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og vedlikehold...

BFs streikeleder i Sandnes

- Jeg prøvde å forberede meg så godt som mulig, både 
praktisk og mentalt. Men allikevel – da jeg fikk tekstmel-
dingen fra Hanne Brunborg om at det ble streik, ble jeg 
ganske overrasket. Dette sier Karen Lise Tøsse, som 
er tillitsvalgt for Bibliotekarforbundets medlemmer ved 
Sandnes bibliotek.
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Streikeforberedelse er naturlig del av 
ethvert tariffoppgjør. Dersom det blir 
brudd i forhandlingene, og oppgjøret 
går til mekling, noe som snarere har 
vært regelen enn unntaket i de sentrale 
tariffoppgjørene de seneste årene, er det 
alltid en reell fare for streik. 

Derfor har konfliktberedskap blitt en 
årlig øvelse også for Bibliotekarforbundet. 
Hvert år forbereder vi oss gjennom plan-
legging av uttaket, klargjøring av materi-
ell, gjennomgang av informasjonsrutiner 
og forberedende avtaler med tillitsvalgte 
på uttaksstedene. Hvert år – siden vi gikk 
inn i YS i 2001 – har øvelsene vært gjen-
nomført uten at det har blitt nødvendig å 
sette planer ut i livet. 

Jeg har vært forbundsleder siden 
2001, og jeg har jevnlig arbeidet med 
konfliktberedskap, uten at trusselen om 
streik noen gang har blitt satt ut i livet for 
vårt vedkommende. En slik gjentagende 
planleggingsøvelse som ikke realiseres 
virker naturligvis over tid på den måten at 
man mister litt av troen på at realisering 
noen gang vil finne sted. Summen av 
erfaringene tilsier jo at det ikke blir streik. 
Og innerst inne trodde jeg ikke at det kom 
til å bli det i år heller. Konfliktberedskap i 
BF har således vært å forberede seg på 
noe man innerst inne tror ikke skal gjen-
nomføres. Som å planlegge en tur man 
ikke tror at man skal gjennomføre. Slik 
har det vært, men slik kommer det ikke 
til å være ved de kommende oppgjørene.  
For i år skjedde det. I år dro vi på den 
planlagte turen. I år ble det streik.

På formiddagen den 27. mai konstaterte 
meklingsmann Dag Nafstad at avstanden 
mellom partene i kommunesektoren var 
for stor. Likelønn var et av hovedproble-
mene for arbeidsgivermotparten. Det 
var et godt streikegrunnlag for oss.  En 
nødvendig streik for bibliotekarer. Og al-
likevel er det ikke gjort i en håndvending 

for lokale tillitsvalgte å omstille både seg 
selv og sine medlemmer fra å skulle gå på 
jobb, til å skulle gå i streik. Streikegenera-
lene i Karen Tøsse i Sandnes og Elin Sjølie 
i Hammerfest gjorde en fantastisk jobb i 
så måte. Etter at materiell og beskjeder 
fra BF-sekretariatet var formidlet tok de 
umiddelbart grep og ledet an i streiken. 
Resultatene kunne vi se og lese i blogg-
form, i avisoppslag, på lokal-TV. Selv om 
de riksdekkende mediene naturlig nok 
var mest opptatt av stengte skoler og 
barnehager, ble stengte bibliotek grun-
dig omtalt i mange lokale og regionale 
medier. Og de streikende BFerne gjorde 
en formidabel innsats overfor pressen i 
så måte. 

Streik er uforutsigbart og vanskelig å 
planlegge fordi man ikke kan vite hvor 
lenge den kommer til å vare. Man må 
ballansere behovet for å markere seg 
godt og skikkelig med behovet for at 
ikke kostnadene skal bli for vanskelige 
å bære. Det er derfor viktig å beregne 
prislappen på ulike strategier for opptrap-
ping og varighet. 

Vi har valgt å være forsiktige med vårt 
streikeuttak. Og allikevel oppnådde vi en 
god effekt med det uttaket vi hadde. Jeg 
mener at vi har grunn til å være fornøyd 
med treffsikkerheten vår i så måte. 

Streik er en krevende øvelse. Det 
oppstår mange spørsmål, også der hvor 
våre medlemmer ikke er tatt ut, men hvor 
kolleger streiker. Det er mange praktiske 
ting som skal på plass, og fremfor alt er 

det mye informasjon som skal gis. For BF 
var nettstedet vårt hovedinformasjonska-
nalen, og vi la stor vekt på å holde denne 
oppdatert. Mange ringte sekretariatet 
med spørsmål om konsekvensene av 
streiken, og trengte råd om hvordan man 
skal opptre når kolleger streiker.  

Nå vil vi bruke tid på å systematisere og 
samle erfaringer fra streiken. For selv om 
gjennomføringen av streiken gikk godt, 
er det ingen tvil om at vi kunne vært 
enda bedre forberedt. Jeg tenker ikke da 
bare på å være forberedt på neste gang 
BF havner i streik, men også på å være 
forberedt på neste gang kolleger av BF-
medlemmer havner i streik. Med tanke på 
slike situasjoner har gjennomføringen av 
streiken vært meget nyttig. Vi har høstet 
mange erfaringer. 

Da streiken ble avsluttet den 9. juni 
var det klart at den hadde virket. Re-
sultatet i kommunesektoren har en god 
likelønnsprofil og med en tilstrekkelig 
god økonomisk ramme til at vi kan være 
fornøyd.  

Fornøyd har vi også god grunn til 
å være med BFs første gjennomførte 
streik på 12 år. Og en ting er helt sik-
kert: Konfliktberedskap i BF kommer i 
de nærmeste årene IKKE til å være en 
forberedelse på noe man innerst inne 
tror ikke skal gjennomføres. 

Lederen har ordet

Konfliktberedskap i BF har vært å for-
berede seg på noe man innerst inne tror ikke 
skal gjennomføres. ”
”

Monica Deildok
Forbundsleder
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Tekst:  Erling Bergan

Tariffoppgjøret i offentlig sektor 
begynte 8. april i år, med overlevering 
av arbeidstakernes første krav og 
arbeidsgivers første tilbud. Bibliotekar-
forbundet forhandler innen  YS Stat i 
det statlige tariffoppgjøret, vi koordi-
nerer våre krav innen YS Kommune i 
hele forhandlingsprosessen i det kom-
munale oppgjøret, og helt tilsvarende 
i YS Oslo kommune for oppgjøret for 
de kommunalt ansatte i hovedstaden, 
som er eget tariffområde.

Det er altså både en kamp om å få 
våre spesifikke krav prioritert høyt i de 

Forhandling og megling 
– dag og natt
Årets runde med forhandlinger i offentlig sektor lignet 
mye på tidligere oppgjør. Begynnelsen på meglinga var 
også gjenkjennbar. Men avslutningen utviklet seg på en 
annen måte enn vi har vært vant til.

ulike sektorstyrene i YS, og å bidra til å 
få kravene gjennom hos motparten. 

Starten var altså 8. april, og mye opp-
merksomhet var knyttet til statsopp-
gjøret. For selv om frontfaget, altså 
konkurranseutsatt industri, noen uker 
tidligere setter et omtrentlig nivå 
for alle andre tariffoppgjør, setter 
statsoppgjøret ofte også en standard 
for de andre oppgjørene i offentlig 
sektor. 

Men - som vi vet - kommunesekto-
rens arbeidsgiverforening Kommune-
nes Sentralforbund (KS) greide ikke 
å følge opp på denne modellen i år. 
Vi vil her følge prosessen fram mot 

brudd og streik, med spesielt blikk på 
kommuneoppgjøret.

Krav og tilbud
Starten var altså 8. april, med første 

krav og tilbud. Så kom vi med vårt 
andre krav uka etter, KS med sitt andre 
tilbud uka etter det. Og siste uka i april 
kom krav 3, tilbud, krav 4 og tilbud 
4 på løpende bånd. Fredag 30. april 
måtte partene innse at avstanden var 
for stor til at du kunne finne løsning på 
egen hånd. Oppgjøret gikk til mekling. 
Ikke overraskende, ettersom likelønn 
var et hovedkrav i oppgjørene både 
i kommune og stat, og behovet for å 
kunne se løsningene i sammenheng, 
eventuelt med bidrag fra regjeringen, 
var åpenbart. 

Det er først i de siste kravene fra oss 
at konkrete økonomiske krav blir tyde-
lige. Det er flere årsaker til at partene 
venter med å snakke kroner til forhand-
lingsfristen nærmer seg. En viktig grunn 
er at frontfagene, dvs konkurranseutsatt 
privat sektor, skal ha et anbefalt forslag 
klarert gjennom uravstemming før den 
økonomiske rammen for andre tariff-

Leder av YS Kommune Gunn  Olander (til 
venstre) og KS-direktør Sigrun Vågeng   
under åpningen av årets tariffoppgjør i 
kommunsektoren. Vågeng greide ikke 
som de andre arbeidsgiverne i offentlig 
sektor, å levere et akseptabelt tilbud for 
å unngå konflikt. (Foto: Siv Bjelland)

[ TARIFFOPPGJØRET ]
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Sektorstyret i YS 
Kommune er sam-
let før meglinga i 
kommuneoppgjøret 
starter 12. mai. BFs 
nest leder Hanne 
Brunborg bak til 
høyre. (Foto: Martin 
Müller)

oppgjør, ikke minst offentlig sektor, kan 
diskuteres reelt. Og frontfagene er i mål 
først i slutten av april.

Oppfølging av 
Likelønnskommisjonen

I oppgjørene for offentlig sektor i år, 
lå det ikke an til at rammen ville bli den 
største bøygen. Det var fordelingen av 
denne rammen som var en hovedsak. 
Det var kravene om å nærme seg likelønn 
som sto i fokus, det var oppfølging av 
Likelønnskommisjonen som åpenbart var 

bakteppet. Yrkesgrupper, spesielt de med 
høyere utdanning – for eksempel biblio-
tekarer, hvor kvinneandelen er stor, tjener 
systematisk dårligere enn yrkesgrupper 
der mennene er i flertall. Det er snakk om 
et forhold 85 til 100. Uholdbart i lengden, 
for et land der likestilling ellers står sterkt i 
befolkningen. Likelønn var tariffoppgjørets 
hovedparole, i offentlig sektor.

Det er siste tilbud fra KS som er brudd-
grunnlag før megling. Og det er samme 
dokument som er streikegrunnlag om 
meglingen ikke fører fram. 

Meglingsrunder 
Meglingen for statsoppgjøret startet 

4. mai og i KS-oppgjøret 12. mai. Og 
framover mot meglingsfristen 26. mai 
kl 24.00 tetnet det seg til med lengre 
og lengre møter der meglingsmann Dag 
Nafstad prøvde å finne en løsning som 
begge partene i kommuneoppgjøret 
kunne godta. 

Alle hadde munnkurv, bare meglings-
mann uttaler seg til pressa mens meglin-
gen pågår. 

Det ble midnatt 26. mai, og fortsatt var 
det ingen løsning – verken i statssektoren 
eller kommunesektoren. Og heller ikke i 
oppgjøret for de ansatte i Oslo kommune, 
som er eget tariffområde. De pleier van-
ligvis å legge sin meglingsavslutning tett 
etter stat og KS, så de kan se hvilke ram-
mer og løsninger som er valgt der.

På overtid som vanlig
Det gikk ut beskjed en drøy halvtime 

over midnatt, at det ville bli meglet på 
overtid. Og alt tydet på at det ville bli en 
lang natt. Ikke uvanlig med slik utvikling av 
oppgjøret, men det pleier jo å løse seg på 
morgenkvisten – tenkte mange. -  Ifølge 

- Likelønn blir det heteste temaet, spådde Pål N. Arnesen, leder for YS Stat, da forhandlingene startet 8. april. Her sammen med seniorrådgiver Kristine Sandvik 
fra YS-sekretariatet under det første møtet med statsråd Rigmor Aasrud. I statsoppgjøret kom de i mål, ved hjelp av megling. (Foto: Liv Hilde Hansen)

 

[ TARIFFOPPGJØRET ]
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Riksmeklingsmannen går meklingen tungt, 
men han har fortsatt håp om å legge fram 
en skisse i løpet av natten, meldte vi på BFs 
nettsted. Same procedure as last year…? 

Noen gikk og la seg. Men noen holdt 
det gående tvers gjennom natten. Tidlig 
på morgenen kunne vi melde: ”Meklingene 
i tariffområdene for de ansatte i staten, 
kommunene og Oslo kommune har fort-
satt på overtid utover natta. Det var kl 
06.00 fremdeles ingen avklaring.”

Meklingen i lønnsoppgjøret for de 
ansatte i Oslo kommune tok seg en 
pause fram til kl 8.30, noe som inne-
bar at skolene og barnehagene i Oslo 
åpnet som normalt denne torsdagen. 
Bakgrunnen for pausen var at meklingen 
i statsoppgjøret trakk ut og at forhand-
lerne i kommuneoppgjøret avventet 
dette oppgjøret. I KS-området var det 
imidlertid ikke pause, men lite tydet 
da på at det ville bli brudd innen vanlig 
arbeidsdag begynte. 

Løsning i staten
Så klokka 10.30 var media sprekkfer-

dige av nesten-sikre-nyheter: Det skulle 
være nær en løsning i staten! Over ti 
timer på overtid skulle en skisse til løsning 
være til trykking, i følge NRK. De påpeker 
samtidig at oppgjøret i kommunal sektor 
var vanskeligere. 

Det viste seg at NRK hadde rett. Klokka 
11 kunne vi melde om løsning i staten, 
at riksmekler Kari Gjesteby hadde loset 
årets statsoppgjør i havn – elleve timer 
på overtid. Streiken var avverget. Fore-
løpig bare i statsoppgjøret, men mange 
utenforstående trodde at det bare var 
et tidsspørsmål før løsninga kom også i 
kommuneoppgjøret. 

Det var brede smil blant mange stats-
forhandlere. Her var det grunn til å bruke 
ordet likelønn – ikke fordi dette spørsmålet 
var helt løst, langt derifra, men fordi det 
var tatt et tydelig skritt i riktig retning. 

Nå skulle det glade budskap spres til 
medlemmene. 

Nafstad måtte gi opp
Mange informasjonsfolk i forbundene 

jobbet med saken, da bomben sprang: 
Meglingsmann Dag Nafstad ga opp for-
søkene på å lage en skisse til løsning i 
KS-oppgjøret – bare en drøy time etter 
løsninga i statsoppgjøret! Slitne kom-
muneforhandlere så nærmest vantro på 
hverandre: Streik?

Ja, nettopp: Streik!!! Selv om staten 
hadde vist vei, vist hvordan gi en ramme 
og en profil som var akseptabel, greidde 
KS å være så steile og uproffe at Nafstad 
måtte gi opp. 

Selv om alle arbeidstakerorganisasjoner 
ønsket seg en høyere ramme, altså mer 
penger i potten, kan ikke KS ha vært i tvil 
om at dette ikke var grunn nok til brudd. 
Det var profilen som ødela. KS ga seg 
ikke på at 1,4 % av potten skulle legges 
ut til lokale forhandlinger, og gjerne med 
likelønnsprofil. Men alle vet at lokale for-
handlinger har kortvarig likelønnsvirkning. 

Det var klart for alle at KS, for å unngå 
konflikt,  måtte godta at mer av pengene 
skulle brukes til heving av minstelønnsni-
vået. Det måtte brukes mindre av ramma til 
individuelle og litt tilfeldige lønnsøkninger 
spredt rundt i kommunene, mer til gene-
relle tillegg til alle. 

Bare KS som ikke tok poenget
Hadde KS tatt oppgjøret i staten på 

alvor, hadde de justert tilbudet sitt tilstrek-
kelig til at en løsning hadde kommet på 
plass. Dette var gjengs oppfatning utover 
torsdagen. 

Og denne oppfatningen ble ikke svek-
ket da vi så at partene i Oslo-oppgjøret 
fant grunn til å fortsette meglinga. Hele 
torsdagen, gjennom natta til fredagen og 
utover fredag morgen. På formiddagen 28. 
mai kunne de melde om løsning! Da var 
allerede kommunestreiken i gang i resten 
av landet. Den startet fredag 27. mai om 
morgenen. 

Historien om streiken fortjener sin 
egen fortelling, og den får du på de neste 
sidene. 

Media var tett på meglingsinnspurten da denne gikk på overtid torsdag 27. mai. Her har TV2 stukket 
kamera inn i ett av møterommene under innspurten i statsoppgjøret. Bibliotekarforbundets leder 
Monica Deildok halvt skjult til venstre.
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Tekst & foto:  Erling Bergan

Karen Lise Tøsse er tillitsvalgt for 
Bibliotekarforbundets medlemmer ved 
Sandnes bibliotek. Det har hun vært i tre 
år. Men utfordringene hun fikk i måneds-
skiftet mai-juni i år var nok et nummer 
større enn hva hun har opplevd i vervet 
tidligere. Alle 11 BF-medlemmer ved 
biblioteket var tatt ut i streikens første 
fase, sammen med medlemmer i Ham-
merfest og Os. 

Vi møter Karen fire dager inn i årets 
kommunestreik. Mye er kommet i 
gjenge. Streikevaktene er synlige foran 
inngangen til Sandnes kulturhus. De 
spør folk som er på vei inn i bygget 
om det er biblioteket de har tenkt seg 
på. Er svaret positivt må de beklage og 
forklare hvorfor det er stengt. Noen tar 
seg tid til en prat med streikevaktene. 
Andre nøyer seg med beskjeden om 
stengt dør. Enkelte er åpenbart skuffet, 
spesielt innvandrere og flyktninger som 
bruker mye tid på å holde seg orientert 

- Jeg prøvde å forberede meg så godt som mulig, både praktisk og mentalt. 
Men allikevel – da jeg fikk tekstmeldingen fra Hanne Brunborg om at det ble 
streik, ble jeg ganske overrasket.

BFs streikeleder i Sandnes

gjennom bruk av pc-ene på biblioteket. 
Noen studenter ser ganske fortvilet ut 
når de skjønner at de ikke får tilgang 
på nødvendig litteratur i innspurten til 
eksamen. 

Stusset først
Bibliotekarforbundet har ordnet strei-

kekontor hundre meter fra biblioteket, 
og Karen inviterer meg bort. Et sted å 
ha utstyr som stand, stoler, plakater og 
løpesedler er nødvendig.

- Hadde du trodd du skulle bli strei-
keleder noen gang?

- Nei, det hadde jeg ikke regnet 
med. Da jeg torsdag formiddag leste 
om løsningen i statsoppgjøret, virket 
det greit. Jeg stusset litt på hvorfor vi 
måtte gå til streik hvis tilbudet var like 
bra i kommuneoppgjøret. Lederen i 
KS gikk jo ut og sa at vi var tilbudt en 
milliard kroner i likelønnspott. Jeg lurte 
på hvorfor vi hadde sagt nei til dette. 
Men vi hadde tidligere i dag møte med 
forhandlingsleder Åsmund Johansen 

fra Norsk Skolelederforbund, som vi 
samarbeider med her. Han forklarte 
godt hvordan dette handler om hva som 
skal forhandles sentralt og lokalt, at det 
er en del av streikegrunnlaget. 

- Fulgte du godt med under meglinga, 
før streiken?

- Jeg leste det som sto på BFs 
nettsider, fordi medlemmene spurte 
hvordan det gikk. Det fjerde og siste 
kravet, og det fjerde og siste tilbudet, 
har jeg lest nøye gjennom nå. Jeg ser 
tydelig at YS-K sitt siste krav vil ha en 
likelønnseffekt. 

Alle i kapittel 5
Alle BF-medlemmer i Sandnes er i 

tariffavtalens kapittel 5, det vil si at all 
lønnsregulering foregår lokalt. De er 
avdelingsledere og spesialbibliotekarer. 
Så der forhandles det hvert år. I prin-
sippet forhandles det uten ramme, slik 
det skal gjøres i kapittel 5, men alle vet 
at det skules til nivået i kapittel 4 i de 
fleste kapittel 5-forhandlinger. Derfor er 

Likelønn nå! 

Kompetanse skal lønne seg! 

