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Rimelige priser på system 
og vedlikehold...

Lang natt - mot uventet streik
Tariffoppgjøret går sine runder hver vår. Først forhandles 
det. Noen ganger er dette nok til å komme til enighet. 
Men som regel må det noen ekstra runder med Riks-
megleren for å komme i mål. I år var heller ikke det nok. 

 6

Kvalitet koster
 

- Det dreier seg om å redusere lønnsforskjellene mel-
lom privat og offentlig sektor. Vi må komme opp på 
samme nivå som privat sektor, så vi ikke blir et B-lag. 
Vi streiker for ikke å bli akterutseilt, sier Cecilie Bruun, 
BF-tillitsvalgt ved Drammensbiblioteket, der 13 biblio-
tekarer gikk ut i streik 24. mai. 

 10



3   Bibliotekaren 6/2012

Lederen har ordet
I morgentimene den 24. mai våknet 

folk opp til nyheten om at LO, Unio 
og YS gikk til streik i både staten og 
kommunene.

En ganske uventet hendelse omsten-
dighetene tatt i betraktning. 

Økonomisk usikkerhet preger sam-
funn og politikk i den vestlige verden. 
Krisemeldingene fra eurosonen, og 
særlig middelhavslandene, kommer 
daglig på trykk i avisene. Norske 
økonomer advarer mot vanskelige 
tider for konkurranseutsatt industri. 
Arbeidsgivere har prediket moderasjon 
i forkant av lønnsoppgjøret og arbeids-
takernes organisasjoner har gått inn i 
lønnsoppgjøret med alle intensjoner 
om ansvarlighet.

Var vanskelig å se for seg 
at det skulle bli streik i år

Streiken syntes langt unna i år. Og 
jeg er ikke redd for å innrømme at 
jeg både har tenkt og sagt at det er 
vanskelig å se for seg at årets hoved-
oppgjør skulle ende i streik.

Hvordan havnet vi så i - ikke bare 
en streik, men en offentlig storstreik? 
Der de tre store hovedorganisasjonene 
sammen bestemte seg for å ta ut sine 
medlemmer i konflikt i både stat og 

kommune?
YS leder Tore Eugen Kvalheim svarte 

slik i «Dagsavisen» på streikens andre 
dag:

«Vi streiker i år fordi regjeringen i 
praksis går inn for at offentlig ansatte 
skal ha en svakere lønnsutvikling enn 
resten av samfunnet. I realiteten er det 
regjeringen som ved sin handlemåte 
har kastet både stat- og kommunesek-
toren ut i streik.»

Avstanden var enorm
Mediene var i tiden etterpå fulle av 

tall om hvor nær partene har vært 
hverandre økonomisk. Hvor nær en 
løsning vi var. Sannheten er at vi ikke 
var nær i det hele tatt. Avstanden var 
enorm. 

Avstanden var stor fordi vi i statlig 
sektor allerede i forhandlingsrundene 
opp mot 1. mai møtte en motpart som 
ikke ville svare på hverken vårt første 
eller vårt andre krav, og som heller 
ikke når det nærmet seg sluttfasen 
av forhandlingene var klare til å legge 
økonomiske tilbud som grunnlag for 
videre forhandlinger på bordet. Da 
brøt vi forhandlingene. Vi satte vår lit 
til riksmekleren. 

Når vi startet meklingen i slutten av 

april hadde vi klare intensjoner og godt 
håp om å komme i havn. Men frustra-
sjonen ble stadig større over å møte 
en arbeidsgivermotpart som ikke ville 
komme oss i møte. Det ble etter hvert 
klart at arbeidsgiver ikke ville gi de 
statsansatte et tilbud på linje med det 
såkalte frontfaget i privat sektor. Dette 
er meget oppsiktsvekkende, og et 
brudd med de føringer både arbeids-
takerorganisasjonene og arbeidsgiver-
representanter har vært enige om og 
har fulgt i alle år. I klartekst betyr det at 
ansatte i offentlig sektor skal avspises 
med en dårligere lønnsutvikling enn 
ansatte i industrien og i det private. 
Under overskriften «Beretningen om et 
varslet brudd» i Aftenposten et døgn 
etter at storstreiken var et faktum sa 
YS Stat leder Pål N. Arnesen det slik: 
«YS Stat er i streik for første gang på 
28 år. Mens privat sektor har tatt ut 
gevinsten av en god norsk økonomi, 
ble de ansatte i staten tilbudt en rød-
grønn sparepakke» 

