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Selvstyrt sekstimersdag i Dieselverkstaden
- Vi forsøker å jobbe seks timers arbeidsdag her. 
Ingen behøver å sitte her åtte timer bare fordi man 
skal jobbe åtte timer, forteller Margareta Swanelid.

17
Landsmøtet nærmer seg 
7. - 8. april samles 57 delegater på Gardermoen til 
rådslaging og vedtak. Sakspapirene til landsmøtet 
trykkes i Bibliotekaren etter hvert som de er ferdige. 
De fl este kommer her...
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Lederen har ordet
I dette nummeret av Bibliotekaren står 
beretning for landsmøteperioden 2005-
08, forslag til målprogram og fl ere andre 
saker til BFs landsmøte i april 2008. Jeg 
håper at BF-medlemmer tar seg tid til en 
gjennomgang av disse sakene, og at de 
blir diskutert på arbeidsplasser og på 
møter. Jeg håper det kommer innspill i 
form av saker til landsmøtet, innlegg til 
de sakene forbundsstyret presenterer 
og kommentarer om positive og negative 
trekk ved utviklingen av BF generelt. 

I forrige nummer av Bibliotekaren sto et 
åpent brev til BF på trykk fra fagforum for 
skolebibliotekarer i Rogaland. Brevet om-
handler erfaringer med utlånsordningen i 
videregående skole, og gir BF kritikk for å 
innta en altfor positiv holdning til bruk av 
skolebibliotekarenes arbeidstid i arbeidet 
med administrering av denne ordningen. 
Det er veldig godt for forbundsstyret, og 
ikke minst for forbundsleder, å få slike 
tilbakemeldinger. Skolebibliotekarene 
i Rogaland har gjort et grundig stykke 
arbeid når de har evaluert erfaringer med 
ordningen, og deres konklusjon er krys-
tallklar: Dette svekker skolebibliotekene 
og skolebibliotekarenes rolle, det styrker 
verken biblioteket eller bibliotekaren. 

Skuffelsen fra skolebibliotekarene 
i Rogaland over BFs holdning i dette 
spørsmålet, er lett å forstå når man tar 
utgangspunkt i et skolebibliotek ved en 
stor eller mellomstor videregående skole 
med en sentral plass i skolens pedago-
giske arbeid og som er vel integrert i 
skolens organisasjon for øvrig. I en slik 
situasjon er det ikke godt å skulle bruke 
mye tid på ren administrasjon av bøker. 
Dette foregår jo på høsten, på en tid på 
året der bibliotekaren har behov for å 
delta i planleggingsmøter med det peda-
gogiske personalet, planlegge elevopplæ-
ring i biblioteket, starte undervisning i 

informasjonssøk og en hel rekke andre 
viktige arbeidsoppgaver av betydning 
for elevenes grunnlag for læring og for 
bibliotekets rolle i undervisningen av 
resten av året. 

Dette har jeg ingen problemer med å 
se. Det er også bakgrunnen for at BF har 
sagt at administrasjon av utlånsordningen 
må kompenseres, slik det fremgår av BFs 
uttalelse fra desember 2007 om denne 
saken: 

”Bibliotekarforbundet mener derfor at 
dersom en velger en modell med utlåns-
ordning for skolebøker som administreres 
via skolebiblioteket, må det kompenseres 
for tidsressursen som går tapt når biblio-
tekaren 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. 

I den samme uttalelsen advarte vi mot 
den utviklingen skolebibliotekarene i 
Rogaland viser til når vi sier:

”Hvis ordningen med utlån av skole-
bøker legges til biblioteket uten at det 
legges til rette for kompensering av tids-
bruk og eff ektiv 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”

Det BF ikke har gitt udelt uttrykk for i 
denne saken er at utlånsordningen kun 
har negative konsekvenser for skolebi-
blioteket. Dette er blant annet fordi noen 
av tilbakemeldingene vi har fått fra biblio-
tekarer i videregående skoler er at arbeid 
med ordningen noen steder kan styrke 

bibliotekets rolle i skolen. Dette dreier 
seg i noen grad om skoler der fokus på 
bibliotekets ressurser muligheter fra før av 
ikke er det største. I slike sammenhenger 
opplever enkelte at utlånsordningen blir 
en døråpner inn til skolens ledelse når 
det gjelder skolebibliotekets generelle 
betydning i virksomheten.

BF har tatt utgangspunkt i den virke-
lighetsforståelsen at skolebibliotekarene 
er delte i synet på utlånsordningen, og 
at de er delte i hva som er den riktige 
strategiske håndteringen av denne saken. 
Vi har derfor lagt oss på en politisk linje 
som tar sikte på å ikke være til hinder 
for verken en åpen eller en mer restriktiv 
holdning fra skolebibliotekaren overfor 
skolens ledelse i denne saken. 

Det vi imidlertid har vært helt tydelige 
på har vært at dette ikke er bibliotekarens 
oppgaver, men at det er en ren admi-
nistrativ oppgave som kan få negative 
konsekvenser for det bibliotekfaglige 
arbeidet. 

”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 bibliotekfag-
lige arbeidet med brukeropplæring og 
opplæring i informasjonskompetanse.” 
Fra Uttalelse om utlånsordningen i vide-
regående skole, desember 2007

Det kunne være interessant om fl ere 
skolebibliotekarer melder seg på i denne 
debatten. Er bildet kanskje mer entydig 
enn jeg og resten av forbundsstyret hittil 
har trodd? 

Monica Deildok
Forbundsleder
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I forrige nummer av Bibliotekaren fortalte 
vi om Dieselverkstadens bibliotek, en 
avdeling av folkebiblioteket i Nacka kom-
mune utenfor Stockholm. Det spesielle 
med dette biblioteket er at personalet 
driver det på entreprise for kommunen. 
De seks fast ansatte har dannet en egen 
økonomisk forening, et personalkoopera-
tiv, som driver biblioteket for midler de får 
fra kommunen. De fem andre bibliotekene 
drives av kommunen selv, med egne 
ansatte. 

Bygningen er et kulturhus, men heter 
Dieselverkstaden etter industrien som 
var der i første halvdel av 1900-tallet. 
Nacka kommune har for øvrig i dag en 
størrelse, befolkningssammensetning 
og politisk fordeling som kan minne om 
Bærum utenfor Oslo. 

Det er mye som er spennende, og for 
noen kanskje foruroligende, ved det de 
gjør i Dieselverkstadens bibliotek. Det 
er ikke bare personalkooperativet og 
entreprisen som det er grunn til å merke 
seg. Det er også hvordan de organiserer 
arbeidet internt, og hvordan de forholder 
seg til brukerbehov eksternt. 

- Vi forsøker å jobbe seks timers arbeidsdag her. 
Ingen behøver å sitte her åtte timer bare fordi 
man skal jobbe åtte timer.

Selvstyrt sekstimersdag 

Fleksibilitet
De ansatte ved dette biblioteket går ikke 

vakter. De har en fl eksibel arbeidsordning 
og bestemmer noen viktige ting for en uke 
av gangen: hvem som åpner og stenger 
den enkelte ukedag, og hvem som jobber 
i helgen. 

Margareta Swanelid er valgt som leder 
for personalkooperativet. Hun forklarer:

- Dette bestemmer vi selv. Hver av oss 
er jo medansvarlig, vi er alle delaktige. Vi 
har ingen andre som kommer og sier at 
du må gjøre sånn og sånn.

Rekrutteringen av personale ved Die-
selverkstadens bibliotek har gått mye på 
kompetanse, ikke tradisjonell bibliotekar-
kompetanse, men på tematisk kompe-
tanse: fi lmmusikk, fantasy, science fi ction, 
ungdomskultur, tv-spill, osv. 

- Så når en av de ansatte har ansvar 
for f.eks. science fi cton, så må vedkom-
mende selv bestemme når det skal jobbes 
med det?

- Ja, nettopp. Og så kan det være et 
prosjekt som skal gjennomføres, og da 
trengs det litt mer konsentrert arbeid. Da 
forteller man det til de andre, at nå kom-
mer jeg til å sitte med det noen dager. Det 
er ok, for alle vet det. Neste gang er det 

en annens tur. 
Denne arbeidsmåten har blitt en vane 

for de ansatte:
- Vi som jobber her synes ikke dette er 

noe rart i det hele tatt. Vi har valgt dette. 
Det er betrakteren utenfra som synes 
dette er rart. Men, når man tenker etter 
– det som egentlig er rart, er at det er 
noen som i 2007 synes at denne enkle 
måten er merkelig... 

- Men kollegaer blir sjuke, de skal ha 
ferie, de skal på kurs. Hvordan takler en 
stab på seks personer dette, når dere 
ikke har vakter?

- Vår styrke er at ingen er bundet opp. 
Om du har et personale der alle er veldig 
bundet opp, er det mye vanskeligere å 
fylle sånne hull, når noen skal til legen, 
på kurs eller lignende. Det er sikkert noen 
som tenker at de må vite når de skal jobbe, 
for de synger i kor en kveld og går på trim 
en annen kveld hver uke. Ja vel, men det 
er fem kvelder i uka. Er du borte to, så er 
det faktisk tre kvelder som du kan jobbe, 
sier Margareta Swanelid. 

Ingen fantasilønninger
Styret i den økonomiske foreningen, i 

personalkooperativet, består av de ansatte 

D I E S E L V E R K S T A D E N S
B I B L I O T E K

F Ö R  D I G  S O M  T Y C K E R  O M  K U L T U R

[ FAG OG UTVIKLING ]
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selv. Der bestemmer de alt, også hvilke 
lønninger den enkelte skal ha.

- Da vi startet opp for to år siden, kom vi 
inn med de lønningene vi hadde. Vi så på 
de ulike lønnsnivåene og regulerte noen 
som vi syntes lå for lavt. Oppdraget er jo 
litt tøff ere her enn det som er vanlig ellers 
i bibliotek. Så vi har lønnsforskjeller blant 
personalet, men nå regulerer vi lønna etter 
en lik prosentsats for alle. 

Det er ikke lett å plassere Dieselverk-
stadens bibliotek i rett ”bås”. Har disse 
bibliotekansatte et slags sosialistisk 
allmannamøte, for å drifte en liberalistisk 
entreprise-løsning? Eller kanskje de spren-
ger bås-tenkingen med det de gjør?

Margareta forteller at nå, når det har 
gått et par år siden starten, må de be-
gynne å diskutere hvordan de skal ta vare 
på og belønne kompetanse. 

- Det blir en diskusjon før neste års 
lønnsfastsettelse. Samtidig er det viktig for 
oss ikke å lage fantasilønninger. Selv om 
vi skulle ha råd til det, ville det provosere 
folk. Vi holder oss omtrent i de spennene 
som man pleier å være.

- Men dere er i øvre del av spennene?
- Vi har alltid tjent mer her, fordi vi har 

jobbet mer. Det dreier seg om ubekvem 

arbeidstid og sånt. Det er viktig å ha en 
personalgruppe som ikke går lei, som hele 
tiden er på hugget. Da må de ha insita-
ment for å jobbe på denne måten. 

Margareta Swanelid mener at slike insi-
tament kan være av fl ere slag: 

- Penger er en ting. Men tid er også et 
insitament. Utdannelse, reiser, … Det er 
så mange måter. Hos oss kan vi si: Nå tror 
jeg på deg når det gjelder dette, - gå på 
dette kurset, det koster 15.000 kroner, 
men jeg synes du skal gå på det. Slikt er 
også en spore. 

Sekstimers dag 
Vi kan få inntrykk av at personalet ved 

Dieselverkstadens bibliotek jobber spe-
sielt hardt. Men arbeidsdagene blir ikke 
nødvendigvis lange av den grunn.

- Dette synes dere sikkert er litt rart, 
men vi forsøker faktisk å jobbe seks 
timers arbeidsdag her. Når det går. Ingen 
behøver å sitte her åtte timer bare fordi 
man skal jobbe åtte timer. Nå er det to 
småbarnsforeldre i personalgruppa, snart 
blir det to til. 

Margareta forteller at de er en litt spesi-
ell arbeidsgruppe ved Dieselverkstadens 
bibliotek. Her er det 4 gutter her mellom 

30 og 35 år! Hun viser til den japanske 
resepten på suksess: Just in time og 33 
% avvikende kjønn. Dermed har de den 
optimale arbeidsgruppa. Og så velger de 
å være åpne og snakke om de vanske-
lige sakene, om lønninger, arbeidstid, og 
lignende. 

Det skal visstnok være et noe anstrengt 
forhold mellom Bibliotekarieförbundet/
DIK-förbundet og Dieselverkstadens 
bibliotek. Det skal ha sammenheng med 
rekrutteringspolitikken de begynte med 
for noen år siden, der ingen stillinger var 
øremerket bibliotekarer.

- Vi har ikke blitt så veldig bra behandlet 
av DIK-förbundet, vedgår Margareta. 

Likevel var det våre fagforeningskol-
legaer i Bibliotekarieförbundet/DIK-
förbundet som anbefalte oss et besøk 
i Dieselverkstadens bibliotek. Så, om 
forholdet er anstrengt, er nysgjerrigheten 
i hvert fall intakt.

Dieselverkstadens bibliotek er flere 
år blitt nominert til Årets bibliotek i Sve-
rige. 

- Men det er ingen som ville våge å 
gi oss den prisen. Selv om ingen andre 
bibliotek i dette landet har fått så mye 
oppmerksomhet som Dieselverkstaden, 

Personalet i Dieselverkstadens bibliotek har ikke ordinære vakter. De bestemmer for en uke av gangen hvem som hver dag skal åpne om morgenen og 
stenge om kvelden, og hvem som skal jobbe i helga. Og så pørver de å jobbe seks timers dag, så langt det lar seg gjøre.  

 �
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vil vi aldri få den prisen. Det kan jeg love 
dere, sier Margareta. 

Vi antyder at pristildelingen kanskje 
kunne legges ut på entreprise, at det 
kanskje kunne gi dem en mulighet…

Betaling for eff ekten
Margareta Swanelid har i tretti år jobbet 

i bibliotekvirksomheter, men er selv ikke 
bibliotekar. Tidligere har hun arbeidet i en 
konkurrerende fagforening til DIK-förbundet. 
Det er også en del av bakteppet som disse 
spørsmålene kanskje bør ses mot. 

- Vi gjorde en undersøkelse da jeg jobbet 
i fagforeningen, der vi så på hvorfor man 
ikke gjør det man burde gjøre på jobben. 
Er det fordi man ikke får lov, eller fordi 
man ikke kan? Eller er det andre grun-
ner? Resultatet var ganske skremmende. I 
mange bibliotek skriker man etter mer folk 
og ressurser. Likevel er de der, rett foran 
øynene våre. Men vi bruker dem ikke fordi 
de ikke har en formell bibliotekarutdanning. 
Det er min erfaring. Det er intelligente 
mennesker som ikke blir brukt. Resultatet 
av undersøkelsen ble at ingen ved Nacka 
bibliotek kaller seg bibliotekarer, vi er alle 
bibliotekmedarbeidere. Man defi nerte 12 

hovedarbeidsoppgaver i forhold til de poli-
tiske målene for virksomheten, og så man på 
hvem som gjorde hva. Om man ikke gjorde 
tilstrekkelig fordi man ikke kunne, så koblet 
vi på en utdanningsplan. Utdanning lønner 
seg alltid, det har man alltid igjen for. Men 
man kan ikke bare få betalt for at man har 
en utdanning, det er eff ekten man skal få 
betalt for. Da er det mange som har andre 
erfaringer og kompetanser som er like mye 
verdt, sier en engasjert Margareta. Hun 
trekker pusten og innrømmer at dette var 
”et brandtal”. 

Tre av seks
Det er i dag tre av de seks fast ansatte 

som er fagutdannete bibliotekarer. 
- Er det et forholdstall du vil holde på?
- Nei, det har bare blitt slik.
- Men hva er det minste antall biblioteka-

rer du mener dere trenger her?
- En andel bibliotekarutdannete har ingen 

egenverdi i seg selv. Om man jobber i denne 
virksomheten, uansett hvordan man rekrut-
terer, så vil man alltid fi nne bibliotekarer som 
også har den kompetansen vi trenger. 

- Ville dere klart dere uten en eneste 
bibliotekar?

- Ja.  
Her gis det altså ingenting ved dørene 

på det området. 

Omløpshastighet
Det er fokus på brukerne som gir mange 

av de påfallende trekkene ved Dieselverk-
stadens bibliotek. 

- Vi er blitt kritisert for å være populis-
tiske, for ikke å holde på kvaliteten. Det kan 
man diskutere i all uendelighet. Vi har både 
det ene og det andre i samlingene våre. Vi 
har ikke hele den svenske kulturarven på 
hyllene, vi er et for lite bibliotek til en sånn 
oppgave. Dessuten har vi eksistert i bare 
fem år. Vi kjøper mye på etterspørsel. Men 
folk er ikke dummere enn at de etterspør 
ganske bra kvalitet. Her har vi både poesi-
samlinger og Kafka. 

- Hvordan er utlånet?
- Vi har nå 17.300 titler og ca 22.000 

enheter til utlån. Av disse låner vi hver 
måned ut omtrent 11.000. Vi har altså en 
omløpshastighet på 6, mens det normale i 
svenske bibliotek er vel rundt 2. 

Omløpshastigheten er rundt 1 i norske 
folkebibliotek. Dermed er Margareta Swane-
lids kritiske kritikk av svenske folkebibliotek 

Enkelhet og åpenhet preger interiøret i Dieselverkstadens bibliotek, som drives som personalkooperativ for Nacka kommune.

 �

[ FAG OG UTVIKLING ]
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ikke mindre relevant for Norge:
- Det er få bibliotek i Sverige som har i 

oppdrag å bevare materiale. Men de fl este 
bibliotek tror at de har det. 

Radiobrikker
Dieselverkstadens bibliotek har innført 

RFID, eller såkalte radiobrikker.  
- Da må man tenke gjennom hva slags 

mediesamling man bør ha. For hver chip 
koster en slant. Innføring av RFID er en 
ypperlig anledning til å dele opp sin medi-
ebestand i ulike deler. Man kan ha en del 
som er aktiv, som man chipper. En annen del 
kan man chippe når den lånes ut. Og så kan 
man fundere på om det som aldri rører på 
seg, virkelig skal stå på hyllene. For i dette 
demokratiske rommet, kan det skje andre 
ting, om man ikke fyller det med bokhyller, 
påpeker Margareta. 

Åpenhet
Det er mye ved Dieselverkstadens bibli-

otek som er gjenkjennbart, som ligner på et 
hvilket som helst folkebibliotek. Men likevel, 
det er noe som er annerledes. Det mest 
påfallende er kanskje at det er uklart hvor 
grensen går mellom biblioteket og resten 
av bygningen. 

- Vi har en femten meter bred åpning. Og 
der er det åpent! Man går fritt inn og ut. 

