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Rollespill kan redde leselysten
Rollespillbøker i bibliotekene kan gi et løft for leselysten 
blant unge gutter, mener Ole Peder Giæver. - Rollespillet 
kan sammenlignes med et improvisert hørespill, der spillerne 
går sammen om å skape en fortelling. 

9
Et løft for skolebibliotekene
Statsbudsjettet 2009 lanserer skolebibliotekprogram. Skole-
biblioteket er skolens fagbibliotek og en viktig læringsarena. 
Det er der elever og lærere kan finne kunnskap som gjør 
læringen lettere og kanskje mer lystbetont, skriver stortings-
representant Lena Jensen fra SV. 
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BFs landsstyremøte ble avholdt 28. 
oktober, og hovedoppgjøret 2008 og 
likelønn var satt på dagsorden, foruten 
forbundsleders beretning, som er fast 
post på landsstyremøtenes agenda. Fra 
forbundsstyrets side er det stor spen-
ning knyttet til beretningsdebatten. Det 
er her at landsstyret gir beskjed om hva 
man mener om forbundets prioriteringer, 
fokus og planlagte tiltak. 

I beretningsdebatten på dette lands-
styremøtet kom det tydelig til uttrykk at 
lønn og tariff er det BFere setter tennene 
i først og fremst. Beretningen la også 
opp til dette fordi den inneholdt en god 
del om hovedoppgjøret 2008, en natur-
lig konsekvens av at hovedoppgjøret for 
en stor del har vært BFs hovedfokus 
siden landsmøtet i april. Først gjennom 
sentrale forhandlinger og mekling i vår, 
og så gjennom lokale forhandlinger i 
høst. 

Beretningen for det halvåret som er 
gått siden landsmøtet inneholder imid-
lertid også andre momenter, arbeid i 
forhold til lærebokutlån i videregående 
skole, likelønnskommisjonens utredning, 
forsterkning av BFs sekretariat og arbeid 
med nytt nettsted for BF for å nevne noe. 
Og det er lagt inn pekere mot tiden frem-
over i form av signaler om et sterkere 
fokus på politikkutforming og biblioteka-
renes kompetanse bant annet. 

I forkant var jeg som alltid spent på 
reaksjoner på beretningen og hvilke 
temaer landsstyret ønsket å diskutere. 
Det behøvde jeg nok ikke ha vært denne 
gangen, jeg burde ha skjønt at BFere 
diskuterer tariff. Først og fremst. Og det 
gjør de med stor kompetanse, solid erfa-
ringsbasert kunnskap og overbevisende 
argumentasjon. 

I løpet av debatten gikk det tydelig 
frem at ansiennitetsprinsippet i lønns-
forhandlingene må revitaliseres, og 

gjeninnføres som et viktig prinsipp. Det 
er altfor mange bibliotekarer med lang 
ansiennitet i som får uforholdsmessig 
lite igjen for denne erfaringen og den 
realkompetansen dette innebærer. Det 
kan være vanskelig å løfte bibliotekarer 
med lang ansiennitet i lokale forhandlin-
ger, påpekte flere, fordi arbeidsgivere i 
lokale forhandlinger ofte er opptatt av 
å sikre gode lønnsbetingelser for dem 
de anser som mer mobile og mindre 
trofaste enn de med lang ansiennitet. 
Flere av landsstyremedlemmene brakte 
inn egne erfaringer i forhold til hvordan 
unge bibliotekarer lettere vinner fram i 
lokale forhandlinger fordi arbeidsgiver 
ikke ønsker å miste dem til andre, vel 
vitende om at de er mer mobile i arbeids-
livet enn sine eldre kolleger.  

Dette er en problematikk som vi har 
sett komme i noen år, og jeg har tidligere 
satt fokus på det både på Kick off og i 
leder-spalten. Det er også et resultat av 
en klar prioritering fra BFs side i sentrale 
lønnsoppgjør i de senere årene i forhold 
til å prioritere heving av grunnlønn for 
bibliotekarer fordi denne har vært veldig 
lav. Det har vi lykkes med, men som et 
resultat av nettopp den suksessen har 
vi nå en utfordring i forhold til at biblio-
tekarer med lang ansiennitet ikke har 
fått et like godt lønnsløft, og dermed 
har lønnsnivået blitt sammenklemt slik 
at det nå rett og slett er for liten avstand 
mellom bibliotekarer med kort og biblio-
tekarer med lang ansiennitet ved mange 
arbeidsplasser. 

Som flere av landsstyredelegatene 
påpekte er dette også et kapittel 4 
kontra kapittel 3 og 5 problem i kom-
munesektoren (KS). I kapittel 4 har man 
muligheter for å legge sentrale tillegg på 
ansiennitetsnivået for 10 års ansiennitet 
– noe som også skjedde i årets oppgjør 
med ny minstelønn opp til 343.000 på 

10 års ansiennitet -, mens den mulig-
heten ikke finnes i kap 3 og kapittel 5 
der all lønn forhandles lokalt. Problemet 
er både at ansiennitet utover 10 år ikke 
lenger finnes i KS-sitt avtaleverk, og at 
overslaget mellom kapitlene ikke alltid 
fungerer. Landsstyret ga tydelig ut-
trykk for at man ønsker en beredskap 
på å fange opp medlemmer som taper 
lønnsutviklingsmessig på å stå i kapit-
tel 5, dersom man sammenlikner med 
kapittel 4. 

Problemet er beslektet med ansienni-
tetsproblematikken i noen grad, for det 
handler om å ha en rimelig lønnsutvikling 
over tid. Vi har sett dette problemet også 
tidligere, men vi har valgt å avvente noe 
for å se hvordan det utvikler seg i håp 
om å klare å motvirke effekten av det ved 
lokale forhandlinger. Nå må BF legge en 
strategi for å løse dette problemet var 
beskjeden fra landsstyret.

Landsstyret diskuterte ikke bare den 
tariffmessige siden av spørsmål knyttet 
til ansiennitet og lønnsutvikling, det ble 
også gitt klart utrykk for at ansiennitet 
må gjøres gyldig som argument igjen i 
forhandlinger, både sentralt og lokalt. I 
denne sammenhengen kom man inn på 
området seniorpolitikk. Kompetanse-
oppbygging både i organisasjonen og 
sekretariatet vil være sentralt for å kunne 
yte bedre service overfor medlemmer og 
tillitsvalgte, og for å kunne fungere som 
pådriver i arbeidet for bedre seniortiltak 
på arbeidsplassene.  

Beretningen er trykt i dette nummer av 
Bibliotekaren, og innspill og kommenta-
rer til denne mottas med takk. 

Monica Deildok
Forbundsleder

Lederen har ordet
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Tekst:     Erling Bergan
 Redaktør 

- Rollespillet kan sammenlignes med 
et improvisert hørespill, der spillerne går 
sammen om å skape en fortelling, sier Ole 
Peder Giæver (27).

Sammen med Martin Bull Gudmundsen 
(29) lanserte han i sommer rollespillboken 
Itras by. Boken beskriver spillereglene og 
en fantasivirkelighet leserne selv er med 
på å utforme. Itras by er illustrert av den 

Rollespillbøker i bibliotekene kan gi et løft for leselysten 
blant unge gutter, mener Ole Peder Giæver.

- Rollespill kan redde leselysten

kjente norske tegneren Thore Hansen, og 
gitt ut som en egenutgivelse på print-on-
demand-forlaget Kolofon.

- Rollespill fordrer medskapning på en 
helt unik måte, og har et soleklart potensial 
for å skape leseglede blant yngre lesere 
som kanskje ikke har like mye interesse for 
andre typer litteratur, sier Giæver.

Spillet har fått omfattende mediedek-
ning, blant annet i Aftenposten Aften, 
Dagbladet.no, Radio Norge, NTB, Nationen 
og flere andre steder. Men å sikre spillet 

distribusjon har vært krevende.
- Det er helt klart en utfordring å sikre 

salg for en egenutgivelse innen en såpass 
ukjent sjanger som rollespill. Vi har naturlig 
nok ikke det samme distribusjonsapparatet 
eller de samme mulighetene til å gi rabatter 
som etablerte forlag, sier Giæver.

Debatt med Kulturrådet
- Fordi mediet ikke passer inn i de lit-

terære kategoriene kulturmyndighetene 
kjenner igjen faller det utenfor biblioteke-
nes innkjøpsordning, sier Giæver.

I sommer tok forfatterne debatten om 
innkjøp av rollespill opp i Klassekampen. 
«(…) rollespillbøker er et marginalt 
fenomen, som litteratur betraktet. (…) 
rollespillbøker har ofte preg av å være 
kursmateriell. Sånn sett ligger de nok 
nærmere faglitteratur enn skjønnlitte-
ratur. Og faglitteratur har ikke Kultur-
rådet noen innkjøpsordninger for», sa 
Kulturrådets direktør Ole Jacob Bull til 
Klassekampen 17. juni.

- Kulturrådets avslag har i hvert fall 
ingen ting med kvaliteten på boken å 
gjøre, bøker som vår bok, rollespillene 
Fabula (Cappelen 1999) og Draug (Spar-
tacus 2004) blir rett og slett ikke vurdert. 
Man må gjerne veie bøker som disse og 
finne dem for lette for innkjøp, men bare 

Rollespillet Itras by er en surrealistisk  y
urbanfabel ført i pennen av Martin Bull 
Gudmundsen og Ole Peder Giæver. 
Boken er illustrert av Thore Hansen, og 
ble  lansert under Arcon-festivalen i Oslo 
26. - 29. juni. 
Itras by er satt til en forunderlig 20-talls- y
setting der drømmer og mareritt blir til 
virkelighet, og leseren selv er helten. Spillet 
henter impulser fra filmer som Delikates-
sen og De fortapte barns by, fantasylitte-
ratur, tegneserier og science fiction.
Illustratør Thore Hansen er en legende  y
i det norske fantasy- og science-fiction-

miljøet. Han står blant annet bak bøkene 
om Sjøormen Ruffen, Skogland-serien og 
Det blå folket.
Martin Bull Gudmundsen er tidligere kjent  y
fra TV Norges underholdningsdokumentar 
”Heia Tufte”.
Kulturrådet har støttet utgivelsen av spillet  y
med 47 000 kroner. Også Solofondet, 
ungdomsorganisasjonen Hyperion og 
Trafo-ordningen har 
bidratt med utgivel-
sesstøtte.
Spillets hjemmeside:  y
www.itrasby.no

Fakta om Itras by:

[ LESING ]
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å avskrive rollespill som ”kursmateriell” 
er rett og slett misvisende, sier Giæver, 
som mener Itras by har ”klare litterære 
kvaliteter”.

- Tradisjonelt sett er det særlig unge 
gutter som har søkt seg til disse spillene, 
og med tanke på bekymringen for leselyst 
nettopp i denne gruppen synes jeg det 
ville vært naturlig å vurdere om noe mer av 
de offentlige midlene kan sluses i retning 
deres interessefelter, sier Giæver.

- Dobbelt problematisk blir det for oss 
når de store forlagene ikke tør satse på 
rollespill, nettopp fordi de ikke vurderes 
for innkjøp. Både Aschehoug og Damm 
ga Itras by-manuset positive konsulentut-
talelser, men våger ikke satse på denne 
typen prosjekter uten det økonomiske 
sikkerhetsnettet innkjøpsordningen gir.

Leserne er medforfattere
Forfatterne har mottatt til sammen 73 

000 kroner i utgivelsesstøtte fra Norsk 
kulturfond, ungdomsorganisasjonen 
Hyperion, Solofondet og Trafo. Giæver 
understreker at forfatterne er svært takk-
nemmelige for støtten de har blitt til del.

- Likevel tror jeg det ville vært heldig for 
mangfoldet i norsk litteratur, og kanskje 
særlig for unge, mannlige lesere, om det 
fantes en egen innkjøpskategori for verk 

som faller «litt utenfor», som tegneserier, 
rollespill, faktabøker og andre former for 
alternativ litteratur, sier Giæver.

- Rollespill burde ha en selvfølge-
lig plass på bibliotekhyller landet over. 
Rollespill kan redde leselysten, hevder 
Giæver.

På spillets hjemmesider http://www.
itrasby.no inviteres spillerne til å være med 
å skrive mer om den underlige byen i et 

Wiki-prosjekt, og det ligger rammeverk for 
eventyr spillerne kan bryne seg på.

- Dynamikken i rollespillopplevelsen 
er veldig interessant. Boken har bare så 
vidt begynt når leseren kommer til siste 
punktum. Derfra tar spillerne selv over 
som regissører, skuespillere og medforfat-
tere. Rollespillbøkene fordrer leseraktivitet 
og interaksjon i større grad enn alle andre 
litterære sjangre, sier Giæver. 

Hobbyen vokste ut av miniatyrspillmil- y
jøet i USA på 70-tallet, og Dungeons & 
Dragons (1974) regnes som det første 
publiserte rollespillet.
Flere millioner mennesker  y
spiller eller har spilt rollespill. 
Det finnes ingen nøyaktige 
tall, men det anslås at flere ti-
talls tusen personer har vært 
borti spillene i Norge.
Man er som regel 3-5 spil- y
lere, der én har oppgaven 

Fakta om rollespill:
som spilleder. Spillederen beskriver fan-
tasivirkeligheten for spillerne, som styrer 
hver sin rolle.
Akltuell nettside:   y http://rollespill.net 

Et Dungeons & Dragons-spill 
i full utvikling. (Foto: Philip 
Mitchell)

Martin Bull Gudmundsen og Ole Peder Giæver står bak utgivelsen av rollespillboken Itrasby. Nå vil de få bibliotekene interessert i genren. (Foto: Itrasy.no)
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Tekst:     Christian B. Knudsen
 Forskningsbibliotekar
 Det Kongelige Bibliotek
 København

Denne praxis er opskriften på en pen-
gemaskine for forlagene – derfor er 
lærebøger heller ikke noget vi i større 
omfang ser tilbudt som e-bøger fra 

Illegale lærebøker
Lærebøger er den primære litteratur for praktisk taget 
alle studerende under størstedelen af deres uddannelse. 
De er dyre. De er også tunge. I et givet kursus skal alle 
studerende have den samme bog. Bibliotekerne kan, eller 
vil, ikke levere klassesæt, og det er tvivlsomt om der ville 
være den store efterspørgsel, fordi mange undervisere 
forventer at de studerende anskaffer bøgerne. 

forlagene – de ville miste omsætning. 
Det er også beskrivelsen af en situation, 
hvor det kun er et spørgsmål om tid før 
kreative studerende finder en praktisk 
løsning på deres økonomiske proble-
mer. Hvis forlagene ikke kan levere 
billige, helst elektroniske, lærebøger, 
må man skaffe dem selv.

Hvad sker der?
Og det er præcist hvad der er ved at 

ske. En af nyhederne på Slashdot, et 
nyhedssite for nørder, den 1. juli 1, hand-
lede om at Pearson Education havde bedt 
sitet ”Textbook Torrents” om at fjerne 
79 torrents, der gav adgang til digitale 
udgaver af deres lærebøger.

Hvad betyder det egentlig? Og hvilke 
konsekvenser har det for bibliotekernes 
arbejde med e-bøger?

Hvad er torrents
IT-verdenen har en masse fagudtryk, der 

ikke umiddelbart er særligt forståelige for 
udenforstående. Torrents er et af dem.

Når en gruppe af brugere skal dele 
store mængder information over net-
tet, er der to fundamentalt forskellige 
tilgange – den centralistiske og den 
distribuerede.

I den centralistiske fildeling ligger 
data på en central server (figur 1), og 
brugerne kopierer herfra. I den distri-
buerede ligger kopier af data lokalt 
hos andre brugere (figur 2), og man 
kopierer fra flere brugere.

