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- Forhandlinger er gøy!
Det var under BFs landsmøte i november at Margunn 
Haugland ble valgt til ny nestleder. I tre år framover 
skal hun jobbe for medlemmenes interesser fra denne 
posisjonen. Vi tok en prat med Margunn.
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Bistand som virker
 
BF har faglig ansvar for et bistandsprosjekt i Gaza. 
I samarbeid med Norwac utvikler vi Gaza Health 
Science Library ved Shifa sykehus. Malin Kvam 
er sentral i prosjektet. Hun kommer med ferske 
inntrykk fra Gaza til BF-seminaret ”Nye stemmer” 
under bibliotekmøtet i Stavanger i mars.

 22
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Lederen har ordet
Det skjer mye i BF om dagen. Nyvalgte 

eller gjenvalgte fylkesstyremedlemmer 
legger planer for medlemsaktiviteter og 
arbeid med lokale forhandlinger, mange 
nyvalgte tillitsvalgte reiser på grunnkurs 
og forhandlingskurs som arrangeres på 
Gardermoen i mars, og et nytt forbunds-
styre er nå godt i gang med sitt arbeid. 
På styreseminar i februar diskuterte for-
bundsstyret hvilke innsatsområder som 
bør prioriteres. Det var bred enighet om 
at e-bøker og arbeidet med dette må gis 
prioritet. Ikke bare fordi dette er et meget 
aktuelt politisk tema, men også fordi det 
er et tema som i sterk grad berører biblio-
tekarenes arbeidsforhold, noen allerede 
nå, andre i framtiden. 

Utvikle organisasjonen
Videre var organisasjonsbygging et 

av temaene som ble satt på dagsorden. 
Forbundsstyret mener at vi må finne bedre 
måter å styrke fylkeslagene, klubbene og 
de lokale tillitsvalgte på. Tiltakene som 

forbundsstyret vil iverksette på dette 
området i første omgang er, en tettere 
oppfølging av det enkelte fylkeslag, 
iverksetting av et forhandlingsutvalg for 
staten og et for kommunesektoren , der 
erfarne forhandlere kan bistå i lokale for-
handlinger rundt om som et supplement 
til fylkeslagenes egne forhandlingsutvalg, 
samt en konsekvent gjennomføring av 
bakvaktsordninger i forbindelse med 
lokale forhandlinger. 

Når det gjelder arbeidet med utviklingen 
av organisasjon i BF er det også vel verdt å 
nevne at organisasjonsutvalget – som ble 
vedtatt oppnevnt på landsmøtet – nå er 
nedsatt og har startet sitt arbeid. Utvalget 
skal arbeide medfølgende spørsmål:

 y Inndelingen i fylkeslag
 y Fylkeslagenes arbeidsoppgaver 
 y Forholdet mellom tillitsvalgte, arbeids-
plassorganiseringen og BF som orga-
nisasjon

 y Medlemskategorier i BF 

 y Lederstrukturen i sekretariatet
 y Forholdet mellom forbundsstyre, sekre-
tariat og organisasjonen for øvrig

 y Erfaringer med treårige landsmøtepe-
rioder

 y Delegatfordelingen til landsmøtene
 y Landsstyrets rolle
 y Vurdere behovet for instruks for valg-
komiteen

 y Vurdere godtgjørelse for medlemmer 
av forbundsstyret 

Organisasjonsutvalget består av Erling 
Bergan, Elisabeth Bergstrøm, Elin Bekke-
bråten Sjøli og Vibeke Stockinger Lunde-
træ, og ledes av Morten Haugen. Utvalget 
skal avlevere rapport til forbundsstyret 
innen utgangen av 2012, og rapporten 
skal legges fram på landsmøtet i 2014. 

Det er med andre ord mange spen-
nende prosesser i gang når det gjelder 
BFs organisasjon om dagen, og det er så 
absolutt tiden for å ta opp både store og 
små ideer til forbedringer som kan bidra 
til at vi kan arbeide enda bedre sammen. 

Informasjon og kommunikasjon
Forbundsstyret vil også i inneværende 

år særlig arbeide med informasjons- 
og kommunikasjonsstrategi og med å 
forbedre kontaktflaten mot bibliotekar-
utdanningene.

Forbundsstyret er gitt tillit innenfor 
helt klare rammer. Styringsdokumentene 
som er vedtatt av landsmøtet danner 
grunnlaget for alt arbeid som gjøres i BF. 
Det dreier seg om vedtekter, budsjett, 
målprogram – og selvsagt protokollen fra 
landsmøtet, med vedtakene referert. Når 
forbundsstyret prioriterer innenfor disse 
rammene, slik som vi nå nettopp har 
gjort, er ikke dette et utrykk for at resten 
av målprogrammet ikke skal etterleves, 

Når vi nå er i full gang med organi-
sasjonsutredning og organisasjonsbyg-
ging, når vi arbeider med e-bøker og 
framtidens bibliotektjenester, når vi legger 
planer for informasjon og kommunika-
sjonsformer, er det altså ikke i stedet for 
å arbeide for medlemmenes lønns- og 
arbeidsforhold, det er i tillegg til. ”

”
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[ LEDEREN HAR ORDET ]

men det er et uttrykk for at forbundsstyret 
vedtar prioriteringer om hvilke områder 
som særlig må satses på i den nærmeste 
framtid. Derfor er det godt at forbundssty-
ret setter opp klare prioriteringer på denne 
måten. Allikevel vet vi at vi innimellom må 
legge egne prioriteringer til side i perioder 
fordi vi blir utfordret av omverdenen. Det 
er helt nødvendig at BF kan gripe tak i 
utfordringer som dukker opp i kjølvan-
net av politiske beslutninger, endringer i 
arbeidsmarkedet eller rammebetingelser 
for øvrig.

Lønns- og arbeidsforhold
Medlemmenes lønns- og arbeidsforhold 

er imidlertid BFs til enhver tid viktigste 
prioritering. Formulert godt og treffende 
i formålsparagrafen i våre vedtekter:

«Bibliotekarforbundet (BF) er et lands-
omfattende, partipolitisk uavhengig 
fagforbund. BFs formål er å arbeide for 
medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, 
høy faglig standard i utdanningen og i 
utøvelse av faget. BF skal arbeide for å 
styrke medlemmenes rolle i arbeidslivet.»

Når vi nå er i full gang med organisa-
sjonsutredning og organisasjonsbygging, 
når vi arbeider med e-bøker og framtidens 
bibliotektjenester, når vi legger planer for 
informasjon og kommunikasjonsformer, 
er det altså ikke i stedet for å arbeide for 
medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, 

det er i tillegg til. Og nettopp lønn har vi 
fokus på i disse dager når oppkjøringen 
til hovedtariffoppgjøret 2012 er i gang. 

TBU er startskuddet
De foreløpige tallene fra TBU (teknisk 

beregningsutvalg) ble lagt frem i slutten 
av februar, disse tallene blir brukt som 
grunnlag for lønnsoppgjøret, og frem-
leggelsen av dem markerer derfor på 
mange måter «startskuddet» for sentrale 
forhandlinger. Tallene fra TBU viser at 
årslønnsveksten for lønnstakere under 
ett var på 4,3 prosent fra 2010 til 2011, 
men at det varierte mellom 3,6 og 4,9 
prosent for ulike grupper. Det er sær-
lig overhengstallene som får overslag 
inn i de kommende forhandlingene. 
(Overhenget er lønnstillegget som al-
lerede har kommet i år som et resultat 
av lønnstillegg gitt i fjor) Når overhenget 
er større enn forventet prisvekst, kan 
NHO-sjefen gå ut med melding om at 
lønnsmottakere allerede FØR lønns-
oppgjøret har fått ivaretatt kjøpekraften, 
noe han gjorde også i år.  Dette baserte 
han på at overhenget i industrien er på 
1,5 % mens prisveksten så langt i år er 
på 1,2% . Overhenget i de offentlige 
avtaleområdene stat og kommune er 
satt til 1%. Årslønnsveksten fra 2010 til 
2011 er i disse områdene beregnet til 
henholdsvis 4% og 4,5 %.

Monica Deildok
Forbundsleder

Frontfagsmodellen
BF har våre største medlemsgrupper 

i tariffområdene KS (kommuner- og fyl-
keskommuner), stat og Oslo kommune 
(som er eget tariffområde).  De sentrale 
forhandlingene starter i april, med innspurt 
opp mot 1. mai. NHO-området i privat 
sektor starter forhandlingene i mars, med 
innspurt opp mot 1. april. Selv om vi ikke 
forhandler i dette avtaleområdet, legges 
det viktige føringer for våre interesser i 
dette området. Det er dette som er det 
såkalte frontfaget.  Frontfagsmodellen 
som benyttes ved sentrale forhandlinger 
i Norge, innebærer at konkurranseutsatt 
industri forhandler først, og at de øvrige 
forhandlingene, i tjenesteytende næringer 
og offentlige avtaleområder forholder seg 
til den økonomiske ramma som frontfaget 
kommer ut med. Derfor er det stor spen-
ning – også for oss - knyttet til oppgjøret 
i NHO-området. 

Kompetanse og likelønn
BF har vedtatt krav med fokus på 

kompetanse og likelønn. Vi er klare for å 
kjempe for gode lønnstillegg for bibliote-
karer også i år. Følg med på våre nettsider 
(www.bibforb.no) fremover. Der holdes du 
oppdatert om lønnsforhandlingene. 

Det nærmer seg tariffoppgjør, og forbundsleder Monica Deildok har lest rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU), som er startskuddet for oppgjø-
ret. Her funderer hun på strategien midt under det sentrale tariffoppgjøret i 2009. (Foto: Erling Bergan)
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5.-6. mars:    Grunnkurs for tillitsvalgte og medlemmer
7.-8.mars:      Forhandlingskurs – alle sektorer
28.-29. mars: Kurs for fylkeslagsledere

Påmelding sendes bf@bibforb.no senest 14 dager før kursstart. NB! Det er viktig at du oppgir 
epostadresse og telefonnummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi om du trenger hotell, har 
eventuelle matallergier eller det er andre hensyn vi skal ta. Bibliotekarforbundet dekker alle utgif-
ter for medlemmer. Du bestiller selv reise, enten direkte eller fra Via travel. Bibliotekarforbundet 
bestiller hotell.

Kontakt sekretariatet om det er noe du lurer på i forbindelse med kurset, tlf 48 02 09 00

Bibliotekarforbundets kurs 1. halvår 2012

Petter Bruce i BFs sekretariat hadde 
gjort de nødvendige undersøkelser før 
forbundsstyret behandlet saken i sitt møte 
i februar. 

Det var nødvendig å utarbeide retnings-
linjer for tildeling av denne støtten. Og 
siden det allerede finnes en gravferdsstø-
nad fra NAV, var det viktig at BF med sine 
retningslinjer unngår at utbetalt gravferds-
støtte fra oss medfører reduksjon i NAVs 
gravferdsstønad, som det kan søkes om 
for alle som er medlem av folketrygden. 
Denne stønaden omtales slik på NAVs 
nettsider:

«Gravferdsstønaden er behovsprøvet 
og kan gis med opptil 20 652 kroner til 
å dekke faktiske og nødvendige utgifter 
til gravferden. Når avdøde var over 18 år 
blir tillegget avkortet mot formue og tje-
nestepensjon som blir utbetalt til avdøde 
for måneden etter dødsfallet, samt forsi-
kringsbeløp og lignende som blir utbetalt 
som følge av dødsfallet.»

Og: «Gravferdsstønad gis avhengig av 
den avdødes og den gjenlevendes sam-
lede finansformue. Finansformuen slik 

BF har innført ordning 
med gravferdsstøtte
Landsmøtet i november i fjor vedtok at det skulle innføres gravferdsstøtte til medlemmer  
som dør, med en budsjettramme på 30 000 kroner pr år. Ordningen er nå på plass.

[ GRAVFERDSSTØTTE ]

Tekst & foto:  Erling Bergan
       Redaktør 

den framkommer på siste ligningsutskrift 
eller siste selvangivelse for den avdøde og 
den gjenlevende, legges til grunn. Videre 
legges det til grunn tjenestepensjon som 
blir utbetalt til den avdøde for måneden 
etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp, 
støtte fra begravelseskasse og lignende 
som blir utbetalt som følge av dødsfallet.»

For at BFs ordning for gravferdsstøtte 
skal være meningsfull, måtte vi på en eller 
annen måte sikre oss mot dette, og sørge 
for at vår støtte kommer i tillegg til det som 
eventuelt gis av NAV.  Derfor må BF være 

Støtten er en engangsutbetaling til etterlatte ved medlemmets bortgang. 
Støtten er et fast beløp på kr 5000,-. BF utbetaler støtten til pårørende 
etter søknad. Søkerens relasjon til avdøde må framgå av søknaden, og 
skifte-/uskifteattest samt dokumentasjon på evt. samboerskap må legges 
ved søknaden. Søknaden må foreligge innen 6 måneder etter dødsfallet.

Utbetalingen inngår ikke i dødsboet og utbetales etter følgende prioriterte 
rekkefølge: Gjenlevende ektefelle/registrert partner/samboer, livsarvinger, 
testamentarvinger eller øvrige arvinger etter arveloven.

Retningslinjer for BFs tildeling av 
støtte i forbindelse med dødsfall

klare på at støtten går til nærmeste pårø-
rende, og ikke inngår i dødsboet. Videre 
må BF kreve skifte-/uskifteattest, for å 
sikre at utbetalinger skjer til riktig person. 

BFs gravferdsstøtte skal være en ret-
tighet for avdøde medlemmers nærmeste 
pårørende, som utbetales etter søknad. 
Søknaden må foreligge innen 6 måneder 
etter dødsfallet.

Forbundsstyret vedtok å innføre BFs 
gravferdsstøtte fra og med 1. januar 2012, 
og med retningslinjer som gjengitt her på 
siden. 



Bibliotekaren 3/20126   

Det var under Bibliotekarforbundets 
landsmøte i november i fjor at Margunn 
Haugland ble valgt til ny nestleder etter 
Hanne Brunborg. I tre år framover skal 
hun jobbe for medlemmenes interesser 
fra denne posisjonen. Vi tok en prat med 
Margunn.

Til daglig er hun skolebibliotekar på 
Skien videregående skole, som har to av-
delinger med hvert sitt bibliotek. Avdeling 
Brekkeby, der Margunn jobber, har rundt 
600 elever og betjener både yrkesfag og 
studiespesialisering. Margunn er 36 år 
gammel, har sin bibliotekarutdanning fra 
Høgskolen i Oslo i 1999, og har tidligere 
arbeidet både ved Stavanger bibliotek/
Sølvberget og Kristiansand folkebibliotek. 

- Er det store forskjeller mellom å jobbe 
i skolebibliotek og folkebibliotek?

- På folkebiblioteket hadde jeg en leder-
stilling for en filial, så for meg ble det an-
nerledes å jobbe alene og betjene både 
lærere og elever. Det har ikke vært noen 
stor tradisjon for å bruke skolebiblioteket 
der jeg jobber nå. Jeg merker at de begyn-
ner å få øynene opp for hva man kan og 
skal gjøre i et bibliotek. Jeg må hele tiden 
selge biblioteket inn, det spiller nok en 
større rolle enn på folkebiblioteket. Og så 
er volumet helt forskjellig. Folkebibliotek-
filialen i Kristiansand lånte ut like mye på 
en halv måned som skolebiblioteket låner 
ut på et helt år. Men på skolebiblioteket 
har jeg andre arbeidsoppgaver. Det er mye 
som ikke resulterer i utlån. 

Margunn Haugland er BFs nye nestleder

- Forhandlinger er gøy!
Tekst & foto:  Erling Bergan
       Redaktør 

Jobbe mot felles mål
- Hvorfor sa du ja til å bli nestleder i BF?
- Jeg synes fagforeningsarbeid rett og 

slett er artig. Jeg er kanskje en av de få 
som synes forhandlinger er gøy. Så dette 
ville jeg gjerne jobbe mer med, sier Marg-
unn og ler høyt. Hun vet nok godt at dette 
må regnes som et klart pluss, men at det 
kanskje ikke er så vanlig å tenke sånn.

- Du har vært tillitsvalgt på flere ar-
beidsplasser?

- Ja, tre år ved Stavanger bibliotek, sju år 
i Kristiansand folkebibliotek, og nå hoved-
tillitsvalgt i Telemark fylkeskommune.

- Hvordan er det å være tillitsvalgt?
- Utfordrende. Enkelte steder kan det 

være en del jobb.  Men som regel jobber 
en tillitsvalgt sammen med arbeidsgiver 
mot de samme målene. Det er som regel 
ikke så konfliktfylt. Men det er viktig å 
passe på at avtaler og regler blir fulgt. Der 
det foregår omorganisering, er det viktig 
at man er med. På store bibliotek er man 
som BF-tillitsvalgt også med på intervjuer 
når det skal foretas ansettelser. På mindre 
arbeidsplasser er det nok hovedsakelig 
lokale forhandlinger. 