Ansvar skal lønne seg!

Bibliotekarforbundet er ett av åtte forbund i YS Kommune. 

YS-K organiserer ca 40 000 medlemmer i følgende forbund: 

Bibliotekarforbundet, Delta, Det norske Maskinistforbund, 

Lærernes Yrkesforbund, Norsk Skolelederforbund, 

Norsk Radiografforbund, Parat og STAFO.

Du finner mer informasjon på www.bibforb.no
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Bjørg Øvrebø Aske, Karen Lise Tøsse og Anna Elisabeth 
Bertheussen på streikevakt utenfor Sandnes bibliotek. 
Karen er BFs hovedstillitsvalgte i Sandnes kommune
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heving av minstelønn i kapittel 4 viktig 
for alle. 

- Det er mye erfaring og kompetanse 
blant personalet på Sandnes bibliotek? 

- Ja. Mange har både to, tre og fire års 
tilleggsutdannelse. Andre har over 20 års 
erfaring her. Vi er en faglig høyt utdannet 
gruppe. 

Karen har sin utdanning fra Biblio-
tekshögskolan i Borås, men allerede før 
det hadde hun universitetsutdannelse 
tilsvarende adjunkt med opprykk. Verken 
denne tilleggsutdanningen eller de andre 
bibliotekarenes tilleggsutdanning har gitt 
lønnsmessig uttelling. 

Fikk beskjed i forveien
Karen ble altså overrasket da meklinga 

i kommuneoppgjøret ikke førte fram på 

torsdag 27. mai. 
- Fra tidligere oppgjør er vi jo vant med 

at en løsning i statsoppgjøret nesten 
automatisk fører til at det blir enighet 
også for kommuneansatte. 

- Men da det ble brudd var du klar over 
at Sandnes skulle til pers?

- Ja, det var jeg klar over. Vi hadde fått 
beskjed en uke eller to i forveien. 

- Var dere godt forberedt?
- Jeg prøvde å forberede meg så godt 

som mulig, både praktisk og mentalt. 
Men allikevel – da jeg fikk sms fra Hanne 
Brunborg om at det ble streik, ble jeg 
ganske overrasket.

- Hvordan ble medlemmene orientert 
om at de skulle ut i streik?

- Vi hadde et møte noen dager før 
streiken, der jeg informerte om at Sand-

nes var ett av bibliotekene BF hadde 
plukket ut til streik. 

- Fram til da hadde du visst dette 
uten å kunne fortelle det videre. For 
streikeuttak er jo hemmelig for partene 
i oppgjøret, før det blir offentliggjort. 
Hvordan var det å gå og bære på denne 
informasjonen aleine?

- Det var litt vanskelig. Men vi var i 
en lignende situasjon for noen år siden 
også. Jeg tror nok at mange forstod at 
hvis det blir streik, så er vi i Sandnes 
en veldig aktuell gruppe. Vi er mange 
BF-medlemmer her. Effekten av streik 
er god her. 

- Og da streiken var et faktum, hvordan 
informerte du da?

- Vi hadde et kort informasjonsmøte 
torsdag ettermiddag. Og fredag morgen 
ved arbeidstidens begynnelse klokka 
åtte møttes vi utenfor biblioteket. Vi 
hadde ikke planlagt alt i detalj. Men en 
av de ansatte ordnet lokaler vi kunne 
bruke i nærheten. Hvis ikke hadde vi 
nok fått et grupperom på et hotell. Det 
neste vi måtte i gang med var å sette 
opp en vaktplan for streikevakter utenfor 
inngangen. 

Fysisk og virtuelt
Bibliotekarene og Skolelederne i 

Sandnes samarbeider, men streikevakter 
har de hver sin plass. Bibliotekarene 
utenfor kulturhuset, der biblioteket lig-
ger. Skolelederne foran bokhandelen i 
gågata, som de fant var et bedre sted 
å treffe folk enn et folketomt område 
foran en skole. 

- Ble hele biblioteket stengt umid-
delbart da streiken startet fredag 
morgen?

- Ja. Men vi fikk raskt et spørsmål om 
også den utvendige luka for innlevering 
av bøker skulle stenges. Det ble noen 
hårfine vurderinger om hvor grensene 
for streiken går. Men ettersom tømming 
av bokinnkastet inngår i vaktplan som 
streikende var oppført på, ble det klart 
at dette ikke kunne gjøres. Bøkene som 
ble levert i luka før streiken begynte, blir 
derfor ikke registrert levert før etter at 
streiken er over. 

- Vi er vant til å tenke streik på fysiske 

Anna Elisabeth Bertheussen forklarer en som 
er på vei til Sandnes bibliotek hvorfor tilbudet 
er stengt og personalet er i streik. Likelønn 
var et argument de fleste forstod.

Likelønn nå! 

Kompetanse skal lønne seg! 

Ansvar skal lønne seg!

Bibliotekarforbundet er ett av åtte forbund i YS Kommune. 

YS-K organiserer ca 40 000 medlemmer i følgende forbund: 

Bibliotekarforbundet, Delta, Det norske Maskinistforbund, 

Lærernes Yrkesforbund, Norsk Skolelederforbund, 

Norsk Radiografforbund, Parat og STAFO.

Du finner mer informasjon på www.bibforb.no
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arbeidsplasser. Men bibliotekene får 
flere og flere virtuelle tjenester. Har det 
vært noen tilfelle av grenseoppgang for 
streiken overfor disse tjenestene?

- Vi er med i samarbeidet om Biblio-
teksvar. De har fått beskjed om at det 
nå er noen vakter vi ikke kan ta. I hvilken 
grad hjemmesiden vår oppdateres nå, 
vet jeg ikke sikkert. Men jeg tror det står 
på hjemmesidene at biblioteket er stengt 
på grunn av streik. 

Er eposten stengt?
Karen forteller også at flere av de 

streikende har lurt på om de kan 
hente privat epost fra jobbens epost-
server. 

- Man kan jo logge seg på kommu-
nen sine sider og epostkontoen sin 
hjemmefra. Jeg har sagt at dette er 
nær grensen for å gå inn på arbeids-
plassen og begynne å jobbe. For går 
man inn og begynner å lese eposten 
sin, må man i hvert fall stoppe før man 
leser og svarer på epost som er del av 
jobben. For da er man plutselig virtuelt 
inne på arbeidsplassen sin. 

Positive reaksjoner
- Hva slags reaksjoner kommer pu-

blikum med når de får beskjed om at 
biblioteket er stengt?

- Generelt er det ganske positive reak-
sjoner. Stå på, sier de, dette er det verdt 
å streike for. Hvis noen er irritert, er det 
fordi de ikke får levert bøkene sine, de 
er redde for at de ikke får lånt bøker før 
de skal på ferie, og sånne ting. Noen 
få, og de er virkelig få, har reagert med 
irritasjon over streiken. 

- Hvordan reagerer bibliotekbrukerne 
på kravene?

- Jeg prøver å forklare at dette handler 
om likelønn. Ingen protesterer mot det. 
Noen lurer på om vi ikke har likelønn, 
og blir overrasket når vi forklarer at 
lønnsnivået i typiske kvinneyrker lig-
ger på 85 % av lønnsnivået i typiske 
mannsyrker. Folk tror det er mye jevnere 
fordelt mellom menn og kvinner. Jeg har 
ikke fått noen negative reaksjoner på 
streikegrunnlaget. 

- Er kravene positivt mottatt også hos 
de streikende bibliotekarene? 

- Ja, absolutt. Mange sier at vi nå ende-

lig må få til dette med likelønn. Nå har det 
vært snakket om så lenge. De er veldig 
motivert. Jeg har ikke hørt noe negativt 
om dette. Og for bibliotekarer, en gruppe 
hvor langt mer enn 2/3 er kvinner, er 
likelønn høyst forståelig. 

Karen er forberedt på en langvarig 
streik, siden partene står langt fra hver-
andre denne fjerde streikedagen. Og selv 
om bibliotekarstreik ikke er i nærheten 
av å ramme liv og helse på kort sikt, vil 
streiken bli merkbar for svært mange i 
Sandnes. 

For Sandnes bibliotek er et høyt verd-
satt bibliotek av sine brukere. Spesielt 
innvandrere snakker varmt om bibliote-
ket. De bruker leseplassene og pc-ene, 
de lytter til fortellere for innvandrerbarn 
på ulike språk, de bruker språkkurs og 
ordbøker, de leser aviser og tidsskrifter. 
I løpet av denne mandagen i begynnel-
sen av streiken er vi vitne til at mange 
innvandrere skuffet må returnere med 
uforrettet sak. 

Greit å bli tatt ut
Bibliotekarene på streikevakt skulle 

Karen Lise Tøsse var streikeleder ved Sandnes bibliotek, der BF har elleve medlemmer. I nesten to uker i mai-juni organiserte hun medlemmenes arbeid 
med streikevakter, midlertidige lokaler, kommunikasjonen med BF sentralt, pressearbeid, kontakt med andre forbund, m.m.  
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nok gjerne fått løst konflikten og kunnet 
yte tjenester igjen. Men streikekravene 
står sterkt. Bjørg Aske er på sin første 
streikevakt. 

- Noen er litt forundra over at biblio-
teket er stengt, de hadde ikke fått det 
med seg. De spør når det åpner igjen, 
og det vet vi jo ikke noe om. For de som 
er mottakelige prøver vi å forklare litt 
om hva vi streiker for. Da ønsker de oss 
lykke til. Sånn er det også ellers når du 
ellers snakker med folk om streiken, de 

Likelønn nå! 

Kompetanse skal lønne seg! 

Ansvar skal lønne seg!

Bibliotekarforbundet er ett av åtte forbund i YS Kommune. 

YS-K organiserer ca 40 000 medlemmer i følgende forbund: 

Bibliotekarforbundet, Delta, Det norske Maskinistforbund, 

Lærernes Yrkesforbund, Norsk Skolelederforbund, 

Norsk Radiografforbund, Parat og STAFO.

Du finner mer informasjon på www.bibforb.no
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Stengt dør og BFs streikeplakat møtte besøkende til Sandnes bibliotek to uker i mai-juni i år. 

  har sympati for kravet om likelønn. 
Bjørg Aske synes det er greit at 

BF tok ut Sandnes bibliotek i denne 
streiken. 

- Nå har jeg jobbet på biblioteket i 
over 30 år. Dette er første gang jeg er 
i streik. 

- Var det riktig å gå ut i streik i år?
- Ja, jeg synes det er veldig greit å 

streike for likelønn. Og dette er krav 
vi burde vinne fram med, sier Bjørg 
Aske. 

Streikeprat og tapas
Tilbake på streikekontoret er Karen 

Tøsse opptatt med å sørge for at lokalet 
blir låst når ingen er der, med vaktplaner 
for streikevakter, med kontakt med andre 
streikende forbund som har medlemmer 
på biblioteket, og andre praktiske ting. 
Det er nok å gjøre for en streikeleder.

- Vi har planlagt aktiviteter sammen 
med Norsk Skolelederforbund på onsdag. 
Vi skal treffes her i lokalet og ha litt tapas 
og streikeprat. Så kan de som vil fortsette 
kvelden i bluesklubben her etterpå. Det 
er viktig at vi holder koken oppe.

God hjelp fra BF sentralt
- Hva slags erfaring har du med BF 

sentralt i denne situasjonen? 
- Jeg har vært mest i kontakt med 

nestleder Hanne Brunborg og fått 
veldig bra oppbakking av henne. Men 
også fra de andre har det vært viktig 
hjelp, for eksempel om hvordan takle 
ansvarsforhold når biblioteksjefen var 
på ferie da streiken startet. 

- Er du ved godt mot, noen dager inn 
i streiken?

- Jeg ser at saker og ting faller på 
plass, litt etter hvert. Jeg kan ikke 
gjøre alt på samme tid, jeg må stole på 
medlemmene, og det går veldig bra. 
Streikevakter må bytte vakter seg imel-
lom. Det skal være to BF-medlemmer 
utenfor biblioteket i mesteparten av 
åpningstiden. Vi må kanskje justere 
det så vi dekker hele åpningstiden, for 
det er dumt om lånerne møter stengt 
dør og ingen forklaring på hvorfor det 
er stengt. Så kan vi se om dette også 
kan koordineres med andre forbunds 
streikevakter, sier Karen, og viser impo-
nerende god forståelse for hva som må 
gjøres i en streik – til å være streikeleder 
for første gang. 

Rettferdig fordeling
Hun er også forberedt på at det kan 

komme tøffere diskusjoner. 
- Vi har jo sett noen som påpeker at 

vi har det godt nok, at Norge er ett av 
verdens beste land å leve i. Men til det 
vil jeg si at streiken ikke handler om 
stor lønnsøkning, men om rettferdig 
fordeling av godene. De fleste forstår 
det, og det er dette budskapet vi må 
komme ut med, sier Karen Lise Tøsse, 
BF-medlemmenes streikeleder ved 
Sandnes bibliotek, til slutt. 
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Tekst & foto:   Elin Bekkebråten Sjølie
        BFs hovedtillitsvalgt 
        Hammerfest kommune

Prolog
Det var torsdag 20. mai 2010, og det 

tikket inn en e-post fra Hanne Brun-
borg, nestleder i Bibliotekarforbundet. 
«Dere er satt opp til å streike i 1.fase», 
fortalte hun, og etter innhenting av 
informasjon om ferier og permisjoner 
og oversikt over hvilke av Bibliotekar-
forbundets medlemmer som ville ha 
vært på jobb når, ble det utarbeidet 
ei liste over hvem som skulle tas ut i 
streik her i Hammerfest. Fredag 21. mai 
leverte jeg så liste til personalsjefen 
med de av våre tre medlemmer som 
skulle tas ut i streik, og like over klokka 
tre samme dag, informerte jeg mine 
medlemmer.

I dagene framover fulgte jeg spent 
med på forhandlingene. Nettene fram-
over skulle bli urolige: Jeg drømte om 
streiken og hvordan jeg eventuelt skulle 
planlegge det hele. Natt til torsdag 27. 
mai, hvor det var størst fare for å bli tatt 
ut i streik, var jeg oppe flere ganger om 
natta for å sjekke nyhetene. Ville vi bli 
tatt ut i streik?

Torsdag morgen kom beskjeden om 
at meklingene fortsatt gikk på overtid, 
og vi måtte fortsatt vente i spenning. 
Og da det kom beskjed om at det 
hadde kommet til enighet i Staten, 
tenkte vi at nå var faren over – noen 
streik kunne det vel ikke bli? Men der 
tok vi feil! Ikke lenge etter pep det i mo-
biltelefonen, og beskjeden om streik 
fra fredag morgen lyste i displayet.

Streikedag 1: 
Fredag 28. mai 2010

Første dag i streik var vi altså tre med-
lemmer som stod foran biblioteket med 

En streikende bibliotekars dagbok
gule fine vester. På morgenen hadde vi 
møtt opp på streikekontoret vi delte med 
Delta, vår søsterorganisasjon i YS. Før vi 
ruslet til biblioteket i samlet flokk hadde 
jeg vært på postkontret og hentet pakken 
med materiale fra Bibliotekarforbundet, 
og mine kollegaer hadde hentet plakater 
og flyers som Bibliotekarforbundet hadde 
fått trykket opp for oss på et lokalt tryk-
keri. Første del av streikevakta var litt 
kald, men etter hvert som sola kom, en 
gang etter at vi hadde spist lunsj, ble det 
straks bedre.

I løpet av dagen ble det også noen 
turer til streikekontoret. Pressemelding 
skulle skrives og sendes, og den lokale 
TV-stasjonen, TV-Nord, gjorde et tele-
fonintervju. Intervjuet ble sendt i kveldens 
sending, men ikke overraskende var det 
kraftig kuttet og fikk egentlig ikke med 
seg noe av det viktige jeg hadde sagt 
om hvorfor vi streiket. Om ikke annet 
hadde vi synliggjort oss, så jeg trøstet 
meg med det.

Streikedag 2: 
Lørdag 29. mai 2010

Min kollega, Sigrid Viken, og jeg skulle 
egentlig ha jobbet siste lørdagsvakt før 
sommeråpningstider denne lørdagen, 

så vi syntes det var på sin plass å sitte 
streikevakt også denne dagen. Om ikke 
annet, så for å markere oss og fortelle 
hvorfor vi var i streik. Det ble en varm 
vakt, med sommertemperaturer, så vi 
følte oss nok lettere stekt da vi pak-
ket sammen løpesedler og satte nesa 
hjemover igjen.

Streikedag 3: 
Mandag 31. mai 2010

Jeg hadde feriedag avtalt med ar-
beidsgiver i god tid før streiken, så jeg 
satt ikke streikevakt denne dagen. Siden 
medlem nummer tre fra denne dagen 
hadde gått ut i ferie, måtte Sigrid stå 
vakt alene, og det hadde visst vært litt 
trist vær. Men hun holdt stand, og delte 
ut løpesedler og snakket med folk som 
var innom.

Streikedag 4: 
Tirsdag 1. juni 2010

Tirsdagen møtte oss med uvennlig vær. 
Det blåste stiv kuling og sluddet. Men som 
det heter: Det finnes ikke dårlig vær, bare 
dårlige klær! Vi klorte oss med andre ord 
fast i plakatene og stod vakt også denne 
dagen. Det var skikkelig guffent, men 
heldigvis hadde vi en snill ikke-streikende  

Likelønn nå! 

Kompetanse skal lønne seg! 

Ansvar skal lønne seg!

Bibliotekarforbundet er ett av åtte forbund i YS Kommune. 

YS-K organiserer ca 40 000 medlemmer i følgende forbund: 

Bibliotekarforbundet, Delta, Det norske Maskinistforbund, 

Lærernes Yrkesforbund, Norsk Skolelederforbund, 

Norsk Radiografforbund, Parat og STAFO.

Du finner mer informasjon på www.bibforb.no

 B
F-

pl
ak

at
 2

8.
05

.2
01

0

[ STREIKEN ]

På streikedag 8, mandag 7. juni, gikk streikende medlemmer fra Bibliotekarforbundet og Delta i 
streiketog gjennom Hammerfest. Med trommer, rytmeinstrumenter og slagord som ”Likelønn nå!” 
og ”KS til forhandlingsbordet!” ble de lagt merke til. 
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merkantil kollega som kom ut med kaffe 
og te til oss, sånn at vi hadde noe å varme 
oss på.

Etter hvert dukket virksomhetsleder 
opp: De hadde bestemt seg for å holde 
biblioteket åpent deler av dagen, og 
han steppet inn for å ta en av biblio-
tekarenes skrankevakter sammen med 
en merkantilt ansatt som også skulle ha 
skrankevakt. Dette var ikke streikebryteri, 
da virksomhetslederen kan gå inn å gjøre 
jobben. Men de helt vriene veilednings-
spørsmålene ble nok ikke tatt denne 
dagen. I følge vår kollega hadde det 
vært mye innleveringer, og mye å sette 
på plass... Man kan dessuten velge å se 
positivt på det, virksomhetsleder ville 
på denne måten få et bedre innblikk i 
noe av det vi holder på med hos oss på 
biblioteket.

Streikedag 5: 
Onsdag 2. juni 2010

Jeg startet dagen på streikekon-
toret, hvor jeg forsøkte å oppdatere 
meg litt, samt lese litt om YS-Ks krav 
og meninger. Hovedtillitsvalgt i Delta, 
Berit Oskarsen, og jeg skulle denne 
morgenen intervjues av TV-Nord 
igjen, men denne gangen var de i 
byen og hadde med seg kamera. 
Jeg må innrømme at jeg var rimelig 
nervøs, men forsøkte å få fram det 

jeg ønsket uansett. Jeg var relativt 
fornøyd med det jeg hadde fått 
fram, i det jeg kom til å nevne at det 
var første gang på 12 år at BF var i 
streik. Dermed var det på igjen med 
det skarpe lyset, og noen nye spørs-
mål. Resultatet ble at det i kveldens 
sending ble sagt mer om at BF ikke 

var de som streiket mest, og alt jeg 
hadde sagt først var klippet bort. Jeg 
kjente jeg ble litt frustrert, men det 
var det ikke mye å gjøre med. 