Forlangte mer moderasjon av oss 
enn av absolutt alle andre

Det arbeidsgivermotparten i stat og 
kommune forlangte av oss i år var ikke 
at vi skulle vise moderasjon, men at 
ansatte i offentlig sektor skulle vise en 
god del mer moderasjon enn absolutt 
alle andre. 

Det er godt dokumentert at arbeids-
takere i offentlig sektor har et etterslep 
i forhold til ansatte i privat sektor. 
Dette var et faktum som utgjorde et 
hovedpoeng i Likelønnskommisjonens 
rapport fra 2008, som pekte på nett-
opp lønnsforskjellene i offentlig og 
privat sektor som en av hovedutfor-
dringene med likelønnskampen. For 

Da vi gikk til streik i den 24. mai var 
det ikke fordi vi ikke fikk litt mer, det var 
fordi vi skulle avspises med betydelig 
mindre. 

”
”
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[ LEDEREN HAR ORDET ]

mens flest menn jobber i privat sektor 
er offentlig sektor preget av store 
kvinnedominerte grupper. Når privat 
sektor er ledende i lønnsutviklingen er 
dette dermed problematisk for likelønn 
i samfunnet. 

Kompetansebehovet i 
det offentlige er stort

Og det er ingen objektive grunner til 
at det skal være slik. Det er ikke slik 
at arbeidstakere i privat sektor nød-
vendigvis har høyere utdanning enn 
ansatte i det offentlige. Det er ikke slik 
at arbeidstakere i privat sektor som 
hovedregel har mer ansvarsfulle eller 
komplekse jobber enn de som arbeider 
i offentlig sektor. Behovet for kompe-
tanse i offentlig tjenesteyting er stort. 
Vi trenger tollbetjenter og fengselsbet-
jenter som kan sitt fag. Vi trenger loser, 
meteorologer og forskere. Vi trenger 
dyktige lærere, politifolk og bibliote-
karer. For at vi skal ha et godt og trygt 
samfunn å leve i er vi avhengig av at 

tjenesteytingen i offentlig sektor holder 
et høyt nivå. Det er dette arbeidsgi-
verne i stat og kommune nå setter i 
fare. Gjennom å bryte alle opparbeide 
spilleregler, forlate frontfagsmodellen, 
og forsøke å avspise ansatte i stat og 
kommune med en dårligere lønnsut-
vikling enn samfunnet for øvrig, gir 
de ikke bare signaler om at de ikke 
verdsetter kompetansen til de ansatte, 
men de gambler med rekrutteringen til 
disse viktige yrker og oppgaver, og de 
gjør det svært vanskelig for seg selv 
å skaffe seg kompetent arbeidskraft. 
For hvorfor skal folk investere i utdan-
ning for å arbeide i offentlig sektor når 
de tjener mer dersom de jobber uten 
utdanning i privat sektor?

Forskjellen må jevnes ut
VG den 25. mai kunne vi lese om 

læreren fra Asker som tjente mer da 
han jobbet som trailersjåfør enn han 
tjener som lærer.

Enhver må se at dette ikke er riktig.

Monica Deildok
Forbundsleder

  Det er denne utviklingen vi er opptatt 
av å snu. For å gjøre det må offentlig 
ansatte ha litt mer enn ansatte i det 
private i lønnsoppgjørene fremover, for 
å jevne ut denne forskjellen. 

Da vi gikk til streik i den 24. mai var 
det imidlertid ikke fordi vi ikke fikk litt 
mer, det var fordi vi skulle avspises med 
betydelig mindre. 

Og sånn kan vi ikke ha det!

