefelt, eller å endre med-
lemskriteriene slik at de med troverdighet kan 
diskutere kompetansekrav i grunnskolens 
bibliotek. Innlegget fra forbundsleder Monica 
Deildok kan tyde på en bevegelse i spørsmålet, 
og det kan bli spennende å se om det kommer 
forslag på endring av medlemskriteriene til BFs 
landsmøte i april 2008. Et slikt forslag kan 
bane veien for en konkretisering av punktet 
i målprogrammet om å ”sikre bibliotekarkom-
petanse i grunnskolen”. 

Med slike perspektiver kan tildelingen av pri-
sen til Stokmarknes skole både bli problematisk 
i skolekretser og nyttig i bibliotekkretser. 

Og da er det grunn til igjen å minne om 
NBF-vevens omtale av Årets bibliotek som 
et fyrtårn. Vi siterer fra Wikipedias omtale av 
våre fyrtårn: ”De siste tiårene har det skjedd 
en dramatisk utvikling, alle installasjoner 
som gir lys eller elektroniske signaler er nå 
fullstendig automatiserte, og fyrtjenesten 
drives stort sett uten bemanning.” 

Man bør velge sine allegorier med 
omhu. •
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I oktober 2007 gjennomførte BI-biblioteket 
en spørreundersøkelse blant studenter 
som bruker biblioteket, for å få vite mer 
om hvilke arbeidsplasser i biblioteket de 
foretrekker, melder BI-bibliotekets nett-
sted. Studentene ble bedt om å si hva de 
synes var bra i biblioteket og hva som kan 
bli bedre. 

Resultatene fra undersøkelsen viser at 
de klart mest populære arbeidsplassene 
er leseplasser og grupperom. PC-plassene 
og plassene som er tilrettelagt for bruk av 
egen laptop er også mye brukt. Det studen-
tene savner i lokalene, er fl ere grupperom, 
fl ere leseplasser og utvidet åpningstid. På 
spørsmålet om hva som er bra i lokalene, 
ga fl est uttrykk for at de satte mest pris på 
at biblioteket er ryddig, lyst og  luftig og at 
det er tilgang til mange forskjellige typer 
arbeidsplasser.

BI-biblioteket er i gang med en evaluering 
av biblioteklokalene. Spørreundersøkelsen 
var en del av dette arbeidet. Målet er å få 
tilpasset biblioteklokalet slik at det blir enda 
mer i tråd med studentenes og de ansat-
tes behov. Og noen endringer er allerede 
bestemt. Det skal blant annet bygges et 
lite, avlukket leserom med plass til 16 le-

Søndagsåpent på BI-biblioteket?

seplasser. Det arbeides med å få skiftet ut 
tastaturene til en type som er stillere. Og 
bibliotekets åpningstid utvides fra 2008 til 
å være åpent på søndager i skoleåret, med 
forbehold om at forslaget går igjennom i 
budsjettprosessen. 

Men den endelige evalueringen av lokalet 
vil kunne føre til større endringer og vil ikke 
være ferdig og implementert før i 2009, 
melder BIs bibliotek. •

[ FAG OG POLITIKK ]

Kursusprogram
Forår 2008

Danmarks Biblioteksskole

Kom på efteruddannelse i 

Danmark
Det nyeste Kursuskatalog fra Kursus- og 
Konsulentafdelingen på Danmarks Biblioteks-
skole er udkommet med mere end 80 spændende 
og aktuelle efteruddannelsestilbud. 

Kursister fra Norge er velkomne til at tilmelde sig 
og deltage på kurserne. 

Download: http://www.db.dk/kon/f08.pdf
Læs online: http://www.db.dk/kon

Det er også muligt at rekvirere og tilpasse kurser 
fra katalogen til afholdelse lokalt i Norge.

Ring og hør nærmere. 

Kursus- Konsulentafdelingen,  
Danmarks Biblioteksskole 
Birketinget 6 
2300 København S 
T: +45 3258 6066  E: konsulent@db.dk

BI-biblioteket planlegger å holde åpent også på søndager fra 2008. Forutsetningen er at de får 
budsjettmidler til dette. (Foto: Erling Bergan)
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[ ORGANISASJON : STYREMØTE ]

Under sitt møte 4. desember fi kk forbundsstyret 
seg forelagt økonomisk oversikt over forbundets 
økonomi i 2007, etter årets tre første kvartal. 
Slike oversikter er alltid nyttige pulsmålere på 
hvordan organisasjonen drives. Etter årsskiftet 
blir regnskapet gjort opp og revidert. Og så 
legges det fram for landsmøtet sammen med 
tallene for de to foregående årene. 

Status etter de tre første kvartalene av 2007 
tyder på at både inntekter og utgifter kommer 
til å være høyere enn budsjettert. At kontingent-
inntektene ligger an til å overstige budsjettet 

Kontrollert BF-økonomi
med mer enn 100.000, kanskje opp mot det 
dobbelte, forteller om god medlemsutvikling 
og merkbare resultater av lønnsoppgjøret. På 
utgiftssida ble det påpekt at spesielt driften 
av sekretariatet og advokatutgiftene har ligget 
over budsjett. Begge deler riktignok ganske 
forståelig ut fra aktivitetsnivå og saker som BF 
må håndtere. 

Alt i alt kunne forbundsstyret konstatere at 
den økonomiske situasjonen i BF ser ut til å 
være under god kontroll. Men alle venter spent 
på det endelige årsregnskapet. •

Fra og med 1. januar 2008 opphørte frikjøpet 
av BFs nestleder Hanne Brunborg i 80 % 
stilling. Ordningen stammer fra perioden etter 
forrige landsmøte, da forbundsleder Monica 
Deildok var ute i fødselspermisjon for en 
periode, og deretter var frikjøpet begrunnet i 
ekstra bemanning av sekretariatet i forbindelse 
med prosjektarbeid.  

I perioden da Hanne Brunborg var fun-
gerende leder i BF, kom muligheten for vårt 
forbund til å bekle posisjonen som nestleder i 
YS Kommune, et verv som – på grunn av forde-
lingen av andre forbundslederes posisjoner i YS 
– også ga en plass i sentralstyret i YS. Hanne 

Frikjøp av nestleder
Brunborg hadde ved årsskiftet fremdeles disse 
to posisjonene. 

Med forbundsleder for lengst tilbake i full 
jobb, og prosjektperioden avsluttet, har for-
bundsstyret måtte fi nne en løsning på Brun-
borgs fortsatte arbeid for BF. I sitt styremøte 4. 
desember fattet de vedtak om at nestleder skal 
kompenseres lønnsmessig på time-/dagsbasis 
fram til landsmøtet 2008. Kompensasjon dekker 
YS-K-møter, sentralstyremøter og andre møter 
nødvendig for oppfølging av disse vervene, 
samt nødvendig tid til for- og etterarbeid. Den 
dekker også kursvirksomhet for BF. Omfanget 
er beregnet til om lag 30 % stilling. •

Nåværende reisereglement for BF har vist 
seg robust, med få endringer i løpet av 
de siste årene. Dette er for så vidt ikke 
ulikt statens reiseregulativ, som har stått 
uendret helt siden 1. april 2002. Men 
BFs satser har alltid ligget noe lavere enn 
statens satser.

Forbundsstyret vurderte i sitt møte 4. 
desember om satsene skulle endre, men 
fant kun grunn til å justere kilometersatsen 
ved bruk av egen bil, fra kr 2,90 til kr 3,00. 
Dermed er BFs satser de samme som 
statens satser på dette området. Alle øvrige 
satser fortsetter som før også i 2008.

Med endringen av kilometersatsen, har 
forbundsstyret tatt hensyn til at det nettopp 
er denne reiseutgiften – bensin og bilhold 
– som har steget de siste årene. ”Særavtale 
for reiser innenlands for statens regning” 
er da også gjenstand for forhandlinger 
mellom fagbevegelsen og Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet for tida. Og 
det er spesielt dekning for bruk av egen bil 
som står sentralt. – Statens kjøregodtgjø-
relse har stått stille i fl ere år. Det er svært 
beklagelig, sier Pål Arnesen, politisk leder 
for YS-Stat til TV2. 

Han påpeker at også andre grupper enn 
de statsansatte lener seg på dette regulati-
vet, at det er blitt en slags sedvane, og leg-
ger til at det ikke er noe i veien for at andre 
grupper forhandler fram egne satser.  

Bibliotekarforbundets reiseregulativ 
ligger på BFs nettsted www.bibforb.no 
under menyvalget Organisasjon. Det er nå 
gjeldende fram til utgangen av 2008. •

Litt mer pr km

Forbundsstyret har fastlagt sin møteplan 
for perioden fram til landsmøtet i april. 
Det er satt opp styremøter 20.-21. januar, 
18. februar, 13. mars (telefonmøte) og 
6. april. 

Det første todagers-møtet vil i hovedsak 
dreie seg om forberedelse av landsmø-
tesaker, som skal inn i Bibliotekarens 
landsmøtenummer. Og det siste møtet 
er et reint forberedelsesmøte dagen før 
landsmøteseminar og landsmøte på Gar-
dermoen. 

Umiddelbart etter at landsmøtet er 
avsluttet, er det tradisjon for at det nye 
forbundsstyret samles og bl.a. fastsetter 
datoer for kommende styremøter. •

Møteplan

Det ser ut til at organisasjonene innen 
bransjen har kommet til en enighet på yr-
kesetikk-spørsmålet, etter en lang prosess. 
Det avgjørende møtet ble avholdt 18. okto-
ber, med deltakelse fra Fagforbundet, FBF, 
Kulturforbundet/KFO, NBF, NFF, NTL og 
Bibliotekarforbundet. 

Det er enighet om at de nevnte organi-
sasjonene skal ha plass i et nytt etisk råd. 
Sekretariatet for etisk råd legges til BF, mens 
NBF organiserer et nettsted for det etiske 
rådet. Plasseringen av sekretariat og nettsted 
evalueres etter to år. Grunnlaget for rådets 
virksomhet er de etiske retningslinjene for 
bibliotekansatte som arbeidsgruppen kom 
fram til i sitt møte 12. februar 2007. Organisa-
sjonene skulle innen nyttår oppnevne medlem 
og varamedlem til rådet, som skal komme i 
virksomhet fra januar 2008. 

Forbundsstyret i BF tok i sitt møte 4. de-
sember til etterretning at det er blitt enighet 
mellom berørte organisasjoner om etiske 

BF i etisk råd
retningslinjer, og om retningslinjer for etisk 
råd. Styret oppnevnte Stig Elvis Furset som 
BFs medlem av etisk råd, med Andrea Gaarder 
som varamedlem, for en periode på to år. 

Forbundsstyret merket seg ellers at 
etiske retningslinjer tidligere er sendt ut på 
høring, men at denne høringsrunden ikke 
er oppsummert og ferdigbehandlet av de 
berørte organisasjonene. Dette faller inn i 
et mønster forbundsstyret har merket seg i 
hvordan mange organisasjoner i bransjen har 
håndtert yrkesetikkspørsmålet de siste årene. 
Den organisasjonsmessige behandlingen 
lider av svakheter, som BF ofte har måttet 
stå alene om å påpeke. Det er for eksempel 
fremdeles ikke etablert noen mekanisme for 
hvordan yrkesetiske retningslinjer skal kunne 
revideres i framtida. Forbundsstyret så likevel 
at det nå var nødvendig å fl ytte fokus fra det 
organisatoriske til det faglige i yrkesetikken. 
Derfor tok de den enighet som kunne oppnås 
til etterretning. •
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Et årsskifte er passert og det nærmer seg 
landsmøte i BF. Tirsdag 8. april samles de-
legatene på Gardermoen, etter et landsmø-
teseminar dagen før. Hvor mange delegater 
som skal være med på dette, er regulert 
av vedtektene: ”Antall delegater fra hvert 
fylkeslag står i forhold til antall medlemmer 
pr. 1.januar i møteåret”.

Skalaen som regulerer dette 
er slik: Har fylkeslaget 29 
medlemmer eller færre, får de 
2 delegater. Men ingen av våre 
fylkeslag er så små nå. Har 
fylkeslaget mellom 30 og 69 
medlemmer, får de 3 delegater. 
Dette gjelder sju av våre fyl-
keslag. Har fylkeslaget mellom 
70 og 109 medlemmer, får de 
4 delegater. Og dette gjelder 
også sju av BFs fylkeslag. 

Grensene som utløser fem, 
seks og sju delegater er ikke 
relevante nå, for ingen av BFs 
fylkeslag blir berørt av dem. 
Men når vedtektene sier at 
fylkeslag med fl ere enn 350 

Flere medlemmer ved årsskiftet

[ ORGANISASJON OG FAG ]

medlemmer skal ha 8 delegater, så er det noe 
Oslo/Akershus bør merke seg. For med sitt 
medlemstall får de så mange delegater.

Det totale delegattallet til årets landsmøte 
blir dermed 57, som er fi re fl ere enn ved for-
rige landsmøte i 2005.

Medlemstallet i BF pr 1. januar 2008 gåt 
fram av oversikten under. •

Fylke
Antall 
medlemmer Delegater

Oslo/Akershus 661 8
Hordaland 105 4
Østfold 95 4
Buskerud 90 4
Hedmark/Oppland 90 4
Vestfold 74 4
Troms 73 4
Rogaland 71 4
Trøndelag 67 3
Agder 60 3
Nordland 53 3
Møre og Romsdal 49 3
Finnmark 43 3
Telemark 41 3
Sogn og Fjordane 30 3
Utlandet 3  
 1 605 57

Direktørskifte i 
ABM-utvikling
Leikny Haga Indergaard er konstitu-
ert som direktør for ABM-utvikling fra 
16. januar 2008. Jon Birger Østby 
slutter som direktør etter eget ønske 
når hans åremålsstilling utløper 15. 
januar, men vil fortsatt være knyttet 
til institusjonen som seniorrådgiver. 
Kultur- og kirkedepartementet har 
varslet at de vil gjennomføre en eva-

luering av 
ABM-utvik-
ling i løpet 
av  fø r s te 
h a l v å r  i 
2008, og 
v i l  der for 
vente med 
å lyse ut 
stillingen til 
resultatet 
av evalue-
ringen fore-
ligger. •

Leikny Haga Indergaard 
har vært avdelingsdi-
rektør i utviklingsavde-
lingen, men rykker nå 
helt til topps i ABM-ut-
vikling.

Landsstyret i BF var samlet til møte 3. de-
sember 2007. Forbundsleder Monica Deildok 
leverte sin beretning om tingenes tilstand 
til forsamlingens tilfredshet, virket det som. 
Hennes avsluttende påpekning av hvor BF må 
sette inn et av hovedstøtene sine framover, 
vekket ingen motforestillinger: ”BF må styrke 
sitt arbeid på det bibliotekpolitiske og fagpo-
litiske området. Det er av avgjørende betyd-
ning for bibliotekarers fremtidige arbeidsliv 

Fagpolitikk og lærebøker på landsstyremøte
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 bi-
bliotekmiljøet. Det er BF som skal og må være 
bibliotekarenes talerør i ulke sammenhenger 
av betydning på politikkområdet og på det 
faglige området. Inntil vi klarer å formulere og 
å synliggjøre politikk på disse områdene vil 
hele profesjonen i realiteten befi nne seg i et 

politisk vakuum.”
For forbundslede-

ren ligger utfordrin-
gen i ”å makte å løfte 
arbeidet med disse 
viktige spørsmålene 
uten at tariff arbeidet, 
arbeidet med arbeids-
liv generelt, rådgivning 
og saksbehandlinger 
overfor enkeltmed-
lemmer og tillitsvalgte 
blir tilsvarende redu-
sert.” Her ligger det 
åpenbart tøff e priori-

teringer for både kommende landsmøte og 
det nye forbundsstyret. 