I motsetning til dagen før, var dette 
en solrik dag. Selv om vi ikke hadde 
sommertemperaturene fra lørdagen, 
ble det allikevel langt koseligere å stå 

 

Likelønn nå! 
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På den femte streikedagen ble BFs hovedtillitsvalgt i Hammerfest kommune, Elin Bekkebråten Sjølie (i midten) intervjuet av TV-Nord sammen med Deltas 
hovedtillitsvalgte Berit Oskarsen. Hun var fornøyd med det hun fikk sagt, men litt frustrert over at mye av det hun hadde sagt ble klippet bort før sending. 

Hammerfest bibliotek var ett av de to folkebibliotekene der BF hadde tatt ut medlemmer i streikens fase 1.  
BFs hovedtillitsvalgte Elin Bekkebråten Sjølie forteller her om erfaringene fra streiken. (Foto: Sigrid Viken)
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streikevakt i finværet. I tillegg hadde 
Fagforbundet tatt ut sine to merkantilt 
ansatte på fylkesbiblioteket, avdeling 
Hammerfest, i streik fra og med denne 
dagen, så vi fikk selskap av dem. Selv 
om vi to fra BF er på god fot, var det 
hyggelig med flere å stå sammen 
med.

Streikedag 6: 
Torsdag 3. juni 2010

Dagen startet med overskyet, men 
oppholdsvær, og det var smilende 
streikevakter som møtte opp utenfor 
biblioteket. Etter å ha stått en stund fikk 
vi en hyggelig overraskelse: Hovedtil-
litsvalgt i Delta her i Hammerfest, Berit 
Oskarsen, kom bortom oss og ga Sigrid 
og meg hver vår rose, som takk for godt 
samarbeid!

Biblioteket ligger like ved Hurtig-
rute-kaia, så det er antakelig flere 
turister enn Hammerfest-folk som 
passerer oss der vi står. Mens vi stod 
og hutret i regnet stoppet en brite 
opp og lurte på om vi var i streik og 
hvorfor vi streiket. Vi prøvde så godt 
vi kunne å svare på engelsk, om like-
lønn, og han ble mildt sagt overrasket! 
Han undret seg over at Norge, som 
han hadde hørt skulle ligge så langt 
foran, fortsatt ikke hadde likelønn. Så 
knipset han et bilde av oss, før han 
ruslet videre.

Streikedag 7: 
Fredag 4. juni 2010

Nok en kald dag som streikevakt. Tem-
peraturen lå på 3 til 4 grader, så man var 
glad for at man hadde kledt seg i tjukke 
strømpebukser og strikkegenser under 
vindtett jakke. Ellers skjedde det ikke så 
mye denne dagen.

Streikedag 8: 
Mandag 7. juni 2010

Vi startet dagen på streikekontoret 
hvor vi laget plakater: De vanlige 
plakatene våre, samt YS-plakater 
ble festet på papp, som ble stiftet 
på trepinner. Disse skulle vi bruke 
senere samme dag. Deretter ruslet 
vi til biblioteket, hvor vi stod streike-
vakt fram til klokka var nesten 11.45. 
Klokka 11.45 møtte vi opp sammen 
med Delta-medlemmene på Rådhus-
plassen i Hammerfest. Og det var 
her plakatene våre skulle brukes: Vi 

skulle gå i streiketog! Med trommer 
og andre rytmeinstrumenter laget 
vi nok av lyd, og var godt synlige i 
bybildet. Utenfor Rådhuset stoppet 
toget for å appellere til ordfører Alf 
E. Jakobsen (AP). Ordføreren var 
sporty og møtte opp utenfor råd-
huset på sparket. Streikeleder og 
hovedtillitsvalgt i Delta oppfordret 
ordføreren til å bringe beskjed videre 
til KS om at det nå var på høy tid å 
møte motparten ved forhandlings-
bordet. Han lovet oss ingenting, men 
bekreftet at beskjeden var mottatt. 
Deretter fortsatte toget gjennom 
Hammerfests gater, med slagord 
som «Likelønn nå!» og «KS til forhand-
lingsbordet!», til det endte opp ved 
utgangspunktet.

Streikedag 9: 
Tirsdag 8. juni 2010

Etter at det lenge hadde vært stille 
fra KS’ side så det endelig ut til at noe 
var i ferd med å skje. Vi fikk nyss om 
at nå pratet partene endelig sammen 
igjen. Selv om vi hutret og frøs der vi 
stod foran biblioteket, øynet vi håp om 
at nå skulle streiken være over snart. 
Dette ble nok det store diskusjonste-
maet denne dagen, og vi var enige om 
at vi ønsket et godt resultat, slik at vi 
ikke hadde frosset så mange timer til 
ingen nytte.

Etter streikevakt gikk jeg som van-

lig til streikekontoret, hvor vi alle var 
spente. På slutten av dagen ryddet vi, 
og sa til hverandre: ”Håper vi ikke sees 
i morgen!”

Streikedag 10: 
Onsdag 9. juni 2010

Vi måtte nok innrømme at streike-
motivasjonen ikke var helt på topp 
denne dagen. Vi hadde håpet på en 
løsning i løpet av foregående kveld. 
Slik var stemningen i den lille grup-
pen streikevakter (deriblant oss to 
fra BF). Hanne Brunborg holdt meg 
fortløpende orientert, men mine to 
kollegaer sjekket nesten konstant 
sine iPhones for å se om nettavisene 
kom med noe nytt. Allerede klokka 11 
avblåste Nationen streiken, noe som 
fikk oss til å le godt. Meklingsmannen 
hadde nemlig kun kommet med en 
skisse til partene!

Klokka halv to avsluttet vi streike-
vakten, og det var en spent gjeng fra 
Delta jeg møtte på streikekontoret. 
Telefonen deres kimte i ett sett: Med-
lemmer lurte på om streiken var over? 
Nesten alle nettaviser hadde nemlig 
nå avblåst streiken. Det tok dog ikke 
lang tid før meldingen kom fra sen-
tralt hold: «Streiken er slutt! Takk for 
innsatsen!» 

Likelønn nå! 

Kompetanse skal lønne seg! 

Ansvar skal lønne seg!

Bibliotekarforbundet er ett av åtte forbund i YS Kommune. 

YS-K organiserer ca 40 000 medlemmer i følgende forbund: 

Bibliotekarforbundet, Delta, Det norske Maskinistforbund, 

Lærernes Yrkesforbund, Norsk Skolelederforbund, 

Norsk Radiografforbund, Parat og STAFO.

Du finner mer informasjon på www.bibforb.no
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[ STREIKEN ]

Streiketoget 7. juni stoppet opp utenfor rådhuset i Hammerfest for å appellere til ordfører Alf E. 
Jakobsen (AP). Ordføreren var sporty og møtte opp på sparket. Han lyttet - men lovet ingenting.
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Tekst:  Erling Bergan

Oppgjøret i staten førte altså fram til et 
anbefalt resultat – uten streik. Meglinga var 
svært lang. Det var først over 12 timer etter 
at fristen egentlig var gått ut, at meklings-
mann Kari Gjesteby kunne offentliggjøre at 
en framlagt skisse var godkjent partene.

Forbundsleder Monica Deildok mener 
dette kan vise seg å bli et historisk oppgjør. 
Hun viser til at likelønn har vært et viktig 
krav for mange organisasjoner, ikke minst 
for Bibliotekarforbundet, som representerer 
en sterkt kvinnedominert yrkesgruppe.

- Vi har fått en kvinneprofil som bør gi 
resultater som varer over tid. Og det er jo i 
tråd med Likelønnskommisjonens anbefa-
linger, påpeker hun. BF-lederen er spesielt 
fornøyd med at det er stillingskoder med 
60 % kvinner som har høyere utdanning 
(3-årig utdanning eller mer), som skal prio-
riteres ved fordeling av de 300 millionene 
som er øremerket likelønn.

Klar føring
- YS Stat er veldig godt fornøyd med at 

det er de sentrale parter som skal gjennom-
føre likelønnsløftet med en egen avsetning 
på 300 millioner. Slik sikrer vi kvinnene et 
varig likelønnsløft, sa leder av YS Stat, Pål N. 
Arnesen, da statsoppgjøret var i havn.

- Vårt fokus på likelønn er også vektlagt 
i det generelle tillegget og er tatt inn som 
en klar føring for de lokale forhandlingene. 
Dermed har vi i oppnådd det vi krevde på 
likelønn, sa Arnesen.

Ramme på 3,3 prosent
Innenfor en ramme på omlag 3,3 prosent 

er det flere elementer. Det er gitt et generelt 
tillegg, det er avsatt midler til et sentralt 
justeringsoppgjør og det er en pott til lokale 
forhandlinger. 

Alle statsansatte mellom lønnstrinn 30 og 

Et godt likelønnsløft i staten
- Dette resultatet er det grunn til å være fornøyd med. 
I tillegg til en egen likelønnspott på 300 millioner, er 
det likelønnsføringer på mange av de andre elementene i 
oppgjøret. Dette er et godt svar på Bibliotekarforbundets 
viktigste tariffmessige krav i statsoppgjøret, sa en sliten 
men fornøyd BF-leder Monica Deildok etter den maraton-
pregede meklingsinnspurten 26.-27. mai i år. 

60 får et generelt tillegg på 9700 kroner. 
De som er på lønnstrinn 60 eller høyere får 
et generelt tillegg på 2,1 %. Det generelle 
tillegget ivaretar reallønnsutvikling for alle, 
gitt antatt prisstigning.

Justeringsforhandlinger
Partene har også blitt enige om å sette av 

midler til sentrale justeringsforhandlinger, 
som gjelder 

endringer av lønnsrammer, lønnsspenn 
og lønnsplassering av den enkelte stillings-
kode. Ved å endre lønnstrinnsplassering på 
denne måten, kan man prioritere enkelte 
grupper, for eksempel stillinger med stor 
kvinneandel. 

I årets sentrale justeringsoppgjør er 
det avsatt 300 millioner kroner. Det skal 
fordeles slik at kvinner skal ha minst to 
tredeler (66%) av denne potten. Dette 
gjøres gjennom særskilte likelønnstiltak 
som i hovedsak tilgodeser stillingskoder 
med minst 60 % kvinner og hvor flertallet 
med tre års utdanning eller mer prioriteres. 
I tillegg skal 285 millioner kroner fordeles 
slik at minst 60% går til kvinner.

De sentrale justeringsforhandlingene 
gjennomføres 28. – 29. juni. 

Lokale forhandlinger
Det er avsatt en pott til lokale forhand-

linger på 0.9 %, med virkning fra 1. sep-
tember 2010.  Disse forhandlingene skal 
føres med sterke føringer på likelønn, for å 
sikre varig effekt av årets likelønnsoppgjør. 
Det heter i riksmeklingsmannens møtebok: 
”Kvinner skal få en større del av avsetningen 
til lokale forhandlinger enn fordelingen av 
antall årsverk mellom kvinner og menn 
tilsier.”

Andre endringer
Det vil ikke bli vesentlige endringer i 

fellesbestemmelsene bortsett fra at vi har 

fått inn en bestemmelse om at arbeidstaker 
årlig har rett på en samtale om kompetanse, 
ansvar, lønn og karriereutvikling.

Lørdag-/søndagstillegget øker fra 35 til 
36 kroner pr time. 

Under § 20 Omsorg for barn har partene 
blitt enige om at omsorgsperson som er 
alene med barn på grunn av at partneren er 
i internasjonal tjeneste skal ha rett på inntil 
tyve dagers permisjon med lønn hvert ka-
lenderår (30 dager dersom vedkommende 
har omsorg for tre eller flere barn).

Boliglån med sikkerhet fra Statens pen-
sjonskasse øker med 200 000 kroner til

1,7 millioner kroner.
Det er fortsatt avsatt kr 25 millioner til 

kompetansehevende tiltak, mens avsetnin-
gen til felles opplærings- og utviklingstiltak 
for ledelsen og de tillitsvalgte i samarbeids-
kompetanse og medbestemmelse har øket 
fra tre millioner til fem millioner.

Mer info etter justeringene
Vi kommer tilbake med mer informasjon 

om det statlige oppgjøret når justerings-
oppgjøret er i havn. Følge ellers med på 
Bibliotekarforbundets nettsider www.
bibforb.no for kontinuerlig oppdatering om 
resultatene i tariffoppgjøret. 

- Dette kan vise seg å bli et historisk oppgjør,  sa 
BF-leder Monica Deildok etter at statsoppgjøret 
var havn. Det er likelønn det dreier seg om. 
(Foto: Anders Johansen)

[ TARIFFOPPGJØRET ]
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Brudd i Spekter-
forhandlingene
Tekst:  Erling Bergan

YS Spekter kom 14. april til enighet med arbeidsgiverforeningen 
Spekter i de innledende lønnsforhandlingene, de såkalte A1-
forhandlingene. - Enigheten gir et godt grunnlag for å jobbe videre 
med likelønnsutfordringene i Spekter-området, sa YS Spekters 
leder Ingerid Bjercke den gang.

Men den særegne forhandlingsformen i dette tariffområdet 
gjør at alt ikke er ferdig før alt er ferdig. Og det var det ikke 
for Spekters ”Overenskomstområde 10 Helse”, der mange av 
BFs medlemmer hører hjemme. Det dreier seg blant annet om 
bibliotekarer som jobber ved helseforetakene. Da denne delen 
av Spekter-forhandlingene mislyktes 10.juni, gikk dette oppgjøret 
til megling. 

I YS gjelder denne meglinga forbundene Delta og Parat, i til-
legg til Bibliotekarforbundet. Meglinga er berammet til mandag 
28. juni. 

- Minstelønnssatsene i tilbudet fra Spekter er lavere enn det som 
er oppnådd i kommunal sektor. Derfor kunne vi ikke akseptere, 
opplyste YS Spekters nestleder Erik Kollerud da bruddet var et 
faktum. Forbundene i LO aksepterte tilbudet. - Vi krever høyere 
verdsetting av kompetanse og ansvar, i tillegg til et generelt kro-
netillegg for å imøtekomme likelønnsutfordringene for sykehusan-
satte sammenlignet med norsk arbeidsliv forøvrig, sa Kollerud. 

Det er BFs rådgiver Thor Bjarne Stadshaug som fører forhand-
lingene for BF i tariffområdet Spekter. 

Leder for YS Spekter Ingerid Bjercke (til venstre) og Spekter-direktør Anne-Kari 
Bratten tok hverandre i hånden etter de innledende forhandlingene. Men 10. juni 
ba de om meglingsmannens hjelp for å komme i mål.(Foto: Vetle Daler)

[ TARIFFOPPGJØRET ]

Forhandlingene i HSH-HUK
Forhandlingene i tariffområdet HSH-HUK begynte onsdag 
16. juni, men er i skrivende stund ikke sluttført. Se BFs 
nettsider www.bibforb.no for nærmere informasjon om 
dette tariffoppgjøret.
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Tekst:  Erling Bergan

Bibliotekarforbundets forhandlere i 
Oslo-oppgjøret var Kari Lifjell og Silje Grø-
tan Torp. Den første en veteran i gamet, 
den andre fikk kjørt seg for første gang. 
Silje er Bibliotekarforbundets hovedtil-
litsvalgte i Oslo kommune.

Det var utpå formiddagen fredag 28. 
mai at konflikt ble avverget i Oslo-opp-
gjøret. På Majorstua filial av Deichmanske 
bibliotek var BF-medlemmene klare til å 
streike, men like før klokka 12 fikk de 
beskjed om at partene hadde kommet 
fram til et anbefalt forslag. Da var det 
35 timer siden meglingsfristen egentlig 
hadde gått ut.  

Her bringer vi hovedtrekkene i hva 
dette oppgjøret betyr for de av Bibliote-

Oslo-oppgjøret kom omsider i mål 
Oppgjøret for de statsansatte var kommet til en løsning. Oppgjøret for 
kommuneansatte ellers i landet hadde resultert i streik. Hvordan skulle 
partene i Oslo-oppgjøret takle denne situasjonen? De gjorde det mest 
fornuftige, å fortsette med meglingsmannens hjelp til de forhåpentlig-
vis ville finne en løsning. Og det gjorde de. 

karforbundets medlemmer som har Oslo 
kommune som sin arbeidsgiver. 

Lønnstabellen
Det er gitt et generelt tillegg på lønns-

tabellen (BFs nettsider www.bibforb.no 
bringer deg hele tabellen). Innrettningen 
på tillegget er slik:

Kronetillegg på kr 6.000,- på lønnstrinn  y
1 til og med 32.
Kronetillegg på kr 8.500,- på lønnstrinn  y
33 til og med 53.
Posenttillegg på 1,8 % fra lønnstrinn 54  y
til og meg 80.
Tilleggene gis med virkning 1. mai  y
2010.

Sentrale lønnsmessige tiltak 
(justeringsforhandlinger)

Det skal gjennomføres sen-
trale lønnsmessige tiltak med 
virkning fra 1. juni 2010 til-
varende 0,3 % av lønnsma-
ssen på årsbasis. Sentrale 
lønnsmessige tiltak skal ha en 
likelønnsprofil.

Disse forhandlingene er 
altså ikke ferdige, man skal 
sluttføres under fredsplikt. Her 
vil det bli gitt særskilte tillegg 
til enkeltgrupper/lønnsrammer. 
Vi kommer tilbake til resulta-
tet fra disse forhandlingene 
senere.

Lokale forhandlinger
Det skal gjennomføres lo-

kale forhandlinger i den en-
kelte virksomhet med virkning 
fra 01.08.2010 tilsvarende 0,6 
% av lønnsmassen på årsba-
sis. Lokale forhandlinger skal 
ha en likelønnsprofil.

Lokale forhandlinger sluttfø-
res innen 31.10.2010.

Fohandlingsstart blir fastsatt 
lokalt. Følg med på lokale fris-

ter for innlevering av krav.
Bibliotekarforbundet anbefaler alle sine 

medlemmer om å legge inn krav.

Bibliotekarforbundet 
- partssamarbeid

Det etableres et partssamarbeid mellom 
Bibliotekarforbundet og Oslo kommune, 
for å se nærmere på godtgjøring i tilknyt-
ning til tjeneste i fengsler, sett i forhold 
til sammenlignbare ordninger. Arbeidet 
sluttføres innen 31.12.2010

Fellesbestemmelsene
§ 3.1.2 - Lønn under sykdom og svan-

gerskaps-, fødsels- og foreldrepermisjon 
gir rett til opptjening av feriepenger. Dette 
betyr en utvidelse av tidligere rettigheter, 
hvor man tidligere bare hadde krav på 
feriepener etter folketrygdens bestemmel-
ser (48 dager) dersom man var sykemeldt 
over lang tid.

§ 9.7.3 - Andre arbeidstakere (Godt-
gjøring for ordinært arbeid etter kl 17). 
Kronetillegget økes til kr 25,- pr time.

§ 10.1.2 - Arbeidstaker som har ordinær 
tjeneste lør- og helligdager. Kronetillegget 
økes til kr 50,- pr time.

Seniorpolitikk
Nytt avsnitt:
Aktuelle tiltak kan blant annet være 

seniorperspektiv i karriereplanleggingen, 
retrettstilling, tilrettelegging av arbeids-
oppgaver og arbeidstid samt trening i 
arbeidstiden. Medbestemmelse i virksom-
etenes lokale tiltaksplaner for seniorpoli-
tikk ivaretas innenfor gjeldende avtaleverk. 
De lokale tiltaksplanene skal gjøres kjent 
blant virksomhetens ansatte.

Her er det viktig å følge opp lokalt!  

Silje Grøtan Torp (bildet) er Bibliotekarforbundets hoved-
tillitsvalgte i Oslo kommune. Sammen med Kari Lifjell loset hun 
BF gjennom forhandlinger og megling i årets tariffoppgjør for 
ansatte i Oslo kommune. (Foto: Privat)

Les hele resultatet fra Oslo-
oppgjøret på BFs nettsider 
www.bibforb.no

[ TARIFFOPPGJØRET ]
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Kommuneoppgjøret med 
resultat etter to ukers streik
- Resultatet har en klar likelønnsprofil - det var det viktigste for oss, sa 
nestleder Hanne Brunborg i Bibliotekarforbundet 9. juni, etter nesten 
2 ukers streik. - Vi er glade for at vi kan avblåse streiken nå. De strei-
kende som har stått på barrikadene for BFs medlemmer skal ha en 
stor takk, de har vært positive og engasjerte hele veien!

