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Gi rom for skolebibliotek
Årets nordiske barne- og ungdomslitteraturkonferanse ble 
avviklet i Stavanger 3. – 6. februar, og bar tittelen Mang-
fold2008. Siri Odfjell Risdal var der, og ser på sammenhengen 
mellom litteraturpolitikken og skolebibliotekpolitikken.

22
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. 
Her kommer de siste...
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Lederen har ordet
Hovedoppgjøret 2008 nærmer seg, og 
Bibliotekarforbundet skal føre sentrale 
forhandlinger på vegne av våre med-
lemmer i alle tariffområder. I tråd med 
tradisjon og i samsvar med frontfagsmo-
dellen vil NHO-området, konkurranse-
utsatt industri i privat sektor, forhandle 
først. De offentlige tariffområder der vi 
har våre medlemmer - kommunesekto-
ren, statlig sektor og helseforetakene 
i sektor Spekter - vil ha forhandlings-
oppstart i siste halvdel av april, med 
frist 1. mai. HSH-HUK-området, der 
vi har medlemmer i private høgskoler, 
spesialisthelsetjenesten og på museer, 
vil som vanlig ha forhandlingsoppstart 
noe senere. 

Teknisk beregningsutvalg for inn-
tektsoppgjørene (TBU) har fremlagt sin 
foreløpige rapport som viser fjorårets 
lønnsvekst, stipulerer årets prisvekst 
og gir de nøkkeltallene som danner 
bakgrunn for forhandlingene. Det er 
foreløpig grunn til å ta tallene med en 
liten klype salt, siden den endelige rap-
porten fra TBU ikke foreligger ennå. 

Men dersom vi ser på de tallene 
TBU presenterer finner vi at ansatte 
i industrien hadde en sterkere lønns-
vekst i 2006-2007 enn arbeidstakere 
i offentlig sektor, noe som gir rom for 
å kreve at arbeidstakerne i offentlig 
sektors etterslep i forhold til frontfaget 
må kompenseres. Også i forhold til 
gjennomsnittlig årslønnsvekst i 2006-
2007 ligger arbeidstakere i de offentlige 
avtaleområdene lavere. 

Den gjennomsnittlige årslønnsveksten 
fra 2006 til 2007 for alle grupper under 
ett er anslått til 5,4 %, mens for ansatte 
i staten og i kommunene kan lønnsvek-
sten foreløpig anslås til henholdsvis om 
lag 5 prosent og 4½ prosent. 

Bibliotekarforbundet har behandlet 
kravene for kommunalt og statlig tariff-
område. I prosessen med kravutforming 
fikk vi mange gode innspill fra medlem-
mer og tillitsvalgte. Det var veldig verdi-
fullt og har så absolutt bidratt til å heve 
kvaliteten på utformingen av krav.

I det følgende vil jeg redegjøre kort 
for noen hovedtrekk i BFs krav i statlig 
og kommunal sektor.

I statlig sektor krever BF generelt 
kronetillegg på A-lønnstabellen, pott til 
lokale forhandlinger etter 2.3.3 og stor 
pott til sentrale justeringsforhandlinger. 
I sentrale justeringsforhandlinger vil 
BF fremme krav om utjevning at det 
etterslepet bibliotekarer i statlig sektor 
har utviklet i forhold til kolleger i folke-, 
skole og fylkesbibliotekene i kommunal 
sektor. 

Kravet er grundig begrunnet. Det 
heter blant annet: 

”I de to sektorenes hovedtariffavtaler 
går det tydelig fram at lønnsutsiktene 
i folke-, fylkes- og skolebibliotekene i 
kommunal sektor er betydelig bedre for 
bibliotekarer enn for bibliotekarer i de 
statlige fagbibliotekene, universitets- og 
høgskolebibliotek. Dette er en utvikling 
som vi har sett og fryktet i flere år, og 
som nå er helt tydelig. Etter fjorårets 
mellomoppgjør er det en realitet at 
begynnerlønn (absolutt minstelønn) 
for bibliotekarer med 0 års ansiennitet 
i KS nå er på 900 kr mer i årslønn enn 
begynnerlønn (absolutt minstelønn) 
for bibliotekarer med 0 års ansiennitet 
i staten. Dette er ikke dramatisk. Dra-
matisk blir det derimot når man ser på 
10 års ansienniteten. Der er det nå en 
differanse på 14.900 kr. i årslønn mel-
lom den tariffestede minstelønna i KS 
og stat, i KS’ favør.”

Videre krever BF en opprydning på 
lønnsplan 90.205 Bibliotekar, slik at 
denne får en bibliotekarkode (1410), 
en avansementskode (1515) og en 
hovedbibliotekarkode. Vi krever dif-
ferensierte benevnelser gjeninnført på 
lønnsplan 90.205, og krever at 1515 får 
benevnelse Spesialbibliotekar.

BF krever likelønnsføring på pott til 
sentrale justeringsforhandlinger, og like-
lønnsføring lagt til grunn for oppgjøret 
generelt sett. 

I KS-sektoren krever BF godtgjøring 
for ubekvem arbeidstid. Begrunnet blant 
annet som følger: 

”Kvelds-, lørdags- og søndagstillegget 
bør økes betydelig, gjerne lønnes med 
satser på linje med turnusarbeid. For 
bibliotekarer er ubekvem arbeidstid en 
stor belastning, fordi den etter hvert 
utgjør en økende del av den ordinære 
ukentlige arbeidstiden”

Videre at det må gjenskapes tilstrek-
kelig lønnsmessig avstand mellom 
grunnkoden og avansements- og le-
derkodene, og at det gis uttelling for 
utdanning, og at ansiennitet skal gi 
lønnsmessig uttelling også etter 10 år. 
Vi krever generelt tillegg som innarbei-
des i minstelønnstabellen, og pott til 
lokale forhandlinger i kapittel 4. 

Likelønnskommisjonen avga for kort 
tid siden sin utredning, NOU 2008 : 
6 ”Kjønn og lønn”. I BF merket vi oss 
spesielt at kommisjonen foreslår som 
tiltak et lønnsløft for kvinnedominerte 
yrker i offentlig sektor, der det bevil-
ges friske midler over statsbudsjettet. 
Med kvinnedominerte grupper menes 
i denne sammenhengen yrkesgrupper 
der kvinner utgjør minst 2/3 av de sys-
selsatte, og yrkesgrupper med 1-4 års 
høyere utdanning nevnes særlig som   
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Tekst : Erling Bergan 

Forbundsstyret vedtok sitt forslag 
til BFs budsjett for 2009-2011, på 
styremøtet 18. februar. Det er et 
budsjett med få store grep, og der 
de fleste postene er varsomme 
framskrivinger av dagens virksom-
het og utviklingstrekk.

I budsjettforslaget er det regnet 
med en medlemsvekst på 15 nye 
yrkesaktive medlemmer hvert av 
de tre årene. Det er også lagt 
inn en forutsetning om at BFs 
medlemmer får en lønnsvekst på 
2 % hvert av disse årene, dvs 
at kontingentinntekten som er 
lagt inn i budsjettet gjenspeiler 
dette. Både medlemsveksten og 
lønnsutviklinga er fra forbunds-
styrets side ment å gi et forsiktig 
budsjettutkast med tanke på 
inntektssiden.

På utgiftssiden er det lagt inn 
lønn til frikjøp av nestleder i 100 
% fra og med august 2008. For-
bundsstyret begrunner frikjøps-
forslaget i ”behov for styrking av 

Penger til frikjøp av nestleder
BFs politiske og faglige arbeid, 
informasjons- og opplæringsvirk-
somhet”. 

Forslaget om frikjøp av nestle-
der legges fram for landsmøtet 
som en av forutsetningene i sty-
rets budsjettforslag. Styret ønsker 
debatt om dette spørsmålet, samt 
de øvrige forutsetninger, før bud-
sjettet vedtas.

I postene for Reiser/møter og 
Kurs er det lagt inn en forutset-
ning om at dagens aktivitetsnivå 
på møte- og kursområdene vi-
dereføres og utvides noe. Dette 
innebærer at fylkesvise Kick-off 
er beregnet inn som en fast ak-
tivitet. 

Markedsføringsposten i bud-
sjettet er styrket med tanke på 
utvikling av flere markedsførings-
artikler. 

Det er i budsjettet satt av egne 
midler til IT-investeringer. For-
bundsstyret tenker dette primært 
brukt på utvikling av nettstedet 
og elektronisk dokumenthånd-
tering. 

Monica Deildok
Forbundsleder

eksempel. Et tiltak av denne typen vil 
altså treffe bibliotekarer i kommune-
sektoren, i statssektoren og i helse-
foretak. 

Likelønnskommisjonen foreslår også 
at organisasjonene i arbeidslivet innfø-
rer en tariffestet rett for arbeidstakere 
som har fravær fra arbeidsplassen 
på grunn av foreldrepermisjon. Disse 
får tariffestet rett til et gjennomsnitt-
lig lønnstillegg – som minimum – ved 
tilbakekomst til arbeidsplassen. Dette 
er et tiltak Bibliotekarforbundet alle-
rede i årets hovedoppgjør har lagt inn 
som krav til ny hovedtariffavtale både i 
statlig og i kommunal sektor, gjennom 
å foreslå en sikringsbestemmelse om 
lønnsvurdering. 

AFP er allerede før hovedoppgjø-
ret starter oppgjørets heteste tema i 
mediebildet. Avtalefestet pensjon og 
dennes tilpasning til pensjonsreformen 
er et vanskelig tema. Det er imidler-

tid tvilsomt om AFP blir et tema til 
realitetsbehandling i de offentlige av-
taleområdene ved hovedoppgjøret i år. 
Tjenestepensjonsordningenes tilpasning 
til pensjonsreformen er ikke på plass, 
og AFP kan vanskelig forhandles før så 
har skjedd. 

Det er i privat sektor AFP er et brenn-
hett tema i årets oppgjør. Og det er knyt-
tet stor spenning til utfallet av dette også 
for oss, for resultatet hva angår AFP i 
privat sektor vil med all sannsynlighet 
få overslag inn i våre avtaleområder i 
offentlig sektor. 

  BF møtte SV på
Stortinget

I forbindelse med kommende 
stortingsmelding om bibliotek, 
inviterte SVs stortingsgruppe til 
arbeidsmøte/seminar om bibliotek-
politikk fredag 29. februar, selveste 
skuddårsdagen. Stortingsgruppa 
ville gjerne høre organisasjonenes 
forventninger og ønsker til en slik 
melding. Fra SVs stortingsgruppe 
var det Lena Jensen fra utdan-
ningskomitéen og May Hansen fra 
kulturkomitéen som skulle delta. 
De inviterte organisasjonene var 
Rådet for bibliotekansatte (Fagfor-
bundet), Kulturforbundet (Delta), 
Bibliotekarforbundet og Norsk 
bibliotekarforening. BF hadde en 
delegasjon med Monica Deildok, 
Hanne Brunborg, Klaus Jøran Tollan 
og Kirsten Leth Nielsen. 

Arbeidstidsreglement 
for BFs ansatte

BFs ansatte har fram til nå ikke 
hatt eget reglement for arbeids-
tid. Etter lengre tids diskusjon er 
det nå blitt enighet om en slik 
særavtale for de BF-ansatte. 

Reglementet definerer nor-
malarbeidstida som 8.00-15.30. 
Det er anledning for de ansatte 
å benytte fleksitid mellom 7.00 
og 17.00, der kjernetida er 9.00-
15.00. Reglementet gir regler for 
føring av timer og for overføring av 
timer fra en måned til den neste. 

BFs ansatte skal fortrinnsvis 
avspassere i perioder med mindre 
arbeidsbelastning, og avspasse-
ring innefor kjernetida avtales med 
forbundsleder. Dersom arbeidets 
art ikke er til hinder for det, kan 
BF-ansatte forskyve arbeidstid 
utover 17.00.

Overtid er noe forbundsleder 
unntaksvis kan pålegge de BF-
ansatte, og dette skal innskrenkes 
mest mulig.  

Avtalen ble inngått 19.februar,. 
Den  forventes drøftet igjen og 
eventuelt justert etter ikke alt for 
lang tid, når man har høstet erfa-
ringer med reglementet. 

[ LØNN OG ORGANISASJON ]
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Tekst:  Lars Egeland
 Læringssenterdirektør
 Høgskolen i Oslo

 
Sommerskolen er lagt til ærverdige Bra-
kanes hotell. Det ligger mellom høye fjell 
ved den glitrende Hardangerfjorden. - Det 
blir muligheter til både fjellturer og bad i 
fjorden for den som skulle ønske det, lover 
Ane Landøy. Hun er leder av den lokale 
arrangementskomiteen som utgjøres av 
folk fra Handelshøgskolen, Universitetet 
og Høgskolen i Bergen. – Vi har alltid vært 
gode til å samarbeide. Tidligere har vi sam-
arbeidet bl.a. om prosjektet Søk og skriv 
(http://www.sokogskriv.no/) som er et kurs 
i informasjonskompetanse. Bergen er blitt 
et viktig kompetansested når det gjelder 
bibliotekpedagogikk, mener Landøy. 

Allsidighet og egenaktivitet
- Vi har satt sammen et faglig program 

som er allsidig. Ved siden av innledningene 
er det viktig å sørge for egenaktivitet, ikke 
minst å trekke på folks egen erfaring. I løpet 
av kort tid vil det også være klart et eget 
kulturprogram, legger hun til. 

Ved Høgskolen i Bergen ligger det som 
heter Senter for kunnskapsbasert praksis. 
Der arbeider Lena Nordheim som prosjektle-
der. Hun er bibliotekar og en av foreleserne 
på sommerskolen. Vi spør: Kunnskapsbasert 
praksis – det må da være keiserens nye 
klær? Har det ikke alltid vært sånn at måten 
vi gjør ting på er basert på kunnskap? 

- Når vi snakker om kunnskapsbasert 
praksis er det en oversettelse av det engel-
ske begrepet evidence based librarianship. 
Det handler om en metode hvor vi syste-
matiserer bruken av 3 kunnskapsformer: 
Den erfaringsbaserte kunnskapen som vi 
tilegner oss i jobben vår som bibliotekarer. 
Dernest den kunnskapen som brukerne våre 
sitter med, og ikke minst den forskningsba-
serte kunnskapen. Begrepet er kommet til 
bibliotekfeltet fra medisin og helsefagene, 
forteller Nordheim. Sjøl har hun jobbet med 

Kunnskapsbasert praksis 
der Norge er på sitt vakreste
Den som vil oppleve Norge på sitt vakreste og sam-
tidig få med seg det nyeste nye innen bibliotekpeda-
gogikk, bør melde seg på NorInfolits sommerskole 
som dette året finner sted i Ulvik i Hardanger. 

helsefagene og bibliotek siden hun var ferdig 
utdannet bibliotekar for ti år siden, bl.a. gjen-
nom det norske Helsebiblioteket. 

Forskningsbasert kunnskap
Ved Høgskolen i Bergen har Nordheim 

arbeidet med et 15 studiepoengs kurs ret-
tet mot bibliotekarer i helsefagene. Kurset 
er todelt: Først dreier det seg om biblio-
tekarens rolle som tilrettelegger. Dernest 
bibliotekarens evne til å finne kunnskap i 
eget fag og anvende den. 