En af de mere brugte løsninger i brug 
til distribueret fildeling er torrents. En 
bruger har en fil hun ønsker at dele 
med andre. For at gøre det skaber hun, 
ved hjælp af et simpelt program, gratis 
tilgængeligt på internettet, en såkaldt tor-
rent. Filen indeholder metadata om filen. 
Torrenten lægges på en såkaldt tracker, 
en server på internettet, der deler 
torrent-filen, og fortæller hvor man kan 
finde den delte fil. Andre brugere henter 
torrenten, og begynder at downloade 
den delte fil. Filen hentes ned i mindre 
stumper, der efterfølgende samles til en 

[ DIGITALE LÆREBØKER ]
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kopi af filen. Efterhånden som der kom-
mer flere brugere til, kan filen hentes 
fra flere forskellige computere, og en ny 
bruger henter stumper af filen fra mange 
forskellige steder.

Torrents har, ikke uden grund, ry for 
at være rygraden i piratkopiering. Cen-
trale filservere hvorfra man kan hente 
piratkopier tilhører fortiden, de var for 
simple for myndighederne at finde 

og lukke. Den distribuerede deling af 
kopierne gør systemet meget robust 
overfor forsøg på at lukke dem. Men 
teknologien bruges også i stor stil til 
legale formål, en af de større brugere 
er online-spillet World of Warcraft, der 
har valgt at distribuere opdateringer ved 
hjælp af torrents.
Og hvad betyder det?

Godt, og så en gang til på dansk: 

Studerende over hele verdenen er 
blevet trætte af at betale formuer for 
deres lærebøger, og gider i øvrigt heller 
ikke slæbe på dem. Så de har på egen 
hånd besluttet sig for at digitalisere 
lærebøgerne, og stille dem gratis til 
rådighed for hinanden på nettet. Og i 
den bedste akademiske tradition, har de 
også besluttet sig for at være ligeglade 
med at det er ulovligt – det omgivende 
samfunds regler gælder ikke for den 
lærde republik! 

Hvad ligger der?
Ja, det ved jeg ikke, for det er jo 

ulovligt, og som ansat på et bibliotek, 
kan jeg bestemt ikke tillade mig at 
downloade bøger på ulovlig vis. Så jeg 
ved ikke hvilken kvalitet bøgerne har. 
Jeg kan derimod godt registrere mig på 
sitet, og se hvad der ligger.

Og der er meget! Inden for mit eget 
fag, kemi, er der i skrivende stund 185 
delte bøger. De dækker stort set hele 
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Illegale lærebøger

Af Christian B. Knudsen

Christian B. Knudsen
Forskningsbibliotekar, KB

CBK@kb.dk

Lærebøger er den primære litteratur for praktisk taget alle studerende under 
størstedelen af deres uddannelse. De er dyre. De er også tunge. I et givet 
kursus skal alle studerende have den samme bog. Bibliotekerne kan, eller 
vil, ikke levere klassesæt, og det er tvivlsomt, om der ville være den store 
efterspørgsel, fordi mange undervisere forventer at de studerende anskaffer 
bøgerne. 

Denne praxis er opskriften på en pengemaskine 
for forlagene – derfor er lærebøger heller ikke 
noget, vi i større omfang ser tilbudt som e-bøger 
fra forlagene, de ville miste omsætning. Det er 
også beskrivelsen af en situation, hvor det kun 
er et spørgsmål om tid før, kreative studerende 
finder en praktisk løsning på deres økonomiske 
problemer. Hvis forlagene ikke kan levere billige, 
helst elektroniske, lærebøger, må man skaffe dem 
selv.

Hvad sker der?
Og det er præcist, hvad der er ved at ske. En af 
nyhederne på Slashdot, et nyhedssite for nørder, 
den 1. juli1, handlede om at Pearson Education 
havde bedt sitet ”Textbook Torrents” om at fjerne 
79 torrents, der gav adgang til digitale udgaver af 
deres lærebøger.
 Hvad betyder det egentlig? Og hvilke konse-
kvenser har det for bibliotekernes arbejde med 
e-bøger?

Hvad er torrents
IT-verdenen har en masse fagudtryk, der ikke 
umiddelbart er særligt forståelige for udenforstå-
ende. Torrents er et af dem.
 Når en gruppe af brugere skal dele store 
mængder information over nettet, er der to funda-
mentalt forskellige tilgange – den centralistiske 
og den distribuerede.

 I den centralistiske fildeling ligger data på 
en central server (figur 1), og brugerne kopierer 
herfra. I den distribuerede ligger kopier af data 
lokalt hos andre brugere (figur 2), og man kopie-
rer fra flere brugere.
 En af de mere brugte løsninger i brug til 
distribueret fildeling er torrents. En bruger har 
en fil, hun ønsker at dele med andre. For at gøre 
det, skaber hun, ved hjælp af et simpelt program, 
gratis tilgængeligt på internettet, en såkaldt 
torrent. Filen indeholder metadata om filen. Tor-
renten lægges på en såkaldt tracker, en server på 
internettet, der deler torrent-filen, og fortæller, 
hvor man kan finde den delte fil. Andre brugere 
henter torrenten, og begynder at downloade 
den delte fil. Filen hentes ned i mindre stumper, 
der efterfølgende samles til en kopi af filen. 
Efterhånden, som der kommer flere brugere til, 
kan filen hentes fra flere forskellige computere, 
og en ny bruger henter stumper af filen fra mange 
forskellige steder.
 Torrents har, ikke uden grund, ry for at være 
rygraden i piratkopiering. Centrale filservere, 
hvorfra man kan hente piratkopier, tilhører forti-
den; de var for simple for myndighederne at finde 
og lukke. Den distribuerede deling af kopierne 
gør systemet meget robust overfor forsøg på at 
lukke dem. Men teknologien bruges også i stor 
stil til legale formål, en af de større brugere er 
online-spillet World of Warcraft, der har valgt at 
distribuere opdateringer ved hjælp af torrents.

Og hvad betyder det?
Godt, og så en gang til på dansk: Studerende over 
hele verdenen er blevet trætte af at betale formuer 
for deres lærebøger, og gider i øvrigt heller ikke 

slæbe på dem. Så de har på egen hånd besluttet 
sig for at digitalisere lærebøgerne, og stille dem 
gratis til rådighed for hinanden på nettet. Og i 
den bedste akademiske tradition, har de også 
besluttet sig for at være ligeglade med, at det er 
ulovligt – det omgivende samfunds regler gælder 
ikke for den lærde republik! 

Hvad ligger der?
Ja, det ved jeg ikke, for det er jo ulovligt, og som 
ansat på et bibliotek, kan jeg bestemt ikke tillade 
mig at downloade bøger på ulovlig vis. Så jeg 
ved ikke, hvilken kvalitet bøgerne har. Jeg kan 
derimod godt registrere mig på sitet, og se hvad 
der ligger.
 Og der er meget! Inden for mit eget fag, kemi, 
er der i skrivende stund 185 delte bøger. De dæk-
ker stort set hele kemien – næsten alle standard-
lærebøgerne er der, og der er også en pæn portion 
mere avancerede bøger.
 Jeg har ikke minutiøst sammenholdt pirat-
kopierne med pensumlister, men det er min 
vurdering, at den gennemsnitlige kemistuderende 
ikke længere behøver at købe lærebøger. Hvis 
altså han tør løbe risikoen for at blive fanget af 
forlagenes advokater.

Erfaringerne fra musikindustrien
Forlag, der udgiver lærebøger, står med andre ord 
med et alvorligt problem. Ser man på udvikling-
en i musikindustrien, er der ingen tvivl om at de 
kommer til at tabe store penge. Da CD’en i be-
gyndelsen af 80’erne kom på markedet, eksplo-
derede musiksalget. Alle skulle have skiftet deres 
LP-samlinger ud med CD’er. I årene efter levede 
musikindustrien godt, men ude på internettet 

Figur 1 Figur 2 1 http://news.slashdot.org/news/08/07/01/1838205.shtml. Deres tagline er ”News for nerds, stuff that matters”.

Studenter over hele verden har gått lei av å betale formuer for lærebøkene sine, og de gidder heller ikke slepe rundt med dem. De har på egen hånd beslut-
tet å digitalisere lærebøkene og stille dem gratis til rådighet for hverandre på nettet, skriver Christian B. Knudsen. (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)
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kemien – næsten alle standardlærebø-
gerne er der, og der er også en pæn 
portion mere avancerede bøger.

Jeg har ikke minutiøst sammenholdt 
piratkopierne med pensumlister, men 
det er min vurdering at den gennem-
snitlige kemistuderende ikke længere 
behøver at købe lærebøger. Hvis altså 
han tør løbe risikoen for at blive fanget 
af forlagenes advokater.

Erfaringerne fra musikindustrien
Forlag der udgiver lærebøger står 

med andre ord med et alvorligt problem. 
Ser de på udviklingen i musikindustrien 
er der ingen tvivl om at de kommer til 
at tabe store penge. Da CD’en i begyn-
delsen af 80’erne kom på markedet 
eksploderede musiksalget. Alle skulle 
have skiftet deres LP-samlinger ud 
med CD’er. I årene efter levede musik-
industrien godt, men ude på internet-
tet var en revolution undervejs. Et nyt 
format, MP3, der kunne lagre musik i 
ganske høj kvalitet, og fyldte så lidt at 
den kunne deles på nettet, var blevet 
opfundet. Musikindustrien ignorerede 
udviklingen, og forbrugere der ønskede 
at høre musik på deres computere, og 
de nye musikafspillere der begyndte 
at dukke op, kunne kun få deres MP3-
filer ved at kopiere CD’er. Derfra var 
der kun et meget lille skridt til at dele 
filerne på nettet, i dag typisk ved hjælp 
af torrents. 

Industrien forsøgte på flere forskel-

lige måder at forhindre det, bl.a. ved 
at kopisikre deres CD’er og ved at 
sagsøge fildelere for astronomiske 
beløb. Kopisikringen blev brudt hurti-
gere end den kunne udvikles, og rets-
sagerne fik mange yngre mennesker 
til at betragte musikindustrien som 
pengegriske og amoralske, basalt set 
onde mennesker.

Andre forretningsmodeller
Man skal tage musikindustriens estima-

ter over hvor mange penge de har tabt 
på piratkopiering, med temmelig meget 
salt. Faldet i deres omsætning kan i høj 
grad forklares ved at vi nu har erstattet 
vores LP’er med CD’er, og at de arbejder 
i et marked, der er under kraftigt pres fra 
underholdning på internettet. Der er dog 
ingen tvivl om, at piratkopiering har med-
ført tab for industrien, om ikke andet har 
de brugt mange penge på advokater.

Efter en del år opdagede man mulighe-
derne for at sælge musik på nettet direkte 
til brugerne, og Apple tjener styrtende 
med penge på netop den handel. Musikin-
dustrien lader til at overleve, den har bare 
skullet finde andre forretningsmodeller. Og 
mens den smølede med at gøre det, tabte 
den store penge.

Og nu går forlagene digitalt. De prøver 
at beskytte deres rettigheder med kopis-
ikring og begrænsninger af mulighederne 
for at copy-paste. De udvikler PDF-filer 
der kun kan åbnes 10 gange ialt, eller kun 
i en uge. De begrænser printmulighederne 

til et bestemt antal sider om dagen, eller 
en bestemt procentdel i alt.

Erfaringen fra musikindustrien er enkel 
og klar. Kopisikringen er allerede brudt, 
eller bliver det i løbet af få måneder2. Og 
uanset hvad forlagene stiller op, vil deres 
bøger blive spredt på nettet. Der er dog 
ikke noget der tyder på at forlagene rent 
faktisk har lært ret meget af deres kolleger 
i musikindustrien.

Langsigtede konsekvenser
Hvad vil det betyde for bibliotekerne? 

Ikke meget. Lærebøger er noget de fleste 
af vores brugere selv skal anskaffe, og 
piratkopiering kommer ikke til at påvirke 
os. Mere avancerede monografier vil også 
blive piratkopieret, men efterspørgslen vil 
være lille, og bibliotekerne skal blot være 
i stand til at levere litteraturen hurtigt, 
stabilt, og i de formater brugerne vil have. 
Piratkopiering af musik har ikke reduceret 
folkebibliotekernes udlån af musik.

To ting skal vi dog være opmærksomme 
på. Når vi stiller e-bøger til rådighed for 
brugerne, har vi en forpligtelse til at gøre 
hvad vi kan for at forhindre piratkopiering. 
Vi skal nødig pådrage os juridisk ansvar 
for spredningen af ulovligt materiale. Det 
er et spørgsmål der allerede er dækket af 
de fleste licensaftaler.

Det andet forhold vi skal holde øje 
med, er den fremtidige udvikling af e-
bogsmarkedet. Det er min forudsigelse 
at e-bøger vil følge samme udvikling som 
salget af musik. Den største forhandler af 
musik er iTunes, hvor forbrugerne loyalt 
indkøber musik de let kunne få gratis, fordi 
brugsoplevelsen er uovertruffen, og kædet 
sammen med bærbare musikafspillere af 
høj kvalitet, brugervenlighed og design. 
Amazon har muligvis fundet modellen, 
spørgsmålet er om de har de kvalifikatio-
ner indenfor markedsføring og design der 
har gjort iPodden til en succes. 

http://news.slashdot.org/news/08/ 1. 

07/01/1838205.shtml.  Deres tagline er 
”News for nerds, stuff that matters”.
Min etik forbyder mig at give links til 2. 

sites der tilbyder at bryde kopisikringen 
af e-bøger. Dette blads målgruppe skulle 
også selv være i stand til at finde de 
relevante sider på internettet.

Artikkelen er tidligere trykket i 
tidsskriftet DF Revy nr 6 - 2008
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BF-sekretariatet svarer

Ansiennitet
SPØRSMÅL:

Jeg har nettopp blitt ansatt i et 
ettårig vikariat som bibliotekar ved 
en høyskole. Stillingskode 1410. Da 
jeg fikk den første lønna mi så var det 
en lavere utbetaling enn jeg hadde 
regna med. Det står lønnstrinn 35 på 
lønnslippen. Etter utdanninga har jeg 
jobba et halvt år som vikar et annet 
sted, og så har jeg vært hjemmevæ-
rende med barnet mitt i to år før jeg 
nå har fått barnehageplass og er i 
jobb igjen. Kan lønna stemme?

SVAR:
Reglene for beregning av ansien-

nitet finnes i hovedtariffavtalen i 
staten, §4-6. Det er derfor viktig at 

arbeidsgiver får alle opplysninger 
om tidligere arbeidserfaring (inkl. 
omsorgsarbeid i hjemmet) ved an-
settelse, slik at du kan få beregnet 
riktig lønn. Kanskje har du også 
arbeidserfaring fra før fullført utdan-
ning? Det kan være ulike regler for 
beregning av ansiennitet avhengig 
av hvilken tariffavtale som følges i 
virksomheten.

Din stillingskode er plassert i 
lønnsramme 15, som begynner på 
lønnstrinn 34. Du skal ha godskre-
vet 2 års ansiennitet fordi du har 
bachelorutdanning (3 år for de som 
blir ansatt i staten etter 1.1.09!), ½ 
år for tidligere arbeidserfaring og 2 
år for omsorgsarbeid. Det blir 4 ½ 

år til sammen. Det ser ut som om 
det er beregnet riktig godskrivning 
for utdanning og ansiennitet, men at 
det er uteglemt å gi godskrivning for 
omsorgsarbeid. Du skal dermed plas-
seres i lønnstrinn 36, med opprykk 
til lønnstrinn 37 når du runder 5 års 
ansiennitet. Derfor er det viktig at 
ansienniteten er korrekt. Ta kontakt 
med din nærmeste leder og be om 
at ansienniteten beregnes på nytt. Du 
skal ha etterbetaling for den lønnen 
som nå mangler. 