Tekst:  Erling Bergan

Media hadde meldt om at et forslag fra 
meklingsmann Dag Nafstad var i ferd med 
å komme på bordet. Og kl 13.45 onsdag 
9. juni ble partene i kommunestreiken 
formelt enige. Streiken var dermed avblåst 
fra samme tidspunkt. For de fleste innebar 
det at ordinært arbeid ble gjenopptatt 
fra arbeidstidens begynnelse torsdag 
10. juni.  

Forbundsstyret har akseptert
Bibliotekarforbundets styre vedtok 

mandag 14. juni å akseptere resultatet 
av tariffoppgjøret i kommunal sek-
tor (KS). Innholdet vil gå fram av ny 
hovedtariffavtale når denne er ferdig 
redigert og trykt. I mellomtiden har vi 
meklingsmannens skisse med vedlegg, 
som i tekst og tall forteller hva som 
er oppnådd. Denne er lagt ut på BFs 
nettsider (www.bibforb.no).

Stillinger som hører inn under kapittel 
3 og 5 i hovedtariffavtalen for KS, vil 
som tidligere  år bli forhandlet lokalt. 
Her bringer vi de viktigste resultatene 

for stillingene som hører hjemme i 
kapittel 4:

2010:
Den økonomiske ramma for 2010 

er på ca 3,4 %. Dette er altså ikke et 
tall som forteller hva den enkelte får i 
lønnstillegg, men et tall som forteller 
hvor mye alle de økonomiske elemen-
tene i oppgjøret til sammen koster for 
arbeidsgiver.

Det gis et generelt tillegg på 2,1% 
men minimum kr 7.100 til alle i kapittel 
4, med virkningsdato 1. juli 2010.

Høgskolegruppene i kap.4B får i til-
legg kr 2.000 med virkning fra 10. juni 
2010, dvs et samlet generelt tillegg på 
kr 9.100.

Det settes av 0,85 % til lokale for-
handlinger i kapittel 4, med virknings-
dato 1. august 2010.

Føringer for den lokale potten er at 
den skal brukes til likelønn, uttelling for 
kompetanse og kvinnelige ledere/utjev-
ning av lønnsrelasjoner på ledernivå.

De sentrale minstelønnssatsene for stil-
linger med krav om høgskoleutdanning i 

kap.4B blir regulert slik med virkning fra 
1. august 2010: kr 321.800 med 0 års 
ansiennitet, kr 325.000 med 4 års ansien-
nitet, kr 335.900 med 8 års ansiennitet,  
kr 374.500 med 10 års ansiennitet.

2011:
Den økonomiske ramma for 2011 er 

på ca 3%, med klausul om eventuell 
reforhandling dersom det viser seg at 
lønnsveksten avviker vesentlig fra andre 
avtaleområder.

Overhenget fra 2010 er på ca 2,7%.
Pr.1.januar 2011 er det avsatt pott til 

lokale forhandlinger på 0,25%, med føring 
på kompetanse som for 2008 og 2010.

Det blir ingen regulering av minste-
lønnssatsene i 2011. 

Nestleder Hanne Brunborg fører BFs forhandlin-
ger i kommuneoppgjøret. (Foto: Ole Johs Brye)

Ny minstelønnstabell i kapittel 4 i KS-avtalen, 
gjeldende fra 1. august 2010.
 

[ TARIFFOPPGJØRET ]
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Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket og bibliografier = sant

Tekst:    Hege Stensrud Høsøien
 Forskningsbibliotekar 
 Nasjonalbiblioteket

I anledning markeringen av hundreårs-
dagen for Bjørnstjerne Bjørnsons død lan-
serte Nasjonalbiblioteket 14. juni arbeidet 
med en deskriptiv Bjørnson-bibliografi, 
Bjørnsons bokbind og den bibliogra-
fiske databasen Bjørnstjerne Bjørnson-
bibliografi : avisartikler (inkludert taler) 
av Bjørnson 1850–1910; litteratur om 

Bjørnson 1861–2010 (Betaversjon).

Førsteutgaver og bokbind
På Nasjonalbibliotekets Bjørnsonsider 

(www.nb.no/bjornson) presenteres arbeidet 
med Bjørnsons førsteutgaver og bokbind. 
Førsteutgavene av Synnøve Solbakken, 
Mellem Slagene og Halte-Hulda er beskre-
vet i detalj, og det er lagt ut fotografier av 
tittelblad og de digitaliserte tekstene. For 
Synnøve Solbakken og Mellem Slagene, 
som først ble publisert som føljetonger, 

er det også lagt ut digitaliseringer av føl-
jetongversjonen. Utover høsten vil også 
Arne, Smaastykker, Kong Sverre og Sigurd 
Slembe presenteres. Disse titlene fra Bjørn-
sons tidlige forfatterskap spenner over en 
periode der Bjørnson gikk fra å være en 
ung, ukjent forfatter som måtte utgi sine 
verk som føljetonger der han kunne slippe 
til, eller tilby dem til forleggere nesten uten 
vederlag, til han var etablert som kjent 
forfatter på danske Gyldendal.

Sammen med de bibliografiske beskrivel-
sene presenteres arbeidet med Bjørnsons 
bokbind. Bokhistoriker Anne Eidsfeldt be-
skriver og viser fotografier av hvordan Bjørn-
sons bøker så ut da de kom på markedet. 
Hun diskuterer om det var forskjell på de 
bindene Bjørnson fikk utgitt på norske forlag 
og de han utga hos Gyldendal i København, 
og om norske forlag opererte med forlags-
bind så tidlig som på 1850-tallet?

Norges største forfatterskap
Bjørnsons forfatterskap er stort, ingen 

annen norsk forfatter har skrevet så mange 
bøker, avis- og tidsskriftartikler. Det er 
også skrevet mye om Bjørnson. I prosjek-
teringen av bibliografien har vi forsøkt å 
veie tilgjengelighet og interesse opp mot 
hverandre og funnet at det er litteraturen 
om Bjørnson, og Bjørnsons artikler som i 
dag er vanskeligst tilgjengelig for publi-
kum, samtidig som det er et etterspurt ma-
teriale. Artiklene inneholder også taler og 
er skrevet i tidsrommet 1850-1910, men 
Bjørnsons aller første artikkel: ”Frihetens 
tale til Moldenserne”, som han publiserte 
under pseudonymet Frihed i Romsdalens 
Budstikke i 1848, er også med. 

Bibliografien inneholder også dokumen-

”Nasjonalbiblioteket og bibliografier = sant”, sa nasjonal-
bibliotekar Vigdis Moe Skarstein da Bjørnson-bibliografien
ble lansert i Nasjonalbiblioteket 14. juni.

Artikkelforfatter Hege Stensrud Høsøien er forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket og har 
arbeid med bibliografier som sitt hovedansvar. Her forteller hun om NBs bibliografiarbeid i forbin-
delse med Bjørnson-jubileet. (Foto: Jina Chang)

[ NASJONALBIBLIOTEKET ]
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[ NASJONALBIBLIOTEKET ]

ter om Bjørnson. Den dekker bøker og arti-
kler i bøker og tidsskrifter om Bjørnson for 
perioden 1861 til i dag. For en del er det 
snakk om materiale som har ligget i BIBSYS 
og andre baser, eller som har blitt hentet 
fra litteraturlister i gjennomgang av sentral 
Bjørnson-litteratur som biografier, hoved-
oppgaver og doktorgradsavhandlinger, 
men en stor del av materiale om Bjørnson 
er også i denne sammenheng helt nytt og 
er funnet ved å bla igjennom store stabler 
av bøker og eldre tidsskrifter. 

Alle dokumenter er sett, registrert i 
MARC og gitt emneord. Navn på forfat-
tere og omtalte personer er lenket til 
BIBSYS autoritetsregister. Bibliografien 
er tilgjengelig i Nasjonalbibliotekets 
eget grensesnitt på www.nb.no/biblio-
grafi/bjornson, der finner man også en 

instruksjonsfilm med søkeveiledning. 
Bibliografien er også søkbar fra BIBSYS 
Ask. Bjørnson-bibliografien er den andre 
store spesialbibliografien som er integrert 
i BIBSYS bibliotekbase. Den første var 
Hamsun-bibliografi 1879–2009 : lit-
teratur om Knut Hamsun, tilgjengelig på 
www.nb.no/bibliografi/hamsun.

Fra kortkatalog til database
Hoveddelen av dokumentene i basen 

er Bjørnsons artikler. Disse er registrert 
på bakgrunn av en samling kopier og en 
kortkatalog. Som mye annet arbeid på 
Nasjonalbiblioteket, har også dette lange 
linjer. På 1930-tallet fikk det som den gang 
het Universitetsbiblioteket store samlinger 
Bjørnson-litteratur i gave fra Bjørnsons 
familie, og det ble innredet et eget Bjørn-

sonrom hvor man skulle samle alt som var 
skrevet av og om Bjørnson. Det ble satt i 
gang et arbeid med støtte fra Nansenfondet 
med sikte på å registrere og kopiere alle 
Bjørnsons artikler i aviser og tidsskrifter. 

Betaversjon og samarbeid
Bibliografien lanseres som betaver-

sjon, den er fortsatt under utvikling. Den 
inneholder ca. 3.300 dokumenter, men vil 
være på over 4.000 dokumenter når den 
er ferdigstilt. Vi velger å tilgjengeliggjøre 
basen nå, fordi det er stor etterspørsel 
etter dette materialet i markeringsåret. Bi-
bliografien er laget i dialog med Bjørnson-
forskere og andre Bjørnson-interesserte. 
Underveis i arbeidet er det prioritert å 
ferdigstille de periodene som disse har 
hatt mest bruk for, og det er levert data til 

både bokarbeider og forskningsprosjekter. 
Dette samarbeidet har også gitt viktige 
innspill til hvordan materialet i bibliografien 
best kan forstås og beskrives. Det er et 
stort materiale, med mange nye søkemu-
ligheter som nå er gjort tilgjengelig for 
publikum. Vi håper at det vil resultere i nye 
innsikter i Bjørnsons liv og forfatterskap.

Dette er dessuten et tilbud vi håper 
bibliotekene vil ha nytte av. Vi minner også 
om et annet tilbud til bibliotekene, nemlig 
Bjørnson plakatutstilling som det fortsatt 
er mulig å bestille til bruk i biblioteket. Til 
nå har 130 bibliotek i Norge bestilt denne, 
som er basert på utstillingen som står i 
Nasjonalbiblioteket. For bestilling, kontakt 
marte-kine.sandengen@nb.no. For å se 
webversjonen se: http://www.nb.no/nb-
digital/bjornson/web_utstilling/ 
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

”Degradering” etter foreldrepermisjon
SPØRSMÅL:

Mens jeg var i foreldrepermisjon, 
ble jobben min omorganisert. Min 
nye stilling er på et lavere nivå enn 
før omorganiseringen.       

Jeg har for øvrig beholdt samme 
lønn m.m. Jeg ønsker i utgangspunktet 
bare råd om hva jeg bør gjøre og orker 
ikke reise klagesak for ombudet.  

SVAR:
Du tar opp en viktig sak, nemlig 

om ansatte som er i permisjon og 
kommer dårlig ut som følge av end-
ringer på arbeidsplassen. Dette er 
viktige spørsmål fordi dette gjelder 
et fravær som samfunnet ønsker at 
alle foreldre skal ta. LDO mottar også 
mange henvendelser om diskrimine-
ring nettopp på grunn av graviditet og 
foreldrepermisjon.  Samtidig skriver 
du at du bare vil ha råd og at du 
ikke vil klage saken inn for Ombudet. 
Jeg anbefaler deg å ikke bestemme 
deg for hva du skal gjøre før du har 
vurdert om innholdet i saken dekkes 
av lovverket. 

I slike saker gjelder likestillingslo-
ven § 4, jf. § 3. Kvinner og menn som 
benytter foreldrepermisjon skal ikke 
stilles dårligere enn andre ansatte. 
Det betyr at du i utgangspunktet 
har rett til å komme tilbake i samme 
stilling som du hadde før du gikk 
i foreldrepermisjon. Du har også 

krav på de samme eller tilnærmet 
like oppgaver, på samme organisa-
sjonsmessige nivå i virksomheten. 
Arbeidsgiveren kan imidlertid i tråd 
med styringsretten foreta endringer 
innenfor visse rammer.

I denne saken ville derfor spørs-
målet være om du har blitt degradert 
som en følge av at du var i foreldre-
permisjon eller om det samme ville ha 
skjedd hvis du hadde vært på jobb. 
For deg er det derfor lurt å sette opp 
punkter som underbygger at dette 
har sammenheng med ditt fravær. 

For at arbeidsgiveren skal vinne fram 
må hun fjerne all tvil om at fraværet 
har innvirket på sakens utfall.  

Hvis du ser at ditt fravær har på-
virket utfallet av saken, så håper jeg 
du tar kontakt for mer veiledning og 
en mulig klagesak. 

  
Med vennlig hilsen

Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og diskrimineringsombud

Fra 1. januar 2010 har Norge fått nytt likestillings- og diskrimineringsombud. Sunniva Ørstavik 
har overtatt for Beate Gangås. (Foto: LDO)

Styret i BIBSYS ble i april informert om at 
administrerende direktør Roy Gundersen øn-
sket å gå videre til andre oppgaver i BIBSYS, 
til en utrederfunksjon. Strategiprosesser 
og forhold mellom bibliotekbrukere, bibli-
otek og biblioteksystemer vil være sentrale 
arbeidsfelt for ham. 

Styret takker Roy Gundersen ”for hans 
lange og gode virke som administrerende 
direktør for BIBSYS og er glad for at han 
fortsatt vil være knyttet til BIBSYS.” Han fort-
setter som direktør inntil ny direktør tiltrer.

Nye oppgaver for BIBSYS-direktør Roy Gundersen
Styret i BIBSYS vil behandle forslag 

til utlysning av stillingen som adminis-
trerende direktør på neste styremøte. 
Styreleder Sverre Spildo (assisterende 
universitetsdirektør ved Universitetet 
i Bergen) har fullmakt fra styret til å 
drøfte rekrutteringsprosessen med 
NTNU, som håndterer det administrative 
for BIBSYS. 

Prosessen med å ansette en ny ad-
ministrerende direktør i BIBSYS vil bli 
sluttført over sommeren.  
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Karis kalender

Sjefer i sikte?
Sosiale medier er i økende grad arena 

for den offentlige samtalen – nå også 
for bibliotekfaglige diskusjoner.  I juni 
gikk det en debatt på Facebook (som 
aldri fant veien til Biblioteknorge-listen), 
om bibliotekledelse – eller rettere sagt, 
mangel på samme.

Diskusjonen sprang ut av et oppslag på 
NRK Møre og Romsdals nettside om at 
ingen kvalifiserte har søkt biblioteksjef-
stillingen i Kristiansund, til tross for flere 
utlysninger. Lenke til saken ble lagt ut 
av NBFs nyvalgte leder, Svein Arne Tin-
nesand, med kommentaren: ”Hmm?”. Så 
enkelt kan det sies!

I oppslaget fremgår det at fenomenet 
ikke bare gjelder Møre og Romsdal; det 
er et gjennomgående problem å få bi-
bliotekarer til å søke lederstillinger. Og 
det vil bli en stadig større utfordring i 
tiden som kommer: ”Mange av dagens 
biblioteksjefer ble ansatt på 70-tallet 
da bibliotekloven kom. Mange av disse 
pensjonerer seg nå[r] og skal skiftes ut.”.  
Bibliotek-Norge står altså overfor en mye 
større utfordring de nærmeste årene, enn 
hvem som sitter i det statlige førersetet. 

Dette reiser tre spørsmål: Hva er biblio-
tekledelse? Hvorfor vil ikke bibliotekarer 
lede bibliotek? Og ikke minst: Hva gjør vi 
med denne ”ledertørken”?

Folkebiblioteket: 
en kommunal ”kunnskapsbedrift”

Mange har pekt på hvordan overgangen 
fra Industrisamfunn til Kunnskapssamfunn 
skaper helt nye vilkår for og krav til bi-
bliotekene. Kunnskapssamfunnets kjerne 
er kunnskaps økonomien; der biblioteket 
tidligere var monopolist i et knapphets-
marked, er det nå én av mange konkur-
renter i et overskuddsmarked. For å si 
det enkelt.

I det nye samfunnet må vi se bi-
blioteket i et virksomhetsperspektiv. 
Å lede en virksomhet omfatter et bredt 
spekter av oppgaver, både internt og 

eksternt *), men viktigst er utadvendte 
oppgaver som tjenesteutvikling for nye 
og gamle brukergrupper, profilering og 
alliansebygging. Om biblioteket har 50 
ansatte eller består av én enslig svale 
på deltid, spiller mindre rolle; oppdra-
get er det samme, bare i forskjellig 
målestokk.

Hvordan forberedes dagens biblioteka-
rer for en slik rolle?

Ledertørke – årsak og virkning
I følge NRK Møre og Romsdal forkla-

rer rådgiver hos fylkesbiblioteket, Vidar 
Kursetgjerde, situasjonen slik: ”...det er 
blitt lite attraktivt å være biblioteksjef 
[fordi] det offentlige har satset lite 
på bibliotekene siste årene.” Og han 
fortsetter: ” Dersom kommunene vil 
gjøre bibliotekene sine mer attraktive 
med flere ansatte, blir situasjonen 
bedre.”

Jeg kjenner ikke situasjonen i Kristian-
sund, ei heller i andre kommuner som 
sliter, men jeg spør meg selv: hva er årsak 
og hva er virkning her? Og jeg undrer 
meg over den implisitte påstanden om 
at ballen (bare) ligger hos kommunen. 
Riktignok er det stor forskjell på kom-
munenes satsing, men det har mange 
forskjellige årsaker. 

Mest interessante i denne sammenhen-
gen er: kan bibliotekfeltet selv gjøre noe 
for å bedre på situasjonen?

”Lage” eller ”låne”?
Så vidt jeg kan se, finnes det to farbare 

veier: enten kan vi lage biblioteksjefene 
selv, eller vi kan låne dem utenfra. 

Det siste høres enkelt ut, men dette er 
et minelagt felt; kravet om bibliotekfaglig 
kompetanse hos biblioteksjefer er dypt 
forankret i bransjen. Men tiden er kanskje 
inne for en nytenkning rundt dette spørs-
målet; kanskje er ikke klassifikasjons-
kompetanse en forutsetning for å lede en 
kunnskapsbedrift?

 Personlig har jeg stor tro på å supplere 
med ledere utenfra. Vi har godt av nye 
impulser i dette feltet; ”krysspollinering” 
skaper som kjent nye og bedre arter, men 
på lang sikt tror jeg det første alternativet 
er det mest bærekraftige. Men hvordan 
lager man en biblioteksjef? 

Som så ofte før, peker jeg på bibliotekar-
utdanningen; her formes nye bibliotekar-
generasjoner. 

En ny utfordring 
til utdanningen

I 2005 utfordret jeg bibliotekarutdan-
ningen på bloggen OppAmaryllis: 

”...Jeg tror vi blir bedre bibliotekarer 
hvis vi får brynt oss, ikke bare på hånd-
verket, men også på bibliotekets vesen 
og innhold. [...] Skolen har gjennom 
undervisningen en unik mulighet til å gi 
oss impulser som kan skape bevisste og 
engasjerte profesjonelle som er i stand 
til å møte morgendagens utfordringer.”

For å møte morgendagens lederutfor-
dringer må utdanningen snarest få på 
plass en gjennomgående, obligatorisk 
ledelsesmodul på linje med LoB, BoS og 
Kat&Klass – ikke bare løsrevne valgfag, 
som i dag. Her kan fagets praksiselemen-
ter settes inn i en sammenheng og knyttes 
opp mot de utfordringer og muligheter 
bibliotekene står overfor. 