Landsstyret luftet spørsmål om kontaktfl a-
ten mellom BF sentralt og i fylkene. Fjorårets 
kick-off -arrangement er både ressurskrevende 
og vellykket. Hvordan kombinere den formen 
med behovet for fylkesleder-samlinger? 
Forbundsstyret må ta med seg problemstil-
lingene og lage forslag til kjøreplan for denne 
kontaktfl aten i 2008. 

I debatten om hva hovedutfordringene 
for BF er ved inngangen til 2008, ble kom-
petanse trukket fram som et viktig punkt. 
Og under andre saker til slutt på møtet, tok 
John David Didriksen fra Rogaland opp BFs 
holdning til utlånsordningen for lærebøker i 
videregående skoler. – Forbundet har ikke 
vært klar nok på dette, ikke kritisk nok, sa 
han, og la til at utlånet like gjerne kan gjøres 
av lærere som av bibliotekarer. En kort og 
heftig debatt viste at landsstyret fordeler 
seg over hele skalaen, fra de som vektleg-
ger mulighetene i dette, til de som er sterkt 
kritiske til å ha noe med utlånsordningen å 
gjøre over hodet. •Susanne Baumgärtel (t.v.), John David Didriksen og Mari Lundevall på 

landsstyremøte i desember. (Foto: Erling Bergan)
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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

Skolebibliotekarer 
i Akershus får 
kompensert
Bibliotekarene ved videregående skoler i 
Akershus har gjennomført 5.3-forhandlinger 
i forbindelse med innføring av ordningen 
med utlån av lærebøker. Resultatet er at 
ansvar for lærebokutlån har gitt lønnstil-
legg på opp til 10.000 kroner som tillegg i 
årslønn for skolebibliotekarer som er tillagt 
dette ansvaret.

- Bibliotekarforbundet mener det er viktig 
at merarbeid og utvidet ansvar i forbindelse 
med lærebokordningen kompenseres 
lønnsmessig, sier BF-leder Monica Deildok  
i en kommentar. Hun mener at skolebi-
bliotekarer i andre fylker også bør også 
reise krav om særskilte forhandlinger etter 
KS-avtalens 5.3, alternativt 4.A.2, dersom 
skolebibliotekarene er plassert i kapittel 4.

BF har tidligere vedtatt en uttalelse om 
håndtering av ordningen med gratis utlån 
av lærebøker i viederegående skole. Der 
heter det blant annet følgende: 

”Lærebokutlån er en ren administrativ 
oppgave. Dersom lærebokutlån legges til 
biblioteket, og biblioteket som et resultat av 
dette blir en utlånsstasjon for bøker store 
deler av høsten, vil dette ta verdifull tid og 
kapasitet bort fra det bibliotekfaglige arbei-
det med brukeropplæring og opplæring i 
informasjonskompetanse.”

Det heter videre: 
”Bibliotekarforbundet mener derfor at 

dersom en velger en modell med utlånsord-
ning for skolebøker som administreres via 
skolebiblioteket, må det kompenseres for 
tidsressursen som går tapt når bibliotekaren 
må bruke tid på administrasjon av denne 
oppgaven. Videre må skoleledere legge til 
rette for en mest mulig eff ektiv avvikling av 
utlånet, slik at den perioden biblioteket er 
et boklager blir kortest mulig. Dette kan 
gjøres for eksempel ved at det settes inn 
ekstra personalressurser på biblioteket ved 
skoleårets oppstart.

Hvis ordningen med utlån av skolebøker 
legges til biblioteket uten at det legges 
til rette for kompensering av tidsbruk 
og effektiv avvikling av oppgaven, vil 
viktige oppgaver som brukeropplæring, 
veiledning i informasjonssøk, opplæring i 
informasjonskompetanse og kildekritikk, 
bli skadelidende. Til skade for skolen, det 
pedagogiske personalet og først og fremst 
elevene.” •

[ ORGANISASJON : TID OG PENGER ]
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BF-sekretariatet svarer

Rett til betalt spisepause
SPØRSMÅL:
På skolen jeg jobber insisterer rektor 
på at vi skal arbeide 8 timer pr dag, 
fordi vi - i følge ham - ikke har rett på 
betalt spisepause. Samtidig vil han at 
vi skal være tilgjengelige på biblioteket 
i spisepausen. Hvordan er egentlig 
reglene for dette? Finnes det noen 
formaliserte avtaler, eller er det bare 
sedvane?

SVAR:
Bestemmelsene om spisepause i 
arbeidstiden er å fi nne i Arbeidsmil-
jøloven. I korte trekk går de ut på at 
dersom man står til arbeidsgivers dis-
posisjon i lunsjen SKAL man ha betalt 
for spisepausen. Da teller spisetid som 

arbeidstid, og man kan gå hjem etter 
7 ½ time. 

Dersom man ikke har betalt spise-
pause, betyr det at man kan gå fra 
arbeidsstedet, til et tilfredsstillende pau-
serom – slik er formuleringen i loven. 
Da teller ikke lunsjen som arbeidstid, og 
man må trekke fra ½ times spisepause 
i sin opptelling av arbeidsdagens timer 
slik at arbeidstimene blir på 7,5 timer. 
Er spisepausen på en halv time, blir det 
altså 8 timer fra man kommer på jobb 
til man kan gå hjem. 

Rektor kan altså IKKE forlange at 
bibliotekarene skal være tilgjengelige 
på biblioteket i lunsjen, dersom de ikke 
har betalt spisepause. Dere må be om 
et drøftingsmøte og få avklart hvilken 

arbeidstid dere skal forholde dere til. 
Pass på at det blir skrevet referat fra 
møtet, og at innholdet stemmer med 
det dere kommer fram til. 

Bestemmelsen er å fi nne i Arbeids-
miljølovens (AML) § 10-9 1. ledd, og 
lyder: ”Dersom arbeidstaker ikke kan 
forlate arbeidsstedet i spisepausen 
eller det ikke fi nnes tilfredsstillende 
pauserom skal pausen regnes som del 
av arbeidstiden”. Lengden på ordinær 
arbeidstid er defi nert i hovedtariff avta-
lens §4.2.

Med vennlig hilsen
Monica Deildok
Forbundsleder

Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Er nedsatt funksjonsevne en forutsetning?

SPØRSMÅL:
Må man være født med nedsatt funk-
sjonsevne for å være beskyttet mot dis-
kriminering i arbeidslivet? Jeg har jobbet 
i mange år. Nå sier nakke og skuldre i 
fra, og jeg har vært en del sykmeldt i det 
siste. Hvilke rettigheter har jeg i forhold 
til tilrettelegging?

SVAR:
Arbeidsgiver plikter å tilrettelegge, slik 

at arbeidstakere med nedsatt funksjons-
evne kan beholde arbeidet. Arbeidsmiljø-
loven skiller ikke mellom de som er født 
med funksjonsnedsettelser og de som på 
grunn av slitasje og sykdom får nedsatt 
funksjonsevne i løpet av livet. 

Arbeidsgiver plikter ikke å tilrettelegge 
dersom dette er umulig eller uforholds-
messig byrdefullt. Ved spørsmål om hvor 
langt arbeidsgiver må strekke seg, går 
man konkret inn og vurderer saken i lys 
av blant annet bedriftens størrelse, bred-

den i stillinger som fi nnes i virksomheten, 
kostnader og arbeidstakers behov.  

Utgangspunktet er at det skal tilrette-
legges slik at arbeidstaker kan beholde 
sin opprinnelige stilling. Dersom det ikke 
er mulig, må det vurderes omplassering 
til en annen stilling innenfor virksom-
heten. 

Oslo tingrett avsa nylig en dom som 
slår fast at redusert arbeidsevne ikke 
er en saklig oppsigelsesgrunn når ar-
beidsgiver ikke har foretatt en grundig 
arbeidsevnevurdering. En slik 
vurdering er en forutsetning for 
at arbeidsgiver har oppfylt tilret-
teleggingsplikten. Arbeidsevne-
vurderingen er grunnlaget for å 
avgjøre hva som er mulige og 
egnete tilretteleggingstiltak. 

Ombudet håndhever arbeids-
givers tilretteleggingsplikt for 
arbeidstakere med nedsatt 
funksjonsevne etter arbeids-

miljøloven § 13-5. Har du belastnings-
skader eller andre former for redusert 
arbeidsevne, har du sannsynligvis rett 
til å få arbeidet ditt tilrettelagt. Ombu-
det kan vurdere, og gi en uttalelse om, 
hvorvidt din arbeidsgiver oppfyller sin 
tilretteleggingsplikt.

 
Med vennlig hilsen
Ingeborg Grimsmo

Fungerende Likestilling- og 
diskrimineringsombud
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Regjeringen har vedtatt at all 
informasjon på statlige nett-
sider skal være tilgjengelig i 
de åpne dokumentformatene 
HTML, PDF eller ODF. 

Tekst: Erling Bergan
Foto: Thomas Bjørnfl aten

Tiden hvor man fant off entlige dokumenter 
kun tilgjengelig i Microsofts Word-format vil 
med det gå mot slutten.

- Alle skal ha lik tilgang til off entlig infor-
masjon. Fra 2009 vil innbyggerne kunne 
velge hvilken programvare de vil bruke 
for å få tilgang til off entlig informasjon. 
Regjeringens beslutning vil også bedre 
konkurransen mellom leverandører av 
kontorprogrammer, sier IT-minister Heidi 
Grande Røys.

Dette er regjeringens vedtak:
* HTML skal være primærformatet for 

publisering av offentlig informasjon på 
Internett.

* PDF (1.4 eller nyere eller PDF/A - ISO 
19005-1) er obligatorisk i tilfeller hvor man 
ønsker å bevare opprinnelig utseende på 
et dokument.

* ODF (ISO/IEC 26300) skal anvendes 
til å publisere dokumenter som skal kunne 
endres etter at du har lastet det ned, for 
eksempel skjemaer som skal fylles ut av 
brukeren. 

Alle skal ha lik tilgang til off entlig informasjon:

Åpne dokumentstandarder i staten

Også for kommuner
- Norge har lenge manglet en politikk på 

programvareområdet. Dette gjør vi nå noe med.  
Denne regjeringen har bestemt at IT-utviklingen 
i off entlig sektor skal basere seg på åpne stan-
darder. Vi vil i fremtiden ikke akseptere at statlige 
virksomheter låser brukere av off entlig informa-
sjon til lukkede formater, sier Grande Røys.

Kravene vil tre i kraft 1. januar 2009 for statlige 
virksomheter. Fornyingsdepartementet setter nå 
i gang et forskriftsarbeid som skal gjøre kravet 
obligatorisk også for kommunale virksomheter.

Vedtaket hindrer ikke off entlige etater og virk-
somheter i å publisere i andre dokumentformater 
utover HTML, så lenge dokumentene også er 
publisert i et av de obligatoriske formatene ODF 
eller PDF. Off entlige virksomheter vil ha tiden fram 
til 2014 til å endre allerede publiserte dokumenter 
slik at de følger kravene.

Heidi Grande Røys mener etater og kommuner 
også bør være i stand til å motta dokumenter på 
disse formatene fra brukere og samarbeidspart-
nerne sine. - Dette er første steg i standardisering 
av dokumentformater. Vi vil også vurdere formater 
for dokumentutveksling med off entlig sektor og til 
slutt formater for utveksling av dokumenter internt 
i off entlig sektor, sier Grande Røys. 

Fornøyde interessegrupper
- Vi gleder seg over regjeringens vedtak, sier 

Thomas Gramstad, leder i Elektronisk Forpost 
Norge. - Bruk av åpne standarder gir alle aktører 
like konkurransevilkår, og sikrer at informasjon kan 
tas vare på for framtiden, sier Petter Reinholdtsen, 
leder i Norwegian Unix User Group. De mener 
ODF er et spesielt godt valg, da det er en åpen 
standard, vedtatt av den internasjonale standar-
diseringsorganisasjonen ISO, og kan brukes av et 
utall ulike programsystemer, deriblant OpenOffi  ce 
og Google Offi  ce. Det kan også håndteres av 
Microsoft Offi  ce. 

PDF ble i desember vedtatt som en godkjent 
standard av ISO, og er nå tilgjengelig derfra uten 
bruksbegrensinger. Enhver kan dermed bruke 
dette formatet uten å bekymre seg for at eieren 
av rettighetene til formatet skal stikke kjepper i 
hjulene. Dette er viktig for å sikre at alle aktører 
kan ta konkurrere på like vilkår.

HTML har vært tilgjengelig fra The World 
Wide Web Consortium (W3C) siden midten av 
90-tallet, og tilgang for alle har sikret fremvek-
sten av webtjenester de siste 15 årene. W3C 
er i disse dager igang med en oppdatering av 
HTML-standarden, der multimedia-støtten har 
fått større fokus. •

Regjeringen foreslår å 
sende alle arbeidstakere 
over 62 år på datakurs. 

- Dette er et tiltak i riktig retning for å hindre 
at erfarne arbeidstakere forsvinner ut av 
arbeidslivet for tidlig. Men skal arbeidet for å 
holde på seniorene i arbeidslivet ha eff ekt, må 
vi sette inn støtet langt tidligere, sier YS-leder 
Tore Eugen Kvalheim. 

YS vil ha tiltak før 62 år 
- Det er ingenting som tyder på at det store be-

hovet vi har for kvalifi sert arbeidskraft vil endre seg 
radikalt i overskuelig fremtid. Samtidig vet vi at det 
ikke bare er her i Norge vi lever lenger. Like viktig 
som å rekruttere fra andre land er det å motivere 
alle her i landet som kan og vil arbeide til å bruke 
potensialet sitt, understreker YS-lederen. 

- Vi må ikke glemme at mange arbeidstakere er 
slitne lenge før de nærmer seg 60 år. For å få ned 
tallet på uføretrygdede og arbeidstakere som velger 
å pensjonere seg tidlig, bør vi starte med å motivere 

lenge før fylte 62 år. I YS snakker vi seniorpolitikk 
fra 45-årsalderen. Da rekker vi å nå de arbeids-
takerne som er i risikogruppa for en for tidlig 
avgang fra arbeidslivet før det er for sent. 

- Samtidig vet vi at det er langt tyngre å bringe 
folk som har valgt å tre ut av arbeidslivet tilbake 
til kollegene enn å hanke tak i de som fremedles 
er aktive i yrkeslivet. I tillegg er vår erfaring at 
folk er opptatt av å utvikle yrkeskarrieren sin 
også etter at de har fylt både 50 og 60 år, sier 
YS-lederen.  •

[ DATAPOLITIKK ]
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- Det er ikke bra å gå 
som midlertidig ansatt 
i mange år. Du får et 
annet forhold til arbeids-
plassen når du får fast 
ansettelse.