Det er kanskje åpenheten som er det 
særegne ved dette biblioteket, sett fra 
brukerens side. Selv om skranken er sen-
tralt plassert i lokalet, har den ikke preg 
av å være noen kontrollpost. Det er ingen 
utgang med portal som piper når man tar 
med seg materiale som ikke er registrert 
utlånt. Her er utlån og innlevering selvbet-
jent, og basert på tillit. Det er bokhyller her, 
men de spiller en mindre dominerende rolle 
enn i de fl este andre bibliotek. Her er det et 
huleaktig rom for barn og ungdom å sitte 
og prate i, det er områder for musikk og 
dataspill med store skjermer på veggene, 
det er inventar og belysning som innbyr til 
kreativ tenking. 

Sett utenfra 
- Når vi som jobber i bibliotek går til 

andre institusjoner, en bank eller et syke-
hus, har vi mange synspunkter på hvordan 
det er organisert, hvor vi skal sitte, hvor vi 
skal vente. Det kan være nyttig å sette på 
seg den samme typen briller når man går 
inn i sitt eget bibliotek. Da kan man forstå 
hvordan andre ser det. Det er nettopp hva 
vi forsøker å gjøre her hele tiden, å ha et 
fokus utenfra og inn. Mange bibliotek har 

ambisjoner om å bygge opp noe her inne 
som man tror at de der ute vil ha. Det gjelder 
mediesamlinger, åpningstider, i det hele tatt. 
Bibliotek vender seg mye til de som allerede 
er frelste, de som allerede er skrevet inn, 
de som kan kodene. 

Margareta nevner som eksempel hvordan 
det er å få tak i en ny bok på et svensk 
bibliotek. Man må være registrert låner, vite 
nøyaktig hvilken utgivelse det er snakk om 
og være innstilt på å vente til den kommer 
inn igjen. En fersk bok av Stieg Larsson kan 
de ha åtte eksemplar av ute i biblioteket, til 
den den spontane besøkeren som da blir 
veldig positivt overrasket. 

- Slik jobber vi mer overfor de som ikke 
kan alt dette med bibliotek. Slik tenker vi 
ofte. Når det kommer skoleklasser, gjør vi 
det så enkelt at alt utlån går på et lærerkort. 
I vårt bibliotek skriver alle seg inn selv. Vi 
gjør ikke noe slikt. 

Margareta forteller at lånerne kan opp-
arbeidde seg en viss gjeld på lånekortet 
sitt. Det koster 20 kroner å låne en fi lm, alt 
annet er gratis å låne. Og først når de får 
100 kroner, da betaler de inn gjelden, de 
opererer ikke med småbeløp. 

- Alt for å gjøre oss selv så tilgjengelige 
som mulig, så vi kan gjøre andre ting, sier 
hun. 

Margareta Swanelid, leder i personalkooperativet, viser fram ”Mediejukeboxen”, den digitale utlåns-
skranken for Dieselverkstadens bibliotek.

[ FAG OG UTVIKLING ]
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- 70-årsgrensen 
oppleves uverdig

- Flere og fl ere vil se det som uverdig 
at de er nødt til å slutte i arbeidslivet. 
Det sier Ivar Leveraas tidligere general-
sekretær i Arbeiderpartiet, nå leder for 
Statens seniorråd, til seniorpolitikk.no. 
Som medlem av Arbeids- og inklude-
ringsdepartementets referansegruppe 
for arbeid med 70-årsgrensen, tar han 
til orde for å oppheve den generelle øvre 
aldersgrensen i arbeidslivet.

Leveraas mener tiden har løpt fra 
70-årsgrensen som ble innført 1972. 
Den var ment som en verneregel i for-
bindelse med at folketrygdlovens grense 
for alderspensjon blei senket frå 70 til 
67 år. For lovgiverne var det viktig å få 
presisert at oppsigelsesvernet uansett 
skulle gjelde frem til fylte 70. Nå mener 
han grensen som er nedfelt i arbeidsmil-
jølovens § 15–7, i stigende grad fremstår 
som et hinder for seniorer som har lyst 
til å fortsette å jobbe.

Dette begrunner han både med økt 
levealder, bedret helse hos eldre og en 
kortere yrkesaktiv del av livsløpet fordi 
ungdomstid og utdanningsløp er lengre. 
Dessuten har et presset arbeidsmarked 
økt etterspørselen etter seniorer. I en 
slik situasjon mener han det er behov 
for å tydeliggjøre at folk som har lyst, 
skal få fortsette.

- Gjennom ordningen med avtalefestet 
pensjon har vi skapt fl eksibilitet nedover. 
Det vil være urimelig om vi ikke skaper 
mulighet for fl eksibilitet også i den andre 
enden, sier Leveraas.

Arbeids- og inkluderingsdeparte-
mentet er i gang med en utredning om 
arbeidsmiljølovens § 15-7 (4). Bestem-
melsen gir adgang til oppsigelse på grunn 
av alder ved fylte 70 år. Den tolkes også 
slik at den gir åpning for bedriftsinterne 
aldersgrenser lavere enn 70 år. Utrednin-
gen vil drøfte om aldersgrensen på 70 
år bør heves, samt om ordningen med 
adgang til bedriftsinterne aldersgrenser 
bør videreføres, eventuelt begrenses. I 
forbindelse med drøftelsene vil det også 
bli foretatt en vurdering av arbeidsmiljø-
loven § 15-7 (4) opp mot aldersdiskri-
mineringsbestemmelsene. Partene og 
interesseorganisasjonene har deltatt i 
arbeidet i form av en referansegruppe. 
En utredning vil bli sendt på vanlig tre 
måneders høring så snart den er ferdig-
stilt, skriver seniorpolitikk.no. 

Årets bibliotekmøte i Bergen byr på 
fl ere spennende BF-arrangement:

Torsdag 6. mars vil man under tittelen 
”Nye stemmer” kunne møte fl ere taleføre nye 
bidragsytere i den bibliotekariske off entlig-
heten. BF har invitert tre personer som man 
håper vil komme med ”andre innfallsvinkler 
og ser nye muligheter”, som det heter i pro-
grammet. Det er Åsta Louise Myr, bibliotekar 
ved Høgskolen i Bergen, som skal snakke 
om hva slags utvikling vi burde ønske oss 
i UH-sektoren. Det er Ellen Berg Larsen, 
barne- og ungdomsbibliotekar ved Tromsø 
bibliotek og byarkiv, som vil ta utgangspunkt 
i mangfoldsåret og fokusere på formidling. 
Og det er Kim Tallerås, prosjektsekretær i 
Biblioteklaboratoriet, som nylig har avlevert 
masteroppgave om alternativ argumentasjon 

Spennende BF-arrangement 
i Bergen

i forhold til digital tilgjengeliggjøring. Han vil 
snakke om bibliotekenes tilstedeværelse på 
nettet, og da spesielt i forhold til program-
vare og ulike former for tilgjengelighet.

Fredag 7. mars har BF et seminar 
sammen med FBF, om ”Bibliotekarenes rolle 
i det nye tellekantregimet”. Her skal delta-
kerne se på hva som skjer med bibliotekare-
nes rolle i UH-sektoren når de får deltagelse 
og ansvar i forhold til kontroll og registrering 
av forskning ved sine moderinstitusjoner. ”Vil 
dette endre vår troverdighet som frie, uav-
hengige tilretteleggere av informasjon til våre 
brukere”, spør de i programmet. Innledere 
blir hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes ved 
Høgskolen i Lillehammer, førstekonsulent 
Anne Asersson ved Universitetet i Bergen, 
universitetsbibliotekar Fredrik Kavli ved 
Norges Handelshøgskole og prosjektleder 
Kirsten Kårdal ved Høgskolen i Bergen. 

Lørdag 8. mars heter arrangementet 
”Andre stemmer”. Eller ”Diff erent Voices”, 
ettersom det vil gå på engelsk. I norsk biblio-
tekmiljø orienterer vi oss ofte mot resten av 
Norden og noen andre vestlige land. I dette 
arrangementet vil BF legge opp til et møte 
med to kollegaer fra land vi vanligvis ikke 
hører så mye om i den norske bibliotekhver-
dagen. Det er Besim Kokollari fra Kosovo, 
som er leder for universitetsbiblioteksenteret 
i Prishtinë, og nettopp avgått leder for Kosova 
Librarians Association. Og det er Liliana Maria 
Melgar Estrada fra Colombia, student ved In-
ternational Master in Digital Library Learning 
(DILL), og med bakgrunn som referansebi-
bliotekar i folkebibliotek og spesialbibliotek 
innen fi lm i sitt hjemland. 

Du møter Besim Kokollari og Liliana Melgar på BF-
seminar 8. mars i Bergen. (Foto: Erling Bergan)

[ ARBEIDSLIV OG FAG ]

BF Oslo/Akershus er det største fylkeslaget innenfor Bibliotekarforbundet 
med sine 661 medlemmer. Til tross for dette høye medlemstallet har 
det de siste årene vært vanskelig å få noen til i å stille til de forskjellige 
styrevervene. Vi trenger ny leder, styremedlem, varamedlem og revisor. 

Nå har du muligheten til å få litt erfaring med fagforeningsarbeid. Er du 
interessert i å ta i et tak selv eller har en kollega du mener er egnet, 
kontakt valgkomiteen v/Randi Tellesbø, Ski bibliotek, randi.tellesbo@ski.
kommune.no, tlf. 41 64 27 71.

Nå er det din tur!
Til alle medlemmer i Oslo og Akershus
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Stadig flere kommer til, og Samsøk er nå etablert i
9 regioner (fylker). Noen regioner har også fått
istand transportordninger som gjør samlingene enkelt
tilgjengelig for et stort publikum. 

Samsøk utnytter informasjon fra bibliografiske
databaser tilgjengelig via z39.50 eller direkte fra
Bibliofil. Søket gir også søkeforslag basert på

innsamlede data fra regionens Bibliofilbibliotek.

Uansett; publikum får en felles inngang til materiale
fra regionens bibliotek, og bibliotekene kan 
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Nye bibliotek-
emner på 
dokumentsjons-
vitenskap 
Med omleggingen av studieplanene 
i 2006 fi kk bachelorgradsprogram-
met i dokumentasjonsvitenskap en 
valgfriperiode i 4. og 5. semester, 
med mulighet for å ta andre fag innen 
humaniora, samfunnsvitenskap eller 
realfag. Nå ønsker vi også å kunne 
tilby bibliotekrelevante emner i valgfri-
perioden, kanskje spesielt rettet mot 
de som vil bli bibliotekar gjennom ei 
3-årig (eller 5-årig master) utdanning. 
Høsten 2008 starter vi derfor opp to 
nye emner: Dokumentorganisering 
og gjenfinning og Læringssenter 
og bibliotekpedagogikk. Fra våren 
2009 håper vi på å få vedtatt 2-3 
valgfrie emner til, bl.a.: Bibliotek og 
medier og Bibliotekpraksis. Alle de 
nye emnene vil også bli mulig å ta som 
enkeltemner i forbindelse med etter- 
og videreutdanning. Se http://uit.no/
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humfak/dokumentasjonsvitenskap/ for 
søknadsfrister og mer informasjon.

Læringssenter og 
bibliotekpedagogikk 
(15 stp) 

Det vil bli gitt en kort historisk gjen-
nomgang av ideen om læringssentre. 
Vi vil ta for oss forskjellige kunnskaps-
institusjoner og se på hvilken måte de 
har integrert læringssentertanken i sin 
virksomhet: bibliotekene, museene, ar-
kivene, grunnskolen, høyere utdanning, 
kultursentrene, ungdomsklubber, etc. Et 
spesielt fokus vil bli satt på bibliotekene 
siden disse har en sentral rolle i lærings-
sentrene. Læringssentrene vil bli vurdert 
i forholdet til arkitektoniske løsninger. 
Kunnskapsbegrepet, kultur- og verdi-
grunnlaget og pedagogiske grunnprin-
sipper bak læringssentertanken vil bli 
vektlagt. Studentenes vil bli satt i stand 
til å vurdere kritisk hvordan et lærings-
senter kan bygges opp og utvikles og 
hvilke pedagogiske grunnprinsipper det 
hviler på (aktivitetspedagogikk).

Dokumentorganisering 
og gjenfi nning (15 stp)

Å fi nne frem i ei stor samling kan være 
ei utfordring. Dette emnet tar for seg 
hvordan samlinger kan ordnes slik at 
brukerne raskt og eff ektivt kan fi nne 
det de søker. Utgangspunktet er viktige 
egenskaper ved et godt gjenfi nnings-
system. Et slikt system skal kunne:

fi nne det som stemmer overens 
med brukerens søkekriterier
identifi sere, dvs. avgjøre om det 
man fant er det man søkte
hjelpe brukeren å velge den versjo-
nen (språk, innhold, programver-
sjon) som passer best 
gi opplysninger om hvor dokumen-
tene fi nnes

Emnet inneholder: dokumentbeskriving 
(katalogisering, klassifi sering, indek-
sering), lagringsformater, automatisk 
indeksering, gjenfi nningssystemer og 
informasjonssøking. I hovedsak vil ek-
semplene rette seg mot bibliotek, arkiv 
og museum, men teoriene er såpass 
generelle at de helt greit kan brukes på 
alt fra supermarked til delelager eller 
avisnyheter.  

�

�

�

�

[ FAG OG UTDANNING ]

Hva hele 
kulturbyen skal 
lese...
Stavanger er som kjent kulturhovedstad i 
2008. Biblioteket lar ikke det gå upåakta 
hen. Tvert imot. Sølvberget, Stavanger 
kulturhus har store prosjekter i løpet av 
dette året kalt ”Gjesfrihetens kunster”. De 
ønsker å sette gjestfrihet under lupen, de 
vil få hele Stavangers befolkning til å lese 
samme bok, de vil åpne for diskusjoner 
om åpenhet og stengte samfunn. To av 
prosjektene er allerede i gang. 

Eksilforfatteren er et prosjekt der Sølv-
berget inviterer en forfulgt forfatter som 
gjest i en uke. Forfatteren skal hospitere 
i en videregående skole samtidig som 
biblioteket bygger alle arrangement, 
utstillinger og bokprat rundt denne for-
fatteren. Amnesty lager store utstillinger 
hver gang. Hele huset på Sølvberget er 
preget av den til en hver tid besøkende 
eksilforfatteren. Siste uka i januar hadde 
de berberen Salem Zenia, som er født 
i Algerie, men lever i eksil i Barcelona 
nå.

Et annet prosjekt heter ”Hele Byen 
Leser”. Sølvberget, Stavanger bibliotek 
inviterer hele byen til å stemme på den 
boka de liker så godt at de mener hele 
byen skal lese samme bok. Nominasjons-
prosessen er i gang. Ingen føringer er lagt 
utenom at boka må være utgitt på norsk. 
Ingen bok er for stor eller for lite, for dum 
eller for klok, for enkel eller for vanskelig. 
1.mars er nominasjonen over og da skal 
selve ”valgkampen” begynne. 
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Revidert BF-budsjett 
for 2008
Årsbudsjettene i BF vedtas av landsmøtet. Men med treårige 
landsmøteperioder er det lange tidsperioder det skal planlegges for. 
Derfor må forbundsstyret med jevne mellomrom justere tallene og 
lage seg reviderte budsjett å styre etter. På styremøtet 21. januar 
var det 2008-budsjettet som ble gjennomgått. 

Landsmøtet i 2005 hadde forutsatt en inntektsside på kr 
4.470.000, men den er nå justert opp til kr 5.650.000 i lys av 
de siste årenes økonomiutvikling i BF. Utgiftssida er tilsvarende 
oppjustert. Det er ikke funnet rom for avsetninger til konfl iktfond i 
dette budsjettet, som ellers inneholder midler til frikjøp av nestleder 
i full stilling i fem måneder. Det er ønske om å fortsette frikjøpet 
i 2009-11. Styret skal utarbeide en funksjonsbeskrivelse av stil-
lingen som nestleder. 

Kursplan for 2008
Styremøtet 21. januar vedtok plan for kursvirksomheten i BF i 2008. 
Et tyngdepunkt blir kick-off -arrangementene i hvert fylkeslag rett før 
sommeren, eller like etter sommeren dersom tariff oppgjøret tilsier 
det. Kick-off  er orienterings- og drøftingsmøter etter at de sentrale 
forhandlingene i de store tariff områdene i off entlig sektor er fullført, 
men før de lokale forhandlingene tar til. Forbundsledelsen reiser 
rundt og holder innledninger på disse arrangementene. 

På våren blir det ellers grunnkurs for tillitsvalgte i uke 17. For 
studentmedlemmer blir det arbeidslivskurs i uke 11 og jobbsø-
kerkurs i uke 16.

Etter sommeren blir det forhandlingskurs I i månedsskiftet au-
gust-september. Disse kursene er planlagt å være sektorspesifi kke. 
Forhandlingskurs II er planlagt felles for alle sektorer i uke 38. Og 
så er det satt opp styrekurs for fylkeslagsmedlemmer i uke 42. 

I tillegg kan det være aktuelt å arrangere dagskurs på høsten 
om ulike temaer, for eksempel ansettelser, omstilling, arbeidstid, 
pressehåndtering, seniorpolitikk, karriere og jobbsøking, m.m.   

Gratis stillingsannonser
En gladmelding til alle som søker etter bibliotekarer, men har litt 
for slanke budsjett til utlysing: ”Bibliotekaren” tilbyr i 2008 gratis 
plass til de små stillingsannonsene! Så lenge stillingsannonsa er 
1/8 side, er det gratis! Stillingsannonse på 1/4 side koster 400 
kroner + mva. 

Dette kan brukes som en åpen arena for henvisningsannonser på 
ledige stillinger i bransjen. Utgivelsesplan og millimeter-mål fi nner 
du på BFs nettsider. ”Bibliotekaren” kommer ut hver måned året 
rundt. Vi ønsker å se om dette kan bidra til bedre søkerlister på le-
dige stillinger i bibliotekene, ved at fl ere ser hva som er ledig.  

Fraværsstatistikk
I 2007 hadde de ansatte i BFs sekretariat 106 fraværsdager, som 
gjaldt sykemelding, egenmelding ved sykdom  og egenmelding ved 
egne barns sykdom, fordelt på 4,9 årsverk. Dette viser fraværs-
statistikken som ble lagt fram for forbundsstyret i styremøtet 21. 
januar i år.  
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Tekst: Erling Bergan 
Foto:  Anders August Johansen

Det er BF-leder Monica Deildok som 
sier dette til Bibliotekaren. Hun har 
nettopp levert en rekke landsmøtesaker 
til trykking i dette nummeret. Men regn-
skap og budsjett kommer ikke før neste 
måned. Det ligger ingen dramatikk i 
dette, i følge forbundslederen. Snarere 
tvert i mot.

- Hadde vi hatt alle de økonomiske 
tallene klare bare noen uker etter 
årsskiftet, burde noen kanskje heller 
reagert på det. Særlig nå som vi skal 
rapportere fra en landsmøteperiode 
på tre år, ett år lenger enn tidligere. 
Budsjettering for tre år framover kre-
ver også at vi har fått sjansen til å se 
og refl ektere noe over også de siste 
regnskapstallene, sier hun.