Med vennlig hilsen
Hanne Brunborg

Nestlleder i BF

Tekst: Lena Jensen
        Stortingsrepresentant SV

 
Statsbudsjettet 2009 lanse-
rer skolebibliotekprogram. 
Skolebiblioteket er skolens 
fagbibliotek og en viktig 
læringsarena. Det er der 
elever og lærere kan finne 
kunnskap som gjør læringen 
lettere og kanskje mer lyst-
betont. På skolebiblioteket 
er bøkene og kunnskapen 
tilgjengelig for alle barn og 
ungdommer hver eneste 
dag. De er ikke avhengig av 
foreldrenes valg eller bort-
valg av bøker. Det er derfor 
viktig for sektoren at det i 
2009 lanseres et program 
for skolebibliotek.

 I statsbudsjettet for 2009 
vil Regjeringen iverksette 
et Program for skolebi-
bliotek. Programperioden 
er fem år. Programmet skal 
prioritere tiltak for å styrke 
leseferdigheter, kompetan-

Et løft for skolebibliotekene
seutvikling og kunnskaps-
danning, samt styrking av 
informasjonskompetanse. 
Skolebiblioteket er en res-
surs for kompetanseutvik-
ling, kunnskapsdanning og 
kvalitetsutvikling i sektoren. 
Program for skolebiblio-
tek skal øke kvaliteten på 
skolebibliotektilbudet til 
elevene. Kompetanseut-
vikling i lesestimulering 
og litteraturformidling vil 
stå sentralt i programmet. 
Programmet skal gi flere 
kommuner mulighet til å 
delta i etterutdanning og 
utviklingsarbeid.

 Skolebibliotekenes vik-
tigste oppgaver er å bidra 
til å realisere skolenes pe-
dagogiske og faglige mål-
settinger. I dag er disse 
nedfelt i Kunnskapsløftet og 
gjeldende læreplaner. Sko-
lebiblioteket har et særlig 
ansvar for å bidra til å utvikle 
elevenes grunnleggende 

ferdigheter. Dette gjøres 
blant annet i prosjekter og 
tverrfaglig arbeid der elev-
ene har behov for å mestre 
bruk av kunnskapskilder ut 
over lærebøker og andre 

tilrettelagte kilder. Skolebi-
bliotekene har hatt en viktig 
rolle i Gi rom for lesing. 
Nå følges dette opp med 
et eget program for skole-
bibliotek. 
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[ UTDANNING ]

Tekst:  

Roswitha Skare
Førsteamanuensis ved
Dokumentasjonsvitenskap
Det humanistiske fakultet
Universitetet i Tromsø
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I statsråd 26. september 
2008 ble det besluttet at 
Universitetet i Tromsø og 
Høgskolen i Tromsø fra 
1. januar 2009 organi-
seres som en institusjon 
under navnet Universitetet 
i Tromsø. 

Denne fusjonsprosessen vil by på 
mange utfordringer og muligheter, 
se http://uit.no/fusjonsprosessen for 
nærmere innsikt i viktige dokumen-
ter.  Blant annet vil det nye univer-
sitetet kreve en ny organisering av 
fakultets- og instituttstrukturen, noe 
som vil ha direkte konsekvenser for 
dokvit. 

Tverrfaglig
I dag er faggruppen for doku-

mentasjonsvitenskap plassert på 
Instituttet for kultur og litteratur ved 
det humanistiske fakultet. Dokvit har 
helt fra begynnelsen vært et tverrfag-
lig studietilbud med elementer fra 
humaniora, samfunnsvitenskap og 
realfag, noe som også viser seg i 
bakgrunnen til de ansatte ved faget. 
Plasseringen på det humanistiske 
fakultet i 1997 har på en måte vært 
tilfeldig, men har selvfølgelig hatt 
konsekvenser for fagets rammer. 

Kombinasjonsmuligheter
Når det humanistiske og det sam-

funnsvitenskapelige fakultet foruten 

Fusjonen i Tromsø 
– hva skjer med dokvit?

Avdeling for lærerutdanning ved Høg-
skolen i Tromsø skal slås sammen til 
et stort fakultet ved årsskiftet, kommer 
vi dermed (forhåpentligvis) i nærmere 
kontakt med miljøer som vi kanskje 
ikke har samarbeidet så mye med tid-
ligere. Ser man på studietilbudet ved 
det samfunnsvitenskapelige fakultet, 
vil man snart oppdage at forskjellige 
fag enten har tilbudt eller fortsatt tilbyr 
emner som med fordel kunne kombi-
neres med vårt studietilbud. Emner 
som Kulturminnevern, Museum og 
samfunn eller Ting og tekst - arkiv- og 
museumskunnskap i et historiefaglig 
perspektiv er noen eksempler som 
kunne være interessante og relevante 
i en ABM-sammenheng. Mediesosio-
logi og mediehistorie vil derimot være 
emner for studenter som ønsker å gå 
i retning av medievitenskap, enten de 
ønsker å bli lærer eller bibliotekar for 
den saks skyld.

Nærmere informatikk?
Men dersom man ser tilbake på en 

av de faglige begrunnelser for nettopp 
å kalle faget for dokumentasjonsviten-
skap, så knytter det seg til utviklingen 
av digitale medier og dokumenttyper, 
noe som tilsier en nærmere tilknytning 
til informatikk på det matematiske na-
turvitenskapelige fakultet, så kan man 
også tenke seg et samarbeid med 
dette fakultetet også. Ingenting er 
lagt fast for nåværende, så følg med i 
kommende numre i det videre eventyr 
om dokvits fremtidige hjem! 

Har du sendt inn forhandlingsprotokollen?
Er du tillitsvalgt og har gjennomført 
en lokal forhandling på arbeidsplas-
sen din? Har du husket å sende 
forhandlingsprotokollen inn til BFs 
sekretariat? Monica, Hanne, Thor 

Bjarne og Eva setter stor pris på å få 
dem inn. De utgjør kunnskapsgrunn-
laget for BFs arbeid med å jobbe godt 
med lønnsspørsmål i kommende 
oppgjør. 

Så derfor: Send inn protokollen fra 
dine forhandlinger i dag! 
Fax:    22 17 04 96. 
Epost: bf@bibforb.no. 



Fylkesbiblioteket i Akershus, stand nr B03-49.
Det er vi som kjører bokbussene i Akershus, og vi har
tatt den ene bussen med på vår stand, slik at du kan
bli mer kjent med tilbudet. 
Folkebibliotekene i Akershus har laget et flott program
som blir presentert på standen.
Velkommen innom!

Bibliotek-Systemer As, stand nr B02-50.
Vi er leverandør av datasystemet BIBLIOFIL til mange
norske bibliotek. Vi kan fortelle deg mer om Norgeslån
og viser blant annet nyheter om selvbetjening og 
bruk av RFID- (radiobrikke-) løsninger. 
Du finner oss ved siden av bokbussen til
Fylkesbiblioteket i Akershus.

Lån bøker i hele regionen;
Bruk oslo.akershus.samsok.no

Med bruk av felles lånekort og Norgeslån kan du låne bøker i alle folkebibliotekene i regionen. 
Gå inn på http://samsøk.no og finn frem det du vil låne i din region, og velg deretter Bestill.

Velkommen til våre stands i Hall B på Bokmessa 2008:

Levert av Bibliotek-Systemer As
Se: http://bibliofil.no 

Fylkesbiblioteket i Akershus
Se: http://fia.akershus-f.kommune.no/

Bildet viser skulpturen Utkast av kunstneren Kåre Groven. Skulpturen er plassert på Oslo Lufthavn, Gardermoen.
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Foreldreutvalget for grunnskolen reagerer 
på det de kaller skjult bokreklame i skolen 
(Dagsavisen 28.10). Det de snakker om er 
bokhandlerkjeden Norlis Leselystaksjon, et 
årlig tilbud til skolene, med flotte materiell-
pakker som skal stimulere leselysten blant 
elevene, og med et bredt nedslagsfelt, hos 
både skoler, elever og foreldre. Med seg 
har Norli mange av de store forlagene, og 
i følge bedriftens nettsider deltar mer enn 
85% av skolene og bortimot 80% av alle 
elever i aksjonen. 

Årets aksjon er den syvende i rekken. 
Tiltaket står oppført som prosjekt på  
skolenettet.no under overskriften Gi rom  
for lesing!, og omtales i SINTEFs evaluering 
av regjeringens strategi med samme navn, 
som den tyngste av ”lesestimulantene” i 
skolen, adskillig større enn Foreningen !les, 
den andre store aktøren.

Foreldreutvalget får støtte i sin kritikk 
av BI-professor Tor W. Andreassen som 
kaller aksjonen et markedsmessig ”scoop” 
for Norli og materiellet ”en høstkatalog for 
bøker”. I sterk motsetning til dette står ak-
sjonens prosjektleder, Steinar Høibakk, som 
betegner kritikken som ”barnslig”.

Men hvorfor er det et problem at en 
kommersiell aktør bidrar i det som er blitt 
en nasjonal dugnad: å øke leselysten – og 
leseevnen – blant norske skoleelever? Er 
det ikke slik at skolene trenger all den hjelp 
de kan få? 

Samrøre
”Alle vil at barn skal lese bøker”, sier An-

dreassen. Og i sin presentasjon av aksjonen 
på skolenettet, sier Norli: ”Vårt felles mål er 
å motivere barn til leselyst”. Så da er det vel 
greit, da, siden alle vil det samme? 

Men vent litt: hvem er disse ”vi” og ”alle” 

Skolen – mellom biblioteket og markedet
det refereres til? 

Det jeg hører Andreassen snakke om, er 
”det store vi” – ”alle” i betydningen sam-
funnet. Norlis ”vi” refererer til en gruppe 
kommersielle virksomheter, tunge innenfor 
kunnskaps- og kulturfeltet. Jeg tviler ikke 
på at Norli og forlagene synes det er flott 
å bidra til et viktig kunnskapspolitisk mål, 
men som kommersielle aktører er de nødt 
til å være resultatorientert, og her handler 
det om markedsandeler. Leselystaksjonen 
er ikke ren filantropi, slik man kan få inn-
trykk av, dette er en investering i fremtidige 
kundegrupper.

Det må være lov å kalle dette for samrøre, 
og jeg undrer meg over at det kommersielle 
aspektet ved kampanjen har fått passere så 
upåaktet. Hva kommer det av at en bokhand-
lerkjede kan opptre som en semi-offentlig 
aktør i en offentlig kunnskapsstrategi? 

Det eneste svaret jeg kan finne er sam-
menhengen med vår egen Biblioteksentralen 
(BS) som også er en slags ”hybrid” – både 
kommersiell og”intern” aktør. Det kommer-
sielle aspektet er uttalt og velutviklet; det 
interne viser seg ved at BS er de facto saks-
behandler for ABM-utvikling på saker som 
nasjonal transportordning og rettigheter til 
elektroniske medier. 

Sammen med BS eier Norli-kjeden 
selskapet BS Norli Skole, den største leve-
randøren av bøker til norsk skolesektor. De 
er derfor godt etablert innenfor skolesek-
toren, så de regnes kanskje som ”interne”, 
de også?

Men hva med bibliotekene?
”Skolene kunne brukt bibliotekene og 

oppnådd det samme målet”, sier Andreas-
sen til Dagsavisen og setter fingeren rett 
på hovedpoenget. For det er jo her det 

ligger; skolene har en oppgave å løse, og 
de trenger en leverandør. Men hvem har de 
å velge mellom?

Vi vet alle hvorfor skolebibliotekene – 
den åpenbare, ikke-kommersielle konkur-
renten – ikke brukes som leverandør av en 
landsdekkende leselystkampanje. Mange 
synes kanskje til og med at det er helt greit 
at skolen i stedet tar imot gratistjenester 
fra en kommersiell aktør. Men jeg får as-
sosiasjoner til ”American corner”-saken 
fra noen år tilbake. Da gikk de prinsipielle 
bølgene i bibliotekfeltet høyt, og vi minnet 
hverandre om hvor viktig det er at våre 
fellesinstitusjoner er uavhengige av ytre 
aktører med en egen agenda. Selv om de 
er gamle kjente.

Men Norli gjør bare jobben sin; ansvaret 
for det kommersielle frisleppet i skolen hviler 
på kundesiden – hos skolen selv, hos dens 
eiere og brukere. Så til Foreldreutvalget 
for grunnskolen vil jeg si: Dere har reist et 
viktig spørsmål. Stå på! 

Og til skolebibliotekene: Tørk tårene, knytt 
nevene! Ta opp konkurransen, fokuser på 
skolens prioriterte mål og velg oppgaver 
deretter, så blir dere uunnværlige. Og les 
høstens kanskje viktigste bibliotekfaglige 
bokutgivelse: Opplevelse, oppdagelse, 
opplysning av Trude Hoel, Elisabeth Tal-
laksen Rafste og Tove Pemmer Sætre, 
som handler om det jeg tidligere har kalt 
virksomhetsperspektivet i bibliotek – her 
om skolebibliotek som virkemiddel i skole-
virksomhet.

Neste måneds spalte skal forhåpentlig 
handle om den. 

Kari Frodesen
Bibliotekar og kunnskapsgartner
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FriBit - ny organisasjon 
for debatt om fildeling
FriBit heter en nyetablert organisasjon som vil jobbe med 
å sette fart i debatten rundt ulovlig fildeling. - Underhold-
ningsbransjen har i alt for lang tid fått lov til alene å prege 
denne debatten. Vi mener det er på tide at også forbrukerne 
og fildelere kan samles om felles standpunkt, heter det i en 
pressemelding fra organisasjonen.

FriBit har som mål å komme fram til løsninger som fungerer 
best mulig for alle. Det vil si at forbrukere og fildelere blir 
fornøyd med tilbudet, samtidig som artister, produsenter og 
filmskapere får betalt for sitt arbeid. - Det finnes flere måter 
å gjøre dette på, men til dags dato har ingen tilfredstillende 
løsninger kommet på banen. For å få dette til sikter vi på høye 
medlemstall som kan legge press på underholdningsbransjen 
og politikerne, heter det fra FriBit. 

De vil engasjere så mange 
frivillige som mulig, for å bidra til 
å skape en konstruktiv debatt om 
ulovlig fildeling og gjøre det mulig 
å skape gode løsninger. - Dette 

ville være et stort steg framover fra en debatt som til i dag 
har vært preget av å enten være for eller mot fildeling. Vi vil 
lansere flere prosjekter i tiden framover for å nå våre mål, 
sier FriBit, som blant annet planlegger å samle alt mulig av 
fri kultur i en stor database. Prosjektene vil bli gjennomført 
av frivillige i organisasjonen.

Mye av arbeidet innebærer å informere om fildeling. På 
www.fribit.no er det lagt ut informasjon som skal hjelpe folk 
flest med å forstå hva fildeling er og hvordan det fungerer. 
Og hva som er lov og ikke. 
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Profil-opprydding i BF
BFs logo har overlevd i mange år og i mange sammen-
henger. I tillegg har forbundet utviklet et design-element 
bestående av tre fargede bokser som går igjen på en del av 
publikasjonene og materiellet. Logoen er også tatt inn som 
design-element på noen av produktene BF bruker, med noe 
ulikt oppsett og utseende avhengig av hva som har passet 
det enkelte produkt. 

- Etter hvert har jeg sett at dette mangfoldet kunne bidra til 
å gi Bf en noe utydelig profil. Det er et behov for en oppryd-
ning på dette området, sa BFS leder Monica Deildok under 
forbundsstyrets møte 29. oktober. 

Dette var bakgrunnen for at hun hadde innhentet et tilbud 
fra et byrå om hjelp til en visuell opprydning og redesign av 
forbundets logo. Resultatet ble åtte skisser til ny logo, som 
forbundsstyret fikk seg forelagt på møtet. Etter en hektisk 
runde meningsutveksling om hvilke utkast som hadde poten-
sial og hvilke som ikke hadde det, ble det valgt ett alternativ 
å gå videre med. 