Tekst: Erling Bergan 
Foto:  Anders August Johansen

Det er forbundsleder Monica Deildok som 
sier dette. Bakgrunnen er tre saker som 
BF har ført i 2007 på vegne av medlem-
mer med midlertidig ansettelse. Alle de tre 
sakene gjelder medlemmer i staten, og alle 
sakene har ført fram og gitt medlemmene 
fast jobb. 

- Arbeidsgivere kan ikke fritt ansette folk 
på midlertidig basis, eller beholde folk på 
midlertidige kontrakter så lenge de vil. Vi 
har heldigvis et lovverk som gir arbeids-
takere rettigheter på dette feltet, påpeker 
Deildok. 

Advokat
Bibliotekarforbundets sekretariat har 

vært engasjert i alle tre saker, i samarbeid 
med de lokale tillitsvalgte. Og forbundslede-
ren presiserer at forbundets faste advokat 
Thor-Erik Johansen har vært en viktig aktør 
for å sikre de gode resultatene. 

- Lovene som regulerer vilkår for faste 
ansettelser er for så vidt greie. Det dreier 
seg om tjenestemannsloven og arbeids-
miljøloven. Den første gjelder for ansatte 
i staten, den andre for alle ansettelsesfor-
hold. På spørsmål om midlertidig kontra 
fast ansettelse er de ganske like, men det 
er en del rettsavgjørelser og tolkninger som 
det ikke er gitt alle og enhver å ha orden 
på. Her er det grunn til å kvalitetssikre 
våre posisjoner og våre utspill med den 
ekspertisen som vår advokat innehar, sier 
Monica Deildok.

Det er ikke småtteri BF har på laget 
sitt når det gjelder disse spørsmålene. 
Thor-Erik Johansen ga i 2006 ut fjerde 
utgave av sin bok ”Inngåelse og avslutning 
av arbeidsforhold”, og han nyter respekt i 
advokatkretser. Bibliotekarforbundet har 
hatt ham som sin faste advokat i arbeids-
rettslige spørsmål i fl ere år nå, og er svært 
godt fornøyd. 

Startet lokalt
Det var altså ved tre statlige arbeidsplas-

ser at BF-medlemmer som hadde gått med 
midlertidige ansettelser i årevis. Dette ble 
naturlig nok ikke opplevd som så veldig 
bra i lengden, og de ansatte begynte 
selv å stille spørsmål ved lovligheten av 
å gå slik. Sakene ble drøftet med lokale 
tillitsvalgte, som drøftet spørsmålene med 
BFs sekretariat, og det ble enighet om å 
ta skritt for å få faste ansettelser i hver av 
disse sakene. 

- I to av sakene hadde lokal tillitsvalgt 
allerede forsøkt å ta opp sakene i henhold 
til tjenestemannsloven, uten at det førte 
fram. Det var da disse sakene kom på 
bordet til oss i BF-sekretariatet, forteller 
forbundslederen.

Midlertidighet i lovene
Det er tjenestemannslovens paragraf 3-2 

som pålegger statlige arbeidsgivere å ansette 
fast dersom ikke spesielle kriterier er innfridd. 
Det heter at en statsansatt skal tilsettes fast 

Fast jobb!

BF har ført tre saker i 2007 på vegne av medlemmer med midlertidig ansettelse. Alle sakene har ført 
fram og gitt medlemmene fast jobb, forteller forbundsleder Monica Deildok. 

[ ARBEIDSLIV ]
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med mindre det dreier seg om ”et bestemt 
tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag”, 
at arbeidet ”ennå ikke er fast organisert”, eller 
at man er vikar. Midlertidighet er også lov 
om man er aspirant eller elev ved etatsskole, 
tjenestegjør i utdanningsstilling eller innehar 
en åremålsstilling. 

I arbeidsmiljøloven er det tilsvarende 
pålegg om fast ansettelse i paragraf 14-9-1, 
men muligheten for midlertidighet har en 
litt annen, og kanskje litt videre, ordlyd. Det 
heter at midlertidig ansettelse kan inngås 
”når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet 
atskiller seg fra det som ordinært utføres i 
virksomheten”, eller når det er vikariat, prak-
sisarbeid, del av  arbeidsmarkedstiltak i regi 
av NAV eller som idrettsutøver. 

- Hovedregelen er altså at det ikke er lov 
til å ansette noen på midlertidig kontrakt for 
å løse faste oppgaver. I en av sakene BF har 
håndtert, hadde vedkommende gått i enga-
sjement i mellom tre og fi re år, med ansvar 
for faste arbeidsoppgaver. Det var helt rime-
lig å kreve fast ansettelse for vårt medlem, 
ettersom denne bruken av midlertidighet 
måtte anses som klart utenfor loven, sier 
Monica Deildok. 

Sterkt stillingsvern
En annen bestemmelse i lovverket som 

spiller stor rolle for spørsmålene om fast og 
midlertidig tilsetting, gjelder det som kan kal-
les fi reårs-grensa. Monica Deildok forklarer:

- Når man har gått sammenhengende i 
midlertidig ansettelse på en arbeidsplass i 
mer enn fi re år, kommer arbeidstakeren inn 
under det vi kaller det ”sterke stillingsvernet”. 
Det betyr at det må foreligge saklig grunn til 
oppsigelse før vedkommende kan bli sagt 
opp. Den midlertidige ansatte er da i rea-
liteten å betrakte som fast ansatt, påpeker 
Deildok.

En av fjorårets saker for BF-medlemmer 
i statssektoren gikk nettopp på denne be-
stemmelsen, som fi nnes i ganske likeartede 
varianter i både tjenestemannsloven (para-
graf 10-1) og i arbeidsmiljøloven (paragraf 
14-9-5). 

- Disse rettighetene trer i kraft enten man 
får dem formalisert eller ikke. Men det er 
all grunn til å få den faste ansettelsen man 
har krav på. Det dreier seg om trygghet for 
økonomi, mulighet for å ta opp lån, og slike 
ting, sier Deildok. 

Det tredje tilfellet av en midlertidig stats-
ansatt bibliotekar som BF fi kk medhold for 
fast ansettelse av, hadde elementer av begge 
lovreguleringer i seg, og krevde mer advo-

katbistand enn de andre sakene. Men også 
her vant medlemmet frem ved hjelp av BFs 
apparat. Ingen av sakene gikk til retten, en 
belastning man må regne med at alle parter 
er glad for å slippe.

Fornøyd forbundsleder
- Nå har Bibliotekarforbundet hatt tre slike 

saker i universitets- og høgskolesektoren i 
løpet av ett år. Det er bekymringsfullt og kan 
tyde på at det er en del ulovlige midlertidige 
ansettelser i denne sektoren. Våre tillitsvalgte 
bør være oppmerksomme på dette, påpeker 
Deildok, som gjerne ser at saker forsøkes 
løst på lavest mulig nivå. – Men tillitsvalgte 
bør kontakte BFs sekretariat for å få en ju-
ridisk vurdering. I fjorårets saker så vi at det 
nettopp måtte komme en slik melding fra 
vårt sekretariat, med advokatvurdering, før 
arbeidsgiver snudde. 

Forbundslederen er fornøyd med måten 
BF har fungert på i disse sakene. - Vi har 
gjort det vi skulle. Vi har vist at forbundet 
virker når det gjelder ansettelsesforhold og 

stillingsvern, sier hun. 
Men spørsmålet om fast tilsetting kan ikke 

bare ses på som et juridisk spørsmål, hevder 
Deildok:

- Selv om midlertidig ansettelse ikke er det 
verste man kan utsettes for i arbeidslivet, er 
det viktig å skjønne at det ikke er all right å gå 
som midlertidig ansatt i årevis. Det gjør noe 
med deg, med tenkning rundt lønnsutvikling 
og lønnskrav. Det gir deg større usikkerhet 
med å planlegge livet ditt, for eksempel når 
det kan være aktuelt å få barn. Men midlertidig 
ansettelse har også innvirkning på forholdet 
ditt til arbeidsplassen. Det dreier seg om å 
komme skikkelig inn i et arbeidsmiljø. Man 
legger kanskje bort noe av den kritiske sansen 
som man ville hatt i en fast stilling, og bidrar 
dermed til konformitet og mindre utvikling på 
arbeidsplassen, sier Monica Deildok. 

Hun frykter at, selv om sakene de hadde i 
fjor alle var for medlemmer i universitets- og 
høgskolesektoren, også andre tariff områder har 
ansettelsesforhold det bør ryddes opp i. •

Fra tjenestemannsloven:

§ 3-2
2. Tjenestemann skal tilsettes fast, med-
mindre: 
a. Tjenestemannen trengs bare for et be-
stemt tidsrom eller for å utføre et bestemt 
oppdrag. 
b. Arbeidet ennå ikke er fast organisert og 
det derfor er usikkert hvilke tjenestemenn 
som trengs. 
c. Tjenestemannen skal gjøre tjeneste i 
stedet for en annen (vikar). 
d. Tjenestemannen skal være aspirant eller 
elev ved etatsskole. 
e. Tjenestemannen skal tjenestegjøre i 
utdanningsstilling. 
f. Tjenestemannen skal tjenestegjøre i 
åremålsstilling. 
….
§ 10-1
Fast tilsatt tjenestemann med mer enn to års 
sammenhengende tjeneste og midlertidig 
tjenestemann med mer enn fi re års sam-
menhengende tjeneste kan sies opp med 
seks måneders frist når stillingen inndras 
eller arbeidet faller bort. 
Regler om beregning av tjenestetiden fast-
settes ved reglement. 
Disse regler gjelder ikke åremålsstillinger 
eller utdanningsstillinger. Ved forskrift kan 
Kongen fastsette særlige regler for slike 
stillinger. 

Fra arbeidsmiljøloven:

§ 14-9-1
Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om 
midlertidig ansettelse kan likevel inngås:
a) når arbeidets karakter tilsier det og 
arbeidet atskiller seg fra det som ordinært 
utføres i virksomheten,
b) for arbeid i stedet for en annen eller 
andre (vikariat),
c) for praksisarbeid,
d) deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi 
av eller i samarbeid med Arbeids- og vel-
ferdsetaten,
e) for idrettsutøvere, idrettstrenere, dom-
mere og andre ledere innen den organiserte 
idretten.
….
§ 14-9-5
Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved 
det avtalte tidsrommets utløp, eller når det 
bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre 
noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i 
tariff avtale. For arbeidstaker som har vært 
sammenhengende midlertidig ansatt i mer 
enn fi re år kommer reglene om oppsigelse 
av arbeidsforhold til anvendelse. Dette 
gjelder likevel ikke for arbeidstaker som er 
midlertidig ansatt etter første ledd bokstav 
c, d og e.

[ ARBEIDSLIV ]



@



– navnet på god service

Pettersvollen 3, Pb. 9102, 3006 Drammen · Tlf. 32 88 70 10 · Faks 32 88 58 55 · salg@bibliotekservice.no · www.bibliotekservice.no

Selvbetjeningsautomater

Frigjør ressursene til andre oppgaver!

• Touchscreen – glem mus og tastatur
• Alt integrert i ett designmøbel
• Motorisert hev og senk
• Ergonomisk riktig
• Rullestolvennlig

Passer til alle moderne biblioteksystem!

– et godt valg

Alt du trenger! 
– til en rimelig pris...

– navnet på god service

Pettersvollen 3, Pb. 9102, 3006 Drammen 
Tlf. 32 88 70 10 · Faks 32 88 58 55 

salg@bibliotekservice.no · www.bibliotekservice.no

Klikk!

Mark X

Låneren i fokus siden 1995

Annonse1_1side.indd 1 05.01.07 12:15:53



22 | Bibliotekaren 1/2008

Tekst: Erling Bergan 
Foto:  Finn Erik Moberg

Fylkesutvalget i Hordaland foreslo midt i 
november i fjor å legge ned bokbåten Epos 
fra høsten 2008. Båten går også i Møre og 
Romsdal og i Sogn og Fjordane, og faren var 
stor for en domino-eff ekt. - Hvis et av fylkene 

Epos seiler videre!
En historie om tre partier, kultureliten, og folket på øyene…

faller fra, kan det bli for dyrt for de andre, sa 
spesialbibliotekar i Sogn og Fjordane, Ingrid 
Dræge, til Bergens Tidende. 

Det var fylkesordfører i Hordaland, Torill 
Selsvoll Nyborg fra KrF, som hevdet at 
bokbåten var gått ut på dato. - Folk går på 
vanlige bibliotek og får bøkene de skal ha 
der, sa hun. 

Og dermed var kampen i gang. Vestland-
ske forfattere og bibliotekarer, i kombinasjon 
med brukerne inni i fjordene og ute på øyene. 
- Tilbudet til de minste stedene i fylket vil 
rakne hvis bokbåten forsvinner. Spesielt vil 
det ramme barna, påpekte fylkesbiblioteksjef 
Ruth Ørnholt i Hordaland. 

Fordommer
I tre uker pågikk fi ghten, som fi kk større 

medieoppmerksomhet enn de fl este bibliot-
eksaker her til lands. Trolig er det også ett og 
annet å lære av kampen(e) om Epos. Og det 
er mange bibliotek, også de som ligger langt 
inni landet, som har hatt grunn til å følge med 
på kampen om Epos på Vestlandet. For de 
fordommene som ligger bak nedleggingsfor-
slagene mot bokbåt-tilbudet, fordommer om 
at bokbåten (les: bibliotek) er utdatert og at 
et hvert bokbåtstopp (les: bibliotekfi lial) kan 
tenkes nedlagt fordi folk har kjørbar avstand 
til et enda større bibliotek, disse fordommene 

Folk som får besøk av bokbåten, kan ikke all-
tid kjøre så greitt til nærmeste bibliotekfi lial. 
Her fra Årebrot bokbåtstopp på Villevika kai i 
Flora kommune, Sogn og Fjordane. Herfra er 
det ca en times kjøring til nærmeste bibliotek-
avdeling.

[ FLYTENDE BIBLIOTEKTILBUD ]
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kommer en vakker dag til politikere nær 
hvem som helst av oss. 

Angrepet mot Epos i Hordaland var fag-
lig lettbeint, det ble ganske fort klart. Men 
det var partipolitisk tungt. Fylkesordføreren 
var fra Kristelig folkeparti, og sammen med 
Høyre og Fremskrittspartiet har de fl ertall i 
fylkestinget. Når disse tre partiene samles 
om Epos-nedleggelse i fylkesutvalget, og 
ytrer seg off ensivt om dette i media, er det 
vanskelig å se hvor presset skal komme fra 
som kan få dem til å snu. 

Bibliotekarer, politikere, forfattere
Bibliotekmiljøet kastet seg inn i kampen, 

både direkte og indirekte. Noen aktører 
måtte begrense sin synlighet, slik er det 
alltid når fagmiljø og politikere braker i hop. 
Men uten grunnarbeidet som disse la, med 
å samle og spre fakta og argumenter til de 
synlige aktørene, hadde kampen om Epos 
helt sikkert endt annerledes. 