- Nå er du tillitsvalgt i en fylkeskom-
mune, der det kanskje er utfordrende at 
medlemmene er ganske spredt?

- Ja, nå dekker jeg både fylkesbibliotek 
og videregående skoler. Da møter jeg ar-
beidsgiver sammen med hovedtillitsvalgte 
fra andre forbund. 

- Er det andre utfordringer i din tillits-
valgtrolle nå, enn i rollen som tillitsvalgt 
ved for eksempel Kristiansand folkebi-
bliotek?

- Ja, som hovedtillitsvalgt i en fylkeskom-

mune har man ikke den samme daglig 
kontakten med medlemmene. Du kjenner 
medlemmene på en helt annen måte når 
du jobber med dem hver dag. Medlem-
mene i fylkeskommunen må i større grad 
melde fra selv hvis det er noe som bør 
håndteres. Så det blir annerledes enn 
for eksempel Kristiansand og Stavanger. 
Men hvis det blir mer omorganisering på 
arbeidsplassene der våre medlemmer i 
Telemark fylkeskommune jobber, er det 
klart det er viktig at også Bibliotekarfor-
bundet er representert. Men hittil har det 
gått mest i lokale forhandlinger. Det er 
da man virkelig trer inn i tillitsvalgtrollen.

 
Vise arbeidsgiver hvor viktige vi er

- Du liker forhandlinger?
- Ja, jeg gjør det. Jeg har forhandla både 

på egne arbeidsplasser og for medlemmer 
på andre arbeidsplasser enn der jeg selv 
har jobba. I Agder satt jeg i det vi kalte 
FUA – forhandlingsutvalg Agder. Jeg har 
forhandla for andre også i Rogaland og 
nå i Telemark.

- Hva er det ved forhandlinger som ap-
pellerer til deg?

- I forhandlinger kan vi virkelig vise 
overfor arbeidsgiver hvor viktige vi er. Det 
er egentlig en ganske takknemlig jobb. 
Det er svært sjelden vi går tomhendt fra 
forhandlinger. Arbeidsgiver sier ofte at 
vi ikke legger inn urimelig høye krav. Vi 
legger selvsagt inn høye krav, men de er 
altså ikke urimelige. Og da ser arbeidsgi-
ver fornuften i kravene. Det er viktig, sier 
Margunn, som ikke har noe imot å gå rundt 
og fortelle medlemmer om at de har gått 
opp i lønn, enten det er ti tusen, tjue tusen  

[ NESTLEDEREN HAR ORDET ]



7   Bibliotekaren 3/2012

[ NESTLEDEREN HAR ORDET ]
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eller tretti tusen. 
- Medlemmene er takknemlige og po-

sitive når de får resultatet. Lønna forteller 
egentlig ganske mye om hvordan de er 
verdsatt. 

Margunn har ikke bare blitt en erfaren 
tillitsvalgt. Hun har også vært med på å 
holde kurs for andre tillitsvalgte, og der-
med bidratt til at flere blir kompetente – og 
kanskje får det like gøy som hun selv har 
det i rolla som BFs lokale representant. 

Moderat lønnsoppgjør
Som nestleder skal Margunn ha opp-

merksomheten spesielt retta mot kom-
munesektoren. Hun sit ter som BFs 
representant i sektorstyret for YS-Kom-
mune, med ansvar for BFs tarifforhand-
linger i KS-sektoren. Når dette leses har 
trolig forbundsstyret også oppnevnt BFs 
eget tariffutvalg for KS-sektoren, med 
Margunn som utvalgsleder.

Margunn er varsom med bastante 
synspunkter på vårens tariffoppgjør, til det 
er hun for ny i vervet. Men vi får likevel 
noen tanker rundt de store spørsmålene 
som svirrer i oppladninga fram til vårens 
hovedoppgjør. 

- Tror du det blir et nulloppgjør i år på 
grunn av den økonomiske situasjonen i 
Europa?

- Det blir kanskje ikke et nulloppgjør. 
Men vi kommer til å merke at det er tunge 
tider, ikke minst at frontfagene sliter med 
nedgang i eksporten til Europa. 

- Tror du frontfagene kommer til å sette 
en standard som er lavere enn medlem-
menes forventninger?

- Det kan nok skje, ja.
- Er det nødvendig?
- Vel, vi har det godt i Norge sammen-

lignet med andre land i Europa. Hvis vi tar 
ut for høye lønninger, er det fare for at vi 
også kan merke mer til den økonomiske 
krisa. 

Når det sentrale oppgjøret er ferdig på 
forsommeren, har BF de siste årene ar-
rangert fylkesvise kick-off for å informere 
tillitsvalgte og interesserte medlemmer 
om oppgjøret. BF planlegger slike arran-
gement også i år.

- Tror du det blir tøffere tak på disse 
møtene i år, på grunn av sprik mellom 
forventning og resultat?

- Det kan fort bli slik. Men som regel er 
det jo avsatt penger til lokale forhandlin-
ger. Og BFs kick-off-arrangement er ikke 
bare en fortelling om resultatet i det sen-
trale oppgjøret. Det er også informasjon 
om hvorfor det gikk som det gikk, og hvilke 
føringer og premisser man bør kjenne til 
før man skal inn i de lokale forhandlingene. 

Bibliotekpolitiske utfordringer
Selv om Margunn Haugland skal ha 

spesielt fokus på kommunal sektor i 
tariffarbeidet, er hun like fullt nestleder 
for BFs helhet. Så vi må få vite om det er 
noen bibliotekpolitiske problemstillinger 
hun interesserer seg spesielt for.

- Det er jo det digitale, hva som skjer 
der. For eksempel hvordan innkjøpsord-
ninga skal tilpasses økt andel digital litte-
ratur? Og hvordan skal bibliotekenes utlån 
av e-bøker løses. Spørsmålet om hvordan 
bibliotekenes rammes av kommuneøkono-

mien er svært viktig. Litteraturhustrenden 
oppfatter jeg tidvis som skummel, når det 
noen steder brukes offentlige midler til 
slike nye tiltak mens biblioteket får dårli-
gere råd. Det er mye bibliotekpolitikk som 
avgjøres lokalt, og mye bibliotekpolitikk 
som angår våre medlemmer. I Porsgrunn 
har de kuttet bibliotekbudsjettet med 1,75 
prosent, mens de samtidig har lagt inn at 
biblioteket skal ha åpent på søndager. Slikt 
er utfordrende.

 
BFs utfordringer

- Hvor er det skoen trykker for BF 
framover?

- Det kan fort vise seg å bli på kommu-
neøkonomien. At vi kan få en del oppga-
ver i forbindelse med omorganiseringer, 
vakante stillinger, innskrenkinger og slikt. 
Det kan gi sekretariatet mye å jobbe med, 
og gjøre det krevende å serve medlem-
mene godt hvis det blir mange saker av 
den typen. Dette kan gjøre det vanskelig 
for BF å bruke nødvendig tid på biblio-
tekpolitikk. For det ønsker vi også å drive 
med. BF skal drive med politisk arbeid 
som tjener medlemmene, ikke bare for-
handlinger og arbeidsrettslige spørsmål. 
Det kan bli en utfordring å dimensjonere 
sekretariatet i tråd med dette, sier en 
engasjert nestleder, som legger til: 

- BF må også bli bedre til å rekrut-
tere på nye sektorer. Å være synlig som 
fagorganisasjon for alle bibliotekarer. BF 
er ikke bare for de som jobber i bibliotek, 
men også for de som har bibliotekarutdan-
ning og jobber i andre stillinger i privat 
sektor. 

BFs nye nestleder Margunn Haugland er en erfaren tillitsvalgt, med fartstid fra tre ulike arbeidsplasser. Hun har også holdt kurs for tillitsvalgte i BF. Her 
er hun i sving som forelser på BFs grunnkurs våren 2008. (Foto: Erling Bergan)

 

[ NESTLEDEREN HAR ORDET ]
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Forbundsstyret i BF vedtok kravene 
til årets sentrale tariffoppgjør i staten, 
på sitt møte i februar.

Forhandlingsordningen i staten 
inneholder tre hovedelementer: 
Sentrale forhandlinger, sentrale 
justeringsforhandlinger og lokale 
forhandlinger. 

I de sentrale forhandlingene vil 
det gis tillegg på A-lønnstabellen, 
og eventuelt avsettes pott til sentrale 
justeringsforhandlinger og lokale for-
handlinger. Det vil også bli forhandlet 
om endringer av hovedtariffavtalens 
bestemmelser utover bestemmelsene 
om lønn.

Bibliotekarforbundet har ikke ar-
beidet med krav til endringer av 
hovedtariffavtalens øvrige kapitler, 
og fremmer således ikke krav om 

BFs krav til oppgjøret i staten
dette i år. 

Når det gjelder det økonomiske, 
fremmer BF krav om pott til sentrale 
justeringer, som er den forhandlings-
runden der vi kan fremme krav direkte 
på bibliotekarkodene på lønnsplan 
90.205. Det er også i justeringsopp-
gjøret at vi kan kreve endringer i selve 
lønnsplanen, for eksempel kreve en 
ny stillingskode lagt inn.

BF vil fremme kravene til justerings-
oppgjøret på et seinere tidspunkt, 
etter at slik pott eventuelt er avsatt. 
Derfor har ikke BF lagt inn krav på 
bibliotekarenes stillingskoder nå.

BF fremmer et generelt krav, med 
et signal om prioritering av likelønns-
aspektet og justeringselementet.

De økonomiske hoved-
elementene

I årets oppgjør ønsker BF en 
hovedvekt på generelt tillegg og 
sentrale justeringer. Vi mener det 
er viktig å ivareta likelønnsaspek-
tet også i årets forhandlinger.

En eventuell pott til lokale for-
handlinger må ikke være for liten. 

Lokal pott bør ikke være på 
mindre enn 0,75%.

Vi vil i det følgende gå inn på 
innretningen på de økonomiske 
tilleggene:

Generelt tillegg:
BF fremmer krav om generelt 

tillegg på A-lønnstabellen for 
alle arbeidstakere. Vi fremmer 
krav om at dette skal være et 
kronetillegg. Det er etter vår 
mening ikke nødvendig å justere 
trinnavstanden. Gjennom å gi et 
generelt kronetillegg mener vi at 
det legges inn en likelønnsprofil 
på det generelle tillegget. 

Justeringspott:
Vi ønsker at det settes av 

midler til sentrale justerings-
forhandlinger. Det er særlig i 

de sentrale justeringsforhand-
lingene utfordringen med å 
ivareta kvinners lønnsutvikling 
der denne er svakere enn 
menns kan løses. Dette gjøres 
gjennom å løfte stillingskoder 
i sektoren der majoriteten av 
stillingsinnehavere er kvinner 
og der lønnen er lavere enn 
for sammenliknbare mannsdo-
minerte stillingskoder. BF vil 
fremme justeringskrav på et 
senere tidspunkt, dersom det 
avsettes pott til sentrale juste-
ringsforhandlinger.

Pott til lokale forhandlinger:
En pott til lokale forhandlinger 

må ikke være for liten. BF er av 
den oppfatning at en lokal pott 
må være på minimum 0,75%. Vi 
mener det må legges likelønnsfø-
ring på den lokale potten.

Vektleggingen av de tre økono-
miske elementene:

Bf mener at det sentrale ele-
mentet: justeringsoppgjør vekt-
legges i årets oppgjør. 

Med forbehold om nye og 
endrede krav. 

BF ønsker følgende 
prioritering av økonomi:

1. Generelle tillegg til alle i 
kapittel 4 inkludert justering 
av minstelønnssatsene.

2. Utvidet ansiennitetsstige ut 
over 10 års ansiennitet 

3. Økning av ulempetilleggene 
i hovedtariffavtalens §§5.2 
og 5.4.2.

4. Økning av årslønn på 4 og 
8 års ansiennitet i minste-
lønnsstigen.

Videre krever vi avsetning til 
lokal pott, denne bør være av en 
viss størrelse. Potten bør ha en 
likelønnsføring.

Vi forventer en fortsatt tyde-
lig vektlegging av kompetanse 
i YS-kommunes krav for kom-
munal sektor.

I kapittel 4 bør det inn en ny 
merknad om at: Ansatte med 
relevant tilleggsutdanning ut 
over stillings minstekrav skal 
lønnsplasseres tilsvarende ut-
danningsnivå. 

Vi tar forbehold om eventuelle 
nye eller endrede krav. 

BFs krav til 
oppgjøret i 
kommunene

Forbundsstyret vedtok kravene til årets 
sentrale tariffoppgjør i KS-sektoren (kom-
munene og fylkeskommunene, minus Oslo 
kommune) på sitt møte i februar. 

[ TARIFFOPPGJØRET ]
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BFs krav til oppgjøret 
i tariffområdet Spekter

BF ønsker følgende priorite-
ring av økonomi:

1. Justeringspott rettet mot 
kvinnedominerte høgsko-
legrupper, med formål å 
utligne lønnsdifferanse mot 
KS (særlig på 10 års ansi-
ennitet).

2. Generelle tillegg.
3. Økning av ulempetilleggene 

i dok.25, §§ 9.7.3 og 10.1.2.

Vi krever avsatt pott til lokale 
forhandlinger

BF tar forbehold om eventuelle 
nye eller endrede krav. 

BFs krav til 
oppgjøret i 
Oslo kommune

Forbundsstyret i BF vedtok kravene til 
årets sentrale tariffoppgjør i Oslo kommune, 
på sitt møte i februar.Bibliotekarforbundet vil kreve et 

generelt kronetillegg ved årets ta-
riffrevisjon i A dels forhandlingene.

Det generelle tillegget må ut-
formes slik at det ivaretar en 
likelønnsprofil.

Vi krever videre at minstelønns-
satsene på A2 nivå justeres til-
svarende.

Bibliotekarforbundet krever at 
bibliotekarer i område 10 Helse-
foretak som en fast ordning for 
hele området lønnsplasseres i 
stillingsgruppe 5 – Stillinger hvor 
det kreves høyskoleutdanning med 
spesialutdanning. Bibliotekarer i 
område 10 gis stillingsbenevnelse 
Spesialbibliotekar. Denne lønns-
plasseringen og stillingsbenevnel-
sen begrunnes slik: 

1. Det bibliotekariske fagområ-
det i område 10 er i utgangs-
punktet så spesialisert og 
krever så mye spesialkom-
petanse, at våre medlemmer 
må anses som kvalifisert til 
denne lønnsplasseringen 
allerede ved ansettelse i 
foretakene.

2. Ordningen praktiseres al-
lerede ved flere foretak og 
det oppfattes som urimelig 
at medlemmer skal forskjells-
behandles på denne måten.

Vi tar forbehold om justerin-
ger og ytterligere krav. 

Krav til mellomoppgjøret 2012 – sektor Spekter, krav til A-dels-forhandlingene og 
A2-forhandlinger i Område 10 Helse.

BFs tariffutvalg i de ulike sektorer
Forbundsstyret har tatt tak i BFs ord-

ning med egne tariffutvalg på de ulike  
tariffområdene Kommune (KS), Stat, Oslo 
kommune og Spekter. 

Staten
Tariffutvalg i statlig sektor ble oppnevnt 

for over ett år siden, og sitter for perioden 
31. januar 2011 - 31. desember 2012. 
Medlemmene er Kristin Østerholt (Høg-
skolen i Vestfold), Knut Alstad (Norges 
Geologiske Undersøkelse), Grete Gluppe  
(Høgskolen i Østfold) og Mona Magnus-
sen (Universitetsbiblioteket i Tromsø), 
med Monica Deildok som forbundsstyrets 
representant.

Spekter
Tariffutvalg i sektor Spekter ble også 

oppnevnt for over ett år siden, og sit-
ter for perioden 31. januar 2011 - 31. 
desember 2012. Medlemmene i dette 

utvalget er Gyri Synnøve Hval Straumann 
(Oslo universitetssykehus), Silje Ada Hel-
gevold  (Stavanger universitetssjukehus) 
og Liv Vikan (Sykehuset Levanger), med 
Monica Deildok som forbundsstyrets 
representant. 

Kommunal sektor (KS)
Forbundsstyret drøftet oppnevning av 

tariffutvalg på BFs største tariffområde 
KS under sitt møte i februar. Men etter-
som ikke alle de aktuelle medlemmene 
av utvalget var forespurt da møtet ble 
avholdt, er oppnevning utsatt til for-
bundsstyret møtes igjen under biblio-
tekmøtet i Stavanger. Det som imidlertid 
synes klart, er at forbundets nestleder 
Margunn Haugland blir forbundsstyrets 
representant i utvalget, og at utvalget 
også blir oppnevnt fram til 31. desember 
2012. Mandat for utvalget synes også 
klart:

Tariffutvalget skal fange opp aktuelle 
problemstillinger innen tariffområdet KS 
og:
•	komme med innspill til tariffkrav i forbin-

delse med lønnsoppgjørene i ks 
•	stimulere til debatt omkring lønns- og 

tariffspørsmål i sektoren, blant annet 
gjennom artikler i Bibliotekaren. 