- Behovet for kompetanse i offentlig tjenesteyting er stort. Vi trenger tollbetjenter og fengselsbetjenter som kan sitt fag. Vi trenger loser, meteorologer 
og forskere. Vi trenger dyktige lærere, politifolk og bibliotekarer. For at vi skal ha et godt og trygt samfunn å leve i er vi avhengig av at tjenesteytingen 
i offentlig sektor holder et høyt nivå, skriver forbundsleder Monica Deildok om streiken i årets tariffoppgjøre. Her sitter hun sammen med noen av disse 
yrkesgruppene under den avsluttende meglinga natt til torsdag 24. mai. (Foto: Erling Bergan) 
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Vi tror på ÅPENHET!
Åpenhet i alle ledd.
Åpenhet med brukerne våre.
Åpenhet i organisasjonen.
 
Sammen med våre brukere og 
samarbeidspartnere bruker vi 
åpenhet for å forme fremtiden.
 
Velkommen i vårt fellesskap!

Med åpenhet 
skal vi forme 
fremtiden

MIKROMARC
– Bibliotekenes beste venn

Open Library Solutions AB (OLS AB) 
utvikler produktene CS Library, Open Li-
brary Access og Audio Index. CS Library 
er allerede vel etablert på det svenske 
och finska markedet, og på full fart inn I 
Norge . Første norske installasjon vil bli 
Norhordlandsbibliotekene, som er plan-
lagt driftsatt til høsten.

- Dette innebærer en markant satsing på CS Library i Norge» 
sier Kjetil Hillestad, administrerende direktør i Bibliotekenes 
IT-senter AS. 

- Samtidig går vi inn i Finland med Mikromarc, og koordinerer 
våre virksomheter i Sverige. Selv om alle systemene står på 
egne ben og kan integreres med andre løsninger er det klart 
at vi styrker våre enkelte produkter ved dette samarbeidet. 

Mikael Bäckman, daglig leder i OLS Oy i Finland gleder 
seg til å komme i gang med Mikromarc på finsk. - Det er et 
stort behov for nytenking og moderne løsninger i det finske 
bibliotekmarkedet, sier han, og legger til: - Og Mikromarc er 
perfekt for finske bibliotek.

Oscar Stenberg, VD i OLS AB er glad for å få inn nye 
eiere. - Bibliotekenes IT-senter AS med sitt datterselskap 
Bibliotekscentrum Sverige AB i Växjö er i stor framgang i 
Sverige. De har betydelig bibliotekfaglig kompetanse, og ved 
å koordinere våre markedsaktiviteter vil vi stå sterkere enn om 
vi står hver for oss.

- Mange av våre Mikromarc-kunder har allerede valgt CS 
Library som sitt publikumsgrensesnitt, og denne satsingen gir 
dem trygghet og tro på videre utvikling av både CS Library 
og integrasjon mot Mikromarc, sier Henrik Hagelberg, VD i 
Bibliotekscentrum Sverige AB.  

Bibliotekenes IT-Senter 
kjøper halvparten av 
Open Library Solutions

[ GRENSESNITT ]
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Lang natt – 
mot uventet streik
Tariffoppgjøret går sine vante runder hver vår. Først forhandles det, og noen ganger 
er dette nok til å komme til enighet. Men som regel må det noen ekstra runder med 
Riksmegleren for å komme i mål. I år var heller ikke det nok. Det ble storstreik i 
offentlig sektor. Og det var ikke ventet.

Klokka var fire på torsdag morgen 
24. mai, da det ble kjent: Meglingen 
i tariffoppgjøret for de ansatte i stat 
og kommuner førte ikke fram. Det ble 
streik fra arbeidstidens begynnelse. 

Men hva var det som ledet opp til 
dette?

Ut over vinteren og våren kom de 
sedvanlige forpostfektningene: For-
bundsledere som viser litt muskler, 
myndigheter som maner til modera-
sjon, aktører som tolker landets øko-

nomiske situasjon til sin fordel. 
Men mye av interessen samler seg 

om vårens første lønnsoppgjør, om 
resultatet i ”frontfaget”. Dette er en 
modell vi har fulgt i Norge i mange 
tiår: Lønnsveksten i Norge må tilpas-
ses hva konkurranseutsatt sektor over 
tid kan tåle. Den norske modellen for 
tarifforhandlinger har ivaretatt dette 
ved at avtaleområder med stort innslag 
av konkurranseutsatt virksomhet har 
gått inn i tariffoppgjøret først, - derav 
begrepet ”frontfag”. I praksis har 
frontfaget i Norge stort sett vært Verk-
stedoverenskomsten, inngått mellom 
Fellesforbundet og Teknologibedrif-

tenes Landsforening. Utfallet av dette 
tariffoppgjøret har virket som en norm 
for andre overenskomstområder som 
senere går inn i oppgjøret.