Politikere i nabofylkene meldte seg på 
banen. – Det vil være svært uheldig der-
som bokbåten Epos blir lagt ned, sa leder 
av fylkeskulturutvalget i Møre og Romsdal, 
Rigmor Andersen Eide fra KrF, til NRK. Altså: 
press fra andre kulturpolitikere i eget parti. 

Det har nok sin virkning, men neppe i seg 
selv stort nok. 

Forfattere og kulturpersonligheter meldte 
seg på banen. Meget synlig i media. Og 
veldig virkningsfullt for å gi legitimitet til ned-
leggingsmotstanderne. Gunnar Staalesen 
polemiserer mot fylkesordførerens påstand 
om at ”bokbåten har gått ut på dato” i et 
innlegg i Bergens Tidende: ”Slik snakker 
bare en politiker som selv har gått ut på 
dato, uten det nødvendige politiske gangsyn 
for å sitte i en slik maktposisjon som hun 
har oppnådd. Det må være pinlig for ”kul-
turpartiet” KrF å ha en slik person som sitt 
hovedtalerør i fylket”, skrev Staalesen krast 
og ubarmhjertig. Men spørsmålet var hvor 
tungt det veier for en KrF-politiker å få en 
folkekjær forfatter mot seg.

Andre partier grep sjansen til å markere 
seg. – Eg gjev mi fulle støtte til Staalesen, sa 
Magnar Lussand, Senterpartiets gruppeleder 
i Hordaland fylkesting. – I vår digitale og vir-
tuelle verd, skal vi leggja til rette for at born 
møter bøker og levande kultur, la han til.

Men sett fra fl ertallspartiene: Hva annet 
var å vente? Selvfølgelig markerer opposi-
sjonen seg. 

Likevel, når trykket fra opposisjonen også 

kommer fra egne medlemmer og velgere, 
begynner alle de tre fl ertallspartiene å vri seg 
i stolen. Et par dager før avgjørelsen skal falle 
i fylkestinget, begynner ryktene å svirre: Det 
er representanter i Fremskrittspartiet som 
vurderer å snu. Det samme gjelder visstnok 
i Kristelig Folkeparti. Gruppemøtene kvelden 
før fylkestinget kan bli avgjørende. 

Aarebrots analyse
Kanskje Frank Aarebrot satte fi ngeren på 

den faktoren som – i tillegg til alle de andre 
– virkelig fi kk vinden til å snu til fordel for 
bokbåten. 

– Hvis du ser på stemmemønsteret i 
Hordaland, så er jeg særlig overrasket over 
Kristelig Folkeparti i denne saken. For dette 
er jo et kulturtilbud som går rett inn i Kristelig 
Folkepartis tradisjonelle kjerneområder. Og 
det å frata et kulturtilbud i egne kjerneom-
råder, for å gi til en kulturhall i Bergen, ja ja, 
det er jo selvfølgelig hyggelig for bergensere 
at Kristelig Folkeparti gjør det, men jeg tviler 
på at det er så veldig klok politikk i forhold til 
folk ut på øyene, som tross alt er der Kristelig 
folkeparti tradisjonelt står sterkt. Så egentlig 
overrasker Kristelig folkeparti meg. Så får vi 
se om Fremskrittspartiet også har evnen til å 

- Bokbåten er mye mer enn et bibliotek. Den er også et sted der publikum møter levende kultur, sier Stig Holmås. Her har barna på et bokbåtstopp i Sogn 
og Fjordane gjort unna boklånet og venter spent på at Teater Sirius skal begynne forestillingen ”Flodhesten og andre hester”.
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overraske, hvis de nå benytter anledningen til 
å bli kvitt noe av sitt kulturfi endtlige stempel, 
sa Frank Aarebrot i NRK Hordalands sending, 
som pågikk samtidig med at gruppemøtene i 
de tre partiene snudde kappa etter vinden.

Kjent ansikt 
NRKs reporter ville også vite Aarebrots syn 

på at det var forfattere og kulturpersonlig-
heter som sto i spissen for protestene i det 
off entlige rom. 

– De er jo kjente folk. Og en mann som 
Staalesen har en sterk påvirkningskraft. 
Stig Holmås vil selvfølgelig også ha det. Og 
det synes jeg for så vidt er helt i sin orden. 
Når kultureliten går ut i en kultursak, så er 
det ikke mindre 
naturlig enn når 
den økonomiske 
eliten går ut i 
en økonomisk 
sak, eller andre 
eliter går ut og 
engasjerer seg. 
Selvfølgelig vil jo 
kultureliten når 
de engasjerer 
seg være mye 
mer synlig, for 
det er bare ordet 
de har, det er 
bare argumen-
tet de har. Når 
økonomiske eliter 
skal vinne fram, 
så har de mange 
andre måter enn 
ordet, de kan gå i det skjulte og legge press 
på helt andre måter som du og jeg ikke leg-
ger merke til. Så det er ikke spesielt galt av 
kultureliten å engasjere seg i en kultursak. 

Helt naturlig
- Men det hjelper å ha et kjent ansikt 

når politikerne skal påvirkes, påpeker re-
porteren.

- Ja, bevares, det tror jeg nok det gjør, 
svarer Aarebrot: - Folk fl est sitter jo ikke og 
fi nleser budsjettutkast i fylkeskommunen. Så 
det er ikke før en eller annen kjent forfatter 
eller andre roper høyt og sier: Se her! Her 
er bokbåten strøket. Da blir folk oppmerk-
somme på det og så engasjerer de seg. 
Men, som sagt, det er helt naturlig etter 
min mening at forfattere engasjerer seg i 
et spørsmål angående bibliotektilbud, like 
naturlig som at en lege engasjerer seg i et 
sykehustilbud, eller en offi  ser engasjerer seg 
i nedleggelsen av en militærbase. Det er noe 

de føler rammer et tilbud de som forfattere 
mener er viktig. 

- Er det kjendisfaktoren eller distrikts-
faktoren som er sterkest i denne saken, 
ville reporteren også ha Aarebrot til å 
svare på:

- En kombinasjon er det nok, ganske 
klart. Det er nok slik at kjendisfaktoren 
bidrar til å reise saken. Men når folk ute 
i distriktene blir klar over hva som skjer, 
så er det de som ringer til sine politikere 
og protesterer og legger press nedenfra. 
Men kulturelitens betydning er her som 
igangsetter av debatten, eller det å gjøre 
oppmerksom på debatten, at faren er 
tilstede. Og så er det interessant å se at 

folk fl est engasjerer seg, at de som bruker 
bokbåten engasjerer seg. 

Folk har reagert
Frank Aarebrot svarte bekreftende på 

NRKs spørsmål om det politiske system her 
fungerer som det skal:

- Når en politiker kutter i en sektor, må 
en regne med at det blir de som føler de 
har kunnskaper om sektoren, som har ek-
spertise om sektoren, at de engasjerer seg 
i debatten. Og så får de enten folket med 
seg eller så reagerer ikke folk i det hele tatt. 
Og i dette tilfellet kan det se ut som folk har 
reagert, slo professor Frank Aarebrot fast. 

Tilsynelatende enkel logikk, dette her. Men 
likevel et nyttig lærestykke i politisk håndverk 
og en påminnelse om hvilke mekanismer 
som trer i kraft når et fremlagt forslag skal 
søkes endret i det norske demokratiet. 

En knapp time etter at disse ordene falt i 
NRK Hordalands sending, kom meldinga fra 

gruppemøtene til Fremskrittspartiet, Høyre 
og Kristelig folkeparti i fylkestinget: De hadde 
snudd. Bokbåten var redda! 

Ettertanker
Mens diskusjonene startet om Aarebrots 

analyser om hvilke faktorer som førte til 
seieren, var det tid også for tilbakeblikk. 
Selv om de fl este folkebibliotek i Norge 
kan skilte med vesentlig lengre historie enn 
bokbåten, er det få bibliotek som dyrker 
sin historie like kjærlig. Dette kan få selv 
garvete bibliotekpolitikere til å mistenke 
bokbåten for å være et gammeldags tilbud, 
og argumentasjonen for å være preget av 
nostalgia. 

Men selv i vår 
internett-tid ligger 
de fl este øyene i 
havet. Og barn har 
små føtter. Det kan 
være alt for langt 
til nærmeste bi-
bliotek-alternativ. 
Og kanskje vikti-
gere: Selv i vår tids 
skjerm-pregede 
opplevelseskultur 
er det noe annet 
å se ordentlig le-
vende teater i en 
båt ved egen kai, 
enn en slapp sit-
kom på tv2. Det er 
like lite nostalgisk 
å kjøre bokbåt på 
Vestlandet i 2008, 

som det er å arrangere levende fotball-
kamper på Brann stadion. Selv om alle 
kampene kunne vært sendt på tv. 

Holmås i studio
Stig Holmås var en av de mange enga-

sjerte og dyktige hærførerne i slaget for 
Epos før jul. Han gikk i NRKs Vestlands-
revyen knallhardt til forsvar for bokbåten. 
Uten nostalgi. Han opererte med oppda-
tert argumentasjon. Ta lærdom av den 
brave forfatter – og tidligere bibliotekar 
- Holmås:

- Uttalelsen om at bibliotekfi lialer og 
bokbusser kan erstatte bokbåten er helt 
åpenbart feil, for bibliotekfi lialene og bok-
bussene drives av de enkelte kommunene 
og ikke av fylkeskommunene. Bare i siste 
femårsperiode er det blitt nedlagt 14-15 
bibliotekfi lialer her i fylket. Og skolebok-
samlingene lider under dårlig økonomi, 
i mange av dem er det omtrent ingen 

Den bibliotekarutdannede forfatteren Stig Holmås kjemper for bokbåten Epos i NRKs studio 26. november 2007.
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nye bøker årlig lengre. Bokbåten er et 
supplement til alt dette, og et nødvendig 
alternativ veldig ofte. Det er ingenting som 
kan erstatte bokbåten. Fordi at bokbåten 
er mye mer enn et bibliotek. Den er også 
et sted der publikum møter levende kultur. 
Der er forestillinger, der er foredrag, der 
er musikere, der er skuespillere med om 
bord. Du kan ikke gjøre dette i en bokbuss, 
sa Holmås. 

Utgått på dato?
Programleder ga seg likevel ikke med 

motforestillingene, og ville vite om ikke 
Epos var utgått på dato, slik noen har 
hevdet? 

- Nei, det er den ikke. Dersom biblioteket 
er gått ut på dato og dersom boken er gått 
ut på dato, så kunne det kanskje være noe 
i det. Men det vet vi at boken og biblioteket 
ikke er. Og i motsetning til de fl este andre 
bibliotek her i landet, der lånetallene går 
ned eller fl ater ut, så øker det i bokbåten! 
Antall utlånte bøker per år går jevnt og trutt 
oppover og oppover. Jeg har arbeidet på 
bokbåten selv, og det var på 70- og 80-
tallet. Jeg husker denne strømmen av unger 
fra skoler og barnehager som kom om bord 
til oss, og vi hadde store utlånstall. Det var 
den gangen. Og nå er de enda større enn 
de var da! 

Programlederen ga Stig Holmås enda 
en sjanse til å tilbakevise fordommene mot 
bokbåten, da hun spurte: - Er det nostalgi, 
dette her?

- Nei, det er ikke nostalgi. Det er en kul-
turinstitusjon som har vært her i nesten 50 
år, som er verdensberømt, som de snakker 
om i bibliotek- og litteraturkretser, over hele 
verden faktisk. Men det er ikke nostalgi. 
Dette er en båt som gjør mer nytte for seg 
i dag enn han gjorde for femti år siden. Hvis 

man skulle gjøre noe med bokbåten Epos, 
så måtte det være å bevilge mer penger til 
den, ikke mindre. 

Historisk betydning
”Der Epos klappar til kai, fi nst ikkje bibli-

otek, ikkje bokhandel, og skoleboksamlinga 
er merkt av skrøpeleg økonomi. Men Sky 
og Super har snart alle, og skal vi la barna 
greie seg med det? Skal vi ta frå tusenvis av 
unge det høve dei no har til å hente kunn-
skap og glede og ballast for livet om bord i 
den blå og kvite båten? Vil nokon verkeleg 
gjere det? I vår tid?” 

Slik avslutta Stig Holmås jubileumsboka 
om Epos, da denne bokbåten passerte sine 

første 25 år i 1988. Og vi har etter hvert 
lært oss svaret på spørsmålene hans: Det 
er alltids noen som kan tenkes å foreslå 
bokbåten nedlagt. En gang kan det være i 
Møre og Romsdal (2000), en annen gang 
i Sogn og Fjordane (2004). Og så altså i 
Hordaland i 2007. 

Tar disse nedleggingsforslagene aldri 
slutt? Kan ikke bokbåten få en mer forut-
sigbar framtid? Jeg har hørt noen ymte om 
ikke Epos burde foreslås på UNESCOs liste 
over verdens kultur- og naturarv. Neppe noe 
realistisk forslag. Men det forteller litt om 
hvilken posisjon bokbåten har. 

Så får vi heller glede oss over at bokbåten 
er reddet – nok en gang. Men mer enn det. 
For vi har også lært noe om det politiske 
spillet. Kanskje var Fremskrittspartiets 
snuoperasjon et tegn på at de er blitt et 
ordinært ”folkeparti”, et parti som må vise 
større følsomhet overfor velgernes menin-
ger i dag, enn overfor tidligere standpunkter, 
egne politiske prinsipper og program. Det 
kan være en taktisk godbit å ta med seg 
videre. 

Symboltungt tilbud
Og så er det ikke minst seieren som ligger 

i at bokbåten – som symbol – lever videre. 
Bibliotekaren har tidligere hevdet at Epos er 
like symboltungt i den norske off entligheten 
som for eksempel nye Deichman på Vestba-
nen eller Alexandria-biblioteket. For dersom 
noen av disse tre prosjektene går til grunne, 
med tunge begrunnelser om at vår tid ikke 
trenger dem, så er vi alle ille ute. 

Nå stevner bokbåten videre. Det politiske 
stormværet har lagt seg. For denne gangen. 
Men det kommer igjen, det veit en hver som 
har vært på sjøen. Men Epos er solid bygd. 
Akkurat som bibliotek fl est.  •

Bokbåt-fakta
Den første bokbåten het ”Abdulla” og 
hadde sin første tur september 1959.
På halvannen måned besøkte den 150 byg-
der i Hordaland og lånte ut 7000 bøker.
I 1962 overtok fartøyet ”Fjordguide”.
”Epos” startet som bokbåt høsten 1963, 
og da ble også Sogn og Fjordane og Møre 
og Romsdal med.
”Epos” ble sjøsatt våren 1963 og var da 
den største aluminiumsbåten i verden. 
Båten har plass til ca 6000 bøker om-
bord. 
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Bokbåten besøker små plasser i de tre 
Vestlandsfylkene to ganger i året.
Båten har til sammen 162 stopp i 57 kom-
muner i de tre fylkene.
Hvert stopp varer 1-3 timer. Da lånes det ut 
bøker og de fl este stoppene får to ganger i 
året et kulturprogram, som regel for barn. 
Utlånet er direkte til lånere som besøker 
båten og indirekte fra bokdepot som blir 
satt igjen på hvert stopp. 
Fylkesbibliotekene samarbeider  om bokbå-
ten, men har ansvar for bokstamme, utlån, 
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kulturprogram, osv. i hvert sitt fylke. 
I 2007 fi kk 2470 personer med seg en 
forestilling på bokbåten i Hordaland.
Totalt utlån fra bokbåten i Hordaland 
har gått fra 23 506 (2005), via 25 919 
(2006) til 26 580 (2007). 
Utlånet til barn utgjør ca 70 % av dette.
”Epos” er en av få bokbåter i verden.  
Det fi nnes bokbåter også i Stockholms 
skjærgård, i Thailand, i Alaska.
Neste år er det 50 års-jubileum for oppstart 
av bokbåten på Vestlandet.
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Har du noen gang hatt en bruker som var 
interessert i en bestemt utgave av en eller 
annen roman? Eller har du selv noen gang 
spurt brukeren om han eller hun er ute etter 
en bestemt utgave? Kanskje det har vært 
tilfelle med eldre litteratur? Eller kanskje 
oversatt litteratur der det er kommet en ny 
oversettelse? Men hva med samtidslittera-
turen? Er det noe poeng i å være opphengt 
i forskjellige utgaver og opplag?