Med et slikt fag lager vi fremtidige 
biblioteksjefer. I tillegg tar vi et langt og 
viktig skritt på veien fra laug til vaskeekte 
profesjon.

God sommer!

*) I septemberspalten 2009, ”Når støvet 
   har lagt seg”, er disse ledelsesopp-
   gavene omtalt mer detaljert.

 Kari Frodesen
Spesialbibliotekar
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Nytt fra BIBIN Bibliotekarutdanninga 
ved Høgskolen i Oslo 

[ UTDANNING ]

Blir alle skremt av utdannelsen?
Tekst & foto: 
         Liv Gjestrum 
         Studieleder
         Høgskolen i Oslo
         Avdeling for journalistikk, 
         bibliotek- og informasjonsfag
         Bibliotek- og informasjonsstudiene

Under den illevarslende overskriften 
”Utdannelse som skremmer”,  og illus-
trert med et bilde fra en forelesning ved 
bibliotek- og informasjonsstudiene ved 
JBI, innviet Jan-Egil Holter-Wilhelmsen 
i forrige nummer av Bibliotekaren sin 
nye spalte ”Slik Jan-Egil ser det”. Som 
studieleder for denne utdanningen 
og som høyst medansvarlig for dens 
innhold, kastet jeg meg selvfølgelig 
spent og litt urolig over teksten. Hva 
er det som skremmer? Er innholdet 
irrelevant? Er undervisningsoppleg-
gene utdaterte? Anser han lærerne 
som inkompetente? Er kravene for 
høye? For lave?

Jeg gikk altså til teksten med for-
ventninger om krass kritikk av JBIs 
utdanning i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap, og det finner jeg, 
også. Holter- Wilhelmsen harselerer 
over meningsløse boktitler som skal 
klassifiseres, vektlegger at han aldri 
ville holdt ut studiene hvis ikke det 
var for praksisperiodene og mener at 
mulighetene til å velge bort fag og teori 
som ikke interesserer eller som man 
ikke behersker, bør bli flere. 

Hovedkritikken
Jeg oppfatter imidlertid at hovedkri-

tikken går utover studiet slik det er lagt 
opp ved JBI. Holter-Wilhelmsen mener 
at for å kvalifisere seg til bibliotekar, 
er det viktig med praksisnære og ikke 
teoretiske studier. På den måten kan 
bibliotekene rekruttere og holde på 

kreative personer som skygger banen 
slik studiet er lagt opp i dag. 

Holter-Wilhelmsens visjon er at man 
kan bli bibliotekar gjennom en mentor-
ordning i bibliotekene med vekt på ”le-
arning by doing”. Om dette skal være 
en alternativ måte å utdanne seg til bi-
bliotekar på, eller om den skal erstatte 
universitets- og høgskolestudier innen 
bibliotek- og informasjonsvitenskap – 
på dette punktet er det litt uklart for 
meg hva Holter-Wilhelmsen mener. 

Fagbrev er ikke 
noe nytt

Holter-Wilhelmsen ser for 
seg en ordning der fagbrev 
(som er betegnelsen på et 
svennebrev i andre fag enn 
yrkesfag) kvalifiserer til å 
arbeide som fagutdannet bi-
bliotekar. Fagbrev er ikke noe 
nytt i biblioteksammenheng, 
og jeg tror sågår det er eller 
har vært en realitet. I alle fall 
var både Fagforbundet og 
Utdanningsutvalget i Norsk 
Bibliotekforening svært en-
gasjert i denne saken for en 
tiårs tid tilbake, og la ned 
mye arbeid for å få ordningen 
etablert. 

Men hvis ordningen med 
fagbrev kom i gang, ble den 
aldri noen suksess målt i 
antall. Fagbrevet var dessu-
ten aldri ment å kvalifisere 
til fagutdannet bibliotekar, 
men for mer ”merkantile” og 
avgrensede arbeidsoppgaver 
i bibliotek. Og man hadde et 
ønske om at fagbrevet skulle 
kvalifisere for opptak til bi-
bliotekstudier på linje med 

generell studiekompetanse. 

Studiet har løsrevet 
seg fra praksisfeltet

Det er legitimt å hevde at en biblio-
tekarutdanning bør være en utdanning 
der studentene lærer de praktiske 
håndgrepene som trengs for å fungere 
godt som barnebibliotekar i Horten, 
som skolebibliotekar i Molde eller som 
høgskolebibliotekar på Gjøvik. Det 
ligner på utdanningen slik den var i 
”tidenes morgen” (etablert i 1940). 
Utdanningen kunne da ses på som en 
etatsutdanning som uteksaminerte 
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Jeg har en tilståelse å komme med: 
Jeg droppet nesten ut av bibliotekstudiet 
etter et halvt år. Med fare for å fornærme 
noen vil jeg si at studiet nesten ødela 
mitt ønske om å bli bibliotekar. Mitt 
første møte med katalogiseringsreglene 
og Dewey frembrakte kaldsvette og de 
første grå hårene. Jeg vil presisere at 
dette ikke er en klage på mine lærere 
og forelesere på JBI, de er alle meget 
flinke til det de gjør. Problemet var at 
jeg ikke klarte å ta det de ville lære meg. 
Katalogiseringsreglene banket på og fant 
ingen hjemme (jeg lå godt gjemt under 
senga, mentalt sett, når de ble nevnt). 
Det var praksisperioden som reddet 
min karriere innenfor bibliotekbransjen. 

Utdannelse som skremmer
Her fikk jeg prøve meg i praksis, og jeg 
fikk se hvor langt unna studiet kunne 
være fra den praktiske hverdagen på et 
folkebibliotek. 

Vi har behov for katalogisering og 
indeksering, de gjør deler av vår jobb 
mulig. Men, og her kommer et stort 
men, dette ligger ikke for alle! Og det er 
heller ikke lenger behov for at alle skal 
drive med det! Jeg lurer på hvor mange 
potensielt fantastiske bibliotekarer som 
ikke har fullført bibliotekarstudiet fordi de 
ikke klarte å forstå hvordan ”Pannekake-
oppskrifter fra nordre langtvekkistan” , 
eller noe i den duren, skulle klassifiseres. 
Alle de intelligente og kreative mennes-
kene vi har mistet fordi de har trodd at 
jobben i et bibliotek er enormt tørr og 
kjedelig. Biblioteket er ikke lenger det 
som det en gang var. Det er så mye mer! 
Vi har faktisk plass til så utrolig mange 
flere hos oss! 

Jeg var akkurat på en konferanse om 
ungdom som har droppet ut av skole og 
arbeid, og hvordan de kan finne tilbake 
til arbeidslivet. En av de ungdommene 
jeg snakket med ytret et ønske om 
muligheten for en mentor-ordning eller 
lærling-ordning i flere yrker. Og tanken 
slo meg med en gang at dette ville pas-
set som hånd i hanske for oss som ikke 
klarer eller makter teoridelen av vårt 
studium.  Jeg er ganske sikker på at hvis 
det hadde vært mulig å ta studiet på et 
bibliotek, med en mentor som hjelper 
deg, så hadde flere bestått. Learning by 
doing er faktisk meget effektivt! Biblio-

[ UTDANNING ]

Vår spaltist Jan-Egil Holter-Wilhelmsen 
er utdannet bibliotekar fra 2008 og  
jobber nå som avdelingsleder på 
barneavdelingen ved Horten bibliotek.Sl
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teket inneholder nå mye mer enn bøker, 
og vi må gå nye veier for å trekke flere 
inn til oss. Veier den tradisjonelle utdan-
ningen kanskje ikke klarer å vise oss. Jeg 
tror virkelig at vi ville få et bedre bibliotek 
hvis vi gjorde det mulig for flere å komme 
inn i vårt yrke. Jeg kjenner flere veldig 
kreative mennesker som ville vært et 
stort pluss til alle bibliotek. Problemet er 
at selv om de kanskje vil jobbe i et bibli-
otek, så vil de aldri fullføre utdannelsen. 
Kanskje en lærling-ordning ville ordnet 
det? Selv ville jeg grepet den muligheten 
med begge hendene da jeg startet min 
utdannelse. Jeg tror til og med at jeg 
ville lært meg katalogisering hvis jeg 
hadde hatt bøkene i hendene og kunne 
sett resultatet i praksis. Sammen med en 
erfaren bibliotekar selvfølgelig.

Jeg vet ikke om det i det hele tatt ville 
vært mulig å få til noe slikt nå, men jeg 
er veldig sikker på at det ville vært bra 
for bibliotekene og ikke minst for de som 
benytter seg av bibliotekene.

Så til alle bibliotek som tar i mot prak-
tikanter, vis dem hvor gøy det faktisk er 
å jobbe som bibliotekar! Vi har en enormt 
variert jobb og vi har plass til de som 
liker seg bedre blant publikum enn ved 
katalogiseringspulten! 
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Jan-Egil Holter-Wilhelmsens kritiske synspunkter på biblio-
tekarutdanninga sto i forrige nummer av Bibliotekaren.  
(Se: bibforb.no/no/Bibliotekaren/Arkiv/2010)
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kandidater som var fullt operative i 
bibliotek fra dag én. Den gang var det 
tette bånd mellom Bibliotekskolen og 
praksisfeltet, forholdet var nesten 
symbiotisk. Men fra slutten av 60-tal-
let har studiet løsrevet seg fra prak-
sisfeltet og orientert seg sterkere mot 
bibliotek- og informasjonsvitenskap 
som fagfelt. En nyutdannet biblio-
tekar har gjerne 35-40 yrkesaktive 
år foran seg, og en utdanning som 
bare gir dem dagens håndgrep, går 
lett ut på dato. Målet med studiet er 
ikke lenger å utdanne ”gryteferdige” 
bibliotekarer. Målet er å utdanne 
kandidater som kvalifiserer til arbeid 
i et bredt spekter av virksomheter 
der dokumenthåndtering og infor-
masjons- og kulturformidling inngår, 
og da er teoretisk kunnskap det 
sentrale.  Men vi har valgt å beholde 
praksisperiodene fordi vi regner oss 
som et profesjonsstudium, og synes 
det er viktig at studentene får forstå-
else for at fagene skal anvendes i en 
praktisk kontekst. 

Ikke bare eksisterende 
yrkespraksis

Det utdanningsløpet Holter-Wil-
helmsen skisserer, vil ikke fylle 
de kravene som i dag stilles et 
akademisk studium. For studier på 
universitets- og høgskolenivå leg-
ges det vekt på at studentene kjen-
ner teorien på sine fagfelt, og det 
er krav om at undervisningen skal 
være forsknings- og problembasert. 
Studienes eksistensberettigelse lig-
ger altså ikke bare i å videreformidle 
eksisterende yrkespraksis, den skal 
også sette studentene i stand til å 
betrakte praksisfeltet utenfra.  Stu-
dentene skal trenes opp til å være 
analytiske og kritiske, for så å kunne 
videreutvikle eksisterende praksis og 
bidra til å skape vitale og konkurran-
sedyktige bibliotek (og beslektede 
virksomheter).

Hvis en går til utlandet, vil en se at 
studiene i bibliotek- og informasjons-
vitenskap er svært ulike. Ved noen 
universiteter inneholder studiet kun 
emner innenfor informasjonsviten-
skap, og profesjonsaspektet er tonet 
ned eller det er ikke-eksisterende 
(ordet ”bibliotek” inngår ikke i titte-
len på studiet i det hele tatt). Noen 
steder tar en først en bachelor- eller 

mastergrad i informasjonsvitenskap, og 
skal en sertifiseres som bibliotekar, må 
en bygge på med praksis/praksispro-
sjekt av et eller et halvt års varighet. 
Undervisning i litteratur, kulturfag og 
samfunnsfag er fraværende ved mange 
bibliotekarutdanninger.

Mange faktorer
Det er altså mange faktorer å ta stilling 

til når vi skal utvikle vår fagportefølje. Vi 
legger vekt på å inkludere det som skjer 
av forskning og utviklingsarbeid på vårt 
fagfelt både nasjonalt og internasjonalt. 
Tilbakemeldinger fra profesjonsfeltet og 
studenter er også meget viktige. Økono-
miske, administrative og organisatoriske 
rammer er også faktorer vi må forholde 
oss til. Likeledes kompetansen i vårt 
fagpersonale.

Indirekte berører Holter-Wilhelmsen 
et annet spørsmål enn hva som bør 
være utdanningens innhold, og som 
jeg mener er viktig å diskutere. Det er 
spørsmålet om hvilken bakgrunn som 
kreves for ansettelse i bibliotek. Må 
alle ha en bachelorgrad i bibliotek- og 
informasjonsvitenskap eller tilsvarende, 
eller vil bibliotekene være tjent med at 
personer med annen utdannings- og 

yrkesbakgrunn slipper til?  Disse to 
spørsmålene synes jeg ofte sauses 
sammen, og hindrer at debatter om 
bibliotekarkompetanse blir nyanserte 
og fruktbare. Det er ikke et likhetstegn 
mellom det å mene at visse fag er 
obligatoriske i et bibliotekarstudium, 
og det å hevde at kun utdanning i bi-
bliotek- og informasjonsfag kvalifiserer 
for arbeid i bibliotek.

Oppdatert og relevant
Jeg tror ikke alle bibliotekarer deler 

Holter-Wilhelmsens synspunkt om at 
studiet i bibliotek- og informasjons-
vitenskap er for teoretisk. Mange 
har gått i bresjen for at studiet skulle 
akademiseres. At det i dag tilbys både 
bachelor- , master- og ph.d-utdanning 
på vårt fagfelt , tror jeg har betydd 
mye for kompetansehevingen både 
for den enkelte bibliotekar og for hele 
bibliotekfeltet. Men jeg tror Holter-
Wilhelmsen og jeg er enige om at 
det hele tiden trengs revisjoner for å 
gjøre utdanningen mer oppdatert og 
relevant, og hvilke endringer som står 
på tapetet både på kort og lang sikt, 
vil jeg komme tilbake til i nye numre 
av Bibliotekaren. 

I forrige nummer skrev Jan-Egil Holter-Wilhelmsen kritisk om bibliotekarutdanninga, om at han nesten 
hoppet av studiet etter et halvt år. Han tok til orde for å kunne ta utdanninga på et bibliotek, med hjelp 
av en mentor. Studieleder Liv Gjestrum ved bibliotekarutdanninga i Oslo mener dette er avlegs. Studiet 
løsrev seg fra praksisfeltet for mange tiår siden, påpeker hun. (Illustrasjonsfoto: Zimone/CC)

[ UTDANNING ]
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”Sommer kommer, sommer kommer, sol 
og sommer!” En liten snutt av en sommer-
regle fra barndommen snurrer rundt i hodet 
mitt mens jeg sitter på kontoret og svetter 
over papirarbeid. På den andre siden av 
vinduet skinner solen, og det lille ”torget” 
på utenfor biblioteket er smekkfullt av men-
nesker som nyter det pene været.  På slike 
dager tar jeg meg i å stirre ekstra godt på 
kalenderen og telle dagene som er igjen til 
ferien min, når jeg også kan sitte ute i solen 
midt på dagen og nyte det pene været. Jeg 
har en sterk følelse av at jeg er langt i fra 
alene om dette.

Sommeren er tiden for ferieturer og i de 

Sommer kommer
tusen hjem planlegges det alt fra teltturer 
og bilferier til sydenturer. I mitt hus er det 
ikke noe annerledes, den høyst etterleng-
tede, lange sydenturen planlegges for fullt. 
Jeg har dog forstått at min liste over ting å 
huske på til en slik tur er en smule annerle-
des fra de fleste andre jeg kjenner. På top-
pen av listen min står nemlig: ”Husk å finne 
nok lesestoff!”. Greit nok, det står med store 
bokstaver og med et par ekstra utropstegn, 
sånn for sikkerhets skyld. Og det er langt i 
fra så enkelt som man kan tro! 

Først må jeg finne ut hva vektgrensen 
flyselskapet vi reiser med har, så må jeg 
finne ut hva jeg skal ha med meg av klær 
og utstyr. Når jeg har funnet ut den omtrent-
lige vekten av det nødvendige, så kan jeg 
begynne å tenke på hvor mange bøker jeg 
skal ha med. Skal vi se, turen går til sydlige 
strøk, altså er det snakk om sol og bading. 
Soling er jo egentlig veldig kjedelig, og når 
man først legger seg ned så kan det jo godt 
være at man blir liggende en god stund. Det 
kan bety flere timer med lesing, hver dag, 
noe som igjen betyr at jeg nok bør ha med 
en bok pr. dag.  Sånn, da var antallet funnet 
ut, nå kan jeg sette i gang med hvilke bøker 
jeg vil ha med meg. 

En ferietur skal jo brukes til å slappe 
av, så da tror jeg at jeg går for bøker med 
god underholdningsverdi. Da var lista kut-
tet med litt i hvert fall. Fantasy-, krim- og 
spenningsbøker er slagere på slike turer, 
så utvalget kryper bittelitt mer. Skal jeg ha 
med noen jeg har lest før og elsker, eller 

[ SOMMERLEKTYRE ]

Vår spaltist Jan-Egil Holter-Wilhelmsen 
er utdannet bibliotekar fra 2008 og  
jobber nå som avdelingsleder på 
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skal jeg satse på bøker jeg ikke har lest? 
Hvis jeg tar med bøker jeg har lest før og 
elsker så vet jeg i hvert fall at jeg kommer 
til å lese dem, men det er jo mye morsom-
mere med noe nytt. Med uleste bøker får 
jeg jo nye opplevelser, men det kan jo også 
være at de er veldig kjedelige og kun har 
tatt opp plass i kofferten. Valgets kval er 
stort i slike situasjoner, men etter å ha tenkt 
nøye etter blir det nok flest nykommere med 
denne gangen. Dette kutter i hvert fall ned 
utvalget en del, selv om jeg nok bør ta med 
et par bøker ekstra i tilfelle noen av dem 
viser seg å være dårlige. 

Etter lang tid har jeg endelig funnet hvilke 
bøker jeg ønsker å ha med i kofferten. Det 
kan være jeg må fjerne litt klær for å få 
plass til alle, men det kommer vel til å være 
så varmt at jeg nesten ikke trenger klær der 
nede! Lurer på om jeg kanskje skal span-
dere på meg et lesebrett til neste ferietur, 
da kanskje jeg kan ha plass til å handle litt 
når jeg er i utlandet også.

Nå er det nok ikke alle som er like ille, 
men jeg blir ikke overrasket om jeg finner 
ut at flere i denne bransjen har lignende 
kvaler når ferieturene skal planlegges. Ha 
en fantastisk fin og avslappet sommer! 
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Centerpoint AS er et konsulent- og rekrutteringsselskap, og opererer innen olje/gass/energi- 
og vei/jernbanesektoren. Et viktig fokusområde for Centerpoint er Document Management/
Document Control og arkivfaglig bistand, hvor vi leier ut konsulenter på lange oppdrag til de 
største selskapene i Norge.

w w w . c e n t e r p o i n t . n o

Vi søker bibliotekarer til næringslivet!
Centerpoint søker kontinuerlig etter personer med bibliotekarutdannelse (Bachelor eller Master) som ønsker å 
jobbe med dokumentsystemer i for eksempel olje- og energibransjen.

Ta kontakt med en av de hyggelige rådgiverne hos Centerpoint og hør om hvilke muligheter vi har for deg!

Trond Gabrielsen
trond@centerpoint.no
+47 22 47 94 11

Peder Wandem
peder@centerpoint.no
+47 22 47 94 17

Gjenfinning

Sporbarhet
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Medlemskort og betalingskort i ett
– uten at det koster noe ekstra! 

*Betingelser pr. januar 2010. Nominell kredittrente 10,5% årlig. 
Effektiv rente; kr 10 000 - 14,37%, kr 25 000 - 12,35%, kr 50 000 - 11,68%

For mer informasjon og oppdaterte 
betingelser, se www.ysmedlemskort.no 
Kundeservice tlf. 815 00 073

• 2,0%* sparerente fra første krone
• Kredittreserve på inntil 75 000*
• Kan brukes over alt
• Gebyrfrie varekjøp
• Gebyrfri nettbank
• Ingen årsavgift

Bibliotekarforbundets forbundsstyre har satt av inntil  
kr 54.000 til stipend for medlemmer av BF i 2010.  
Stipendet skal bidra til faglig utvikling for BFs medlemmer.