Penger på bok
Regnskap for 2005 og 2006 er selv-

følgelig for lengst avsluttet. Men de en-
delige tallene for 2007 var ikke ferdig 
klarert med revisor da forbundsstyret 
behandlet landsmøtesakene som skulle 
inn i dette nummeret av Bibliotekaren. 
Og et hvert regnskap skal behandles i 

Sunn BF-økonomi. 
Men er styringa god nok?
- Vi har god balanse mellom utgifter og inntekter. 
Men det er noen utgiftsposter vi må bli bedre på å styre.

forbundsstyret før det presenteres for 
landsmøtet. 

Det er nytt møte i forbundsstyret 
18. februar, og da skal disse sakene 
behandles ferdig, forteller Monica 
Deildok. Styremøtet 21. januar kom 
for tidlig. 

- Vi gikk ut av de to foregående 
årene med solide overskudd. For de 
tre årene 2005-2007 har vi samlet sett 
styrket konfl iktfondet med nærmere 
800.000 kroner og egenkapitalen 
med over 650.000 kroner. Vi har nå 
et konfl iktfond på over 1,9 millioner 
kroner og en egenkapital på over 1,7 
millioner kroner. Det er ikke noe mål 
å ha mye penger på bok, men dette 
er summer som viser trygghet, sier 
Monica Deildok.

Nytt mål for konfl iktfondet
Det er klart at BF for lengst har nådd 

sitt mål for konfl iktfondet, med minst 
1000 kroner pr yrkesaktivt medlem. 
Men å sette et slikt mål som kronesum, 
har forbundsstyret funnet uheldig. De 
vil fremme et forslag om å endre dette 
til en prosentandel av medlemmenes 
lønn.

- Vi vil fremme et forslag om at kon-

fl iktfondet skal tilsvare 0,5 % av de 
yrkesaktive medlemmenes bruttolønn. 
Så må vi sørge for tilstrekkelige avset-
ninger i de kommende budsjettene, slik 
at vi når dette målet innen rimelig tid. 
Vi har mulighet til å greie dette i løpet 
av kommende landsmøteperiode.

Egenkapitalen er heller ikke større 
enn den bør være i et forbund på BFs 
størrelse. I dag tilsvarer den ikke mer 
enn 3-4 måneders ordinær drift. For 
et forbund med 4-5 ansatte, langsiktig 
leiekontrakt på kontorlokaler og andre 
løpende forpliktelser, og få omsettelige 
faste verdier, er det gode grunner til at 
egenkapitalen bør styrkes. Men dette 
har ikke vært tema for det nåværende 
forbundsstyret.

Behov for strammere styring
Når det gjelder resultatregnskapet, 

altså løpende inntekter og utgifter, har 
det altså vært en landsmøteperiode 
med større inntekter enn utgifter. 

- Men vi har også utgiftsposter som 
øker uten at styringa er god nok. Da 
vi drøftet de foreløpige 2007-tallene 
på forbundsstyrets møte i januar, var 
det styremedlemmer som markerte 
bekymring over at vi bommer på 

[ BFs LANDSMØTEDAGER 7.-8. APRIL 2008 ]
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noen utgiftsposter. Dette vitner om 
mangelfull økonomisk styring fra for-
bundsledelsens side. Vi må ta skritt for 
strammere styring med en del poster 
allerede inneværende år, sier en ærlig 
forbundsleder.

Den generelle veksten i BFs 2007-
regnskap, både på inntekts- og utgifts-
sida, er ca. 25 % over det budsjettet 
som forrige landsmøte vedtok for 2007. 
I mellomtida har selvfølgelig forbunds-
styret foretatt justeringer i tråd med 
dette og de har tatt høyde for andre 
faktorer som endrer det økonomiske 
bildet. Resultatet av slike endringer går 
under betegnelsen revidert budsjett. 
Nå ser det ut til at de endelige regn-
skapstallene for 2007 blir liggende 
godt over også dette nivået, både på 
inntekter og utgifter. 

- De reviderte budsjettene er et viktig 
styringsredskap for BF-ledelsen, sier 
BF-lederen.

Kontor og reiser
 Men på en del utgiftsposter er avviket 

stort også i forhold til det reviderte bud-
sjettet. Det er spesielt utgiftspostene 
”Drift kontor” og ”Reiser” som vokser 
uforholdsmessig mye. Mens kontorut-
giftene opprinnelig var budsjettert med 
485 000 kroner, og det ble justert 
opp til 650 000 kroner i det reviderte 
budsjettet, ser regnskapstallene ut til å 
ende på nærmere 750 000 kroner. På 
posten for reiser var det opprinnelige 
budsjettet på 230 000 kroner, det re-
viderte budsjettet på 335 000 kroner, 
mens regnskapstallene ser ut til å ende 
på ca 380 000 kroner. 

Forbundsleder Monica Deildok vil 
gjerne avvente det endelige regnskapet 
for 2007 før hun kommenterer enkelt-
tall. Men hun vedgår at det her trengs 
strammere styring.

Kontingent-inntekter
Det er kontingenten fra de yrkesak-

tive medlemmene, som betyr desidert 
mest på inntektssida i BFs regnskaper. 
Av drøyt 5,5 millioner kroner i inntekter 
i 2007, utgjorde kontingenten drøyt 
4,5 millioner. 

- Vi må derfor hele tida se til at 
kontingentnivået er på et fornuftig og 
rettferdig nivå. Vi vedtok allerede i 
2001 at kontingenten skal være 1,32 %
av de yrkesaktives bruttolønn, med 
en nedre og øvre grense i kroner. Det 
er nødvendig for hvert landsmøte å 
sjekke om disse grensene står i et 
rimelig forhold til medlemmenes reelle 
inntektsnivå. I lys av dette, foreslår vi 
nå en justering av øvre grense, sier 
Monica Deildok.

Det har vært en grunnfestet lærdom 
i forbundsstyret i mange år, at verving 
av nye medlemmer betyr mye mer for 
BFs økonomiske handlingsrom, enn 
endring av kontingentsatsene. 

Sunn økonomi
- Vi har en sunn økonomi i BF. Det er 

god balanse mellom utgifter og inntek-
ter. Men det er altså noen utgiftsposter 
vi må bli bedre på å styre. Ikke alle 
poster lar seg styre, om man vil yte 
medlemmene god service. Utgifter til 
advokat er ett eksempel, der vi er litt 
prisgitt opphoping av vanskelige og 
tidkrevende saker i enkelte år. I 2007 
kom vi riktignok ganske pent ut av dette. 
Men det er vår ordinære driftsutgifter vi 
må bli mye bedre på å styre selv, og da 
spesielt kontor- og reiseutgifter, sier for-
bundsleder Monica Deildok, som håper 
på en god diskusjon om forbundets 
økonomi på landsmøtet i april. 

- Vi har utgiftsposter som øker uten at styringa er 
god nok, vedgår forbundsleder Monica Deildok. 
Hun vil ta skritt for strammere styring med en 
del budsjettposter. 
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Invitasjon til landsmøteseminar
mandag 7.april 2008

Bibliotekarforbundet har gleden av å invitere landsmøtedelegater 
og andre interesserte til landsmøteseminar på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Rammeprogram (fullstendig program kunngjøres senere):

Fra kl 10.00 –  Innsjekk og registrering
Kl 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl 12.30 – 17.00 Landsmøteseminar. Tema: Kompetanse
Kl 19.00 – Cocktail og landsmøtemiddag

Seminaret er først og fremst tiltenkt landsmøtedelegatene. BF dekker møtekostnader og overnatting for landsmøtede-
legatene på samme hotell.

Andre BF-medlemmer er også velkommen til å delta på landsmøteseminaret, så langt plassen rekker. Disse gjestene 
må dekke utgifter selv.

For ytterligere opplysninger og påmelding for ikke-delegater, vennligst kontakt BFs sekretariat, tlf 22 17 04 95.

Delegater og inviterte gjester mottar invitasjon og påmeldingsskjema i eget brev.

Velkommen!

Stipend for BF-medlemmer

Bibliotekarforbundets forbundsstyre har satt av inntil kr. 45 000 til stipend for medlemmer av BF i 2008. Stipendet 
skal gi BFs medlemmer mulighet til fagpolitisk eller organisasjonsrelatert kompetanseoppbygging. 

Hensikten med stipendordningen er å styrke BFs evne til å nå sine mål. Dette kan være en rekke aktiviteter, og vi 
oppfordrer medlemmene til å være kreative og framtidsrettet. Vi ønsker gjerne søknader som gjelder bibliotekpo-
litiske og faglige utfordringer, arbeidslivsrelaterte problemstillinger, utdanningsmessige forhold for bibliotekarer, 
nye arenaer for bibliotekarer å jobbe på, nye måter for BF å fungere på som organisasjon, styrking av enkeltmed-
lemmers evne til å profi lere yrkesgruppa, osv. Søknaden kan gjelde kurs, aktiv deltakelse på arrangement, arbeid 
med større artikler for Bibliotekaren, studieturer, studieopphold, hospitering, prosjekt, m.m. 

Alle som er medlem av BF kan søke stipend. Medlemmer i statssektoren oppfordres spesielt til å søke. Forbunds-
styret tildeler stipend etter en vurdering av innkomne søknader. Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende 
BF en kortfattet rapport om hva som er gjort og hvordan midlene er brukt. Skriving av artikkel til Bibliotekaren er 
en del av gjenytelsen for tildelt stipend.

Søknad sendes Bibliotekarforbundet, Lakkegata 21, 0187 Oslo.
Søknadsfristen er satt til 10. april 2008.
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Innkalling til landsmøte i 
Bibliotekarforbundet 

8. april 2008
Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen. 
Landsmøtet består av delegater valgt av fylkeslagene.

1.  Konstituering
       a) Godkjenning av innkalling, delegater og møtereglement
       b) Valg av møteledere, referenter, redaksjonskomité, protokollkomité og tellekorps
       c) Godkjenning av dagsorden
2.  Forbundsstyrets beretning
3.  Forbundsstyrets regnskap
4.  Kontrollkomiteens rapport
5.  Kontingent for kommende landsmøteperiode
6.  Inndeling i fylkeslag for kommende landsmøteperiode
7.  Innkomne saker
       a) Resolusjon om Yrkesetiske holdninger for bibliotekarer i Norge
       b) Konfl iktfondets størrelse
8.  Målprogram
9.  Budsjett 
10. Endringer i vedtektene
11. Valg
 a) Leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret
 b) Leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomitéen
 c) Leder, medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomitéen

Oslo, 23. januar 2008
Monica Deildok
Forbundsleder

Landsmøtet nærmer seg...
Det er snart tid for Bibliotekarforbun-

dets sjuende ordinære landsmøte. 7. 
- 8. april samles 57 delegater på Gar-
dermoen til rådslaging og vedtak. I løpet 
av februar og mars avholdes årsmøter i 
fylkeslagene, med et visst fokus på det 
kommende landsmøtet. Det er da også 
disse årsmøtene som velger delegater til 
landsmøtet.

Sakspapirene som landsmøtet skal be-
handle trykkes i Bibliotekaren etter hvert 
som de er ferdige. I dette nummeret fi nner 
du innkallinga, forbundsstyrets beretning, 

kontrollkomiteens rapport, kontingentsat-
ser, resolusjon om yrkesetikk, målprogram 
og vedtektsendringer. Alt dette er kun 
forslag, intet er vedtatt ennå. Regnskap 
og budsjett kommer i neste nummer. 
Og kanskje valgkomiteen er ferdig til da 
også...

Har du saker du gjerne vil at landsmøtet 
skal behandle, kan du fremme dem gjen-
nom årsmøte i fylkeslaget ditt. 

Det er nå vi diskuterer lærdommene 
av de siste tre årene. Det er nå vi legger 
planenr for tre nye år... 
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Innledning

Forbundsstyret har hatt følgende grunn-
lagsdokumenter å styre etter: Forbundets 
målprogram 2005-2008, vedtekter for 
Bibliotekarforbundet og budsjettene for 
perioden.

Forbundsstyret
Forbundsstyret har i perioden hatt føl-
gende sammensetning:

Leder: 
Monica Deildok, Deichmanske bibliotek
Frikjøpt på heltid

Nestleder: 
Hanne Brunborg, Gol bibliotek
Delvis frikjøpt

Styremedlemmer:
Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Susanne Baumgärtel, Troms fylkesbiblio-
tek/Tromsø bibliotek og byarkiv
Morten Haugen, Ørland bibliotek
Liv Evju, Rælingen videregående skole
Ritha Helland, Hordaland fylkesbibliotek

Varamedlemmer:
Roger Dyrøy, Kristiansand  
folkebibliotek
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn 
bibliotek
Tove Gausen, Nannestad bibliotek
Margunn Haugland, Kristiansand 
folkebibliotek
Signe Witsøe, Sogndal bibliotek

I perioden 1.april 2005-30.september 
2005 fungerte nestleder Hanne Brunborg 
som forbundsleder i Monica Deildoks 
fødselspermisjon. I den samme perioden 
møtte 1. vara: Roger Dyrøy fast på for-
bundsstyremøtene.

1.

2.

3.
4.

5.

Det har vært avholdt 33 styremøter i pe-
rioden (13 i 2005, 11 i 2006, 8 i 2007, 
1 i 2008) og tre styreseminarer. 

Arbeidsutvalget (AU)
Arbeidsutvalget har bestått av: 
Monica Deildok, Hanne Brunborg og 
Astrid Kilvik.
Vara: Morten Haugen

Økonomiutvalget (ØU)
ØU har bestått av: AU og Randi Rønnin-
gen, Universitetsbiblioteket i Oslo
ØU har fungert som arbeidsgivers for-
handlingsutvalg i lokale lønnsforhandlin-
ger i sekretariatet.

Landsstyret
Landsstyrets sammensetning og mandat 
er gitt i vedtektenes § 8. 
Det har vært avholdt tre landsstyremøter 
i perioden.
7. november 2005: Hovedtema: Hoved-
oppgjøret 2006
20. november 2006: Hovedtema: Bibli-
otek 2014
3. desember 2007: Hovedtema: Hoved-
utfordringer for BF

Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen har i perioden bestått av:
Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik 
(leder),
Kari Lifjell, Deichmanske bibliotek
Pippi Døvle Larsen, Nasjonalt kompetan-
sesenter for aldersdemens, Vestfold
Vara: Rannei Huseby Furre, Kristiansund 
bibliotek

Valgkomiteen
Valgkomiteen har i perioden bestått 
av:
Anne Woje, Høgskolen i Bodø (leder)
Richard Madsen, Holmestrand bibliotek
Elin Linge Hermansson, Høgskolen i 
Hedmark
Vara: Monica Nævra, Drammen biblio-
tek

Yrkesetisk råd 
Yrkesetisk råd har fungert i perioden 1. 
september 2005-1. september 2006, og 
har bestått av:
Stig Elvis Furset (leder), Andrea Gaarder 
(nestleder), Liv Brynhild Aspaas, Tine 
Dahl og Stine Eklund. 

Andre utvalg:

Rådgivende tariff utvalg:
Roger Dyrøy
Margunn Haugland
Barbro Bakken
Anita Haukvik
Monica Deildok
Opprettet: 27. juni 2005, for tariff perioden 
(hovedoppgjøret 2006).

Tariff utvalg i KS-sektoren:
Opprettet: 29. januar 2007, for tariff -
perioden.
Tariff utvalget i KS sektoren består av: 
Margunn Haugland, Arnfrid Steins-
holt, Elisabet Bergstrøm, Vidar Kurset-
gjerde

Tariff utvalg i statlig sektor
Opprettet: 29. januar 2007, for tariff -
perioden.
Tariff utvalg i statlig sektor består av Kris-
tin Østerholt, Knut Alstad, Grete Gluppe, 
Mona Magnussen.

Tariff utvalg i Oslo kommune
Oppret tet 5. mars 2007, for tar if f-
perioden.
Består av: Thor Bjarne Stadshaug, Andrea 
Gaarder, Sissel Jerve, Kari Lifjell, Mette 
Rysjedal

Tariff utvalg i sektor Spekter (tidli-
gere NAVO):
Oppret tet 5. mars 2007, for tar if f-
perioden
Bestående av Thor Bjarne Stadshaug, Jan 
Frode Kjensli, Ellen Bjørnstad

Forbundsstyrets beretning for perioden 
16. april 2005 – 20. januar 2008

Sak 2 på BF-landsmøtets dagsorden
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Tariff utvalg i privat sektor
Opprettet 5. mars 2007, for tariff perioden.
Bestående av: Ellen Sofi e Enge, Karen 
Haug, Ingeborg Motzfeldt og Hanne Brun-
borg

Tariff utvalg i HSH
Opprettet 5. mars 2007, for tarif f-
perioden.
Bestående av: Knut Hverven, Monica 
Deildok

Tariff utvalgene skal fange opp aktuelle 
problemstillinger innen tariffområdet, 
komme med innspill til tariff krav i forbin-
delse med lønnsoppgjør og stimulere til 
debatt omkring lønns- og tariff spørsmål 
i BF.

Arbeidsgruppe – verving i staten
Har fungert i perioden 29. august - 5. 
desember 2005.
Bestående av: Astrid Kilvik (leder), Morten 
Haugen, Elin Linge Hermansson, Kari Elin 
Røyrane.

Arbeidsgruppa utarbeidet en handlings-
plan for verving av medlemmer fra stats-
sektoren, med konkrete forslag til kort- og 
langsiktige tiltak for å rekruttere og be-
holde statsansatte som BF-medlemmer. 

Arbeidsgruppe for nettstedet
Arbeidsgruppe nedsatt for å komme 
med forslag til videre utvikling av BFs 
nettsted. Arbeidsgruppen ble opprettet 
21. november 2006, og består av Astrid 
Kilvik, Margunn Haugland, Anja Angelskår 
Mjelde og Erling Bergan.

Sekretariatet 
Ansatte: 
100% stilling: Konsulent Eva Trønnes
100% stilling: Rådgiver Thor Bjarne 
 Stadshaug
100% stilling: Redaktør Erling Bergan 
  10% stilling: Redigerer Anja Angelskår
 Mjelde fram til 1. oktober 
 2007. 
Anja A. Mjelde sa opp sin 10% stilling 
etter eget ønske pr. 1. 10.07

Frikjøpte tillitsvalgte:
Forbundsleder Monica Deildok 
Frikjøpt i 100% stilling i hele perioden. 
Monica Deildok hadde fødselspermisjon 

i perioden 1. april 2005-30. september 
2005. 
Delvis permisjon i perioden: 30. septem-
ber 2005 – 5. mai 2006

Nestleder Hanne Brunborg
Frikjøpt i 60% stilling i perioden 16. april 
– 30.september 2005
Frikjøpt i 40% stilling 1.oktober 2005 
- 31.mars 2006
Frikjøp i 80% stilling i perioden: 1.april 
2006 – 31.desember 2007
Frikjøpt på timebasis fra og med 1. januar 
2008. Dette frikjøpet utgjør om lag 30% 
stilling.

Leder i sekretariatet:
16. april – 30. september 2005 : Hanne 
Brunborg (fungerende forbundsleder)
Fra og med 30. september 2005: Monica 
Deildok

Medlemsutvikling
2005: (1. januar) 1374
2008: (1. januar) 1605
Medlemsvekst: 231

I perioden har antallet yrkesaktive med-
lemmer i BF økt fra1118 til 1227, en øk-
ning på 109.