Den franske litteraturteoretikeren Gérard 
Genette skriver i Paratexts. Thresholds 
of Interpretation (Cambridge University 
Press 1997) om bokmediet, nemlig om det 
som gjør teksten til en bok. Genette skiller 
mellom peritekst som vi fi nner i boka, som 
f.eks. bokas format og typografi , bokas om-
slag og tittelside og alle de elementer som 
vi fi nner der som forfatterens navn, bokas 
tittel og ev. undertittel, forlagets navn og 
logo osv. Til peritekst regner Genette også 
for- og etterord, dedikasjoner og motto 
– i det hele tatt alt som kommer i tillegg 
til teksten og som vi ofte må forholde oss 
til før vi kommer til den egentlige teksten. 
Periteksten – så Genette – er litteraturviten-
skapen lite opptatt av. Epiteksten derimot 

Er en bok bare en bok?

som befi nner seg utenfor boka som f.eks. 
bokanmeldelser, intervjuer med forfatteren, 
brev eller dagboknotater blir hyppig brukt 
av litteraturvitenskapen; det er stort sett det 
man kaller for sekundærlitteratur.

Selv om Genettes inndeling i peri- og 
epitekst kan være problematisk fordi ele-
menter fra epiteksten kan bli til peritekst 
(f.eks. når et brev eller en bokanmeldelse 
kommer med i en bokutgave som vedlegg) 
eller elementer fra periteksten kan forandres 
eller bli borte fra en utgave til en annen, gir 
han oss et redskap som åpner øynene våre 
for innpakningens betydning. Genette viser 
også at materielle aspekter som f.eks. valg 
av innbinding (enten paperback eller hard-
cover) ofte har sine årsaker i økonomiske 
forhold. Samtidig har vi som lesere ut fra vår 
sosiale erfaring bestemte forventninger til en 
hardcoverutgave i forhold til en paperback, 
selv om skillene mellom ”seriøs” litteratur og 
kiosklitteratur ikke lenger er så klare.

Genette trekker i sin undersøkelse mange 
eksempler fra den franske litteraturen frem, 
men jeg tror så snart vi blir gjort oppmerk-
somme på det han kaller for peritekstens 
elementer, vil vi kunne se det samme i 

forhold til nesten hvilken som helst bok, 
uansett om vi har med skjønnlitteratur eller 
faglitteratur å gjøre. Tenk bare på Ragnar 
Hovlands: Halve sanninga. Tre versjoner 
(Det Norske Samlaget 1997) og hvordan 
bokas utforming står i forhold til innholdet. 
Her er omslagets bakside:

Her vil kanskje noen innvende at slike 
eksempler er sjeldne. Hva er dessuten vitsen 
med en halv bok som vi må snu på hodet 

Er det noe poeng i å 
være opphengt i for-
skjellige utgaver og 
opplag, spør førstelek-
tor Roswitha Skare, som 
utfordrer Bibliotekarens 
lesere til å avdekke hva 
en bok av Christa Wolf 
handler om ved å se på 
omslagene. De beste 
forslagene premieres!

Tekst: 
Roswitha Skare,
Førstelektor ved 
Dokumentasjonsvitenskap, 
Det humanistiske fakultet, 
Universitetet i Tromsø
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for å kunne sette inn i bokhylla? 
Jeg vil likevel påstå at bl.a. omslaget ikke 

er uvesentlig, men i svært mange tilfeller er 
med på – enten bevisst eller ubevisst – å 
forme vår forestilling av hva boka handler om, 
hvordan vi kommer til å lese den og om vi i 
det hele tatt begynner å lese boka.

Når samme teksten foreligger i forskjel-
lige utgaver og oversettelser, blir dette 
kanskje enda tydeligere. Mitt eksempel er 
tatt fra tysk litteratur, en bok som kom ut 
sommeren 1990 omtrent samtidig i Øst- og 
Vest-Tyskland. Mens det østtyske forlaget 
Aufbau valgte å utgi boka i paperback, ble 
den utgitt i det vesttyske forlaget Luchter-
hand i hardcover.

Siden det ikke er plass her til å gå 
dypere inn i en analyse av disse omsla-
gene, vil jeg bare påpeke noen opplagte 
forskjeller:

størrelse på forfatterens navn og tittel
plassering av tittel
undertittel ”Erzählung” (fortelling) i Lu-
chterhand-utgaven
illustrasjonen på omslaget med de as-
sosiasjoner vi får 

�
�
�

�

Was bleibt. 
Berlin und Weimar 
1990

Was bleibt. 
Erzählung. 
Frankfurt/M. 1990

Was bleibt. 
Erzählung. München 
1994 (dtv 1290)

Was bleibt. 
Erzählung. München 
2002 (dtv 1290)

Was bleibt. 
München 2002 
(SL 2038)

Sommerstück. 
Was bleibt. 
Herausgegeben, 
kommentiert und 
mit einem Nachwort 
versehen von Sonja 
Hilzinger. München 
2001 (Werke 10)

Vad blir kvar. 
Översättning av 
Margaretha Holmqvist. 
Stockholm 1991

What Remains 
and Other Stories. 
Translated by Heike 
Schwarzbauer and 
Rick Takvorian. 
Chicago 1995

Ce qui reste. Traduit 
de l’allemand par 
Ghislain Riccardi. 
Aix-en-Provence 
1990

Che cosa resta. 
Traduzione dal tedesco 
e introduzione di Anita 
Raja. Roma 1991

Det er ikke uvanlig at teksten kommer i nye 
utgaver når de gamle er utsolgt. Slikt skjedde 
også med Christa Wolfs Was bleibt:

Når vi ser på utgaver av denne teksten i 
utlandet, oppdager vi dessuten at ikke bare 
teksten, men på mange måter også peri-
teksten blir oversatt for å tilpasse teksten 
til de forventningene publikumet måtte ha 

til, i dette tilfellet, en østtysk forfatter og en 
østtysk tekst.

Siden det ikke er plass her til å gå nærmere 
inn på forholdet mellom form og innhold, vil 
jeg oppfordre Bibliotekarens lesere til en liten 
konkurranse. Hva tror du Christa Wolfs bok 
handler om ved å se på ett eller fl ere omslag? 
De tre beste forslagene premieres! Send 
forslag til roswitha.skare@hum.uit.no. •

Det var to off ensive Tromsø-rektorer som 4. 
desember overleverte søknad om fusjon til 
forskningsminister Tora Aasland. Det dreier 
seg om sammenslåing av Universitetet 
i Tromsø og Høgskolen i Tromsø fra 1. 
januar 2009.

Og under overlevering av søknaden 
fokuserte de lærerutdanningen: - Vi ønsker 
å benytte fusjonen til å skape en helt ny lærer-
utdanning. Det tror vi det er et skrikende behov 
for i utdannings-Norge, sa rektor Jarle Aar-

Fusjon i nord bakke fra UiT og rektor Ulf Christensen fra HiTø da 
de møtte forskningsministeren. Ministeren uttrykte 
stor interesse for det man er i ferd med å skape i 
Tromsø. En fusjonert institusjon vil representere en 
struktur som er ny i norsk sammenheng.

Rektorene benyttet anledningen til å peke på 
de store utfordringer Norge står overfor i nord, og 
satte dette i sammenheng med fusjonen.

- Mye har endret seg i Nord-Norge på kort 
tid, utsiktene til nye industrier og helt andre 
arbeidsoppgaver har ført til stor optimisme. Men 
ingenting av dette vil kunne fi nne sted dersom ikke 
kunnskapsinstitusjonene gjør sin del av jobben. Vi 

vil derfor benytte denne fusjonen til å utvikle 
nye fagtilbud og studieretninger, som ikke bare 
skal være tilpasset den nye framtid i nord, men 
også være med på å skape den, sier Aarbakke 
og Christensen. 

I arbeidet med å planlegge fusjonen har 
tenkegrupper pekt på fl ere mulige områder hvor 
de to institusjonene sammen vil kunne skape 
noe nytt, blant annet innenfor økonomi, lærerut-
danning, kunst og kultur, teknologi og helsefag. 
Begge understreker betydningen av å knytte 
enda sterkere bånd til nordnorsk samfunns- og 
næringsliv i det videre arbeid. •

[ DOKUMENTASJONSVITENSKAP ]
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[ SØMLØS, MAKELØS, GRENSELØS ]

Tekst & foto: Erling Bergan

Torsdag 6. desember valgte mange biblio-
tekfolk – de fl este fra Tromsø – å tilbringe 
en hel dag med kritisk blikk på seg selv. Med 
egen bibliotekarutdanning i byen, en utdan-
ning som er i endring, var det naturlig at en 
ny lektor derfra var ett av trekkplastrene. 
Og Trine Holm innfridde.

Men la oss ta det i rekkefølge. Susanne 
Baumgärtel, forbundsstyremedlem i BF, 
beskrev de bibliotekarutdanningene vi har 
i Norge i dag, og deretter de kompetanser 
bibliotekarer trenger i bibliotek, og utenfor. 

- Er vi fornøyd med dette? Styrer utdan-
ningene inn i et tradisjonelt arbeidsmarked?, 
spurte hun, og la til at markedet for bibliote-
karer er større enn bare selve bibliotekene, 
og at tradisjonell utdanning kan gjøre at vi 
fraskriver oss de interessante jobbene. 

- BF tror bibliotekarer må tenke i retning 
spesialisering. Det peker mot mastergrad 
som normalt utdanningsløp for bibliotekarer, 
sa Susanne. Men hun så også momenter 
som taler imot dette, blant annet mangelfull 
lønnskompensasjon for et lengre studium, 
en uavklart situasjon for alle som ”sitter 
igjen” med bachelor, og en mulig svekket 
søking til bibliotekarutdanningene. Et spørs-
mål er også om det trengs fem års høyere 
utdanning for å gjøre alle arbeidsoppgavene 
i bibliotek. Men her henviste hun til at når 
dette skjer i omgivelsene våre, så må vi være 
med på den samme endringen.

Anne Hustad, leder i NBF, la i sin innled-
ning vekt på å fortelle om hva NBF er og 
hva de driver med. Men inni den solide 
egenreklamen kom det følgende poeng: Det 
viktigste i bibliotekverden er at vi utdanner 
folk med analytiske evner, så de kan forstå 
endringene i samfunnet. – For det er mange 
spådommer om samfunnet som ikke er mye 
verdt når det er gått noen år, sa hun, og viste 
til eksempel med lydbøkenes suksess i bibli-
otek, noe få hadde forutsatt for et tiår eller 
to siden. – Vi må altså ikke være for raske 
med å kaste noe på båten, sa hun. 

Trine Holm er statsviter og i følge henne 
selv en novise i biblioteksammenheng. 

Bibliotekarrollen – sett fra Tromsø
Det var et spenstig initiativ, da BFs fylkeslag i Troms 
samlet et knippe arrangører til å lage et førjulsmøte om 
bibliotekarrollen. Med rundt 40 deltakere, gode innle-
dere og debattanter, ble dette svært så bra. 

Nå underviser hun i det samfunnsfaglige 
perspektivet på dok.vit.-utdanninga. Hun 
manet fram et komplekst endringsbilde 
som bibliotekarene skal forholde seg til: 
- Alt er i endring, og ikke i samme retning, 
sa hun, og påpekte at knapt noe felt har 
fått verdensveven så mye inn over seg som 
bibliotekarene. 

Trine Holm fokuserte mye på bibliotekets 
muligheter i lokalsamfunn, og så blant annet 
på den regionale kompetanseutviklings-
strukturen og studiebibliotekene i Nord-
Troms. – Kanskje vi ser nye samspill mellom 
bibliotek og omgivelsene. Bibliotek skrives 
inn i større lokale samfunnssammenhenger, 
samtidig som det er nasjonale strategier 
å forholde seg til. Spørsmålet er kanskje: 
Hvordan bli mer relevant lokalt og få fl ere 
utfordringer fra brukerne, sa hun. 

Som så mange andre, er også Trine 
Holm påvirket av Jochumsen og Rasmus-
sens bibliotekperspektiver. Hun beskrev så 
to case, det ene der biblioteket ses som 
læringsarena, der biblioteket aktivt skrives 
inn i en større sammenheng, i utvikling av 
kompetanse i en region. I det andre ses 

biblioteket som off entlig rom, som en del 
av det store rommet, der Tromsø bibliotek 
er et tydelig eksempel. Og dermed kan det 
moderne folkebibliotek ses som sosial ka-
pital, at bibliotek er med å bygge samfunn. 

Det er urimelig å avkreve Trine Holm 
en bibliotekarstrategi, etter et halvt år i 
”bransjen”. Men hun skal ha for bidraget. 
Allerede ser hun kritisk på hvordan dok.vit. 
i Tromsø bør forholde seg til det komplekse 
endringsbildet. 

Tyra Mannsverk og Richard Madsen av-
sluttet innledningene, med en humoristisk 
og dialogisk preget fortelling om refl eksjoner 
de har gjort seg rundt bibliotekarrollen, i 
forbindelse med masteroppgaven ”From 
collection to connection”, som de skrev 
sammen. 

Debatten svingte rundt spørsmål om 
forholdet mellom samfunn og bibliotek, bibli-
otek og bibliotekar, bibliotekar og utdanning, 
osv. Det er den typen debatter man heller 
bør delta i enn å lese om etterpå. Derfor: 
Ros til BF Troms for arrangementet. Slikt bør 
det bli mer av, landet rundt!  •

- Spørsmålet er kanskje: Hvordan bli mer relevant lokalt og få fl ere utfordringer fra brukerne, sa første-
lektor Trine Holm fra dokvit i Tromsø, da BF Troms arrangerte førjulsmøte om bibliotekarrollen. 
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Fra: 
Fagforum for bibliotekarer i videregå-
ende skoler i Rogaland / Fylkeshoved-
tillitsvalgt

Etter at høstens lærebokutlån nå stort sett 
er gjennomført, har vi foretatt en undersø-
kelse blant våre medlemmer i Fagforum for 
bibliotekarer i vgs. i Rogaland. Vi ville gjerne 
se hvor mange som hadde vært involvert i 
den praktiske gjennomføringen, og se på 
hvilken måte dette arbeidet hadde påvirket 
deres hverdag. Deretter ville vi foreta en 
evaluering.