Søknaden kan gjelde etter- og videreutdanning, kurs,  
aktiv deltakelse på arrangement, arbeid med større  
artikler for Bibliotekaren, studieturer, studieopphold,  
hospitering, prosjekt, m.m.

Alle som er medlem av BF kan søke stipend. Medlemmer i  
statssektoren oppfordres spesielt til å søke. Stipendmidler  
tildeles fortløpende etter vurdering. Søknader skal inneholde  
oversikt over alle kostnader, egenandeler og andre bidrag. 

Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en kort- 
fattet rapport om hva som er gjort og hvordan midlene er  
brukt. Skriving av artikkel til Bibliotekaren er en del av  
gjenytelsen for tildelt stipend.

Søknad sendes til bf@bibforb.no.

Stipend for 
BF-medlemmer

Nytt navn for
den danske 
biblioteksskolen 

Etter en lang prosess har Dan-
marks Biblioteksskole nå fått sitt 
nye navn. Det blir heretter hetende 
Det Informationsvidenskabelige 
Akademi, et navn bestemt av Kul-
turministeriet i Danmark. Navnet 
ble før godkjenningen sendt til vur-
dering i fokusgrupper, blant annet 
hos elever i videregående skoler. 
Der skal det nye navnet være godt 
mottatt, i følge Bibliotekspressen, 
tidsskriftet til det danske Bibliote-
karforbundet . Og nettopp danske 
BF stemte i fjor over sin egen 
hovedbestyrelses forslag om å 
endre forbundets navn til Viden & 
Kultur [Bibliotekarforbundet]. Det 
ble ikke vedtatt. Men nå har altså 
utdanningen tatt steget. 

[ ORGANISASJON ]
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[ INNTRYKK ]

Månedens bilde

Yrkesstolthet
(Foto: Jazzmodeus / Tattovering:  Ron Hendon / 2008)

Denne anonyme amerikanske bibliotekaren 
har fått tattovert inn sin yrkesstolthet 

hos Ron Hendon i Midnight Iguana Tattooing 
i Athens i delstaten Georgia. 

Etter fire måneder kunne han melde et behov 
for å oppsøke tattovøren igjen.

Han ville gjerne gjøre brilleglassene tykkere,
så poenget ble tydeligere... 
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BF-sekretariatet svarer

Egenmelding i sykefraværsperiode
SPØRSMÅL:

Jeg går i gradert sykemelding og 
har gjort det i 1 måned. Nå har jeg 
fått en annen sykdom og kunne 
derfor ikke møte på jobb til en av 
de avtalte vaktene mine.  Arbeids-
giver sier at jeg ikke kan levere 
egenmelding for dette fraværet, 
fordi jeg ikke har rett til å levere 
egenmelding når jeg går i gradert 
sykemelding. Dette synes jeg høres 
rart ut. Kan dette stemme?

SVAR:
Ja, det stemmer. En arbeidstaker 

som allerede er delvis sykemeldt 
med legeerklæring, og har vært 
dette i mer enn 16 dager (arbeids-
giverperioden) har ikke adgang til 
å benytte egenmelding i sykefra-
værsperioden. Vedkommende må 
da kontakte lege for få dokumentert 
det økte sykefraværet.

Forholdet er ikke direkte regulert 
i folketrygdloven, men er forutsatt 
i reglene om egenmelding og 
sykemelding, og kravene til doku-
mentasjon for å ha rett til lønn ved 
sykefravær.

Ved sykefravær betaler arbeidsgi-

ver sykepenger de første 16 kalen-
derdagene (arbeidsgiverperioden). 
Loven skiller ikke mellom om 
arbeidstakeren er helt eller delvis 
sykemeldt ved beregning av ar-
beidsgiverperioden. Dersom en ar-
beidstaker har nytt sykefravær etter 
mindre enn 16 kalenderdager siden 
forrige sykefravær, inntrer ikke en 
ny arbeidsgiverperiode. Tidligere 
fraværsdager med egenmelding vil 
da også regnes med. Dette gjelder 
også ved beregning av rett til å 
bruke egenmelding. For å få rett til 
sykepenger fra folketrygden etter 
utløpet av arbeidsgiverperioden, 
må arbeidsuførheten dokumenteres 
med legeerklæring. 

Retten til bruk av egenmelding 
gjelder kun fravær i arbeidsgi-
verperioden. I og med at det ved 
beregningen av arbeidsgiverperio-
den ikke skilles mellom helt eller 
delvis sykefravær, vil arbeidsgi-
verperioden løpe uavhengig av 
sykmeldingsgraden. Ved utløpet av 
arbeidsgiverperioden vil arbeids-
giver ikke være ansvarlig for sy-
kepenger, uavhengig av fraværets 
omfang, og egenmeldingsretten vil 
da være bortfalt. Kravet om syke-
penger må da rettes til folketryg-
den, og dokumentasjon av fraværet 
må skje i henhold til reglene for rett 
til sykepenger fra folketrygden.  

Det er altså slik at en arbeids-
taker som er delvis sykemeldt 
utover arbeidsgiverperioden  (16 
dager) – og som får redusert sin 
arbeidsevne ytterligere på grunn 
av samme eller annen sykdom – 
må dokumentere sitt økte fravær 
ved legeerklæring for å ha rett til 
sykepenger.

Med vennlig hilsen
Monica Deildok

Forbundsleder i BF

Gi en gave på kontonr. 1503.07.66056  eller ring 820 43 743 og gi 100 kroner
Du kan også gi ditt bidrag på www.krafttakmotkreft.no
Vi trenger din støtte – ta godt i mot våre bøssebærere!

Mona kjemper for livet 
–  og for noen du er glad i

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige bøsseaksjon, 
og i år går pengene til utprøvende behandling.
Dette er behandling med nye preparater og metoder for kreftpasienter. 
Mer penger til utprøvende behandling vil gi flere kreftpasienter en ny 
sjanse og gjøre at nye kreftmedisiner og behandlingsmetoder raskere 
kan tas i bruk som standardbehandling.

Utprøvende behandling betyr en ny sjanse for den enkelte  
– og bedre kreftbehandling for oss alle.
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Kulturdepartementet har 
sendt ut forslag til endring 
av paragraf 13 i lov om 
folkebibliotek på høring. 
Endringsforslaget er en 
oppfølging av vedtaket 
tidligere i år, om å ned-
legge ABM-utvikling og 
overlate de statlige biblio-
tekoppgavene til Nasjonal-
biblioteket. 

Tekst:  Erling Bergan
         

Realitetene i saken er for lengst 
avgjort. Det som sendes ut på høring 
nå, er kun den juridiske konsekvensen 
av det hele. For i dagens lov om fol-
kebibliotek lyder ”§ 13. ABM-utvikling 
- Statens senter for arkiv, bibliotek og 
museum” slik: 

”Statens oppgaver etter denne loven 
ivaretas av ABM-utvikling på vegne av 
departementet.”

Når statens oppgaver nå i hovedsak 
er overført til Nasjonalbiblioteket, som 
ligger under Kulturdepartementet, og 
litt til Kunnskapsdepartementet, så er 
det altså nødvendig å la loven reflektere 
dette.

Ikke navngitt
Departementets forslag er å ikke 

navngi hvem som har det statlige an-
svaret for bibliotekpolitikken, men å la 
loven vise til at departementet bestem-
mer dette. Derfor innebærer det nye 
forslaget at paragraf 13 simpelthen 
skal hete ”Statlige bibliotekoppgaver” 
og lyde slik: 

”Departementet, eller den depar-
tementet bestemmer, ivaretar statlige 
bibliotekoppgaver etter denne lov.”

Bibliotekarforbundets styre behand-

Formell endring av biblioteklova
let denne saken i sitt møte 14. juni og 
bestemte å sende følgende høringssvar 
til Kulturdepartementet: ”Bibliotekar-
forbundet viser til mottatt høringsnotat 
med forslag til endring av Lov om fol-
kebibliotek. Vi har ingen merknader til 
den foreslåtte endringen i paragraf 13 
i loven.”

Fortsatt vektlege 
abm-perspektivet?

I høringsbrevet fra departementet 
skrives det imidlertid ting som man 
kan merke seg som en smule under-
lig, men som ikke angår det konkrete 
forslaget til lovendring. En ting er 
høringsbrevet vektlegging av fortsatt 
abm-samarbeid. Etter å ha nedlagt 
ABM-utvikling og spredt oppgavene 
til Nasjonalbiblioteket og Kulturrådet, 
virker følgende uttalelse fra departe-
mentet som merkelig: 

”Det er de siste ti årene iverksatt 
en rekke strukturelle grep i fylker og 
kommuner for å samordne og se felles 
behov og utfordringer for hele arkiv-, 
bibliotek- og museumsfeltet i sam-
menheng. Departementet mener at det 
også i framtida vil være nødvendig å 
se sektorene i sammenheng. Depar-
tementet legger imidlertid til grunn 
at målet om økt samarbeid i abm-
sektoren må være en grunnleggende 
forutsetning for alle institusjonenes 

arbeid og må håndteres i et nærmere 
samarbeid mellom de samlingsfor-
valtende institusjonene. I framtida 
skal derfor abm-perspektivet tydelig-
gjøres i både Nasjonalbibliotekets, 
Arkivverkets og museumssektorens 
målsetninger.”

Oppfølging av 
bibliotekmeldinga

Dette kan imidlertid tolkes som hon-
nørord for å sukre nedleggingspillen. Noe 
mer bekymringsfullt er det med følgende 
setninger i høringsbrevet: 

”Det vil være Nasjonalbiblioteket som 
vil få ansvaret med å følge opp bror-
parten av tiltakene i bibliotekmeldingen. 
Viktige oppgaver vil være utviklingen av 
et felles biblioteksøk og en tjeneste med 
brukerinitiert fjernlån.”

Dette er for så vidt korrekt. Men det 
bekymringsfulle ligger i at biblioteksøk 
og fjernlån blir trukket fram som de 
eneste og viktigste oppgavene å nevne. 
Vi får virkelig håpe at dette ikke er uttrykk 
for hvilke visjoner i bibliotekmeldinga 
Huitfeldt synes det er verdt å gå videre 
med. For da kan det bli spinkelt. Og vi 
får virkelig håpe at nasjonalbibliotekar 
Vigdis Moe Skarstein tar hele bredden 
i bibliotekmeldinga på alvor, ikke bare 
disse to punktene. 

Kulturminister Anniken Huitfeldt har naturlig nok 
foreslått endring i biblioteklova, for å tilpasse 
jussen til vedtaket om nedlegging av ABM-
utvikling. (Foto: Wenche Nybo)

[ BIBLIOTEKPOLITIKK ]
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Trenger du en ny medarbeider? 
Er du på bibliotekarjakt? 

Bruk Bibliotekaren til å komme i 
kontakt med aktuelle søkere! 

Vi utkommer hyppig, 
du treffer bibliotekarer og 
bibliotekarstudenter 
i hele landet 
på en effektiv måte.

Og vi er rimelige: 
En åttendedels side er gratis! 
Kvart side koster 600. 
En halv side kr 1400. 
En hel side kr 2600. 
Alle priser pluss mva. 

Ta kontakt:
Redaktør Erling Bergan
91 31 80 01
erling.bergan@bibforb.no
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FYLKESBIBLIOTEKSJEF – VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 

Det er ledig 100% fast stilling som fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder fylkeskommune, 
Regionalavdelingen. 

Fullstendig utlysingstekst av stillingen på www.finn.no, finnkode: 16174631. 

Kontaktperson for stillingen: Seksjonsleder Rune Holbek tlf. 38 07 45 66, eller fungerende 
fylkesbiblioteksjef Kari Skibenes tlf. 38 07 47 38.

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

Postadresse :  2975 Vang i Valdres 
Foretaks nr.  :  961 382 246

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

www.vang.no
post@vang.kommune.no

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

Det er ledig 100% fast stilling som biblioteksjef i Vang i Valdres.  
Biblioteket held til i nye lokaler i Vang sentrum med barne- og ungdomsavdeling,  
vaksenavdeling, fagavdeling og galleri. 

I tillegg til drift av biblioteket så ønskjer me at biblioteksjefen skal: 
• saman med skulane og barnehagane legge til rette for gode litteraturopplevingar  

og stimulere leselysten til barn og ungdom 
• organisere  arbeidet med Den kulturelle skulesekken i Vang kommune  
• organisere/legge til rette for gode kunst- og kulturopplevingar i m.a. biblioteket sitt galleri 

Vi søkjer etter ein medarbeidar som: 
• har godkjent bibliotekarutdanning 
• er positiv, serviceinnstilt og lett å samarbeide med 
• er løysings- og utviklingsorientert 
• har interesse for kulturarbeid 

Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig løn i naturskjønne Vang! 

Biblioteka i Valdres samarbeider etter ”Regional bibliotekplan for Valdres”. Sjå: 
http://www.oppland.no/Documents/fylkesbiblioteket/Bibliotekplan%20Valdres.pdf 

Du kan lese meir om Vang kommune og biblioteket på nettsidene våre:  
http://www.vang.kommune.no/artikkel.aspx?AId=1&MId1=599 

Meir informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte skule- og kultursjef  
Jon Eggen, tlf. 61 36 85 42 og/eller  biblioteksjef  Renate Remme Øverseth, 61 36 85 66. 

I Vang kommune er det også ledig stilling for førskulelærar, sjukepleiar og vernepleiar,  
kontakt oss for meir informasjon. 

Søknad merka med ”arkivsak nr 08/729” kan du sende elektronisk via våre internettsider: 
www.vang.kommune.no eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannen, 2975 Vang i Valdres  
innan 01.03.09.

Stillingsannonser i Bibliotekaren
Trenger du en ny medarbeider? Er du på bibliotekarjakt? 
Bruk Bibliotekaren til å komme i kontakt med aktuelle søkere! 
Vi utkommer hyppig, du treffer bibliotekarer og bibliotekar-
studenter i hele landet på en effektiv måte. og vi er rimelige: 
En åttendedels side er gratis! Kvart side koster 600. En halv 
side kr 1400. En hel side kr 2600. Alle priser pluss mva. 
Ta kontakt med redaktør Erling Bergan: 91 31 80 01, eller 
erling.bergan@bibforb.no. 
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Biblioteksjef
Ved Kvinnherad bibliotek er det ledig 100% vikariat 
som biblioteksjef 01.02.2009-31.01.2010. Mogleg for 
fast tilsetjing.

Nærmare opplysningar ved biblioteksjefen telefon 
53482777/91667060 eller kultursjefen telefon 
53483195/91531487.

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

Kvinnherad kommune har 13.100 
innbyggjarar . Kommunen ligg i Sunn-
hordland, mellom Bergen, Haugesund 
og Odda. Rosendal er administrativt 
senter. Husnes er største tettstaden 
og har vidaregåande skule og han-
delssenter. Kvinnherad har eit mang-
faldig kulturliv. Sjø, fjell og bre gjev 
naturtilhøve for friluftsliv heile året.
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 20 000 
i 2008 til stipend for 
studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.  

Stipendet skal brukes til 
deltakelse på konferanser 
og seminar innen bibliotekbransjen. 

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

Har du spørsmål, 
ring BFs sekretariat 48 02 09 00. 

BF-stipend til 
studentmedlemmer
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Fylkesbiblioteksjef
Det er ledig stilling som fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune.  

For informasjon, sjå vår heimeside; www.sfj.no eller ta kontakt med konstituert fylkesbibliotek-
sjef Anja Angelskår Mjelde, tlf 57 27 18 87 / 99 25 73 56 eller fylkesdirektør Ingebjørg 
Erikstad tlf 57 82 50 03 / 41 53 09 41. 

Søknadsfrist 15. september. 

Ledig vikariat 
ved Nesodden bibliotek
Nesodden kommune, med sine ca 17.000 innbyggere, er en attraktiv bo-kommune som 
ligger med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bundefjorden. Attraktiv, fordi den er 
vakker og landlig, med god og rask kommunikasjon til og fra Aker brygge i Oslo og Lysaker 
i Bærum. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender, rikt kulturliv og 
et godt skole- og barnehagetilbud. I Nesodden kommune skal det være godt å bo i alle 
livets faser.

Det er ca 1200 ansatte i Nesodden kommune. Som ansatt nyter du godt av våre gode låne-, 
pensjons- og forsikringsordninger, bedriftsidrettslaget vårt og personalhytta på fjellet. Vi 
leverer avanserte tjenester, med krav til høy kvalitet i alle ledd. Derfor trenger vi deg med 
god kompetanse og ønske om videre utvikling. Vår visjon er mangfold og muligheter.

Fra 1. september 2008 er det ledig ett 1- årig vikariat i 50% stilling som bibliotekar ved 
Nesodden bibliotek. Biblioteket har 6 ansatte fordelt på 5,5 årsverk, og er i dag lokalisert 
på Skolefall. Det er imidlertid vedtatt at biblioteket i løpet av de nærmeste årene skal flytte 
til nye lokaler i det planlagte kommunesenteret på Tangenåsen. Nesodden bibliotek er inne 
i en svært positiv utvikling, med stor økning i besøk og utlån. Vi ønsker å utvikle en frem-
tidsrettet biblioteksdrift, og søker etter en kreativ og engasjert deltager i vårt team. 
 
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kom-
pensere for utdanningskravet. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til biblioteksjef Ib Aarmo på 
tlf 66916052 / 95150883 eller e-post: ib.aarmo@nesodden.kommune.no

Søknad med CV og bekreftede kopier sendes Nesodden bibliotek, Kapellveien2,  
1450 Nesoddtangen innen 3. september 2008. For elektronisk søknad, gå inn på  
www.nesodden.kommune.no

Stillingsannonser i Bibliotekaren

 Bibliotekaren 9/2008 | 29  

BIBLIOTEKSJEF  TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK

Vil du være leder for Trondheims største kulturhus? 

Vi søker etter en resultatorientert person med bibliotekarutdanning eller annen høyere  
utdanning innen kulturrelaterte fagområder. Erfaring fra bibliotek eller annen  
kulturinstitusjon er nødvendig. 

Nærmere informasjon om Trondheim folkebibliotek og stillingen finnes på 
www.trondheim.kommune.no/stillingledig    www.trondheim.kommune.no/folkebiblioteket

Søknadsfrist  19. september 2008

Kontaktpersoner: Kommunaldirektør Gerhard Dalen, tlf. 0047 91 11 24 66, eller rådgiver  
Tone Christensen, tlf. 0047 95 26 35 19. 

Senior + jobb =

 
For arbeidsgivere som vil vite mer om hvordan 
seniorpolitikk kan være nyttig for virksomheten.

For arbeidstakere som vil vite mer om hvilke 
muligheter de har som seniorer.

For tillitsvalgte som vil vite mer om hvordan 
seniorpolitikk kan bidra til bedre arbeidsmiljø 
og mer motiverte kolleger.

www.vinnvinn.org

107 x 55,5

80 x 42

60 x 31

45 x 23

33,75 x 17,5

25 x 13

19 x 10

Myndighetene, partene i arbeidslivet og Senter for seniorpolitikk står bak vinnvinn-kampanjen:
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 20 000 
i 2008 til stipend for 
studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.  

Stipendet skal brukes til 
deltakelse på konferanser 
og seminar innen bibliotekbransjen. 

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

Det totale sykefraværet var i 2. kvartal på 
6,8 prosent, en økning på 4,6 prosent sam-
menlignet med 2. kvartal i fjor. Sykefravæ-
ret øker mest blant kvinner. Økningen er på 
6,0 prosent mot 3,5 prosent for menn.

- Økningen i sykefraværet må sees i sammenheng med at vi 
i 2007 hadde en rekordstor vekst i sysselsettingen og at ar-
beidsledigheten nå er meget lav. Stadig flere mennesker deltar i 
arbeidslivet og mangelen på arbeidskraft er fortsatt stor. Dette er 
faktorer som vanligvis trekker sykefraværet opp, sier arbeids- og 
velferdsdirektør Tor Saglie.