•	 forberede tariffsaker til diskusjon og 
vedtak i forbundsstyret, etter delega-
sjon eller på eget initiativ 

Oslo kommune
Forbundsstyret drøftet også oppnev-

ning av tariffutvalg på tariffområdet Oslo 
kommune i februar, men også der blir 
selve oppnevningen foretatt på styremøte 
i mars. Her er det trolig rådgiver Kari Lifjell 
fra BF-sekretariatet som skal lede arbei-
det i utvalget, som samme mandat som 
tariffutvalg for KS-sektoren. 

[ TARIFFOPPGJØRET ]
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Lammeboller 
med svinekjøtt

SPØRSMÅL:
En ansatt kontaktet meg med noe 

han oppfatter som et stort problem. 
Han er muslim og spiser ikke svi-
nekjøtt. Han oppdaget tilfeldig at 
kokkene i kantinen har servert lamme-
boller som inneholdt svinekjøtt i flere 
år. Han oppdaget dette da han sjekket 
innholdsfortegnelsen på pakningen. 
Dette har skjedd selv om han alltid 
spør om maten inneholder svin og 
kokkene har avkreftet det hver gang.

Den ansatte var svært sjokkert og 
sint. Han sa at han følte seg syk og 
kvalm da han fikk vite at han hadde 
blitt lurt til å spise svinekjøtt. Han 
krevde at kokkene måtte straffes. 

SVAR:
Fordi den ansatte opplever at 

hans religion ikke blir respektert, 
er dette en sak du bør ta alvorlig. 
Ansvarlig leder og verneombud bør 
varsles så fort som mulig slik at det 
sikres at denne praksisen avsluttes. 
Det er også viktig at dere får avklart 
fakta i saken. Å avklare fakta krever 
at begge parter får lagt fram sin 

versjon av historien, før en trekker 
konklusjoner. 

Viktige avklaringer vil være: er det 
riktig at det er servert lammeboller 
som inneholder svin? Har muslimske 
ansatte blitt feilinformert om innhol-
det, og har det i så fall skjedd med 
vilje? Hvis den ansattes historie er 
riktig, hvem har i så fall visst om det? 
Ligger ansvaret hos enkeltansatte 
eller en hel avdeling?

Disse spørsmålene vil avklare 
alvoret i saken, fordi det er stor 
forskjell på om det har skjedd en 
misforståelse eller det har vært en 
bevisst handling. Leder har uansett 
et ansvar for dårlige rutiner og det vil 
være viktig å sikre at slike ting ikke 
skjer i framtiden.  

Hvis innholdet i historien blir 
bekreftet, så kan dette anses som 
trakassering. Diskrimineringsloven 
§ 5 bestemmer at trakassering på 
grunn av etnisitet og religion med 
mer er forbudt:

”Med trakassering menes hand-
linger, unnlatelser eller ytringer som 

Likestillings- og diskrimineringsombud  
Sunniva Ørstavik. (Foto: CF Wesenberg)

virker eller har til formål å virke kren-
kende, skremmende, fiendtlig, nedver-
digende eller ydmykende.”

Hvis den ansatte ønsker en be-
handling av saken et ter denne 
bestemmelsen, så kan dere sende 
saken inn til ombudet. Ombudet vil 
da måtte undersøke saken nærmere.

  

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombud
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for medlemmer av BF i 
2012 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. Det 
er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. 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 kortfattet rapport om hva som er gjort og hvordan 
midlene er brukt. Skriving av artikkel til Bibliotekaren kan være en del av gjenytelsen for tildelt stipend.

Søknad sendes til bf@bibforb.no

Stipend for BF-medlemmer

Bibliotekarforbundets forbunds-
styre setter av midler til stipend for  
studentmedlemmer av BF ved Høg-
skolen i Oslo og Universitetet i 
Tromsø i 2012. 
Stipendet skal brukes til deltakelse 
på konferanser og seminar innen 
bibliotekbransjen.
Forbundsstyret skal ha kortfattet rap-
port 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 student-
medlemmer

GOD
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Buskerud BF
Buskerud BF hadde sitt årsmøte 

14. februar i Drammensbiblioteket. 8 
deltakere lyttet til BFs nye nestleder 
Margunn Haugland, som foredro om 
BF, tariffoppgjør og lokale forhandlinger. 
Det vil si: Her ble det ikke bare lyttet, 
det var mange kommentarer og spørs-
mål. For her var det mange som hadde 
forhandlet selv.   

- Noen som har særavtaler?, spør 
Margunn. Ingen svarer. - Noen som har 
avtale om lørdags- og søndagsjobbing? 
Flere hender kommer i været. – Ja, da 
har dere særavtale. Og dere må følge 
med på at denne blir videreført. Send inn 
slike avtaler til BF sentralt. De er nyttige 
for andre som trenger eksempler før de 
inngår tilsvarende avtaler om lørdags- og 
søndagsåpning, sier BF-nestlederen. 
Mens flere noterer.

Nytten av årsmøtet er allerede eta-
blert. Slike treffpunkt mellom sentrale 

Årsmøter i BFs fylkeslag
Når dette leses er de fleste årsmøtene i BFs fylkeslag avholdt. Jeg har vært på et par 
av dem. Det er artig, særlig når jeg nå sitter i et organisasjonsutvalg som skal se på 
hvordan BF best kan skrus sammen.

BFere og lokale tillitsvalgte gir svært 
ofte nyttige erfaringer begge veier. Noen 
ganger er det årsmøte, andre ganger er 

det temamøte og en gang i året er det 
kick-off. Slikt gir mening. 

Fylkeslagets leder Bror von Krogh 
trekker fram betydningen av god dialog 
med arbeidsgiver, når man skal oppnå 
noe i lokale forhandlinger. – Det er viktig 
med en god tone. Det man ikke oppnår 
nå, kan man få innfridd neste gang. Ar-
beidstakernes innsats bør ses i forhold 
til overordnede mål i kommunene. Alt 
kommunalt arbeid gjøres etter en kom-
muneplan, som man må være tro mot, sa 
Bror, som har rikelig erfaring også som 
lokalpolitiker.

Når temaet som Margunn brakte med 
seg er unnagjort, er det tid for selve 
årsmøtet i Buskerud BF. Bror leder møtet 
med myndig hånd og underfundig humor, 
en grei kombinasjon. Det meste er 
plankekjøring og egentlig ikke så veldig 
interessant. Til gjengjeld er det fort gjort. 

Fra årsmøtet i Oslo/Akershus BF. Avtroppende 
fylkeslagsleder Britt Helen Bjørnback lengst 
til høyre. 

Fra årsmøtet i Buskerud BF. Fylkeslagsleder Bror von Krogh midt på langsida av bordet, mens BF-
nestleder Margunn Haugland står til venstre.

Tekst & foto:  Erling Bergan
       Redaktør 

[ ORGANISASJON ]
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Mikromarc 3
brukere ser
seg ikke tilbake!

NÅ ER DET DIN TUR TIL Å BLI KJENT MED
BIBLIOTEKENES BESTE VENN!

Stadig flere går over til Mikromarc 3 – det
helt nye og banebrytende systemet for
nordiske bibliotek.

Med et helt nytt og behagelig brukergrensesnitt
er Mikromarc 3 svært enkelt å forstå.
Den pedagogisk riktige oppbygningen leder
deg gjennom de ulike funksjonene på en
intuitiv og ukomplisert måte – nesten som
om systemet selv aner hva du ønsker eller
hvor du vil gå. Mikromarc 3 møter dine behov
på en enestående måte; helintegrert, intuitivt
og moderne.

TA KONTAKT MED OSS, SÅ FÅR DU VITE MER
OM BIBLIOTEKENES BESTE VENN!
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Men det dukket da opp en liten meningsutveksling om regn-
skapsføring i fylkeslaget, om dette kunne gjøres sentralt. Det 
er noe å ta med tilbake til organisasjonsutvalget, tenkte jeg. 

Oslo/Akershus BF
Dagen etter, 15. februar, var det årsmøte i Oslo/Akershus 

BF, for anledningen i BFs lokaler i Øvre Vollgate. Med sju 
ganger så mange medlemmer som i Buskerud BF, skulle 
man forvente mer enn de 15 deltakerne som kom. Men slik 
er det ofte i dette fylkeslaget. Det er for stort, det mangler 
identitet. Noe må gjøres. Og det ble da også tema før selve 
årsmøtet startet. Deltakerne ble presentert for organisasjons-
utvalgets mandat, og at deling av Oslo/Akershus er blant de 
mest aktuelle problemstillingene. De fikk seg forelagt noen 
alternativer, blant annet å gå tilbake til separate fylkeslag for 
Oslo, Akershus og studentene, slik man hadde på nittitallet. 
Men noen stor diskusjon ble det ikke om dette.

Britt Helen Bjørnback og resten av styret hadde tatt fylkes-
laget gjennom et år med blant annet aktiv landsmøtedelta-
kelse fra Oslo/Akershus. Det var takket være dette fylkeslaget 
at flere vedtak ble vesentlig forbedret under behandlingen 
på Gardermoen i november i fjor. 

Bjørnback tok ikke gjenvalg, Og valg er ikke alltid så lett 
når fylkeslaget er litt for stort og litt pregløst. Denne gangen 
var en del avklart på forhånd. Men den nye fylkeslederen 
var ikke til stede på årsmøtet for å ta imot valget. Men Siri 
Iversen ved Norsk lokalhistorisk Institutt vil sikkert bli mer 
synlig i landskapet etter hvert som året skrider fram.  

Ettertanker
Det formelle som årsmøtene må behandle, er sjelden 

særlig interessant. Men det må gjøres. Og fylkeslederne 
er flinke til å ta dette kjapt, men samtidig på en åpen og 
formelt korrekt måte. Det er imidlertid sikkert gunstig om 
BF finner måter å avlaste fylkeslagene på formalia, som for 
eksempel regnskap. For det er lønn og forhandlinger som 
er de mest levende temaene når BFs fylkeslag møtes, enten 
det er til årsmøte eller kick-off. Utveksling av erfaringer og 
påfyll fra sentralt hold er en ganske god vinnerresept for et 
godt lokalt møte i BF. 

 

Fylkesleder Bror von Krogh i Buskerud BF brukte sine erfaringer som 
lokalpolitiker, når fylkeslaget diskuterte lokale forhandlinger.

[ ORGANISASJON ]
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[ SOLSTADS BIBLIOGRAFISKE PARADOKS ]

Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Nytelsen ved katalogen 
– Solstad-bibliografi

Nytelsen ved katalogen
Nasjonalbiblioteket har produsert 

flere store forfatterbibliografier de 
siste årene: Undset, Hamsun-, og 
Bjørnson-bibliografi. Men sjelden har 
bibliografisk arbeid vært så morsomt 
som i møte med Dag Solstads forfat-
terskap: De vakre omslagene, den 
glade gulfargen (solstadgult!) og leken 
med bibliografiske konvensjoner. Og 
hvilke andre forfattere kjenner vi som 
skriver så presist og morsomt, nesten 
på grensen til infamt, om biblioteket, 
bibliotekaren og de bibliografiske 
utfordringer som Solstad gjør i T. Sin-
ger? Singer ble kjønnskvotert inn på 
bibliotekhøyskolen, etter å ha oppgitt 
forfatterdrømmen som uansett ikke 
hadde kunnet bringe ham videre fra 
finpussing på én setning: ”En vakker 
dag sto han øye til øye med et min-
neverdig syn.” T. Singer ser seg selv 

I anledning Dag Solstads 
70-årsdag i mai 2011 
beta-lanserte Nasjo-
nalbiblioteket Solstad-
bibliografi : litteratur av 
og om Dag Solstad. Nå 
er bibliografien ferdigstilt 
og tilgjengelig på nb.no/
bibliografi/solstad og i 
BIBSYS.

Tekst:  Hege Stensrud Høsøien
          Forskningsbibliotekar
          Nasjonalbiblioteket

Forskningsbibliotekar Hege Stensrud Høsøien kan fortelle om utfordrende moro for katalogisatorene, 
når Nasjonalbiblioteket lager bibliografi over Dag Solstads forfatterskap. (Foto: Jina Chang)

som en bøkenes vokter, og trives best 
i magasinet, sammen med støvete og 
glemte bøker, det er også der han 

utvikler en egen metode for å – med 
én eneste elegant bevegelse – slå 
støvet av bøkene, en metode han med 



17   Bibliotekaren 3/2012

vekslende hell forsøker å underholde 
både datterens venninner og kollegene 
på biblioteket med, og som må sies å 
utgjøre et av høydepunktene i hans 
sosiale repertoar. 

Singer er en mann som trives bedre 
i magasinet enn i veiledningen og 
utlånet, og som er opptatt av å være 
korrekt, som her i en scene der Hydros 
direktør Adam Eyde nettopp har be-
skrevet Hydros historie og Birkeland-
Eyde-prosessen for ham:

” - Jeg trenger vel ikke å si nav-
net på denne Oslo-ingeniøren? sa 
Adam Eyde dvelende. Singer ristet 
på hodet. 

- Nei, det trenger du ikke, sa han, 
men hvis du ønsker å være korrekt, 
så bør du kalle ham Kristiania-
ingeniøren, for Oslo het den gang 
Kristiania, og det er en god regel 
å benevne en by i en viss periode 
med det navn byen faktisk hadde 
i denne perioden, og ikke det se-
nere navnet, hvis byen har skiftet 
navn, sa han. Kall ham Kristiania-
ingeniøren, det er et godt råd, som 
jeg kan bidra med, og Kristiania 
med K, ikke med Ch, snakker du 
om Welhaven og Wergeland, så 
bodde de i Christiania med Ch, 
men vår Kristiania-ingeniør er fra 
Kristiania med K, man gjør ofte feil 
her, sa han.

- Sier du det, sier du det, sa Adam 
Eyde, og ville fortsette, men ble, 
til sin overraskelse, atter avbrutt 
av Singer.

- Jeg nevner dette her fordi det 
er et problem som vi bibliotekarer 
har svært mye befatning med, sa 
Singer, for vi registrerer bøker etter 
stedet de er trykket, og årstallet. 
En bok utgitt av en boktrykker i 
det som nå heter Oslo i året 1874, 
registreres på Chra, mens en bok 
utgitt av den samme boktrykker sju 
år senere, altså i 1881, registreres 
på Kra, så det gjelder å holde hodet 
kaldt når man skal lete seg fram 
til bøker trykket i Kristiania, med 
Ch eller K, i det forrige århundret, 

smilte Singer.
- Hm, interessant, interessant, 

sa Adam Eyde, det får du sannelig 
fortelle meg mer om siden, under 
middagen.”

(T. Singer 1999, 55–56)

Og det er ikke bare detaljene, de 
minste enhetene i produksjon av biblio-
grafiske data, som opptar Singer, slik 
som korrekt stedsangivelse, skiftende 
navneformer og rettskriving, viktige 
faktorer i beskrivelse og gjenfinning 
av alle dokumenter – det er også 
katalogen og katalogiseringssystemet 
som helhet:

”Singer på Notodden. I ferd 
med å leve sitt liv, og ennå med 
forventningene i blodet. For Sin-
ger var et bibliotek lag på lag av 
avleiret materiale, støvete bøker. 
Biblioteket var en labyrint, og 
katalogiseringssystemet var en 
måte å forholde seg til labyrinten 
på. Å kunne beherske det var 
en stor nytelse for ham. Støvete 
bøker, hver på sin plass i laby-
rinten, den som kunne koden, 
kunne bare gå ned i kjelleren og 
hente ut de kosteligste skatter. 
At Singer til slutt hadde bestemt 
seg for å bli bibliotekar, skyldtes 
også at han var tiltalt av tanken 
på at han gjennom det ble en 
bøkenes vokter.”

(T. Singer 1999, 92)

Bibliografisk lek
Solstads bøker utfordrer bibliografiske 

konvensjoner. På omslaget til Solstads 
”Ellevte roman, bok atten” (1992) er 
forfatterens navn satt i skarpe klammer, 
et tegn som kan leses som usikkerhet 
rundt den omklammede opplysningens 
faktisitet, eller kanskje som en kom-
mentar til debatten om forfatterens 
død. Tittelen er satt i anførselstegn. På 
omslaget til 14 artikler på 12 år (1993) 
er det forlagsnavnet Oktober som er 
satt i skarpe klammer. 16.07.41 (2002) 
har et omslag der både forfatterens 
navn, bokens tittel, og tallet 15., som 

vi må anta refererer til bokens plas-
sering som den femtende av Solstads 
romaner, er satt i skarpe klammer. Alle 
omslagene er signert Exil design og 
Egil Haraldsen. Men design er tross alt 
design. Mer alvorlig blir leken når den 
finner sted på katalogisatorens viktigste 
kilde og undersøkelsesobjekt – selveste 
tittelbladet. Romanen ”Ellevte roman, 
bok atten” (1992) har Solstads navn 
i klammer også på tittelbladet, og da 
leses ikke klammene lenger kun som en 
generell usikkerhet rundt opplysningens 
faktisitet, men som en lek med katalo-
giseringsregelen for ansvarsangivelse: 
Hvis en ansvarsopplysning er hentet 
fra en annen kilde enn tittelbladet set-
tes den i skarpe klammer. Men her er 
ansvarsopplysningen, i klammer, hentet 
fra nettopp tittelbladet. Et bibliografisk 
paradoks!