Av 34 ansatte svarte 22 stk.
Bibliotekarene i Rogaland fi kk være med 

i planleggingsfasen når det gjaldt hvilken 
bokhandel som skulle vinne anbudsrunden 
for innkjøp. Leder av Fagforum deltok i 
planleggingsgruppa som satte opp anbud-
skriteriene. Både bibliotekarer og skolene 
via skoleleder kunne gi innspill før kriteriene 
ble endelig fastlagt. Dette gjorde at de fi rma 
som kunne tilby en ordning med klargjøring, 
utlån av nye bøker samt mottak av brukte 
(+ klargjøring av disse for videre utlån), ble 
vektet ekstra. Deretter var det opp til den 
enkelte skole om man ville velge å betale 
ekstrakostnaden ved å benytte seg av en 
slik ordning. Alternativt måtte skolene gjøre 
dette selv.

Mange av skolene valgte å betale ekstra 
for å sette ut arbeidet, for eksempel med 
plasting og eksemplarmerking av bøkene. 
Utgangspunktet til de fl este bibliotekarene, 
var også at de ønsket at det meste av dette 
arbeidet skulle utføres eksternt, etter erfa-
ringene som ble gjort med utlånsordningen 
første gang den ble gjennomført. (Stolten-
berg I v/Trond Giske)

Av de bibliotekarene som har svart, var 
63,6 % involvert i lærebokutlånet i større 
eller mindre grad, mens 36,4 % overhodet 
ikke var det. Mange har samarbeidet med 
bokhandel eller skolens ledelse, og har del-
tatt i et mer overordnet og koordinerende 
arbeid, mens noen få har hatt hele arbeidet 
både med planlegging og praktisk gjen-
nomføring.

En av bibliotekarene antar at hvis hver bok 
veier gjennomsnittlig 700 gram, så har de 
vært to personer om å løfte over 6,5 tonn 
i løpet av en svært kort periode( = vekt pr. 

Åpent brev til Bibliotekarforbundet:

Utlån av lærebøker i vgs i Rogaland
bok multiplisert med antall ganger hver bok 
ble håndtert).

I noen fylker ble det vektlagt at skolebiblio-
tekets datasystem var et ypperlig redskap å 
bruke ved utlån av lærebøker. Men i Roga-
land var det bare 9,1 % av respondentene 
som registrerte bøkene i Mikromarc. Dette 
betyr at skolene i mange tilfeller fant det lite 
hensiktsmessig å sette i gang et stort system 
for registrering av bøker som bare varer noen 
få år. Kostnadene på anskaff elsen av strek-
koder ble i tillegg vurdert. Ordningen er også 
ekstremt sårbar, da man blir helt avhengig av 
de få som kjenner datasystemet.

Totalt falt arbeidet svært urettferdig ut 
for noen. Der de fl este bare brukte fra null 
til noen få timer på dette arbeidet, er det 
noen bibliotekarer som har brukt opptil 200 
timer. Ett av skolebibliotekene måtte stenge 
i 3 uker for å ta seg av utlånsordningen. 
Arbeidsmengden enkelte fi kk gjorde at de 
var totalt utslitt etterpå.

4,5 % synes ordningen har påvirket arbei-
det deres positivt, mens 31,8 % mener det 
har påvirket arbeidet deres i negativ retning. 
For 40 % var spørsmålet ikke relevant.

Dette viser med all tydelighet at BF’s 
standpunkt sentralt om at dette var positivt 
for skolebibliotekets plass og synliggjøring, 
overhodet ikke har virket slik!

Tvert i mot har det i verste fall faktisk svek-
ket skolebibliotekets posisjon på skolen, fordi 
biblioteket ikke har kunnet hjelpe elevene 
eller undervise dem i søketeknikker og kil-
dekritikk de første ukene etter skolestart.

Er dette veien å gå for å vise bibliotekare-
nes faglige kompetanse?

Vår konklusjon er at de som kunne sam-
arbeide med bokhandel og lærere, og som 
hadde lite med den praktiske gjennomførin-
gen å gjøre, dvs. mer et overordnet koordi-
neringsarbeid, syntes dette gikk noenlunde 
smertefritt.

At bare 4,5 % syntes at lærebokutlånet 
påvirket arbeidet deres i positiv retning, viser 
at dette ikke er veien å gå for å markedsføre 
skolebiblioteket. Noen har dessuten vært 
urimelig hardt belastet med tungt fysisk 
arbeid, mens andre i vårt fylke har hatt lite 
eller ingenting med ordningen å gjøre.

Vi mener helt klart at det praktiske arbei-
det med lærebokutlånet ikke er en biblio-
tekfaglig oppgave, og at dette er altfor mye 
arbeid å legge på 1-2 personer.

Ettersom vi ikke syns BF sentralt var tyde-
lig på dette, men tvert i mot gav uttrykk for 
at dette ville styrke bibliotekets plass i skolen, 
var det viktig for oss å evaluere ordningen 
slik den falt ut i vårt fylke, og viktig å formidle 
våre erfaringer videre.

Rogaland, 4. des. 2007 

Med vennlig hilsen

Inger Johanne Kolstad
BFs fylkeshovedtillitsvalgt 
i Rogaland fylkeskommune

Henriette Primberg
Leder i Fagforum

Hanne Mulelid
Medlem i Fagforum

Lærebokutlån i biblio-
teket har konsekvenser: 
I verste fall får man ikke 
hjulpet elevene i søke-
teknikker og kildekri-
tikk ved skolestar t, 
heter det fra Roga-
land (Illustrasjonsfoto: 
Erling Bergan)

[ SKOLEBIBLIOTEK ]
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Tekst: Uttalelse fra landsstyret i Venstre 
Dato: 9. desember 2007

Venstre mener at biblio-
tekene er en viktig kilde 
for å stimulere lese-
glede for barn, ungdom 
og voksne, og er – ved 
siden av skolen – en av 
våre viktigste allmenn-
dannende institusjoner. 

Bibliotekene har en 
nøkkelrolle i både å for-
midle litteratur og annen 
kunst og samtidig være 
et opplevelsessenter og 
samlingspunkt for kunn-
skap og informasjon. 
Også i et integrerings-
perspektiv er bibliote-
kene viktige.

Styrk bibliotekene!
Venstre er derfor skuff et over at Regje-

ringen – som har rikelig med penger å dele 
ut og rekordhøye skatteinntekter – ikke 
har foreslått tilstrekkelige bevilgninger til 
biblioteksektoren i statsbudsjettet for 2008. 
Venstre er skuff et over at vårt forslag om en 
omfattende biblioteksatsing ikke blir støttet 
av regjeringspartiene.

Biblioteksatsing
Venstre er glad for at Regjeringen har vars-

let en egen stortingsmelding om bibliotek, 
men krever at denne meldingen må følges 
opp med konkrete tiltak og at biblioteksekto-
ren må styrkes i kommende budsjetter.

Digitale tjenester
Venstre ønsker en fortsatt satsing på di-

gitale bibliotektjenester og andre prosjekter 
som gir bibliotekene nytt innhold. Styrking 
av fl erkulturelle bibliotek, Biblioteksvar og 
Norsk Digitalt Bibliotek må være blant de 
prioriterte tiltakene framover. Det er også 
viktig å få på plass et investeringsprogram 
for biblioteklokaler og å sette i gang syste-
matisk kompetanseutvikling for de ansatte 
i bibliotekene.

Mangfold
Venstre ønsker å stimulere til et mangfold 

av lokale bibliotek-varianter der særegen 
profi l både er mulig og ønskelig. Venstre er 
særlig opptatt av å styrke skolebibliotekene, 
fordi et velutstyrt og bemannet skolebibliotek 
er en ideell arena for diff erensiert under-
visning, og for å lære seg og lære. Dette 
forutsetter at skolebibliotekene har et godt 
bokutvalg. Venstre ønsker derfor å utvide 
innkjøpsordningen for litteratur til også å 
gjelde skolebibliotekene. Dersom ordningen 
skal utvides til å omfatte alle skolebibliote-
kene, vil det måtte kjøpes inn ca. 3 000 fl ere 
eksemplarer pr. tittel enn i dag. Venstre har 
foreslått dette i Stortinget, men er skuff et 
over at regjeringspartiene stemte imot vårt 
forslag om å bevilge 47 mill. kroner til en 
utvidelse av innkjøpsordningen med tanke 
på skolebibliotekene. •

Venstre vil styrke 
bibliotekene, og er 
skuffet over man-
glende bevilgninger 
fra regjeringen. Vi 
kan regne med at 
Venstres 1. nestleder 
Trine Skei Grande, en 
politiker som også 
tidligere har mål-
båret bibliotekvi-
sjoner, vil stille krav 
til den kommende 
stortingsmeldinga 
om bibliotek. (Foto:  
Venstre)

[ BIBLIOTEKPOLITIKK ]



Tekst: Arne Vestbø

For 2008 lanserer Norsk 
kulturråd ei prøveordning med 
innkjøp av allmenne kulturtids-
skrift til folkebiblioteka. Dette 
inneber at heile 2008-årgan-
gen av følgjande tidsskrift blir å 
fi nna i folkebiblioteka over heile 
landet: Samtiden, Vinduet, 
Vagant, Syn og Segn, Kultmag, 
Marg, Norsk Shakespeare- og 
teatertidsskrift, Bokvennen, 
Kunsthåndverk,  Z, Nytt Norsk 
Tidsskrift, Arr, Fett, Levende 
Historie og Historie. Av desse 
tidsskrifta er Tromsø-baserte 
Marg det yngste med knapt 
eitt år på baken, medan 117 
år gamle Samtiden er det 
eldste. 

- Den nye innkjøpsordninga 
gir publikum eit betre bibliotek-
tilbod og gir tidsskrifta mange 
fl eire lesarar, seier Ottar Grep-

stad, leiar i Fagleg utval for 
litteratur og allmenne tidsskrift 
i Norsk kulturråd. - Sjølv dei 
største kulturtidsskrifta har 
overraskande få bibliotek i 
abonnentlistene sine, så dette 
blir ei kraftig endring både for 
tidsskrifta og biblioteka.

Innkjøpsordninga er førebels 
ei prøveordning for 2008, og 
ingen av dei femten utvalde 
tidsskrifta er garantert vidare 
støtte. Neste haust blir ord-
ninga evaluert, og tidsskrifta 
må senda inn nye søknader om 
å bli med i ei eventuell vidarefø-
ring av innkjøpsordninga.

I tillegg til tidsskrifta som 
kjem inn under innkjøpsord-
ninga, har over førti andre 
tidsskrift fått støtte frå 30 
000 til 100 000 kroner. Blant 
desse fi nst mellom anna fl eire 
minoritetsspråklege tidsskrift. 
Totalt har Norsk kulturråd 
fordelt nærare 4,5 millionar 
kroner på tidsskrifta i denne 
omgang.

- Berre sidan 2005 har 
Norsk kulturråd auka løyvinga 
til kulturtidsskrift med nesten 
80 prosent. No er støtta til 
norske kulturtidsskrift komen 
opp på eit solid nivå. Vi vonar 
dette kan gi betre vilkår for 
dei som skriv i tidsskrifta, 
gratulerer lesarane og ønskjer 
tidsskrifta lykke til, avsluttar 
Grepstad. •

Innkjøpsordning 
for tidsskrift
15 kulturtidsskrift blir kjøpt inn til folkebi-
blioteka. Over førti andre tidsskrift har fått 
støtte frå 30 000 til 100 000 kroner. Totalt 
har Kulturrådet fordelt nærare 4,5 millionar 
kroner på tidsskrifta i denne omgang.

Det Tromsø-baserte tids-skriftet 
Marg er det yngste i ei ny ordning 
med innkjøp av tidsskrift til bibli-
otek i 2008.
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Tekst: Mari Nordø Pettersen
         Drammensbiblioteket
Foto:  Jannicke Røgler
         Drammensbiblioteket

I et og et halvt år har undertegnede og rundt 
40 andre bibliotekarer brukt fritida si på å 
lese bøker for ungdom og unge voksne. 
Ønskebok er et litteraturformidlingskonsept. 
En database på Internett som lover å gi deg 
akkurat den leseopplevelsen du ønsker deg. 
Spesielt hvis du er fra 14 år og oppover. 
Her skal du oppgi ønskene dine i ulike 
stil- og stemningskategorier, så kommer 
basen opp med forslag til deg. Ønsker du 
deg en trist, nydelig og jordnær bok? Eller 
en som er uvanlig, motbydelig og med mye 
sex? Kombinasjonsmulighetene er mange. 
Men hvordan kan basen vite hvilke bøker 
som passer?

Vern om dine  

Det er her vi bibliotekarer kommer inn. Og 
vi er ikke hvilke som helst bibliotekarer. Vi 
som legger inn bøker i Ønskebok har måttet 
søke om få være med. Vi har blitt kursa av 
Rachel van Riel, grunnleggeren av det origi-
nale engelske Ønskebok-konseptet. I regi av 
ABM (Statens senter for arkiv, bibliotek og 
museum) har vi vært på samlinger, diskutert 
norske standarder, lært om konseptet og 
lest bøker. Omtrent et halvt år med kurs og 
innleveringer tar det å bli godkjent ønskebo-
kleser. For bøkene skal ikke bare graderes. 
De skal også få en leserkommentar, en 
personlig vurdering skrevet fra en leser til 
en annen. Birgithe Schumann-Olsen er også 
ønskebokleser og synes at leserkommenta-
rene både er det morsomste og det mest 
krevende med jobben. 

- Leserkommentaren er jo det som skal 
tenne leseren, sier hun, og det funker så godt 
når den treff er, men samtidig er det lett å se 
når den blir platt. Kommentaren skal si noe 
om innholdet uten å røpe handlingen. Den 
skal beskrive leseropplevelsen boka gir, og 
den skal ta høyde for at lesere er ulike, at ikke 
alle liker det samme. Det er ikke lett å skulle 
formidle dette på noen få korte linjer.

De siste ukene har det vært hektisk aktivi-
tet blant leserne. Det må både være mange 
nok bøker i basen, og bøker av så ulike 
slag at alle kombinasjonsmuligheter gir treff . 
Lesere skal ikke oppleve å gå tomhendte fra 

ønskebok.no.
Og nå er det lansering. Stig Elvis Furset, 

rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek, tar 
mikrofonen. Han har fått den ubarmhjertige 
oppgaven å roe ned en gjeng tenåringer 
som ikke helt vet hva de skal vente seg. 
Lansering? Hva er det? Furset setter tonen 
med å synge Kris Kristoff ersons You show 
me yours (and I’ll show you mine). 

- Velkommen til lanseringa av den beste 
måten å fi nne lesestoff  på som noen sinne 
er oppfunnet, sier han. Velkommen til den 
beste kontakten på nett du kan ha med oss 
bibliotekarer dersom du vil ha ei bok å lese. 
Velkommen til litteraturens hellige gral! 

Dette er ikke småtterier. Stig Elvis Furset 
vil overbevise om at basen virkelig er så 
god ved å demonstrere bruken av den på 
storskjerm. 