Byrået vil nå arbeide videre med dette, utarbeide forslag 
til fargepalett, ytterligere design-elementer, og vise logo i 
ulik bruksanvendelse. 

Forbundsstyret har ennå ikke tatt stilling til implemen-
tering av BFs nye ”look”. Men det kommer trolig en gang 
i 2009. 
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Nytt fra BIBIN Bibliotekarutdanninga 
ved Høgskolen i Oslo 

Tekst:  Liv Gjestrum
         Studieleder
         Høgskolen i Oslo
         Avdeling for journalistikk, 
         bibliotek- og informasjonsfag
         Bibliotek- og informasjonsstudiene

Vi tror vi har fått til et meget godt og 
variert program denne sesongen, med 
spennende foredragsholdere fra inn- og 
utland. Det er spesielt fire konferanser vi 
vil rette oppmerksomheten mot, og disse 
finner sted fra slutten av januar til begyn-
nelsen av mars.

KORG-dagene
Først ut er de årlige KORG-dagene 

som i år er 2. og 3. februar. Denne 
gangen har konferansen følgende over-
skrifter: ”Norgessøk – samsøk – sam-
mensurium. Går den lokale katalogen 
med i sentraliseringsdragsuget?” og 
”Klassifikasjon i en digital tid. Utnytter 
vi ressursene riktig?” KORG-dagene er 
svært populære, og de siste årene har 
vi måttet avvise folk som ønsket å delta. 
Så her gjelder det å være tidlig ute med 
påmeldingen.

Sjangerutvidelser
9. og 10. februar arrangeres Kari 

Skjønsberg-dagene for sjette gang. 
Disse konferansene har fokus på fors-
kning på barne- og ungdomslitteratur, 
og i år er temaet ”Sjangerutvidelser”. 
Førsteamanuensis Nina Goga ved 
Høgskolen i Bergen, frilansjournalist 
Morten Harper, forfatter Dag Larsen, 
førsteamanuensis Jill Walker Rettberg 
ved Universitetet i Bergen, førsteama-
nuensis Ture Schwebs fra Høgskolen 
i Bergen, forfatter Bjørn Sortland og 
forsker Ragnhild Tronstad ved Uni-
versitetet i Oslo er allerede klare som 
foredragsholdere.

Endringsledelse
Neste tema ut er ”Endringsledelse 

i kunnskapsbedrifter”. Professorene 
Frank Huysmans fra Universitetet i Am-
sterdam og Ragnar Audunson ved JBI 
blir key-note-speakers, og det blir også 
spennende presentasjoner fra ledere i 

fag- og folkebibliotek og i annen virk-
somhet. Datoen for denne konferansen 
er 13. februar.

På formidlingens marked
2. og 3. mars står litteraturformidling 

for tur. Denne konferansen er  i samar-
beid med ABM-utvikling og Norsk biblio-
tekforening, og har tittelen ”Biblioteket på 
formidlingens marked”. Temaer som vil bli 
tatt opp er dannelse og underholdning, 
formidling i et digitalt bibliotek, majori-
tets- og minoritetslitteraturen i biblioteket 
og det formidlende rommet.

[ UTDANNING ]

Faglig påfyll? 
Vinter og tidlig vår er høysesong for kurs og konferanser ved bibliotekar-
utdanninga ved Høgskolen i Oslo. Her får du vite hva Avdeling JBI 
kan by på av konferanser, etterutdanning og videreutdanning. 

Førsteamanuensis Nina Goga er en av 
foredragsholderne under Kari Skjønsberg-
dagene. Hun mener litteraturforskere lever 
i enkle forestillinger om hva barnelitteratur 
er, og at de utelukker noen tekster fordi de er 
skrevet for barn. (Foto: Gudrun Sylte)

Professor Frank Huysmans fra Universitetet i 
Amsterdam er key-note-speaker på konferan-
sen ”Endringsledelse i kunnskapsbedrifter” 
13. februar neste år.
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Vil du melde deg på?
Fullstendig informasjon om konfe-

ransene og hvordan du melder deg 
på, legges ut på http://www.hio.no/jbi  
(se kurs, konferanser)  etter hvert som 
programmene er ferdige.

Moduler i masterstudiet
Ønsker du mer omfattende faglig på-

fyll, kan du søke om opptak til enkeltem-
ner (moduler) på masterstudiet. Du kan 
ta inntil to emner uten å være opptatt 
på studiet som helhet. Opptakskravet er 
at du har karakteren 2.7/C eller bedre i 
snitt i de(n) emnegruppen(e) du ønsker 
å ta moduler innenfor. 

Våren 2008 tilbyr vi følgende emner: 

1. Gjenfinningssystemer og 
gjenfinningsmetoder

2. Informasjonsorganisasjon 
og kunnskapsforvaltning

3. Litteraturformidling 
4. Museum – samling og formidling 

Sistnevnte emne tilbys for første 
gang, og er primært beregnet på de 
som arbeider i museer. Men det er 
også åpent for interesserte bibliote-
karer.

Gjenfinningssystemer og gjenfin-
ningsmetoder er timeplanlagt med en 
dobbelttime hver uke. De tre andre 
er samlingsbaserte med 3 dagers 
undervisning 3-4 ganger i løpet av 
semesteret. I så måte er nok de to 
sistnevnte mer gunstige for studenter 
som ikke bor i Oslo-området. Søknads-
frist for vårens enkeltmoduler er 30. 
november. 

Ønsker du å begynne på masterstu-
diet som heltids- eller deltidsstudent, 
er søknadsfristen 15. april. 

Hospitant på bachelor
Det er også mulig å følge undervisnin-

gen på bachelorstudiet som hospitant. 
Spesielt aktuelt i denne sammenhengen 
er de 4 valgfagene vi tilbyr våre 3. års-
studenter i vårsemesteret:

Utforming av nettsteder1. 
Biblioteket som læringsarena.  2. 
Skolebibliotek
Mellom forandring og forankring.  3. 
Endringsledelse i bibliotek
Vindu mot verden. Oversatt og 4. 
fremmedspråklig litteratur i Norge

Biblioteket som læringsarena går en 

gang pr uke med 4 timers undervisning. 
De øvrige går to dager i uka med to 
timer undervisning pr gang.

OMEGA 10, LISA 10 og INFO 10
Fram til 2003 fikk bibliotekutdannin-

gen betydelige statlige midler for å tilby 
skreddersydde etterutdanningstilbud for 
bibliotekarer. Dette er det slutt på etter 
at finansieringsmodellen for høyere ut-
danning ble lagt om. Nå er det krav om 
at all undervisning, også kurs, etter- og 
videreutdanning, må bære seg økono-
misk. I praksis vil det si at deltakerne må 
ta eksamen og produsere studiepoeng. 
Det har medført at vi har måttet legge 
ned populære etterutdanningstilbud 
som OMEGA 10 (administrasjon og 
ledelse), LISA 10 (litteratur og samfunn) 
og INFO 10 (kunnskapsorganisasjon 
og gjenfinning). Disse studietilbudene 
hadde mange deltakere, men få tok 
eksamen. 

Oppdragsundervisning
I den utstrekning vi har kapasitet, 

påtar vi oss også oppdragsundervis-
ning. Vi har en dyktig fagstab på over 
30 lærere/forskere som er spesialister 
innenfor et bredt spekter av bibliotek-
faglige og bibliotekrelaterte emner. De 
holder gjerne kurs av kortere eller lengre 
varighet, men disse må planlegges i god 
tid siden de skal innpasses lærernes 
øvrige arbeidsoppgaver.

Nærmere informasjon, både om kurs, 
konferanser, bachelor- og masterstu-
diet, finner du her: 
http://www.hio.no/content/view/full/1073  

Ragnhild Tronstad er post doktor på Institutt for 
medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. 
Også hun skal bidra med ”Sjangerutvidelser”.

Meldingene vi 
venter på…
Under den forrige regjeringen ga 

Kultur- og kirkedepartementet og 
Kunnskapsdepartementet et oppdrag 
til ABM-utvikling om å utrede hele 
bibliotekfeltet. Dette resulterte i ”Bi-
bliotekreform 2014”, som ble levert i 
2006. Deretter fulgte en høringsrunde, 
og Kulturdepartementet tok med seg 
utredningen og høringssvarene inn i sitt 
eget arbeid med en stortingsmelding 
for feltet. Den er bebudet innen jul og 
skal komme omtrent samtidig med en 
stortingsmelding om digitalisering. 

Enkelte elementer i ”2014” venter 
ikke på stortingsmeldinga, for eksempel 
satsing på fengselsbibliotek og skole-
bibliotekprogram. Men mange av de 
større grepene står på vent. Og noen 
elementer, som ”konsolideringa” slik 
ABM-utvikling lanserte den, blir neppe 
relansert. 

Det er grunn til å merke seg at det 
er en annen regjering som skriver stor-
tingsmeldinga om bibliotek, enn den 
som bestilte ”2014”. Giske føler seg 
nok ikke særlig bundet av forslagene 
i ”2014”, men departementet har sagt 
at de kommer til å gi sine tilsvar til 
forslagene som kom i den. 

Etter å ha hørt Wegard Harsvik på 
høstens biblioteklederkonferanse, og 
samtaler med det politiske miljøet 
på Stortinget og i departementet, så 
virker det som det gjenstår en del på 
at stortingsmeldinga om bibliotek skal 
bli ferdig. Det kan se ut til at i hvert fall 
biblioteket som fysisk møteplass og bi-
bliotekstruktur/samhandling er to tema 
som departementet er spesielt opptatt 
av i arbeidet med meldinga. Ut over det 
er det lite reelt som lekker ut. 

Stortingsmeldinga går til behand-
ling i Familie- og kulturkomiteensom 
arbeider seg fram til en innstilling, der 
både flertall og mindretall kommer til 
syne. Innstillingen blir så debattert i 
Stortinget.

Dersom biblioteklova ønskes revidert, 
vil departementet måtte legge fram 
egen lovproposisjon om dette seinere. 
Ellers er det de årlige statsbudsjettene 
som er den viktigste arenaen for opp-
følging av en stortingsmelding. 

Det er sannsynlig at meldingene kom-
mer før jul, og at Stortinget behandler 
dem i vårsesjonen. 

[ UTDANNING OG POLITIKK ]
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Diskriminerende seniorpolitikk
SPØRSMÅL:

På jobben min er ansatte på 
over 64 år ikke omfattet av et 
seniorpolitisk tiltak som inne-
bærer at personer på 62, 63 
og 64 år får en lønnsøkning for 
å bli i bedriften.  Er ikke dette 
diskriminering av oss som er 65 
år eller eldre?  

SVAR:
Likestillings- og diskrimineringsom-

budet mener at begrensninger i senior-
politiske tiltak til bare å gjelde personer 
mellom 62 og 65 år, sannsynligvis er 
diskriminerende og brudd på arbeids-
miljølovens § 13-1 jf. 13-3. 

Virksomheter som innfører senior-
tiltak med formål å redusere utgifter 

til AFP, må etter vårt syn gjøre disse 
tiltakene gjeldende for alle arbeidsta-
kere fra en bestemt alder og frem til 
pensjonsalder.

Det går fram av brevet ditt at de 
seniorpolitiske tiltakene gjelder alle 
ansatte over 58 år som blant annet får 
tilbud om informasjon om seniorpoli-
tikk, og tilbud om seniorsamtale. Slik 
jeg forstår det er ansatte som enten 
var over 64 da tiltakene ble innført 
eller som ønsker å jobbe vanlig fram 
til de er over 64 år, ikke omfattet av 
tiltakene.  

Etter det du skriver får ansatte på 
62, 63 og 64 år et lønnstillegg på 12 
000 kroner mot at de forplikter seg til 
å bli i stillingen i ett år. Lønnstillegget 
blir altså 36 000 kroner for den som 
velger å arbeide i tre år. Medarbeidere 
i deltidsstillinger får forholdsmessig 
tillegg.

Jeg anbefaler deg om å ta kontakt 
med LDO sånn at du kan levere en 
klage på forholdet. 

Med vennlig hilsen
Beate Gangås

Likestilling- og diskrimineringsombud

Omløpshastigheten synker kraftig når vi går 
fra større til mindre bibliotek, skriver Tord 
Høivik på sin blogg Plinius (P 230/08). 
Forskjellene er størst for skjønnlitteraturen, 
som har en omløshastighet (utlån delt på 
bestand) på 1,08 i kommuner med over 
50 tusen innbyggere, mens den synker 
til 0,31 i kommuner med under 5 tusen 
innbyggere. 

Når det gjelder fagbøker, sirkulerer de tre 
ganger raskere i de største bibliotekene enn 
i de minste: 0,98 i kommuner med over 50 
tusen innbyggere, og 0,33 i kommuner med 
under 5 tusen innbyggere. 

Siden de aller fleste fagbøker er anskaffet 
over bibliotekets eget budsjett, må vi regne 
med at bøkene var aktuelle og etterspurte 
da de opprinnelig ble kjøpt. De fleste 

Lave omløp i små bibliotek
fagbøker foreldes fort, skriver Høivik, 
som legger til: - De lave omløpstallene 
tyder derfor på mangelfull kassering av 
ukurante bøker.

Også for skjønnlitteraturen mener 
Høivik at forskjellene i omløpshastig-
het mellom store og små bibliotek ”kan 
skyldes at kasseringen er usedvanlig 
lemfeldig”. Men han har også en annen 
mulig forklaring: - Men det kan også 
skyldes at disse bibliotekene - gjen-
nom innkjøpsordningen - mottar svært 
mye skjønnlitteratur de egentlig ikke 
har noen glede av. Det er ikke samsvar 
mellom tilbudet, som styres fra Oslo, 
og etterspørselen, som nødvendigvis 
er lokal, skriver Høivik.

Kulturfondsbøkene preger ikke 

barnelitteraturen like sterkt som vok-
senlitteraturen. Dette ser han som 
en av flere mulige forklaringer på at 
barnebøkene har de høyeste omløps-
hastighetene: 1,78 i kommuner med 
over 50 tusen innbyggere, og 0,69 i 
kommuner med under 5 tusen innbyg-
gere. Men det kan også spille inn at 
barn er mindre bestselgerorientert enn 
voksne, at barnebøkene er preget av 
populære serier, og at foreldre ofte vel-
ger bøker for sine yngre barn, noe som 
opprettholder utlånet av bøker fra tidli-
gere perioder. Dessuten: - Barnebøker 
behandles røffere enn voksenbøker. 
Det bidrar til raskere og mer bevisst 
kassering, antyder Høivik. 
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Dette er beretninga som forbundsleder 
Monica Deildok leverte til landsstyret da 
de var samlet til møte i Oslo 28. oktober 
2008.

Hovedoppgjøret 2008

I perioden siden landsmøtet i april har 
tariffoppgjøret 2008 hatt hovedfokus i 
Bf, og vært styrende for mye av virksom-
heten. Oppgjøret gikk til mekling i våre 
tre største tariffområder: stat, kommune 
og Oslo kommune. Og dermed ble det 
sist i mai før vi kunne se resultatene av 
oppgjøret. Vi har grunn til å være for-
nøyd med en ramme på litt i overkant av 
6 % i alle tariffområdene. Resultatene i 
de ulike tariffområdene er redegjort for 
på nettsiden, i artikler i Bibliotekaren, 
i informasjonsskriv til fylkeslagene og 
ikke minst i ”Kick off” arrangementer i 
fylkeslagene. Det er allikevel naturlig å 
gå gjennom hovedelementer i de ulike 
tariffområder her. 

Staten

I staten fikk vi generelle tillegg på 
A-lønnstabellen og pott avsatt til juste-
ringsforhandlinger og lokale forhandlinger. 
Etter at justeringsforhandlingene også er 
sluttført (dette skjedde i slutten av juni), 
er hovedendringer for bibliotekarer i statlig 
sektor som følger:

Ny A-lønnstabell y , se ny hovedta-
riffavtale, eller på nett: http://www.
regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/Lo-
ver-og-regler/retningslinjer/2008/
lonninger-for-arbeidstakere-i-staten-gje.
html?id=438643
Opprydding på lønnsplan 90.205: y

SK 1213 er fjernet og innehaverne  y
innplasseres i SK 1410 Bibliotekar 
SK 1515 Bibliotekar får ny benev- y
nelse: Spesialbibliotekar.