Perler for svin 
I 1967 ble Solstads andre bok Sving-

stol. En samling prosatekster utgitt på 
Aschehoug forlag. Boken ble godt 
mottatt, men lørdag 8. juni 1968 ryk-
ket Solstad følgende ”Kunngjøring” inn 

[ SOLSTADS BIBLIOGRAFISKE PARADOKS ]
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i Dagbladet (her sitert uten forfatterens 
grafiske oppsett):

”Vil alle som har min siste bok 
”Svingstol” være så vennlige og 
ta den fram med en gang? Kan 
dere hente en kulepenn også? 
Er det gjort? Da kan dere bruke 
kulepennen til å stryke over ordet 
SVINGSTOL på forsiden og tittel-
bladet. Er det gjort? Da kan dere 
føye til med kulepenn på forsiden 
og tittelbladet (som erstatning for 
det ordet dere strøk ut): PERLER 
FOR SVIN. Er det gjort? Da kan 
dere sette boka tilbake i bokhylla, 
legge fra dere kulepennen og 
motta forfatterens takk. ”

Dette er så vidt vi kjenner til norsk 
litteraturhistories eneste forsøk på å 
endre et tittelblad etter at boken har 
kommet ut. Kunngjøringen ble senere 
trykket i Dag Solstad. Et festskrift til 
30-årsdagen 16 juli 1971 (1971) og 
Svingstol og andre tekster (1994). Sving-
stol er senere utgitt tre ganger: Spiraler; 
Svingstol (1980) og Svingstol og andre 
tekster (1994 og 2001) uten at tittelen 
er endret.

Solstad-bibliografi
Solstadbibliografien dekker foreløpig 

en periode på 54 år. Den første posten 
er Solstads artikkel ”Monarki eller repu-
blikk” som sto på trykk i skoleavisa Kom-
mentar i 1958, mens de foreløpig siste 
dokumentene inkluderer Geir Hjorthols 
avhandling Tilbaketrekninga : litteratu-
rens politikk i Dag Solstads forfatterskap 
og Espens Hammers Anstendighet og 
revolt : noen betraktninger omkring Dag 
Solstads forfatterskap. 

Av nye Solstadoversettelser kan 
nevnes; Jedenasta powiesc, osiemnasta 
ksiazka (Ellevte roman, bok atten – på 
polsk), 17. Romaan (17. Roman – på 
estisk), Luni dimineata, sau Când o iubire 
imposibila devine posibila (Genanse og 
verdighet – på rumensk) og den engel-
ske Professor Andersen’s night. Med 
disse siste oversettelsene er Solstad i 
følge Nasjonalbibliotekets oversikt over-
satt til 20 språk. Tjenesten inneholder 
også en ryddig oversikt over alle Sol-
stads verk, med utgaver, oversettelser 
og anmeldelser. Bibliografien inneholder 
omkring 2.600 poster og vil bli holdt 
løpende oppdatert.  

Solstad-
bibliografien

•	Litteratur av og om Dag Solstad 
•	Referanser til norske og uten-

landske bøker, artikler i bøker 
og tidsskrifter - av og om Dag 
Solstad, samt anmeldelser av 
Solstads bøker i norske og noen 
utenlandske aviser 

•	Ferdigstilt som prosjekt høsten 
2011 

•	Oppdateres løpende av avde-
lingen ”Tilvekst og kunnskaps- 
organisering” ved Nasjonal-
biblioteket. 

•	2580 poster pr. 1. januar 2012. 
•	Allment tilgjengelig på web 
•	www.nb.no/bibliografi/solstad/ 

[ SOLSTADS BIBLIOGRAFISKE PARADOKS ]
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Det tekniske beregningsutvalget 
for lønnsoppgjørene (TBU) la frem 
sin foreløpige rapport mandag 20. 
februar. Her fremkommer følgende 
nøkkeltall: Årslønnsveksten for lønns-
takere under ett var på 4,3 prosent fra 
2010 til 2011, men varierte mellom 
3,6 og 4,9 prosent for ulike grupper. 
Lønnsveksten i 2010 var på 3,7 pro-
sent for alle lønnstakere. 

- Tallene fra TBU viser at noen 
grupper har kommet dårligere ut enn 
andre. Det vil YS ha i tankene når vi 
starter opp lønnsforhandlingene, sier 
YS-leder Tore Eugen Kvalheim. 

Betydelig høyere
Veksten i lederlønningene i de 

fleste næringer har prosentvis vært 
betydelig høyere enn for lønnstakerne 
i de samme næringene. For adminis-
trerende direktører og andre med 
lederfunksjoner i finanstjenester var 
lønnsveksten 16,4 prosent i 2011. I 
industrien var lønnsveksten for denne 
ledergruppen 8,7 prosent, mens den 
var 0,3 prosent i varehandel. 

Godtar ikke veksten 
i lederlønninger 
Veksten i lederlønningene har for noen grupper 
vært betydelig høyere enn for lønnstakerne i de 
samme næringene, viser TBUs rapport. - YS godtar 
ikke denne utviklingen i lederlønningene, sier YS-
leder Tore Eugen Kvalheim.

 - Disse lederne må kjenne sin be-
søkelsestid og ikke bevilge seg selv 
mer i lønn enn andre arbeidstakere. 
YS godtar ikke denne utviklingen, 
sier Kvalheim.

- Det har skjedd en verdiskaping i 
samfunnet. Den må komme alle ar-
beidstakere til gode. Hvis den norske 
modellen skal fungere, er det viktig at 
ikke noen blir hengende etter i lønns-
utviklingen, understreker YS-lederen.

Omstillingsdyktig og 
lønnsomt arbeidsliv

Han mener det er gledelig at real-
lønnen etter skatt har økt med 3 
prosent i gjennomsnitt.

- Det viser at norsk arbeidsliv er 
omstillingsdyktig og lønnsomt, samti-
dig som vi har en relativt høy trygghet 
rundt de ansattes rettigheter, sier 
Kvalheim. 

TBU anslår konsumprisindeksen 
til å bli 1 1/4 prosent i år. Anslaget 
er gjort på meget usikkert grunnlag. 
Det er dette tallet partene vil legge 
til grunn ved årets lønnsoppgjør. 

Høyere status 
for tillitsvalgte
- Tillitsvalgte kommer til å 
spille en stadig viktigere 
rolle i virksomhetene og 
samfunnet framover. De er 
en undervurdert ressurs og 
fortjener høyere status.

Dette sa statssekretær Jan Erik Støstad fra 
Arbeidsdepartementet på lanseringen av Idé-
banken.org sin nye veileder for tillitsvalgte i et 
inkluderende arbeidsliv 8.februar. Flere ledere 
i det nasjonale partssamarbeidet kom for å 
fremheve den sentrale rollen som tillitsvalgte 
har i arbeidslivet.

- Det gleder en tidligere tillitsvalgt å høre 
en statssekretær si at tillitsvalgte fortjener 
høyere status, sa 1.sekretær Trine Lise 
Sundnes fra LO.

Aktive tillitsvalgte og god dialog mellom 
arbeidstaker og arbeidsgiver er en av bæ-
rebjelkene i den såkalte ”norske modellen” 
– et begrep som brukes for å beskrive det 
sentrale ved hvordan arbeidslivet i Norge er 
organisert.

- At Norge har lyktes relativt bra på det 
økonomiske området tilskrives ofte både et 
nært samarbeid mellom partene i arbeidslivet 
og myndighetene, og kort avstand og god 
dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, 
skriver Stein Stugu fra De Facto – kunnskaps-
senter for fagorganiserte i den nye veilederen.

Stugu fremholder at involverte og aktive 
tillitsvalgte på sikt kan være utslagsgivende 
for en virksomhets overlevelse. Han advarer 
om at den norske modellen ikke står like sterkt 
i alle deler av arbeidslivet. 

- Vi kan ikke ta den norske modellen for 
gitt, og en sentral rolle for tillitsvalgte står 
ikke skrevet i stein.

Rollen som tillitsvalgt er krevende. IA-avta-
len fra 2010 gir tillitsvalgte formell status som 
likeverdig avtalepart, noe som ble fremhevet 
som et stort løft i IA-arbeidet. 

En sentral suksessfaktor i IA-arbeidet er 
et tett partssamarbeid og aktive tillitsvalgte. 

Finn Berge Haaland fra YS har vært med 
siden IA-avtalens begynnelse, og var på 
lanseringen sikker i sin sak. 

– Vi vil ikke lykkes i den enkelte virksomhet 
uten at de tillitsvalgte er involvert. 
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•  Helautomatisk – la maskinen gjøre jobben
•  Miljøvennlig – du reparerer, i stedet for å kaste
•  Effektiv – reparerer opp til 100 skiver om gangen
•  Bruk dagen mer effektivt – mens maskinen arbeider for deg
•  Brukervennlig – legg skivene på søylen, og maskinen gjør resten
•  Maskinen er raskt tjent inn – frigjør medarbeiderne til annet arbeide
•  Reparerer alle typer skiver – spill, lydbøker, DVD og CD, inkl. Blue Ray
•  Penger spares – du slipper å sette av så mye penger til nykjøp når skivene blir reparert
•  Billig i drift – hver reparasjon koster kr 3,37. Hva koster en ny lydbok eller et nytt spilll?
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BIBLIOTEKUTSTYR
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– navnet på god service

•  Passer for alle moderne biblioteksystem/Bibsys

•  Produksjon, salg, service og support i Norge

•  Klare svar og rask hjelp når du trenger det

•  Strekkodebasert og klargjort for RFID

•  Eller RFID basert med RFID brikker

•  Svært brukervennlig og driftssikker

•  Ergonomisk avrundet arbeidsplate

•  Slank, stilrent og elegant design

•  Ingen løse deler eller ledninger

•  Enkle og logiske skjermbilder

•  Trenger minimalt med plass

•  Lagervare/Kort leveringstid

•  Skjult kabelføring

•  Norsk produkt

•  Plug and play

•  Støyfri

Utlånsautomat
Selvbetjeningsautomat med touchscreen

– til en rimelig pris!
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[ MALIN KVAM ]

På 90-tallet bidro norske bibliotekarer 
til oppbygging av helsefagbibliotek i 
Midt-Østen. Ett av dem var ved Shifa-
hospitalet i Gaza. Etter borgerkrigen 
for fem år siden og krigen med Israel 
for tre år siden, var biblioteket i dårlig 
forfatning. Dette var bakgrunnen for 
at bistandsorganisasjonen NORWAC 
og Bibliotekarforbundet sommeren 
2009 inngikk en samarbeidsavtale for 
å revitalisere helsefagbiblioteket ved 
Shifa-hospitalet.

BF som faglig partner
Fra BFs side er prosjektet ledet av 

unertegnede, i samarbeid med flere 
medlemmer med kompetanse innen me-
disinske bibliotek, biblioteksystemer og 
andre sider ved bibliotekutvikling. Mest 
sentral blant disse er Malin Kvam, en 26 
år gammel bibliotekar med bachelograd 
fra Høgskolen i Oslo, der hun også har 
jobbet ved Læringssenteret. Nå tar hun 
en master i Development and Interna-
tional Relations ved Aalborg universitet.

Hennes bacheloroppgave fra 2009 
hadde tittelen ”Open access : fri tilgang 
til kunnskap som helserelatert bistand 
fra Norge og Verdens helseorganisa-
sjon”. Og det er nettopp dette hun job-
ber med overfor Gaza nå. 

- Prosjektet går ut på å etablere et 
bibliotek som gir tilgang til medisinsk 
litteratur for leger og annet helseperso-
nell. Og til medisinstudenter. De fleste 
brukerne jobber på Shifa sykehus, der 
biblioteket ligger. Men det er i prinsip-
pet åpent for alt helsepersonell i Gaza, 
sier Malin.

TIl Gaza i mars
Hun skal være i Gaza første halvdel av 

mars for å følge opp prosjektet. Denne 

Bibliotekarforbundet har faglig ansvar for et bistandsprosjekt i Gaza. I samarbeid med 
Norwegian Aid Committee (Norwac) utvikler vi Gaza Health Science Library ved Shifa 
sykehus. Malin Kvam er sentral i prosjektet. 

Bistand som virker!

Tekst & foto:  Erling Bergan
                    Redaktør 

gangen er det kursing i bruk av e-bøker 
i Hinari, som er bibliotekets hovedres-
surs. Hinari er WHO og forlagenes 
felles tjeneste med nettilgang til fulltek-
startikler i 8500 tidsskrifter og 7000 
e-bøker innen medisin og helsefag. For 
et fattig område som Gaza, tilbyr WHO 
dette enorme tilfanget gratis. 

- Prosjektet dreier seg derfor ikke så 
mye om å kjøpe ting, det handler mer 
om å bygge kompetanse. Derfor har vi 
fra starten av prosjektet lagt sånn vekt 
på stabilt og kompetent personale. 

Kompetanse og utstyr
Prosjektkoordinator Mahmoud Abu 

Amer er den lokale krumtappen for 
å drive bibliotekutviklingen framover, 
sammen med bibliotekarene Shaymah 
og Majda. En periode hadde de også 
volunteeren Fathma i staben. 

Selv om fokus er på kompetanse, 
er det mye som likevel må kjøpes inn, 
installeres og tilpasses. Sju pc-er er al-
lerede kjøpt inn, fire nye er i bestilling. 
Stabil bredbåndslinje ble installert for 
over ett år siden.  Bord, stoler, skranke, 
gardiner, air-condition, og mye mer 
også kjøpt inn for prosjektmidler, som 
stilles til rådighet fra NORWAC. Dette er 
innsamlede midler fra privatpersoner, til 
støtte for Gaza. Det gir et ekstra ansvar 
for BF å bruke dem på mest mulig ef-
fektivt vis.

- Hva er det du gjør når du er i Gaza?
- Jeg driver opplæring. Det er det 

viktigste. Det går mye i grunnleggende 
– og etter hvert avansert – søketek-
nikk. Vi kurser dem i katalogisering i 
nettverktøyet LibraryThing. Vi veileder 
dem i interaksjon mellom bibliotekar 
og bruker. 

- Kan du gjøre noe av dette på av-
stand, over nettet?

- Ja, en del kan gjøres på den måten. 
Jeg svarer på alle mulige spørsmål på 
epost. Og vi skyper en del. Vi har også 

installert programvare for å kunne se 
hverandres skjermer, med tanke på 
opplæring. 

Seriøs bruk, økende bruk
- Hvordan synes du prosjektet utvi-

kler seg?
- Veldig bra. Statistikken taler for 

seg. Antall besøkene stiger jevnt. Antall 
publikums-pc-er er det som begrenser 
nå. Og de jobber seriøst i Hinari, det er 
ikke mye mail-sjekking og Facebook-
oppdatering som vi ser. De leser medi-
sinske artikler der og da, eller ber om 
utskrift som de tar med seg, sier Malin, 
og legger til:  

- Vi merker også at bibliotekarene 
har utviklet seg, fra å synes det var litt 
traurig å jobbe der, til å synes det er 
morsomt og givende. De er ivrige etter 
å gjøre en god jobb, fordi verktøyene 
de har fått i henda er faglig gode og 
spennende. Det har blitt en god sirkel. 

Moderne bibliotekkonsept
Som del av prosjektet kjøper bibliote-

ket i Gaza også inn et par hundre bøker 
innen medisin. Men dette er svært dyrt 
og blir fort foreldet. Det er mange aktø-
rer, både i Norge og Gaza, som trenger 
tid på å venne seg av med tradisjonelle 
bibliotekkonsepter. Men samtidig er 
det mange innen sykehuset og helse-
administrasjon i Gaza som etter hvert 
synes det er spennende å være med 
på moderne bibliotekutvikling, å lage 
et ”modern electronic health science 
library” i innestengte Gaza.

Malin Kvam kommer direkte fra sitt 
opphold i Gaza til BFs seminar ”Nye 
stemmer” på bibliotekmøtet i Stavan-
ger i mars. Der kan du få høre mer om 
prosjektet og hennes erfaringer med 
bibliotekarbeid i Gaza – og i Libanon, 
der hun har vært konsulent for et lig-
nende prosjekt. 

BF-prosjekt med helsefagbibliotek i Gaza
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[ MALIN KVAM ]Kommer på BF-seminaret 

”Nye stemmer” i Stavanger 

Over: En arbeidsdag er over i Gaza 
Health Science Library. Fra venstre 
Malin, Fathma og Shaymah.