Lønn og tariff 

Hovedoppgjør 2006
De sentrale forhandlingene i Hovedopp-
gjøret i 2006 førte med ett unntak (NAVO, 
nå: Spekter) til brudd. Etter mekling kom 
vi i havn i alle områdene med resultater 
på om lag 4%.

Som et resultat av de sentrale forhand-
lingene har vi fått kodeendringer på 
bibliotekarstillinger i KS- sektoren og i 
statlig sektor. 

I KS-sektoren har BF fått gjennomslag 
for krav om omgjøring av 8112 Distrikts-
bibliotekar til Spesialbibliotekar og for 
krav om innføring av betegnelsen Av-
delingsbibliotekar i bruk til stillingskode 
8451. Disse kodene er i ferd med å tas i 
bruk, men det er ennå for tidlig å si hvilke 
virkninger de får for lokal stillingsstruktur 
i virksomhetene 

I statlig sektor har vi fått en kodeendring 
vi ikke ønsket, og som vi har argumentert 
mot i de sentrale justeringsforhandlin-
gene. Avdelingsbibliotekar (1178), ble 
her omgjort til 1515 Bibliotekar. Dette 
innebærer at et nivå i lønnsplanen 
90.205 Bibliotekar er gjort betydelig 
mindre synlig. Men i og med at stillingen 
fortsatt er plassert i spenn, og vesentlig 
høyere enn grunnkoden 1410 Bibliotekar, 
er 1515 Bibliotekar fortsatt å betrakte og 
å bruke som en avansementsstilling. Det 
er allikevel negativt at denne kodeend-
ringen ble foretatt. Kodeendringen har 
også funnet sted i HSH-HUK området 
ved de virksomheter som har staten som 
korresponderende område (høgskoler 
og museer)

Tariff utvalg
I forkant av de sentrale forhandlingene 
våren 2006 hadde BF et rådgivende 
tariff utvalg i arbeid som bidro til utfor-
mingen av kravene. Utvalget besto av et 
medlem fra hver av tariff områdene: KS, 
Oslo, NAVO og Stat. Forbundsleder ledet 
utvalget. Fordi alle medlemmene kom fra 
ulike tariff områder ble erfaringsoverfø-
ringsverdien stor, men mulighetene for 
dybdediskusjoner om det enkelte området 
liten. Med bakgrunn i disse erfaringene 
ble det oppnevnt tariff spesifi kke utvalg 
tidlig i 2007.

Tariff utvalgene i de enkelte tariff områdene 
har fungert som arena for tariff disku-
sjoner, og innspillspartner til styret og 
organisasjonen for øvrig, gjennom fokus 
på tariff messige problemstillinger i for 
eksempel Bibliotekaren. Utvalgene har 
også levert råd og veiledning i form av in-
formasjonsskriv til forhandlere i de enkelte 
områdene. Tariff utvalgene spiller ingen 
formell rolle i arbeidet med de sentrale 
eller lokale forhandlingene i BF, men har 
kommet med innspill til forbundsstyret 
for eksempel i forkant av kravvedtak til 
sentrale forhandlinger. 

Lokale forhandlinger
BF har i perioden oppnådd jevnt gode 
resultater både i sentrale og lokale for-
handlinger. Den lokale forhandlingska-
pasiteten i BF er god, og gjennom blant 
annet utvikling av Forhandlingskurs II og  �
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gjennomføring av Kick off  blir den jevnt 
over bedre. Lokale tillitsvalgte og fylkes-
lagenes forhandlere er fl inke til å tenke 
erfaringsoverføring gjennom at nye for-
handlere tas med inn som bisittere og 
deltar i forberedelser til krav. Allikevel 
er den lokale forhandlingskapasiteten 
et sårbart punkt i BF. Mange steder er 
mye bygget opp rundt enkeltpersoner 
med stor kapasitet og mye erfaring. 
Dersom disse forsvinner ut opplever 
vi stor sårbarhet en periode. Det er en 
utfordring for BF å jobbe med å gjøre 
denne sårbarheten mindre, gjennom 
i enda større grad å bygge forhand-
lingskompetanse hos tillitsvalgte og i 
fylkesleddene.

Spesielt har vi sett at BF har behov 
for mer lokal forhandlingskapasitet i 
statlig sektor. Ved de virksomheter der 
vi har to eller fl ere medlemmer har til-
litsvalgte forhandlet, og forberedelser 
og gjennomføring har fungert bra. Ved 
en del av virksomhetene hvor vi har ett 
medlem har de lokale forhandlingene 
fungert fordi medlemmet har forhandlet 
selv eller fått bistand fra sitt fylkeslag, 
men ved en del av virksomhetene hvor 
vi har ett eller to medlemmer har det 
vært vanskelig å fi nne lokal forhandler. 
Den samme problematikken gjelder 
også til en viss grad alenemedlem-
mer i KS-sektoren og i Helseforeta-
kene i Spekter (tidligere NAVO). En 
kompliserende faktor i dette bildet er 
naturligvis at forhandlingene klumper 
seg i tid, slik at vi faktisk får kapasi-
tetsproblemer fordi alle forhandler 
samtidig. Problemet har vært løst til 
dels ved telefonforhandlinger, dels ved 
at ansatte i sekretariatet reiser rundt og 
fører forhandlinger. 

Forberedelser til hoved-
oppgjøret 2008
Som en del av forberedelsene til Ho-
vedoppgjøret 2008 har medlemmer 
av tariffutvalgene deltatt på YS sine 
tariff konferanser i de respektive tariff -
områdene. Det er første gang BF stil-
ler med brede delegasjoner til disse 
konferansene. Erfaringene med dette er 
overveiende positive. Dette gir ekstra 
kunnskap og bakgrunn for diskusjonene 
i tariff utvalgene.

Det er sendt ut en invitasjon til fylkesla-
gene via e-post og til medlemmene via 
Bibliotekaren om å komme med innspill 
til krav til hovedoppgjøret 2008. Invita-
sjonen belyser sentrale problemstillinger 
i de to tariff områdene der vi har med-
lemmer i nær sagt alle fylkeslag, KS og 
stat, for på denne måten å gi grunnlag 
for diskusjon på fylkeslagsmøter og på 
arbeidsplasser.

Dette er eksempler på tiltak som tar sikte 
på å skape et enda bredere engasjement, 
større involvering og bedre grunnlag for 
diskusjon på temaet lønns- og tariff spørs-
mål, enn hva som tradisjonelt har vært 
tilfelle i BF. Det muliggjøres av at BFs 
tillitsvalgte har godt grep om lønns- og 
tariff politikk, og i mange tilfeller er erfarne 
forhandlere. Dette representerer således 
en ytterligere styrking av et område som 
er sterkt i BF, nemlig det jevnt over høye 
kunnskapsnivået om lønns- og tariff poli-
tikk hos medlemmer og tillitsvalgte.

Arbeidsliv, fag og 
utdanningspolitikk

Arbeidstid
Arbeidstid har vært et tema med stort 
fokus i perioden, og har vært belyst i 
artikler i Bibliotekaren og som tema på 
årsmøter. Henvendelser til sekretariatet 
om vaktordninger og arbeid i helger, 
på lørdager og søndager, viser at det 
skjer mange endringer i arbeidstid for 
medlemmene. Dette har resulter t i 
mange enkeltsaker fra tillitsvalgte eller 
enkeltmedlemmer som har hatt behov for 
bistand i forhold til å forhandle fram lokale 
særavtaler for arbeidstid på biblioteket, 
eller å få de tillegg i forhold til ubekvem 
arbeidstid som man faktisk har krav på. 
Det har gjennom dette arbeidet vist seg 
at arbeidstidsordningene i norske bibliotek 
var meget varierende og tidvis ikke basert 
på lover og avtaler.

Midlertidige stillinger
Sekretariatet har arbeidet mye med pro-
blematikken omkring midlertidige stillinger 
(engasjementer, vikariater) / fast tilsetting, 
og særlig i universitets- og høgskolesek-
toren i 2007. I tre separate saker har BF 

bistått medlemmer i UH-sektoren til fast 
ansettelse. I alle disse sakene var det 
midlertidige ansettelsesforholdet i strid 
med lov- og avtaleverk, dette var derfor 
viktige saker for BF.

Biblioteksjefer
Biblioteksjefer og dispensasjoner har 
vært et området BF har jobbet en del 
med i perioden, og dessverre ikke alltid 
med positivt resultat. Til tross for at vi har 
arbeidet målrettet for å sikre oss at det 
skulle lyses ut biblioteksjefstillinger både 
i Drammen og Tromsø, og at dispensa-
sjon ikke skulle automatisk forlenges, 
har vi måtte innse at både Drammen og 
Tromsø foretok interne ansettelser uten 
fagutdanning på varig dispensasjon fra 
ABM-utvikling. I andre saker har vi klart å 
sikre utlysninger og tilsettinger med krav 
om bibliotekfaglig kompetanse. 

Skolebibliotekarer
I perioden har ordningen med gratis 
læremidler i videregående skole blitt 
gjeninnført, noe som medfører et stort 
press på skolebibliotekarene i forhold til 
å administrere store mengder innkjøp og 
utlån av lærebøker. 

Akkurat som sist denne ordningen virket, 
i 2000-2001 har Bibliotekarforbundets 
skolebibliotekarer en noe ulik oppfatning 
om hva som er den riktige strategiske 
holdningen til det ekstra, administrative 
arbeidet som dette medfører. BF har i sin 
uttalelse om ordningen påpekt det faktum 
at administrasjon av utlånsordningen kan 
føre til at andre oppgaver av stor betyd-
ning for elevens læringssituasjon blir 
svekket. Videre har BF tatt til orde for at 
ekstraarbeid i forbindelse med ordningen 
må kompenseres. Sekretariatet har bistått 
enkeltmedlemmer med argumentasjon i 
forhold til egen skoleleder. Skolebibliote-
karene i Akershus gjennomførte høsten 
2007 særskilte forhandlinger med ar-
beidsgiver, og oppnådde lønnsmessig 
kompensasjon for ekstraarbeid i forbin-
delse med administrasjon av ordningen.

Bibliotekarer i privat sektor
BF har i perioden hatt som målsetting å 
arbeide mer målrettet mot bibliotekarer i 
privat sektor, og dette arbeidet har kom-
met i gang. Det innebærer opprettelse av 

 �
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tariff utvalg for sektoren, og arbeid i YS 
med å avklare de privatansattes medlem-
menes tariff tilknytning og avtaleforhold. Vi 
har i perioden laget et kurs for medlemmer 
i privat sektor som dessverre måtte avly-
ses på grunn av manglende påmelding.  

Studenter
I de senere årene har BF gjennom sys-
tematisk vervearbeid ved studiestart 
rekruttert godt blant studentene. Dette 
er strategisk viktige medlemmer for oss. 
Studentene er ikke yrkesaktive, men 
majoriteten av dem blir det. Det er en 
utfordring å bygge studentenes BF-iden-
titet og tilhørighet slik at de tar med seg 
BF medlemskapet inn i sitt yrkesaktive 
liv, også dersom de begynner å arbeide 
i virksomheter der BF tradisjonelt sett 
står svakt.

Oslo og Akershus fylkeslag avholder årlig 
jobbsøkerkurs for studenter ved Høgsko-
len i Oslo. Våren 2007 ble det fra ansatte 
i sekretariatet tilbudt rådgivningstjeneste 
overfor jobbsøkere i et samarbeidsarran-
gement med studentutvalget. Vi har hatt 
samarbeidsmøter med studentutvalget, 
der et av forslagene fra studentene selv 
var å etablere et konferansestipend for 
studentmedlemmer. Dette har vi gjort fra 
og med høsten 2007. I perioden er seks 
studenter tildelt slikt konferansestipend.

Bibliotekarer i statlig sektor
BF har i perioden hatt stort fokus på 
statlig sektor. Det innebærer oppfølging 
gjennom sektorstyret i YS-Stat, kurs rettet 
mot tillitsvalgte i staten, mer arbeid med 
tariff spesifi kke problemstillinger i statlig 
sektor, større oversikt over sektoren, 
bedre kommunikasjon med de tillitsvalgte 
i sektoren, og en bedre ivaretakelse av de 
enkelte statlige medlemmer. 

Til bibliotekmøtet i Trondheim i 2006 ble 
det trykket en egen BF-brosjyre rettet 
mot bibliotekarer i statlig sektor, og det 
ble avholdt et ”pub-møte” med fokus på 
staten i BF-regi. 

Yrkesetikk
På landsmøtet i 2005 ble yrkesetikk for 
bibliotekarer diskutert og yrkesetiske 
retningslinjer for bibliotekarer ble vedtatt 
og hjemlet i vedtektene, sammen med en 

paragraf om oppnevning av Yrkesetisk 
råd. I etterkant av dette tok NBF initiativ 
til en yrkesetisk prosess og forankring i 
egen organisasjon. Dermed var det en 
reell fare for at biblioteksektoren ville få 
fl ere, konkurrerende sett med yrkesetiske 
retningslinjer for bibliotekarer og biblio-
tekansatte. BF har hatt som holdning til 
yrkesetikken at det vil være en fordel å 
forankre denne bredest mulig blant yr-
kesutøverne i biblioteksektoren. Dette var 
bakgrunnen for at også representanter 
for andre fagforeninger var invitert inn 
i BFs yrkesetiske råd. BF har imidlertid 
ment at interesseorganisasjoner, slik 
som NBF, ikke naturlig hører hjemme i 
et samarbeid om yrkesetikk i og med 
at disse organiserer og representerer 
også andre enn yrkesutøverne. Dette 
standpunktet ble forelagt NBF. NBF delte 
ikke den oppfatningen. Andre fagfore-
ninger som organiserer bibliotekarer og 
bibliotekansatte delte heller ikke denne 
oppfatningen. 

Dette var bakgrunnen for at BF på nyåret 
2006 valgte å gå sammen med NBF om 
invitasjon til en bredt sammensatt ar-
beidsgruppe som skulle komme frem til en 
plattform for yrkesetisk samarbeid. Vurde-
ringene som lå til grunn fra forbundssty-
rets side var for det første at landsmøtet 
hadde vedtatt at BF i yrkesetikken skulle 
søke samarbeid med andre organisasjoner 
etter vedtektenes § 15.4. Dernest at det 
ville være strategisk vanskelig å havne 
i en situasjon der BF alene ble stående 
med en egen yrkesetikk, mens de andre 
organisasjonene samlet seg om et konkur-
rerende initiativ. 

Leder i BFs yrkesetiske råd Stig Elvis 
Furset var vår representant til samar-
beidsgruppen. 

Denne gruppen ble endelig ferdig med 
sitt arbeid høsten 2006. Og høsten 2007 
ble det som resultat av samarbeidsinitia-
tivet opprettet et yrkesetisk råd som skal 
romme representanter fra BF, NBF, NFF, 
Kulturforbundet i Delta (tidligere KFO), 
Rådet for bibliotekansatte i Fagforbundet, 
FBF i Forskerforbundet og NTL. Til dette 
yrkesetiske rådet har BF oppnevnt Stig 
Elvis Furset og Andrea Gaarder. Disse var 
leder og nestleder i det yrkesetiske rådet 

som BF opprettet etter landsmøtet i 2005, 
og som det ikke var naturlig å reoppnevne 
i og med samarbeidsalternativet som etter 
hvert utkrystalliserte seg.

Prosjektet
Prosjektet som ble initiert ved forrige 
landsmøte, er ennå ikke evaluert. For-
bundsstyret vil komme tilbake til omtale 
av prosjektet i tilleggsberetningen for 
perioden fra 20. januar 2008 og fram til 
landsmøtet. Tilleggsberetningen legges 
fram for landsmøtet.

Bibliotekpolitikk

Frivillighet
Våren 2005 ble det foreslått å la frivil-
lige inngå som en del av bemanningen 
ved biblioteket i Bærum, samtidig som 
biblioteket ble pålagt store innsparinger 
og bemanningskutt. Slike forslag er en 
hån mot bibliotekarers kompetanse og 
profesjonalitet. Det var viktig for BF at 
ansatte fortsatt skulle ivareta driften av 
biblioteket med fi lialer, og at frivillige 
kun ble involvert som et supplement. 
Liknende forslag har dukket opp i andre 
kommuner tidligere, i den kreative iver 
etter å spare kommunebudsjettene. I 
forrige landsmøteperiode gjaldt det Oslo 
kommune. Som sist måtte BF på banen 
for å bekjempe forslaget. Noe vi greide, 
gjennom iherdig lokal innsats, med støtte 
av YS og rikspressen.

Bibliotekmeldingen i Oslo
Det vakte oppsikt da byrådet i Oslo la 
fram bystyremeldingen ”Deichmanske 
bibliotek i det 21. århundrede” våren 
2005. Meldingen inneholdt gammel, inn-
snevret bibliotektenkning og møtte kraftig 
motstand fra mange hold. BF arrangerte, 
sammen med de andre fagforeningene på 
Deichman, et debattmøte på Majorstua 
fi lial. Det ble drevet et bredt lobbyarbeid 
av mange organisasjoner og enkeltperso-
ner. Resultatet ble en vesentlig forbedret 
bibliotekmelding.

Sponsing (American Corner)
Senvinter/vår 2005 tok BF tydelig stand-
punkt i saken om amerikansk sponsing 
av bibliotek, i den såkalte American  �
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 � Corner saken i Stavanger. Debatten raste 
i bibliotekmiljøet og nådde også riksdek-
kende medier, som for eksempel NRK 
– frokost TV.

BFs standpunkt i debatten var ikke et udelt 
nei til generell sponsing eller mottak av 
gaver, men et udelt nei til sponsing som 
virker styrende på deler av tjenestene som 
biblioteket tilbyr, eller når det er knyttet 
krav om gjenytelser til gavene.

Bibliotekutviklingsprosjekt 
BF støttet i 2006 og 2007 et prosjekt ved 
Høgskolen i Oslo, der masterstudenter i 
bibliotek- og informasjonsvitenskap har 
jobbet med bibliotekutvikling i et slum-
område i Nairobi. Erfaringene er formidlet 
gjennom artikler i Bibliotekaren.

Bibliotek 2014
Bibliotekutredningen Reform 2014 ble 
lagt frem høsten 2006. BF var raskt på 
banen på biblioteknorge-lista med positive 
signaler til utredningen som helhet. I et 
grundig høringssvar var det særlig kon-
solideringsspørsmålet vi problematiserte 
gjennom å påpeke at et slikt begrep måtte 
kunne tolkes som et utvidet samarbeid, 
snarere enn en sammenslåing. 

BF har en positiv holdning til hovedpunk-
tene i Reform 2014. 

BF har ikke evnet å følge opp Reform 
2014 med utspill i mediene, tydelig-
gjøring av biblioteksektorens behov og 
argumentasjon for biblioteksatsing, noe 
vi burde ha gjort.