Det er det legemeldte sykefraværet som øker, mens egenmeldt 
sykefravær har holdt seg uendret på 0,8 prosent. 

Tiltak for å redusere fraværet
Det er satt i gang flere tiltak for å redusere sykefraværet. I fjor 

ble det gjort lovendringer som skal sikre tettere oppfølging av 
sykmeldte, og både NAV og spesialisthelsetjenesten har spesielle 
tilbud for å få sykmeldte raskere tilbake til jobb. Ny sykemeldings-
blankett 1. september i år åpner for kommunikasjon mellom lege, 
arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom hele sykmeldingsperioden, 
og introduserer samtidig avventende sykmelding. 

Sykefraværet opp nesten 5 prosent
- Vi tror at disse tiltakene vil bidra til å redusere sykefraværet. 

Det er ofte mulig å være i arbeid på tross av sykdom, hvis arbeidet 
blir tilrettelagt. For å få ned sykefraværet er det viktig at alle invol-
verte parter kjenner sitt ansvar og samarbeider, sier Saglie.

Kjønn, alder, diagnose, sektor
Forskjellen i sykefraværet mellom menn og kvinner øker. NAV 

har aldri tidligere registrert en så stor forskjell i sykefravær mel-
lom kvinner og menn som nå. Kvinner har nå et sykefravær på 
7,8 prosent, mens menn har et fravær på 4,5 prosent.

Sykefraværet øker i alle aldersgrupper unntatt blant de aller 
eldste. Sykefraværet økte mest blant de under 30 år.

Sykdommer i muskel- og skjelett er den vanligste årsaken til 
at folk blir sykmeldt. Mer enn en av tre sykmeldte har denne 
diagnosen. Antall tapte dagsverk på grunn av lettere psykiske 
lidelser økte med 7,8 prosent.  

Sykefraværet er høyest innen helse- og sosialtjenester, og 
det er økende. I løpet av det siste året har sykefraværet i denne 
næringen økt med 6,2 prosent, og i 2. kvartal var sykefraværet 
på 8,6 prosent. Hver femte arbeidstaker jobber innen helse 
og sosial, som dermed er den næringen med flest sysselsatte. 
Øvrige næringer med høyt sykefravær er hotell- og restaurant-
virksomhet med 6,8 prosent og transport og kommunikasjon 
med 6,2 prosent. Sykefraværet har økt i alle næringer i løpet 
av det siste året. 

UNIVERSITETET I AGDER SØKER:

SPESIALBIBLIOTEKAR/
SENIORKONSULENT
Universitetsbiblioteket
Ref. 95/08

Søknadsfrist: 20.10.08

Full utlysing på www.nav.no og www.uia.no/stilling
eller ved personal- og organisasjonsavdelingen
tlf. 38 14 10 00.

Universitetet i Agder er Norges nyeste
universitet med virksomhet i Kristiansand,
Grimstad og Arendal. Den faglige virksomheten
er organisert i 5 fakulteter. Universitetet i Agder
har over 8500 studenter og 940 ansatte.

UNIVERSITETET I AGDER
GIMLEMOEN 25A SERVICEBOKS 422
4604 KRISTIANSAND
TELEFON 38 14 10 00 postmottak@uia.no www.uia.no

[ ARBEIDSLIV ]

26 | Bibliotekaren 8/2008

Fylkesbiblioteksjef
Det er ledig stilling som fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune.  

For informasjon, sjå vår heimeside; www.sfj.no eller ta kontakt med konstituert fylkesbibliotek-
sjef Anja Angelskår Mjelde, tlf 57 27 18 87 / 99 25 73 56 eller fylkesdirektør Ingebjørg 
Erikstad tlf 57 82 50 03 / 41 53 09 41. 

Søknadsfrist 15. september. 

Ledig vikariat 
ved Nesodden bibliotek
Nesodden kommune, med sine ca 17.000 innbyggere, er en attraktiv bo-kommune som 
ligger med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bundefjorden. Attraktiv, fordi den er 
vakker og landlig, med god og rask kommunikasjon til og fra Aker brygge i Oslo og Lysaker 
i Bærum. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender, rikt kulturliv og 
et godt skole- og barnehagetilbud. I Nesodden kommune skal det være godt å bo i alle 
livets faser.

Det er ca 1200 ansatte i Nesodden kommune. Som ansatt nyter du godt av våre gode låne-, 
pensjons- og forsikringsordninger, bedriftsidrettslaget vårt og personalhytta på fjellet. Vi 
leverer avanserte tjenester, med krav til høy kvalitet i alle ledd. Derfor trenger vi deg med 
god kompetanse og ønske om videre utvikling. Vår visjon er mangfold og muligheter.

Fra 1. september 2008 er det ledig ett 1- årig vikariat i 50% stilling som bibliotekar ved 
Nesodden bibliotek. Biblioteket har 6 ansatte fordelt på 5,5 årsverk, og er i dag lokalisert 
på Skolefall. Det er imidlertid vedtatt at biblioteket i løpet av de nærmeste årene skal flytte 
til nye lokaler i det planlagte kommunesenteret på Tangenåsen. Nesodden bibliotek er inne 
i en svært positiv utvikling, med stor økning i besøk og utlån. Vi ønsker å utvikle en frem-
tidsrettet biblioteksdrift, og søker etter en kreativ og engasjert deltager i vårt team. 
 
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kom-
pensere for utdanningskravet. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til biblioteksjef Ib Aarmo på 
tlf 66916052 / 95150883 eller e-post: ib.aarmo@nesodden.kommune.no

Søknad med CV og bekreftede kopier sendes Nesodden bibliotek, Kapellveien2,  
1450 Nesoddtangen innen 3. september 2008. For elektronisk søknad, gå inn på  
www.nesodden.kommune.no
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FYLKESBIBLIOTEKSJEF – VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 

Det er ledig 100% fast stilling som fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder fylkeskommune, 
Regionalavdelingen. 

Fullstendig utlysingstekst av stillingen på www.finn.no, finnkode: 16174631. 

Kontaktperson for stillingen: Seksjonsleder Rune Holbek tlf. 38 07 45 66, eller fungerende 
fylkesbiblioteksjef Kari Skibenes tlf. 38 07 47 38.

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

Postadresse :  2975 Vang i Valdres 
Foretaks nr.  :  961 382 246

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

www.vang.no
post@vang.kommune.no

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

Det er ledig 100% fast stilling som biblioteksjef i Vang i Valdres.  
Biblioteket held til i nye lokaler i Vang sentrum med barne- og ungdomsavdeling,  
vaksenavdeling, fagavdeling og galleri. 

I tillegg til drift av biblioteket så ønskjer me at biblioteksjefen skal: 
• saman med skulane og barnehagane legge til rette for gode litteraturopplevingar  

og stimulere leselysten til barn og ungdom 
• organisere  arbeidet med Den kulturelle skulesekken i Vang kommune  
• organisere/legge til rette for gode kunst- og kulturopplevingar i m.a. biblioteket sitt galleri 

Vi søkjer etter ein medarbeidar som: 
• har godkjent bibliotekarutdanning 
• er positiv, serviceinnstilt og lett å samarbeide med 
• er løysings- og utviklingsorientert 
• har interesse for kulturarbeid 

Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig løn i naturskjønne Vang! 

Biblioteka i Valdres samarbeider etter ”Regional bibliotekplan for Valdres”. Sjå: 
http://www.oppland.no/Documents/fylkesbiblioteket/Bibliotekplan%20Valdres.pdf 

Du kan lese meir om Vang kommune og biblioteket på nettsidene våre:  
http://www.vang.kommune.no/artikkel.aspx?AId=1&MId1=599 

Meir informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte skule- og kultursjef  
Jon Eggen, tlf. 61 36 85 42 og/eller  biblioteksjef  Renate Remme Øverseth, 61 36 85 66. 

I Vang kommune er det også ledig stilling for førskulelærar, sjukepleiar og vernepleiar,  
kontakt oss for meir informasjon. 

Søknad merka med ”arkivsak nr 08/729” kan du sende elektronisk via våre internettsider: 
www.vang.kommune.no eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannen, 2975 Vang i Valdres  
innan 01.03.09.

Stillingsannonser i Bibliotekaren
Trenger du en ny medarbeider? Er du på bibliotekarjakt? 
Bruk Bibliotekaren til å komme i kontakt med aktuelle søkere! 
Vi utkommer hyppig, du treffer bibliotekarer og bibliotekar-
studenter i hele landet på en effektiv måte. og vi er rimelige: 
En åttendedels side er gratis! Kvart side koster 600. En halv 
side kr 1400. En hel side kr 2600. Alle priser pluss mva. 
Ta kontakt med redaktør Erling Bergan: 91 31 80 01, eller 
erling.bergan@bibforb.no. 
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2. gangs utlysning 
 
Ved Universitetsbiblioteket i Agder er det ledig en fast 100 % 
stilling som leder av virksomhetsområdet samlinger. 
Stillingen skal ivareta oppgaver knyttet til universitets-
biblioteket som helhet. 
 
Universitetsbiblioteket består av fem bibliotek lokalisert i 
Arendal, Grimstad og Kristiansand, og utfører til sammen 25 
årsverk - 17 av disse ved virksomheten i Kristiansand. 
BIBSYS brukes som biblioteksystem. For informasjon om 
universitetet og universitetsbiblioteket, se: http://www.uia.no 
 
Stillingen er tillagt faglig ansvar for virksomhetsområdet 
samlinger. Dette innebærer blant annet koordinering, 
utvikling og kvalitetssikring av oppgaver knyttet til 
medievalg, innkjøp, registrering og behandling av 
mediesamlingene, trykt og elektronisk - for hele 
universitetsbiblioteket. Den som tilsettes vil delta i operativ 
drift, blant annet med vakter. Leder av virksomhetsområdet 
møter i bibliotekets ledermøte. 
 
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på minimum 
bachelornivå, gode IKT-kunnskaper og relevant erfaring. 
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 
 
Vi søker en medarbeider som ønsker å være en pådriver i den 
bibliotekfaglige utviklingen, og som vil bidra til å skape et 
mest mulig tilgjengelig og godt tilbud for bibliotekets 
brukere. Evne og vilje til teambygging, samarbeid og 
kommunikasjon vil være avgjørende. 
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile 
mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk 
mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og 
rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med 
innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. 
 
Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de 
bestemmelser som til enhver tid gjelder for tekniske og 
administrative stillinger ved Universitetet i Agder. Tilsetting 
foretas av tilsettingsråd for teknisk-/administrative stillinger 
ved Universitetet i Agder. 
 
Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, l.pl. 90.205, 
kode 1077, hovedbibliotekar, ltr. 52-56. For spesielt godt 
kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går 
lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 
 
Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
bibliotekdirektør Else-Margrethe Bredland, tlf 38 14 11 10, 
mobil 918 73 533, e-post else.m.bredland@uia.no 
 
Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål 
sendes Universitetet i Agder, Personal- og 
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand 
innen 18.04.08. Søknaden merkes med ref. nr 19/08. 

BIBLIOTEKAR VED 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I AGDER
Ref nr 83/08 

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % fast stilling som 
bibliotekar, med arbeidssted Kampus Kristiansand. 

Universitetsbiblioteket i Agder er lokalisert på universitetets studi-
esteder i Arendal, Grimstad og Kristiansand, med til sammen 25 
årsverk. For informasjon om Universitetet i Agder og universitets-
biblioteket: www.uia.no

Stillingen er knyttet til virksomhetsområdet Fag og formidling, 
med særlig ansvar i forhold til lærerutdanningene og fagområdet 
pedagogikk. Oppgavene er allsidige, med hovedvekt på samlings-
utvikling, publikumsarbeid og veiledning/undervisning av studenter 
og ansatte

For stillingen kreves bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap 
eller tilsvarende utdanning.
Relevant erfaring og gode IKT- og språkkunnskaper vil bli vektlagt. 

Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi søker en initiativrik, målrettet 
og serviceinnstilt medarbeider som vil trives med undervisnings- og 
veiledningsoppgaver, og som vil være med å videreutvikle universi-
tetsbiblioteket i Agder som ressurs for studenter og ansatte. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mang-
foldet i befolkning. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en 
balansert alders- kjønnssammensetning og rekruttere personer med 
innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres 
til å søke stillingen. 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser 
som til enhver tid gjelder for tekniske og administrative stillinger ved 
Universitetet i Agder. Tilsetting foretas av Tilsettingsråd for tekniske/
administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.205, 
stillingskode 1515, ltr. 43-50. For spesielt godt kvalifiserte søkere 
kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til universitetsbiblio- 
tekar Henry Langseth, tlf. 38 14 12 10, e-post: Henry.langseth@uia.no  
eller biblioteksdirektør Else-Margrethe Bredland, tlf. 38 14 11 10/ 
918 73 533, e-post: else.m.bredland@uia.no
  
Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger 
om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken ”Send 
søknad”. Alternativt kan søknad og CV med fullstendige opplysninger 
om utdanning og praksis sendes Universitetet i Agder, Personal- og  
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand,  
innen 01.08.08. Søknaden merkes med Ref. nr. 83/08.

Vi søker to personer 
med kompetanse  
innen bibliotekfag, 
nettredaksjon og IT.
Lyst til å 

Fullstendig utlysingstekst finnes på www.jobbnorge.no og på   
BIBSYS nettside: www.bibsys.no.    
Søknad skal kun sendes elektronisk     
via www.jobbnorge.no.     
Søknadsfrist: 20.08.2008.

BIBSYS utvikler IT-løsninger for bibliotek, forskning og  
publisering. Vi er en sentral leverandør til institusjoner i 
Universitets- og Høgskolesektoren, andre forsknings- 
institusjoner, forvaltningsinstitusjoner og Nasjonal-  
biblioteket. Produktene våre er utviklet i samarbeid   
med bibliotekene.

BIBSYS er et forvaltningsorgan, underlagt   
Kunnskapsdepartementet, administrativt organisert   
under Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
som er arbeidsgiver for våre nåværende 43 ansatte. 

Se mer på BIBSYS nettside: www.bibsys.no
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Biblioteksjef
Ved Kvinnherad bibliotek er det ledig 100% vikariat 
som biblioteksjef 01.02.2009-31.01.2010. Mogleg for 
fast tilsetjing.

Nærmare opplysningar ved biblioteksjefen telefon 
53482777/91667060 eller kultursjefen telefon 
53483195/91531487.

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

Kvinnherad kommune har 13.100 
innbyggjarar . Kommunen ligg i Sunn-
hordland, mellom Bergen, Haugesund 
og Odda. Rosendal er administrativt 
senter. Husnes er største tettstaden 
og har vidaregåande skule og han-
delssenter. Kvinnherad har eit mang-
faldig kulturliv. Sjø, fjell og bre gjev 
naturtilhøve for friluftsliv heile året.
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 20 000 
i 2008 til stipend for 
studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.  

Stipendet skal brukes til 
deltakelse på konferanser 
og seminar innen bibliotekbransjen. 

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

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

Har du spørsmål, 
ring BFs sekretariat 48 02 09 00. 

BF-stipend til 
studentmedlemmer
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2. gangs utlysning 
 
Ved Universitetsbiblioteket i Agder er det ledig en fast 100 % 
stilling som leder av virksomhetsområdet samlinger. 
Stillingen skal ivareta oppgaver knyttet til universitets-
biblioteket som helhet. 
 
Universitetsbiblioteket består av fem bibliotek lokalisert i 
Arendal, Grimstad og Kristiansand, og utfører til sammen 25 
årsverk - 17 av disse ved virksomheten i Kristiansand. 
BIBSYS brukes som biblioteksystem. For informasjon om 
universitetet og universitetsbiblioteket, se: http://www.uia.no 
 
Stillingen er tillagt faglig ansvar for virksomhetsområdet 
samlinger. Dette innebærer blant annet koordinering, 
utvikling og kvalitetssikring av oppgaver knyttet til 
medievalg, innkjøp, registrering og behandling av 
mediesamlingene, trykt og elektronisk - for hele 
universitetsbiblioteket. Den som tilsettes vil delta i operativ 
drift, blant annet med vakter. Leder av virksomhetsområdet 
møter i bibliotekets ledermøte. 
 
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på minimum 
bachelornivå, gode IKT-kunnskaper og relevant erfaring. 
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 
 
Vi søker en medarbeider som ønsker å være en pådriver i den 
bibliotekfaglige utviklingen, og som vil bidra til å skape et 
mest mulig tilgjengelig og godt tilbud for bibliotekets 
brukere. Evne og vilje til teambygging, samarbeid og 
kommunikasjon vil være avgjørende. 
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile 
mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk 
mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og 
rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med 
innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. 
 
Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de 
bestemmelser som til enhver tid gjelder for tekniske og 
administrative stillinger ved Universitetet i Agder. Tilsetting 
foretas av tilsettingsråd for teknisk-/administrative stillinger 
ved Universitetet i Agder. 
 
Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, l.pl. 90.205, 
kode 1077, hovedbibliotekar, ltr. 52-56. For spesielt godt 
kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går 
lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 
 
Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
bibliotekdirektør Else-Margrethe Bredland, tlf 38 14 11 10, 
mobil 918 73 533, e-post else.m.bredland@uia.no 
 
Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål 
sendes Universitetet i Agder, Personal- og 
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand 
innen 18.04.08. Søknaden merkes med ref. nr 19/08. 

BIBLIOTEKAR VED 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I AGDER
Ref nr 83/08 

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % fast stilling som 
bibliotekar, med arbeidssted Kampus Kristiansand. 

Universitetsbiblioteket i Agder er lokalisert på universitetets studi-
esteder i Arendal, Grimstad og Kristiansand, med til sammen 25 
årsverk. For informasjon om Universitetet i Agder og universitets-
biblioteket: www.uia.no

Stillingen er knyttet til virksomhetsområdet Fag og formidling, 
med særlig ansvar i forhold til lærerutdanningene og fagområdet 
pedagogikk. Oppgavene er allsidige, med hovedvekt på samlings-
utvikling, publikumsarbeid og veiledning/undervisning av studenter 
og ansatte

For stillingen kreves bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap 
eller tilsvarende utdanning.
Relevant erfaring og gode IKT- og språkkunnskaper vil bli vektlagt. 

Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi søker en initiativrik, målrettet 
og serviceinnstilt medarbeider som vil trives med undervisnings- og 
veiledningsoppgaver, og som vil være med å videreutvikle universi-
tetsbiblioteket i Agder som ressurs for studenter og ansatte. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mang-
foldet i befolkning. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en 
balansert alders- kjønnssammensetning og rekruttere personer med 
innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres 
til å søke stillingen. 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser 
som til enhver tid gjelder for tekniske og administrative stillinger ved 
Universitetet i Agder. Tilsetting foretas av Tilsettingsråd for tekniske/
administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.205, 
stillingskode 1515, ltr. 43-50. For spesielt godt kvalifiserte søkere 
kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til universitetsbiblio- 
tekar Henry Langseth, tlf. 38 14 12 10, e-post: Henry.langseth@uia.no  
eller biblioteksdirektør Else-Margrethe Bredland, tlf. 38 14 11 10/ 
918 73 533, e-post: else.m.bredland@uia.no
  
Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger 
om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken ”Send 
søknad”. Alternativt kan søknad og CV med fullstendige opplysninger 
om utdanning og praksis sendes Universitetet i Agder, Personal- og  
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand,  
innen 01.08.08. Søknaden merkes med Ref. nr. 83/08.

Vi søker to personer 
med kompetanse  
innen bibliotekfag, 
nettredaksjon og IT.
Lyst til å 

Fullstendig utlysingstekst finnes på www.jobbnorge.no og på   
BIBSYS nettside: www.bibsys.no.    
Søknad skal kun sendes elektronisk     
via www.jobbnorge.no.     
Søknadsfrist: 20.08.2008.

BIBSYS utvikler IT-løsninger for bibliotek, forskning og  
publisering. Vi er en sentral leverandør til institusjoner i 
Universitets- og Høgskolesektoren, andre forsknings- 
institusjoner, forvaltningsinstitusjoner og Nasjonal-  
biblioteket. Produktene våre er utviklet i samarbeid   
med bibliotekene.