Under: Malin veileder bibliotekar 
Shaymah i bruk av Hinari

Over: Alle publikums-PC-er er opptatt, 
tre leger har et lite møte, prosjektko-
ordinator Mahmoud veileder en doktor 
i PubMed-søk, Shaymah henter en 
artikkelutskrift til en medisinstudent, 
Majda katalogiserer bak skranken. Slik 
er en vanlig dag på Gaza Health Science 
Library. 
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38 år gamle Monica Nyhus kommer fra 
stilling som regionsjef ved Deichmanske 
bibliotek. Hun har sin yrkeskarriere knyt-
tet til Pasientbiblioteket ved Rikshospi-
talet og Deichmanske bibliotek. Nå skal 
hun inngå i treparts-samarbeidet ved 
elvebredden i Drammen. 

Drammens-biblioteket i signalbyg-
get Papirbredden består som kjent av 
fylkesbibliotek og høgskolebibliotek, 
i tillegg til Drammen kommunes eget 
folkebibliotek. 

- Hvorfor søkte du jobben som 
biblioteksjef i Drammen?

- Jeg søkte på jobben fordi dette er 
en av de mest spennende lederjobbene 
innenfor bibliotekfeltet. Da stillingen ble 
ledig visste jeg med en gang at denne 
sjansen kunne jeg ikke la gå fra meg. 
Fordi: Nytt bibliotek med spennende 
innhold. Interessant konsept med mange 
muligheter. Utviklingen av Drammen by 

Monica Nyhus er tilsatt som ny biblioteksjef i Drammen. Ett av Norges 
mest profilerte bibliotek har dermed fått en leder som er lite kjent 
i bibliotekkretser. 

- Dette er mulighetenes land!

Tekst:  Erling Bergan
          Redaktør 

og området rundt biblioteket. Papirbred-
den og Union Brygge som en tydelig 
kultur- og kompetanseklynge i regionen. 

- Det er mye?
- Ja. Og dette er mulighetenes land. 

Min nysgjerrighet og mitt engasjement 
ble pirret av å få muligheten til å jobbe 
der.

- Har det vært frustrerende å 
jobbe på Deichman mens saken 
om nytt hovedbibliotek alltid ligger 
mange år fram i tid?

- Det har vært spennende å jobbe på 
Deichman og få delta i arbeidet med Nye 
Deichman. Nå er vi nærmere målet enn 
noensinne. Biblioteket skal stå ferdig i 
2016. Vi har en biblioteksjef med sterk 
tro på visjonen om Nye Deichman og 
som holder motivasjonen oppe. Det har 
vært noen lærerike år. Særlig de siste 
årene har vært spennende og innholds-
rike etter at vi fikk en dyktig prosjektle-
der og prosjektorganisasjonen på plass.

- Er det viktige forskjeller mellom 
folkebibliotekene i Oslo og Dram-
men?

- Den viktigste forskjellen må være 
at nedslagsfeltet er mindre og at 
Drammen er en mindre kommune, 
ergo annen organisering av bibliotek-
tjenesten – og kortere vei til beslut-
ningstakerne. Deichman er Norges 
største folkebibliotek med en stor, tung 
og komplisert organisering og er en 
tydelig aktør og leverandør av biblio-
tektjenester. Deichman skal være et 
forbilde for resten av Bibliotek-Norge. 
Ringvirkningene av Nye Deichman skal 
bli spennende å se. Men Drammen 
har også markert seg som en sterk og 
tydelig aktør innenfor feltet.

- Hva er det som gir Papirbredden 
dens posisjon i det norske biblio-
tekmiljøet?

- Papirbredden har fått sin posisjon 
ved å være synlig og tydelig til stede 
med innovativ tjenesteutvikling. Jeg syns 
at de også har vært flinke til å formidle 
budskapet ut og med et tydelig ønske 
om å dele sin kunnskap med andre. 
De har også vært gode på merkevare-
bygging.

[ MONICA NYHUS ]
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- Hvordan ser du på treparts-
samarbeidet i Drammensbiblio-
teket?

- Jeg ser på det som en unik mulig-
het til å spille på hverandres kom-
petanse og ressurser for sammen å 
utvikle et bredere bibliotektilbud – og 
på den måten nå bredere ut. Jeg tror 
at ved å samarbeide får man gjort 
mer. Dette er spesielt viktig nå, med 
utviklingen av fremtidens bibliotek-
konsepter. Ved å samarbeide spiller 
vi hverandre gode.

- Har du spesielle prioriteringer 
du vil legge vekt på i den nye 
jobben?

- Jeg vil prioritere å bli kjent med 
de ansatte og organisasjonen, og 
dyrke samarbeidet med høgskolen 
og fylkesbiblioteket. Det er et mål for 
Drammensbiblioteket at biblioteket 
skal oppfattes som ett bibliotek og 
ikke tre, og dette vil jeg jobbe videre 
med. Jeg er også opptatt av Dram-
mensbiblioteket som aktør innenfor 
kulturlivet i Drammen, så samarbeidet 

med kulturseksjonen i Drammen kom-
mune blir også viktig.

- Er det en fordel å være utdan-
net bibliotekar som biblioteksjef i 
Drammen?

- Jeg mener det er viktig med 
gode lederegenskaper for en slik 
lederstilling – og det er viktig med 
innsikt i hvordan drive et bibliotek. 
Bibliotekkompetansen kan også være 
realkompetanse. Den viktigste kom-
petansen jeg har med meg har jeg 
opparbeidet meg ved Deichmanske 
bibliotek. Grunnutdanningen som bi-
bliotekar ligger selvfølgelig i bunnen. 
På Deichman har jeg vært så heldig 
å få samarbeide med folk som ikke 
har bibliotekarutdanning - og vi har 
lært mye av hverandre. Det ligger i 
strategien for Nye Deichman at vi skal 
rekruttere variert kompetanse i frem-
tiden. Jeg tror at den tilnærmingen 
er viktig i forhold til hvordan vi skal 
utvikle fremtidens bibliotek. 

Monica Nyhus
•	Påtroppende biblioteksjef 

i Drammen kommune.
•	38 år, samboer, 2 barn.
•	Bor i Lier, opprinnelig fra Skjåk.
•	Utdanning i administrasjon  

og ledelse fra Høgskolen i  
Hedmark 1997. 

•	Bibliotekarutdanning fra 
Høgskolen i Oslo 2000.

•	Etterutdanning for bibliotekledere 
ved Høgskolen i Oslo 2002.

•	Avdelingsleder ved Pasient- 
biblioteket på Rikshospitalet  
2000-2005.

•	Karriere ved Deichmanske biblio-
tek: Administrasjonssjef (2005-
2008). Regionsjef (2008-2012)

•	Før og underutdanningen  
(1994 – 2000) jobbet hun 
ved Skjåk folkebibliotek.

[ MONICA NYHUS ]Kommer på BF-seminaret 

”Nye stemmer” i Stavanger 
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Selvbetjente lånere 
– hva da med bibliotekarene?
Bibliotekarstudentene Veronicha Bergli og Sindre Søreide har skrevet studentoppgave om 
åpne bibliotek, ubetjente bibliotek, selvbetjente bibliotek. De har sett på danske eksempler 
og norsk debatt om ”det ubetjente”. Nå kommer Veronicha til BF-seminaret i Stavanger i 
mars!

For to år siden gikk det en debatt 
om såkalte ubetjente bibliotek i Norge. 
ABM-utvikling hadde gitt 130 000 
kroner i støtte til Dyrøy folkebibliotek 
for prosjektet Nøkkel til biblioteket, der 
alle innbyggere over 15 år får tilbud om 
egen nøkkel til biblioteket. - Ubemanna 
bibliotek er en ordning som bør prøves 
ut for å få utvida bibliotekets åpnings-
tider, sa daværende avdelingsdirektør i 
ABM-utvikling Leikny Haga Indergaard. 
Eksempler fra Danmark og Sverige var 
også en del av debatten. 

Bibliotekarstudentene Veronicha 
Bergli og Sindre Søreide skrev nylig en 
studentoppgave om denne debatten, 
der Bibliotekarforbundets leder Monica 
Deildok var aktivt og kritisk med.

ABM-utvikling var en viktig premis-
sleverandør gjennom prosjektmidlene 
de stilte til disposisjon for Dyrøy, og 
også Norsk Bibliotekforening var aktiv 
i debatten, i tillegg til en rekke enkelt-
personer. 

Dansk og norsk
Oppgaven ble en gjennomgang av 

den danske modellen om ”åbne biblio-
tek” opp mot norske forhold og debat-
ten som gikk om ubetjente bibliotek i 
Norge i februar 2010. - Hva har skjedd i 
Danmark, hvordan står det til i Norge, og 
kan ubetjente bibliotek være med på å 
løse en av de mange utfordringene den 
norske biblioteksektoren står ovenfor? 
Det var noen av spørsmålene Bergli og 
Søreide søkte svar på. 

Nå kommer Veronicha Bergli til BFs 
seminar ”Nye stemmer” under bibliotek-
møtet i Stavanger i mars, for å snakke 
om nettopp dette, og om hvordan 

ubetjente perspektiver eventuelt kaster 
skygger over bibliotekarstudenters tro 
på et langt yrkesliv som bibliotekar. 

Som Bergli og Søreide skriver i sin 
oppgave, var BF kritisk til ubetjente 
bibliotek. Ja, BF var ikke bare kritisk 
til fenomenet. De var også kritiske til 
begrepet, som usynliggjorde bibliote-
karene. Slik skrev forbundsleder Monica 
Deildok i Bibliotekaren i mars 2010: 

”Hvis ideen om ubemannede bibliotek 
får rotfeste blant politikere i trange bud-
sjettider, kan det bli nødvendig å minne 
om dette. Det er nemlig ikke mulig med 
ubemannede bibliotek. Samlingene må 
vedlikeholdes og utvikles, hyllene må 
ryddes, lokalene må holdes i stand, 
som et minimum. Når man snakker om 
ubemannede bibliotek, snakker man da 
altså i realiteten om usynlige biblioteka-
rer. Usynlige, ikke fraværende.” 

Den store bibliotektrenden 
I oppgaven sin skriver Bergli og 

Søreide: - NBF stilte seg i hovedsak 
positiv til ideen så lenge det ikke ville 
komme til å gå ut over det allerede ek-
sisterende tilbudet. ABM-utvikling var 
ganske avventende med å konkludere 
hvilken stilling de skulle ta til ubetjente 
bibliotek i Norge. De mente at det kunne 
ha god effekt for å få til en utvidelse av 
åpningstiden i små kommuner. I Dan-
mark har slike bibliotek eksistert siden 
2004. Det som startet i det små har 
utviklet seg til å bli den store bibliotek-
trenden i Danmark.

Siden den første kommunereformen 
i 1970 har trenden i Danmark vært 
en sentralisering av bibliotektilbudet, 
noe som har akselerert med den siste 
kommunereformen i 2007 og den øko-
nomiske krisa. I løpet av en femten års 
periode har omkring annethvert folkebi-
bliotek blitt lagt ned, i følge en artikkel 

i den danske avisa Søndag Aften i fjor. 
Dette har tvunget de danske bibliote-
kene til å måtte tenke nytt. Begrepet 
åbne bibliotek blir i rapporten ”Folkebi-
bliotek i vidensamfunnet” (Bibliotek og 
Medier 2010) brukt for å understreke 
en idé om mer fleksible bibliotekrom og 
mer integrering med andre typer institu-
sjoner. I begrepet åbne bibliotek kunne 
det ligge både lange åpningstider, dif-
ferensiert betjening, noen ganger uten 
betjening, og innbydende lokaler. I dag 
blir begrepet først og fremst brukt som 
betegnelse på bibliotek som har åpent 
utover bibliotekarens arbeidstid.

TIlgang til bibliotekar via Skype
Et godt eksempel er Silkeborgbiblio-

tekene. De var først ute med å åpne bi-
blioteket også utenfor betjent tid. Dette 
skjedde i forbindelse med at Silkeborg 
folkebibliotek overtok driften av Gjern 
kommunes bibliotek i 2004. Det ble 
utviklet et system hvor lånerkortet fikk 
en RFID-chip som kunne brukes til å 
komme seg inn i biblioteket utenfor den 
betjente åpningstiden. Aldersgrensen 
ble satt til 16 år. For å kunne holde kon-
troll på eventuell hærverk eller tyveri ble 
det laget et system som lagret perso-
naldata knyttet til lånerens kort. I tillegg 
ble det satt opp overvåkningskameraer 
inne i biblioteket. Det ble også satt 
opp en informasjonsstand, hvor man 
etter å ha satt inn kortet og trykket en 
pinkode, kunne få tilgang på lånestatus, 
reservasjoner også videre, så vel som 
tilgang til bibliotekets samling. Tilknyttet 
informasjonsstaden ble det satt opp en 
hjelpestasjon som gjorde det mulig å 
ringe en bibliotekar på vakt via Skype, 
skriver Bergli og Søreide. 

Og Silkeborgbibliotekene forteller nå 
(2010) at tilbakemeldingene fra bru-
kerne og lokalsamfunnet har vært svært 

Tekst:  Erling Bergan
          Redaktør 

[ VERONICHA BERGLI ]
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positive. Det nye åpningskonseptet har 
betydd mer fleksibilitet og åpenhet i 
møte med lokalsamfunnet, og innbyr 
til mer spontanitet for brukerne. I Gjern 
skjer mer enn 50 % av lånene innenfor 
den ubetjente åpningstiden. Og antall 
lån generelt har gått opp i de bibliote-
kene som har innført konseptet. Mogens 
Larsen ved Silkeborgbibliotekene peker 
også på at bibliotekarene i de aktuelle 
bibliotekene har fått muligheten til å 
redefinere en del av arbeidsoppgavene 
sine, og at de i dag blant annet har mer 
tid til å gjennomføre diverse arrange-
ment ved biblioteket.

Supplement eller besparelser?
Danmarks Bibliotekforening (DB) har 

åbne bibliotek som en av sine hoved-
satsninger i DBs strategi 2011-2015. 
Også i rapporten ”Folkebibliotekene i 
vidensamfunnet” er åbne bibliotek en 
av fem hovedområder som blir særlig 
vektlagt. - Ved første øyenkast kan det 
virke som om konseptet har vært udelt 
positivt, skriver de norske studentene 
undrende. Og de trenger ikke lete lenge 
etter motforestillinger. Avisa Informatio-
nen skriver i en artikkel om det tidligere 
nevnte Gjern bibliotek: ”Det, Mogens 
Larsen kalder en serviceforbedring, 
dækker nemlig i realiteten over massive 
besparelser med nedlæggelser af biblio-
teker, færre bibliotekartimer og færre 
udlån til følge.” Og løfter man blikket til 
et nasjonalt nivå i Danmark, ser man at 
selv om den samlede åpningstid i 2010 
hadde steget med 20 %, hadde den 
samlede betjente åpningstiden falt med 
4 %. - Spørsmålene som blir stilt fra de 
mer kritiske røstene er om det er snakk 
om ett supplement i tilbudet til brukerne 
eller om det i realiteten er snakk om 
besparelser. Et annet spørsmål som 
stadig går igjen er om bibliotekarene er 
ferd med å undergrave sin egen rolle, 
skriver studentene. Og dette kommer 
de tilbake til. 

Dyrøy og Nesodden
Også i Norge finnes det prosjekter 

der en vil prøve ut versjoner av ordnin-
gen med ubetjent bibliotek. Men verken 
Dyrøy eller Nesodden, har erfaringer å 
vise til som slår inn i debatten i Norge. 
De to folkebibliotekene har foreløpig 
mest planer og begrunnelser å vise til, 
ikke erfaring og statistikk. 

Nesodden flytter sitt bibliotek i disse 

dager, til et nytt bygg som de skal dele 
med kommuneadministrasjonen og 
ungdomsskolen. Hovedbegrunnelsen 
for ubetjent åpningstid er at de har et 
ønske om å kunne holde biblioteket 
åpent like lenge som bygget generelt 
er åpent, noe som ikke er mulig å 
gjennomføre innenfor dagens rammer. 
Det har her ikke vært aktuelt å øke 
personalutgiftene. Biblioteket har ikke 
egen inngang, så selv om biblioteket 
ikke teknisk sett er betjent, vil det være 
ansatte i bygget som har et minimum 
av kontroll på biblioteket utenfor åp-
ningstidene. I Nesoddens tilfelle er det 
kommunepolitikerne som har ønsket 

denne løsningen, i følge biblioteksjef 
Ib Aarmo. 

Dyrøy på den andre siden har valgt 
en ubetjent bibliotekløsning for å kunne 
tilby tilgang utenfor en svært begrenset 
åpningstid. De baserer seg i høyere 
grad på tillit i lokalsamfunnet, som mer 
er preget av at ”alle kjenner alle”. 