Ramme for oppgjøret
I år ga frontfaget en ramme på 4,3 

%. Dette tallet spiller derfor en stor 
rolle for de andre oppgjørene, også 
for offentlig sektor. Krav, tilbud og for-
ventninger – alt ses naturlig nok i lys av 
tallet 4,3. Dette er en del av den nor-
ske modellen, et arbeidsliv organisert 
på en måte vi er stolte av. Og dagens 
regjering, med Arbeiderpartiet i spis-
sen, skulle være selve garantisten for 
at denne modellen følges.

Gradvis forundres man derfor over 
regjeringens tilbud i det statlige tariff-
oppgjøret. Det er ikke på 4,3 %. Det 
er langt unna 4,3 %! Det er ikke en 
gang på 4-tallet, hører vi flere aktører 
si i løpet av natten. Dette kan da ikke 
være riktig? Regjeringen må da forstå 
at dette er langt under ”smertegren-
sen” for fagbevegelsen? De må da 
vel, til sjuende og sist, gi riksmegleren 
signaler om en akseptabel ramme, slik 
at oppgjøret kommer i mål uten kon-
flikt? Den rødgrønne regjeringa må da 
skjønne at de risikerer å legge seg ut 
med hundretusenvis av sine viktigste 
velgere? De kan da ikke bruke tariff-
oppgjøret til å be om avløsning ved 
neste stortingsvalg?

Slik gikk samtalene blant arbeidsta-

Tekst & foto:  Erling Bergan
       Redaktør

BFs nestleder Margunn Haugland og forbunds-
leder Monica Deildok på vei til meglingsmaraton  
på ettermiddagen 23. mai. På dette tidspunkt 
visste de ikke at Bibliotekarforbundet skulle 
være i streik 12 timer seinere. 

[ TARIFF 2012 ]
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kernes representanter som ventet og 
ventet utover natta hos Riksmegleren.

Rekkefølgen i offentlig sektor
Men først, tilbake til statsoppgjøret. 

Hvorfor er det mer fokus på dette enn på 
kommuneoppgjøret i meglingsinnspurten? 
Vel, i offentlig sektor har det vært tradi-
sjon for at man først forhandler fram en 
økonomisk ramme i tariffoppgjøret for 
de ansatte i staten, før oppgjørene i KS-
sektoren (kommunene) og Oslo kommune 
sluttføres. Det spiller selvfølgelig en rolle 
at kommunene får sine årlige økonomiske 
rammer definert av staten. Noen påstår at 
staten er offentlig sektors ”frontfag”, men 
det er kontroversielt å si dette. For staten 
er ikke mer ”konkurranseutsatt” enn kom-
munal sektor, og i noen oppgjør kan det 
være grunner til at kommuneansatte bør 
få mer enn de ansatte i staten. Men det 
er i hvert fall en tradisjon med rekkefølgen 
på disse oppgjørene. Det er først når det 
”løsner” i meglinga for staten, at kommu-
nal sektor kan gå sine siste runder. 

Oppgjøret for de ansatte i Oslo kom-
mune går også parallelt med stat- og 
kommuneoppgjørene, og det har også 

vært tradisjon for at de avventer ramma 
for KS-oppgjøret før de kommer i mål, som 
det tredje offentlige oppgjøret. 

Ulike tariffavtaler?
Noe vi knapt tenker på til daglig i det 

norske arbeidslivet, er at vi kun har en ta-
riffavtale på hvert av disse tariffområdene. 
Uavhengig av hvilket forbund du er med-
lem av. Jobber du i en kommune, følger 
du samme tariffavtale uansett hvor du er 
medlem. Lyser de ut en stilling i staten, 
må de ikke henvise til ulike tariffavtaler for 
å fortelle hva lønna skal være.  