1410 Bibliotekar: Overføring til  y
ny lønnsramme 15. Økning med 2 
lønnstrinn. 

Til Bibliotekarforbundets landsstyremøte 28. oktober 2008 

Beretning for perioden 
9. april – 14. oktober 2008

SK 1410 overføres fra lønnsramme 08 
til lønnsramme 15. Dette innebærer 
en økning med 2 lønnstrinn for alle 
innplasseringsalternativer og alle ansi-
ennitetstrinn i ramma. Lønnsramme 08 
startet på lønnstrinn 32, lønnramme 
15 starter på 34. Alle stillingsinne-
havere skal overføres fra det innplas-
seringsalternativet de hadde i LR 08 
til tilsvarende innplasseringsalternativ 
i LR 15. Dette innebærer en økning på 
2 trinn for de aller fleste bibliotekarer 
i SK 1410.
1515 Spesialbibliotekar og SK 1077  y
Hovedbibliotekar. Økning i bunn 
med to trinn. Alle 1 trinn.
SK 1515 og 1077 fikk i meklingen 
tidligere i en økning i bunnen med 
to lønnstrinn. Dette var en spenn-
regulering og ikke noe generelt lønns-
tillegg til alle i spennet. Det førte til at 
de som var plassert lavest i spennet 
ble hevet med 1 eller 2 lønnstrinn, 
mens de som var plassert i 45 eller 
over IKKE fikk noe lønnstrinn som 
følge av spenn-reguleringen. Dette 
slo altså noe urettferdig ut, derfor 

er det viktig at alle i spennstillingene 
1515 og 1077 fikk ett lønnstrinn i 
justeringsforhandlingene.

Heving av begynnerlønna 
for bibliotekarer i staten

I tillegg til dette resultatet er det grunn 
til å nevne at grunnlønnen for biblioteka-
rer i staten i SK 1410 heves ytterligere 
ved tilsetting i stilling som et resultat av 
endringer i godskrivingsregel nummer 2 
i HTA § 5 B, som gir 2 års ansiennitet for 
utdanningen ved ansettelse fom 1. januar 
2008, 3 års ansiennitet for utdanningen 
ved tilsetting fra og med 1. januar 2009. 
Dette innebærer at absolutt grunnlønn for 
bibliotekarer i staten fra og med 1.1. 2009 
er på lønnstrinn 36 (308.300) mot tidli-
gere gammelt lønnstrinn 33 (280.600). 
Pr i dag er minstelønn i staten lønnstrinn 
35 (304.300)

Kommunesektoren (KS)
 
Kapittel 4

Det gis et generelt tillegg på 2,5 % av 
den enkeltes grunnlønn pr 30.4.2008. 

[ LANDSSTYREMØTET ]
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Tillegget gis til ansatte i stillinger som 
omfattes av HTA kapittel 4 med virkning 
fra 1.5.2008.

Nye minstelønnsatser i hht. til ansien-
nitet er justert igjen fra 1.5.08 (tabell 1): 

Det er også forhandlet fram lønnsbetin-
gelser for 2009. Det gis et generelt tillegg 
på 3,1 % av den enkeltes grunnlønn, 
dog minimum kr 9000,-. Tillegget gis til 
ansatte i stillinger som omfattes av HTA 
kapittel 4 med virkning fra 1.mai 2009.

Ny minstelønn pr 1.5.09 (med forbehold 
om ytterligere forhandlinger) (tabell 2):

Det er avtalt en pott på 1,6 % til lokale 
forhandlinger. Resultatet av forhandlin-
gene skal gjelde pr 1.5.08.

Det er kommet inn en bestemmelse i 
Hovedtariffavtalen om uttelling for 20 års 
ansiennitet, ved at stillinger uten særskilt 
krav til utdanning skal ligge minimum 
10.000 over minstelønn for denne stil-
lingsgruppens 10 års ansiennitet.

Det skal videre foretas kompetansekart-
legging i kommunene. Kartleggingen i den 
enkelte kommune/fylkeskommune/virksomhet 
skal være gjennomført senest 1.4.2009.

Det er også tatt inn i protokollen en 
”norm” om at 1 års høyere utdanning for 
fagarbeider utløser tillegg på kr 20.000, 
dette bør gi overslag til andre utdan-
ningskategorier. 

Kapittel 3 og 5

Kapittel 3 og 5 forhandler all lønn lokalt. 
For stillingsinnehavere i disse kapitlene 
blir ramme og resultater fra kapittel 4 
bare førende.

Lørdagstillegget er økt til minst kr 35 og 
kveldstillegget til minst kr 21 fra 1.mai.

Oslo kommune

For Bibliotekarforbundets medlemmer 
ble resultatet som følger:

Generelt tillegg på tabellen, samt pott 
avsatt til lokale forhandlinger og juste-
ringsforhandlinger.

Alle bibliotekarer som avlønnes i 
lønnsramme 18 fikk 2 lønntrinn i generelt 
tillegg.

Videre er minste innplassering for denne 
koden satt til 1807. De bibliotekarene som 
har ligget i 1803 blir altså løftet 4 lønns-
trinn, de i 1804, 3 lønnstrinn osv. For at 
det ikke skal gis dobbelt opp i forhold til 
den generelle heving på 2 trinn vil de som 
lå i 1806 få 1 trinn her og de som lå under 
1806 ikke få noe mer uttelling enn det de 
fikk i løftet av alternativene.

Lønnsramme 18 er deretter regulert slik 
at det som tidligere var lønnsrammealter-
nativ 1805 nå blir nytt alternativ 1. Dette 
betyr at dersom man tidligere lå i 1803 
først løftes opp i 1807. Dette alternativet 
er så omgjort til nye 1803 som tilsvarer 
ltr. 26. 

Minstelønn for bibliotekarer er dermed 
satt til 299.300. Tar man høyde for at 
ansatte i Oslo ikke trekkes pensjonsinn-

skudd, har våre medlemmer i Oslo nå kom-
met opp på KS-nivå i begynner lønn.

Helseforetakene i Spekter 
og HSH-HUK området

I helseforetakene i Spekter og i HSH-
HUK området kom man i havn med for-
handlingsløsning. For våre medlemmer i 
disse områdene ble resultatene i hoved-
trekk som følger. 

Spekter – område 10 – helse

Generelt tillegg på 4 % med virkning fra 
1. juni 2008. Tillegget skal minimum ut-
gjøre kr 10.000,- og maksimum 15.000,- 
pr år. Deltidsansatte gis forholdsmessig 
tillegg. Tilleggene inkluderer tillegg gitt i 
de innledende sentrale forhandlingene.

Nye minstelønnssatser Spekter fra 1. 
juli 2008 (tabell 3):Nye minstelønnssatser Spekter fra 1. juli 2008: 

Ansiennitet 0 år 4 år 8 år 10 år 
300.000 308.000 320.000 345.000

Økning Økning Økning Økning
Kr % Kr % Kr % Kr %

Gruppe 4: 
stillinger med krav om 
høgskoleutdanning

18000 6,4 20000 6,9 23000 7,7 25000 7,8
325.00 335.000 350.000 380.000

Økning Økning Økning Økning
Kr % Kr % Kr % Kr %

Gruppe 5: 
stillinger med krav om 
høgskoleutdanning
med spesialutdanning 

20000 6,6 20000 6,3 23000 7,0 25000 7,0

HSH – HUK området
Det ble gjennomført tarifforhandlinger i HUK-området 27.-29. august. Forhandlingene ble 
sluttført ved midnatt natt til fredag 29. august. Alle ansatte innenfor området gis et generelt 
tillegg. For enkelte av overenskomstene er det også avsatt en pott til lokale forhandlinger. 
BF’s medlemmer er med dette sikret en lønnsutvikling på linje med det som er fremforhandlet 
i de korresponderende områdene i offentlig sektor (Stat, kommune og Spekter).

Konfliktberedskap
Når vi ikke kom i havn med forhandlingsløsning i områdene Oslo kommune, KS og stat, men 
måtte veien om meklingsmannen også i år, ble konfliktberedskapen i forbundet satt på prøve 
igjen. Tillitsvalgte ved arbeidsplasser som blir tatt ut får jevnlig informasjon underveis. Når 
det gjelder generell informasjon om en eventuell konflikt har vi en jobb å gjøre med å 
forbedre denne. I etterkant av årets oppgjør har styret gitt sekretariatet beskjed om å utarbeide 
bedre og mer gjennomarbeidede rutiner for konfliktberedskap, og materiell og informasjon i 
tilknytning til dette.  

Lokale forhandlinger
Det har vært ført lokale forhandlinger i nær sagt alle tariffområdene våre i år, og de lokale 
forhandlinger er nettopp avsluttet mange steder. I statlig sektor er innspurten opp mot 
1.november. Dermed er det litt for tidlig å si hvordan det har gått, resultatmessig, men 
hovedinntrykket er positivt også i år. Imidlertid ser vi at våre biblioteksjefer og 
avdelingsbibliotekarer i KS ligger lavt sammenliknet med andre i KS kap 5 og 3., der vi sliter 
i mange kommuner med å komme på nivå med andre mellomledere. Også bibliotekarer med 
lang ansiennitet og/eller tilleggsutdanning blir stadig innhentet av minstelønnsjusteringer og 
får liten uttelling for erfaring og kompetanse. Dette er et aspekt vi må arbeide mer med, ikke 
minst i likelønnsperspektiv.  

HTA § 5 B, som gir 2 års ansiennitet for utdanningen ved ansettelse fom 1. januar 2008, 3 års 
ansiennitet for utdanningen ved tilsetting fra og med 1. januar 2009. Dette innebærer at absolutt 
grunnlønn for bibliotekarer i staten fra og med 1.1. 2009 er på lønnstrinn 36 (308.300) mot tidligere 
gammelt lønnstrinn 33 (280.600). Pr i dag er minstelønn i staten lønnstrinn 35 (304.300)

Kommunesektoren (KS)
Kapittel 4
Det gis et generelt tillegg på 2,5 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.4.2008. Tillegget gis til ansatte i 
stillinger som omfattes av HTA kapittel 4 med virkning fra 1.5.2008.

Nye minstelønnsatser i hht. til ansiennitet er justert igjen fra 1.5.08:  

Ny minstelønn 

Stillingsgrupper 0 år 4 år 8 år 10 år

Stillinger m krav om 
høyskoleutdanning – ny 
minstelønn

301 300 304 800 313 000 343 000 

Det er også forhandlet fram lønnsbetingelser for 2009. Det gis et generelt tillegg på 3,1 % av den 
enkeltes grunnlønn, dog minimum kr 9000,-. Tillegget gis til ansatte i stillinger som omfattes av HTA 
kapittel 4 med virkning fra 1.mai 2009. 

Ny minstelønn pr 1.5.09 (med forbehold om ytterligere forhandlinger): 

Stillinger m krav om høyskoleutdanning 
– ny minstelønn 

310 700 314 300 322 800 353 700 

Det er avtalt en pott på 1,6 % til lokale forhandlinger. Resultatet av forhandlingene skal gjelde pr 
1.5.08. 

Det er kommet inn en bestemmelse i Hovedtariffavtalen om uttelling for 20 års ansiennitet, ved at 
stillinger uten særskilt krav til utdanning skal ligge minimum 10.000 over minstelønn for denne 
stillingsgruppens 10 års ansiennitet. 

Det skal videre foretas kompetansekartlegging i kommunene. Kartleggingen i den enkelte 
kommune/fylkeskommune/virksomhet skal være gjennomført senest 1.4.2009. 

Det er også tatt inn i protokollen en ”norm” om at 1 års høyere utdanning for fagarbeider utløser 
tillegg på kr 20.000, dette bør gi overslag til andre utdanningskategorier.  

Kapittel 3 og 5 
Kapittel 3 og 5 forhandler all lønn lokalt. For stillingsinnehavere i disse kapitlene blir ramme og 
resultater fra kapittel 4 bare førende.

HTA § 5 B, som gir 2 års ansiennitet for utdanningen ved ansettelse fom 1. januar 2008, 3 års 
ansiennitet for utdanningen ved tilsetting fra og med 1. januar 2009. Dette innebærer at absolutt 
grunnlønn for bibliotekarer i staten fra og med 1.1. 2009 er på lønnstrinn 36 (308.300) mot tidligere 
gammelt lønnstrinn 33 (280.600). Pr i dag er minstelønn i staten lønnstrinn 35 (304.300)

Kommunesektoren (KS)
Kapittel 4
Det gis et generelt tillegg på 2,5 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.4.2008. Tillegget gis til ansatte i 
stillinger som omfattes av HTA kapittel 4 med virkning fra 1.5.2008.

Nye minstelønnsatser i hht. til ansiennitet er justert igjen fra 1.5.08:  

Ny minstelønn 

Stillingsgrupper 0 år 4 år 8 år 10 år

Stillinger m krav om 
høyskoleutdanning – ny 
minstelønn

301 300 304 800 313 000 343 000 

Det er også forhandlet fram lønnsbetingelser for 2009. Det gis et generelt tillegg på 3,1 % av den 
enkeltes grunnlønn, dog minimum kr 9000,-. Tillegget gis til ansatte i stillinger som omfattes av HTA 
kapittel 4 med virkning fra 1.mai 2009. 

Ny minstelønn pr 1.5.09 (med forbehold om ytterligere forhandlinger): 

Stillinger m krav om høyskoleutdanning 
– ny minstelønn 

310 700 314 300 322 800 353 700 

Det er avtalt en pott på 1,6 % til lokale forhandlinger. Resultatet av forhandlingene skal gjelde pr 
1.5.08. 

Det er kommet inn en bestemmelse i Hovedtariffavtalen om uttelling for 20 års ansiennitet, ved at 
stillinger uten særskilt krav til utdanning skal ligge minimum 10.000 over minstelønn for denne 
stillingsgruppens 10 års ansiennitet. 

Det skal videre foretas kompetansekartlegging i kommunene. Kartleggingen i den enkelte 
kommune/fylkeskommune/virksomhet skal være gjennomført senest 1.4.2009. 

Det er også tatt inn i protokollen en ”norm” om at 1 års høyere utdanning for fagarbeider utløser 
tillegg på kr 20.000, dette bør gi overslag til andre utdanningskategorier.  

Kapittel 3 og 5 
Kapittel 3 og 5 forhandler all lønn lokalt. For stillingsinnehavere i disse kapitlene blir ramme og 
resultater fra kapittel 4 bare førende.
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HSH – HUK området

Det ble gjennomført tarifforhandlinger 
i HUK-området 27.-29. august. Forhand-
lingene ble sluttført ved midnatt natt til 
fredag 29. august. Alle ansatte innenfor 
området gis et generelt tillegg. For en-
kelte av overenskomstene er det også 
avsatt en pott til lokale forhandlinger. 
BF’s medlemmer er med dette sikret en 
lønnsutvikling på linje med det som er 
fremforhandlet i de korresponderende 
områdene i offentlig sektor (Stat, kom-
mune og Spekter). 

Konfliktberedskap

Når vi ikke kom i havn med forhand-
lingsløsning i områdene Oslo kommune, 
KS og stat, men måtte veien om meklings-
mannen også i år, ble konfliktberedskapen 
i forbundet satt på prøve igjen. Tillits-
valgte ved arbeidsplasser som blir tatt 
ut får jevnlig informasjon underveis. Når 
det gjelder generell informasjon om en 
eventuell konflikt har vi en jobb å gjøre 
med å forbedre denne. I etterkant av 
årets oppgjør har styret gitt sekretariatet 
beskjed om å utarbeide bedre og mer 
gjennomarbeidede rutiner for konflikt-
beredskap, og materiell og informasjon i 
tilknytning til dette. 