Nordheim mener nemlig at også bi-
bliotekarer ikke er gode nok til å anvende 
forskningsbasert kunnskap. – Hun tar et 
eksempel: Er det best å undervise brukerne 
ansikt til ansikt, eller er det like effektivt å 
lage nettundervisningsprogram? Dette kan 
være gjenstand for diskusjon i et fagbiblio-

tek. Men det er gjort mye forskning på områ-
det og det er skrevet gode oppsummerende 
oversiktsartikler som konkluderer med at 
begge4 undervisningsformer fungerer. – Det 
brukte vi i Bergen som  et argument for også 
å utvikle nettundervisning, sier Nordheim. 

Stor konferanse neste år
Evidence based librarianship er i sin 

spede begynnelse i Norden, sier Nordheim. 
I 2009 skal det være en stor internasjonal 
konferanse om feltet, i Stockholm. Deltakelse 
på NordInfolits sommerskole gir en god in-
troduksjon til en praksis som kanskje burde 
vært selvsagt, men som det er behov for å 
sette i system!

Nærmere informasjon, se: http://nordinfo-
lit-sommerskole.uib.no/. Søknadsfristen for å 
delta på sommerskolen er 25. mars. 

Christina Tovoté arbeider som pedagogisk utvikler ved Stockholms universitetsbibliotek, og har et 
langvarig internasjonalt engasjement for informasjonskompetanse. Hennes foredrag avslutter som-
merskolen i Ulvik. (Foto: Erling Bergan)

[ FAG OG UTVIKLING ]



6 | Bibliotekaren 3/2008

Tekst:  Siri Odfjell Risdal
 Spesialbibliotekar
 Sølvberget, 
 Stavanger bibliotek og kulturhus

Konferansen har blitt arrangert av Rogaland 
fylkesbibliotek annethvert år siden 1993, 
og har nå etablert seg som den største 
nordiske møteplassen for barne- og ung-
domslitteratur. 

Det overordnede temaet for årets 
konferanse var – i tråd med regjeringens 

Gi rom for skolebibliotek
kulturpolitikk for 2008 – det kulturelle 
mangfoldet, og visjonen var å formidle 
ny barne- og ungdomslitteratur gjennom 
nytenkning, mangfold og tverrfaglig utveks-
ling. Konferansens hovedfokus var altså 
nyere barne- og ungdomslitteratur, ikke 
skolebibliotekpolitikk, selv om enkelte inn-
slag i programmet berørte dette temaet. 

Kontroversielt utspill
Når prosjektleder Ine Marit Torsvik Ber-

telsen tre dager før konferansen går ut med 
en pressemelding som slår fast at statens 
litteraturpolitikk svekker barn og unges 
leseferdigheter, blir en skolebibliotekpoli-
tisk tilnærming likevel interessant. Og ser 
man konferansen og Bertelsens utspill i 
lys av Norges relativt dårlige resultater i 
de internasjonale undersøkelsene PISA og 
PIRLS 2006 blir det ikke bare interessant, 
men også nødvendig å se nærmere på sam-
menhengen mellom disse fagfeltene. 

Bertelsens pressemelding kulminerte i 
en spissformulering som ga riksdekkende 
oppslag, nærmere bestemt at litteratur 
eldre enn 5 år ikke bør formidles til barn 
og unge. Dette noe kontroversielle utspillet 
får stå for Bertelsens egen regning, men 
bakgrunnen for utsagnet er viktig. 

Helhetlig kampanje
I pressemeldingen viser hun nemlig til 

Englands lesekampanje ”the National Year 
of Reading 2008”, og roser denne for å 
være en helhetlig kampanje der biblioteket 
utgjør grunnsteinen for satsingen. Til sam-
menligning trekker hun deretter fram den 
norske regjeringens ”jungel” av annonserte 
Stortingsmeldinger som skal omhandle 
lesing for elever i grunnskolen våren 2008, 
hvor (skole)biblioteket kun berøres i en liten 
del av disse. 

Ser vi dette i lys av at regjeringen nettopp 
har avsluttet den nasjonale strategiplanen 
Gi rom for lesing! Strategi for stimulering 
av leselyst og leseferdigheter 2003-2007, 
der rapporter viser at sammenhengen 
mellom leselyst, leseferdighet og bruken 
av skolebibliotek er svært tydelig, er det 
grunn til bekymring. 

Ikke lansert program
Tidligere kunnskapsminister Øystein Dju-

pedal holdt riktignok en pressekonferanse 
23. mai 2007 der han presenterte et na-
sjonalt program for skolebibliotekutvikling 
i grunnskolen som skulle iverksettes fra 1. 
januar 2008. Men nåværende kunnskaps-
minister Bård Vegar Solhjell har som kjent 

Årets nordiske barne- og ungdomslitteraturkonferanse 
ble avviklet i Stavanger 3. – 6. februar, og bar tittelen 
Mangfold2008. Siri Odfjell Risdal var der, og ser her på 
sammenhengen mellom litteraturpolitikken og skolebi-
bliotekpolitikken.

[ LESING OG SKOLEBIBLIOTEK ]
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ikke lansert dette programmet, og resultatet 
er at åpne og bemannede skolebibliotek der 
det er mulig å drive aktiv kunnskaps- og 
kulturformidling (av bl.a. nyere barne- og 
ungdomslitteratur) fortsetter å være et 
gode forbeholdt de få.
Enda mer lesing

At regjeringen ikke har satsing på skole-
bibliotekutvikling som førsteprioritet til tross 
for signalene etter Gi rom for lesing! og de 
dårlige resultatene fra PISA og PIRLS 2006, 
ble i stor grad bekreftet av Ellen Sundt fra 
Utdanningsdirektoratet, som under Den 
nordiske barne- og ungdomslitteraturkon-
feransen bidro med foredraget ”Gi rom 
for enda mer lesing! Lesestimulering og 
skolebibliotek etter PISA”. 

Her gjennomgikk hun erfaringer fra Gi 
rom for lesing! i lys av PISA- og PIRLS-
resultatene, og også hun viste til at skole-
bibliotek er en viktig faktor i mange av de 
lokale suksesshistoriene. 

Deretter skisserte hun noen tanker om 
veien videre, og stikkordene her var å gi 
rom for enda mer lesing, skape mer mang-
fold, fokusere på innhold foran mengde, 
ikke satse på aktivitet for aktivitetens egen 
skyld, få med guttene (men på nye måter) 
og at bibliotek gjør en forskjell. 

Stortingsmelding om språkopplæring
Sundt antydet altså ingenting om at den 

tidligere omtalte planen for skolebibliotek-
utvikling var en del av denne veien videre. 
Det eneste hun kunne si var å bekrefte at 
det våren 2008 blant annet skal lanseres 
en Stortingsmelding om språkopplæring, 
og at denne også skal omhandle sko-
lebibliotek. Utover dette er aktører som 
arbeider for økte midler og stillingsressur-
ser til skolebibliotek i grunnskolen prisgitt 
høstens budsjettforhandlinger.

Misforhold
Sammenstiller vi erfaringene fra Gi rom 

for lesing! med regjeringens planer for 
videre arbeid, ser det altså ut til å være et 
misforhold mellom synliggjøring av behov 
og vilje til satsing, nettopp slik Bertelsen 
påpekte i sin pressemelding. Bertelsen 
la vekt på at formidling av nyere litteratur 
er en viktig faktor for å bedre barns og 
unges leselyst og leseferdigheter, mens 
Sundt fokuserte på at vi må gi rom for 
enda mer lesing i skolen. 

Nasjonal satsing
Slik jeg ser det er det uansett innly-

sende at en nasjonal satsing på skolebi-

bliotek er en viktig og nødvendig faktor i 
begge disse tilfellene. 

I artikkelen ”Løft en lærer, løft en 
leser” som stod på trykk i Aftenposten 
9. desember 2007, påpeker Birgitte Eek 
og Kjersti Lersbryggen Mørk fra Norsk 
barnebokinstitutt at sentrale aktører må 
systematisere de gode erfaringene fra Gi 
rom for lesing! og omsette dem i en for-
pliktende og praksisnær landsomfattende 
satsing. Eek og Mørk er først og fremst 
opptatt av å heve lærernes kompetanse, 
men jeg tror også at en slik forpliktende 
og landsomfattende satsing bør innebære 
en anerkjennelse av skolebiblioteket som 
en viktig læringsarena som må forankres 
i skolens planarbeid. 

Nøkkelressurs
Skolebiblioteket må ses som et verktøy 

og en nøkkelressurs til å realisere skolens 
pedagogiske og faglige mål, ikke som 
et konkurrerende satsingsområde. Bare 
slik kan nasjonale strategier og kreative 
lesestimuleringstiltak gi resultater som 
viser igjen i skolehverdagen - og i inter-
nasjonale tester. 

Gi rom for lesing-prosjektet er nettopp avsluttet. Rapporter viser tydelig sammenheng mellom leselyst, leseferdighet og bruken av skolebibliotek. 
Regjeringen ser ikke helt ut til å ha fått med seg  dette. Siri Odfjell Risdal synes det gir grunn til bekymring. (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)
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Tekst:  Ingrid Ericson
 Hilde Kaalvik
 Liv Inger Lamøy
 Eva Sauvage 
 Bibliotekarer ved
 Høgskolen i Sør-Trøndelag

Bakgrunn
Bakgrunnen for denne artikkelen er en 

studietur til Karlstads Universitetsbibliotek. 
Med på studieturen var fire bibliotekarer fra 
Høgskolen i Sør-Trøndelag og Bibliotekarfor-
bundet støttet turen i form av reisestipend. 
Vi ble svært godt mottatt på Karlstads Uni-
versitetsbibliotek, hvor vi fikk en innføring i 
både arbeidsmåter, organisering og tenkning 
rundt bibliotekarbeid.

Det vi har valgt å fokusere på i denne 
artikkelen, er kontaktbibliotekaren. Før vi går 
nærmere inn på det, vil vi si litt om Karlstad 
universitet og biblioteket for at leseren skal 
kunne sette kontaktbibliotekarrollen inn i en 
sammenheng.

Karlstad universitet og biblioteket
I 1999 gikk Karlstad universitet fra å være 

høgskole til å bli universitet. Universitetet 
har 7500 studenter og tilbyr undervisning 
på mange fagområder. Det relativt nye (fra 
2002) og flotte biblioteket holder til i fire 
etasjer og tilbyr studenter og ansatte blant 
annet 1200 leseplasser, 20 grupperom og 
250 datamaskiner. Bibliotekorganisasjonen 
har 32 ansatte. 22 personer arbeider på 
biblioteket. Av disse er 9 kontaktbibliote-
karer, 5 assistenter og 8 bibliotekarer som 
jobber med katalog, fjernlån, innkjøp og 

Kontaktbibliotekaren 

annet mer administrativt arbeid. Videre 
arbeider 10 med pedagogiske verktøy og 
forlagsvirksomhet. Universitetet opplever for 
tiden en kraftig nedgang i studenttallet, og 
hovedårsaken til dette ble vi fortalt var det 
gode arbeidsmarkedet som råder i Sverige 
for tiden. Dette har medført lave budsjettall 
for universitetet, og selvsagt også for biblio-
teket. Følgen er at bibliotekdirektøren hvert 
år må henvende seg til ulike fond og andre 
velgjørere. Deres pengegaver har foreløpig 
reddet mediebudsjettet fra undergang, og 
givernes navn er oppført på gullplatting på 
veggen ved bibliotekets hovedinngang. Litt 
uvant for oss norske bibliotekarer.

Plassering i organisasjonen
Biblioteket er organisatorisk plassert 

under rektor og på linje med fakultetene. 
Dette innebærer blant annet at bibliotekdi-
rektøren deltar på dekanmøtene. Bibliote-
karene som tok seg av oss understreket at 
dette var en vellykket organisering sett fra 
bibliotekståsted og at det gjorde at det var 
et godt samarbeid mellom biblioteket og 
fagmiljøene.

Kontaktbibliotekar – hva, hvordan og 
hvorfor 

Kontaktbibliotekarer er utbredt på høgsko-
ler og universitet i Sverige. Universitetsbibli-
oteket i Karlstad har hatt kontaktbibliotekarer 
siden 1995. I starten prøvde de det ut på 
noen emner, for eksempel helsefagene. 
Da de så at det fungerte bra, innførte de 
kontaktbibliotekarer i alle emner på slut-

ten av 90-tallet. I dag er det til sammen ni 
kontaktbibliotekarer som hver har ansvar 
for sitt fagområde. En er for eksempel 
kontaktbibliotekar med ansvar for økonomi 
mens en annen har ansvaret for lærerut-
danninga. Nettsidene til biblioteket gir en 
nærmere beskrivelse av ordningen: http://
www.bib.kau.se 

Kontaktbibliotekaren har blant annet 
ansvaret for all undervisning og kontakt 
med sine respektive fagområder. Helena 
Wedborn er avdelingssjef ved Linköpings 
universitetsbibliotek i Sverige, og i artikkelen 
«Kontaktbibliotekarer- nytt innehåll i yrket» 
(2005) definerer hun begrepet kontaktbi-
bliotekar slik: «...termen står för en person 
som har bibliotekets uppdrag att hålla 
kontakt med användarna inom ett eller flera 
avgränsade områden, vanligvis akademiska 
ämnen eller utbildningsprogram, och som 
ofta – men långt ifrån alltid – har särskilda 
kunskaper inom dessa ämnen.» 

Det siste punktet i denne definisjonen er 
verdt å merke seg med tanke på det norske 
begrepet fagreferent. I Norge er det vanlig 
å ansette fagreferenter i universitetsbi-
bliotek. Disse rekrutteres først og fremst på 
bakgrunn av sin høyere akademiske grad 
innenfor det emneområdet de skal ha ansvar 
for. I tillegg har de eller kan de ta tilleggs-
utdanning innen bibliotekfaget etter å ha 
blitt ansatt. I Danmark og Tyskland brukes 
også begrepet fagreferent. I England brukes 
termene subject librarian i tillegg til Academic 
outreach librarian og liaison librarian. 

Her i Norge har blant annet Høgskolen i 

- veien til reell integrasjon mellom bibliotekar 
og faglærer i brukeropplæringa?

[ BIBLIOTEK I AKADEMIA ]
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Østfold innført kontaktbibliotekarer. I Norge 
brukes dermed både begrepet fagreferent 
og kontaktbibliotekar, men som kontaktbi-
bliotekar må man altså ikke nødvendigvis ha 
en grad innenfor det emnet man har ansvaret 
for. Hvorfor akkurat dette kan være verdt 
å merke seg, kommer vi tilbake til senere 
i artikkelen. 