Organisasjon

Sekretariatet
BF har i perioden inngått ny leiekontrakt i 
Lakkegata 21, og lokalene er bygget om. 
BF leier nå kontorer i 4. etasje. I 4. etasje 
har også Norsk Skolelederforbund (NSLF) 
kontorer, og BF deler fellesareal i form av 
kjøkken, spisebord, kopirom, lager, toalett 
med NSLF. I tillegg deler de to forbundene 
et middels stort møterom i 4. etasje. I 
ombyggingsperioden, høsten 2006, måtte 
sekretariatets ansatte arbeide hjemmefra i 
lange perioder. Dette var akseptabelt som 
en midlertidig løsning, men fungerte ikke 

som noen god arbeidssituasjon for de 
ansatte. Perioden ble forsøkt gjennomført 
uten at servicenivået overfor medlemmer 
og tillitsvalgte ble svekket. 
Sekretariatet har i perioden innført nytt 
mobilbasert telefonsystem som skal bedre 
tilgjengeligheten overfor medlemmer og 
tillitsvalgte.
Det konkrete arbeidet med videreutvikling 
av BFs nettsted er påbegynt i sekreta-
riatet.

Medlemssystemet
Medlemssystemet ble våren 2005 over-
ført fra lokal drift til en web-server, med 
mulighet for medlemmene til å lese og 
endre opplysninger om seg selv. Dette har 
hevet kvaliteten på alle typer informasjon 
som ligger i basen og gitt økte muligheter 
for blant annet holdbar lønnsstatistikk. 

Fylkeslagene
Fylkeslagenes arbeid og innsats er av stor 
betydning for BF, og fylkeslagene har en 
viktig rolle i BFs kjerneaktivitet: ansvar for 
lokale forhandlinger. Fylkeslagene løser 
denne oppgaven enten ved å opprette 
forhandlingsutvalg eller danne nettverk 
av lokale forhandlere. De aller fl este fyl-
keslagene gjør denne jobben godt. Noen 
fylkeslag makter det ikke, og dette fører 
til problemer for enkeltmedlemmer og 
tillitsvalgte. Aktiviteten i fylkeslagene er 
varierende. Noen sliter med aktiviteten, 
mens andre utvider aktiviteten gjennom 
å arrangere medlemsmøter om et tema, 
ofte i samarbeid med andre. 

Kurs
BF har utvidet sin kursportefølje med ett 
kurs: Forhandlingskurs II. Dette inngår 
nå som en del av det årlige kurstilbudet 
sammen med Forhandlingskurs I for 
sektorene Oslo, KS, Stat og Grunnkurs 
for tillitsvalgte

Høsten 2007 ble det forsøkt å avholde 
sektorspesifi kke forhandlingskurs I i alle 
sektorer. Til kursene i Spekter (tidligere 
NAVO) og HSH kom det ingen påmel-
dinger. 

YS
BF har i perioden styrket sin posisjon i YS 
på KS-området gjennom nestleder Hanne 
Brunborgs nestlederverv i sektorstyret i 

YS Kommune. Hun ble valgt til nestleder 
i YS-K i februar 2006. Dette gir BF større 
innfl ytelse i de sentrale forhandlingene i 
kommunesektoren. Det gir også en bedre 
posisjon som utgangspunkt for dialog med 
arbeidsgiverorganisasjonen KS for øvrig. 
Det innebærer at BF avgir ressurser til 
YS-fellesskapet ved at Hanne må sette 
seg inn i problemstillinger, delta i møter 
og arbeide med saker som ikke er kun BF-
spesifi kke. Nestledervervet i YS-K repre-
senterer samtidig økt innfl ytelse i YS. Som 
et resultat av automatikken i at leder i YS-K 
(Gunn Olander : Delta (tidligere KFO)) ble 
1.nestleder i YS, rykket Hanne Brunborg, 
i kraft av sitt nestlederverv i YS-K, opp 
som fast møtende sentralstyremedlem fra 
YS-K. BF har dermed siden oktober 2006 
vært representert i sentralstyret i YS.

IFLA 2005
BF deltok på IFLA i Oslo med felles skan-
dinavisk stand sammen med svenske 
DIK-förbundet og BF i Danmark. Det ble 
for anledningen laget en egen brosjyre 
fra de tre forbundene. Vi opplevde stor 
interesse og hadde mange gode samtaler 
med kolleger fra ulike land og verdensde-
ler under IFLA.

Skandinavisk fagforenings-
samarbeid
BF har fortsatt det gode samarbeidet med 
våre skandinaviske søsterorganisasjoner: 
svenske DIK-förbundet og danske BF. Det 
avholdes ett møte i året i dette fellesska-
pet, og arrangementet går på omgang. I 
denne perioden har vi vært i København 
i 2005, i Oslo i 2006 og i Stockholm i 
2007. Vi samarbeidet også om en poster 
session på IFLA 2006. 

Bibliotekmøtet i Trondheim 2006
BF deltok med stand og arrangerte to se-
minarer på Bibliotekmøtet i Trondheim.”Fri 
og lik tilgang til informasjon - et ansvar 
for bibliotekaren?” med formand Per-
nille Drost i BF Danmark. Og ” Utdan-
ning og arbeidsmarked i takt?” sammen 
med FBF. Det ble også arrangert et eget 
kveldstreff  for BF-medlemmer med fokus 
på statlig område. 

[ BFs LANDSMØTEDAGER 7.-8. APRIL 2008 ]



 Bibliotekaren 2/2008 | 23  

Kont ro l lkomi téen ha r  i  pe r ioden 
(15.04.2005-23.01.2008) bestått av:
Leder: Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i 
Gjøvik.
Medlemmer: Brit Døvle Larssen, Psykia-
trien i Vestfold, Kari Lifjell, Deichmanske 
bibliotek.
Varamedlem: Rannei Husby Furre, Kristi-
ansund folkebibliotek.

Kontrollkomitéen har til oppgave å 
vurdere forbundets løpende virksom-
het i forhold til vedtekter og gjeldende 
vedtak (Bibliotekarforbundets vedtekter 
§ 10.1). Videre heter det i § 10.3 at 
komitéen ”skal holdes løpende orientert 
om virksomheten i forbundet” og at alle 
”vedtektsfestede organ i forbundet plikter 
fortløpende å sende informasjon om sin 
virksomhet og referat fra sine møter til 
komitéen”. Kontrollkomitéen har ingen 
rett til å gripe inn i avgjørelsesprosesser 
i forbundet, men kan rette henvendelser 
til organ i forbundet når den fi nner det 
nødvendig (§ 10.4).

Som grunnlag for arbeidet har komitéen 
benyttet målprogram, vedtekter og bud-
sjett samt sakspapirer fra virksomheten 
i BF. Komiteen har i perioden mottatt 
sakspapirer og referater fra forbunds-
styret, enten fortløpende eller etter pur-
ring fra komitéen. Referater fra årsmøter 
i fylkeslagene er ikke mottatt. Komiteen 
kan derfor mangle enkelte relevante 
dokumenter.

Kontakten med BFs styre og sekretariat 
har vært problemfri. Komitéen har i perio-
den rettet en henvendelse til sekretariatet 
og minnet om vedtektenes bestemmelser 
om vedtaksførhet i forbundsstyret. Saken 
løste seg uten behov for ytterligere opp-
følging fra kontrollkomitéen.

Kontrollkomitéens rapport for 
landsmøteperioden 2005-2008

Komitéen har hatt to arbeidsmøter i pe-
rioden og har for øvrig kommunisert pr. 
e-post.

Det er komitéens generelle inntrykk at 
BFs organisasjon fungerer etter inten-
sjonene og at vedtekter, målprogram og 
vedtak stort sett etterleves på en god 
og hensiktsmessig måte. Inneværende 
periode er første 3-års funksjonsperiode 
og komitéen ser at overgangen fra 2-års-
perioder har gitt forbundsstyret arbeidsro 
og mulighet til å jobbe målrettet over 
lengre tid. Samtidig ser komitéen at det 
ligger enkelte organisatoriske utfordringer 
knyttet til videreutvikling av organisasjo-
nenes arbeidsformer slik at målprogram 
og dag-til-dag aktiviteten knyttes tettere 
sammen.

I det følgende vil komitéen kort kommen-
tere arbeid og resultat knyttet til målpro-
grammets hovedoverskrifter:

Lønns- og arbeidsforhold
Lønns- og arbeidsforhold generelt, og ta-
riff arbeidet spesielt, har hatt høy prioritert 
i BF i perioden. Ordningen med sektorvise 
tariff utvalg ser ut til å være en fornuftig 
arbeidsform som gjør det mulig å fokusere 
tydeligere på hvert tariff område. I tillegg til 
at sekretariatet får nødvendig avlastning, 
vil ordningen på sikt gi fl ere innenfor BF 
god kompetanse og verdifull erfaring på 
området. Den tydelige fokuseringen på 
fylkeslagenes rolle i ft. gjennomføring av 
lokale forhandlinger, ser også ut til å ha 
gitt positive resultater.

Det er kontrollkomitéens oppfatning at 
aktiviteten nok varierer noe fra fylkeslag 
til fylkeslag. Det er viktig at fylkeslagene 
og sekretariat samspiller om å gi best 
mulig støtte i forbindelse med lokale 
forhandlinger. 

BF er godt representert i YS’ sektorstyrer, 
og lønnsoppgjørene har vært preget av 

gjennomgående gode resultater for BFs 
medlemmer.

Kontrollkomitéen har hatt enkelte proble-
mer med å kunne vurdere måloppnåelse 
i forhold til det vedtatte målprogrammet, 
uten at det nødvendigvis oppleves som 
spesielt problematisk. Målprogrammet 
er retningsgivende også for BFs arbeid 
innenfor hovedorganisasjonen, men man 
kan ikke forvente at BF, som en liten or-
ganisasjon, skal ha avgjørende innfl ytelse 
på for eksempel et punkt som 1.2.8: ”Sys-
temene for lønnsdannelse skal være så 
enkle og gjennomgående som mulig”, eller 
1.3.2.4: ”Den nåværende forhandlingsmo-
dellen med sentrale lønnsforhandlinger 
og pott til lokale oppgjør beholdes.” Det 
sentrale er at BF har utnyttet muligheter 
og posisjoner så langt det lar seg gjøre for 
på den måten å påvirke resultatene i den 
retningen målprogrammet angir.

Fag- og utdanningspolitikk
BFs satsing på studentene fortsetter, 
og videreutvikles med nye initiativ som 
f.eks. konferansestipend. Dette er en god 
investering og synliggjøring av BF for 
kommende bibliotekarer. Kontrollkomitéen 
registrerer at organisasjonen forsetter å 
utvikle hensiktsmessige rekrutterings-
verktøy.

Det er viktig at BF setter fokus på fag-
lige utfordringer knyttet til utviklingen 
av bibliotekene som læringssenter og 
samlokalisering av fag- og skolebibliotek. 
BF kunne kanskje arbeidet enda mer med 
behovsanalyser av kompetansen som 
bibliotekarer trenger i morgendagens 
arbeidsmarked og kommunisert dette til 
utdanningsinstitusjonene i BDI-feltet. 

Bibliotekpolitikk
På det bibliotekpolitiske området har BF i 
denne perioden vært lite synlige. Målpro-
grammets hovedmål for bibliotekpolitikken 
i perioden var: ”Bibliotekarforbundet skal 

Sak 4 på BF-landsmøtets dagsorden
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være tydelig i den bibliotekpolitiske debat-
ten, og skal sette bibliotekfaglige saker på 
dagsorden, i tråd med organisasjonens 
mål og medlemmenes interesser.” Del-
målet for perioden var:

”BF skal:
Stimulere til debatt om fag- og biblio-
tekpolitikk
Sette bibliotekpolitiske spørsmål på 
den politiske agenda lokalt så vel som 
nasjonalt
Styrke og videreutvikle bibliotekenes 
posisjon i samfunnet, for derigjennom 
å sikre bibliotekarer gode rammebetin-
gelser for utøvelsen av sitt virke”

Kontrollkomitéen kan ikke se at målpro-
grammet helt er oppfylt i så henseende. 
BF har ikke maktet å sette noen bibliotek-
politisk dagsorden. Det er fl ere saker som 
nok har vært formelt og korrekt behandlet 
i forbundets organer, men som ikke i til-
strekkelig grad har blitt løftet fram til den 
nasjonale politiske arena. Det kunne med 
fordel ha forekommet fl ere utspill fra BFs 
side både når det gjelder Reform 2014 
og Skolebiblioteksaken for å nevne noen. 
Her har BF forspilt viktige anledninger 

�

�

�

til å markere seg i det bibliotekpolitiske 
landskapet.

Organisasjon
BF oppleves som en fl eksibel og oversikt-
lig organisasjon som klarer å snu seg raskt 
når det er behov for det. Kontrollkomitéen 
merker seg med tilfredshet at satsingen 
på opplæring fortsetter. Dette er en nød-
vendig investering for å holde alle ledd i 
tillitsvalgtapparatet i stand til å utføre sine 
verv, og for at samspillet mellom sekreta-
riat og tillitsvalgte skal fungere godt. 

Etter kontrollkomitéens mening fortjener 
BF honnør for arbeidet som nedlegges 
innenfor YS. Det krever en del ressurser, 
men det er viktig at BF tar sin del av 
ansvaret for å videreutvikle YS som ho-
vedorganisasjon.

Tidsskriftet ”Bibliotekaren” utvikler seg 
godt, ikke minst i forhold til å synliggjøre 
styremedlemmer og å trekke inn nye 
stemmer i fagfeltet. At ”Bibliotekaren” 
også hever blikket og beskriver bibliotek-
situasjonen i ulike utviklingsland, bidrar 
til et enda bredere perspektiv på det 
redaksjonelle stoff et.

BFs hjemmeside har lenge vært under 
utvikling, og kontrollkomitéen mener det 
er på tide med en snarlig forbedring. 
Nettsidene til en organisasjon for biblio-
tekarer bør være uavhengig av nettleser. 
BF må prioritere nettstedet bedre, og 
utvikle det til å bli et mer aktivt nettsted 
med fokus på informasjon og tjenester 
for medlemmer, tillitsvalgte, klubbstyrer 
og fylkeslag. 

BFs samarbeid med søsterorganisasjo-
nene i Sverige og Danmark er videreført 
i perioden. Til tross for forskjeller mellom 
de ulike landene og organisasjonene, 
ser denne kontakten ut til å  vitalisere, 
inspirere og videreutvikle BF som orga-
nisasjon. 

 �

I BFs vedtekter heter det at ”Landsmøtet 
fastsetter kontingenten til forbundet”. 
Vi hadde en bred behandling i 2001. 
Landsmøtet besluttet å beholde ordnin-
gen med at kontingenten for yrkesaktive 
skal være en nærmere angitt prosent-
andel av bruttolønn, avgrenset med 
minimumsbeløp og maksimumsbeløp. 
For ikke-yrkesaktive og studenter er 
kontingenten kronebeløp. Landsmøtet i 
2003 og 2005 videreførte disse prin-
sippene.

Kontingent for kommende 
landsmøteperiode

Sak 5 på BF-landsmøtets dagsorden
I 2001 ble kontingenten for yrkesaktive 
fastsatt til 1,32 prosent av bruttolønn, 
med kr. 2220,- som minimumsbeløp og 
kr. 3660,- som maksimumsbeløp pr år. 
For ikke-yrkesaktive ble kontingenten 
fastsatt til kr. 250,- pr år og for studenter 
kr. 100,- pr år. 

Landsmøtet i 2003 valgte kun å justere 
maksimumsbeløpet for yrkesaktive 
medlemmer opp til kr. 3840,-. Prosent-
satsen og beløpene for ikke-yrkesaktive 
og studenter ble stående. Grunnlaget 
for å kunne justere opp maksimums-
beløpet var utviklingen i medlemmenes 
lønninger. Begrunnelsen for å øke BFs 

inntekter var å styrke organisasjonen, 
spesielt ved å bli bedre i stand til å takle 
medlemmenes økte etterspørsel etter 
tjenester fra forbundet. 

Landsmøtet i 2005 vedtok også kun å 
justere maksimumsbeløpet for yrkes-
aktive medlemmer, denne gang opp til 
kr. 4320,- pr år. Prosentsats og øvrige 
kontingentsats for medlemsgrupper ble 
ikke endret.

Begrunnelsene var også denne gang 
utviklingen i medlemmenes lønninger 
sett i forhold til maksimumskontin-
gent.
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I landsmøteperioden vi har bak oss nå, 
har det nok en gang vært en merkbar 
lønnsutvikling blant BFs medlemmer. I 
januar 2008 betalte hele 49 prosent 
av medlemmene maksimumsbeløpet. 
Det vil si at nær halvparten av BFs 
medlemmer hadde en årslønn på kr. 
326.904 eller mer. Snittlønnen for 
medlemmene var pr. 1.1.2007 om lag 
kr. 340.000. 

Dette er en indikasjon på at maksi-
mumsbeløpet er for lavt. En regulering 
av beløpet bør også ta høyde for bi-
bliotekarers lønnsvekst de nærmeste 
årene. Hensikten må være å sikre en 
rimelig spredning på kontingentkurven 
gjennom hele landsmøteperioden.  Er-
faringsmessig har vi også sett at man 
gjennom landsmøteperioden gang etter 
gang kommer til samme spredning av 
medlemmene i forhold til maksimums-
kontingenten.

Det er ikke kommet indikasjoner på at 
selve prosentsatsen eller minimumsbe-

løpet må justeres nå. Heller ikke satsene 
for ikke-yrkesaktive eller for studenter er 
det behov for å gjøre noe med nå. 

For å imøtekomme disse vurderingene, 
foreslås maksimumsbeløpet justert opp 
fra kr. 360,- pr mnd (kr. 4320,- pr år), til 
400,- pr mnd (kr. 4800,- pr år). Dette vil 
innebære at alle som har en årslønn fra 
kr. 363.182,- og oppover vil betale maks. 
kontingent. I januar 2008 ville en slik 
endring redusert andel medlemmer på 
maksimumsbeløpet fra 47 til 16 prosent. 
BFs inntekter ville økt med kr 183.000 
før vi tar hensyn til eventuelle lønns- eller 
medlemsøkninger i 2008. 

Virkningsdato for kontingentendringer 
bør legges et stykke fram i tid, slik at 
sekretariatet får informert arbeidsgivere, 
som igjen trenger tid før første lønnskjø-
ring med endret kontingent.

Forbundsstyrets forslag 
til vedtak:

Bibliotekarforbundets kontingent utgjør 
1,32% av medlemmets bruttolønn.
Maksimum kontingent settes til 
kr 4.800 pr. år.
Minimum kontingent settes til 
kr 2.220 pr. år.
Ikke-yrkesaktive medlemmer: 
kr 250 pr. år.
Studenter: kr 100 pr. skoleår.

Virkningsdato er 1. oktober 2008.  