Lokale forhandlinger

Det har vært ført lokale forhandlinger 
i nær sagt alle tariffområdene våre i år, 
og de lokale forhandlinger er nettopp 
avsluttet mange steder. I statlig sektor 
er innspurten opp mot 1.november. 
Dermed er det litt for tidlig å si hvor-
dan det har gått, resultatmessig, men 
hovedinntrykket er positivt også i år. 
Imidlertid ser vi at våre biblioteksjefer 
og avdelingsbibliotekarer i KS lig-
ger lavt sammenliknet med andre i 
KS kap 5 og 3., der vi sliter i mange 
kommuner med å komme på nivå med 
andre mellomledere. Også bibliote-
karer med lang ansiennitet og/eller 
tilleggsutdanning blir stadig innhentet 
av minstelønnsjusteringer og får liten 
uttelling for erfaring og kompetanse. 
Dette er et aspekt vi må arbeide mer 
med, ikke minst i likelønnsperspektiv.  
Bf har mange gode forhandlere og 
de fleste fylkeslagene gjør en formi-
dabel jobb med forhandlingene, vi 
bør allikevel diskutere informasjon, 

forhandlernettverk, fylkeslagenes og 
sekretariatets rolle i forhold til lokale 
forhandlinger grundig, for om mulig 
å kunne bli enda bedre på gjennom-
føringen av de lokale forhandlingene. 
Kommer tilbake til dette under lands-
styremøtets sak 4.

Nytt forbundsstyre

Nytt styre har brukt sommeren på å ta 
grep om Bf. Styreseminar ble arrangert 
8.-10. juni, og det nye forbundsstyret 
kom godt i gang med diskusjon og 
konkretisering av fokusområder. Politikk, 
kompetanse og profesjonsprofilering 
er stikkord som opptar de  nye styre-
medlemmene mest ved inngangen til 
styreperioden. Ved siden av lønn og tariff 
naturligvis – som Bfs styremedlemmer 
alltid har fokus på.

Likelønnskommisjonen

Likelønnskommisjonens utredning 
hadde høringsfrist 1. september, og for-
bundsstyret nedsatte en arbeidsgruppe 
som arbeidet med høringsforslaget i 
sommer. I dette arbeidet benyttet vi 
oss av wiki, for første gang i Bf sam-
menheng, og erfaringene med bruk av 
dette som arbeidsredskap er positive. Vi 
avga vårt høringssvar direkte til depar-
tementet (BLD), men også naturligvis 
til YS. For Bf har det vært viktig å følge 
opp arbeidet med likelønnskommisjonen 
overfor YS, for å søke å påvirke egen 
hovedorganisasjon i positiv retning i 
forhold til å støtte opp om konkrete 
tiltak kommisjonen foreslår. Det er po-
sitivt at YS støtter opp om forslaget om 
likelønnspott. Forbundsstyret ønsker å 
følge opp arbeidet med likelønnkom-
misjonen og likelønn tettere i tiden 
fremover. I styremøte den 15. septem-
ber skisserte styret følgende oppføl-
gingstiltak: 1) Artikkel som oppfølging 
av tema yrkesaktivitet / omsorg for små 
barn med utg. punkt i Bfs erfaringer 
med arbeidstakere som ønsker redusert 
stilling i småbarnsfasens, 2) Dialog med 
bibliotekarutdanningene vedr. ledelse i 
utdanningen  3)Utvikling av kurs i lov 
og avtaleverk overfor biblioteksjefer 
(ledelse), 4) Systematisk arbeid med 
likestillingsloven hva angår ”saker” og 
opplæring av tillitsvalgte. Likelønn er 
også tema på landsstyremøtet. 

Skolebibliotekarer 
og lærebokutlån

Dette er et viktig tema som har enga-
sjert mange, og hvor Bf har avholdt møter 
med skolebibliotekarer fra flere fylker, 
bistått med utforming av krav i forkant av 
særskilte forhandlinger, dialog med repre-
sentanter fra arbeidsgiver og lignende. Te-
matikken er komplisert fordi bildet er ulikt 
fra sted til sted og skole til skole. Etter en 
grundig diskusjon i forbundsstyret, vedtok 
styret den 15. september og følge opp 
saken blant annet ved hjelp av følgende 
tiltak: utarbeidelse av eksempelsamling, 
artikkel i Skolelederen (tidsskrift for 
Norsk Skolelederforbund) og arrangere 
konferanse om temaet.

Organisasjonen

BF er styrket bemanningsmessig med 
frikjøpt nestleder i 100 %. Frikjøpet har 
vart siden 1. september, og har således 
ikke fått ”virke” så lenge ennå. Bfs nett-
sider har vært modne for videreutvikling, 
og det arbeides med en revitalisering og 
videreutvikling. 

I beretningsperioden har det vært ar-
rangert grunnkurs, forhandlingskurs I og 
II og kick-off møter i fylkeslagene.

Tiden fremover

Tiden fremover blir krevende med tanke 
på oppfølging av likelønnskommisjonens 
tiltak, lærebokutlån og opptrapping av 
denne. Bf må gå inn i viktige diskusjo-
ner om bibliotekarenes kompetanse og 
kompetansebehov og politikksatsing i Bf. 
Stortingsmelding om bibliotekfeltet og 
digitaliseringsmeldingen ventes ferdigstilt 
høsten 2008, og begge meldingene blir 
viktige for Bf. I tillegg skal vi utvikle Bf 
videre gjennom et bedre og tettere sam-
arbeid mellom forbundsstyre, sekretariat, 
fylkeslag og tillitsvalgte, slik at vi kan bli 
et enda bedre forbund for stadig flere 
medlemmer.  
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Lang og tro tjeneste
Det er vel knapt noen blant 
BFs medlemmer som ikke 
mener at kvinner og menn 
skal behandles lønnsmessig 
likt. Det kan være uenighet 
om hvilke grep som bør tas. 
Men hensikten er likhet, i en 
eller annen form. Noe annet 
da med lønnsforskjeller 
knyttet til alder. Det sa BFs 
landsstyre tydelig fra om.

Tekst & foto:  Erling Bergan
        Redaktør

Det er urimelig å jobbe dyktig og godt, 
med passe porsjonerte lønnstillegg, i 
30 år, for så å se en ung kollega jumpe 

Landsstyret i BF fokuserte på lønnsforskjeller:

opp i en lønn som er sammenlignbar 
med ens egen. Litt prosjektmakeri og 
teknisk dyktighet, samt en dæsj evne 
til å selge seg sjøl, og – vips - så har 
kanskje jyplingen til og med lønnsmes-
sig passert sliteren med lang og tro 
tjeneste.  

Omtrent sånn var problemstillinga 
som forbundsledelsen møtte under 
årets landsstyremøte i Oslo 28. okto-
ber. BF-leder Monica Deildok leverte 
sin solide beretning, der mye pekte i 
retning av en debatt om kjønnsbaserte 
lønnsforskjeller. Ikke minst fordi Claus 
Jervell fra likestillingsombudet, med 
foredraget ”Likelønn i Norge”, var den 
eksterne hovedattraksjonen midtveis 
i møtet. 

Et negativt ladet ord
Men landsstyret tok sin egen vending. 

Etter noen forsiktige oppklaringsspørs-

mål, tok Cathrine Undhjem fra Oslo/
Akershus BF sats:    

- I lokale forhandlinger blir ikke an-
siennitet verdsatt. Det betyr ikke noe 
i KS. Vi får dårlig reaksjon på å bringe 
dette inn i forhandlingene. Det gjør 
det vanskelig for oss å forhandle opp 
sliterne. Ansiennitet er blitt et negativt 
ladet ord. Hva kan vi gjøre med det? 
Hvordan kan vi gjøre ansiennitet til et 
ja-ord igjen, spurte hun. 

Og fikk umiddelbar støtte fra Katrine 
With Eielsen fra Troms BF og Kari 
Madsen Moldvær fra Telemark BF. 
Sistnevnte kunne fortelle at forsøk på 
å trekke sammenligninger med lærerne 
ikke har vært vellykket. Da svarer mot-
parten at de har gått ned fra 20 år til 
16 år som toppansiennitet. Så dette 
momentet går man bort fra. Gudrun 
Refstrup fra Møre og Romsdal BF på-
pekte det inkonsekvente i at man ønsker 
at folk skal stå i jobb etter 62 år, mens 
lønnssystemet ikke følger opp.

Et nødvendig resultat
Fra forbundsledelsen ble det gitt 

uttrykk for at det var viktig å få gjort 
noe for de med lang erfaring. Samtidig 
ble det påpekt at situasjonen som blir 
beskrevet, er et nødvendig resultat av at 
man har prioritert heving av grunnlønna 
for bibliotekarer. Dermed er trekkspillet 
klemt sammen.    

Cathrine Undhjem påpekte at de unge 
bibliotekarene lettere kan selge seg og 

De har tatt på seg 
bøtter med oppgaver 
i 30 år. Det får de lite 
igjen for nå.

“ “
Landsstyret samlet i Oslo forrige måned sto 
opp på vegne av sliterne, de som har stått på i 
30 år, men som får lite igjen nå.

[ LANDSSTYREMØTET ]
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sin kompetanse overfor arbeidsgiver 
enn de som er eldre, de unge har nye 
ideer å komme med. 

- Så har vi damer som har jobbet glim-
rende i 30 år. De kan vikariere for alle 
de andre på arbeidsplassen. De glitrer 
kanskje ikke lenger, men de gjør jobben 
sin godt. De har tatt på seg bøtter med 
oppgaver i 30 år, og det får de lite igjen 
for nå, sa Undhjem, og la til: - Dette 
gjelder spesielt for stillinger i kapittel 
5 i KS. Der må de klatre på ryggen til 
hverandre for å komme opp. Mange 
medlemmer er av den røde sorten, og 
de synes det er ubehagelig å fremheve 
det nye, fjonge, flotte som de må finne 
på for å komme oppover i lønn. For det 
er det som slår an! Et medlem sa til 
meg: Man krabber oppover ryggen på 
de andre, og det er ubehagelig.

De unges motivasjon
Lise Wolden fra Vestfold BF så også 

at de nye får høy lønn. – Så har vi store 
problemer med å få de gamle sliterne 
justert opp etterpå, sa hun. Mens Kari 
Madsen Moldvær lurte på hva slags 
motivasjon de unge får når de begynner 
høyt og ser at det er lite mer å hente i 

årene framover. 
Roger Dyrøy fra forbundsstyret hadde 

registrert at arbeidsgivere ofte kan si: 
De eldre slutter ikke likevel, vi skulle 
gjerne gitt dem tillegg, men vi må bruke 
lønnstilleggene på yngre arbeidstakere 
som vi kan risikere å miste.

Katrine With Eielsen kunne fortelle at 
hun kan ha problemer med å få noen 
av stillingene i kapittel 5 opp i lønn, til 
forskjell fra kapittel 4. – Dette må vi se 
på. De fleste har det bra i kapittel 5, 
men noen faller gjennom, sa hun.

Opprør på nasjonalt plan
Gudrun Refstrup trakk kritikken enda 

et hakk videre, da hun påpekte at det 
offentlige har fått inn lønnssystemet fra 
det private. – Jeg har ikke møtt noen 
som liker lokale lønnsforhandlinger. Det 
er stor motstand og da må forbundene 
si ifra. Kanskje det kan komme et opprør 
på nasjonalt plan, mante hun. Men hun 
innså samtidig at vi - inntil videre - må 
leve med det.

Cathrine Undhjem påpekte at partene 
før neste oppgjør skal evaluere hvordan 
nåværende system fungerer. Men sam-
tidig måtte hun medgi at bibliotekarer 

har oppnådd mye med det nåværende 
systemet i KS, og at det gamle lønns-
systemet heller ikke var helt bra. 

Likelønn og gruppearbeid
Landsstyrets bolk om likelønn, med 

Claus Jervell, kommer vi tilbake til i et 
seinere nummer av Bibliotekaren. Te-
maet er heftig, og forsamlingen lot seg 
begeistre. Men landsstyrets tid som po-
litisk retningsanviser var over. Likelønn 
ble tatt opp omtrent på samme måte 
som det ville bli gjort på et kurs.  

Landsstyrets rolle, som et organ 
egentlig plassert på en hylle litt over 
forbundsstyret i organisasjonens ved-
tektsmessige hierarki, ble enda mindre 
tydelig da forbundsledelsen delte for-
samlingen opp til gruppearbeid med 
tema: ”Utfordringer å ta tak i”. Fine 
ting ble sagt. Men landsstyret, som 
tidligere på dagen hadde smakt på sitt 
eget potensial da lønn og ansiennitet 
ble debattert, var nå - som organ - løst 
opp i ulike gode ”innspill”. 

Gudrun Refstrup fra Møre og Romsdal BF (t.v.), Katrine With Eielsen fra Troms BF og Cathrine Undhjem fra Oslo/Akershus BF gikk alle kraftig til forsvar 
for sliternes lønnsbetingelser. De bidro sterkt til at forbundsledelsen nå må se nærmere på hvordan ansiennitet tilgodeses i tariffavtalene. 
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Tekst:  Erling Bergan
          Redaktør

Noen av fylkeslederne er drevne, andre 
ferske. Det er nyttig å utveksle kunn-
skap og erfaring. Og med forbundsle-
der Monica Deildok, nesteleder Hanne 
Brunborg, konsulent Eva Trønnes og 
redaktør Erling Bergan som ”påfyllere”, 
ble dagen nyttig.

Årsmøter
Årsmøter er ofte en grei sak. Det skal 

holdes i løpet av de første månedene i 
året. Hvert år. Dette går som regel greit, 
men av og til kludrer det seg til. Og da 
gjelder det å bruke både reglene og 
hodet. 

- Dersom det er usikkert om hvem som 
skal stille som ny fylkeslagsleder, kan det 
være en ide å sikre at valgkomiteen gjør 
jobben ferdig i god tid, og la innstillinga 
følge innkallinga til årsmøtet. Så blir det 
ikke så ”skummelt” å møte opp, man 
risikerer ikke å bli valgt på direkten, sa 
Hanne Brunborg. Og Monica Skybak-
moen fra Hedmark/Oppland BF kunne 
bekrefte det. Etter vansker i dette fylkes-
laget en tid, førte denne metoden til godt 
oppmøte på det siste årsmøtet. 

Fylkeslaget gjennom året
Monica Deildok presenterte en års-

rytme for fylkeslagene, fra januar til 
desember. Det gjaldt utsending av 
medlemslister, frister for innkalling og 
avvikling av årsmøte, kick-off, lokale 
forhandlinger, osv. Det er nettopp en 
slik oversikt som kan gjøre at man unn-
går forsinka årsmøter eller manglende 
kick-off. 

Tillitsvalgte 
Hvem er tillitsvalgte i mitt fylke? Dette 

kan nye fylkesledere lure på. Noen får 
best oversikt ved egen nærkontakt med 

Ny som fylkesleder. Hjelp?
For første gang avholdt BF kurs for fylkesledere. For det er 
ikke alltid så greit å vite hva man skal gjøre, når man kastes 
inn i et verv. 27. oktober var de samlet til briefing. 

medlemmene, andre får god hjelp fra BFs 
sentrale medlemsregister. Som regel er 
det en kombinasjon som fungerer best. 
Men BF sentralt innrømmer at de ikke 
har noen god, oppdater oversikt over alle 
tillitsvalgte landet over. Det er krevende 
å vedlikeholde en slik oversikt, ettersom 
svært mange av BFs medlemmer er til-
litsvalgte, og det er stadige skifter. For-
bundslederen hadde ikke noen perfekt 
løsning å riste ut av ermet nå, men er 
klar over at dette er en utfordring de må 
prøve å finne en god løsning på.