Jobber i team
Hva kan arbeidsoppgavene til kontaktbi-

bliotekarene være? Wedborn tar opp dette i 
sin artikkel, og hun mener kontaktfunksjonen 
vil virkeliggjøres ved at kontaktbibliotekaren 
har hovedansvaret for kommunikasjon og 
PR, undervisning, medieinnkjøp, å delta 
aktivt i respektive kontaktbibliotekargrup-
per, katalogisering og klassifikasjon, arbeid i 
skranke og «chattjänst». På Karlstads Univer-
sitetsbibliotek jobber kontaktbibliotekarene 
i team, som for eksempel kan bestå av en 
kontaktbibliotekar, en IT-pedagog og en inn-
kjøpsansvarlig. Denne ordningen er oppret-
tet for at alle ansatte skal føle at de er en del 
av en helhet og for å forhindre at man bare 
ser seg selv og sine egne oppgaver. Kon-
taktbibliotekarene i Karlstad har kontorene 
sine plassert ute i selve bibliotekrommet der 
boksamlinga, leseplassene, PC’ene og ikke 
minst brukerne befinner seg. Slik er de lette 
å nå, og de sitter alltid med åpen dør inn til 
kontoret sitt, tilgjengelig for spontanbesøk. 
I tillegg støtter måten de har organisert fag-

litteraturen denne tankegangen. Alle typer 
dokumenter om et fagområde står samlet, 
og så langt de har fått det til står samlingene 
så nært kontaktbibliotekarens kontor som 
mulig. Ved enden av hver reol er det PC’er 
til søking, slik at brukerne lett kan få hjelp til 
søk i de elektroniske samlingene.

”Just in time”
I tillegg til at all bibliotekundervisning 

foregår i samarbeid med lærerne i Karlstad, 
jobber også kontaktbibliotekaren en dag i 
uka på det studieprogrammet de har spesi-
elt ansvar for. Det er formelle og uformelle 
møter med lærerne, og målet for brukeropp-
læringa er ikke «just in case», heller «just in 
time». Det vil si at brukeropplæringa skal 
følge fagopplæringa tett både i forhold til 
tidspunkt og innhold.

Da vi spurte to av kontaktbibliotekarene 
i Karlstad om hva som er den største for-
delen med å ha kontaktbibliotekarer, svarte 
de at det er personkontakten. Den største 
ulempen mente de begge er sårbarheten, at 
man blir så avhengig av en person.

Som vi var inne på tidligere trenger man 
ikke en grad innenfor det emnet man har 
ansvaret for som kontaktbibliotekar. Wed-
born skriver at det er tre nye krav som stil-
les til bibliotekarkompetanse nå. Det første 
er kommunikative evner. Dette mener hun 
kan erstatte dårlige emnekunnskaper på 
fagfeltet. For det andre nevner hun gode 

IT-kunnskaper og for det tredje gode kunn-
skaper i pedagogikk. Hun mener selvsagt ar 
det er en stor fordel med emnespesialise-
ring hos kontaktbibliotekarene, men mener 
som sagt ikke at det er en forutsetning. 
Hun skriver: «...vanligen får man utnyttja de 
samlade kunskaper som redan finns bland 
personalen. Med utvecklingen av tvärve-
tenskapliga miljöer blir emnesspecialisering 
mindre intressant.» 

Nærhet
Vi spurte kontaktbibliotekar Anneli Ekberg 

Andersson om hvorfor Karlstads Universi-
tetsbibliotek hadde kontaktbibliotekarer. Hun 
svarte raskt at det er med på å skape en 
god nærhet til lærere og studenter. Videre 
mente hun at det er viktig for brukerne å ha 
et ansikt å forholde seg til. Det er også et 
poeng mente hun at du blir sett på som en 
del av fagpersonalet. Kontaktbibliotekaren 
blir invitert med på møter der faglærerne 
samles, og integreres i fagmiljøet. 

Sentrale spørsmål vi som driver med 
brukeropplæring bør stille seg oss er: 
«Hvilket læringsutbytte har studentene av 
bibliotekets undervisning?» «Hvordan kan 
vi avdekke svakheter og se områder som 
trenger forbedringer i bibliotekundervis-
ninga?» Vi tror mange bibliotekarer der ute 
ser et behov og ønsker seg et nærmere 
samarbeid mellom faglærer og bibliotekar 
kanskje særlig i planleggingsfasen, i forkant 

Det har vært et paradigmeskifte der bibliotekenes fokus på bokas vei fra forlag til riktig plass på hylla er erstattet med fokus på brukernes behov, 
skriver artikkelforfatterne. (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)
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av undervisninga. 
Bibliotekundervisning har som mål å bidra 

til økt informasjonskompetanse. American Li-
brary Association har definert informasjons-
kompetanse som evnen til å vite når du har 
behov for informasjon, hva slags informasjon 
du trenger og hvordan du kan finne, vurdere 
og bruke informasjonen på en effektiv måte. 
Informasjonssøkeprosessen handler altså 
både om ferdigheter i informasjonssøking 
og evaluering av informasjonens relevans for 
studentens kontekst. Som bibliotekarer har 
vi kompetanse på å ta hånd om den første 
delen, mens faglærer med sin eksplisitte 
fagkunnskap tar seg av den siste delen. For 
at bibliotekets læringsmål skal realiseres må 
ikke bibliotekundervisninga foregå avskåret 
fra annen undervisning, det må skje i en fag-
lig kontekst. Bibliotekets undervisning bør 
integreres på en mest mulig naturlig måte i 
undervisninga studentene får ved universi-
tetet: på den måten kommer vi til med vårt 
budskap når studentene har behovet – da er 
studentene mest motivert, noe som regnes 
som en av de viktigste forutsetningene for 
læring. For å kunne oppnå dette, tror vi 
innføring av kontaktbibliotekaren kan være 
riktig vei å gå. 

Paradigmeskifte
Det har vært et paradigmeskifte der 

bibliotekenes fokus på bokas vei fra forlag 
til riktig plass på hylla er erstattet med 

fokus på brukernes behov. Wedborn skri-
ver at «Satsningen på kontaktbibliotekarier 
speglar rådande strömningar. Den bidrar 
till att skapa skräddarsydd service – att 
sätta kunden i centrum – och den utgör 
en väsentlig del i förändringen från en 
autonom till en mer föhandlingsinriktad 
organisationskultur.» 

Mange vil kanskje kvie seg for å slå 
frampå om å innføre dette på sin arbeids-
plass fordi det ikke finnes tilgjengelige 
ressurser, bibliotekets bemanning er dårlig 
og økonomien er heller ikke den beste. Vi 
mener dette bør ses på som en utfordring 
og ikke som et problem. Kanskje bør dette 
prioriteres framfor noe annet? Kanskje kan 

man søke om prosjektmidler for å få satt 
dette i gang som en prøveordning? Vi som 
var så heldige å få dra på studietur med 
BF-midler ble i hvert fall overbevist om at 
dette må være en god mulighet og et høyst 
nødvendig bidrag for å bli en integrert del 
av moderinstitusjonen!
 
Referanser: 

Hynne, A., Kilvik, A. og Lamøy, L.I. (2007).  y
Søk og Lær. Sykepleien, nr. 15, s. 66-68
ALA-referanse: American Library Associa- y
tion. (2007), Informationl Literacy Com-
petency Standards for Higher Education: 
http://www.ala.org/acrl/ilcomstan.html, 
30/11/2007. 

BFs grunnkurs i lov- og avtaleverk
24. – 25. april 2008

Torsdag 24. april kl 10.00 – 17.00, med felles middag
Fredag 25. april kl 09.00 – 15.30

Sted: Møtelokalene i YS-bygget, Brugata 19, Oslo.
Kursansvarlig:  Monica Deildok, forbundsleder i BF.

Grunnkurs i lov- og avtaleverk er tiltenkt alle medlemmer og tillitsvalgte som ikke har fått opplæring i lov- og 
avtaleverk tidligere. Tillitsvalgte som trenger oppfrisking kan også melde seg på. Er du alene som BF-medlem 
på din arbeidsplass, er du automatisk din egen tillitsvalgte og kan med fordel delta på kurset.

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
Grunnleggende avtaleverk: Hovedavtale og tariffavtale – rettigheter og plikter for tillitsvalgte, forhandlinger  y
og drøftinger
 Arbeidsmiljøloven y
 Tillitsvalgtarbeid/roller y

 Deltakelse på kurset forutsetter ingen spesielle forkunnskaper.

Påmeldingsfrist: 4. april
Meld på til: BFs sekretariat. Epost: bf@bibforb.no, Tlf.: 480 20 900

NB! Det er viktig at du oppgir mailadresse og telefonnummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi om du skal 
bo på hotell, og hvor mange netter. Bibliotekarforbundet dekker alle utgifter, men du bestiller selv reise. Biblio-
tekarforbundet booker hotell. Kontakt sekretariatet dersom det er noe du lurer på i forbindelse med kurset.
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Artikkelforfatterne på studietur sammen med bibliotekarene som tok imot dem i Karlstad.
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NRK-biblioteket gjennom 70 år
NRK-biblioteket feiret sitt 70 årsjubileum 
23. november i fjor. Bibliotekets nåværende 
leder Synnøve Standal (til høyre) kunne ta 
imot hilsninger fra samarbeidspartnere både 
internt på Marienlyst og ute i bibliotekver-
den. Dette etter et spennende seminar, der 
både den nye mediehverdagen og bibliote-
karen i det journalistiske landskapet sto i 
fokus. Men også tilbakeblikk var det plass 
til. Her bringer vi noen av dem. 

Bildet over viser bibliotekar Tordis Ustvedt i arbeid på 70-
tallet, i de samme lokalene som NRK-biblioteket har i dag. 
Bildet til høyre skal være fra 1962, og her er det bibliotekar 
Inger Kielland som sitter nærmest kamera - de andre kjenner 
vi ikke navnene til. På bildet under er bibliotekets første leder 
Jon Lied omgitt av unge kvinnelige medarbeidere, en ikke over-
raskende kjønnsfordeling for et par generasjoner siden.

Under NRK-bibliotekets 70-årsjubileum leste Else Michelet 
sitt eget dikt ”Hylle min hylle”. Hun spilte på fortida, men 
trakk også trådene framover, som dette utdraget viser:   

Hva med vår fremtid i verdensveven, 
blir det lyst - eller angst og beven?
- Mamma, fortell, hvor ble det av boken,  
spist’n seg selv, var det katta som tok’n?
- Nei, det var nissen det, lille venn, 
nissen på nettet, du kjenner jo den? 
Alt ting ble effektivt og digitalt, 
ingen trodde vel noe var galt?
Kunnskapen fløy som en stjernesverm,
alle satt stille ved hver sin skjerm, 
og googlet og søkte og surfet og flakket,
Men ingen snakket, ingen snakket. 
Du blir hentet av ett eller annet vesen,
Den dagen du begynner å prate med PC-en.
Og hvordan skal din arm holde kjæresten varm,
med skjermhodepine og muspekerarm?
Og fem tusen treff på vår venn Mulla Krekar
Kan aldri erstatte en bibliotekar!  

Fra bibliotekhistoria:

[ TILBAKEBLIKK ]
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Tekst & foto: Erling Bergan

Det er BF-leder Monica Deildok som sier 
dette etter at Likelønnskommisjonen 21. 
februar avga sin utredning ”Kjønn og lønn” 
(NOU 2008:6) til fungerende barne- og 
likestillingsminister Trond Giske. 

På over 300 sider leverer kommisjonen 
og dens leder Anne Enger en grundig 
situasjonsbeskrivelse. De kommer også 
med forslag til konkrete tiltak for å utjevne 
kjønnsbaserte lønnsforskjeller mellom kvin-
ner og menn. 

Stabil forskjell
Likelønnskommisjonen ble oppnevnt av 

regjeringen 16. juni 2006. Bakgrunnen var 
de kjønnsbaserte ulikhetene mellom kvin-
ners og menns lønnsnivå. 

Siden midten av 1980-tallet har lønnsga-
pet mellom menn og kvinner vært stabilt på 
rundt 15 prosent 

- Likelønnskommisjonen fikk i oppdrag 
blant annet å analysere årsakene til lønns-
gapet mellom mann og kvinne og hvilken 
effekt de siste års lønnsoppgjør har hatt for 
likelønn. Vi er glade for at vi har fått en så 
omfattende utredning. Denne utredningen 
skal nå gjennomgås nøye, og den vil også 
bli sendt ut på en bred høring med frist 
i høst. Regjeringen vil ta fatt på arbeidet 
etter høringsrunden er gjennomført, sa 
Trond Giske.

85 % av menns lønn
Utredningen slår fast at det er store 

forskjeller både mellom kvinners og menns 
lønnsinntekt, hvor det ikke er korrigert for 
arbeidstid, og mellom kvinners og menns 
lønn, korrigert for avtalt arbeidstid. Inntekts-
statistikken viser at i dag utgjør kvinners 
lønnsinntekt om lag 65 prosent av menns 
lønnsinntekt. Når det kontrolleres for ar-
beidstid utgjør kvinners lønn om lag 85 
prosent av menns lønn.

- Utredningen viser at kjønnsbetingede lønnsforskjeller ikke 
bare er individuelle forskjeller, men i stor grad dreier seg 
om kvinnedominerte yrkesgruppers mindrelønn i forhold 
til mannsdominerte yrkesgrupper.

Likelønnsforslag like 
før tariffoppgjøret

- Samtidig viser utredningen at kjønns-
betingede lønnsforskjeller ikke kun dreier 
seg om individuelle forskjeller mellom den 
enkelte kvinne og den enkelte mann, men 
at det i stor grad dreier seg om kvinnedomi-
nerte yrkesgruppers mindrelønn i forhold til 
mannsdominerte yrkesgrupper, sier BF-leder 
Monica Deildok etter en første kikk på den 
nye NOU-en.

- For bibliotekarer er det spesielt interes-
sant å merke seg at likelønnskommisjonen 
foreslår som tiltak et lønnsløft for kvin-
nedominerte yrker i offentlig sektor, der det 
bevilges friske midler over statsbudsjettet, 
presiserer forbundslederen. 

Med kvinnedominerte grupper menes i 
denne sammenhengen yrkesgrupper der 
kvinner utgjør minst 2/3 av de sysselsatte. 
Og yrkesgrupper med 1-4 års høyere utdan-
ning nevnes særlig som eksempel. Et tiltak 
av denne typen vil altså treffe bibliotekarer 
i kommunesektoren, i statssektoren og i 
helseforetakene. 

YS har prinsipielle betenkeligheter
Dette forslaget er BFs hovedorganisasjon 

mer lunkne til. YS-leder Tore Eugen Kvalheim 
stiller seg i utgangspunktet positiv til alle 
forslag som bidrar til å redusere lønnsfor-
skjellene mellom kvinner og menn, men 
påpeker at dette forslaget medfører visse 
prinsipielle utfordringer. 

- Lønnsoppgjørene er partenes ansvar, og 
det kan derfor virke mot sin hensikt at staten 
griper inn for å løfte spesifikke yrkesgrupper. 
Om dette er mulig og hensiktsmessig innen-
for den norske modellen for lønnsdannelse, 
er også et viktig spørsmål, sier Kvalheim, og 
legger til: - Det er også grunn til å presisere 
at dette tiltaket kun vil nå deler av norsk 
arbeidsliv, og således ikke komme kvinner 
flest til gode. Men vi vil selvfølgelig ta kom-
misjonens utfordring svært alvorlig, og vil ta 
med oss forslagene fra kommisjonen inn i 
vårt videre tariffpolitiske arbeid, sier han.

Lønnsutvikling under permisjon
I Bibliotekarforbundet leser man med 

stor interesse kommisjonens forslag om at 
organisasjonene i arbeidslivet innfører en 
tariffestet rett for arbeidstakere som har 
fravær fra arbeidsplassen på grunn av for-
eldrepermisjon. Disse får tariffestet rett til et 
gjennomsnittlig lønnstillegg – som minimum 
– ved tilbakekomst til arbeidsplassen. 