BIBSYS er et forvaltningsorgan, underlagt   
Kunnskapsdepartementet, administrativt organisert   
under Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
som er arbeidsgiver for våre nåværende 43 ansatte. 

Se mer på BIBSYS nettside: www.bibsys.no
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 20 000 
i 2008 til stipend for 
studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.  

Stipendet skal brukes til 
deltakelse på konferanser 
og seminar innen bibliotekbransjen. 

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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Søknadsfrist:  1.desember 2008
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Sunndal kommune ligger i Møre og Romsdal og har ca. 7500 
innbyggere, hvorav ca. 4.000 bor i kommunesenteret Sunn-
dalsøra.  Hydro Aluminium er den største arbeidsplassen i 
kommunen.  Kommunen har et godt utbygd barnehage-, skole-, 
kultur- og fritidstilbud. 
For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside.

Kulturtjenesten 
Sunndal folkebibliotek

BIBLIOTEKAR
Frå 01.09.2008 er det ledig 100% fast stilling som bibliotekar 
i  Sunndal kommune. Stillinga er delt 50/50 mellom grunn-
skoletjenesten i Sunndal og Sunndal folkebibliotek. Sunndal 
folkebibliotek består av hovedbibliotek og 3 filialer, og det er 
9 grunnskoler i kommunen.

Stillinga er tillagt ansvaret for koordi¬nering av biblioteka i 
grunnskolane i kommunen, og skal ivareta samarbeidet mel-
lom folkebiblioteket og grunnskole-tjenesten. Formidling til 
barn og unge er en viktig del av arbeidet, samt ansvar for 
skolens del av felles katalog.  

Stillinga vil også være sentral i bibliotekets IKT-arbeid: vi 
ønsker søkere som gjerne tar i bruk den nye teknologien i 
formidlingsarbeidet, har kjennskap til biblioteksystemet Mi-
kromarc, og  drifte heimeside for Sunndal folkebibliotek.

Nærmere opplysninger v/ biblioteksjef Ingeborg Sæther,  tlf. 
71 69 90 00 / mobil 473 02 734.

Fullstendig utlysingstekst finnes på Sunndal kommunes 
heimesider:  www.sunndal.kommune.no, under ledige stil-
linger. Her finner du også søknadsskjema. Dersom du ikke 
kan søke elektronisk, må standard søknadsskjema brukes 
– henvend deg til servicekontoret i Sunndal rådhus, tlf 7169 
9000. Postadr.: Sunndal kommune, Postboks 94, 6601 
Sunnslsøra.

Søknadsfrist:  31.07.08

Oppegård 
kommune

Bibliotekar – 100 % fast stilling

Vil du jobbe i et moderne bibliotek 10 minutter fra Oslo sentrum?  

Du vil få ansvar og oppgaver innen blant annet litteratur- og sam-
lingsutvikling for voksne, og IKT. 

Søknadsfrist 20. august 2008

Fullstendig annonse og søknadsskjema på 
www.oppegard.kommune.no

Senior + jobb =

 

Myndighetene og partene i arbeidslivet står bak vinnvinn-kampanjen:

www.vinnvinn.org

Studietur til Cairo 
og Alexandria
Bibliotekarforbundets redaktør Erling Bergan arrangerer 
studietur til Egypt for bibliotekfolk og andre interesserte. 
8.-16. november. Turen ble kunngjort i midten av juni og 
var i ferd med å bli fulltegnet før måneden var omme. All 
informasjon om turen ligger på BFs nettsider www.bibforb.no. 
Dersom flere er interessert i en slik tur, vurderes både en 
ekstra-tur i høst og eventuelt turer i 2009. Meld fra om 
interesse for dette til erling.bergan@bibforb.no. Spørsmål 
kan rettes til Erling Bergan på 91 31 80 01.
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Ledig stilling som 
biblioteksjef

Vil du være med på å skape et bibliotek 
for framtida i Kristiansund?

Kristiansund er den tredje største byen i Møre og 
Romsdal og regionsenter på Nordmøre. Byen ligger 
på en rekke øyer helt ut mot Atlanterhavet, og 
byens næringsliv er nært knyttet til havet og olje-
virksomheten. De 23 000 innbyggerne kan glede 
seg over kort vei til flotte naturopplevelser både 
ved sjøen og i nordvest-landets fjellverden. 

Kristiansund har et rikt og variert kulturliv, med 
Operafestukene, Nordic Light internasjonale foto-
festival, Tahiti-festivalen og Kristiansund Kirke Kunst 
og Kulturfestival som årlige høydepunkter.

Kristiansund bibliotek ligger midt i sentrum av byen, 
med filial på Frei. Biblioteket har samarbeidsavtale 
med Gjemnes kommune om bibliotektilbudet. 
Nye lokaler for hovedbiblioteket er under planlegging, 
samlokalisert med Operaen i Kristiansund og 
Høgskolesenteret. Det har nylig vært avholdt 
arkitektkonkurranse for det nye opera- og kultur- 
huset og forslagene kan ses på Kristiansund 
kommunes nettsider.

Stilling som biblioteksjef/enhetsleder er ledig 
med snarlig tiltredelse. 

Søknadsfrist: 10. august 2010

Kontaktpersoner: 
enhetsleder Rannei Husby Furre, tlf. 71 57 51 07 
kommunalsjef Karl Skuseth, tlf. 71 57 40 68

Fullstendig utlysningstekst og elektronisk 
søknadsskjema finner du på 
www.kristiansund.no

- Bra at de 
har lyttet til 
arbeidstakerne
- Regjeringens opprinnelige 
forslag var et ran av opp-
arbeidede pensjonsytelser. 
Derfor er det bra at komi-
teen har hørt på våre innven-
dinger, og nå sikrer offentlig 
tjenestepensjon også for de 
som først har vært ansatt i 
offentlig og deretter i privat 
sektor, sier YS-leder Tore 
Eugen Kvalheim.

Stortingets Arbeids- og sosialkomité avga 
11. juni sin innstilling om endringene i offentlig 
tjenestepensjon.

- Komiteen har gjort endringer i samordnin-
gen mellom offentlig tjenestepensjon og privat 
AFP. Dette vil gi mer til de som har oppsatte 
rettigheter i offentlig tjenestepensjon, uttaler 
Kvalheim.

Innstillingen er en oppfølging av fjorårets 
pensjonsforhandlinger. Opp til 25 000 av de 
som er født mellom 1943 og 1953 vil hvert år 
bli berørt av endringene. Mange har det som 
kalles oppsatte rettigheter i en offentlig ord-
ning. Disse vil nå få mer igjen for de pengene 
de har betalt inn i ordningene.

Stortingets Arbeids- og sosialkomité har 
valgt å ikke ta stilling til spørsmålet om 
grunnlovsvernet.

- Her har organisasjonene vært klare på at 
forslaget fra Regjeringen ikke ivaretar med-
lemmenes opptjente rettigheter. Vi beklager 
derfor at komiteen ikke tar stilling til spørs-
målet om grunnlovsvernet, men legger seg på 
Regjeringens forslag. Da må dette avgjøres 
av rettsystemet, sier Kvalheim.

Arbeids- og sosialkomiteen vil sende en 
bestilling til partene om å sørge for at de 
med små stillingsbrøker ivaretas bedre i of-
fentlige ordning.

- Dette har vært et krav fra oss i forhand-
lingene og dette ser vi frem til å følge opp, 
sier YS-lederen.

- Vi har også forventninger til arbeidet med 
hvordan tilpasninger skal skje for yngre årskull 
enn de som nå er omtalt i lovforslaget. Her er 
det behov for nye løsninger og enklere sam-
ordningsregler, understreker Kvalheim. 
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Se hva vi 
har på deg!

Som BF-medlem er det du som sjekker og 
oppdaterer opplysningene om deg selv i med-
lemssystemet vårt. 

Dermed blir forbundets kunnskap om biblio-
tekarers lønns- og ansettelsesforhold aktuell og 
nyttig. Og vi kan se utviklingstrekk over tid. Har 
du vært inne og oppdatert deg selv i det siste? 
Klikk på knappen ’Oppdatere medlemsinforma-
sjon’ til høyre!

Siden 2005 har medlemmene kunnet opp-
datere info om seg selv i BFs medlemsregister. 
Dette har dere gjort i økende grad, og dermed 
er forbundets faktagrunnlag stadig bedre, enten 
det gjelder lønnsstatistikk eller adresser for ut-
sending av blad. Nå ønsker vi at alle medlemmer 
går inn og sjekker info om seg selv, og at de gjør 
det til en vane å sjekke dette jevnlig. Har det 
skjedd endringer med deg selv siden sist, er det 
bare å endre dette på direkten. Vi ønsker at det 
skal være en ryggmargsrefleks hver gang du har 
endring i telefonnummer, adresse, arbeidsgiver, 
arbeidssted, lønn, stillingsprosent, osv.

Når medlemmene sender inn endringer i opp-
lysninger om seg selv på denne måten, havner 
de i et såkalt ”venteregister”. BFs sekretariat sjek-
ker manuelt hver enkelt opplysning for å luke ut 
åpenbare misforståelser og feilskrivinger. Dette 
blir gjort daglig. 

Medlemmene finner 
lenken til medlems- 
registeret fra BFs nett-
sider. En knapp på 
høyre side heter ”Oppdatere medlemsinformasjon”. 
Du føres da til innloggings-bildet. Der avkreves 
du medlemsnummer og fødselsdato. Medlems- 
nummer står på adresseetiketten bak på Biblio-
tekaren. 
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MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

REKTOR

LEDIG STILLING SOM 
BIBLIOTEKAR VED 
MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Mysen videregående skole, som ha 930 
elever og 180 ansatte, har ledig en stil-
ling som bibliotekar fra 01.09.2010

Skolen ligger i Mysen sentrum, ca en times 
reise fra Oslo og 45 minutter fra Sarpsborg.  
Skolen er for tiden under ombygging og 
det er planlagt at biblioteket skal igjen-
nom en rehabiliteringsprosess. 

Vi ønsker en person med 
Godkjent bibliotekarutdanning eller tilsvarende. y
Evne og lyst til å kommunisere med unge   y
mennesker.
God IKT kompetanse, erfaring med digitale   y
verktøy og læringsressurser er nødvendig.  
Du bør ha lyst til å undervise i informasjons- 
kompetanse.

Vi søker etter en serviceinnstilt person med 
gode kommunikasjons- og samarbeidsev-
ner., og vil vektlegge personig egnethet.

Søknad må sendes på elektronisk søknads-
skjema som du finner på www.ostfoldfk.no. 
Søknaden må merkes med ID 598 
Mer informasjon om skolen finner du på  
www.mysen.vgs.no.

Søknadsfrist: 31.07.10

Pb. 162, 7871 Grong - E-post: postmottak@grong.kommune.no
Telefon 74 31 21 00 - Telefaks 74 31 21 01

w w w . g r o n g . k o m m u n e . n o

fra
nt
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Er du glad i bøker og å arbeide med mennesker?
Grong folkebibliotek har fra 01.08.2010 ledig fast 100 % stilling som:

Bibliotekleder - (st.nr. 46/10)
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Grong kommune 

v/kulturkonsulent Jorunn Lilleslett, tlf. 74 31 21 57 eller 
kommunalsjef Kirsti Haagensli, tlf. 74 31 21 10.

Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema 
finner du på vår hjemmeside: www.grong.kommune.no
Søknadsfrist: 5. juli 2010. 
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 10.000 i 2010 
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.

Stipend til 
studentmedlemmer

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

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! 

www.vagant.com

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

www.folegandros.dk
www.ampelosresort.com
Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 10 % rabatt! 

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
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Finnmark
Ragnhild Måsø
Tana bibliotek
Telefon:    46 40 03 16
E-post:     ragnhild.maso@tana.kommune.no

Troms
Marit Somby
Troms fylkesbibliotek
Telefon:   77 78 80 24
Epost:      marit.andersen.somby@tromsfylke.no

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

Trøndelag
Beate Bjørklund
Grong folkebibliotek
Telefon:    74 31 21 35
Epost:      beate.bjorklund@grong.kommune.no

Møre og Romsdal
Hilde Gjessing
Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Telefon: 70 16 22 74
E-post:  hilde.gjessing@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
Anne Sagen
Førde bibliotek
Telefon:   57 72 19 11
Epost:      anne.sagen@forde.kommune.no

Hordaland
Kasper Vejen
Statped Vest kompetansesenter
Telefon:    55 92 34 99 
E-post:     kasper.vejen@statped.no

Rogaland
Lena Dommersnes
Lundehaugen videregående skole
Telefon:    51 68 59 00
Epost:       lena.dommersnes@rogfk.no

Agder
Else Marie Nesse
Kristiansand folkebibliotek
Telefon: 38 12 49 39
E-post:  else.marie.nesse@kristiansand.kommune.no

Telemark
Kari Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon:    35 54 71 71
E-post:     karim@porsgrunn.folkebibl.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, Longyearbyen bibliotek
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek og byarkiv
Henriette Primberg, Forus videregående skole

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

Vestfold
Richard Madsen
Holmestrand bibliotek
Telefon:  33 06 41 52
E-post:  richard.madsen@holmestrand.kommune.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
Lise Haugen Larsen
Moss bibliotek
Telefon:    69 24 83 48 
E-post:     lise.haugen.larsen@moss.kommune.no

Oslo/Akershus
Oddmund Kårevik
Enebakk bibliotek
Telefon:    64 99 21 90
E-post:     oddmund.karevik@enebakk.kommune.no

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

Bibliotekarforbundet
Innmeldingsskjema

Postnr.                 Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf. 

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesativ

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arbeidsgiver

Adresse

Postnr.                            Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

 Ansiennitet fra

Skjemaet sendes: Bibliotekarforbundet, Lakkegt. 21, 0187 Oslo, vedlagt dokumentasjon av bibliotekarutdanning.

Dato            Signatur

Stillingskode           Årslønn 100% / Lønnstrinn               Stillingsandel

Faks.

E-post:

Kontingentsatser:
Yrkesaktive:  1,32 % av bruttolønn.  (Min. kr. 2220 pr. år. / Maks. kr. 4800 pr. år.)
Ikke-yrkesaktive: kr. 250 pr. år. 
Studenter:  kr. 100 pr. skoleår.

Mobil

Arbeidssted

I mai 2009 åpnet BF for å ta imot 
innmeldinger på nett. Både studenter og 
ferdig utdanna bibliotekarer kan fylle inn et 
skjema på våre nettsider og klikke Send-
knappen.  Så er de registrert som medlem. 
Ferdig utdanna bibliotekarer må sende 
dokumentasjon på bibliotekarutdanning i 
posten til BF. Ellers er alt elektronisk.

BF-sekretar iatet har 
mottatt 70 innmeldinger 
på denne måten fra mai til 
desember 2009. Av disse 
gjaldt 18 studentmed-
lemskap og 52 bibliote-
karmedlemskap. Rutinen 
virker godt, og bør nå være 
tilgjengelig for alle som 
ønsker medlemskap. 

Innmelding på nett:
www.bibforb.no

Fra og med januar-nummeret 2010 har 
vi derfor tatt ut innmeldingsskjema av 
Bibliotekaren. Det har stått jevnlig i bladet 
siden starten i 1993. Men nå er dette altså 
ikke lenger nødvendig. 

Trenger du hjelp med innmelding på 
nett, tar du kontakt med BF-sekretariatet 
tlf 48 02 09 00 eller bf@bibforb.no. 

 



Sitatet

””Vi er bekymret. De som har utdannelsen 
vil kanskje ikke ut i distriktene. Dersom 
kommunene vil gjøre bibliotekene sine 
mer attraktive med flere ansatte, blir 
situasjonen bedre.””

Vidar Kursetgjerde, rådgiver ved 
Møre og Romsdal fylkesbibliotek, til 
NRK Møre og Romsdal 8. juni 2010 i 
forbindelse med gjentatt utlysing av 
biblioteksjefstillingen i Kristiansund.

Det er ikke vanskelig å være negativ til en 
streik som rammer deg selv som tredjepart. 
Når varen du etterspør ikke var i butikken på 
grunn av transportstreiken. Når du må legge 
noen krevende kabaler og trekke kraftige 
veksler på slekt og venner som barnepas-
sere for å få timeplanen til å gå opp, fordi 
førskolelærerne streiker. Når du må reise en 
time ekstra med buss til en annen flyplass 
fordi vekterne streiker. Eller når du ikke får 
lånt sommerlektyren som planlagt fordi 
bibliotekarene streiker.

Men de fleste ulempene vi opplever 
under streiker i Norge er til å leve med. 
Som tredjepart kommer vi som regel gjen-
nom en streik med liv og helse i behold. 
De aller fleste kommer faktisk gjennom en 
streikevår uten en skramme. Samme hvor 
mye enkelte måtte hisse seg opp over streik 
som metode. At den er avlegs, at streiker 
ikke burde finne sted i et moderne samfunn 
som vårt.

Vi fører siviliserte konflikter i norsk ar-
beidsliv. Å gå streikevakt ligner mer på et 
utendørs seminar enn en kampsituasjon 
mellom arbeiderklasse og borgerskap. Vi 
har kommet langt siden arbeidskamper 
gikk på nevene løs i Austmarka, Julussa 
og Menstad.  

Men at vår tids streiker ytre sett ikke lig-
ner på de harde kampene fra mellomkrigs-
tida, må ikke forlede oss til å tro at streik er 
noe prinsipielt annerledes nå enn før. Det 
dreier seg fremdeles om å kunne vise styrke 
i forhandlingene om lønnas størrelse. 

Det er imidlertid to trekk i samfunnsut-
viklingen som bør virke inn på vurdering 
av streik som kampmiddel. Det ene er den 
generelle velstanden som flertallet i Norge 
opplever. Det gjør at det ikke er kritisk 
avgjørende å vinne fram med en hver 
lønnskamp. Forut for Menstadslaget i 1931 
hadde arbeidsgiverne besluttet å sette ned 
arbeidernes lønninger med 15-20 prosent. 
Smak på det. Dagens streikekamper bør 
ses i et historisk perspektiv. Retorikken bør 
tilpasses tilsvarende. Det skjer heldigvis. 
Begge parter snakker som regel om at et 

En sivilisert konflikt
kompromiss er ”til å leve med”. Og det er 
jo utfallet for svært mange i dagens norske 
samfunn. 

Det andre trekket jeg vil påpeke, er at av 
arbeidstakere på lave og midlere inntekter, er 
andelen som jobber i offentlig sektor vesent-
lig større i dag enn for noen generasjoner 
siden. For dem – og det er her de fleste av 
oss bibliotekarer befinner seg - betyr det at 
streik som kampmiddel må tilpasses at våre 
arbeidsplasser ikke er produksjonsbedrifter, 
men offentlige servicevirksomheter.

Streikens logikk er at arbeidsgiver skal 
tvinges til et høyere lønnstilbud fordi hver 
streikedag gir tapt produksjon. Streiken skal 
svi i kapitalistens lommebok, for å si det på 
den røde måten. Men når offentlig ansatte 
streiker, så svir det for innbyggerne å miste 
tjenester, mens arbeidsgiverne faktisk sparer 
penger. Dette krever en litt justert måte å 
tenke streik på, hvor befolkningen inntar 
rollen som arbeidsgivere, og hvor de ikke 
kan tvinges, men må lokkes. Et høyt allment 
lønnskrav kan være kinkig å vinne fram med 
i denne situasjonen, mens krav om likelønn 
funker utmerket. Som årets streikende fikk 
erfare.

Men uansett endringer i samfunnet, så 
er en streik en streik. Og alternativet - hva 
skulle det være? Finnes det andre måter å 
fastsette lønn på enn forhandlinger/megling, 
med streik som ris ba speilet? Selvfølgelig 
finnes det andre måter. Men da snakker vi 
om samfunn vi ville trives svært dårlig i. 

Det er en sunt og demokratisk å ha full 
streikerett. Men det kan være like sunt å 
demokratisk å være tilbakeholden med å 
bruke den? Og når vi først må ta dette kamp-
middelet i bruk, er det godt at det gjøres i 
siviliserte former. Slik vi opplevde i år.

Redaktør
Erling Bergan

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo
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