Forhandler i bakhånd?
Når noen trenger en annen forhandler 

i sin kommune, kan det være greit med 
en liste over forhandlere man kan ha ”i 
bakhånd” i sitt fylke, sa forbundslederen. 
Men fra Vestfold ble det meldt at dette 
ikke hadde vært så greit i det siste. Da 
Lise Wolden overtok som fylkesleder, 
var hun alene på lista over forhandlere 
i fylket som kunne brukes utenfor egen 
institusjon eller kommune. Nå er de 
to. Også Oslo/Akershus hadde merket 
dette problemet. Katrine With Eielsen i 
Troms BF hadde opplevd det motsatte, 
at mange meldte seg da de satte opp 
en slik liste på et årsmøtet. Men det var 
selvfølgelig ikke alle som alltid hadde 
anledning når behovet meldte seg. Og 
da beroliger Monica Deildok – du har 
alltids BF-sekretariatet. Selv om det sier 
seg selv at de ikke kan ta alt…

Maillister
Fra tid til annen har fylkesledere behov 

for å sende ut informasjon, møteinnkal-
ling, påminninger, o.l. til alle medlemmer 
i sitt fylkeslag. Noen vedlikeholder egne 
lister, og sjekker dem mot lister de får 
fra BFs medlemsregister. Andre bruker 
kun lister de får fra BF-sekretariatet hver 
gang de trenger det. Både Oslo/Akershus 
og Troms gjør det. Men her er det behov 

for bedre rutiner og bedre tjenester i BF. 
Det er tydelig.

Fylkeslaget tar saken?
Når et medlem har problem på job-

ben, en konflikt på arbeidsplassen eller 
annet, lurer man ofte på hvor man skal 
henvende seg. Det kan både gjøres til 
fylkeslaget og til BF sentralt. Kathrine 
With Eielsen påpeker at det må være opp 
til medlemmet selv å vurdere hvor man 
henvender seg. 

- Det er små forhold, og ikke alltid så 
greit å ta opp saken sin med fylkeslaget, 
sa hun.

Monica Deildok sluttet seg til dette. Men 
hun ville gjerne sørge for at fylkeslederne 
jevnlig fikk vite om saker som BF sentralt 
jobbet med i dette fylket. 

- Taushetsplikt og personvern må tas 
vare på, påpeker Cathrine Undhjem fra 
Oslo/Akershus BF.

Verving
- Dette burde vi jobbe med hele tiden. 

Det er ingen deadline. Vi bør nok sette oss 
noen konkrete mål, for eksempel å prøve å 
verve to nye medlemmer innen årsskiftet. 
Fylkeslagene vet nok best hvordan verving 
best kan foregå i sitt fylkeslag, sa Monica 
Deildok, som gjerne ville vite hva fylkes-
lederne tenkte om dette. 

- Det kommer ofte i tillegg til mye 
annet. Det må nok gjøres når vi er i gang 
med noe annet når vi er ”i posisjon”, 
sa Kathrine With Eielsen fra Troms BF. I 
dette fylkeslaget har de likevel organisert 
vervearbeid overfor bibliotekarstudentene 
ved Universitetet i Tromsø.

- Det er nok best når vi allikevel snakker 
om forhandlinger eller andre ting med folk. 
Men det kan være ubehagelig å aggressivt 
gå ut med verving, sa Cathrine Undhjem 
fra Oslo/Akershus BF. Som også scorer 
på verving av studentmedlemmer ved 
Høgskolen i Oslo.

[ FYLKESLAG ]
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- Ikke lett å finne arenaer hvor verving 
er naturlig å diskutere, sa Lise Wolden 
fra Vestfold BF. Hun jobber på en statlig 
arbeidsplass, og finner det ikke naturlig å 
oppsøke for eksempel folkebibliotek ens 
ærend for å friste folk med medlemskap. 

- Det er ulike kulturer på hver arbeids-
plass. Blant egne kollegaer er det greiere 
å diskutere medlemskap for eksempel 
i forbindelse med resultat av lokale for-
handlinger, melder Kari Madsen Moldvær 
fra Telemark BF.

Forbundslederen ville likevel at BF 
tøffet seg opp i vervearbeidet, og gikk 
noe mer systematisk til verks enn vi har 
gjort hittil. 

Arrangementer
Et førjulsmøte i Tromsø i fjor ga mer-

smak. Troms BF hadde gode erfaringer 
med å kombinere eget medlemsmøte 
med åpent temamøte i Tromsø. Det er 
etablert en gruppe – et nettverk – på 
tvers av organisasjonene, for å jobbe 
videre med dette. I desember skal de ha 
et nytt arrangement, denne gangen om 
markedsføring. 

- Årsmøtene kan ofte bli en ”pliktø-
velse”. Så dette er gode tiltak, sa Hanne 
Brunborg, som inviterte flere fylkesledere 
til å fortelle om sine tanker og erfaringer 
om møteaktiviteten lokalt. Hyggeturer 
med familien ble nevnt av noen, som noe 
enkelte andre forbund driver med.

- Men dette er ikke noe for oss. Vi har 
det for travelt til å drive på sånn, sa Cath-
rine Undhjem. Hun så likevel at det kunne 
være vanskelig noen ganger å finne et 
faglig tema, en god innleder, et emne å 
supplere et årsmøte med. – Kanskje det 
burde være en idebank på BFs nettsted, 
med en liste over slike mulige arrange-
ment, sa Undhjem, som er på jakt etter 
gode temaer og billige innledere. 

En god start
BF kurs for fylkesledere var et nytt tiltak. 

Det kom som svar på at mange nye fylke-
sledere – så vel som ”gamle ringrever” – 
har grunn til å lure på hvordan en del sider 
ved vervet best kan skjøttes. Mye tyder på 
at forbundsledelsen vil gjøre dette til et 
årvisst tiltak. For fylkeslagene er viktige, 
og de som velges til å ledes dette orga-
nisasjonsleddet fortjener å oppleve at de 
blir ivaretatt på en god måte. 

”Risiko” er sentralt både for lit-
teraturen og ytringsfriheten . 
”Risiko” kan i litteraturen være 
en nødvendig drivkraf t, som 
i kriminallitteraturen, et kvali-
tetskriterium og et forhold mellom 
forfatteren, litteraturen og verden. 
Må man risikere noe for å skrive 
godt? Kan det bli god litteratur 
uten risiko? Hva tør og bør en 
forfatter risikere av seg selv, og 
er det en litterær dyd å tørre å 
være utilgjengelig? Festivalen vil 
se nærmere på selvframstillinger 
som litterær risikosport, på mot-
setninger mellom litteratur for det 
brede og det smale publikum og 
på hva som driver fram den gode 
fortellingen.

I forbindelse med ytringsfrihet, 
er temaet selvfølgelig aktuelt i den 
grad forfattere i mange tilfeller 
risikerer både liv og skjebne for 
det skrevne ord, 
men det er også 
ak tuelt å se på 
hvordan vi i frykt 
for uenighet setter 
begrensninger for 
ytringsfriheten for 
ikke å risikere tur-
bulens og debatt. 
Må vi kunne risi-
kere å bli støtt, og 
hvor skal vi sette 
grensen? 

-  De t te  b r in -
ger oss videre til 
”risiko” i et mer 
samfunnspolitisk 
perspektiv der fag-

Risiko på Kapittel 09
Stavanger internasjonale festival for litteratur og 
ytringsfrihet har valgt ”risiko” som tema for neste 
års arrangement. Det dreier seg om Kapittel 09.

lit teraturen viser et umettelig 
behov for risikoanalyser som 
synes å være et symptom på en 
trygghetsnarkomani som ironisk 
nok gjør folk utrygge, skriver 
festivalen i en pressemelding. De 
spør om vi bare vil lese om risiko, 
eller om vi tør å leve med den 
også. - Må vi leve med risiko for 
å leve i det hele tatt, spør de, og 
påpeker at politikken vår samtidig 
baserer seg på kalkulert risiko og 
gambling med kapital og ressurser 
som er i alles eie og som rammer 
alle når det slår feil. - Skal vi legge 
pengene i madrassen nå?

”Risiko” gjennomsyrer både 
litteratur og samfunn, og ikke 
minst litteraturen om samfunnet 
vi lever i. Kapittel 09 arrangeres 
av Sølvberget, Stavanger bibliotek 
og kulturhus 16. – 19. september 
2009. 

Festivalsjef  Eirik Bø 
satser på risiko som 
tema for neste års Ka-
pittel-festival i Stavan-
ger. (Foto: Sølvberget)

[ FYLKESLAG OG FESTIVAL ]
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Elektronisk forpost Norge (EFN) har 
vunnet prisen for fremme av fri pro-
gramvare 2008. Norwegian Unix User 
Group (NUUG) og Høgskolen i Oslo 
(HiO) står bak prisen på 35 000 kro-
ner. Formålet er å øke oppmerksom-
heten rundt fri programvare og åpne 
standarder, og belønne enkeltpersoner 
eller grupper i Norge som utmerker seg 
med sin innsats. Årets utdeling er den 
sjuende i rekken.

EFN er en elektronisk borgerretts-
organisasjon. Den jobber med med-
borgerskap og juridiske rettigheter i 
IT-samfunnet, personvern, tekniske 
aspekter ved internett som kryptering, 
og åpne og demokratiske infrastruk-
turer for bruk og tilgjengelighet av 
informasjon i datanett. Foreningen ble 
dannet i 1995. 

Juryens begrunnelse:
Datarevolusjonen kan sammenlignes 

med den industrielle revolusjonen: helt 
ny teknologi blir tatt i bruk, og bringer 
med seg omfattende forandringer, både 
økonomisk og samfunnsmessig. Det tar 
en stund før samfunnet summer seg og 
fornyer lovverk og normer i pakt med 
den nye situasjonen. I mellomtiden her-
sker et kreativt og dels truende kaos.

Det er nå de framtidige strukturene 
vokser fram, forestillinger og overens-
komster som skal gjelde i det samfunnet 
vi allerede står inne i, et samfunn formet 
av de nye teknologiene. Vi ønsker å 
videreutvikle det beste: demokratiske 
og menneskerettslige verdier. Det er 
her prisvinnerens rolle er så viktig.

Vinneren har etablert seg som en 
ledende forkjemper og premissleve-
randør i den norske samfunnsdebat-
ten på vegne av åpne standarder, for 
frie lisenser, liberal opphavsrett, vern 
av bruker- og forbrukerrettigheter, 
og for brukereid og brukerstyrt pro-
gramvare, som først og fremst vil si 
fri programvare. Årets vinner står bak 
mange artikler, høringsdokumenter, 
pressemeldinger, åpne brev og annet 
som har påvirket oppfatningene til både 
massemedias representanter, menings-
dannere og mannen på gata.

Pris for å fremme 
fri programvare

Vesentlig styrket
- Dette betyr mye for oss, sier Tho-

mas Gramstad, leder for Elektronisk 
forpost Norge. - EFNs oppgave er å 
arbeide for å bevare og videreutvikle 
de sivile borgerrettighetene inn i en 
digital virkelighet - at vi har frie og de-
mokratiske rettigheter på nettet og når 
vi bruker datamaskiner på tilsvarende 
måte som de tradisjonelle rettighetene 
vi har i det fysiske eller industrielle 
samfunnet, samtidig som vi utvikler 
tenkning og praksis om rettigheter 
videre i retning mot en nettverksbasert 
overflodsøkonomi. EFNs arbeid for 
åpne standarder og formater, digitale 
allmenninger, fribrukslisenser, retten til 
kopiering, brukerstyrt og fri program-
vare, personvern, mot overvåkning og 
udemokratisk kontroll med mer - kort 
sagt, arbeidet for demokratiske og 
menneskerettslige prinsipper, verdier, 
lover og praksiser - vil med dette bli 
vesentlig styrket, uttaler en takknemlig 
Thomas Gramstad på vegne av EFNs 
styre.

Norwegian Unix User Group
NUUG er en ikke-kommersiell foren-

ing for UNIX-brukere i Norge, og har 
over 350 medlemmer. Formålene å 
stimulere til økt interesse for og bruk 
av UNIX, samt å skape gode vilkår for 
utveksling av informasjon og erfaring 
mellom brukere. 

Fri programvare
Fri programvare kan man bruke som 

man vil og så mye man vil, med full 
frihet til å endre og viderekopiere pro-
gramvaren. Dette innebærer at viktige 
detaljer kan granskes, og problemer 
oppdages og løses, av flere gjennom 
fagfellevurdering. Statlige institusjoner 
i flere land krever nå bruk av åpne 
standarder og fri programvare, slik at 
folk ikke skal måtte betale for tilgangen 
til offentlig informasjon. Fri program-
vare sikrer at alle kan benytte seg av 
programvaren, samt lære seg hvordan 
den fungerer og bidra med å forbedre 
den. 

YS: AFP til alle?!
- Slik AFP-ordningen nå har blitt, mener 
jeg den bør allmenngjøres. Det er 
nødvendig, blant annet for å sikre at 
ordningen får legitimitet i befolkningen. 
Dette sa YS-leder Tore Eugen Kvalheim 
i anledning YS-konferansen i forrige 
måned. YS`sentralstyre har bedt orga-
nisasjonen ta en prinsippdiskusjon om 
allmenngjøring. Kvalheim håper organi-
sasjonen ender opp med et ja.

- Allerede ved utredningen av ny 
AFP tok noen til orde for at den nye 
ordningen burde bli en lovfestet ord-
ning som gjelder alle, ikke bare ansatte 
i tariffbundne bedrifter. Denne tanken er 
det flere som deler, også på arbeidsta-
kersiden. Nå håper jeg at YS er moden 
for å gå for allmenngjøring av AFP, sier 
Tore Eugen Kvalheim. 

YS-lederen mener følgende argumen-
ter taler for en allmenngjøring:

Den nye AFP-ordningen finansieres  y
delvis over skatteseddelen. Skal den 
ha legitimitet over tid, bør alle få til-
gang, er et argument. Mange mener 
det er urettferdig at alle betaler, men 
bare noen får AFP. 
Den nye ordningen blir en ordning der  y
staten deltar i styringen i stedet for 
tre som styres av partene. Den nye 
ordningen vil fremstå mer som en of-
fentlig ordning der det ikke er naturlig 
at noen skal holdes utenfor. 
AFP er et viktig grunnlag for re- y
krut tering av nye medlemmer i 
ikke-tariffbundne bedrifter. Ved å 
organisere seg kan forbundet kreve 
opprettet tariffavtale med AFP. Mye 
av vervearbeidet pågår imidlertid 
overfor uorganiserte i egen bedrift 
som allerede har AFP. I slike tilfeller er 
ikke AFP et verveargument, siden alle 
ansatte i tariffbundne bedrifter har 
rett til AFP, organiserte eller ikke.
Kostnadene ved AFP er en betyde- y
lig ulempe for enkelte bedrifter i 
konkurranseutsatte næringer med 
små marginer. Denne ulempen angår 
også oss. Vi er ikke tjent med at 
tariffbundne virksomheter, der våre 
medlemmer arbeider, taper i konkur-
ransen med de som har uorganiserte 
arbeidstakere.
- Jeg skjønner imidlertid godt argu-

mentet om at AFP er partenes ordning. 
Dermed føles det urettferdig for mange 
at gratispassasjerer skal ha tilgang til en 
ordning som vi har kjempet frem. Argu-
mentene for en allmenngjøring er imid-
lertid langt flere og langt sterkere enn 
argumentene imot, sier YS-lederen. 
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Hva bruker biblioteket ved rengjøring av bøker?
Eldre dame: - Hva bruker biblioteket ved rengjøring av bøker? Min mann 
sier det sikkert finnes en spesialstøvduger for dette. KJenner dere til 
det?