- Dere vil ha bøker som er morsomme, 
uventa og med mye sex, sier han. 

Hvordan kan han vite det?
Furset viser til at i vår foretok ABM en 

undersøkelse blant en del elever i ungdoms- 
og videregående skole. Den skulle kartlegge 
hva denne aldersgruppa egentlig liker å lese. 
Minst populære er tydeligvis krevende og 
motbydelige bøker som er tradisjonelle, med 
forventa handling og lite sex. Aller helst vil de 
altså ha morsomme og uventede bøker med 
mye sex og brutalitet. De kan gjerne være 

Trommer gir gjenlyd i glassveggene på Dram-
mensbiblioteket. 50 ungdommer klapper og 
jubler mens punkrocken brøler. Rock på bibliote-
ket? På en helt vanlig onsdag ettermiddag? Dette 
er ikke noen vanlig onsdag. Dette er onsdag 26. 
september 2007. Lanseringa av ønskebok.no.

Apokalypse Dudes i aksjon.

[ ØNSKEBOK ]
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favorittbøker!
korte og lette samtidig. Ida Oppen, 17 år, var 
til stede på lanseringa. Er dette en litterær 
smak hun kjenner seg igjen i?

- Det er vel ikke helt meg. Uventa er bra, 
men morsomme…, hun nøler, det er ofte 
ikke helt min humor. 

Ida sier hun leser mye, hun har en bok på 
gang hele tida. Det blir mest skjønnlitteratur, 
men i det siste har hun fått øynene opp for 
biografi er og kunsthistorie. Det er kanskje 
ikke så rart når hun har valgt formgiving 
som fordypning på videregående skole. Ida 
er glad i bøker som er spennende, som 
handler om mennesker. De kan gjerne være 
surrealistiske, sier hun. 

- Og politiske. Eller i alle fall samfunns-
kritiske. 

Hun trekker fram Bulgakovs Mesteren 
og Margerita som eksempel. Den faller vel 
neppe inn i kategorien kort og lett…

Punkrock i biblioteket
Furset har demonstrert de mest popu-

lære ønskene på storskjermen. Den siste 
kombinasjonen som prøves ut er morsom, 
sammen med uventa og uvanlig. Basen 
foreslår En fi nsk fyllefants dagbok av Juha 
Vuorinen. Furset viser hvordan en kan danne 
seg et inntrykk av boka, ikke bare ved å se 
på leserkommentaren, men ved å vurdere 
parallellene boka har blitt tildelt. Disse skal 
gi et bilde av hva slags bok dette dreier seg 
om. Den fi nske fyllefanten blir blant annet 
sammenlikna med låta To fulle menn av 
Jokke og Valentinerne. 

- Bøker er ikke bare bøker, sier Furset, 
bøker er også musikk. Derfor har vi et av 
Drammens beste hardcoreband med oss her 
i dag. Ta godt imot Apocalypse Dudes!

Apocalypse Dudes entrer scenen. Bandet 
består av fem 16-årige Drammensgutter. Det 
er klart for punkrock. Dette er et hardcore-
band som blant annet har varma opp for 
selveste Turbonegro. Og proff e er de. Dette 

river godt i ørene og stemningen stiger. Her 
synges og spilles det med hele sjela. Musik-
ken trekker folk både fra barneavdelingen 
nede og fagavdelingen oppe. En god samling 
mennesker står etter hvert i trappene for å 
få med seg musikken. Vokalisten presiserer 
at dette bare var en liten smakebit: 

- Det er mye mer trøkk på en skikkelig 
konsert, sier han. 

Og mange kunne nok tenke seg å få med 
seg det.

Karaoke?
Neste post på lanseringsprogrammet 

er karaoke. Stig Elvis Furset forklarer at i 
karaoke kan du velge selv hvilke låter du vil 
synge. Du kan holde deg til det du liker, det 
som passer for deg. Akkurat som i Ønske-
bok. Koblingen er klar. Det fristes med fl otte 
bokpremier fra Norli, likevel er det vanskelig å 
få noen fra publikum til å til å ta mikrofonen. 
En sjenert stillhet brer seg i det ellers så 
livlige publikummet. 

- Kom igjen! roper Furset. 
Alle ser ned, ingen melder seg. Lett fnising 

brer seg mellom benkeradene. Stig Elvis 
Furset tyr til trusler: 

- Hvis ikke dere synger, så gjør jeg det. 
Fortsatt er det ingen som vil synge, og 

kanskje vil de høre hva bibliotekkonsulenten 
kan bidra med? Stig Elvis trår til med navne-
brorens superhit Susupicious minds. Noen 
ler, dette er en original versjon. Den lokale 
Elvisen har kanskje ikke stemmeprakten på 
sin side, men innlevelsen er det ikke noe 
å utsette på. Dette letter på stemninga. 
Under trussel om nok en bibliotekarsang, 
denne gangen ved to skolebibliotekarer, 
melder June Østvand seg. Synger Torn av 
Natalie Imbruglia helt alene. Rent, vakkert og 
nakent. Og får kjemperespons. Det lønner 
seg å tørre. Å vise hva en står for. Vise hva 
en liker. Det gir respekt. 

Nå trenger du ikke være like tøff   som June 

på Ønskebok, der er det ingen som behøver 
å være vitne til det du gjør. Men du må vite 
hva du vil ha. Og forteller du basen om det, 
vil du få treff  som står i forhold. Akkurat som 
blant karaokesangere, er det kvalitetsforskjell 
på bøker. På Ønskebok er det ingen sensur. 
Der er det ingen som forteller deg at det 
du får opp ikke er noe for deg. At boka ikke 
er god nok. Du får det du ber om. Birgithe 
Schumann-Olsen sier det på denne måten: 

- På Ønskebok er alle leseropplevelser 
verdifulle hvis leseren er fornøyd.

Bibliotekbrøl
Stig Elvis Furset tar ordet igjen:
- Bøker er ord. En som virkelig bruker 

dem, er artisten vi også kjenner som Orm-
stunge. 

Nå tar salen virkelig av, rap slår an. Det 
klappes og les. 

- Jeg liker å hilse på folk, sier Ormstunge, 
dere vet hva jeg heter, men jeg kjenner ikke 
dere. Kan alle rope navnet sitt? 

Det blir mer latter enn roping, men Orm-
stunge er fornøyd. 

- Mora mi er bibliotekar, forteller han, så 
jeg var med henne på jobb noen ganger da 
jeg var unge Tunge. Da måtte jeg være helt 
stille. Så det er derfor jeg synes det er kult å 
stå her og dra på nå! Dette er eneste sjansen 
dere får til å brøle i biblioteket, så hva var det 

Stig Elvis Furset synger Susupicious minds.

�

[ ØNSKEBOK ]



34 | Bibliotekaren 1/2008

dere het igjen?
Fortsatt er responsen litt forsiktig. 
- Å, kom igjen. En gang til, skikkelig bi-

bliotekbrøl! 
Denne gangen får Ormstunge det som han 

vil, fellesnavnebrølet får nærmest reolene til 
å løfte seg.

Jørgen ’Ormstunge’ Eskerud er glad i lit-
teratur, men han er skeptisk til skolens måte 
å formidle den på. 

- Da jeg var liten, var jeg prøvekanin for 
barnelitteratur for mamma, forteller han når vi 
snakker sammen på tomannshånd, jeg leste 
masse og ble glad i både å lese og  skrive. 
Men skolen klarte å gjøre litteraturen kjedelig. 
Spesielt den klassiske. Det ble litt sånn ’Du 
skal ikke røyke! Du skal lese bok!’ Det var 
tvang. Det er leseglede som er tingen! Og 
da må du få lese etter eget valg. Så får folk 
heller fi nne fram til klassikerne selv, etter at 
de har blitt glad i å lese. 

Selv leser han mest norsk samtidslitteratur 
og mener den hjelper ham i forhold til det å 
skrive raptekster. 

- Det utvikler jo språket mitt å lese, sier 
han, jeg oppdager nye formuleringer. Ikke det 
at jeg overtar dem, men det er inspirerende 
å se noen bruke ord på nye måter. 

Nå ser Ormstunge fram til å kunne bruke 
Ønskebok i stedet for mamma: 

- Hun har ikke bøker som er så depressive 
som jeg vil ha dem, smiler han, nå kan jeg 
fi nne det jeg vil på egen hånd. 

En ny måte å fi nne bøker på
Siste innslag på arrangementet er en ekte 

forfatter. Erik Bakken Olafsen er hyra inn for 
å representere litteraturen. Han leser høyt 
fra den siste boka si, Turisten. Til tross for 
levende stemmebruk og innlagte lydeff ekter, 
blir det lett uro i salen. Det er krevende å 
skulle toppe en rapper. Men så er vi omsider 
der. Ved den høytidelige åpninga av basen. 
Olafsen teller ned: 

- Tre, to, en. Ønskebok er åpnet!

På vei mot datamaskinen og utprøving 
av basen, er det servering. Brus og Twist. 
Ungdommene har tatt tankegangen nå. 
Selvfølgelig må det være Twist. For der er 
det mange valgmuligheter og du kan få ak-
kurat det du vil ha, ikke sant? Akkurat som 
på Ønskebok? 

- Vern om dine favorittbøker! er det en 
mørkhåra gutt som deklamerer. 

Sånn er det. Eller kanskje der er tvert i mot. 
I Ønskebok har bibliotekarene delt gladelig på 
sine favorittbøker. I tillegg til Kulturfondbøker 
og bøker som skulle gi treff  på alle søkemu-
ligheter, har ønskebokleserne blitt bedt om 
å legge inn sine favoritter. Bøkene de virkelig 
brenner for. Birgithe Schumann-Olsen synes 
det er bra at ønskebokleserne kan foreslå 
bøker til basen. 

- Vi er så mange og så forskjellige at det 
sikrer bredde i bokutvalget, mener hun, dess-
uten er jeg litt ambivalent til Kulturfondet, 
de opererer med så usikre kvalitetskriterier. 
I Ønskebok er vi mer opptatt av bredde i 
utvalget, det fi nnes en leser til alle bøker. 

Og i motsetning til sjokolade blir ikke 
boka borte når den er fortært. Tvert i mot, 
den kan gi næring til mange. Den vokser 
på å deles.

På alle dataskjermene på Drammensbi-
blioteket står ønskebok.no sitt blågrønne 
åpningsbilde klart. Vær så god, nå er det 
på tide å prøve selv. Ungdommene samler 
seg rundt maskinene, og forslagene til søk 
er mange. 

- Prøv maks motbydelig, brutal og sex! 
- Hva med bare glad, trygg og mild? Kjede-

lig. Den gidder i alle fall ikke jeg lese. 
- Prøv trist, morsom og tradisjonell. Da 

fi nner den ikke noe.
Men det gjør den. Sugemerket av Unni 

Lindell, for eksempel. Det er først når ung-
dommene virkelig blir kreative på valgmulig-
hetene for hovedperson, handling og sted, 
at basen må gi tapt. Og at den ikke fi nner 
bøker med en hovedperson som er en vok-
sen, homofi l kvinne med afrikansk bakgrunn 
og hvor handlingen foregår i Sør-Amerika, er 
kanskje ikke Ønskeboks feil?  

Leserkommentaren
Til tross for at Ida Oppen ikke føler seg 

hjemme i de mest populære søkekombina-
sjonene, er hun svært begeistra for ønske-
bok-konseptet. 

- Det er jo et genialt opplegg, mener hun, 
det at når du ber om noe, så får du konkrete 
forslag til bøker. 

Hun synes det er bra med leserkommen-
tarer og paralleller. 

- Leserkommentaren utfyller jo søket. Du 
får vite litt mer om handling og sånt. Og 
kanskje du har hørt om parallellene selv om 
du ikke kjenner boka som kommer opp. 

Spesielt liker hun godt at det er musikk- og 
fi lmparalleller. 

- Det gir et bredere bilde av hvordan boka 
er. Også er det fi nt at Ønskebok ikke foku-
serer på genre. Fantasy og krim og sånt kan 
du jo fi nne på biblioteket og i bokhandelen 
og på nettet. Det er bra at Ønskebok er 
noe annet. 

Ønskebokleser Birgithe er også fornøyd 
med basen som den er blitt. Hun har testa 
ulike layoutforslag på målgruppa og er enig 
med dem i at den beste varianten er valgt. 

- Men jeg tror det er lurt å gjøre små 
endringer på layouten innimellom, sier hun, 
forandre fargenyansene for eksempel. Dette 
må oppleves som en levende side. 

Hun er fornøyd med at hun valgte å bli 
ønskebokleser. 

- Siden vi får tildelt bøker, leser jeg ting jeg 
ellers ikke ville valgt. Og å spre bøker til ung-
dommen, det er dødsmorsomt! I Ønskebok 
får vi vist hva bøkene egentlig handler om, 
her er det ikke fokus på tittel eller forfatter 
eller cover, her handler det om fortellingen. 
Og det er det leseren er opptatt av. 

Hun sier det selvfølgelig er en gulrot at 
ønskebokleserne får betalt for jobben de gjør. 
Ikke så mye på grunn av pengene, men fordi 
hun mener det gjør noe med bibliotekarenes 
selvbilde.

- Vi er ikke fl inke nok til å sette en pris 
på det vi gjør, Penger er et verdimål i vårt 
samfunn, og det at vi får betalt for dette, viser 
at vi blir verdsatt som lesere. At vi faktisk 
gjør en jobb.

Det har blitt stille igjen på Drammensbi-
blioteket. Arrangørene rydder etter gildet. 
Twistpapiret fl yter, brusglassene er tomme, 
musikkinstrumenter og lydanlegg ryddes ned. 
De eldre bibliotekbrukerne begynner å våge 
seg tilbake. Men noen ungdommer sitter 
igjen ved pc-ene. På ønskebok.no.  •

Jeg var glad i å lese. Men skolen klarte å gjøre 
litteraturen kjedelig, forteller Jørgen “Orm-
stunge” Eskerud . Mora hans er bibliotekar. 

Forfatter Erik Bakken Olafsen er hyra inn for å 
representere litteraturen. 

�

[ ØNSKEBOK ]



 Bibliotekaren 1/2008 | 35  

Forberedelsene til tariff opp-
gjøret 2008 er i gang. Som 
et ledd i dette arbeidet, vil 
vi gjerne få innspill fra så 
mange som mulig og i alle 
relevante tariff områder.

Tekst: Monica Deildok, BFs leder
        Hanne Brunborg, BFs nestleder

Tariffoppgjøret 2008 er et hovedoppgjør, 
noe som innebærer at det skal forhandles 
både om lønn og de øvrige bestemmelsene i 
hovedtariff avtalen.  Hovedfokus pleier å være 
problemstillinger rundt lønn, men vi mottar 
gjerne andre innspill også. Det har på forhånd 
vært snakket og skrevet mye om pensjon, og 
med rette. Det er et stort arbeid på gang for 
å vurdere endringer i AFP og tjenestepen-
sjonsordningene, siden folketrygden er vedtatt 
endret. Partene jobber med dette. 

BF vil drøfte konkrete krav med de andre 
organisasjonene i YS fra midten av februar. Evt 
innspill fra medlemmene til BF sentralt 
bør derfor sendes oss senest 1.februar.