- Dette er et tiltak Bibliotekarforbundet 
allerede i årets hovedoppgjør har lagt inn 
som krav til ny hovedtariffavtale i statlig og 
i kommunal sektor, gjennom å foreslå en 
sikringsbestemmelse om lønnsvurdering 
som et tillegg til hovedtariffavtalene i kom-
munal og statlig sektor, sier en oppglødd 
BF-leder. 

Argumentasjon for lønnsoppgjør
Likelønnskommisjonens utredning leverer 

forslag til en rekke andre tiltak som eksem-
pelvis styrking av Likestillingsloven og tiltak 
vedrørende likestilt barneomsorg. 

- Utredningen skal nå på høring, noe vi 
naturligvis vil følge grundig opp. Allerede nå 
blir imidlertid utredningen et viktig verktøy 
idet det er under to måneder til Bibliote-
karforbundets sentrale forhandlere setter 
seg til forhandlingsbordene i de offentlige 
avtaleområdene. Likelønnskommisjonens 
utredning leverer verdifull argumentasjon 
og bakgrunnsinformasjon for oss som skal 
føre sentrale forhandlinger for bibliotekarer, 
sier Monica Deildok, som mener at utred-
ningen også er interessant lesning for alle 
arbeidstakere. 

[ KJØNN OG LØNN ]
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Tekst: Vanja V. Christensen

Mandag 21. januar var jeg så heldig og 
fikk overvære en bibliotekkonferanse på 
Høgskolen i Oslo i forbindelse med Mang-
foldsåret 2008. Konferansen i sin helhet 
bestod av forelesere fra øverste hylle i 
bibliotekverden når det gjelder bibliotek 
og kulturell mangfoldighet. I denne rap-
porten presenterer jeg kort hver enkelt 
foreleser før jeg vil gjengi tips til arrange-
ment og aktiviteter som kom fram under 
konferansen. Dette er ei tipsliste som det 
enkelte bibliotek kan gjøre i forbindelse 
med Mangfoldsåret 2008. 

Samhold i mangfold
Først ute var professor i moderne his-

torie ved Universitetet i Oslo, Knut Kjeld-
stadli, som presenterte tre ulike modeller 
som har vært brukt i Norge for å hånd-
tere innvandrere. Han viste svakhetene 
ved disse og kom med et fjerde forslag: 
Samhold i mangfold. I denne modellen 
eksisterer individene i kraft av relasjoner 
og samfunnet er relasjoner mellom men-
nesker. Individene kan dermed være med 

Mangfold 
   Møteplasser 
      Muligheter

Bibliotekkonferanse i regi av Norsk bibliotekfore-
nings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektje-
nester, ABM-utvikling, Det flerspråkelige bibliotek 
ved Deichmanske bibliotek og Bibliotekarutdan-
ningen ved Høgskolen i Oslo. 

i flere samfunn. På denne måten er det 
nødvendig med en ny fortelling om Norge 
som Amerikas ”Nation of nations”. Han la 
spesielt vekt på at vi ikke må være redde 
for de konfliktfylte debattene/forhandlin-
gene/tautrekkingen da det er disse som 
utvikler oss. Kjeldstadli kommer med en 
egen bok om dette til våren.

Speile befolkningen
Neste taler ut var avdelingsleder ved 

Det Flerspråklige Bibliotek, Kirsten Leth 
Nielsen. Hun presenterte IFLA’s manifest 
for flerkulturelt bibliotekarbeid. Hun mener 
dagens bibliotek er bygget opp rundt den 
nordiske middelklassen. Bibliotekene og 
bibliotekarene må speile samfunnets be-
folkning, men det trengs en politisk vilje til 
det. Manifestet kan være et hjelpemiddel 
mot politikere for å nå målene om det 
flerkulturelle bibliotek.

Dagens høydepunkt av kulturelt innslag 
var helt klart den norsk-afrikanske kvinne-
lige humor- og revygruppa Queendom. 
Kvinnene presenterte seg både med 
navn og bibliotekets lånenummer før de 
harselerte på en svært humoristisk måte 

med både nordmenn, afrikanere og seg 
selv med tema som ”Integrert som faen”.  
Denne gruppen må oppleves!

Videre i programmet var det panel-
debatt med stortingsrepresentantene 
Odd Einar Dørum (V) og Bent Høie (H). 
Dørum la spesielt vekt på viktigheten 
av folkebibliotek og skolebibliotek for 
allmenndannelsen. Videre sammenlignet 
han biblioteket som møtepunktet med 
”jungelens vannhull”; Hvordan folk fra alle 
kulturer og sosiale lag kan møtes ved et 
felles møtested. 

Globalbiblioteket
Vi fikk også lytte til den meget engasje-

rende og sprudlende Gunilla Konradsson-
Mortin fra Malmø og Globalbiblioteket, 
og hvordan de har klart å få til et godt 
brukende flerkulturelt bibliotek. Vi fikk 
også være med på et foredrag ved hjelp 
av nettoverføring fra Queens Library i New 
York. Disse foredragene ga oss flere tips til 
arrangement og aktiviteter i et flerkulturelt 
perspektiv som vi kan gjøre i norske bibli-
otek. Jeg skal komme tilbake til dette. 

Det var også en gøyal og spennende 

[ BIBLIOTEK OG MANGFOLD ]



 Bibliotekaren 3/2008 | 15  

opplevelse å bli underholdt av forteller 
Amir Mirzai fra Fortellerhuset. Han fortalte 
om sine egne opplevelser i møte med nor-
ske bibliotek da han kom til Norge midt på 
1990-tallet. Han fortalte også med stor 
innlevelse et iransk eventyr for barn.

En humoristisk og engasjerende fortel-
lermåte hadde også Mona Henning som er 
født i Jordan, men bosatt i Sverige. I 1984 
grunnla hun sitt eget forlag Dar Al-Muna 
som utgir nordiske barnebøker oversatt til 
arabisktalende barn. 

Tips til Mangfoldsåret
Jeg skal nå gjengi ulike tips til arran-

gement og aktiviteter som kan gjøres 
på et folkebibliotek for å markere Mang-
foldsåret 2008. Tipsene er spesielt 
hentet fra Globalbiblioteket i Malmø ved 
Konradsson-Mortin og leder av Interna-
sjonalt bibliotek ved Stavanger Bibliotek, 
Aud Jorunn Aano.

Engasjere ungdommer fra ulike mi-
noriteter som er for eksempel persisk 
eller arabisk talende som bibliotekam-
bassadører. Disse kan ha hver sin et-
termiddag i uken hvor for eksempel den 

persisktalende ungdommen er guide for 
persisktalende brukere. Ambassadøren 
kan også virke som tolk mellom bruker 
og bibliotekar. 

Arrangere avislesning for kvinnelige 
innvandrere og asylsøkere. Dette er ofte 
en gruppe som er lite sett på biblioteket, 
det er helst deres menn som er brukere. 

Arrangere Levende Bøker ”Låne en for-
dom og bli kvitt den”. Biblioteket ”låner ut” 
inne på biblioteket en frivillig innvandrer til 
etniske nordmenn hvor nordmennene kan 
spørre om ulike ting de lurer på. 

Oppfordre skoleungdom og andre in-
teresserte til å delta i manuskonkurranse 
om kulturelt mangfold. Fristen er 1. mai 
og hovedpremien er 10 000 kr! 

Månedens Bok. Presentere norske for-
fattere med innvandrerbakgrunn.

Invitere mødre og fedre med minori-
tetsbakgrunn til en egen bokprat om bar-
nelitteratur. (Astrid Lindgren er oversatt 
til 60 språk).

Presentere utstillinger laget av elever 
med minoritetsbakgrunn fra sitt hjem-
land. Og deretter be barnehager eller 
skoleklasser på bibliotekbesøk for å se 

på utstillingen.
Låne utstillinger fra Det Flerspråklige 

bibliotek. 
Få frivillige innvandrere til å komme og 

fortelle eventyr fra deres hjemland både til 
ikke-etniske og etniske barn. Mange land 
som Iran og Irak har lange tradisjoner på 
å fortelle eventyr for barn.  

Mye av den norske litteraturen kan også 
anbefales til innvandrere fordi den handler 
om de samme temaene som innvandrere 
har i sine kulturer som for eksempel skam, 
sladder, sjalusi, utroskap. Eksempel er 
Anne Karin Elstad, Camilla Collett og 
Henrik Ibsen.

Irakeren Ardashir Esfandiari har oversatt 
noen norske romaner til persisk. Hvilke 
bøker det er og hvordan få tak i dem, kan 
leses mer om her.

Være aktiv å melde inn de ulike arran-
gementene og aktivitetene på kalenderen 
til kulturelt mangfold.

Og sist, men ikke minst: Vær aktiv og 
be politikere til flerkulturelle arrangement 
og aktiviteter!  

Historieprofessor Knut Kjeldstadli foreslo en ny måte å håndtere innvandrere på i Norge: Samhold i mangfold, der individene  eksisterer i kraft av 
relasjoner og samfunnet er relasjoner mellom mennesker. Individene kan dermed være med i flere samfunn. Det er nødvendig med en ny fortelling om 
Norge, som Amerikas ”Nation of nations”, sa Kjeldstadli. (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)
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Tekst:  Olav Helge
 Generalsekretær
 Lærernes Yrkesforbund (LY)

Statsminister Stoltenberg skal ha sagt at den 
nye folketrygden (som etter planen skal gjelde 
fra 2010), skal være bedre for alle, samtidig 
som den skal være billigere enn den nåvæ-
rende ordningen. Det er et mysterium hvordan 
økte utgifter (bedre for alle) skal kunne føre 
til reduserte kostnader. Sist vinter truet Høyre, 
Venstre og Kristelig Folkeparti med å bryte det 
store pensjonsforliket dersom regjeringen ikke 
kunne love bedringer i skattefradrag for indivi-
duell pensjonssparing, opptjening av pensjons-
poeng for studenter og heving av ”taket” på 
7G til 8G (det siste betyr bedre pensjon for de 

Det store pensjonsforliket
Skinnuenighet, skinnenighet eller full splittelse?

Våren 2006 ble partiene 
på Stortinget enige om 
”Pensjonsforliket”. Det 
tok imidlertid ikke mange 
ukene før man begynte 
å lure på hva de var blitt 
enige om.

som tjener mellom ca kr 430.000 og 485.000 
med den nåværende G-størrelsen).

Var det noen som sa 
pensjonsFORLIK?

Gerd Liv Valla var en stor forkjemper for 
AFP – AvtaleFesta Pensjon – med mulighet 
for å gå av med pensjon når man fyller 62 
år. Men det er faktisk ingen strid i Johnsen-
komiteens forslag til ny folketrygdlov om at 
det skal være mulig å gå av med pensjon når 
man fyller 62 år.

Så hva er da problemet?
Kanskje det er på tide å gå tilbake til begyn-

nelsen, og det betyr i denne sammenheng 
Folketrygdloven, som ble iverksatt pr 1. januar 
1967. 

Folketrygdloven var en fantastisk nyvinning, 
for første gang fikk alle (nåja, nesten alle) rett til 
stønad fra det offentlige ved sjukdom, svanger-
skap m.v., samt alders- og uførepensjon.

I løpet av de årene som har gått, har Fol-
ketrygdloven vært revidert flere ganger, noen 
ganger er den blitt bedre (større tilskudd 
til flere grupper), andre ganger er den blitt 
verre (som for eksempel ved beregning av 
alderspensjon).

I 1967 var de store barnekullene fra et-
terkrigsårene blitt tenåringer, eller var først i 
20-årene. Ungdommen begynte gjennomsnitt-
lig å arbeide når de var 19 år. Kvinnene var 
på full fart ut i arbeidslivet, og det var ikke 
påtrengende mange pensjonister. Sagt på en 
annen måte: Det var mange arbeidsføre skat-
tebetalere bak hver pensjonist.

Noe har skjedd
I årene etter 1967 har det skjedd noe med 

befolkningen i Norge. Barnekullene ble mindre 
og pensjonistene ble flere. Særlig har tallet 
på uførepensjonister økt kraftig. Nye tall viser 
visstnok at lærerne gjennomsnittlig går av med 
pensjon når de er 60 år, og tilsvarende tall 
finnes for andre arbeidstakergrupper. Dessu-
ten har økt skolegang ført til at ungdommen 
gjennomsnittlig går ut i arbeidslivet når de er 
23 år. Resultatet er at det blir færre og færre 
skattebetalere bak hver pensjonist. På toppen 
av dette kom AFP-pensjonsordningen, som 
gjør at veldig mange velger å gå av med pen-
sjon når de fyller 62 år.

Noe må gjøres
Noe måtte gjøres, slik at samfunnet fortsatt 

blir i stand til betale for pensjonistene i årene 
som kommer. Enten må vi få færre pensjonister, 
eller pensjonistene må få mindre pensjon, eller 
vi må få tak i flere arbeidsføre mennesker til å 
betale utgiftene.

I fjor så det ut til at alle landets aviser var 
opptatt av arbeidsinnvandring. Økt innvand-
ring ville føre til at det ble flere til å betale for 
pensjonistene. Men før eller seinere vil jo også 
innvandrerne ga av med pensjon.

En annen måte å få flere ut i arbeidslivet, er 
å legge forholdene til rette for at flere uføre kan 
komme tilbake til arbeidslivet. Alle politikerne er 
enige om at dette er et godt mål, men det ser 
ikke ut til at politikerne er villige til å gjøre noe 
for å oppnå målet. Både trygdesystemet og 
bygningsforskriftene må end res for å få uføre 
ut i arbeidslivet, og antakelig må skattereglene 
endres for at private firmaer skal stimuleres til 
å ansette uføre. Det må en mentalitetsendring 
til før uføre kan komme tilbake til arbeidslivet i 
så stor utstrekning at det monner.

Det er velkjent at mange deltidstilsatte 
ønsker å jobbe full stilling, bl.a. gjelder det 
mange i helsevesenet. Her har arbeidsgiverne 
en stor jobb å gjøre. Kanskje kan døgnåpne 

Magnus E. Marsdal

AFP på en-to-tre
Magnus E. Marsdal, forfatteren bak Frp-koden, har skrevet en lettlest, engasjerende og solid 

pamflett om vårens største kampsak for fagbevegelsen: Avtalefesta pensjon (AFP).
Marsdal reiser til Aker Verdal, der han møter platearbeider Bertil Rysgård (56). Rysgård 

har jobba som sveiser ved Aker Verdal siden 1973, og belastningene sitter i kroppen. 67 
prosent av kollegene hans blir uføre. 30 prosent tar AFP, en tidligpensjon som kan benyttes 

fra fylte 62 år. Nå frykter Bertil Rysgård hva som skjer med 
hans helse og økonomi, hvis AFP-ordninga ikke overlever 
innføringa av nytt pensjonssystem i 2010. 

AFP på en-to-tre gir en rask og grundig innføring i det 
viktigste:

- Hva er AFP?
- Hvor mye kan den enkelte tape hvis AFP ødelegges?
- Hva er tariffkravene som skal sikre AFP?