Forslag til resolusjon til landsmøtet 2008:

Yrkesetiske holdninger for 
bibliotekarer i Norge

I sitt daglige arbeid kommer biblioteka-
rer opp i mange ulike valgsituasjoner. 
De fl este må håndteres på grunnlag 
av faglig kunnskap. Men det er også 
situasjoner der yrkesetiske holdninger 
bidrar vesentlig til å kunne treff e gode 
valg. Tydelige yrkesetiske holdninger 
bidrar til at våre omgivelser opplever 
oss som forutsigbare i møtet med 
vanskelige valg. Derfor er det viktig 
at bibliotekarer tydelig viser sine yr-

kesetiske holdninger overfor kollegaer, 
arbeidsgivere og brukere. BF deltar i 
Yrkesetisk råd i samarbeid med andre 
organisasjoner.

Bibliotekarforbundet vil spesielt 
fremme følgende holdninger:

Bibliotekarer opptrer uavhengig i 
forhold til leverandører og press-
grupper. 
Bibliotekarer arbeider for ytringsfri-
het, fri informasjonstilgang og mot 
sensur av lovlig materiale.

�

�

Bibliotekarer arbeider for likeverdig 
tilgang til informasjon og kulturelle 
ytringer, uavhengig av kjønn, et-
nisk tilknytning, nasjonalitet, sosial 
status, religion, politisk tilknytning, 
seksuell orientering, funksjonsdyk-
tighet og alder.
Bibliotekarer behandler brukernes 
litteratur- og informasjonsbehov 
konfi densielt. 

�

�

Sak 7a på BF-landsmøtets dagsorden
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Målprogram 2008-2011

Sak 8 på BF-landsmøtets dagsorden

1. Lønns- og tariff politikk

Hovedmål:

Bibliotekarforbundet skal arbeide for at 
bibliotekarer får en inntekt som samsva-
rer med vår utdanning, kompetanse og 
ansvar. 

1.1  Delmål 1: Tariff politikk

1.1.1 Pensjonsrettighetene i de off entlige 
 tariff områdene skal forsvares. 
1.1.2 Den nordiske forhandlingsmodell 
 med to nivåer, sentrale og lokale 
 forhandlinger skal beholdes i alle 
 sektorer. 
1.1.3  Opparbeidede velferdsordninger i 
 tariffavtalene skal forsvares og 
 videreutvikles.

1.2  Delmål 2: Lønn

1.2.1 Lønn skal prioriteres høyere enn 
 sosiale goder. 
1.2.2 Begynnerlønnen for bibliotekarer 
 skal stå i samsvar med utdan-
 ningen. 
1.2.3 Kjønnsbaserte lønnsforskjeller skal 
 fjernes. 
1.2.4 Videreutdanning skal ha lønns-
 messige konsekvenser. 
1.2.5 BF skal arbeide for feriepenger av 
 sykepenger ut over 10 uker. 
1.2.6 Arbeidstakere skal som hovedregel 
 avlønnes i tarif fbestemt lønn. 
 Bonusordninger er  uforutsigbare 
 og skal benyttes i så liten grad 
 som mulig.
1.2.7 Ulemper i forbindelse med ube-
 kvem arbeidstid skal kompen-
 seres.
1.2.8 Den frie og selvstendige forhand-
 lingsretten må forsvares. 

1.3  Delmål 3: Det enkelte tariff område

1.3.1  Kommunalt tariff område (KS)

1.3.1.1  Bibliotekarenes stillingskoder 
  i tariff området skal avspeile en 
  naturlig stillingsstruktur.
1.3.1.2 Ansiennitet skal gi lønnsmessig 
  uttelling også etter 10 år.
1.3.1.3 Bibliotekarers lønn skal sam-
  svare med andre yrkesgrupper 
  innen KS-sektoren med lik ut-
  danning og/eller likt ansvar
1.3.1.4 Det skal være lønnsmessig 
  avstand mellom grunnkoden og 
  avansements- og lederkodene.
1.3.1.5 Relevant tilleggsutdanning skal 
  gi lønnsmessig uttelling.
 
1.3.2  Statlig tariff område

1.3.2.1 Det skal kun være en kode 
  for grunnstilling som bibliotekar 
  i staten (1410). De øvrige slet-
  tes og stillingsinnehaverne 
  overføres til 1410.
1.3.2.2 Stillingskodene på lønnsplan 
  90.205 skal ha diff erensierte 
  benevnelser 
1.3.2.3 Bibliotekarene i Staten må få 
  ut l ignet det lønnsmessige 
  etterslepet i forhold til kollegene 
  i KS-sektoren.
1.3.2.4 Den nåværende forhandlings-
  modellen med sentrale lønns-
  forhandlinger og pott til lokale 
  oppgjør beholdes.

1.3.3  Privat tariff område

1.3.3.1 Medlemmene skal som hoved-
  regel avlønnes i tariff bestemt 
  lønn. Uforutsigbare bonus-
  ordninger og resultatlønn skal 
  bare unntaksvis brukes og i så 
  liten grad som mulig.
1.3.3.2 Ved de arbeidssteder der BF har 
  medlemmer uten tariff tilknytning 
  skal BF forsvare medlemmenes 
  rett til å ivareta sine interesser 
  fullt ut.

1.3.4  Tariff område: Spekter

1.3.4.1 BF skal arbeide for å få forhand-
  lingsrett ved arbeidssteder hvor 
  vi har så få medlemmer at de 
  må ivaretas via  samarbeids-
  avtaler med andre forbund.
1.3.4.2 Ansiennitet skal gi lønnsmessig 
  uttelling også etter 10 år.
1.3.4.3 Bibliotekarenes stillingskoder 
  i tariff området ryddes opp i og 
  gjøres gjennomgående. 
1.3.4.4 Bibliotekarer i helseforetak skal 
  ha benevnelse Spesialbibliotekar 
  og fl yttes til stillingsgruppe 5 
  i lønnssystemet.
 
1.3.5  Tariff område: Oslo kommune

1.3.5.1 Bibliotekarene i Oslo kommune 
  må få utlignet det lønnsmessige 
  etterslepet i forhold til kollegene 
  i KS-sektoren. 
1.3.5.2 Det må gjenskapes tilstrekkelig 
  lønnsmessig avstand mellom 
  grunnkoden og avansements- 
  og lederkodene. 
1.3.5.3 Lønnssystemet i Oslo kommune 
  må forenkles.

2. Arbeidsforhold

Hovedmål:

Bibliotekarforbundet skal arbeide for å sikre 
bibliotekarer gode arbeidsforhold i dagens 
og morgendagens samfunn. I dette arbeidet 
må forbundet ha fokus på bibliotekarers 
evne til å hevde seg som profesjon i arbeids-
markedet, så vel som å ivareta det enkelte 
medlems rettigheter i konkrete saker.

Delmål 1: Arbeidslivsspørsmål generelt

2.1.1 Opparbeidede rettigheter som er 
 lovfestet i Arbeidsmiljøloven skal 
 forsvares og videreutvikles.
2.1.2 Normalarbeidsdagen skal forsvares. 
2.1.3 IA-avtalen skal videreføres.
2.1.4 Seniortiltakene i arbeidslivet skal 
 videreutvikles.
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2.1.5 BF skal arbeide for at det etableres 
 støtteordninger til livsopphold 
 under etter- og videreutdanning.

Delmål 2:  Om bibliotekarer spesielt

2.2.1 Bibliotekarer skal ha gode mulig-
 heter for en karriereutvikling, både 
 faglig og administrativt.
2.2.2 Bibliotekarstil l inger skal som 
 hovedregel være hele.
2.2.3 Forbundet skal aktivt søke å motvirke
 arbeidsledighet blant bibliotekarer.
2.2.4 Forbundet skal arbeide med å utvide 
 arbeidsmarkedet for bibliotekarer. 

3. Fag- og utdanningspolitikk

Hovedmål: 

Bibliotekarforbundet skal arbeide for at bi-
bliotekarer skal være konkurransedyktige 
innenfor alle former for kunnskapsorga-
nisering og formidling av informasjon og 
kultur. Standarden på utdanning og yrkes-
utøvelse skal best mulig ivareta samfun-
nets behov for bibliotekarkompetanse.

Delmål 1: Utdanning

3.1.1 Utdanningskapasiteten skal samsvare 
 med samfunnets behov for biblio-
 tekarkompetanse og spesialisering. 
3.1.2 Utdanningstilbudene innen biblio-
 tekfag skal sikre en høy faglig og 
 yrkesetisk standard. 
3.1.3 BF vil samarbeide med utdannings-
 institusjoner og andre interesse-
 organisasjoner der det er naturlig. 

Delmål 2: Studiefi nansiering

3.2.1 Studielånsrenten må være lavere 
 og stipendandelen høyere. 

Delmål 3: Utøvelse

BF skal:
3.3.1 Øke kunnskapen hos politikere og 
 arbeidsgivere om bibliotekarers 
 kompetanse, slik at faglige ressur-
 ser brukes til beste for brukerne. 
3.3.2 Arbeide for en høy faglig og etisk 
 standard på bibliotekarers yrkes-
 utøvelse, med dokumentasjon, 
 kvalitetssikring og faglig utviklings-
 arbeid som en integrert del av 

 virksomheten.
3.3.3 Arbeide for fagutdannet biblioteksjef
 i 100% stilling i alle kommuner.
3.3.4 Arbeide for fagutdannet bibliotekar 
 i alle skolebibliotek i den videre-
 gående skole.
3.3.5 Arbeide for at skolebibliotekarer 
 skal sidestilles med skolens peda-
 gogiske personale i det faglig-
 pedagogiske arbeidet. 
3.3.6 Arbeide for fl ere stillinger med krav
 om masterutdanning for bibliotekarer.
3.3.7 Arbeide for å sikre bibliotekar-
 kompetanse i grunnskolen.
3.3.8 Arbeide for å sikre bibliotekarer 
 best mulig lederkompetanse. 

Delmål 4: Utvikling

BF skal:
3.4.1 Være en aktiv part i bibliotekarers 
 kompetanseutvikling og være 
 lydhør for medlemmenes behov for 
 faglig utvikling og videre- og 
 etterutdanning. 
3.4.2 Være med og utvikle bibliotekarers 
 roller og yrkesfunksjoner slik at 
 de blir framtidsrettet og i samsvar 
 med samfunnets og brukernes 
 behov for bibliotekarkompetanse. 
3.4.3 Arbeide for å øke etterspørselen 
 etter bibliotekarers kompetanse 
 blant annet gjennom synliggjøring 
 og formidling av faglig utvikling og 
 forskningsarbeid.
3.4.4 Arbeide for at forsknings- og 
 utviklingsarbeid blir gjort kjent for 
 bibliotekarer, slik at yrkesutøvelsen 
 baseres på tilgjengelig kunnskap.
3.4.5 Stimulere til debatt om fag- og 
 utdanningsspørsmål.

4. Bibliotekpolitikk 

Hovedmål:

Bibliotekarforbundet skal være tydelig i 
den bibliotekpolitiske debatten, og skal 
sette bibliotekfaglige saker på dagsorden, 
i tråd med organisasjonens mål og med-
lemmenes interesser. 

Delmål:

BF skal: 
4.1.1 Stimulere til debatt om  bibliotek-
 politikk. 

4.1.2 Sette bibliotekpolitiske spørsmål 
 på den politiske agenda lokalt så 
 vel som nasjonalt.
4.1.3 Styrke og videreutvikle biblio-
 tekenes posisjon i samfunnet. 

5. Organisasjon 

Hovedmål: 

Bibliotekarforbundet skal utvikle orga-
nisasjonen for best mulig å kunne nå 
forbundets mål. 

Delmål 1: Rekruttering

BF skal:
5.1.1 Være den naturlige fagorganisa-
 sjonen for alle bibliotekarer.
5.1.2 Drive vervearbeid og informasjon 
 om forbundet til potensielle med-
 lemmer, og særlig overfor statssek-
 toren, privat sektor og studenter.

Delmål 2: Sekretariat

5.2.1 BFs sekretariat skal inneha den 
 nødvendige kompetanse. 
5.2.2 BF skal kunne tilby medlemmene 
 assistanse innenfor alle områder 
 som angår arbeidsforhold. 
5.2.3 BFs sekretariat skal ha moderne
 og e f fek t ive admin is t r a t ive 
 systemer.

Delmål 3: Skolering
 
5.3.1 BFs medlemmer skal gjøres i stand 
 til å ta ansvar for egen lønn. 
5.3.2 Enkeltmedlemmer i BF skal være 
 informert om sine rettigheter og 
 muligheter for lønnsutvikling. 
5.3.3 BF skal ha et kurstilbud som 
 gjør tillitsvalgte i stand til å skjøtte 
 sine verv. 
5.3.4 BF skal arbeide for at det skal 
 være nok kompetanse i det 
 enkelte fylkeslag til å håndtere 
 lokale forhandlinger for al le 
 medlemmer. 

Delmål 4: Internasjonalt samarbeid

5.4.1 BF vil videreutvikle sitt samarbeid 
 med de skandinaviske søster-
 organisasjonene.  
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Vedtektsendringer

Sak 10 på BF-landsmøtets dagsorden

Medlemskap 

Nåværende:

§ 2.1 
For å bli medlem må en ha godkjent 
bibliotekareksamen fra Høgskolen i Oslo, 
cand.mag. grad med minimum 40 vekttall 
bibliotekfag, bachelorgrad med minimum 
120 studiepoeng bibliotekfag eller tilsva-
rende utenlandsk utdanning.

Forslag til ny:

§ 2.1
For å bli medlem må en ha bachelor- 
eller mastergrad der minst 120 
studiepoeng er bibliotekfag, eller en 
tilsvarende eldre utdanning, eller en 
tilsvarende utenlandsk utdanning.

Begrunnelse:

Det er mulig å ta en mastergrad der hele 
eller deler av det nødvendige antall studie-
poeng i bibliotekfag ikke ligger i bachelor-
studiet, men i masterstudiet. Nåværende 
vedtekter åpner ikke for medlemskap med 
en slik utdanning, og det bør de absolutt 
gjøre. Paragrafen er for øvrig reformulert 
for å gjøre den enkel og tydelig.

Talerett for 
landsmøtegjester

Nåværende:

§ 7.5
Medlemmer og varamedlemmer til for-
bundsstyret har møte-, tale- og forslags-
rett på landsmøtet. Landsmøtet avgjør 
i hvilke saker inviterte gjester også har 
forslagsrett.

Forslag til ny:

§ 7.5
Medlemmer og varamedlemmer til for-
bundsstyret har møte-, tale- og forslags-
rett på landsmøtet. Landsmøtet avgjør 
i hvilke saker inviterte gjester også har 
tale- og forslagsrett.

Begrunnelse:

Endringen er ment som en logisk opp-
retting: For å ha forslagsrett burde man 
selvfølgelig også ha talerett.

Landsmøtesaker

Nåværende:

§ 7.6
Landsmøtet skal behandle følgende 
saker:
a) Forbundsstyrets beretning for lands-
 møteperioden.
b) Regnskap og revisjonsberetninger 
 siden forrige landsmøte.
c) Kontrollkomitéens rapport.
d) Kontingent for kommende landsmøte-
 periode.
e) Inndeling i fylkeslag for kommende
 landsmøteperiode.
f) Yrkesetiske normer
g) Innkomne saker.
h) Målprogram.
i) Budsjett.
j) Endringer i vedtektene.
k) Valg:
 Leder i forbundet.
 Nestleder i forbundet.
 5 medlemmer til forbundsstyret.
 5 varamedlemmer (i nummerert 
 rekkefølge) til forbundsstyret.
 Leder og 2 medlemmer til 
 valgkomité.
 1 varamedlem til valgkomité.
 Leder og 2 medlemmer til kontroll-
 komité.
 1 varamedlem til kontrollkomité.

Forslag til ny:

§ 7.6
Landsmøtet skal behandle følgende 
saker:
a) Forbundsstyrets beretning for lands-
 møteperioden.
b) Regnskap og revisjonsberetninger 
 siden forrige landsmøte.
c) Kontrollkomitéens rapport.
d) Kontingent for kommende landsmøte-
 periode.
e) Innkomne saker.
f) Målprogram.
g) Budsjett.
h) Endringer i vedtektene.
i) Valg:
 Leder i forbundet.
 Nestleder i forbundet.
 5 medlemmer til forbundsstyret.
 5 varamedlemmer (i nummerert 
 rekkefølge) til forbundsstyret.
 Leder og 2 medlemmer til 
 valgkomité.
 1 varamedlem til valgkomité.
 Leder og 2 medlemmer til kontroll-
 komité.
 1 varamedlem til kontrollkomité.

Begrunnelse:

Her er de to punktene e) og f) fjernet, 
og de etterfølgende punktene har ryk-
ket opp i bokstavrekkefølgen. Punkt 
”e) Inndeling i fylkeslag for kommende 
landsmøteperiode” er fjernet for å sørge 
for at listen er logisk konsistent: her er 
kun listet saker som må opp på hvert 
landsmøte. Spørsmålet om inndeling 
i fylkeslag skal bare behandles på et 
landsmøte hvis det er forslag om end-
ringer. Punkt ”f) Yrkesetiske normer” er 
fjernet fordi BF nå inngår i et yrkesetisk 
samarbeid med andre organisasjoner, 
både når det gjelder yrkesetiske nor-
mer og yrkesetisk råd. Se for øvrig 
forbundsstyrets forslag til resolusjon 
om yrkesetikken.

[ BFs LANDSMØTEDAGER 7.-8. APRIL 2008 ]



 Bibliotekaren 2/2008 | 29  

Valg i fylkeslagene

Nåværende:

§ 12.6
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a) Årsberetning.
b) Budsjett og aktivitetsplan.
c) Regnskap og revisjonsberetninger.
d) Innkomne saker.
e) Valg:
 Leder av fylkeslaget (velges for 2 år) 
 2 medlemmer til fylkeslagets styre, 
 hvorav en er vararepresentant til 
 lands-styret (velges for 2 år) 
 (Leder og styremedlem velges i 
 alternerende år med de to øvrige 
 styremedlemmene)
 2 varamedlemmer til fylkeslagets 
 styre (velges for 1 år) 
 2 medlemmer til valgkomité 
 (velges for 1 år, foreslås av styret) 
 1 varamedlem til valgkomité 
 (velges for 1 år, foreslås av styret)
 Revisor (velges for 1 år) 
 Delegater og varadelegater til lands-
 møtet (velges i år med ordinært 
 landsmøte, foreslås av styret)

Forslag til ny:

§ 12.6
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a) Årsberetning.
b) Budsjett og aktivitetsplan
c) Regnskap og revisjonsberetninger.
d) Innkomne saker.

e) Valg:
 Leder av fylkeslaget 
 2 medlemmer til fylkeslagets styre, 
 hvorav en er vararepresentant til 
 landsstyret
 2 varamedlemmer til fylkeslagets styre 
 2 medlemmer til valgkomité 
 1 varamedlem til valgkomité 
 Revisor 
 Delegater og varadelegater til lands-
 møtet (velges i år med ordinært 
 landsmøte, foreslås av styret)
 Valg til det enkelte verv kan 
 gjøres for ett eller to år, og må 
 fremgå av protokollen.

Begrunnelse:

Det er ulike behov for valgperioder i 
ulike fylkeslag, og fra ett år til et annet. 
Behovene kan også være avhengig av 
preferanser til personer som står på valg. 
Det er en klar erfaring at den virkeligheten 
som tvinger seg fram på denne måten, 
vanskelig kan vedtektsfestes på annen 
måte enn det som er foreslått her. 