I år er denne situasjonen under press. I 
statsoppgjøret forhandler YS, LO og Unio 

med samkjørte krav. Akademikerne er 
den fjerde hovedsammenslutningen. Det 
er naturlig nok ulike interesser mellom 
langtidsutdannede, høgskoleutdannede, 
faglærte og ufaglærte. Men det har likevel 
alltid endt opp med en felles tariffavtale. I 
årets oppgjør, etter at YS, LO og Unio gikk 
til konflikt, fortsatte Akademikerne å megle 
for en løsning i staten. I kommunal sektor 
var Akademikerne teknisk sett i konflikt, 
men de tok ikke ut noen medlemmer i 
streik. I praksis betød det at de tok en 
pause i kommunemeglinga inntil oppgjøret 
i staten ble avklart.  

Dette skaper et dårligere klima for fram-
tidige lønnsforhandlinger i Norge. Verdier 
som solidaritet og arbeidsfred ser ut til å 
tones ned, mens råere bruk av kampmidler 
og mer fokus på egne interesser ser ut til 
å bli tonet opp.

Kveld uten scoringer
Tilbake til meglingsnatta mellom 23. 

og 24. mai. Onsdag ettermiddag spiser 
jeg middag med BFs forhandlere på de 
tre sektorene. Forbundsleder Monica 
Deildok representerer oss i staten, nest-
leder Margunn Haugland i KS-sektoren 
og rådgiver Kari Lifjell i Oslo kommune. 
Utad skjer det lite i meglinga denne siste 
ettermiddagen. Klimaet mellom partene 
er kanskje ikke så godt som det burde 

[ TARIFF 2012 ]

 

Fra møterommet som YS Stat disponerte i Riks-
meglerens lokaler under nattens megling. BF-
leder Monica Deildok nederst til høyre. Det gikk 
med en del mat, drikke, kaffe, frukt og snop for 
å holde seg våken og klartenkt gjennom natten.

Riksmegler Kari Gjesteby gikk ut av møterommet 
for å møte journalistene annenhver time. Men 
det var ikke mye hun kunnne eller skulle si mens 
meglinga pågikk. - Vi holder på og vi holder på 
til over midnatt. Hvor lenge etter midnatt vet 
jeg ikke, sa hun til NRK like før midnatt. (Foto: 
Jimmy Bjerkansmo)
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være. Da administrasjonsministeren lot 
arbeidstakernes krav i statsoppgjøret 
tilflyte pressa, mot vanlig tradisjon i 
dette oppgjøret, hadde hun ikke akkurat 
gjort sine hoser grønne i vår leir. Og 
departementets videre håndtering under 
meglinga sto visst heller ikke til laud. Men 
jeg registrerte likevel ikke at dette skulle 
bære mot en streik. For vi snakker tross 
alt om en rødgrønn regjering og dens for-
handling med sine kjernevelgere, det siste 
hovedoppgjøret før neste stortingsvalg! 
Nei, det kommer jo til en løsning, langt 
ut på morgenkvisten en gang. Slik tenkte 
jeg, etter nærkontakt med de involverte 
tidlig på kvelden. 

- Hva skjer de nærmeste timene? Mitt 
spørsmål til forbundslederen ga et for-
ventet svar: Ikke noe! Ikke før nærmere 
midnatt. 

Og dermed kunne herværende redaktør 
få med seg den viktige kampen mellom 
Vålerenga og Rosenborg på Ullevål. Det 
var til tider ampert i denne kampen, som 
endte uavgjort – uten scoringer. Og jeg 
lurte på om tariffinnspurten ble opplevd 
på samme måte av de som var i megling?

Lang natt
Ved midnatt tropper jeg opp hos Riks-

megleren, og følger innspurten tett på. 
Her styrter lærersjefen Mimi Bjerkestrand 
og politifolkenes leder Arne Johannessen 
inn den ene døren, mens Fagforbundets 
Jan Davidsen og Akademikernes Ole 
Jakob Knudsen styrter ut fra en annen 

dør. Delegasjonene har hver sine rom, 
de fleste for trange, til å rådføre seg med 
hverandre. 