Du kan bestille boka direkte fra Forlaget Manifest 
for kun 99,- (portofritt tilsendt).
www.manifest.no

[ ARBEIDSLIV ]
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barnehager være et middel for å få småbarnsmødre til å øke stillingene 
sine - en hjelpepleier eller sjukepleier som veit at barna er trygge i 
nattbarnehagen, kan motiveres til å jobbe nattevakter.

Johnsen-utvalget
For å få lavere pensjonsutgifter, satte regjeringen Bondevik ned en 

komité, ledet av fylkesmann og tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen. 
Komiteen avga en innstilling - ny folketrygd.

I årene som har gått etter det, har både regjeringen Bondevik og 
regjeringen Stoltenberg lagt tram stortingsmeldinger. Det vi venter på 
nå, er en Ot.prp. (Odelstingsproposisjon), dvs. et forslag til ny lov. Det 
er når Stortinget skal lage en ny folketrygdlov vi får se hvor stor enighet, 
eller uenighet, det er mellom partiene.

Dagens AFP-ordning står ikke omtalt i den eksisterende Folketrygd-
loven. AFP-ordningen er, som navnet sier, en avtale-ordning mellom 
arbeidsgiverne og fagforeningene. Det er arbeidsgiverne som må betale 
utgiftene, med mindre staten gir økonomiske tilskudd. Det var nettopp 
det regjeringen Jagland gjorde i 1996, da staten lovte å gi tilskudd for å 
”smøre” systemet i 10 år, slik at arbeidsgiverne og arbeidstakerne skulle 
få råd til å holde AFP-ordningen i gang. Under tariffoppgjøret i 2006 
lovte regjeringen Stoltenberg å fortsette tilskuddsordningen, men uten 
å si hvor lenge ordningen skulle gjelde. 

Dersom det går som Johnsen-utvalget foreslo, skal den nye folketrygd-
loven begynne å gjelde fra 1. januar 2010. Skal det skje, må Stortinget 
vedta den nye loven i så god tid at Arbeids- og velferdsdirektoratet får 
tid til å lage alle de nye bestemmelsene som må til for at NAV-kontorene 
skal vite hvordan de skal arbeide. Det kan naturligvis tenkes at den 
nye loven inneholder regler for tidligpensjonering som er så gunstige 
at fagforeningene ikke lenger synes det er behov for en AFP-ordning, 
men det er minst like sannsynlig at loven ikke får så gunstige regler, og 
da vil fagforeningene mene at det fortsatt trengs en AFP-ordning. Dette 
spørsmålet vil i så fall komme opp i hovedtariffoppgjøret i 2008, og vil 
antakelig overskygge alle andre spørsmål i oppgjøret. 

Offentlig sektor og tjenestemannspensjonene 
En av de store fordelene ved å jobbe i offentlig sektor (staten, fylkes-

kommuner og kommuner) er tjenestemannspensjonene. Tjenestemanns-
pensjonene gir de offentlige tjenestemenn som går av med pensjon 67 
% av det man har i lønn ved avgangen. (Dette er hovedregelen, det 
finnes unntak.) Forutsetningen er at man har 30 års opptjening i offent-
lige pensjonskasser. Til sammenlikning gir den nåværende folketrygden 
en pensjon som vanligvis ligger mellom 50 og 60 %, forutsatt 40 års 
opptjening. Nåværende folkepensjon beregnes ut fra pensjonistens 20 
beste år (”beste-års-regelen”), dvs. de årene hvor man har hatt høyest 
inntekt i forhold til størrelsen på G vedkommende år (G er Folketrygdens 
grunnbeløp, og reguleres hvert år av Stortinget etter hvert som lønns- og 
prisnivået endres).

Johnsen-utvalget gikk ikke inn for å gjøre endringer i de offentlige 
tjenestemannspensjonene (det hadde de ikke mandat til), men nevner 
at regjeringen, Stortinget og tariffpartene bør vurdere de offentlige tje-
nestemannspensjonene. Hensikten er naturligvis å se om det er mulig 
å gjøre de offentlige pensjonene dårligere. 

Stortingsrepresentantenes pensjon
Et hjertesukk: Dersom politikerne ønsker å gjøre de offentlige tjenes-

temannspensjonene dårligere, bør de begynne med stortingsrepresen-
tantenes pensjon. Som nevnt ovenfor er full opptjening i Folketrygden 
40 år, det er 30 år i de offentlige tjenestemannspensjonene, men for 
stortingsrepresentantene er full opptjening 12 år! Her er det ”forbe-
dringspotensial”. 

www.bseurobib.no

Nyhets- og tilbudsavis kommer 14. Februar

Rom for  
opplevelse

NYHET!
BS Eurobib presenterer Bobles. Møbler 
for barn med ergonomi og design for 
gode leseopplevelser
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Det nye mastergradsstudiet ved 
Universitetet i Tromsø (studieret-
ning for dokumentforvaltning) 
er inne i sitt andre semester. 
Studentene har dette semes-
tret kurs i dokumentforvaltning 
(10 stp.) og i ABM-studier (20 
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stp.). Studentene skal i løpet av 
semesteret også på studietur til 
Nasjonalbiblioteket og til Statens 
senter for arkiv, bibliotek og 
museum. Kurset i ABM-studier 
blir gitt i samarbeid med ABM-
institusjonen ved Uppsala uni-
versitet. 

På bakgrunn av dette sam-
arbeidet med Uppsala foreslo 
dokumentasjonsvitenskap i fjor 
at Institutionen för ABM (http://
www.abm.uu.se/) ble tatt opp 
i nordplusnettverket Nordiske 
bibliotekskoler. Dette ble reali-
sert i januar i år. Utdanningen i 
Uppsala gir kompetanse i enten 
arkiv, bibliotek eller museum, men 
samtidig prøver man å overskride 
disse institusjonsgrensene ved å 
samarbeide på tvers av områder, 
noe som vi i Tromsø også legger 
opp til.

Fra høsten 2008 vil dette 
samarbeidet gjøre det mulig for 
våre studenter å dra til Uppsala. 
Studentene vil først og fremst 
kunne velge kurs innen arkiv og 
museum, men også bibliotek 
dersom det skulle være ønske-
lig. Kursene i arkiv og museum 
vil være et viktig supplement til 
det kurstilbudet vi har i Tromsø. 
Samtidig ønsker vi selvfølgelig 
svenske studenter velkommen til 
Tromsø. 

[ FAG OG UTDANNING ]

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

YS-lederen vil ha debatt om 
lønn sett i sammenheng med 
lokale forhold.

Oslos ordfører, Fabian Stang, vil gi ansatte 
i staten som bor i Oslo høyere lønn enn 
deres kolleger som bor i andre strøk i lan-
det. – Jeg er ikke enig med Oslos ordfører 
i ett og alt, men denne typen utspill bør vi 
kunne diskutere, sier YS-leder Tore Eugen 
Kvalheim. 

- Utgangspunktet mitt dreier seg ikke om 
”Oslo mot resten”, men hvordan lønnspoli-
tikken ikke bare i staten, men i hele offentlig 
sektor praktiseres. Vi må tillate oss å drøfte 
hvorvidt de reelle bo- og levekostnadene 
skal ha betydning for hva de ansatte får 
utbetalt i lønn, sier YS-lederen. 

- I dag er pressområdene fordelt over 
hele landet vårt, påpeker han. Noen har lig-
get der lenge, andre er av nyere dato. Olje- 
og gassindustrien har skapt økonomisk 
vekst, også i tidligere grisgrendte strøk. 
Dette har ført til at bo- og levekostnadene 
nærmest har eksplodert, ferske eksempler 
finner vi i deler av det nordligste fylket vårt, 
påpeker han. 

- Slike differensieringer gjøres allerede 
andre steder: Et stort tariffområde i privat 
sektor i YS, funksjonærområdet, er basert 
på lønnsdannelsen i den enkelte bedrift, 
blant annet på bakgrunn av levekostnader 
og lokale forhold. Slike systemer er langt 
fra uproblematiske å håndtere, likevel bør vi 
sette oss ned og utrede i hvilken grad dette 
er mulig i offentlig sektor; Vi vet at det alt 
forekommer, men på individuelt grunnlag.

- Jeg imøteser en konstruktiv debatt, og 
for sikkerhets skyld: Det er ikke snakk om 
å spare lønnsutgifter, eller å løpe arbeids-
givers ærend, men å vurdere om det er 
mulig å se bo- og levekostnader i større 
grad i sammenheng med lønn, poengterer 
YS-leder Tore Eugen Kvalheim.  

Lønn og geografi

YS-leder Tore Eugen Kvalheim vil drøfte om de  
reelle bo- og levekostnadene skal gi forskjellig  
lønn ulike steder i landet. (Foto: Dag A. Ivarsøy)
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Tekst & foto: Erling Bergan

Praksisopplegget ved JBI har vært identisk i 
svært mange år. Studentene har to praksis-
perioder à 5 uker, en i første og en i annen 
klasse. De deltar i det daglige arbeidet 
tilnærmet full tid, og skriver en rapport etter 
endt praksis. Praksis er svært løst tilknyttet 
studiet.

- Utdanningen anser praksisperiodene 
for å være meget verdifulle. Studentene får 
knyttet teori til praksis og erfart hvordan 
det er å jobbe i bibliotek. Praksisperiodene 
skaper entusiasme og motivasjon, sier stu-
dieleder Liv Gjestrum til Bibliotekaren. Hun 
påpeker at enkelte studenter som er usikre 
på om de har valgt riktig studium, kommer 
tilbake til JBI med ny giv. - De bringer også 
med seg mye kunnskap tilbake fra praksis-
feltet, sier hun. 

I motsetning til for eksempel sykepleie- og 
lærerstudiet som får tilført store økonomiske 
ressurser til praksisutplassering, får bibliote-
kutdanning ingen midler til dette. 

- Vi kan bare gi en symbolsk kompensa-
sjon til bibliotekene. Derfor er vi avhengige 
av bibliotekarenes velvilje og ansvarsfølelse 
for å kunne opprettholde ordningen, og hittil 
har det gått veldig fint, sier Gjestrum.

Faglig kvalitet
Det har skjedd mange endringer med 

bibliotekarstudiet i Oslo de siste åra. Men de 
to praksisperiodene har det skjedd mindre 
med. Det vil JBI nå gjøre noe med. 

- Vi har de siste årene arbeidet mye med 
å utvikle og oppdatere bibliotekstudiene. 
I den sammenhengen har vi også sett på 
praksisperiodene, blant annet ut fra et ønske 
om å knytte dem nærmere til undervisningen 
og legge mer vekt på den faglige kvaliteten 
på praksisrapporten. Vi har landet på en 
løsning der vi beholder førsteårspraksisen 
uforandret, mens andre års praksis integre-
res med emnet Undersøkelsesmetoder. Et 
praksisprosjekt og emnet undersøkelsesme-
toder utgjør det nye faget ”Kunnskapsbasert 
bibliotekpraksis”. Praksisperioden er fortsatt 

Bibliotekarstudentene som 
går 2. året ved Høgskolen 
i Oslo får et nytt praksis-
opplegg. Nå skal det være 
kunnskapsbasert bibliotek-
praksis.  

Ny praksis for studentene i Oslo

fem uker, og studentene skal bruke halv tid 
på praksisprosjektet og halv tid på praktisk 
arbeid i biblioteket, forteller studielederen. 

I undersøkelsesdelen skal studentene 
utføre en empirisk undersøkelse, og de kan 
velge mellom seks ulike oppgaver utarbeidet 
av lærerne ved utdanningen. Oppgavene er 
utformet slik at de kan gjennomføres ved 
ulike bibliotek, både store og små, fag- og 
folkebibliotek. 

- Oppgavene tar utgangspunkt i det 
enkelte biblioteks egenart og utnytter 
empiriske data studentene kan finne der. 
Vi holder muligheten åpen for å publisere 
redigerte sammendrag av resultatene, sier 
Gjestrum, som tror dette vil være svært 
interessant både for bibliotekene som er 
med og for fagmiljøet som helhet, .

Valgmuligheter
Dette semesteret kan studentene velge 

mellom disse seks oppgavene:
Digital litteraturformidling. Undersøkelse 1. 
av bibliotekets bruk av digitale verktøy i 
litteraturformidlingen.
Leserundersøkelse. Spørreundersøkelse 2. 
rettet mot brukere som er aktive lesere av 
lettlestbøker; biografier; eller lyrikk. 
Tverrgående trafikktelling (TTT). Kartleg-3. 
ging av besøk, aktiviteter og tidsbruk 
inne på biblioteket ved hjelp av enkle 
observasjonsteknikker.
Biblioteket som møteplass. Intervju-4. 

undersøkelse om brukernes kontakt/
samtaler med andre personer mens de 
oppholdt seg på biblioteket.
Bibliografisk produksjon. Hensikten med 5. 
denne oppgaven vil være å skaffe til veie 
data bibliotekets produksjon/tilpassing/
import av bibliografiske poster.
Publikumshenvendelser og kildebruk. 6. 
Gjennomføre en standardiser t un-
dersøkelse av referanse- og informa-
sjonstjenesten ved praksisbiblioteket: 
spørsmålstyper, omfang, tidsbruk, svar-
kilder, brukere.

Positive reaksjoner
- Vi har forståelse for at enkelte under-

søkelser ikke egner seg ved alle bibliotek, 
og vil derfor be praktikantene å ta kontakt 
med praksisbiblioteket i forkant for å drøfte 
aktuelle oppgaver, sier Gjestrum. 

Nylig samlet JBI et titalls bibliotekarer fra 
ulike typer bibliotek for å diskutere det nye 
praksisopplegget. 

- Deres reaksjoner var overveiende svært 
positive. Men noen uttrykte bekymring over 
at det ble liten tid for studentene til å delta 
i tradisjonelle bibliotekoppgaver. Vi håper 
imidlertid at det studentene taper ved 
redusert tid til tradisjonell praksis skal bli 
oppveid av det de lærer ved å gjennomføre 
prosjektet, sier Liv Gjestrum, som håper at 
studentenes prosjektarbeider også vil være 
til inspirasjon for bibliotekmiljøet. 

- Førsteårspraksisen forblir uforandret, mens andre års praksis integreres med emnet Undersøkel-
sesmetoder. Et praksisprosjekt og emnet undersøkelsesmetoder utgjør det nye faget ”Kunnskaps-
basert bibliotekpraksis”, forteller studieleder Liv Gjestrum ved JBI.

[ FAG OG UTDANNING ]
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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: Utdanningssektorens behov for bibliotekarkompetanse
Kl 19.00 – Cocktail og landsmøtemiddag

Seminaret er først og fremst tiltenkt landsmøtedelegatene. BF dekker møtekostnader og overnatting for landsmøtedelega-
tene 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 profilere 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.

[ BFs LANDSMØTEDAGER 7.-8. APRIL 2008 ]

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

bundets sjuende ordinære landsmøte. 
7. - 8. april samles 57 delegater på 
Gardermoen til rådslaging og vedtak. I 
løpet av februar og mars avholdes års-
møter i fylkeslagene, med blant annet 
valg av delegater til landsmøtet.

Sakspapirene som landsmøtet skal 
behandle er trykket i forrige og dette 
nummer av Bibliotekaren, og de er lagt 
ut på BFs nettsted www.bibforb.no. 
Landsmøtedelegater vil få et eget hefte 
med alle landsmøtesakene samlet, når 
de kommer på landsmøtet 8. april.