Yrkesetikk

Nåværende:

§ 15 YRKESETIKK
15.1
Yrkesetiske normer vedtas av landsmøtet 
og gjøres gjeldende for Bibliotekarforbun-
dets medlemmer.

15.2
For å fremme en høy etisk standard i utøvelse 
av yrket, oppretter Bibliotekarforbundet et Yr-
kesetisk råd. Rådets leder, nestleder og øvrige 
medlemmer oppnevnes av forbundsstyret, 
ordinært for en periode på 2 år. Medlemskap 
i Bibliotekarforbundet er ingen betingelse for 
å sitte i Yrkesetisk råd.
15.3
Yrkesetisk råd skal gjennomgå aktuelle yrkes-
etiske problemstillinger, stimulere til debatt og 
vurdere gjeldende yrkesetiske normer. Rådet 
skal ikke sanksjonere i enkeltsaker. Ved avslut-
ningen av perioden de er oppnevnt for, skal 
rådet levere en rapport til forbundsstyret om 
sitt arbeid, der de redegjør for utvikling innen 
yrkesetikk og foreslår eventuelle endringer i 
de yrkesetiske normene.
15.4
I arbeidet med yrkesetikken søker Bibliote-
karforbundet samarbeid med andre orga-
nisasjoner for bibliotekarer. Forbundsstyret 
kan invitere slike organisasjoner til å levere 
forslag til landsmøtebehandlingen av yrkes-
etiske normer og til å nominere medlemmer 
til Yrkesetisk råd.

Forslag til ny:  Fjernes helt.

Begrunnelse:

Alle paragrafene om yrkesetikk foreslås helt 
fjernet, fordi BF nå inngår i et yrkesetisk 
samarbeid med andre organisasjoner, 
både når det gjelder yrkesetiske normer og 
yrkesetisk råd. Se for øvrig forbundsstyrets 
forslag til resolusjon om yrkesetikken. 

[ BFs LANDSMØTEDAGER 7.-8. APRIL 2008 ]

Sakspapir til BF-landsmøtet 2008 legges fort-
løpende ut på BFs nettsted www.bibforb.no. 
Regnskap og budsjett trykkes dessuten i mars-
nummeret av Bibliotekaren. Landsmøtedelegater 
vil få et eget hefte med alle landsmøtesakene 
samlet, når de kommer på landsmøtet 8. april.
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Studiepoengene og deres innhold 
Hvor lang bør en bibliotekarutdanning være? 
Og hva bør den inneholde? 
Er vi villige til å endre utdanninga i tråd med 
at samfunnet rundt oss endrer seg?

Tekst & foto: Erling Bergan

Det er store samfunnsmessige endrings-
prosesser som foregår rundt oss for tida. 
Vi ser at de fl este slår kraftig inn i biblio-
tekene og andre steder der bibliotekarer 
jobber. 

Selv om deler av omverden ser på bibli-
otek som en noe stillestående og tilbake-
skuende institusjon, erfarer vi som er ”på 
innsida” noe annet. Det er riktignok mye 
av formålet med bibliotektjenestene som 
står fast. Det er også mye av tenkningen 
bak organisering av kunnskap som står 
seg godt i nye tider. Men verktøyene vi rår 
over endres drastisk. Det samme gjelder 
medieformene. For ikke å snakke om bru-
kernes endrete behov og forventninger, 
samarbeidsrelasjoner vi inngår i, kom-
munikasjonskanaler vi bruker og dessuten 
hvilken konkurranse vi står overfor.  

Mer konkurranse
- De store samfunnstrendene slår inn, 

og bibliotekene endrer seg. Behovet for 
kompetanse øker, og behovet for mer vari-
ert kompetanse øker, sier BF-leder Monica 
Deildok. Hun ser en tendens til at bibliotek 
endrer personalmessig struktur. 

- En ganske likeartet gruppe fagutdan-
nete bibliotekarer har tidligere vært et 
selvfølgelig tyngdepunkt i staben ved de 
fl este bibliotek. Nå ser vi at stadig fl ere 
bibliotekarstillinger åpner for ulike former 
for blandingskompetanse og spisskom-
petanse. Bibliotekarer kan inneha den 
etterspurte kompetansen, men det kan 
også folk med andre utdanninger, sier 
forbundslederen, som gjerne inviterer til 
en debatt om hvordan bibliotekarer skal 
takle at de nå i større grad konkurrerer om 

stillingene også på ”hjemmebane”. 
- Samtidig ser vi at bibliotekarer har 

oppnådd større konkurransekraft på 
”bortebane”. Vi ser stadig gode eksempler 
på at bibliotekarer bruker sin kompetanse 
som web-redaktører, i research-avdelin-
ger i mediebedrifter, i utviklingsarbeid 
for nettbaserte søketjenester, osv. På 
disse feltene fi nnes det knapt en eneste 
stilling som er øremerket fagutdannede 
bibliotekarer. Men vår kompetanse, gjerne 
i kombinasjon med annen utdanning og 
erfaring, kan passe inn i mange personal-
grupper, sier hun. 

Det interessante med denne utviklin-
gen, er at utdanningsinstitusjonene til en 
viss grad ser ut til å tilpasse seg det nye 
arbeidsmarkedet. Bologna-prosessen og 
kvalitetsreformen i høyere utdanning har 
bidratt til å gjøre det mulig med utdan-
ningsløp som passer bedre med de nye 
utfordringene. Dessuten har norske høg-
skoler og universitet utviklet studier som 
bidrar i samme retning. 

- I lys av disse utviklingstrekkene må vi 
få en debatt, og kanskje også en revur-
dering, både av bibliotekarutdanningens 
lengde og av dens innhold, sier Bibliote-
karforbundets leder.  

Mastergrad
Monica Deildok mener det er all mulig 

grunn til å be bibliotekarer med bachelor-
grad om å vurdere mulighetene for å gå 
videre og ta mastergrad. Hun registrerer 
at arbeidsmarkedet består av stadig fl ere 
mennesker med mastergrad i ulike fag, 
og at dette er mennesker som i økende 
grad deltar i konkurransen om jobber i 
bibliotek, og selvsagt også på arbeidsmar-
kedet ellers. Selv om BF tar det som en 

selvfølge at også bachelorgrad er gangbar 
mynt i lang tid framover, mener hun det 
er all mulig grunn for yrkesgruppa som 
helhet å se skrifta på veggen.

- Lærerutdanningen er allerede ett år 
lenger enn bibliotekarutdanninga. Og nå 
diskuteres mulighetene for å gjøre den 
femårig, altså på masternivå, påpeker 
hun..

Andel bibliotekfag
Men også innholdet i utdanningen for-

tjener en debatt, i følge BF-lederen.
- I dag er det likeartede krav som 

stilles til bachelorgrad i bibliotek- og 
informasjonsvitenskap ved Høgskolen i 
Oslo, til biblioteksjefstillinger etter lov om 
folkebibliotek og til medlemskap i Biblio-
tekarforbundet. Alle tre sier at av de tre 
årene i bachelorstudiet, skal to være innen 
bibliotekfag. Men er disse tre instansene 
i tråd med arbeidsmarkedets behov, når 
de vurderer hva som skal regnes som 
bibliotekfag, spør Deildok.

Forbundslederen kan fortelle at spørs-
målet om å endre medlemskravet i BF, slik 
at bachelorgraden kunne inneholde mer av 
andre fag og mindre av bibliotekfag, har 
vært oppe til diskusjon i forbundsstyret. 
De vurderte om dette skulle foreslås som 
vedtektsendring for vårens landsmøte, 
men det ble avvist nå. Motargumentene 
gjaldt både frykten for å utvanne faget, 
problemene som kan oppstå med ulike 
bibliotekar-defi nisjoner blant de tre nevnte 
aktørene, og ønsket om å sørge for en 
grundig debatt i miljøet før slike store 
endringer blir foreslått vedtatt.

Bred debatt
- Jeg ønsker derfor å få i gang en 

[ FAG OG UTDANNING ]
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Rom for opplevelse

www.bseurobib.no
NYHET!
BS Eurobib presenterer Bobles.
Møbler for barn med ergonomi og 
design for gode leseopplevelser

Nyhets- og tilbudsavis kommer 14. Februar

prosess, med bred debatt i miljøet og 
samarbeid med de andre aktørene som 
bidrar sterkt med bibliotekar-defi nisjoner 
i Norge. Når stortingsmeldinga om bibli-
otek kommer til våren, vil vi kanskje se 
hvilken vei vinden blåser når det gjelder 
endring i lov og forskrifter for personale 
i folkebibliotek. Det kan være klokt å ta 
dette inn i vurderingene våre etter hvert. 
Dessuten er det små og store elementer 
i ulike bibliotekfaglige utdanninger som 
er eller har vært tilbudt ved andre nor-
ske læresteder enn Høgskolen i Oslo. Vi 
må se det store bildet, ikke bare snakke 
som om alt dreier seg om utdanning av 
kommunale biblioteksjefer, eller som 
om alt dreier seg om utdanninga ved 
Høgskolen i Oslo, sier Deildok. 

I dag tildeler Høgskolen i Oslo 
bachelor- og mastergrad i bibliotek- og 
informasjonsvitenskap. De er de eneste 
i landet som gjør det. Universitetet i 
Tromsø tildeler bachelor- og mastergrad 
i dokumentasjonsvitenskap, og de står 
fritt til å gjøre den utdanninga mer eller 
mindre bibliotekrelevant. Dessuten har 
Bologna-prosessen ført til at høyere 

læresteder åpner for mange nye fag-
kombinasjoner. Bibliotekarstudenter ved 
Høgskolen i Oslo kan for eksempel slutte 
etter både ett og to år ved bachelor-
studiet, og ta med seg henholdsvis 
60 eller 120 studiepoeng til en annen 
bachelorgrad.

HiO kan velge
Det er Høgskolen i Oslo som selv 

kan velge hvor stor andel av de 180 
studiepoengene (3 studieår) i bachelor 
i bibliotek- og informasjonsfag, som må 
være bibliotekfag. De har ikke lov til å 
gå under 60 studiepoeng, når de lager 
fagspesifi kke bachelorgrader. Selv om 
de kunne ha valgt både 60 og 90, har 
de altså valgt 120 studiepoeng. 

- Men er nå den grensa en selvfølge? 
Vi ønsker en dialog med høgskolen og 
andre aktører om mengden bibliotekfag 
i graden, og om tyngdepunktet av disse 
fagene bør legges på bachelor- eller 
masternivå. For man kan godt se for seg 
en forskyvning her, sier BF-lederen, som 
også ser behovet for å drøfte hva som 
skal regnes inn i begrepet bibliotekfag.

Dok.vit. som eksempel
Utdanningen ved Universitetet i Tromsø er 

en god illustrasjon på disse problemstillin-
gene. Årsstudium i bibliotekkunnskap går nå 
sin siste runde, mens bachelorgrad og mas-
tergrad i dokumentasjonsvitenskap fortsetter. 
Innholdet i gradene endres, og spørsmålet om 
hvor stor andel bibliotekfag som er i utdan-
ningene der, kan være vanskelig å besvare. 
At dok.vit.-utdanningen i Tromsø kvalifi serer til 
medlemskap i BF, oppfattes som uproblema-
tisk. Men kanskje det ikke er så uproblematisk 
likevel, og at det er en av grunnene til at BF 
nå inviterer til bred debatt? 

- Utdanningene på mange felt reorienterer 
seg og justerer innholdet. Da må ikke fagfo-
reningene være konservative og si at bare 
gammel utdanning gjør deg verdig til medlem-
skap. Spesielt på feltet som bibliotekarene 
opererer på, må BF unngå å bli forbundet av 
de siste dagers hellige, sier Deildok. Hun vil 
gjerne høre fl ere synspunkter på om vi bør 
fl ytte defi nisjonsmakten for hvem en biblio-
tekar er, noen hakk vekk fra BFs vedtekter 
og over på den enkelte bibliotekar selv. Så 
lenge utdanningsnivået er på bachelor- eller 
masternivå. 

[ FAG OG UTDANNING ]
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Tekst:  Rådgiver Stian Sigurdsen, 
         Likestillings- og diskriminerings-
         ombudet

”Direkte og indirekte diskriminering på 
grunn av (…) alder er forbudt.!” Sitatet er 
hentet fra arbeidsmiljøloven § 13-1 første 
ledd og angir hovedregelen om forbud 
mot aldersdiskriminering i arbeidslivet. 
Likestillings- og diskrimineringsombudets 
erfaring er at direkte diskriminering er 
den vanligste formen for diskriminering av 
eldre arbeidstakere. Denne redegjørelsen 
er derfor begrenset til dette. Direkte dis-
kriminering er ikke defi nert i arbeidsmil-
jøloven, men omtales gjerne som usaklig 
forskjellsbehandling. Som en motsats til 
dette vil saklig forskjellsbehandling på 
grunn av alder ikke rammes av diskrimi-
neringsforbudet.

Av arbeidsmiljøloven § 13-2 fremgår 
det at forbudet mot aldersdiskriminering 
”gjelder alle sider ved arbeidsforholdet”. 
Dette innebærer at du har vern mot 
aldersdiskriminering fra du blir ansatt til 
arbeidsforholdet opphører, blant annet i 
forhold til omplassering, forfremmelse, 
opplæring og annen kompetanseutvik-
ling, samt lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg 
er det slik at diskrimineringsforbudet 
også gjelder i rekrutteringsprosessen, 
med andre før det overhodet er etablert 
et arbeidsforhold, for eksempel ved 
utlysning av stilling og ved utvelgelse 
til intervju.

Delt bevisbyrde
Normalt er det den som mener seg 

utsatt for en urettmessig handling, som 
må bevise at dette er tilfelle. I diskrimine-
ringstilfellene er imidlertid bevisbyrden 
delt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. 
Klarer arbeidstakeren å vise til omsten-
digheter som gir grunn til å tro at det 
har forekommet diskriminering, er det 

Forbud mot aldersdiskriminering 
i arbeidslivet
Når kommer arbeidsmiljølovens forbud mot aldersdis-
kriminering til anvendelse? I denne artikkelen gjen-
nomgår rådgiver Stian Sigurdsen hos Likestillings- og 
diskrimineringsombudet noen aktuelle avgjørelser.

arbeidsgiveren som må sannsynliggjøre 
at slik diskriminering ikke har skjedd. Hva 
som menes med en «omstendighet» kan il-
lustreres med følgende eksempel: Dersom 
arbeidsgiver tilbyr etterutdanningskurs 
til alle sine ansatte, unntatt den eneste 
ansatte over 60 år, vil det foreligge en 
omstendighet som gir grunn til å tro at 
det her har skjedd et brudd mot forbudet 
mot aldersdiskriminering

Likestillings- og diskrimineringsom-
budet har vurdert en rekke saker som 
gjelder alderskrav i stillingsannonser. I 
sak 06/295 ble voksne damer i alderen 
30-50 år oppfordret til å søke stilling i et 
renseri. Ombudet uttalte at en stilling i 
et renseri ikke innebar arbeidsoppgaver 
som søkere under 30 eller over 50 år 
ikke kunne utføre. Ombudet konkluderte 
derfor med at alderskravet var usaklig og 
dermed i strid med forbudet mot alders-
diskriminering.

Smutthull
Selv om forbudet mot aldersdiskrimine-

ring i utgangspunktet kommer til anven-
delse ved utlysning av stilling, er det ett 
smutthull i loven Dersom man benytter et 
rekrutteringsbyrå i ansettelsesprosessen 
vil ikke dette regnes som arbeidsgiver i 
lovens forstand. Rekrutteringsbyrået vil 
derfor heller ikke være bundet av arbeids-
miljølovens diskrimineringsforbud.

Som nevnt ovenfor, gjelder diskrimi-
neringsforbudet også når arbeidsgiver 
velger ut søkere til intervju. I ombudets 
sak 05/1448 ble en 61 år gammel søker 
til en undervisningsstilling ikke innkalt til 
intervju til tross for at han var kvalifi sert 
for stillingen. Ombudet uttalte at det var 
grunn til å tro at årsaken til dette var 
vedkommendes alder, og at arbeidsgiver 
derfor måtte sannsynliggjøre at det var 
andre årsaker. Arbeidsgiver klarte ikke å 
sannsynliggjøre dette og ombudet kon-

kluderte derfor med at det var brudd på 
diskrimineringsforbudet.

Forbigåelse
Ombudets sak 07/1539 gjaldt selve 

ansettelsen. En 59 år gammel søker ble 
forbigått ved ansettelse i en rådgiverstilling. 
Av hensyn til alderssammensetningen blant 
rådgiverne fravek skolen kvalifi kasjonskrav 
for stillingen, og en yngre søker på 39 år ble 
ansatt. Spørsmålet var om det var saklig å 
vektlegge alderssammensetning ved anset-
telse. Generelt uttaler ombudet at loven og 
dens forarbeider åpner for dette, men at det 
stilles strenge krav til arbeidsgivers begrun-
nelse for at hensynet til alderssammenset-
ning skal være saklig. I denne saken kom 
ombudet til at arbeidsgivers begrunnelse 
ikke var god nok, og at ansettelsen var i 
strid med diskrimineringsforbudet.

Når arbeidsforholdet er etablert gjennom 
ansettelsen, gjelder diskrimineringsforbu-
det også i forhold til for eksempel lønns- og 
arbeidsvilkår. I sak 06/1798 var spørsmålet 
om seniorpolitiske tiltak for ansatte mellom 
62-64 år var diskriminerende for ansatte 
som var fylt 65 år. For ansatte mellom 62-
64 år tilbød Ålesund kommune lønnstillegg 
og/eller ekstra fridager for å motvirke at 
disse tok ut AFP. I saklighetsvurderingen 
tok ombudet hensyn til at avgangen fra 
arbeidslivet er størst i gruppen mellom 
62-64 år, og at de økonomiske innsparin-
gene ved å tilby seniorpolitiske tiltak for 
denne gruppen var størst. På den annen 
side mente ombudet at ordningen innebar 
vesentlig dårligere arbeidsvilkår for ansatte 
som var fylt 65 år. I tillegg vektla ombudet 
at ansatte som var gått inn i ordningen, ville 
opprettholde rettighetene også etter fylte 
65 år. Ombudet konkluderte på bakgrunn 
av dette med at ordningen var i strid med 
forbudet mot aldersdiskriminering.

Dersom du har spørsmål om hvordan re-
gelverket er å forstå, kan du ta kontakt med 
Likestillings- og diskrimineringsombudet for 
veiledning. Hvis du mener å være utsatt 
for diskriminering, kan du be Ombudet 
vurdere saken. Ombudet vil da foreta en 
objektiv vurdering av om det har skjedd 
diskriminering eller ikke. 