I sine vurderinger av danske erfarin-
ger, og norske planer, lener Bergli og 
Søreide seg på samtaler med sentrale 
aktører i den norske debatten, blant 
annet BF-leder Monica Deildok.  

Alle de norske aktørene i debatten 
om det ubetjente biblioteket sier at 
denne løsningen kun skal være et sup- 

Bibliotekarstudent Veronicha Bergli har skrevet om ubetjente bibliotek, både de som finnes i Dan-
mark og de som planlegges i Norge. Og hun har sett på debatten om dette som gikk i det norske 
bibliotekmiljøet for et par år siden. Nå kommer hun til BF-seminaret i Stavanger. i mars. (Foto: Privat)

[ VERONICHA BERGLI ]Kommer på BF-seminaret 

”Nye stemmer” i Stavanger 
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Løten kommune 
informerer

Løten kommune • Pb. 113 • 2341 Løten • 62 59 30 00
www.loten.kommune.no • post@loten.kommune.no

Løten kommune

Ledig stilling 
Løten folkebibliotek ligger sentralt plassert i sentrum av Løten kommune. 
Kommunesenteret ligger midtveis mellom Hamar og Elverum, 12 mil fra 
Oslo. Biblioteket er en del av virksomhetsområdet ”Løten ungdomsskole 
og bibliotek” som ledes av virksomhetsleder ved Løten ungdomsskole.   
Vår biblioteksjef blir nå pensjonist, og vi søker derfor etter ny       
   Biblioteksjef  
Biblioteksjefen har faglig og administrativt ansvar for biblioteket, samt 
hovedansvar for videreutvikling av biblioteket som en sentral og 
integrert del av kommunens kultursatsing.
Viktige oppgaver framover er å utvikle bibliotekets samfunnsrolle, og 
å videreutvikle samarbeidet med Løten kommunes 4 barneskoler.
Ta kontakt med virksomhetsleder Carl Gustav Follestad, tlf. 913 77 773 
eller biblioteksjef Ragnhild S. Velle tlf. 62 50 82 00 for spørsmål. 
Søknadsfrist: 21. mars 2012. 
 
Besøk våre hjemmesider for fullstendig stillingsutlysning, samt for å søke på 
stillingen via vårt elektroniske søknadsskjema.

Henrik Ibsens gate 110, Solli plass, 0255 Oslo             nb.no

Kultur, inkludering
og deltaking 
Nordic Library Conference 2012

Oslo, 14.–15. mai 2012 

13. mai: mottakelse i Nasjonalbiblioteket
14.–15. mai: konferanse, Radisson Blu Plaza Hotell 
16. mai: studietur 

Informasjon, program  
og påmelding:
www.statsbiblioteket.dk/
nordic2012/

plement og ikke et alternativ til bemanning i biblioteket. 
Derfor mener Deildok at det er viktig og å presisere for-
skjellen mellom det som blir kalt ubetjente eller selvbetjente 
bibliotek og et bibliotek som faktisk er ubemannet. Ordet 
”ubetjent” kan gi politikere og avgjørelsestakere inntrykk 
av at det ikke er nødvendig med en bibliotekar som utvikler 
biblioteksamlingen, skriver studentene. 

Forskjell på de virtuelle tilbudene 
Bibliotekforbundet har også problematisert sammenlignin-

gen mellom forutsetningene for ubetjente bibliotekløsninger 
i Danmark og Norge. Når danskene knytter nettjenester til 
ubetjente løsninger, man man huske på at Biblioteksvagten, 
den danske versjonen av biblioteksvar, holder åpent 84 
timer i uken, også på lørdager og søndager. Biblioteksvar i 
Norge holder åpent under 30 timer i uka, og er dessuten 
vedtatt nedlagt. Når danskene begrunner ubetjente bibliotek 
med at de kan gi brukere fjernhjelp gjennom Biblioteksvag-
ten i den perioden de ubetjente bibliotekene er åpne, så er 
det altså en annen virkelighet enn den norske. - Det at Norge 
ikke har et så stort virtuelt tilbud gjør og at denne delen 
av åbne bibliotek-modellen i stor grad ikke er overførbar til 
norske forhold, skriver Bergli og Søreide.

Selv om BF-leder Deildok ser på ønsket om tilgjengelig-
het og økte åpningstider blant politikere og brukere som 
et sunnhetstegn, påpeker hun at ubetjente bibliotek kun 
tilbyr en del av bibliotektilbudet. Leder for det danske 
Bibliotekarforbundet, Pernille Drost, mener smertegrensen 
er nådd for hvor mye man kan spare på biblioteksområdet. 
Om åbne bibliotek har hun uttalt: ”Selvbetjening kan være 
et udmærket plaster på såret, men i virkeligheden er det 
et skalkeskjul for besparelser og nedskæringer på hele 
biblioteksområdet.” Hun har også uttalt seg kritisk til den 
rosenrøde beskrivelsen mange i det bibliotekfaglige miljøet 
kommer med. 

Lav grunnbemanning, korte åpningstider
Veronicha Bergli og Sindre Søreide trekker ingen konklu-

sjoner av de danske modellene og den norske debatten. Men 
de legger vekt på forskjellene mellom Danmark og Norge, 
som nevnt over. Lav grunnbemanning og korte åpningsti-
der, kombinert med undersøkelser som viser at brukerne 
ønsker mer kveldsåpent og helgeåpent, er en vanskelig 
nøtt å knekke innenfor dagens bibliotekbudsjett og kom-
muneøkonomi i Norge. Vi har tradisjon for å se til Danmark. 
Og når den danske modellen er på sitt beste oppleves den 
som positiv av både brukere og bibliotekarer. 

Spennende å følge Dyrøy og Nesodden
- Her blir det spennende å følge Dyrøy og Nesodden biblio-

tek, og i hvilken grad deres erfaringer vil få fart på og sette 
føringer for en bredere norsk debatt om emnet. For det er 
nødvendig med en debatt. Skal biblioteket kunne konkurrere 
med andre, både kommersielle og ikke-kommersielle, så vel 
som å oppfylle ønskene i Bibliotekreform 2014, må en se 
etter nye løsninger, avslutter Bergli og Søreide.

Og nå kan du altså høre Veronicha Berglis videre tanker 
rundt dette på BF-seminaret ”Nye stemmer” under Biblio-
tekmøtet i Stavanger i mars.  

 

[ VERONICHA BERGLI ]
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Sammen med WWF-Norge (Verdens 
Villmarksfond) har YS gitt Econ Pöyry i 
oppdrag å undersøke grunnlaget for en 
grønnere økonomisk utvikling i Norge. 

- Rapporten viser at vi gjør skuffende lite 
her hjemme for å skape grønn næringsut-
vikling, opplyser Kvalheim. 

- YS sitt mål er å bidra til å skape mor-
gendagens arbeidsliv. Derfor har vi satt 
klima- og miljø på dagsorden. YS vil bidra 
til å utvikle bærekraftige arbeidsplasser. Og 
vi vil at medlemmene skal være i stand til 
å delta i den jobben, sier han. 

- Vi må tenke grønt skal klare å sikre 
medlemmene våre fortsatt vekst og gode 
arbeidsvilkår i fremtiden. 

Superkonsumenter 
I løpet av ett år forbruker menneskene 

en og en halv gang så mye ressurser som 
naturen kan produsere. Og i løpet av ett 
år slipper vi ut en og en halv gang så mye 
klimagasser som naturen kan absorbere. 

Både i OECD (Organisasjonen for øko-
nomisk samarbeid og utvikling) og i FNs 
miljøprogram påpekes det at omlegging til 
grønn økonomi er svaret, men at veien fra 
teori til praksis er vanskelig. 

- Vår måte å produsere og forbruke på er 

- Fremtidens arbeidsplasser er grønne
Norge er en pådriver i klima- og miljøarbeid internasjonalt, men lite blir gjort her hjemme for 
å skape grønn næringsutvikling. Det viser en ny rapport YS har tatt initiativ til. - Vi må tenke 
grønt skal vi skape trygge arbeidsplasser for fremtiden, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Tekst:  Liv Hilde Hansen
Foto:   Erik Norrud 

rett og slett ikke bærekraftig. Dette holder 
ikke med tanke på fremtidige generasjoner, 
slår Kvalheim fast.

Ingen grønn økonomi i Norge
Rundt 90 tusen norske arbeidstakere 

er sysselsatt i såkalte grønne næringer, 
som for eksempel produksjon av fornybar 
energi. Grønne næringene står for om lag 
fire prosent av bruttonasjonalproduktet. 
Likevel har Norge ingen grønn økonomi, 
totalt sett, fremkommer det av rapporten 
fra Econ Pöyry. 

- Vi må integrere prinsippene for verdiset-
ting av naturens tjenester og ressurser i alle 
deler av økonomien. Det er nødvendig hvis 
vi skal realisere det enorme potensialet som 
følger med omlegging til grønn økonomi, 
mener Gunn Kristoffersen, YS-rådgiver for 
samfunnsansvar og bærekraftig utvikling.

- Potensialet i en grønn økonomi er stort, 
både for å skape ny næringsvirksomhet i 
en internasjonal blomstrende grønn industri 
og å gjøre eksisterende virksomheter og 
arbeidsplasser grønnere, påpeker hun.

- Vi har store fortrinn
- Norge har fortrinn som kan ta oss et 

godt stykke på veien mot grønn økonomi. 
Vi har en høyt utdannet befolkning, en 
endringsdyktig arbeidsstokk og enorme 
naturressurser, sier YS-lederen. 

- Grønn økonomi er den beste måten å 

oppnå økonomisk vekst og utvikling på, 
i balanse med naturens tåleevne. Grønn 
økonomi vil sikre norsk konkurransekraft 
på sikt, men da må det finnes politisk vilje 
til å gjennomføre dype og strukturelle end-
ringer, sier Kvalheim. 

- Gode rammevilkår er nødvendig for 
å etablere en grønn økonomi, tuftet på 
innovasjon, kretsløpstenking og samarbeid, 
mener YS-rådgiver Gunn Kristoffersen.  

Flere har tatt steget 
En rekke norske næringsaktører ser 

mulighetene og har allerede tatt det første 
steget mot en grønnere næringsutvikling, 
viser rapporten fra Econ Pöyry. 

Norske aktører har posisjonert seg godt, 
og er klare til å ta en lederrolle i det raskt 
voksende og globale markedet for mer 
miljøvennlig produksjon av grønne varer 
og tjenester. 

Skal de lykkes må gode initiativer følges 
opp og det må gis tilstrekkelig nasjonale 
rammebetingelser. 

Etterlyser grønn strategi
- Grønn økonomi betyr et stort potensial 

for verdiskapingen her i landet. Men for å 
lykkes må Stortinget legge nasjonale stra-
tegier som inkluderer samarbeid mellom 
myndighetene, arbeidslivet og det sivile 
samfunnet, sier YS-lederen.

I FNs miljøprogram påpekes det at 
langsiktig og økt, global velstand bare kan 
sikres gjennom en grønnere økonomi. Land 
som Kina, Korea og også Danmark bruker 
bevisst incentivordninger, strukturelle end-
ringer og innovasjon knyttet til miljøtekno-
logi for å fremme ny og bærekraftig vekst. 

Kina er i dag verdens største produsent 
av fornybar energi. De største selskapene 
innen vind og solenergi er kinesiske.

- EUs klimakommissær Connie Hedegaard 
har foreslått en ny måte å måle vekst på. 
Hedegaard har tatt til orde for å bytte må-
lestokken bruttonasjonalprodukt (BNP) med 
mål som tar hensyn til bærekraft. Det viser at 
økt fokus på økologisk og sosialt bærekraftig 
produksjon vil bli en global trend de neste 
tiårene, sier Kvalheim. 

Nina Jensen (WWF) og Tore Eugene Kvalheim (YS) under YS-konferansen om Grønn økonomi i Norge. 
(Foto: Erik Norrud)

[ GRØNN ØKONOMI ]
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Anbefalt forslag: Meglingsforslag eller annet forslag til tariffav-
tale som partenes forhandlere anbefaler at medlemmene godkjen-
ner. På arbeidstakersiden skjer dette ved vedtak i forbundsstyret 
eller gjennom uravstemning.  

Arbeidstid: Definert i arbeidsmiljøloven som den tid arbeids-
takeren står til arbeidsgiverens disposisjon. 

Bruttolønn: Det vanlige lønnsbegrepet er brutto lønn. Med 
lønn vil en normalt mene månedslønn. Månedslønn defineres 
likt som Statistisk sentralbyrås lønnsbegrep månedsfortjeneste: 
Fast lønn pluss variable tillegg (skifttillegg mv.) eksklusive 
overtidsgodtgjørelse, etterbetaling, godtgjørelser beregnet 
på utgif tsdekning (reisegodtgjørelser) samt verdien av 
naturalytelser.

Disponibel realinntekt:  Uttrykk for den mengde varer og 
tjenester en lønnsmottager kan kjøpe for sin lønn. 

Etterslep: Uttrykk for en lavere lønnsutvikling for en arbeids-
takergruppe i forhold til en annen gruppe, som er valgt som 
normgivende. I hovedsak er dette krav som fremmes av arbeids-
takerorganisasjonene som begrunnelse for at en gruppe skal ha 
en forholdsmessig større andel av et lønnsoppgjør. Betraktningen 
baserer seg på at relasjoner mellom grupper ikke skal endres. 

Fleksibel arbeidstid: Arbeidstidsordning som gir den enkelte 
ansatte anledning til, innenfor bestemte grenser, selv å bestemme 
når arbeidstiden skal påbegynnes og avsluttes den enkelte 
arbeidsdag. 

Forhandling: Betegnelse på den kommunikasjonsprosess som 
finner sted mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden med sikte 
på å løse en interessetvist eller rettstvist, uten at noen annen part 
bidrar med megling.

Forhandlingsrett: En rett for en fagforening, arbeidsgiver eller 
arbeidsgiverforening til å kreve forhandlinger. Forhandlingsretten 
utløser en plikt for motparten til å møte til forhandlinger. 

Hovedavtale: En avtale mellom partene om hvordan forhandlin-
ger skal foregå, om medbestemmelse, tvisteløsninger, og lignende. 

Hovedoppgjør: Forhandlinger om hele tariffavtalen, når avta-
leperioden utløper. Avtaleperioden er som regel toårig.

Hovedorganisasjon: En sammenslutning av landsomfattende 
forbund og foreninger. YS er eksempel på en hovedorganisasjon, 
LO, Unio og Akademikerne er andre.

Hovedsammenslutning: Sammenslutning av tjenestemanns-

organisasjoner i staten, hjemlet i tjenestetvistloven, YS Stat er en 
hovedsammenslutning. 

Hovedtariffavtale: Betegnelse på avtale om generelle lønns- 
og arbeidsvilkår. 

Indeksregulering: Avtale om automatisk regulering av lønn 
på grunnlag av prisstigning, vanligvis ut fra et ønske om å opp-
rettholde kjøpekraften.

Inntekt: Inntekt er summen av lønn, overføringer (trygder), 
renter og utbytte fra investeringer samt kontantverdien av natu-
ralytelser fra arbeidsgiver.

Kjøpekraft: Kjøpekraft er disponibel realinntekt, samt mottatte 
trygdeytelser (for eksempel barnetrygd). Påvirkes av bruttoløn-
nens størrelse, skattetrekk, rente, kommunale og statlige avgifter 
og priser på varer og tjenester.

Kollektiv oppsigelse: Arbeidsoppsigelse (plassoppsigelse). 
Ved iverksettelse av streik kan ofte plassoppsigelse gjøres kol-
lektivt av fagorganisasjon på vegne av egne medlemmer. Dette 
forutsetter avtalehjemmel, som er gitt i hovedavtalen i alle store 
forhandlingsområder.

Konsumprisindeks:  Konsumprisindeksen utarbeides hver 
måned av Statistisk sentralbyrå og beskriver den månedlige 
prisutviklingen for en gjennomsnittshusholdning i landet. Indeksen 
gir uttrykk for prisendringen fra den 15. i en måned til den 15. 
i neste måned. Tilsvarende beregnes prisendringen for siste 12 
måneder.

Lavtlønn: Begrepet knyttes til tanken om at lønnsoppgjøret 
skal ivareta inntektspolitiske målsetninger om inntektsfordeling 
ved at lavtlønte gis forholdsmessig større tillegg enn høytlønte. 
Grensene for hva som defineres som lavtlønn varierer, men det 
har vært vanlig å nytte 85-90 % av gjennomsnittlig industri-
arbeiderlønn som mål.

Lockout: Arbeidskamp der en arbeidsgiver hindrer ansatte 
fra å jobbe, i motsetning til en streik der ansatte nekter å jobbe.

Lokale forhandlinger: Mellom partene i den enkelte virksomhet/ 
bedrift. Eventuelle lokale tillegg kommer i tillegg til de generelle 
og sentrale.

Lønn: Lønn er den godtgjørelse i penger som ytes for en arbeid-
sytelse som er avtalt mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker.