Har du saker du gjerne vil at landsmø-
tet skal behandle, kan du fremme dem 
gjennom årsmøtet i fylkeslaget ditt. 

Det er nå vi diskuterer lærdommene 
av de siste tre årene. Det er nå vi legger 
planer for tre nye år... 
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 2005 2006 2007 
Inntekter
Kontingent 3 400 000 3 850 000 3 900 000
Abonnement 30 000 30 000 30 000
Annonser 180 000 210 000 210 000
OU-fond 150 000 230 000 235 000
Renter 80 000 20 000 20 000
Diverse 10 000 10 000 10 000
   
Sum 3 850 000 4 350 000 4 405 000
   
Utgifter      
Kontingent HO 140 000 170 000 185 000
Lønn 1 890 000 1 900 000 2 000 000
Drift kontor 370 000 485 000 485 000
Reiser og møter 250 000 230 000 230 000
Kurs 300 000 230 000 235 000
Stipend 30 000 30 000 30 000
Bibliotekaren 360 000 460 000 470 000
Fylkeslag 150 000 175 000 180 000
Markedsføring 20 000 20 000 20 000
Advokathonorar 80 000 220 000 240 000
Diverse utgifter 10 000 10 000 10 000
Landsmøte 200 000 0 0
Prosjekt  270 000 170 000
   
Sum 3 800 000 4 200 000 4 255 000
   
Avsetninger      
Landsmøtet 0 130 000 130 000
Konfliktfond 50 000 
Renter konfliktfond  20 000 20 000
   
Sum 50 000 150 000 150 000
   
Utgifter totalt 3 850 000 4 350 000 4 405 000

BFs budsjett for 2005-2007, vedtatt av tidligere landsmøter

På de neste sidene følger Bibliotekar-
forbundets regnskap slik revisor har 
levert det til forbundsstyret. Dette er 
det endelige regnskapet etter avslut-
ting av regnskapsåret 2007. Regn-

skapet inneholder tall-oppstillinger 
for både 2005, 2006 og 2007, og 
må derfor leses som regnskap for 
landsmøteperioden.

Revisjonsrapporter for 2003 og 
2004 vil bli lagt fram for delegatene 
på selve landsmøtet.

BF-landsmøtet i 2003 vedtok bud-

sjett for 2005. BF-landsmøtet i 2005 
vedtok budsjett for 2006 og 2007. 
For de som ønsker å sammenligne 
regnskapstallene for 2005, 2006 
og 2007 med vedtatte budsjett for 
de samme årene, er budsjett-tallene 
gjengitt i tabellen til under.

Sak 3 på BF-landsmøtets dagsorden

BFs regnskap 2005-2007
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Resultatregnskap
Bibliotekarforbundet

 Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988 Side 1

Note 2007 2006 2005

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Kontingent 4 558 778 4 262 665 3 919 792
Abonnement 32 162 32 776 36 069
Annonser 250 950 316 750 225 300
OU-fond 5 509 887 340 940 356 083
Annen driftsinntekt 54 752 76 225 14 477
Sum driftsinntekter 5 406 528 5 029 356 4 551 721

Lønn 2 2 552 251 2 107 553 1 765 165
Husleie, kantine 232 139 185 527 181 194
Datautgifter 115 345 135 112 143 023
Medlemssystem 14 000 23 838 23 291
Inventar 161 327 13 962 5 870
Andre honorarer 331 936 143 002 292 859
Porto, telekostnader 104 739 98 400 95 379
Rekvisita, trykkeutgifter 60 122 48 035 39 404
Reise- og møtekostnader 381 921 416 369 293 886
Kursutgifter 5 415 675 241 422 159 968
Stipend 63 633 7 500 30 000
Landsmøtet 0 0 261 197
Bibliotekaren 470 107 534 180 481 927
Lokallag 176 975 144 521 104 281
Markedsføring 75 236 12 406 38 843
Diverse utgifter 243 797 215 997 197 721
Sum driftskostnader 5 399 202 4 327 821 4 114 007

Driftsresultat 7 326 701 535 437 714

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekt 149 751 87 798 38 849
Annen rentekostnad 212 945 504
Resultat av finansposter 149 539 86 853 38 345
ÅRSOVERSKUDD / ÅRSUNDERSKUDD (-) 156 865 788 388 476 059

OVERFØRINGER

Overført til OU-fond 5 54 328 16 449 356 083
Overført fra OU-fond 5 111 528 103 803 391 753
Overført til Konfliktfond 5 68 745 340 274 381 728
Avsatt til egenkapital 15 320 405 468 300 000
Avsatt til landsmøte 5 130 000 130 000 0
Sum overføringer 156 865 788 388 646 059
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Balanse
Bibliotekarforbundet

 Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988 Side 1

Note 2007 2006 2005

EIENDELER

Fordringer:
Utestående kontingenter 73 768 55 449 0
Andre fordringer 0 24 220 150 986
Sum fordringer 73 768 79 669 150 986

Investeringer:
Aksjer SALA AS 2 000 2 000 2 000
Sum investeringer 2 000 2 000 2 000

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 4 392 893 4 207 956 3 457 450

SUM EIENDELER 4 468 661 4 289 625 3 610 436

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital 1 826 812 1 811 492 1 406 025
Sum egenkapital 1 826 812 1 811 492 1 406 025

Fondsavsetninger:
Konfliktfond 5 1 902 894 1 834 149 1 493 875
Avsatt til landsmøtet 5 260 000 130 000 0
OU - fond 5 4 632 61 832 149 186
Sum fondsavsetninger 2 167 525 2 025 980 1 643 060

Sum egenkapital og fondsavsetninger 3 994 337 3 837 473 3 049 085

Gjeld

Kortsiktig gjeld:
Leverandørgjeld 81 477 94 911 236 853
Skyldige offentlige avgifter 191 936 162 655 153 843
Annen kortsiktig gjeld 200 911 194 587 170 655
Sum kortsiktig gjeld 474 324 452 153 561 351

Sum gjeld 474 324 452 153 561 351

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4 468 661 4 289 625 3 610 436
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BF har i dag følgende regler for 
konfliktfondet: 

”Bibliotekarforbundets konfliktfond 
skal ha en størrelse på kr 1.000,- pr 
yrkesaktiv medlem. Konfliktfondets 
midler plasseres på sparekonto i bank. 
Rentene tilfaller fondet.

Fondet skal kun benyttes i tilknytning 
til konfliktsituasjoner og forberedelse/
evaluering av disse:

streikebidrag til BFs medlemmer  y
som blir tatt ut i konflikt
BFs administrasjons- og reiseut- y
gifter ved planlegging og evalu-
ering av konflikter

Dersom ikke annet blir bestemt ut-
gjør streikebidraget til BFs medlemmer 
netto inntekt uten tillegg for overtid 
o.l. Dersom det oppstår andre utgifter 
i forbindelse med konflikt forelegges 
disse for BFs forbundsstyre før de tas 
fra konfliktfondet.

Regler for konfliktfondet vurderes en 
gang i året.”

Hjemmelen for reglene finnes i 
BFs vedtekter: 

”§ 15 KONFLIKTFOND

Bibliotekarforbundet skal ha et kon-
fliktfond. Landsmøtet fastsetter kon-
fliktfondets størrelse. Forbundsstyret 
fastsetter regler for anbringelse av 
fondets midler og regler for bruk av 
fondet i konfliktsituasjoner.”

Streikebidrag:

Streikebidraget som BF har utbetalt til 
sine medlemmer ved tidligere konflikter, 
har vært nettolønn (etter skatt – ikke 
skattepliktig). Marginalskatt er 28%, 
utbetaling vil variere fra person til 
person. Utbetaling pr. medlem pr strei-
kedag (basert på gjennomsnittslønn pr 
31.12.07) er ca kr 890. 

Konfliktfondets størrelse

Sak 7b på BF-landsmøtets dagsorden
Som kjent så streikes det i faser, der 

uttaket i fase I vanligvis er relativt be-
skjedent for så å bli opptrappet i fase 
II. Fase III er som regel full streik. Det 
er krav om minst 4 dagers varslings-
frist mellom fasene. Et tenkt men ikke 
urealistisk ”case”, basert på erfaringer 
fra uttaket i forrige oppgjør og tall pr 
1.1.08:

1.fase:  Uttak ca 15 personer – 
 10 dager 
 = kr 134.000
2.fase:  Uttak ca 30 personer i 
 tillegg til 1.fase = 
 45 personer – 5 dager 
 = 201.000

Dvs. at et beskjedent uttak av strei-
kende i en kort periode vil belaste fon-
det med ca kr 335.000, med dagens 
lønnsnivå. 

Dersom konflikten trappes ytterligere 
opp til storstreik, evt full streik, tilsier all 
erfaring at konflikten raskt avsluttes. Til 
gjengjeld kan denne korte tiden være 
kostbar for fagforeningenes streikekas-
ser. For BF vil en dags full streik (1228 
medlemmer) koste ca kr 1.093.000.

Konfliktfondets størrelse:

Konfliktfondet utgjorde ved årsskiftet 
2007/2008 ca 1,9 millioner kroner. 

Antall yrkesaktive medlemmer på 
samme tidspunkt var 1.228 medlem-
mer, fordelt på 131 i staten, 898 i kom-
munal sektor (KS), 120 i Oslo kommune 
og 78 i privat sektor. 

Det vil si at forbundet har mer enn 
oppnådd målet som i sin tid ble satt 
på kr 1.000 pr yrkesaktiv. Med en årlig 
lønnsutvikling er det ikke så gunstig 
å ha et måltall i kroner. I og med at 
formålet med fondet er å utbetale 
streikebidrag, en form for erstatning 
for uteblitt lønn under en eventuell 
streik, bør konfliktfondet øke i takt med 
lønnsutviklingen. 

Med dagens lønnsnivå, og streikesce-
nariet gjengitt over, er konfliktfondet på 
et passe nivå.

Et nytt måltall:

Forbundsstyret foreslår at konfliktfon-
det dimensjoneres som en prosentangi-
velse av samlet brutto lønnsmasse blant 
yrkesaktive medlemmer. Ved årsskiftet 
var samlet brutto lønnsmasse på ca 383 
millioner kroner. Regnestykkene over 
tilsier at 0,5 % av denne lønnsmassen 
normalt sett er dekkende for konfliktfon-
det under en eventuell streik. Ved å angi 
dette som mål for fondet, vil det utvikle 
seg både i takt med lønnsutviklingen og 
i takt med veksten i antall yrkesaktive 
medlemmer. 

Fondets egne renter vil kunne dekke 
mye av det som trengs avsatt til fondet 
årlig. Med 4 % rente, 4 % lønnsvekst 
og 20 nye yrkesaktive medlemmer, vil 
det trengs en avsetning på ca kr 50.000 
pr år for å sikre en vekst i fondet som 
holder det på 0,5 % av brutto lønns-
masse i BF. Men om denne avsetningen 
balanserer med målet, vil avhenge av 
rentenivå, lønnsutvikling og medlems-
vekst. Dersom det blir konflikt, må 
dessuten avsetningen øke vesentlig i en 
periode etterpå, for å bygge opp fondet 
igjen etter utbetaling av streikestøtte. 
I så fall må BFs årsbudsjett justeres 
tilsvarende.

Forslag til landsmøtevedtak:

Konfliktfondet skal utgjøre 0,5 % av 
samlet brutto lønnsmasse for BFs yr-
kesaktive medlemmer. Avsetninger til 
konfliktfondet må vurderes ved revisjon 
av budsjettet.  

[ BFs LANDSMØTEDAGER 7.-8. APRIL 2008 ]
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[ BFs LANDSMØTEDAGER 7.-8. APRIL 2008 ]

Budsjett 2009-2011

Forbundsstyret 
legger fram føl-
gende forslag til 
budsjett for kom-
mende landsmø-
teperiode:

 Inntekter 2009 2010 2011  

 Kontingent 5 266 000 5 325 000 5 375 000  

 Abonnement 30 000 30 000 30 000  

 Annonser 280 000 280 000 280 000  

 OU-fond 520 000 530 000 540 000  

 Diverse 10 000 10 000 10 000  

 Sum 6 106 000 6 175 000 6 235 000  

      

 Utgifter        

 Kontingent HO -232 000 -243 000 -255 000  

 Lønn -2 715 000 -2 767 000 -2 823 000  

 Drift kontor -667 000 -683 000 -700 000  

 Reiser og møter -410 000 -420 000 -430 000  

 Kurs -440 000 -452 000 -463 000  

 Stipend -60 000 -64 000 -68 000  

 Bibliotekaren -636 000 -651 000 -668 000  

 Fylkeslag -190 000 -200 000 -210 000  

 Markedsføring -149 000 -153 000 -157 000  

 Advokathonorar -205 000 -210 000 -215 000  

 Diverse utgifter -25 000 -25 000 -25 000  

 Landsmøte 2011 0 0 -140 000  

 Sum -5 729 000 -5 868 000 -6 154 000  

      

 Driftsresultat 377 000 307 000 81 000  

      

 Investeringer        

 IT-investeringer -237 000 -164 000 -85 000  

 Sum investeringer -237 000 -164 000 -85 000  

      

 Finansposter        

 Renteinntekter 140 000 140 000 140 000  

 Renteutgifter 0  0  

 Resultat finans 140 000 140 000 140 000  

      

 Årsresultat 280 000 283 000 136 000  

      

 Overføringer        

 Landsmøtet 2011 -150 000 -150 000 0  

 Konfliktfond -50 000 -50 000 -50 000  

 Renter konfliktfond -80 000 -83 000 -86 000  

 Sum -280 000 -283 000 -136 000  

      

 Resultat 0 0 0  

      
 

Sak 9 på 
BF-landsmøtets 

dagsorden
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[ BFs LANDSMØTEDAGER 7.-8. APRIL 2008 ]

Forbundsstyre:

Leder:  
Monica Deildok, leder, Bibliotekarforbundet
   
Nestleder: 
Hanne Brunborg, biblioteksjef, Gol bibliotek

Styremedlemmer:
Klaus Jøran Tollan, hovedbibliotekar, Høgskolen i Gjøvik 
Roger Dyrøy, spesialbibliotekar, Kristiansand folkebibliotek
Elisabeth Bergstrøm, avdelingsleder, Porsgrunn folkebibliotek
Susanne Baumgärtel, rådgiver, Troms fylkesbibliotek
Henriette Primberg, leder, Skolebiblioteket ved Forus videregående skole

Varamedlemmer:
1. vara: Knut Hverven, bibliotekar, Lovisenberg diakonale høgskole  
2. vara: Gro Haugastuen, bibliotekar, Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus
3. vara: Mette Rysjedal, bibliotekkonsulent, Deichmanske bibliotek
4. vara: Ingrid Ericson, bibliotekar, Høgskolen i Sør-Trøndelag  
5. vara: Kari Angelsen, bibliotekar, Bodø bibliotek

Kontrollkomite: 

Leder:  
Astrid Kilvik, bibliotekar, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Medlemmer:
Ritha Helland, rådgiver, Hordaland fylkesbibliotek
Mona Magnussen, bibliotekar, Universitetsbiblioteket i Tromsø

Vara:
Lone Johansen, leder, Skolebiblioteket ved Malakoff videregående skole, Moss

Bodø, 13. februar 2008

Anne Woje, leder (sign.) Richard Madsen (sign.) Elin Linge Hermansson (sign.)