Jeg ser vår egen forbundsleder Monica 
Deildok gjennom en glassdør, hun sitter 
ivrig gestikulerende med resten av YS Stat 
sin delegasjon. Pål N. Arnesen er sjef på 
dette viktige frontavsnittet for YS. Det er 
han som møter megleren, og går tilbake 
til delegasjonen med signaler, tall og 
prosenter. Tilbakemeldinger drøftes, opp-
summeres og bringes tilbake til megleren. 

BFs nestleder Margunn Haugland kom-
mer bortover gangen, hun har en kort 
pause fra YS-delegasjonen som følger 
meglinga i kommuneoppgjøret. Hun kan 
vel sies å være verken positiv eller nega-
tiv til mulighetene for å finne en løsning. 
Bekymret avventende, det er vel den rette 
betegnelsen på stemninga rundt midnatt. 

She Works Hard for the Money
Vi trekker ut på den store terrassen hos 

 

Riksmegleren, åtte etasjer over Stortorvet 
i Oslo. Det er en usedvanlig varm mainatt. 
De fleste av fagforeningsrepresentantene 
har en god del pauser i løpet av natta. 
Og da trekker man ut på terrassen. Det 
megles på overtid, får jeg vite. Selvføl-
gelig megles det på overtid. Selv om 
meglingsfristen alltid er klokka 24, kan 
jeg ikke huske at den fristen noen gang 
er overholdt. 

Kanskje det er som med fotballkamper: 
I 85 minutter spiller man som om man har 
et hav av tid, det er ofte først mot slutten 
at det legges skikkelig trøkk på framover.

Når klokka nærmer seg ett på natta, 
uten at det svirrer noen som helst lovende 
tall og prosenter blant delegasjonene, 
aner jeg at dette kan føre til konflikt. Ved 
halv to-tiden kommer et galgenhumoris-
tisk innslag ut på terrassen: En fra Unios 
delegasjon har med seg en musikkspiller 
og setter på ”Money, Money, Money” 
med ABBA. Noen drar på smilebåndet. 
Andre tar noen dansetrinn på terrassen. 
Stemninga er litt lettere. ”She Works Hard 
for the Money” med Donna Summer får 
flere til å dra den fleipete tonen enda 
litt videre. 

Men når Queen trår til med ”We Will 
Rock You” utover den milde mainatten, 
aner vi hvor noen mener dette bærer 
hen. Det er tid for å tenke mobilisering, 
det kan være en ny fase i tariffoppgjøret 
som begynner hvert øyeblikk. 

YS sin sjefsforhandler på det statlige tariffområ-
det orienterer YS-delegasjonen om at meglinga 
er avsluttet og at media vil bli orientert om at 
det blir streik om få minutter. 

Streikegeneral Jens Christian Batt i YS Stat 
drøfter utkast til tekster som skal brukes til 
mobilisering rundt streiken. Selv om ingen 
ønsket streik, var det en samlet YS-delegasjon 
som registrerte at det var regjeringen som valgte 
konflikt gjennom sitt skambud i meglinga.

[ TARIFF 2012 ]
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Oslo kommune på vent
BFs representant i oppgjøret for Oslo 

kommune er Kari Lifjell. Hun holdt meg 
oppdatert på utviklinga der utover kvelden 
på onsdag. Men i god tid før midnatt tok 
de simpelthen en meglingspause for nat-
ten. Kanskje de regnet med at stats- og 
kommuneoppgjørene kom til en løsning på 
morgenkvisten, og da passet det bra for 
dem å ta opp tråden igjen da? 

Men ettersom meglinga ikke førte fram, 
våknet Oslo-forhandlerne til konflikt i stat 
og KS torsdag morgen. Dette valgte de å 
takle ved å megle litt fram mot pinsehelga, 
for så å ta opp tråden igjen tirsdag etter 
pinse. Kanskje partene i Oslo-oppgjøret 
gambler på at streiken løses såpass fort? 
Eller kan 2012-oppgjøret bli året da Oslo 
kommune var de eneste i offentlig sektor 
som kom i mål uten konflikt?