[ ARBEID OG ALDER ]
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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

Svein Bendik med bok
Biblioteksjefen i Rygge, Svein Bendik Hansen, skriver nå på en 
bok med historier fra bibliotekarenes hverdag. Planen er å gi ut 
boka via Biblioteksentralen i august. Det humoristiske ved biblio-
tekhverdagen står i sentrum. Her blir det kjærlighetserklæringer til 
biblioteket, tankevekkende tilbakemeldinger fra lånere, meldinger 
om ting bibliotekarene ikke klarer og andre historier vi kan kjenne 
oss igjen i. Boka skal være på 80 sider, trykkes i tusen eksemplarer 
og prissettes trolig til litt under et par hundrelapper. 

Hanne i Nationen
Avisa Nationen hadde 21. januar et stort tosiders oppslag med 
tittelen ”Store skilnader i biblioteksatsinga”. Utgangspunktet var sta-
tistikk over bevilgete bibliotekkroner pr innbygger. ”Nokre kommunar 
brukar opp mot 15 gonger fl eire bibliotekkroner per innbyggar enn 
andre”, skriver avisa, som lar førsteamanuensis Svanhild Aabø for-
klare forskjellene mellom kommunene, og mellom Norge de andre 
nordiske land. I et annet kommentarintervju i samme oppslaget, 
lar avisa BFs nestleder Hanne Brunborg fortelle at ”Lite folk er det 
største problemet”. Hun sier blant annet: ”Vi utfordrar kommunane 
til å sjå biblioteksjefstillinga i samanheng med andre oppgåver i 
kommunen, for eksempel oppbygging av nettsider, administrasjon 
av servicetorg eller til kulturadministrasjon. Vi har ei utdanning som 
kan nyttast til mykje”, sier BFs nestleder til Nationen. 
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Torsdag 6. mars 2008 
16.15 - 17.45

Nye stemmer 

Bibliotekarforbundet vil gi 
ordet til nye stemmer blant 
bibliotekarene, til de som 
kommer med andre inn-
fallsvinkler og ser nye mu-
ligheter.

Innledere: 

Åsta Louise Myr, bibliotekar 
ved Høgskolen i Bergen, 
skal snakke om hva slags 
utvikling vi burde ønske oss 
i UH-sektoren.

Ellen Berg Larsen, barne- 
og ungdomsbibliotekar ved 
Tromsø bibliotek og byarkiv, 
vil ta utgangspunkt i mang-
foldsåret og fokusere på 
formidling. 

Kim Tallerås, prosjektsekre-
tær i Biblioteklaboratoriet, 
har nylig avlevert master-
oppgave om alternativ ar-
gumentasjon i forhold til 
digital tilgjengeliggjøring 
(diskursanalyse av Fri pro-
gramvare- og Åpen kilde-
kode-bevegelsene samt 
Creative Commons). Han 
vil snakke om bibliotekenes 
tilstedeværelse på nettet, 
og da spesielt i forhold til 
programvare og ulike former 
for tilgjengelighet.

Fredag 7. mars 2008
14.00 - 16.00

Bibliotekarenes
rolle i det nye 
tellekantregimet 

Hva skjer med bibliotekare-
nes rolle i UH-sektoren når 
de får deltagelse og ansvar 
i forhold til kontroll og re-
gistrering av forskning ved 
sine moderinstitusjoner? Vil 
dette endre vår troverdighet 
som frie, uavhengige til-
retteleggere av informasjon 
til våre brukere? 

Innledere:

Sigbjørn Hernes, hovedbi-
bliotekar, Høgskolen i Lil-
lehammer 

Førs tekonsulent  Anne 
Asersson, Forskningsav-
delingen ved Universitetet 
i Bergen 

Fredrik Kavli, Universitetsbi-
bliotekar, ansvarlig for fors-
kningsdokumentasjon ved 
Norges Handelshøgskole

Kirsten Kårdal, Prosjekt-
leder, ansvarlig for fors-
kningsdokumentasjon ved 
Høgskolen i Bergen

Seminaret arrangeres av 
Forskerforbundets bibli-
otek-forening (FBF) og Bi-
bliotekarforbundet (BF) i 
fellesskap.

Bibliotekarforbundets arrangement 
under årets bibliotekmøte i Bergen

Lørdag 8. mars 2008
09.00 - 10.30

Andre stemmer 
(Diff erent Voices)

I norsk bibliotekmiljø orien-
terer vi oss ofte mot resten 
av Norden og noen andre 
vestlige land. I dette arran-
gementet vil vi legge opp 
til et møte med kolleger fra 
land vi vanligvis ikke hører 
så mye om i den norske 
bibliotekhverdagen

Innledere:

Besim Kokollari, fra Kosovo. 
Leder for universitetsbiblio-
teksenteret i The National 
and University Library i 
Prishtinë i Kosovo. Tidligere 
leder for Kosova Librari-
ans Association (2005 
– 2007). 

Liliana Maria Melgar Es-
trada, fra Colombia. Student 
ved International Master in 
Digital Library Learning 
(DILL). Bakgrunn som re-
feransebibliotekar i folke-
bibliotek og spesialbibliotek 
innen fi lm. 

[ FAG OG POLITIKK ]
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Grethe Simonsen døde 7. januar 
2008, nær 65 år gammel, 3.5 år 
etter konstatert kref tsjukdom. I 
hele denne perioden hadde hun et 
både optimistisk og nøkternt syn på 
framtida. Hun var svært tapper og 
klaga aldri. 

Grethe vokste opp i Molde og 
utdanna seg til bibliotekar. De aller 
fl este åra arbeidet hun som biblio-
tekar i  Ås og Bærum kommuner. 
Hun ble på Østlandet helt til 1996, 
da hun bosatte seg i Molde og tok 
til som biblioteksjef på Vestnes 
folkebibliotek. Hun ga ofte uttrykk 
for at det var et godt valg å komme 
tilbake til Romsdal. Her bor også 
hennes familie.

Grethe var gjennom hele si yr-
keskarriere svært opptatt av bi-
bliotekfaglige spørsmål og hadde 
ambisjoner på vegne av bibliotekve-
senet. Hun var opptatt av å støtte 
bibliotekkollegaer som sådan og 
drøfte viktige tema om bibliotekets 
rolle og framtid og var ikke interes-
sert i markeringer på egne vegne. 
Fra 1976 – 79 var Grethe leder i 
den gang Norske Bibliotekansat-
tes Landsforbund. Helt til det siste 
var hun brukt som lønnsforhandler 
for yrkesgruppa si.  Denne jobben 
utførte hun på en måte som ga 
henne stor respekt på begge sider 
av forhandlingsbordet. Grethe var en 
sterk og solid arbeidstaker som aldri 
slutta å kjempe for gode bibliotek! 

Minneord Grethe Simonsen

Derimot ropte hun ikke opp i tide og 
utide; hadde stor respekt også for 
arbeidsgivers synspunkt og hadde 
et proft ønske om at hennes ledelse 
skulle lykkes i jobben.

Fra 2000 arbeidet hun som bi-
blioteksjef i Aukra kommune.  Dette 
var gode arbeidsår for Grethe.  Ikke 
bare trivdes hun med arbeidsopp-
gavene, men følte at hun både som 
yrkesperson og privatperson ble 
svært godt ivaretatt av gode kol-
legaer. Så hadde hun da også fl ere 
ganger i måneden kontakt med 
disse gjennom hele sjukdomsperio-
den: telefoner, besøk på biblioteket 
der noe ekstra godt ble servert til 
formiddagskaff en, kosekvelder og 
dagsutfl ukter. Så seint som høsten 
2007 var hun vikar over en kort pe-
riode, for at personalkabalen skulle 

kunne gå opp. Grethe hadde et sterkt 
ønske om at lokalsamlinga på Aukra 
folkebibliotek skulle analyseres og 
registreres. Dette fi kk hun gjort en 
god del med de siste 2-3 åra. Hun 
deltok også på kurs og samlinger og 
leverte inn artikler til medlemsbladet 
”Bibliotekaren”. Grethe var hvert år 
tidlig ute og etterlyste bibliotekrela-
terte programinnslag på Bjørnson-
festivalen.  Da Rauma folkebibliotek 
i høst innvia sine nye biblioteklokaler, 
var det naturlig for Grethe å dra på 
besøk for både å se og møte kol-
legaene der.

Som privatperson var Grethe ei 
bestemt dame med kjappe, innsikts-
fulle replikker, med humor og herlig 
latter på lur.  Hun var menneske-
lig og varmhjerta og med en godt 
utvikla solidaritetsfølelse med de 
som trengte det – enten det dreide 
seg om mennesker i hverdagsliv 
eller storpolitikk. Grethe likte godt å 
reise; hadde bibliotekvenner i både 
inn- og utland. I Molde bor søstera 
Anne-Karin og broren Arne med 
sine familier.  Hun gleda seg til hver 
gang hun fi kk møte noen av de 5 
tantebarna.

Bibliotekmiljøet i Møre og Romsdal 
lyser fred over Grethe Simonsens 
minne.

Evy Sisilie Bergum

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. Forbundsstyret skal ha kortfattet rapport om hvilket utbytte man hadde 
av deltakelsen. 

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

BF-stipend til studentmedlemmer
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Folldal kommune
2580 Folldal
Tlf 62491000 postmottak@folldal.kommune.no

Folldal kommune har 2 ledige stillinger:
BIBLIOTEKSJEF – 100% fast stilling
KULTURKONSULENT – 100% fast stilling
Søknadsfrist 10.02.08.
For fullstendig utlysningstekst, se kommunens websider:
www.folldal.kommune.no

NORSK MUSIKKINFORMASJON
P.B. 2674 SOLLI / 0203 OSLO 
TEL: 2327 6300 / INFO@MIC.NO
WWW.MIC.NO

LEDIG STILLING I MIC
Stiftelsen MIC, Norsk musikkinformasjon arbeider med publisering, 
informasjon og promotering av norsk musikk i alle sjangere. Arbeidet er 
rettet mot det profesjonelle musikklivet nasjonalt og internasjonalt. 
Stiftelsen har et kulturelt siktemål og mottar driftmidler fra Kultur- og 
kirkedepartementet. MIC har kontorer i Oslo og Bergen og har for tiden 
20 ansatte.

MUSIKKBIBLIOTEKAR – RYTMISKE SJANGERE

Ved arkiv- og produksjonsavdelingen i Oslo er det opprettet en ny fast stilling med 
ansvar for samlingsutvikling, tilrettelegging og publisering av musikk innenfor de 
rytmiske sjangrene (jazz, populærmusikk og folkemusikk). Vi søker en høyt 
kvalifisert musikkbibliotekar eller person med tilsvarende kvalifikasjoner. Inngående 
kjennskap til norsk musikkliv, særlig det rytmiske feltet, er vesentlig.
Vi søker en serviceinnstilt person med gode evner til samarbeid og kommunikas-
jon. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Lønn etter avtale. Tiltredelse så snart som 
mulig.

Søknadsfrist: 25. februar 2008.

Forespørsler om stillingen rettes til direktør Svein Bjørkås, tlf. 991 63 991 eller 
arkiv- og produksjonssjef Torkild Hansen, tlf. 412 55 871. 
For ytterligere informasjon om MIC, se www.mic.no. 
Søknad med CV sendes til lisbeth@mic.no eller til 
MIC, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo.

Ledige bibliotekarstillinger 
i Drøbak 
Se: 
www.frogn.folkebibl.no  

Varför har inte fl er 
bibliotekarier läderbyxor?

Av Christer Hermansson

Christer Hermansson, född 1963, är legitimerad 
bibliotekarie, författare och kulturchef i Strängnäs 
kommun, samt styrelseledamot i Sveriges Författar-
förbund. Han har bland annat skrivit romanerna 
Cilliman (1994), Ich bin ein Bibliothekar! (2001) 
och Pappa Luigi be-
traktade mina smala 
handleder (2006). 
I Varför har inte fl er 
bibl iotekar ie r lä -
derbyxor? har han 
sammanstä l l t  e t t 
underhållande och 
utmanande urval ny-
redigerade texter om 
bibliotek och biblio-
tekarier från 1989-
2007 som tidigare 
publicerats i tidnin-
gar och tidskrifter.

Varför har inte fler 
bibliotekarier läderbyxor? är en obligatorisk och 
självklar läsning för alla människor som någon-
sin har besökt eller tänker besöka ett bibliotek. I 
boken får du veta det mesta om biblioteksångest, 
bibliotekschefer, informationskompetens, förste 
bibliotekarier, läsa usla biblioteksvitsar och ta del 
av en svensk lätt skruvad biblioteksvardag.

Ved Tokke folkebibliotek er det ledig inntil 100% 
stilling som bibliotekar på hovudbiblioteket, Tokke 
kulturhus, Dalen i Vest-Telemark. Stillinga er 50%  som 
folkebibliotekar og inntil 50 % knytt til Vest-Telemark 
vidaregåande skule. Biblioteket startar opp i nye lokale i 
mars månad. Søknadsfrist 20. februar.

Fullstendig utlysing på www.tokke.kommune.no

TOKKE KOMMUNE
Kanal - kraft - kultur
TOKKE FOLKEBIBLIOTEK
HOVUDBIBLIOTEKET

Vi minner om at stillingsannonser på 1/8 
side er gratis hos oss i 2008! Og stillingsan-
nonser på 1/4 side koster kun kr 400,- + mva. 
Benytt sjansen til å henvende deg til et større 
arbeidsmarked, og få bedre søkerlister på 
ledige jobber i ditt bibliotek! 

Stillingsannonser 
i Bibliotekaren
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Godt lesestoff:

www.dagogtid.no

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! 

Fire 
Bli kjend med DAG OG TID!

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

PRØV KLASSEKAMPEN 
3 UKER GRATIS!

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

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

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

Trøndelag
Ingrid Ericson
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Telefon:    73 55 91 36
Epost:      ingrid.ericson@hist.no

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

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

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

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

Rogaland
John David Didriksen
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Telefon:    51 83 11 07
Epost:       john.d.didriksen@uis.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

      Bibliotekarforbundet

4320



Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B-PostAbonnement

Sitatet

“Jeg har rett på APIen til produkter jeg har 
kjøpt. Gjennom en API (application program 
interface) kan et program på en enkel og 
strukturert måte kommunisere med et annet 
program. Med andre ord; muligheten for en 
programvare til å sende et strukturert søk til 
en annen applikasjon og motta en strukturert 
respons. Bruk av APIen til et produkt jeg har 
kjøpt bør ikke innebære tilleggskostnader.” 

Fra ”Bibliotekenes programvaremanifest” av 
Roy Tennant, OCLC. Oversatt av Kim Tallerås og 
Unni Knutsen. Publisert på Biblioteklaboratoriet 
(www.biblab.no) 24. januar 2008.

1600 medlemmer og et budsjett som nær-
mer seg seks millioner. En lønnsvekst som 
har betydd veldig mye for veldig mange. En 
påvirkningskraft som har virket, og som kan 
brukes i langt større monn også framover. En 
stolthet som vi har glede av i hverdagen.

Det er ikke småtteri Bibliotekarforbundet har 
oppnådd på de knappe femten årene vi har 
eksistert. Et dristig, krevende og framtidsretta 
initiativ på begynnelsen av nittitallet, med noen 
hundre ildsjeler, har vokst til noe som nærmest 
er en selvfølgelighet for veldig mange. BF er 
noe vi tar for gitt. 

Og det er for så vidt greit nok. Bare vi unn-
går å falle for fristelsen å regne med at orga-
nisasjonen drives av seg selv, at den utvikles 
på autopilot og kontrollerer seg selv. For det 
gjør den selvfølgelig ikke. Det er medlemmene 
som er organisasjonen. Riktignok varierer 
engasjementet, og det er bare naturlig. Selv 
engasjerte medlemmer har perioder med verv 
og perioder uten, perioder med debattiver og 
perioder der de er mer usynlige. 

Men når det er tid for årsmøter i fylkeslag, 
og etter hvert landsmøte, er det grunn for alle 
til å skru sin BF-oppmerksomhet og BF-delta-
kelse opp et par hakk i forhold til det vanlige 
leiet. Det er denne våren at vi avgjør hvordan 
de tre siste årene skal evalueres, hvem som 
skal lede organisasjonen de neste tre årene, 
hva pengene skal brukes til, hva som skal 
prioriteres, hvilke saker vi skal løfte opp. 

Mye kan kanskje synes gitt, at spillerommet 
ikke er så stort. Men hvem har sagt det? Når 
du møter på årsmøte i fylkeslaget, er det du 
som er sjefen. Velges du som landsmøtede-
legat, blir du sjefen der også. Har du gode 
poenger, gode argumenter, kan synspunktene 
dine vinne fram. Ser du svakheter i ting som 
er gjort, skal du påpeke det. 

Vi jobber i en bransje som rystes av store 
samfunnstrender. Endringer i mediebildet, 
kommunikasjonsformer, digitalisering, kulturelt 
mangfold, endrete fritidsvaner, og så videre 
og så videre. Skal vi ikke da, vi som er den 
største organisasjonen for fagfolk i vår bran-
sje, gi tydeligere uttrykk for hva vi mener må 
gjøres? Hva mener du – som er BF-medlem 
– om BFs synlighet i det off entlige ordskiftet, 
når saker er oppe som angår vår bransje? Er 

Du er sjefen!

Redaktør

Erling Bergan

BF en proaktiv organisasjon når det gjelder 
fag, utdanning og politikk? Burde vi ikke være 
det? Skal ikke vår egen fagorganisasjon bidra 
til at vi har spennende og nyttige jobber å gå til 
også om ti, tjue og tretti år? Sjekker du beret-
ning og målprogram for å se om BF jobber slik 
du vil? Vitner regnskap og budsjett om riktig 
prioritering?

Og hva med den interne driften av BF som 
organisasjon, er den slik du mener den bør 
være? Får du god hjelp fra BF-sekretariatet 
når du trenger det? Har fylkeslaget organisert 
arbeidet godt i forhold til oppfølging av lokale 
forhandlinger? Er BFs nettsider slik de burde 
være? Har landsmøteperiodens store prosjekt 
til nærmere en halv million kroner gitt resul-
tatene du forventet? Du er sjefen, og du har 
rett til å stille slike spørsmål. Og du har sikkert 
forslag til hvordan ting kan gjøres annerledes 
og bedre. Kom med dem!

Har BF kjørt for hardt på sine synspunkter 
i yrkesetikk-bataljene med NBF, eller har din 
egen organisasjon vært for pinglete? Er årets 
landsmøteforslag et uttrykk for moden vilje til 
kompromiss, eller tusler BF videre med halen 
mellom beina i yrkesetikken? 

Er lønnspolitikken til BF fornuftig? Er det 
riktig balanse mellom sentralt og lokalt? Burde 
vi unngå ”svenske tilstander”, med individuelle 
forhandlinger om individuell lønn? Eller er det 
ønskelig? 

Hva med kurstilbudet i BF? Treff er det dine 
behov, eller kan noe gjøres annerledes? Hvilke 
temaer egner seg å ta opp på tvers av tariff om-
rådene og hvilke bør tas separat?

Altså: Her er det nok å sette tenna i. Og har 
jeg ikke gira opp deg, så har jeg sikkert fått opp 
debatt-tempertauren hos forbundsledelsen. 
Det er i så fall positivt, og bidrar til å skjerpe 
en dyktig ledelse.