Valgkomiteens innstilling til nytt forbunds-
styre og ny kontrollkomité i BF 2008-2011:

Sakspapir til BF-landsmøtet 2008 legges fortløpende 
ut på BFs nettsted www.bibforb.no. De fleste sakene 
er dessuten trykket i Bibliotekarens februar- og mars-
numre. Landsmøtedelegater vil få et eget hefte med 
alle landsmøtesakene samlet, når de kommer på lands-
møtet 8. april.
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Tidsperiode
Prosjektet har pågått i perioden april 2006-
desember 2007

Organisering og økonomi
Det ble ikke etablert noen egen prosjektor-
ganisasjon. Forbundsleder var også prosjek-
tets leder. Forbundsstyret ble oppdatert på 
prosjektaktiviteter og fremdrift via ordinære 
styremøter. AU har fungert som prosjektets 
styringsgruppe. Prosjektaktivitetene har in-
volvert styret og sekretariatet og inngått i or-
dinær drift i sekretariatet. Prosjektmidler ble 
brukt til å styrke bemanningen i sekretariatet 
ved frikjøp av nestleder (Hanne Brunborg) i 
80% stilling. Arbeidet har dermed i praksis 
hatt mer preg av fokusområder enn prosjekt, 
men er vedtatt av landsmøtet og forbunds-
styret som prosjekt. AU har dermed også 
valgt å rapportere på denne måten.

I budsjettet som ble vedtatt på landsmøtet 
2005 ble det avsatt kr 270.000 i 2006, 
170.000 i 2007 og 30.000 i 2008. Disse 
midlene er brukt til å styrke bemanningen i 
sekretariatet ved frikjøp av nestleder. Andre 
kostnader (reiser, kurs, brosjyre etc) er dek-
ket inn over ordinært budsjett. 

Overordnet målsetting
Prosjektet har hatt som overordnet målset-

Prosjektrapport
ting: Positive tiltak overfor medlemsgrup-
per. Protokollen fra landsmøtet 2005 sier: 
”Prosjektmidler ønskes benyttet til positive 
virkemidler, f.eks. karriereplanlegging, bedre 
oversikt og statistikk over medlemsmassen 
mm”. Formuleringen ble konkretisert til føl-
gende punkter av forbundsstyret: forbedre 
tjenestetilbudet, sørge for fortsatt medlem-
skap, bidra til nyrekruttering og utvikle 
forbundet faglig og organisatorisk. Målgrup-
pene for prosjektet ble definert til studenter, 
bibliotekarer i privat sektor, bibliotekarer i 
staten. Dette er medlemsgrupper av stra-
tegisk betydning for forbundet som det var 
viktig å utvikle tjenestetilbudet overfor.

Om de enkelte tiltak for 
målgruppene i prosjektet

Studenter

I prosjektperioden har BF:
Avholdt rådgivningstjeneste for stu-

denter ved Høgskolen i Oslo som er på 
vei ut i arbeidslivet. Tiltaket ble gjen-
nomført ved at rådgiver Thor Bjarne 
Stadshaug og forbundsleder Monica 
Deildok satt i et av klasserommene på 
HiO og veiledet de studentene som kom, 
i søkeprosess og arbeidslivet generelt. 
Tiltaket ble arrangert i samarbeid med 
studentutvalget ved HiO, det var dårlig 
markedsført og fikk liten oppslutning. 
Tiltaket må innarbeides og planlegges 

gjennomført årlig, det vil bli gjentatt 
våren 2008. Tiltaket kommer i tillegg 
til det årlige jobbsøkerkurset som 
gjennomføres av Oslo og Akershus 
lokallag.

Avholdt møte med studentutvalgsle-
der ved HiO med tanke på utvikling av 
samarbeidet.

Møtet ble første gang gjennomført 
våren 2007, og planlegges gjennomført 
igjen våren 2008.

Opprettet konferansestipend for 
studentmedlemmer. Stipendet har hatt 
relativ stor søkning. I 2007 ble det 
tildelt midler til i alt 4 søknader, og 5 
studentmedlemmer.

I 2008 er det satt av ny ”pott”, og 
hittil er det kommet inn 2 søknader som 
er innvilget.

Våren 2007 ville vi arrangere tema-
møte sammen med studentene ved HiO. 
Men det viste seg at studentene selv 
hadde et temamøte i planlegging denne 
våren, og BF ønsket ikke å konkurrere 
med dette arrangementet.

Studentene oppfordres også til å 
kontakte sekretariatet for å få råd i for-
bindelse med overgang til jobb. Dette 
benyttes av enkelte, men tilbudet kan 
nok markedsføres bedre.

Evaluering
Tiltakene som har vært gjennomført har 
fungert etter hensikten. Det har gitt oss 
tettere dialog med studentmedlemmene 

Rapporten er utarbeidet av AU og tatt 
til etterretning av forbundsstyret i møte 
20. februar i år.

[ ORGANISASJON ]
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og tjenestetilbudet overfor studentene er 
forbedret. Det er imidlertid en svakhet 
at bare ett av tiltakene (konferansesti-
pendet) har truffet studentmedlemmene 
i Tromsø. 

Det har vært lagt vekt på at tiltakene 
skal kunne videreføres slik at kontinuite-
ten i arbeidet mot studentmedlemmene 
sikres. Videreføringen av tiltakene er 
således viktig og riktig. Tiltakene må 
markedsføres bedre. BF har ikke evnet å 
være synlig nok i studentmedlemmenes 
overgang til yrkeslivet, og har fortsatt et 
forbedringspotensial her. 

Bibliotekarer i privat sektor 

Tiltak overfor denne medlemsgruppen 
har vært:

Opprettelse av tariffutvalg for privat 
sektor:

Tariffutvalget ble opprettet med tre 
medlemmer i tillegg til nestleder. Fordi BF 
kun har tariffavtale for medlemmene i HSH 
(ca ¼ av medlemmene i privat sektor), så 
har utvalget hatt mindre fokus på tariff og 
en litt annen rolle enn de andre tariffutval-
gene. Det er stor spredning i bransjer og 
arbeidsgivertilknytning, som gjør at det er 
større utfordringer knyttet til å løfte opp og 
diskutere generelle problemstillinger. 

Kurs rettet mot medlemmer i privat 

sektor:
Et kurs rettet mot medlemmer i privat 

sektor våren 2007 måtte avlyses på 
grunn av manglende påmelding. Det er 
også forsøkt avholdt ett forhandlingskurs 
i prosjektperioden rettet mot medlem-
mene i HSH. Det ble avlyst pga manglende 
påmelding. Det betyr ikke at en ikke skal 
jobbe videre med å utvikle kurs og tema-
møter for privat sektor, men en må nok 
målrette tilbudet enda mer. Det er også 
et problem for våre medlemmer å kunne 
delta på dagtid, fordi mange ikke har rett 
på fri med lønn til tillitsvalgtarbeid, fordi de 
ikke er omfattet av en tariffavtale.

Arbeid med partsforhold i tariffavtaler 
iområdet:

Innenfor privat avtaleområde så finnes 
det mange tariffavtaler og arbeidsgi-
vermotparter, hvor også rettigheter og 
forhandlinger er annerledes enn i offent-
lig sektor. BF har dermed hatt behov for 
å øke kunnskapen på området. I tillegg 
til det en erfarer gjennom ulike møter i 
YS-sammenheng, har rådgiver i YS-Privat 
vært invitert til møte med forbundsstyret 
i BF for å redegjøre for situasjonen i 
privat sektor. Det ga en god plattform for 
videre arbeid med tarifftilknytning for våre 
medlemmer. Fordi medlemmene jobber så 
spredt vil det være en vurdering om og 
hvor vi i så fall bør kreve det. Rettigheter i 

henhold til lovverk har alle medlemmer, og 
det er mulig det er der vi først bør rette inn 
innsatsen med kurs og rådgivning.

Evaluering
Siden medlemmer i privat sektor er en 
svært uansartet gruppe, må et formål om 
rekruttering og oppfølging av denne med-
lemsgruppen følges av grundige analyser 
før målretting av tiltak. Der er BF ennå helt 
i startgropa. Dersom dette skal følges vi-
dere opp, vil det være et ressurskrevende 
arbeid med bl.a tarifftilknytning. Det er ty-
delig at vi ikke når denne medlemsgruppa 
gjennom tradisjonell kursvirksomhet, og at 
det må utvikles andre tilbud. Selv om det 
er skuffende at prosjektet ikke har lykkes 
med å etablere et tilbud i så måte, har det 
gitt en verdifull erfaring.

Bibliotekarer i statlig sektor

En sterkere satsing på statlig sektor har 
vært ønsket og nødvendig i lang tid i BF. 
Som en del av prosjektet har BF hatt et 
større fokus på statlig sektor i hele pro-
sjektperioden. 

I løpet av perioden har BF:
Startet arbeid med tariffutvalg for stat-

lig sektor. Tariffutvalget har i tillegg til å 
diskutere lønns- og tariffpolitikk og komme 
med utkast til krav til forbundsstyret, også 

BF har i prosjektperioden maktet å forbedre tjenestetilbudet for statlige medlemmer, gjennom blant annet spesialrettet kurstilbud, heter det i  
rapporten. Her fra et slikt kurs i september 2006. (Foto: Erling Bergan)

 



34 | Bibliotekaren 3/2008

skrevet argumentasjonsnotat til forhand-
lere i statlig sektor og skrevet artikkel 
til Bibliotekaren vedrørende lønns- og 
tariffpolitikk.

Tatt initiativ til et samarbeid med FBF 
vedr. FBFs stillingsbeskrivelse for de stat-
lige bibliotekarkodene.

Planlagt å arrangere seminar på biblio-
tekmøtet i Bergen 2008 i samarbeid med 
FBF med fokus på Bibliotekarens rolle i 
tellekantregimet.

Avholdt egne kurs for tillitsvalgte og 
medlemmer i statlig sektor. Høsten 2006 
med fokus på hovedtariffavtalen og ho-
vedavtalen. Høsten 2007 med fokus på 
lokale forhandlinger og hovedtariffavta-
lens forhandlingsbestemmelser. 

Hatt økt fokus på medlemmer i statlig 
tariffområde i saksbehandlingen i sekreta-
riatet, blant annet gjennom å få gjort om 
tre midlertidige stillinger i UH-sektoren til 
faste i 2007.

Gjennomført vervefremstøt rettet mot 
ansatte i høgskolesektoren gjennom 
utsendelse av Bibliotekaren til samtlige 
høgskolebibliotek sommeren 2007.

Avholdt informasjonsmøte sammen 
med representanter for FBF ved univer-
sitetsbiblioteket i Bergen og høgskolen i 
Østfold.

Utarbeidet egen brosjyre rettet mot 
potensielle medlemmer i statlig sektor

Evaluering
BF har i prosjektperioden maktet å 
forbedre tjenestetilbudet for statlige 
medlemmer, gjennom blant annet spesi-
alrettet kurstilbud. Arbeidet med lønns- og 
tariffspørsmål for statlig sektor er også 
intensivert i perioden. BF har imidlertid 
ikke evnet å involvere fylkeslagene godt 
nok i arbeidet med tjenestetilbud overfor 
medlemmene i staten. Det må arbeides 
systematisk med rekruttering av med-
lemsgruppen videre. Tiltakene som er 
utviklet og det fokus som er opparbeidet 
på statlig sektor må opprettholdes for å 
sikre at medlemmene blir værende i BF 
og at nye kommer til. 

Karriererådgivning/rådgivning

BF har i prosjektperioden hatt styrket 
saksbehandlingskapasitet i sekretariatet, 
og dette har medført større evne til opp-
følging i saker der medlemmer har stort 
rådgivningsbehov. 

Vi har kunnet følge slike saker tettere 
opp og sette av mer tid til det enkelte 
medlem enn det som ellers ville ha vært 

mulig. Dette innebærer et bedre tilbud for 
de relativt få medlemmer som har behov 
for mye bistand en periode.

Vi har i perioden hatt en fast artikkel 
i Bibliotekaren med ofte stilte spørsmål 
(OSS). Denne er tenkt som en veiled-
ning i spørsmål som ofte dukker opp i 
forbindelse med lønns- og arbeidsliv, og 
fungerer som generell rådgivning overfor 
medlemmer og tillitsvalgte.

Evaluering
Da landsmøtet vedtok prosjektet som en 
del av budsjettet i landsmøteperioden, 
var det bl.a. på bakgrunn av økende 
arbeidsledighet blant bibliotekarer, derav 
også fokuset på karriererådgivning. I mel-
lomtiden har utviklingen i arbeidsmarkedet 
snudd. Det betyr ikke at vi ikke skal sikre 
god rådgivning til våre medlemmer, men 
at vi må ha et noe bredere perspektiv på 
behovet og problemstillingene. Her gjen-
står ennå mye arbeid med bl.a. utviklingen 
av nettsidene for å kunne gjenbruke råd 
og informasjon.

Evaluering av 
prosjektet som helhet

I organiseringen av prosjektet la for-
bundsstyret vekt på at det ikke skulle 
etableres en egen prosjektorganisasjon 
på siden av BFs organisasjon, men at 
prosjektaktiviteter skulle drives innenfor 
den ordinære organisasjonen. Prosjekt-
midler ble brukt til frikjøp av nestleder for 
å styrke kapasiteten i BFs sekretariat. Det 
å ikke etablere en egen prosjektorgani-
sasjon eller ansette egen prosjektleder, 
er en organisasjonsmodell med styrker 
og svakheter, noe prosjektet som helhet 
bærer preg av. Den positive effekten av 
en slik organisasjonsmodell er at det er 
lett å implementere de tiltakene som 
utvikles som del av organisasjonens 
ordinære virksomhet. Dette ser vi ef-
fekten av når vi ser at de aller fleste 
av prosjektets tiltak videreføres. Det 
er viktig at prosjektet på denne måten 
har gitt ekstra ressurser til oppstart av 
aktiviteter og medlemstilbud som der-
etter videreføres og blir en del av BFs 
ordinære tilbudsportefølje.

Faremomentet med den organiserings-
form som er valgt, er at prosjektaktiviteter 
fordi de innlemmes i ordinære tiltak kan 
bli ”usynlige”. Dette gjelder i høy grad for 
BFs prosjekt også. Det er spesielt overfor 
fylkeslagene vi burde ha vært flinkere til å 
synliggjøre prosjektaktiviteter, med tanke 

på involvering så vel som informasjon.
Prosjektet har gitt effekt i form av at 

tilbudet til de utvalgte målgruppene er ut-
videt, og at nyutviklet tilbud blir videreført. 
Når det gjelder målgruppen medlemmer i 
privat sektor, har imidlertid prosjektet vist 
at BF må vurdere flere tiltak enn kun kurs/
opplæringsvirksomhet. Når det gjelder 
studentmedlemmer som ikke er tilknyttet 
HiO har prosjektet bare i liten grad evnet 
å utvikle tilbudet. 