En tur til St. Peter
Under en seinvakt oppdager den ferske bibliotekaren en vitsetegning på 
oppslagstavla. På tegningen kommer en mann opp stigen til St. Peter, men 
St. Peter vifter med pekefingeren og mannen får beskjed om at han nok 
må ned igjen, for han har glemt å levere noen bøker på biblioteket

Neste morgen da den samme bibliotekaren låser opp og åpner klokka 
ti, står en gammel mann i gangen. Han kommer med inn, legger noen 
bøker på skranken og stavrer seg bort til aviskroken og synker ned der. Da 
bibliotekaren plukker korta (det var på den tida), ser hun at bøkene skulle  
vært levert for et halvt år siden. Mannen kommer bort til henne og beklager 
i sterke ordelag at bøkene er levert for seint: - Du skjønner, jeg har vært 
så dårlig, har vært på sykehus, òg. Ja, jeg har vært død og jeg!

Siden bibliotekaren ikke kjenner låneren, lar hun være å komme med 
replikken som ligger ytterst på tunga. Men noe straffegebyr ble det de-
finitivt ikke på mannen. 

Illustrasjon © Atle Lillehovde

Historier fra 
bibliotekenes 
(vid)underlige 

verden

Fra boka ”Dei tjene’ jo ingenting på det”.
Historier samlet inn av Svein Bendik 
Hansen, biblioteksjef i Rygge. Utgitt på 
Biblioteksentralen 2008. Gjengitt med 
tillatelse fra forfatter og illustratør.

Har du en bibliotekhistorie å dele med oss?
Send den inn til redaksjonen (erling.bergan@bibforb.no). De beste histori-
ene blir trykket i Bibliotekaren i 2009, og belønnet med et eksemplar av 
Svein Bendik Hansens bok ”Dei tjene’ jo ingenting på det”.

Usikre tider 
får flere til å
organisere seg 
Flere YS-forbund opplever 
en jevn tilstrømming av nye 
medlemmer. - Det er usikre 
tider. Jeg tolker det som at 
finanskrisen bidrar til at flere 
organiserer seg, sier YS-leder 
Tore Eugen Kvalheim.  

I løpet av de siste ukene har flere YS-
forbund opplevd en jevn tilstrømming av 
nye medlemmer. Nedgangskonjunkturene 
som er varslet i kjølvannet av finanskrisen 
gjør at en del bedrifter trolig må skjære 
ned på kostnadene. Mange arbeidstakere 
frykter for jobbene sine. 

Delta, det største forbundet i YS, har opp-
levd en medlemsvekst på 380 medlemmer 
i høst. 270 av disse meldte seg inn bare i 
september. Delta organiserer ansatte i of-
fentlig tjenesteyting og har om lag 60 000 
medlemmer. Finansforbundet, også et av de 
store forbundene i YS, organiserer om lag 36 
tusen ansatte innen bank og forsikring. For-
bundet har den siste tiden opplevd pågang 
av nye medlemmer. I løpet av september og 
begynnelsen av oktober meldte mer enn to 
hundre ansatte innen bank og forsikring seg 
inn i Finansforbundet.

Også YS-forbundet Parat, som orga-
niserer ansatte innen så godt som alle 
sektorene i arbeidslivet, har opplevd en 
tilstrømming av nye medlemmer. I løpet 
av høsten har rundt 300 arbeidstakere 
meldt seg inn i organisasjonen.

- Dessverre er det slik at det må en krise 
til før en del arbeidstakere får øynene opp 
for hvor viktig det er å være medlem av 
en fagforening, et fellesskap som jobber 
for å sikre rettighetene til våre medlemmer 
også i vanskelige tider, sier YS-leder Tore 
Eugen Kvalheim. 



28 | Bibliotekaren 11/2008

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

Rjukan bibliotek søker bibliotekar med ansvar for Barne- 
og ungdomsavdelinga. Biblioteket ligger høyt når det 
gjelder utlån, innhold og kvalitet og har en sterk stilling 
i lokalmiljøet.

Biblioteket har ikke hatt egen barnebibliotekar siden 
stillinga ble inndratt i 2004, og nå gjør vi en 100% stil-
ling på voksenavdelinga, som ble ledig fra 1. aug., om til 
barnebibliotekarstilling.

Søknadsfrist: 15. nov. 2008

Mer info: www.tinn.kommune.no

Ledig stilling som 
barnebibliotekar 
ved Rjukan bibliotek

Tinn kommune har 6100 innbyggere  
og l igger øverst i Telemark ved  
Hardangervidda med tettstedet Rjukan 
som kommunesenter. Kommunen har 
et godt næringsliv og utdannings- 
tilbud bl.a. med videregående skole,  
og aktiviteten innenfor kultur-, idretts- og 
friluftsliv er mangfoldig.

FAUSKE KOMMUNE
Fauske kommune er regionsenter i Indre Salten med nær 10.000 innbyggere. Kommunesenteret ligger ca. 6 mil 
fra Bodø og er sentralt plassert ved jernbane og E6. Kommunen har et godt utbygd skole-, service- og fritidstilbud. 
Viktigste næringsveier er offentlig og privat tjenesteyting. Kommunen har spennende, vakker og variert natur med 
rike muligheter til inspirasjon og rekreasjon.

Bibliotekar
Fauske bibliotek har fra 01.01.2009 ledig fast stilling i 100% som bibliotekar.

Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være katalogisering, samlingsutvikling og skranketjeneste.

Søkere må ha 3-årig bibliotekfaglig høyskoleutdanning og gode datakunnskaper.

Arbeidstiden medfører 1-2 ettermiddagsvakter pr. uke og lørdagsvakt 1-2 g. i måneden.

Nærmere opplysninger: Enhetsleder kultur Sigrun Fostad tlf. 75 60 07 47/480 08 174.

For stillingen gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår, herunder 6 mnd prøvetid. 
Kommunen har gunstig pensjonsordning i KLP. Lønn i h.h.t. gjeldende lover og avtaleverk. 

Fauske kommune har lagt til rette for elektronisk søkning på ledige stillinger: 

www.fauske.kommune.no

Dokumentasjon på opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju eller på forespørsel.

Søknadsfrist:  1.desember 2008
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Godt lesestoff:

www.dagogtid.no

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

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! 

Studietur til Cairo 
og Alexandria
Bibliotekarforbundets redaktør Erling Bergan arrangerer to 
studieturer til Egypt for bibliotekfolk og andre interesserte 
nå i november. Tidspunkt for tilsvarende turer neste år er 
ikke avklart ennå, men interesserte må gjerne melde seg 
allerede nå - selvfølgelig helt uforpliktende. 

Send en epost til erling.bergan@bibforb.no eller ring Erling 
Bergan på eller 91 31 80 01 hvis du har spørsmål. Se ellers 
på BFs nettsider www.bibforb.no for mer informasjon.

«Fullt på høyde med  internasjonale  
trender  når  det  gjelder rollespill-
design.»
 Gateavisa #184

«Itras by er en fornem bog.»
 bloggen Stemmen fra Ådalen

«Fra en teaterviters synspunkt er 
Itras By nær sagt unikt i sin form.»
 bloggen God’s Lips are Apocalips

et surrealistisk rollespill 
skrevet av Ole Peder Giæver
og Martin Bull Gudmundsen
illustrert av Thore Hansen

 www.itrasby.no

Bestill boka direkte fra forlaget: www.kolofon.no ISBN 978-82-300-0449-4

et surrealistisk rollespill 
skrevet av 
og 
illustrert av 

 www.itrasby.no www.itrasby.no

Bestill boka direkte fra forlaget: www.kolofon.no ISBN 978-82-300-0449-4

 www.itrasby.no www.itrasby.no

Bestill boka direkte fra forlaget: www.kolofon.no ISBN 978-82-300-0449-4
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Finnmark
Ragnhild Måsø
Tana bibliotek
Telefon:    78 92 53 66
E-post:     ragnhild.maso@tana.kommune.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.g.josefsen@rana.kommune.no

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

Møre og Romsdal
Vidar Kursetgjerde
Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Telefon: 70 16 22 67
E-post:  vidar.kursetgjerde@mr.fylkesbibl.no

Leder: Monica Deildok
Nestleder: Hanne Brunborg
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 88 39 90
Epost:      torill.berge@gloppen.kommune.no

Hordaland
Kasper Vejen
Statped Vest kompetansesenter
Telefon:    55 92 34 99 
E-post:     kasper.vejen@statped.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
Mobil:     99 69 64 80
E-post:    hanne.brunborg@bibforb.no

Styremedlemmer
Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik
Roger Dyrøy, Kristiansand folkebibliotek
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn bibliotek
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek
Henriette Primberg, Forus videregående skole

Varamedlemmer
Knut Hverven, Lovisenberg diakonale høgskole
Gro Haugastuen, Stavanger bibliotek og kulturhus
Mette Rysjedal, Deichmanske bibliotek
Ingrid Ericson, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Kari Angelsen, Bodø bibliotek

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

Buskerud
Bror Von Krogh
Kongsberg videregående skole
Telefon:   32 86 76 08
E-post:    kbvon@online.no

Hedmark og Oppland
Monica Skybakmoen
Åsnes folkebibliotek
Telefon:   41 61 08 78
Epost:      monica.skybakmoen@asnes.kommune.no 

Østfold
Christel Falck
Råde kommune
Telefon:    69 29 50 86
E-post:     christel.falck@rade.kommune.no

Oslo/Akershus
Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Telefon:    64 84 08 50
E-post:     cathrine.undhjem@akershus-fk.no

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

      Bibliotekarforbundet

(Min. kr. 2220 pr. år. / Maks. kr. 4800 pr. år.)



Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B-PostAbonnement

Sitatet

”Problemet i dag er ikke tilgang til informa-
sjon, men å sortere informasjonsstrømmen. 
Dessuten er det teknologiske klasseskiller, 
fordi ikke alle har tilgang til alt. Biblioteket 
må finne sin rolle som kunnskapssentral i 
den moderne teknologialderen”

Kulturminister Trond Giske til Aften-
posten 29. oktober under et besøk 
i Bibliotek 10 i Arabiasenteret i den 
finske hovedstaden Helsingfors.

Det skjer noe med miljøet vårt. Svært mye. Blir 
det barnebarna mine som får oppleve strømmen 
av danske flyktninger til Norge? Eller blir det 
oldebarna? Mye tyder i hvert fall på at det er et 
tidsspørsmål før havvannet stiger forbi det trivelige 
for noen millioner mennesker i verden. Og kanskje 
trivsel blir et luksusbegrep, at det heller vil dreie 
seg om overlevelse. 

Uansett hvilken hastighet scenariet vokser fram 
med, så er det allmenn aksept i brede lag av folket 
for at miljøtruslene er av en størrelsesorden som 
gjør at alle må se hva som kan gjøres. De store 
grepene er viktigst. Men de små tiltakene skal 
heller ikke glemmes. 

Det er også enighet om at miljøspørsmålene er 
for store til bare å kunne overlates til sektorpoli-
tikere eller miljøbevegelsen. Alle organisasjoner, 
etater, instanser, bedrifter og enkeltpersoner må 
ha miljøspørsmål på sin agenda. Fordi det trengs. 
Ikke fordi det er lurt for sin omdømmebygging. 
Men fordi det trengs. Hvis jeg kan bidra til at et 
par generasjoner flere dansker kan få anledning 
til å gå tørrskodd over Højbro plads, uten å måtte 
sjekke om det er fjære sjø, så gir jeg mitt lille 
bidrag til det. 

Det er likevel lett å gi blaffen. Det er det letteste 
i verden. Når flybillettene til et attraktivt reisemål 
legges ut til en pris som tilsvarer utgiftene til en 
kveld på byen, så setter jeg miljøengasjementet 
på vent. Jeg skal bare oppleve litt mer før jeg blir 
så nøktern som jeg burde være…

Fagforeninger er noen miljøsvin. Det finnes 
sikkert mange som er verre enn oss, men vi har 
definitivt vår samling miljøsvin på skogen. Det 
dreier seg om reiser. Flyreiser. Kursdeltakere inn 
til Oslo. Foredragsholdere ut til andre byer rundt 
i landet. Forhandlere ut til hvor det måtte være. 
Redaktører på reportasjetur. Landsstyremøter. 
Studieturer. Nordisk treff. Europeisk kontaktmøte. 
Osv. osv. 

Bibliotekarforbundet er ikke av de verste. Men 
heller ikke vi slipper unna. Jeg kan ikke huske at 
miljøargumentet har vært tungt inne når valg av 
sted for landsmøtet skulle avgjøres. Det var nok 
heller tid og reiseutgifter som ble avgjørende. Når 
forbundets generelle utgiftspost for reiser har 
gått opp, har det i hovedsak vært et økonomis-
pørsmål og et budsjettkontrollspørsmål, ikke et 
miljøspørsmål. 

Og sånn vil det trolig være, både for oss og for 
alle andre. Det er vanskelig å bytte mulighetene 
for å gjøre jobben for medlemmene bedre, mot 
mulighetene for et litt bedre liv for noen ukjente 
oldebarn. Miljøspørsmål blir ofte så moralske, mens 
andre politikk-mål blir konkrete. Det blir som med 
røykinga: - En syden-tur til, så skal jeg slutte…

Grønt er en vanskelig øvelse

Redaktør

Erling Bergan

Jeg mener likevel at det finnes noen ”veier fram-
over”, for å bruke en passende transport-metafor. 
Jeg har tro på ”pisken”: restriksjoner og avgifter, 
som høy bensin-avgift og piggdekk-avgift i byene. 
Jeg har tro på å stemme inn politikere som pålegger 
meg slike restriksjoner og avgifter i hverdagen. Det 
tvinger meg til å agere annerledes. Men jeg har også 
tro på ”gulroten”, og da særlig bedre og billigere 
kollektivtrafikk-tilbud. 

Kommunikasjon er et allmennmenneskelig behov. 
Har man mulighet til å se andre steder, oppleve andre 
forhold og treffe andre mennesker, så vil mange av 
oss det. Men vi har også sansen for indirekte 
opplevelser, delvis kommunikasjon, substitutter og 
fortellinger om opplevelser. Med den elektroniske 
kommunikasjonseksplosjonen, der en 42 tommers 
plasmaskjerm med surroundlyd tilknyttet 20 Mbps 
bredbånd formidler fallskjermhopperens sug mer 
enn nok for min smak, kan mange bensinslukende 
reiser enkelt og greit kuttes ut. Send et crew ut med 
kamera, og la noen hundre tusen av oss sitte igjen 
og oppleve det hele ”second-hand”. Eller kjør det 
live og interaktivt for en engere krets.

Fagforeningsarbeid dreier seg nesten uteluk-
kende om kommunikasjon. Telefon, epost, sms, 
møter, kurs, forhandlinger, arbeidsgrupper, tids-
skrift, nettsider, foredrag, osv. Det er i bunn og 
grunn diverse samtaler. Og gitt at teknikken legger 
til rette for det, ville mange av oss gjerne sluppet å 
gå gjennom alt tidstap og stress med reising for å 
komme fram til samtalen vi skal delta i. 

Men kan ikke mye av dette nettopp gjøres 
uten å måtte møtes fysisk? Ikke alt, kanskje ikke 
halvparten en gang. Men kan ikke ganske mange 
reiser elimineres hvis elektronisk kommunikasjon 
er enkel og grei nok til hverdagsbruk? Eller i hvert 
fall enklere og raskere enn sikkerhetskontrollen på 
en flyplass?

Det kan være BFs seriøse bidrag på det miljø-
politiske området: Å løfte opp gode levedyktige 
alternativ til en del av de forurensende reisene. 
Vi kan gjøre det sammen med andre. I stedet 
for å kjøpe skinnhellige klimakvoter, bør vi finne 
samarbeidspartnere som er på leit etter gode, tri-
velig og effektive samtale-arenaer på nett. Kanskje 
fagbevegelsen kan bidra til at det blir lagt ned en 
flyrute eller to? Er ikke det et legitimt mål? Inntil 
hydrogen-flyene kommer…