Lønnsansiennitet: Uttrykker hvor lenge en person har utøvd 
et yrke. Dette gir i mange tariffavtaler rett til lønnsopprykk..

Tariffoppgjørets stammespråk
Det nærmer seg tariffoppgjør. Vårens vakreste eventyr er det ikke, men nødvendig og vik-
tig likevel. Det er tariffoppgjøret som avgjør lønn, arbeidstid, overtidstillegg, ammepauser 
og mye annet som spiller en stor rolle for oss arbeidstakere. Noe avgjøres i det sentrale 
oppgjøret nå på våren, noe kan avgjøres i lokale forhandlinger på den enkelte arbeidsplass 
etter sommeren. Mediene vil i tida framover bruke begreper som lønnsglidning, overheng, 
reallønnsvekst, mekling og mye annet som man – som arbeidstaker – ikke alltid forstår like 
godt. For mange som ikke arbeider med tariff og forhandlinger til daglig fremstår en del av 
begrepene og uttrykkene som fremmede. Som i de fleste andre fagfelt har fagforenings-
verden også sitt “stammespråk”. Vi hjelper deg til å forstå tariffoppgjøret. Her er forklaring 
på noen av begrepene du kan snuble i utover våren. 

[ LØNNSOPPGJØRET ]
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Lønnsglidning: Omtales ofte som glidning : Lønnsglidning er 
forskjellen mellom den lønnsveksten som er avtalt i et lønnsoppgjør 
og den som faktisk blir realisert (målt i ettertid). Faktorer som 
påvirker lønnsglidningen er lønnstillegg som gis utenom oppgjøret, 
endring i alderssammensetning /ansiennitet, avgang, nyansettelser, 
organisasjonsmessige endringer. 

Mekling:  Før en streik lovlig kan iverksettes skal det være 
gjort forsøk på å mekle i tvisten. Den part som varsler streik skal 
samtidig sende melding til Riksmeklingsmannen. Riksmeklingsman-
nen skal, før streik lovlig kan iverksettes, forsøke å få partene til 
å komme til enighet.

Meklingsforslag:  Riksmeklingsmannens konkrete forslag 
til løsning av en tvist. Meklingsforslaget er et resultat av 
meklingsprosessen, og fremsettes som regel først når 
meklingsmannen anser det sannsynlig at det vil danne grunnlag 
for en løsning av tvisten. 

Mellomoppgjør: Forhandlinger om lønnsregulering for annet 
avtaleår i en toårig tariffperiode. I mellomoppgjør forhandles nor-
malt bare lønn, ikke tillegg, arbeidstid eller lignende.

Nominell lønn: Bruttolønn før skatter. Når en i vanlig tale bruker 
begrepet lønn, er det vanligvis nominell lønn det menes.

Overheng: Forteller hvor mye lønnsvekst du vil få i år uten at du 
får lønnstillegg. Overhenget utgjør forskjellen mellom lønnsnivået 
ved utgangen av året og gjennomsnittslønnen for hele året. Er 
lønnstillegg gitt sent på året, blir overhenget høyt.

Overtid: Arbeid som strekker seg ut over avtalt daglig eller 
ukentlig arbeidstid for heltidsansatte.

Plassfratredelse: Plassfratredelse gis med 4 dagers frist og 
er et endelig varsel om omfanget av en streik. Forutsetter at det 
foreligger en plassoppsigelse.

Plassoppsigelse:  Samme som arbeidsoppsigelse. Arbeids-
takernes oppsigelse av arbeidsplassen i den hensikt å streike. 
Gis med minst 14 dagers varsel og ansees rettslig som en 
”suspendering” av arbeidsforholdet snarere enn som en oppsigelse.

Prolongere: Brukes om de tilfeller partene er enige om å for-
lenge en avtales gyldighetstid, med eller uten endringer.

Protokoll: Dokument som gjengir utfallet av forhandlinger. Skal 
underskrives av alle parter.

Reallønnsvekst: Nominell lønnsvekst, minus prisstigningen.
Rikslønnsnemnda: Permanent organ oppnevnt i medhold 

av lov om lønnsnemnd i arbeidstvister av 19. desember 1952. 
Partene kan bringe en interessetvist inn for nemnda når den ikke 
blir løst gjennom mekling (frivillig voldgift). Rikslønnsnemnda tar 
da stilling til hva som skal være innholdet i partenes tariffavtale. 
Rikslønnsnemnda er mest brukt i forbindelse med at det vedtas 
at et oppgjør skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

Riksmeklingsmannen:  Funksjon opprettet i medhold av 
arbeidstvistloven. Riksmeklingsmannens hovedoppgave er å 

være mellommann i en avsluttende runde med forhandlinger før 
arbeidskamp kan iverksettes lovlig. Riksmeklingsmannen skal 
varsles om alle arbeidsoppsigelser (plassoppsigelser). Riksme-
klingsmannen kan også innkalle til mekling selv om det ikke er 
gitt arbeidsoppsigelse.

Sentrale forhandlinger: Foregår mellom partene på sentralt 
nivå. Dersom slike forhandlinger ikke fører fram til enighet, er 
partene lovpålagt å forsøke å komme til enighet med meglings-
mannens hjelp. Dersom partene ikke blir enige, kan oppgjøret 
ende med streik eller lockout. 

Streik:  Lovlig kampmiddel i henhold til Arbeidstvistloven og 
Tjenestetvistloven.

Streikefond: Omtales ofte som konfliktfond : Fond eller avsatte 
midler hos en fagforening eller hovedsammenslutning for å dekke 
tapt inntekt for de streikende under streikeperioden.

Tariffområde: Det område, eller sektor, en tariffavtale gjelder 
for. Eksempler er: Kommunal sektor (KS), Staten, Spekter, Virke 
og Oslo kommune, som er eget tariffområde.

Tariffoppgjørets  økonomiske ramme:  Kostnadene for 
samtlige endringer i forbindelse med tariffoppgjøret. I tillegg 
til generelle lønnstillegg omfatter dette også andre endringer i 
tariffavtalen, for eksempel endringer i arbeidstid eller lignende. 

Tvungen lønnsnemnd: Tvungen lønnsnemnd i tarifforhandlinger 
må vedtas av Stortinget som egen lov eller provisorisk anordning 
for hver enkelt konflikt, og skal bare benyttes når viktige 
samfunnsinteresser står på spill.

Tvungen mekling:  Ved tvungen mekling nedlegger Riks-
meklingsmannen forbud mot streik og lockout og innkaller 
forhandlingspartene til mekling i et forsøk på å få brakt partene 
til enighet. 

Uravstemning:  Avstemning over for eksempel tarifforslag 
blant alle medlemmene i en fagforening, hvor hvert medlem i 
hovedsammenslutningen kan stemme ja eller nei til forslaget som 
er forhandlet frem. 

Varsel om plassfratredelse:  Varsel om hvilke av de 
arbeidstakere en plassoppsigelse omfatter som deltar i streik 
eller blir gjenstand for lockout. Plassoppsigelsen vil ikke inneholde 
opplysninger om hvilke arbeidstakere konflikten vil omfatte. Dette 
skal motparten informeres om senest fire dager før arbeidskampen 
iverksettes, og senest når det fremmes krav om avslutning av 
meklingen.

Årslønnsvekst:  Årslønnsvekst benyttes normalt om lønns- 
veksten målt som vekst i gjennomsnit tslønnen (ekskl. 
overtidsgodtgjørelse) for et år, målt mot gjennomsnittslønnen for 
et annet år (det påfølgende).

For flere forklaringer på fagforeningsverdens stammespråk, se:
www.bibforb.no a Lønn og tariff a Ord og uttrykk. 

[ LØNNSOPPGJØRET ]
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Behovet for organisasjonsutvalg skyl-
des ikke at det er noen krise. Nesten 
tvert i mot. For BF har vokst med over 
500 medlemmer siden forrige organisa-
toriske granskning. Det tyder på at mye 
fungerer godt. Men BFs vekst skaper 
også nye utfordringer, som organisa-
sjonen ikke helt er tilpasset. 

Det beste eksempelet er inndelingen 
i fylkeslag. Da BF ble stiftet i 1993, 
var det 17 fylkeslag: Hvert fylke hadde 
sitt lag, bosett fra sammenslåingen av 
Agderfylkene, Trøndelagsfylkene og 
Hedmark/Oppland. Oslo og Akershus 
hadde hvert sitt fylkeslag den gang, og 
det hadde også bibliotekarstudentene 
i Oslo. 

Selv om fylkeslagene var av ulik stør-
relse i BFs første år, var det håndterlige 
forskjeller. Det største laget - Akershus 
BF - hadde 100 medlemmer i mai 
1995. Oslo BF hadde 58 medlemmer 
og Bibliotekarstudentene hadde 50 
medlemmer. Det minste fylkeslaget den 
gang var Troms, med sine 8 medlemmer. 

I 1999 ble Oslo og Akershus slått 
sammen, og i 2001 ble studentene 
innlemmet i det samme laget. Etter den 
tid har Oslo/Akershus BF opplevd en 
dramatisk medlemsvekst. Antall yrkes-
aktive har vokst jevnt og trutt, mens 
antall studentmedlemmer nærmest 
eksploderte i årene etter at de sluttet å 
være eget lag. I dag er det totalt 688 
medlemmer i Oslo/Akershus BF. Det 
nest største laget - Hordaland BF - har i 
dag 119 medlemmer. Troms BF har i dag 
70 medlemmer. Det er altså vesentlig 
flere medlemmer over hele fjøla. Men 
Oslo/Akershus skiller seg ut når det 
gjelder absolutt antall.

Iøynefallende utfordring
Dette var en av utfordringene som or-

ganisasjonsutvalget i BF kastet seg over 
da det hadde sitt første møte i midten av 

Periodisk organisasjonskontroll
BFs landsmøte i november i fjor vedtok å nedsette et organisasjonsutvalg. 
Det er nærmere 10 år siden sist Bibliotekarforbundet satte søkelys på egen 
organisasjon på denne måten. Nå var det på tide igjen.

Tekst & foto:  Erling Bergan
                 Redaktør 

februar. En eller annen endring for Oslo/
Akershus BF - trolig en deling i to eller 
flere fylkeslag - var den mest iøynefallende 
utfordringen utvalget sto overfor. 

Men det er en rekke punkter i organi-
sasjonsutvalgets mandat: 

•	 Inndelingen i fylkeslag 
•	Fylkeslagenes arbeidsoppgaver 
•	Forholdet mellom tillitsvalgte, ar-

beidsplassorganiseringen og BF som 
organisasjon 

•	Medlemskategorier i BF 
•	Lederstrukturen i sekretariatet 
•	Forholdet mellom forbundsstyre, se-

kretariat og organisasjonen for øvrig 
•	Erfaringer med treårige landsmøte-

perioder 
•	Delegatfordelingen til landsmøtene 
•	Landsstyrets rolle 
•	Vurdere behovet for instruks for valg-

komitéen 
•	Vurdere godtgjørelse for medlemmer 

av forbundsstyret 

Organisasjonsutvalget skal jobbe seg 
gjennom disse punktene og levere sin 
rapport til forbundsstyret innen utgangen 
av 2012. 

Sammenhenger
Allerede nå ser utvalget at noen av 

punktene henger sammen, noen sågar 
tett sammen. For eksempel må man se 
fylkeslagenes inndeling, fylkeslagenes 
arbeidsoppgaver og forholdet mellom 
forbundsstyre, sekretariat og organisa-
sjonen for øvrig, i sammenheng.

Dette hindret ikke utvalget i å allerede 
nå smake på problemstillingen: Hvordan 
er det best å dele opp Oslo/Akershus BF? 
Selv om man må ta en runde på fylkesla-
genes oppgaver før dette kan avklares, 
avtegnet det seg noen mulige alterna-
tiver. Noen baserte seg på en klarere 
avgrensing av fylkeslagenes oppgaver, 
til å fokusere på lønn, tariff og arbeidsliv, 
med mindre forventning til aktivitet innen 
faglige og politiske spørsmål, dersom BF 
sentralt kan ta mer av dette. 

Alternativene utvalget vil stå overfor, 
kan kanskje bli slik:

Alternativ 1:
Akershus       ca 230 medlemmer
Oslo (inkl stud) ca 460 medlemmer

Alternativ 2:
Akershus  ca 230 medlemmer
Oslo           ca 240 medlemmer
Studentene ca 220 medlemmer

Alternativ 3:
Akershus  ca 230 medlemmer
Oslo kommune 
 (eget tariffområde) ca 140 medlemmer
Oslo (resten) ca 100 medlemmer
Studentene ca 220 medlemmer

Alternativ 4:
Akershus Vest  ca   80 medlemmer
Akershus Øvrig  ca 150 medlemmer
Oslo kommune 
 (eget tariffområde) ca 140 medlemmer
Oslo (resten) ca 100 medlemmer
Studentene ca 220 medlemmer

Medlemstallene i eksemplene over 
er basert på 690 medlemmer i Oslo/
Akershus BF, med omtrentlig forde-
ling av medlemmer i de tenkte nye 
fylkeslagene. For det tar noe tid å 
finne reell plassering av alle medlem-
mer, ettersom det blant annet for ikke 
yrkesaktive må sjekkes postnummer 
på bosted i medlemsregisteret. Men 
tallene over gir en ganske god indika-
sjon på fordelinga. 

Det vi vet sikkert, med basis i BFs 
medlemsregister pr februar 2012, er 
fordeling på følgende kategorier i Oslo/
Akershus BF:

Studenter HIOA/ABI       221 medlemmer
Oslo kommune         139 medlemmer
Asker og Bærum             61 medlemmer
Statsansatte i Oslo/Akersh.  49 medlemmer 
Privat sektor           25 medlemmer
Ikke yrkesaktive           63 medlemmer
Øvrige medlemmer        132 medlemmer 

[ BFs ORGANISASJONSUTVALG ]
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Og dermed er medlemmer og tillits-
valgte i Oslo/Akershus BF utfordret: Hvor-
dan vil dere ha det? Du kan skrive dine 
meninger i Bibliotekaren, eller kontakte 
organisasjonsutvalget direkte. 

Det er andre punkter i organisasjons-
utvalgets mandat som trolig kan avklares 
etter kort diskusjon. For eksempel er 
delegatfordeling til landsmøtene et greit 
lite regnestykke å ordne opp i, med si-
deblikk på økonomiske og demokratiske 
konsekvenser, når man har konkludert på 
inndeling i fylkeslag. Det samme gjelder 
vel sikkert også erfaringer med treårige 
landsmøteperioder. 

Godtgjørelse?
Når det gjelder punktet ”Vurdere 

godtgjørelse for medlemmer av for-
bundsstyret”, kan nok det ses av noen 
som en overmoden sak. I dag får nemlig 
ikke forbundsstyrets medlemmer et rødt 
øre for sin innsats for BF. Slik har det 
vært fra forbundet ble startet i 1993. I 
starten var det nok økonomiske årsaker 
til at man ikke ”betalte seg selv”. Men nå 
er ikke det noen god forklaring lenger. 
Det er vel heller vegringa mot ”å mele 

sin egen kake”, eller i hvert fall en frykt 
for at det kan oppfattes slik. Omsider 
kom da problemstillingen på bordet i 
og med opprettelsen av organisasjons-
utvalget. Og da bør det vel foreslås 
noen tusenlapper til styremedlemmene? 
Ikke noe ekstravagant, men litt honorar 
for å lese, skrive og debattere – delvis 
på fritida – må vel BF kunne unne sine 
øverste tillitsvalgte? 

Også dette spørsmålet bør debatteres 
blant BF-medlemmer. Hva synes du bør 
være en rimelig godtgjørelse for å være 
medlem av forbundsstyret i tre år?

Nye grupper inn?
Et spørsmål i mandatet som virkelig 

er vanskelig, er den korte formuleringa 
”Medlemskategorier i BF”. Landsmøtet 
i november i fjor avviste jo forslaget 
om å åpne for universitetsbibliotekarer 
som medlemmer i BF. Det var vel den 
nærmeste og mest åpenbare gruppen 
som BF kunne utvides med. Men når 
de ikke slipper inn, kan man lure på 
hva organisasjonsutvalget skal vurdere, 
annet enn status quo. Eller kanskje den 
nye bachelorgraden for skolebiblioteka-

rer ved Universitetet i Agder er et åpent 
spørsmål? Eller: Er det noen som ønsker 
å diskutere å åpne for medlemskap for 
bibliotekansatte med bachelorgrad – i 
andre fag enn bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap? Her er det duka for null 
endringsforslag fra organisasjonsutval-
get, eller noen framlegg som fører til 
friske fighter.