Det er vanskelig å synliggjøre en del av 
de ressursene som er brukt i prosjektet 
når det gjelder rådgivning. Dette fordi 
arbeidet har bestått i oppfølging av en-
keltmedlemmer med rådgivningsbehov, 
snarere enn generell og utadrettet kar-
riererådgivning. Tilbud om profesjonell 
karriererådgivning ble det arbeidet noe 
med, men tiltaket ble ikke gjennomført. 

Det er vanskelig å se at prosjektet har 
hatt noen stor innvirkning på medlems-
utvikling hvis vi ser på medlemstallene i 
prosjektperioden.

Tallene er som følger: 

Det er relativt små avvik i tallene når 
vi ser på prosent av antall medlemmer, 
men med en viss økning i staten og 
totalt sett. Bidra til nyrekruttering var et 
av konkretiseringspunktene i prosjektbe-
skrivelsen, men prosjektet har ikke vært 
et rekrutteringsprosjekt. Fokus har vært 
på forbedring av tjenestetilbudet. 

Man skulle helt klart ønske seg at en 
tydeligere effekt av prosjektet var synlig i 
medlemstallene. Det er imidlertid naturlig 
å tro at et utvidet tjenestetilbud overfor 
nye målgrupper ikke umiddelbart gir ef-
fekt i form av medlemstilstrømning, men 
at tilbudet må etablere seg før det fører 
til medlemsvekst. 

Arbeidet med rekrutteringstiltak i vid 
forstand må fortsette i tida framover, med 
både kortsiktige og langsiktige tiltak. Det 
er viktig at styret og sekretariatet opp-
rettholder fokus på medlemsgruppene i 
statlig og privat sektor og på studenter, 
slik at BF kan framstå som en attraktiv, 
balansert og representativ organisasjon 
for bibliotekarer. 

 
 
Gruppe 

Antall 
medl. 

(pr. mars 
2006) 

% av 
totalt 
antall 
medl. 

Antall 
medl. 

(pr. des. 
2007) 

% av 
totalt 
antall 
medl. 

Stat  109 7.4 % 131 8,1 %
Privat  48 3,2 % 51 3,1 %
Studenter 251 17,2 % 268 16,7 %
Andel av total 
medlemsmasse 

408  
av 1466 

27,8 % 450 
av 1603

28,1 %
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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

Populær og nyttig funksjon i Mikromarc og Aleph!

Pantone 130

C0 M27.5 Y100 K0

- Ikke Stortinget som 
forhandler AFP
- Stortinget tar som forutsetning at partene i arbeidslivet skal bli enige 
om AFP med bakgrunn i pensjonsforliket. Det er imidlertid ikke der 
AFP-forhandlingene foregår. Det er partene i arbeidslivet som skal for-
handle seg frem til en løsning på dette området. Vi vet hva som ligger 
i pensjonsforliket, men partiene på Stortinget kan ikke komme med en 
fasit til partene i arbeidslivet, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

YS-lederen har fortsatt tro på at det er mulig å finne en løsning 
der både sliterne og arbeidslinjen blir ivaretatt. Ikke minst vil YS se 
på hvordan en ikke-nøytral modell som kan ivareta 62-åringene, kan 
kombineres med en nøytral modell som understøtter arbeidslinjen. 

- Noe av det viktigste med utforming av ny AFP, er at vi skal få sikret 
en mulighet for verdig tidligavgang for dem som er slitne på slutten av 
yrkeslivet. På den andre siden må vi finne initiativer som støtter opp 
om arbeidslinjen, sier YS-lederen. - Vi vil forhandle med sikte på å 
finne en løsning som ivaretar begge hensyn. Først om en slik løsning 
skulle vise seg umulig å finne, vil vi eventuelt se på andre virkemidler, 
fortsetter Kvalheim. 

YS vil trolig arbeide for en to-sporsmodell med følgende egen-
skaper:

En ikke-nøytral AFP der de som ønsker det kan gå av med tidligpen-
sjon mellom 62 og 67 år. Alderspensjonen fra 62 år skal avkortes, men 
på en mer lempelig måte enn i alderspenjonen.  I tillegg til opparbeidet 
alderspensjon frem til f eks 62 år, tilstås et likt kronebeløp slik at man 
oppnår omtrent samme nivå som i dagens AFP-ordning. 

Modellen forutsetter at den enkelte arbeidstaker selv definerer seg 
som sliter mellom 62 og 67 år. Det må foretas en streng avkorting 
mot av AFP-pensjonen mot eventuell arbeidsinntekt.

En (tilnærmet) nøytral modell der AFP-tillegget utbetales livsvarig 
ved avgang etter 62 år, men med et høyere beløp (f eks kr 24.000) 
ved uttak før 67 år, og et lavere beløp fra 67 år. 

Pensjonsforliket i Stortinget innebærer at også AFP utsettes for 
levealdersjustering. YS vil vurdere å foreslå en noe mildere leval-
dersjustering for AFP-tillegget i begge modellene enn den som gjelder 
for alderspensjonen. Rent teknisk kan dette gjøres ved å tillatte en 
reduksjon i tallene for beregnet gjenstående levealder for årskullet 
med 1-2 år for AFP. 

Ved utformingen av de to ordningene blir det viktig å fastsette 
nivåene på AFP og levealdersjusteringen slik at det ikke blir mye mer 
”lønnsomt” å gå av ikke-nøytral AFP enn i den ordinære ordningen.

- Vi tar dette utgangspunktet med oss inn i forhandlingene med NHO 
som starter i midten av mars, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. 
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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 Bibliote-
klaboratoriet, 
har nylig av-
levert mas-
teroppgave 
om alternativ 
argumenta-
sjon i forhold 
til digital til-

gjengeliggjøring (diskursana-
lyse av Fri programvare- og 
Åpen kildekode-bevegelsene 
samt Creative Commons). 
Han vil snakke om biblioteke-
nes 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 Her-
nes, hoved-
b ib l io teka r, 
Høgskolen i 
Lillehammer 

Førs tekonsulent  Anne 
Asersson, Forskningsavde-
lingen 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 biblio-
tek-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 
(Different 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 film. 

[ FAG OG POLITIKK ]
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BFs medlemsregister blir aldri bedre enn 
kvaliteten på informasjonen som er lagt inn. 
Har vi korrekt informasjon om deg? Dersom 
du har skifta lønn, jobb, telefonnummer, e.l., 
går du inn på BFs nettsider og finner ”Opp-
datering av medlemsregisteret”.  

Takk for hjelpen!

Korrekt medlemsinfo?

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven: 

www.bibforb.no

Universitetsbiblioteket i Oslo er landets største forskningsbibliotek, 
og har fire avdelingsbibliotek. Universitetsbiblioteket er en viktig 
faglig samarbeidspartner for fagmiljøene, og bidrar til universitetets 
hovedoppgaver; forskning, undervisning og formidling.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek er i dag 
lokalisert med bibliotek på hvert institutt. Biblioteket betjener stu-
denter og ansatte ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
og Naturhistorisk museum. Biblioteket er i gang med arbeidet for å 
redusere antall bibliotek og utvikle en ny organisasjon.

Som ansatt er det gode muligheter for å være med på å utvikle biblio-
teket og samarbeide på tvers av institutt- og avdelingsbibliotek.

Vi kan tilby: 
interessante bibliotekfaglige oppgaver  y
faglig kompetente og engasjerte kollegaer y
fleksibel arbeidstid  y
gode velferdstilbud y

Vi søker etter 2 bibliotekarer som ønsker å jobbe med mange spen-
nende og varierte oppgaver.

Arbeidsoppgaver:
Brukerveiledning og referansearbeid y
Brukerundevisning y
Diverse bibliotekaroppgaver  y

Vi søker personer som:
Har lyst til å arbeide i et forsknings- og studiemiljø y
Er engasjert, kreativ og fremtidsrettet y
Er interessert i formidling og undervisning y
Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner y

Kvalifikasjoner:
Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende  y
utdanning

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

De som ansettes må være forberedt på organisatoriske og arbeids-
messige endringer. 

Ltr.:   32-52 (avh. av kompetanse/ansiennitet)

Søknadsfrist: Medio mars (se kontakter under for å få oppgitt 
spesifisert dato).

Søknad, CV, og utvidet søkeskjema sendes elektronisk til  
s.h.pedersen@ub.uio.no

Som vedlegg til søknaden må søkeren sende inn utfylt utvidet 
søkerskjema. Skjemaet finnes på: http://www.admin.uio.no/opa/
ledige-stillinger/ 

Ta gjerne kontakt med overbibliotekar Anne-Mette Vibe (telefon 22 
85 48 48) eller hovedbibliotekar Astri Skaar (telefon 22 85 40 87) 
for nærmere opplysninger.

2 faste 100% bibliotekar-
stillinger (SKO 1410) er ledige 
ved Det matematisk-natur-
vitenskapelige fakultets- 
bibliotek

Skulen har frå 01.08.2008 ledig

BIBLIOTEKAR - 30% ÅRSVIKARIAT
Søknaden skal sendast skulen innan 13. mars 2008.  
Interesserte kan kontakte skulen på telefon 61 29 23 00 for nærare
informasjon.  Sjå Oppland fylkeskommune si fellesutlysing eller
www.vinstra.vgs.no. 
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Vinstra vidaregåande skule
2640 Vinstra 

Selbu kommune 

Selbu folkebibliotek 
har ledig 100% vikariat for biblioteksjef i perioden 
30.06.08-01.05.09. 
 
Vi har ett hovedbibliotek plassert i sentrum av bygda. 
1,5 årsverk fordelt på 2 ansatte. 
 
Søknadsfrist 01.04.08. 

Fullstendig annonse på www.selbu.kommune.no. 
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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! 

DAG OG TID

Pilestredet 8, 0180 Oslo • Tlf: 21 50 47 21 • E-post: tinging@dagogtid.no 

Årsabonnement kostar kr 895,– Tilbodet gjeld nye abonnentar

Fire veker gratis!

Bli kjend med DAG OG TID!

Du får dei fire neste 

utgåvene av DAG OG TID, ei fri 

vekeavis for kultur og politikk 

gratis utan å binde deg. 

Blir du årsabonnent, kan du

velja mellom to bokgåver:

1. Ragnar Hovland:

Norske gleder.

2: «Eg gir ein god dag i det vonde» 

Fyndord frå Olav Duuns dikting

redigert av Otto Hageberg.

Ta kontakt med det same!

– Di større avis, 

di dummare fram-

side, ser det ut til. 

Men den vesle avisa

blir jamt klokare ...

Berge Furre

Postboks 7044 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Tlf. 21 50 47 21  E-post tinging@dagogtid.no

Årsabonnement 895 kroner (20 % rabatt for studentar)

Tilbodet gjeld berre for nye abonnentar

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@fia.akershus-f.kommune.no

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

      Bibliotekarforbundet

4320



Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B-PostAbonnement

Sitatet

“En leseerfaring kan bety mye for kroppslig 
velvære. Det gir en uovertruffen følelse av 
dybde og sammenheng, og en følelse av at 
ting henger sammen og betyr noe, kanskje 
uten at man skjønner hvordan, en mening 
man mer føler enn tenker. En slags ro og 
helhet som gjør ens eget liv viktig på en 
helt annen måte enn ellers. Kroppen får 
en mulighet til å reparere seg selv. Og til å 
mobilisere. Og dette kan være livsviktig i en 
alvorlig sykdomssituasjon.” 

Fra ”Blir vi friske av bøker?”, intervju med 
litteraturprofessor Drude von der Fehr i Klas-
sekampen 12. januar 2008. 

BI-forskerne Anne-Britt Gran og Sop-
hie Hofplass har kommet med boka 
”Kultursponsing”. Forfatterne har gjen-
nomført flere omfattende studier av 
kultursponsing i perioden 2004-2007. 
Hele 2000 bedrifter i næringslivet og et 
utvalg kulturinstitusjoner er omfattet av 
undersøkelsene. 

Det overordnete inntrykk er at næ-
ringslivet bruker stadig mer penger på 
kultursponsing. Ikke overraskende. Men 
fenomenet kultursponsing er problema-
tisk for de som mener at kultur bør finan-
sieres av det offentlige. For de som synes 
at markedet er den beste reguleringsme-
kanismen i de fleste sammenhenger, må 
utviklingen oppfattes som positiv.

Vanskeligere er det for alle oss som 
prøver å finne et prinsipielt ståsted mel-
lom disse ytterpunktene. Det første er å 
skille mellom kultur og kultur. For meg 
var Kaizers-konserten på søppelfyllinga 
i Arendal for et par år siden et stort kul-
turelt høydepunkt. Det var også fjorårets 
Stones-konsert på Valle Hovin, sangerne 
fra Marseilles på skipsverftet i Førde og 
Valkyrien Allstars på Fagernes. 

Skal jeg også nevne skiflyging i Viker-
sund og Vålerengas hjemmekamper - på 
sitt beste? Tja, det spørs hvor utvida 
kulturbegrep vi skal ha for tida. Og så 
har vi selvfølgelig billedkunst, teater, film, 
kammermusikk, opera, osv. 

Det er mengder av fantastiske kul-
turarrangement. Men er alt sammen et 
offentlig ansvar? Selvfølgelig ikke. Både 
Vålerenga, Stones og Kaizers får greie 
seg sjøl, uten penger fra det offentlige. 
At sponsorene er synlig med bak slike 
arrangement, som tillegg til billettinntek-
tene, er noe vi har blitt vant til. 

Og så er det litteratur. Og det er bibli-
otek. Fullsponsa folkebibliotek er selv-
følgelig noe sludder. Selv FrP har forlatt 
dette. Men er det nødvendig at bibliotek 

Disse ordene er sponset av…

Redaktør

Erling Bergan

er helt sponsorfrie? Det er i hvert fall øn-
skelig, i og med at bibliotekenes renommé 
er så avhengige av sin troverdighet som 
en formidler uten dulgte føringer. 

Og det er nettopp dette som gjør ett av 
funnene i boka ”Kultursponsing” så rele-
vant for oss. Der hevdes det at vi i Norge 
nå går fra førstegenerasjons kulturspon-
sing til annengenerasjons kultursponsing. 
Kultursponsorene stiller stadig større krav 
til å få noe igjen for sine sponsorengasje-
menter. Samtidig viser studien at kulturli-
vet har blitt mindre skeptiske i forhold til 
å inngå ulike typer sponsoravtaler med 
næringslivet. Tyngdepunktet går fra vel-
dedighet til ”what’s in it for me”. 

Når studier viser at nærmere 30 prosent 
av de profesjonelle kulturaktørene kan 
tenke seg å tilrettelegge repertoaret for 
sponsorene, er det grunn for biblioteka-
rene å minne seg selv om noen prinsipielle 
grenser vi må holde i hevd. 

Vi har striden rundt American Corners 
i norske folkebibliotek for et par år siden 
i friskt minne. Jeg mener lærdommen der 
ikke entydig var at all sponsing er galt, 
eller at all mottak av gaver er galt. Selv om 
begge deler kan være problematisk. Det 
uakseptable var etter min mening spon-
sing av enkeltelementer i tjenestetilbudet, 
slik at bibliotekets profil påvirkes. Der går 
det en grense vi bør holde i hevd. 

Hvis forskerne sjekket biblioteksjefers 
vilje til å ” tilrettelegge repertoaret” mot 
noen sponsorkroner, håper jeg virkelig at 
det ville gi nær null prosent tilslutning. 
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