For å stimulere til diskusjon har vi formulert 
noen problemstillinger, men kom gjerne med 
andre/fl ere innspill. Se også BFs målprogram 
(www.bibforb.no) under Organisasjon i meny-
feltet til venstre, i tillegg til hovedtariff avtalen.

Kommunal sektor:
Ansiennitetsnivåer og minstelønn

Med dagens lønnsbestemmelser i HTA kap. 
4 er det fastsatt minstelønnsnivåer ved 0, 4, 8, 
og 10 års ansiennitet samt 16 års ansiennitet 
for undervisningspersonalet. En slik inndeling 
kan medføre at det blir vanskelig å vinne gehør 
for lønn over minstelønn mellom de ulike 
ansiennitetsnivåene ved lokale forhandlinger. 
En mulighet for å møte denne utfordringen 
kan være å innføre nye ansiennitetsnivåer 
– en annen mulighet er å kun ha ett min-
stelønnsnivå for hver av de ulike stillings-
gruppene. Hvilke fordeler og ulemper har 
de ulike veivalgene?

Uttelling for utdanning: høgskole – høgskole 
med spesialutdanning – mastergrad

Minstelønnsnivåene for de ulike gruppene 
har ulik avstand både i kroner og prosent. Vi 

TARIFFOPPGJØRET 2008 
– PROBLEMSTILLINGER OG KRAV

vet også at det på grunn av formulering om 
krav til stillingen kan være vanskelig å få plas-
sert bibliotekarer på de to øverste nivåene.
Hva skal til for å få fl ere over i de to øver-
ste lønnsnivåene? Hvordan kan bibliote-
karer få bedre uttelling for utdanning? 

 
Lønnsdannelse – lokalt – sentralt

Etter 2002 er KS sitt tariff område inndelt 
i to klart atskilte lønnsdannelsessystemer. I 
kapittel 4 fi nner vi stillinger som i hovedsak 
har sentral lønnsdannelse og hvor det kan av-
settes en pott til fordeling av de lokale parter. 
I tillegg er det to forhandlingsbestemmelser 
som åpner for ytterligere lønnsforhandlinger 
gjennom året på bakgrunn av endret kom-
petanse og eller ansvarsområde samt for å 
rekruttere og beholde arbeidstakere. I kapittel 
5 og kapittel 3 fi nner vi stillinger med lokal 
lønnsdannelse – hvor det henholdsvis ligger 
forhandlingsbestemmelser og lønnsvurde-
ringsbestemmelser.:

I hvilken grad benyttes Hovedtariff av-
talens forhandlingsbestemmelser i kap. 4 
A2, 4A3 og 5.3 til separate forhandlinger 
utenom vanlige lokale forhandlinger?
I hvilken grad gjennomføres det drøftings-
møter årlig – uavhengig av pottforhand-
linger eller ikke – og med spesifi kt fokus 
på kap. 5 og kap. 3.? 

Kan det gjøres forbedringer i avtaletek-
sten mht lokale forhandlinger?

Bør stillingskoder være plassert som 
i dag, eller:

Er det ønskelig at også 7026 Bibliote-
kar fl yttes over til kap.5 – med kun lokal 
lønnsdannelse? Alternativt at 8112 
Spesialbibliotekar eller andre bibliotekar-
koder i kap.5 fl yttes over til kap.4 – med 
sentral lønnsdannelse + tidvis lokal pott?

Deltid – fl eksibilitet
Etter 2000 har det vært et stadig økende fokus 

mot deltidsproblematikken i kommunal sektor. 
I hvilken grad opplever dere at dagens 
bestemmelser om at det ”normalt” skal 
tilsettes i hele stillinger blir etterlevd?
I hvilken grad opplever dere at det 
utarbeides lokale retningslinjer for re-
dusert bruk av deltid i kommunene?
I hvilken grad opplever dine medlemmer 
at det å ha fl ere ansatte på deltid gir økt 
fl eksibilitet?

Arbeidstid – kveld/helg
I tråd med samfunnsutviklingen øker også 

brukernes forventninger om tilgjengelige bibli-
otek, både på kvelder og i helger. Normalt sett 
kompenseres dette i hht hovedtariff avtalens 
kap.1 §§5.2 og 5.4.2.

I hvilken grad oppleves det at arbeids-
tid på kvelder og i helger kan være en 
belastning?

Hvordan bør arbeidstid på kvelder og i 
helger kompenseres?

Statlig sektor:
Lønnsforhandlinger i statlig sektor innehol-

der tre økonomiske elementer: generelle tillegg, 
justeringsforhandlinger og lokale forhandlinger. 
Vurder virkningen av de tre økonomiske ele-
menter i oppgjøret.

Hvordan kan en best bruke disse, uten at de 
opphever virkningen av hverandre?

Kan de målrettes ytterlige?
Bør et generelt tillegg innrettes med kronetil-

legg, prosenttillegg eller som en kombinasjon 
av disse to innretninger slik situasjonen har 
vært i de siste oppgjørene? 

Det er et uttrykt ønske om større forutsigbar-
het knyttet til de lokale forhandlingene. 

Hvordan kan denne forutsigbarheten ma-
terialiseres? Minimum størrelse på potten? 
Avsetning for hele tariff perioden? Sentrale 
føringer på potten? Tvisteløsninger?

Bør de sentrale parter legge sterkere fø-
ringer eller komme med nye virkemidler for å 
utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og 
menn? Eller bør dette overlates til de lokale 
partene?

5.6.1 opplæring i HTA og HA, bør dette 
videreføres eller er det andre tiltak som bør 
iverksettes for å få bedre likeverd og reelle 
forhandlinger?

Innplasseringsalternativ 1 i Lønnsramme 08 
der SK 1410 Bibliotekarer er plassert ligger 
om lag 10.000 under Kommunesektorens 
minstelønnsnivå for bibliotekarer etter 10 
års ansiennitet. Bør 1410 fl yttes til en annen 
lønnsramme? I tilfelle hvilken? 

Bibliotekarkodene 1515 og 1077 (Ho-
vedbibliotekar) er plassert i spenn, og har 
dermed ikke automatiske ansiennitetsopprykk. 
Er lønnsutviklingen likevel god nok for disse 
stillingene fordi de ivaretas i justeringsforhand-
linger og lokale forhandlinger? Eller bør de inn 
i lønnsrammer? •

[ TARIFF 2008 ]
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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

Torsdag 6. mars 2008 
16.15 - 17.45
Nye stemmer 
Bibliotekarforbundet vil gi 
ordet til nye stemmer blant 
bibliotekarene, til de som kom-
mer med andre innfallsvinkler 
og ser nye muligheter.
Innledere: 
Vil bli kunngjort senere.

Fredag 7. mars 2008
14.00 - 16.00
Bibliotekarenes rolle i 
det nye tellekantregimet 
Hva skjer med bibliotekarenes 
rolle i UH-sektoren når de får 
deltagelse og ansvar i forhold 
til kontroll og registrering av 
forskning ved sine moderin-

stitusjoner? Vil dette endre vår 
troverdighet som frie, uavhen-
gige tilretteleggere av informa-
sjon til våre brukere? 
Innledere:
Sigbjørn Hernes, hovedbi-
bliotekar, Høgskolen i Lille-
hammer 
Førstekonsulent Anne Asers-
son, Forskningsavdelingen ved 
Universitetet i Bergen 
Fredrik Kavli, Universitetsbiblio-
tekar, ansvarlig for forsknings-
dokumentasjon ved Norges 
Handelshøgskole
Kirsten Kårdal, Prosjektleder, 
ansvarlig for forskningsdoku-
mentasjon ved Høgskolen i 
Bergen
Seminaret arrangeres av 

Bibliotekarforbundets arrangement 
under årets bibliotekmøtet i Bergen

Forskerforbundets bibliotek-
forening (FBF) og Bibliotekar-
forbundet (BF) i fellesskap.

Lørdag 8. mars 2008
09.00 - 10.30
Andre stemmer 
(Diff erent Voices)
I norsk bibliotekmiljø oriente-
rer vi oss ofte mot resten av 
Norden og noen andre vestlige 
land. I dette arrangementet vil 
vi legge opp til et møte med 
kolleger fra land vi vanligvis 
ikke hører så mye om i den 
norske bibliotekhverdagen
Innledere:
Liliana Melgar, Colombia
Besim Kokollari, Kosovo

Varför har inte fl er 
bibliotekarier läderbyxor?

Av Christer Hermansson

Christer Hermansson, född 1963, 
är legitimerad bibliotekarie, för-
fattare och kulturchef i Strängnäs 
kommun, samt styrelseledamot i 
Sveriges Författarförbund. Han 
har bland annat skrivit romanerna 
Cilliman (1994), Ich bin ein Bibli-
othekar! (2001) och Pappa Luigi 
betraktade mina smala handleder 
(2006). I Varför har inte fl er bi-
bliotekarier läderbyxor? har han 
sammanställt ett underhållande och utmanande urval nyredi-
gerade texter om bibliotek och bibliotekarier från 1989-2007 
som tidigare publicerats i tidningar och tidskrifter.

Varför har inte fl er bibliotekarier läderbyxor? är en obligatorisk 
och självklar läsning för alla människor som någonsin har 
besökt eller tänker besöka ett bibliotek. I boken får du veta 
det mesta om biblioteksångest, bibliotekschefer, informati-
onskompetens, förste bibliotekarier, läsa usla biblioteksvitsar 
och ta del av en svensk lätt skruvad biblioteksvardag.
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DAG OG TID
Pilestredet 8, 0180 Oslo • Tlf: 21 50 47 21 • E-post: tinging@dagogtid.no 

Årsabonnement kostar kr 895,– Tilbodet gjeld nye abonnentar

Fire veker gratis!
Bli kjend med DAG OG TID!

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

1. Ragnar Hovland:
Norske gleder.

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

Ta kontakt med det same!

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

Men den vesle avisa
blir jamt klokare ...

Berge Furre

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

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

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

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! 

www.vagant.com

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

www.folegandros.dk

www.ampelosresort.com

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 10 % rabatt! 

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

PRØV KLASSEKAMPEN 
3 UKER GRATIS!

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

Troms
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 
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Sitatet

“Når man tenker etter, så henvender biblio-
tekene seg i stor grad til de som allerede er 
frelste, til de som allerede er innskrevet, til 
de som kan kodene.” 

Margareta Swanelid, ordförande for de 
ansattes kooperativ, som driver Diesel-
verkstadens bibliotek på entreprise for 
Nacka kommune i Sverige.

Nyttårstalen, som hvert år leveres av sittende 
statsminister, er forunderlige greier. Den er et 
rituale, som regel og i stor grad fylt med noe som 
vel best kan kalles for svada. Men den er også en 
anledning for sittende regjering til å sende noen 
politiske meldinger ut i off entligheten. 

I år hadde statsminister Jens Stoltenberg en 
klar melding: Skole! Dette temaet fylte om lag 
tredjeparten av nyttårstalen. De to andre tredje-
delene gjaldt miljø og Afghanistan, men på disse 
politikkfeltene er det vanskelig å melde om plan-
lagte endringer. Det er lettere for den rødgrønne 
regjeringen å bestemme over den norske skolen, 
enn over det internasjonale været eller konfl iktene 
i Midt-Østen og tilliggende herligheter. 

Og dermed snur alle interessegrupper seg 
rundt, graver i argumentbunkene sine og vurderer 
hvordan de kan bli delaktige i satsingsmillionene 
til skole - som ganske sikkert kommer. Man vil 
gjerne bidra, men like gjerne få bidrag. Høgsko-
lene ser muligheter for sine lærerutdanninger, 
lærerorganisasjonene ser muligheter for etter- 
og videreutdanning av sine medlemsgrupper, 
kommunene ser muligheter for nye skolebygg, 
og konsulentselskap ser muligheter for nye 
seminarer der skolesatsingens nye politisk kor-
rekte trend-ord strøs i passe porsjoner utover 
feltets aktører.

”I Norge er vi vant til å ligge på toppen i 
internasjonale sammenlikninger. Men for en 
knapp måned siden fikk vi en internasjonal 
rapport på bordet, som viste at norsk skole på 
viktige områder ligger langt fra toppen. Ja, vi 
ligger under gjennomsnittet. Dette er et alvorlig 
varsel. Regjeringen har oppfattet beskjeden”, sa 
Stoltenberg.

Under Brundtland var det visstnok ”typisk 
norsk å være god”. Det var i hvert fall typisk for 
nordmenn å tro at vi var gode. På skoleområdet 
vet vi altså nå at vi ikke så gode som vi ønsker, på 
internasjonale rankinger. Og konkurranser med 
utlandet er vi ganske gira på, her på berget. 

Nå gjelder det for bibliotekarene å kjenne 
sin besøkelsestid? Ja, selvfølgelig! Men ikke på 
hvilken som helst måte. Vi er ingen sentral aktør 
på den skolepolitiske arenaen. Vi møter i beste fall 
velvilje, sjelden direkte motvilje. Men krav vi måtte 

Nå er det skole som gjelder!
stille på egne premisser, vil neppe bryte lydmu-
ren. Det vi derimot har muligheten til, er å påvise 
skolebibliotekenes nytteverdi for å oppnå de nye 
målene som settes opp for skoleutviklingen. Vi må 
sørge for at målet er noe allment, som de store 
aktørene er enige om er viktig. Skolebiblioteket 
må være middelet som vi påviser er eff ektivt for 
å nå disse målene.

Så er spørsmålet: Kan vi virkelig påvise en 
slik sammenheng? Ikke med fi ffi  ge argumenter 
og velartikulerte forsvarstaler. Heller ikke med 
klaging over årene med vanskjøtsel og at nå må 
det da være vår duket for litt satsing også på vår 
sektor. Nei, spørsmålet er om vi kan hoste opp 
en forskningsbasert begrunnelse for at en viss 
type satsing på skolebibliotekutvikling fremmer 
oppsatte mål i den nasjonale skolepolitikken. 

”Vi vil invitere foreldre og skolens folk over hele 
landet til samtaler. Men fremfor alt vil vi styrke 
innsatsen i skolen. Vi vil forbedre leseopplæringen, 
sørge for bedre lærerutdanning og at fl ere lærere 
får etter- og videreutdanning”, sa også Stoltenberg 
i nyttårstalen sin. Føler vi oss innlemmet i begre-
pet ”skolens folk”? Ja, selvfølgelig må vi gjøre det. 
OK, da inviterer altså landets statsminister oss til 
samtaler, om styrking av innsatsen i skolen, blant 
annet for å forbedre leseopplæringen.

Det er en pågående skolebibliotekkampanje 
som BF er delaktig i. Statsministerens nyttårstale 
gir denne kampanja noen fl ere muligheter. Nå 
gjelder det å gripe sjansene som byr seg, og gripe 
dem på en god måte.

Så får vi notere oss - litt mer sånn i margen 
- at statsministeren faktisk nevnte utlånstallene 
ved et bibliotek i talen sin også. At han møtte 
Afghanistans undervisningsminister på Deichman, 
et bibliotek med ”bøker på afghanske språk, som 
lånes fl ittig”, som han sa. 
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