Til sjuende og sist er det nok hvor-
dan BF-organisasjonen best bygger 
opp under tillitsvalgtarbeidet som veier 
tyngst i utvalgets arbeid. For det er 
nettopp det som veier tyngst også i 
BFs arbeid. Samspillet mellom tillits-
valgte, fylkeslagenes styrer, eventuelle 
forhandlingsutvalg i fylkeslagene, BFs 
sekretariat, BFs sentrale tariffutvalg og 
forbundsstyret – det er dette som avgjør 
hvor godt BF lykkes og hvor fornøyd 
medlemmene er med BF. 

Organisasjonsutvalg? Det høres i 
utgangspunktet ikke så forferdelig spen-
nende ut. Men det viser seg å være 
nok av saftige problemstillinger å sette 
tennene i. 

Tre av fem medlemmer i det nye organisasjonsutvalget i BF samlet til sitt første møte. Fra venstre Morten Haugen, som leder utvalget, Vibeke Stock-
inger Lundetræ og Elin Bekkebråten Sjøli. Erling Bergan, fra BFs sekretariat, står på feil side av kameraet, mens utvalgets siste medlem - Elisabeth 
Bergstrøm fra forbundsstyret - hadde lovlig forfall. (Foto: Erling Bergan)

[ BFs ORGANISASJONSUTVALG ]
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I forbindelse med et prosjekt måtte vi 
sette i gang en liten brukerundersøkelse 
hos målgruppen, og jeg valgte meg 
måten som ble kalt ”Mitt Drømmebiblio-
tek”. Her kunne de beskrive hvordan de 
mente deres Drømmebibliotek burde 
være, og da jeg jobbet med å sende ut 
oppgaven til lærere som var villige til 
å hjelpe meg ble jeg selv sittende og 
drømme litt.

Som forholdsvis ny bibliotekar, uten 
budsjett til de store reisene, er det 
begrenset hvor mange bibliotekbygg og 
konsepter jeg har sett i virkeligheten. Men 
jeg prøver jo å holde meg oppdatert via 
nettet, og jeg har jo tross alt vært i det 
Forjette Bibliotekland (les: Danmark) vi 
alle ser til. Litt inspirasjon har man altså 
fått.

Hvordan ville så mitt Drømmebibliotek, 
DB blant venner, se ut? Planen og drøm-
mene er store! La oss start med selve 
bygget, det må være stort. Ikke stort, 
men STORT stort! Det skal ha plass til 
en mengde lokaler, slik at man kan drive 

Mitt Drømmebibliotek

med masse på en gang uten at det 
forstyrrer andre. Studieceller, spillerom, 
datarom, spedbarnsrom, stillerom, under-
visningsrom, galleri, kafé og musikkrom 
vil ha plass der, selvsagt ved siden av to 
store, lyse og luftige hovedrom. Hvorfor 
to hører jeg dere spørre, i hvert fall så 
later jeg som at jeg hører dere spørre 
dette, og det er jo helt elementært! Et 
for barne-/ungdoms-avdelingen og et 
for voksenavdelingen, så man slipper 
at voksne klager over den forferdelige 
barnelatteren og barna slipper å høre 
de forferdelige tingene voksne snakker 
om (slik som økonomi, oppussing eller 
arbeid). 

Det skulle vært plass til alle medier, 
det være seg bøker, tegneserier, aviser 
og tidsskrifter, filmer, musikk, spill til alt 
av konsoller eller elektroniske resurser. 
Alle skulle hatt sitt område, med stort 
utvalg og gode sitteplasser. Vi skulle 
hatt plasser hvor man kunne sette seg 
og snakke om det man har lest/hørt/spilt, 
eller bare for å fordøye ting. Det ville vært 
kursing for brukerne innen for alt vi lånte 
ut, uansett om det gjaldt litteratur, spill, 
filmer eller musikk. Ukentlige foredrag og 
arrangementer ville vært normen, og hvis 
andre ønsket og bruke oss som arena 
var de hjertelig velkomne til det! Alt fra 
Starcraft-turneringer til den lokale Bridge-
klubben ville følt det naturlig å kontakte 
oss for å låne lokaler. Og i kafeen vil det 
selvfølgelig kun bli servert førsteklasses 
kaffe, ikke noe kaffeautomat der nei! Kan-
skje setter man seg der og leser avisen 
og koser seg med en smakfull bagett eller 
noe lignende? 

Innlevering og utlån vil være automa-
tisert, slik at bibliotekarene kan konsen-
trere seg om å hjelpe lånerne med det de 
lurer på. Bibliotekarene vil være spredt 
rundt i lokalene, slik at uansett hvor en Sl
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låner er, er det kort vei til en som kan 
hjelpe. Og bibliotekarene ville hatt lesetid 
inkludert i arbeidstiden slik at de var fullt 
oppdatert på sitt område.

Plasseringen av DB ville vært sentralt, 
i nærheten av buss eller lignende, men 
med egen parkeringsplass, gratis selv-
følgelig hvis man bruker lånekortet når 
man parkerer! 

Alle ville benyttet seg av oss, uansett 
kulturell og religiøs bakgrunn, opphavs-
land, handikap, språk, sosioøkonomisk 
status og politisk ståsted. Og alle ville 
blitt behandlet likt!

DB vil nok dessverre aldri eksistere 
et annet sted enn i min fantasi. Jeg vil 
aldri kunne kjøre til biblioteket, parkere 
(gratis) på utsiden, gå inn og kjøpe meg 
en kopp blå Java, som så vil bli nytt mens 
jeg blar gjennom boka jeg fikk anbefalt av 
en hyggelig bibliotekar. Jeg vil nok heller 
aldri kunne avslutte denne runden ved 
en spillstasjon, med en runde FIFA mot 
en flink bibliotekar. Dette vil nok kun skje 
hvis bibliotekbransjen, eller aller helst kun 
meg, fikk fri tilgang til oljefondet.

En ting kan jeg uansett trøste meg med: 
Punktet om hvem som vil benytte seg av 
oss? Alt der stemmer allerede i dag. Og 
det er noe som aldri vil forandres! 

[ FRI TILGANG TIL OLJEFONDET? ]

Vår spaltist Jan-Egil Holter-Wilhelmsen 
er utdannet bibliotekar fra 2008 og  
jobber nå som avdelingsleder på 
barneavdelingen ved Horten bibliotek.

Det er mye snakk om hva biblioteket er, skal være, bør 
være, kunne være, skulle være, ikke skal være og så 
videre. Vi skal være en samlingsplass! Eller, skal vi ikke 
det? Biblioteket skal ha mer enn bare bøker! Eller er det 
så at vi kun skal ha bøker? Meningene er mange, selv-
følgelig har jeg min egen!
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SNAKK! – en konferanse om formidling
Asker bibliotek, 13. - 14. september 2012
Asker bibliotek arrangerte i september 2008 
SKRYT! – en konferanse om markedsføring av bibliotek. 
Nå er de snart i gang igjen...

- Da konferansen vel var over, ble 
det fort klart av tilbakemeldingene fra 
deltakerne og de ansatte i biblioteket 
at det hadde vært en suksess som vi 
gjerne ville gjenta, forteller bibliotekar 
og prosjektleder Anita Holth Lous ved 
Asker bibliotek. 

- Nå er det snart gått fire år, og som 
de olympiske leker vil vi igjen arrangere 
en konferanse, legger hun til. Denne 
gangen blir temaet formidling i alle dens 
former, og navnet på konferansen blir 
SNAKK! 

 De har foreløpig delt de to dagene 
opp i fem bolker:

•	Ledelsesutvikling 
•	Presentasjonsteknikk
•	Generell formidling
•	Utstilling/utforming
•	Fremtiden
 - Vi vil ha foredrag om formidlingsle-

delse og hvordan biblioteksjefene kan 
legge til rette for at formidling er en 
prioritert og naturlig del av vår drift. Så 
ønsker vi å ha et foredrag om ren pre-
sentasjonsteknikk, og til dette foredraget 
vil vi - som under forrige konferanse – å 
invitere alle politikere og byråkrater i 
Asker. Vi vil ha foredrag om forskjel-
lige formidlingsmetoder, formidling til 
forskjellige brukergrupper og formidling 
av e-bøker, og også om utstillinger og 
kassering som verktøy i formidlingen. 
Og vi ønsker oss en paneldebatt om 
formidling på nett og hvem som har det 
nasjonale ansvaret, sier Anita. 

Konferansen er et samarbeid mellom 

Asker bibliotek og fylkesbiblioteket i 
Akershus. Arrangørene tenker på å 
invitere andre grupper, som lærere og 
bibliotekarstudenter, til deler av konfe-
ransen.  

- Vi har mange tanker rundt hvorfor det 
er viktig å satse på formidling og hvor 
viktig det er å få dette implementert i 
daglig drift. Et av bibliotekenes virkelige 
konkurransefortrinn er jo den bredde vi 
forvalter, samt vår evne til å synliggjøre 
dette, forteller en entusiastisk prosjekt-
leder.  

Tekst & foto:  Erling Bergan
       Redaktør 

Asker bibliotek tar nå initiativ til konferansen 
SNAKK! - om ”formidling i alle dens former”, 
som prosjektleder Anita Holth Lous sier. Her 
ser du bilder fra ”Kriminell boksuppe med Knut 
Faldbakken” - et svært vellykket formidlingsar-
rangement av bokbad-typen ved Asker bibliotek 
i 2005. (Foto: Erling Bergan)

[ FORMIDLING ]
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Hvordan har du forsikret 
familien din?

Det fi nnes mange måter å forsikre familien på, men ikke alle er like gode. Som YS-medlem kan du få en familieulykkesforsikring 
for bare 91 kroner i måneden. Slik kan du sørge for at familien er forsikret hvis noen i din husstand rammes av en ulykke som 
fører til medisinsk invaliditet. Ring Gjensidige på 03100 eller les mer på gjensidige.no/ys.
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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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Finnmark
Ragnhild Måsø
Tana bibliotek
Telefon:    46 40 03 16
E-post:     ragnhild.maso@tana.kommune.no

Troms
Marit Somby
Troms fylkesbibliotek
Telefon:   47 30 40 49
Epost:      marit.andersen.somby@tromsfylke.no

Nordland
Grete Gløsen Josefsen
Rana bibliotek
Telefon:    95 06 65 26
E-post:     grete.g.josefsen@rana.kommune.no

Trøndelag
Morten Haugen
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Telefon:    41 51 76 33
Epost:      bokmorten@gmail.com

Møre og Romsdal
Hilde Gjessing
Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Telefon: 90 79 92 45
E-post:  hilde.gjessing@mr.fylkesbibl.no

Leder:  Monica Deildok
Postadresse:  Bibliotekarforbundet
  Postboks 431 Sentrum, 
  0103 Oslo
Besøksadresse: Øvre Vollgt 11, Oslo
  (øverst i Tollbugata)
Telefon:  48 02 09 00
E-post:  bf@bibforb.no
URL:  www.bibforb.no

Sogn og Fjordane
Gry Hatlelid
Årdal bibliotek
Telefon:   47 26 18 61
Epost:     gha@ardal.kommune.no

Hordaland
Kasper Vejen
Statped Vest kompetansesenter
Telefon:    41 93 16 04 
E-post:     kasper.vejen@statped.no

Rogaland
Elisabeth Haug
Hetland videregående skole
Telefon:    95 16 16 86
Epost:       elihaug@gmail.com

Agder
Mari Hauge
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Telefon: 99 16 12 78
E-post:  mari@aabk.no

Telemark
Kari Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon:    93 21 58 41
E-post:     karim@porsgrunn.folkebibl.no

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

Nestleder
Margunn Haugland
Mobil:     99 01 44 19
E-post:    margunn.haugland@bibforb.no

Styremedlemmer
Elisabeth Bergstrøm, Longyearbyen bibliotek
Monica Skybakmoen, Elverum bibliotek
Mette Rysjedal, Fjaler folkebibliotek
Knut Hverven, Lovisenberg diakonale høgskole
Monica Roos, Høgskolen i Bergen

Varamedlemmer
Randi Egge Svendsen, Moss bibliotek
Anne Husøy, Molde bibliotek
Kari Angelsen, Bodin videregående skole
Gro F. Haugastuen, Statoil
Arild Skalmeraas, Høgskolen i Telemark

Vestfold
Richard Madsen
Holmestrand bibliotek
Telefon:  41 85 46 59
E-post:  richard.madsen@holmestrand.kommune.no

Buskerud
Bror Von Krogh
Kongsberg videregående skole
Telefon:   90 77 85 46
E-post:    bror.krogh@skole.bfk.no

Hedmark og Oppland
Monica Skybakmoen
Elverum bibliotek
Telefon:   41 61 08 78
Epost:      monica.skybakmoen@elverum.folkebibl.no 

Østfold
Lise Haugen Larsen
Moss bibliotek
Telefon:    97 70 10 20
E-post:     lise.haugen.larsen@moss.kommune.no

Oslo/Akershus
Siri Iversen
Norsk lokalhistorisk Institutt
Telefon:    93 43 11 05
E-post:     siri.iversen@lokalhistorie.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

Most book lovers likely agree that 
reading is reading, whether in a dimly-
lit coffee house or a screeching subway 
car. But a calming atmosphere couldn’t 
hurt. And the newly opened Vennesla 
Library in Norway creates just that.

Modern, minimalist and angular, it’s a 
departure from the opulent, oft-clutte-
red, lived-in scene we typically envi-
sion when we hear the word ”library.”

The Huffington Post 22. februar 
2012, under overskriften ”Is The 
Vennesla Library The Most Beautiful 
Library In The World?” 

Talkaoke kaller de det. På norsk kunne 
det kanskje bli snakkaoke? 

Hva jeg babler om? Pratevarianten av 
karaoke, selvfølgelig! Et mobilt opplegg 
som tilbys til diskusjonslystne i England. 

Det er snakk om et rundt bord, eller 
kanskje heller et smultringformet bord. 
Midt inni der sitter verten. Det er hun 
som styrer showet. Men det er de ti som 
får plass rundt smultringen som er de 
egentlige deltakerne. Det er de som set-
ter dagsorden. Det er de som bestemmer 
hva det skal snakkes om.  Verten sitter i 
sin svingstol i midten, og gjør sitt beste 
for å fordele mikrofontida på deltakerne. 
Ansikter blir projisert på en storskjerm. Det 
spilles lavmælt jazz i bakgrunnen.

Da avisa Independent besøkte en sesjon 
med Talkaoke i Øst-London, var det rundt 
tretti deltakere. Men bare 10 av dem kan 
til enhver tid sitte rundt ”leirbålet”, som er 
hva smultringbordet skal illudere. Tema-
ene vekslet fra hagegnomer og dårlige 
julegaver, til de ti bud og romantikk på 
arbeidsplassen. Ikke akkurat kongen av 
fokus, dette her. Men inviterende og del-
takende er det.

Det hele filmes for å legges ut på sosiale 
media, på http://thepeoplespeak.org.uk. 
Altså litt som Facebook: Du tror du bare 
snakker med naboen, men leverer samti-
dig alt pludderet ditt til det store virtuelle 
verdensarkivet. 

Du kan selv gå inn på dette nettstedet 
og se hva Talkaoke er godt for. Å delta 
kan kanskje være artig, sikkert også irrite-
rende – ettersom samtalen skal være lett 
og upretensiøs. Her er det ikke snakk om 
en seriøs moderator, men heller en slags 
talkshow-programleder. Dette er dine fem 
minutter i rampelyset. Liksom. For de fær-
reste bryr seg. Dette er nok nærmere sva-
rene på innlegg 35 i en kommentarspalte 

”Snakkaoke” i biblioteket?
etter en artikkel om Midtøsten i Stavanger 
Aftenblad, enn det er reell deltakelse i 
Skavlan.  

Men dette er et format. Som for øyeblik-
ket kanskje er fylt med pludring. Men 
som kan vris og endres på til å bli noe 
innholdsmessig annet. Husker du da Big 
Brother kom til norsk TV for første gang, 
med containerne og posørene sine på 
Fornebu? Reality-genren fikk tommel ned 
hos mange av oss. Hvem kunne forutse 
at Lars Monsen og ”Ingen grenser” lå i 
reality-løypa mange år seinere? 

Kanskje Talkaoke er en flopp. Kanskje 
det kan bli noe, kanskje noe litt annet enn 
det ser ut som nå. Kan det brukes til bok-
prat? Til en slags lesesirkel? Som litterær 
debutant-arena? Til lokalpolitisk debatt? 
Til språkopplæring? 

Independent kaller Talkaoke for ”the 
flying saucer of chat”. Opplegget skal 
besøke 6 nye land i 2012. En kvinnelig 
brasiliansk fotballspiller vil ha dem til Brasil 
for å debattere likestilling i idretten. Og 
Talkaoken skal til Arab Thought Founda-
tion i Libanon. Det skal også være planer 
om å komme til både Danmark og Norge 
seinere i år. 

Mikey Weinkove heter mannen som star-
tet Talkaoke for 15 år siden. Nå bygger han 
10 nye bord til 80 000 kroner pr stykk. 
De trener også folk til å være verter, på 
det lokale språket. 

Noe for bibliotekene? 
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