Forrige hovedoppgjør, i 2010, endte 
som noen kanskje husker i streik i kom-
munal sektor. BF hadde medlemmer i 
Sandnes og Hammerfest ute i konflikt, 
og også medlemmer i Tromsø rakk så 
vidt å delta i streiken før den ble avblåst. 
Oppgjøret for de statsansatte kom i 2010 
til løsning gjennom megling. Og også den 
gang kom partene i Oslo-oppgjøret i et 
dilemma. Hvordan skulle de takle denne 
situasjonen, at staten var i mål, mens KS 
var i konflikt? De gjorde det mest fornuf-
tige, og fortsatte med meglingsmannens 
hjelp til de fant en løsning. 

Elementer av betydning
Før meglingsnatta ble mørk, hadde jeg 

samlet på poenger som kunne bli verdt å 
kommentere når resultatet ble klart. Men 
hva skulle jeg bruke disse poengene til 
nå, når intet var avklart før deadline for 
bladet? Når vi ikke kan kommentere at 
ramma i offentlig sektor ble så så langt 
under frontfagsramma, for det foreligger 
ingen ramme ennå? Når vi ikke vet om vi 
har noen justeringspott med føringer – og 
hvilke føringer? Når vi ikke vet om det 
blir avsatt penger til lokale forhandlinger 
i noen av sektorene. Når vi ikke vet om 
det blir forsøkt litt ombygging av lønns-
systemet i kommunal sektor? Når - i det 
hele tatt - alt er overlatt til en framtidig 
lønnsnemd?

Alvorlige konsekvenser
Klokka har blitt rundt fire om natta, når 

det er klart at konflikt ikke er til å unngå. 
Først ble dette avklart i statssektoren. Kort 
tid etter ble det klart også i kommunesek-
toren. Men så gikk ryktet: Staten fortsetter 
å megle med Akademikerne. Forbauselse 
og forbannelse sprer seg blant organisa-
sjonene: Skal vi få to tariffavtaler i offentlig 
sektor nå? Dette kan bli vanskelig. 

Men det meste dreidde seg likevel om å 
ta seg av forberedelser til egen streik. Her 
var det mange sentrale aktører som var 
både slitne og skuffede etter en mislykket 
meglingsinnspurt. Nå skulle de tilbake til 
sine forbundskontor og sørge for at strei-
ken ble satt godt i gang. Det var snakk om 
en streik som bare var noen timer unna. I 
rommet der jeg var, tumlet man med alt fra 
hvordan det skulle gå med cruisetrafikken 
i Oslofjorden, hvordan tømme et fengsel 
i Bergen på 24 timer, til stenging av 
universitetsbibliotek og offentlige kontor. 
De ble formulert fyndige setninger for å 
beskrive streikegrunnlaget og avtalt nye 
møter dagen etter. Så var det hver til sitt.

Tilbake til BF-kontoret
Jeg går sammen med BFs leder og nest-

leder tilbake til våre lokaler i Øvre Vollgate. 
Gjennom nærmest folketomme gater, i et 
Oslo som gradvis lysner, snakker vi oss 
gjennom hva som nå må gjøres. De som 
er tatt ut i streik ble informert pr telefon fra 
terrassen hos Riksmegleren. Streikevester 
har de fått tilsendt for flere dager siden. 
Men plakater og løpesedler må lages nå 
ganske kjapt på morgenkvisten. 

For det er ikke gitt å være sikker på 
streikegrunnlaget for meglinga har brutt 
sammen. Man vet ikke hva som er stridens 
kjerne før bruddet er et faktum. Så dette 
må skje i farta. Vi jobber sammen om tek-
ster som etter hvert får en skapelig form. 
Filer sendes til lokale tillitsvalgte, som får 
materiellet trykket lokalt. 

Hvem besøker streikestedene? Hvem 
tar telefonkontakten med medlemmer 
som har spørsmål? Hvordan er det med 
beredskapen hvis Oslo-meglinga avsluttes 
med konflikt? Hvilken informasjon må ut på 
nettsidene? Hvordan dekke opp møtevirk-
somheten med YS de nærmeste dagene? 

Drammen og Stavanger 
Det ser ut til at BF kom godt i gang 

med streiken. Lokale tillitsvalgte med 
hodet og hjertet på rett plass, er alfa og 
omega for at det jobbes godt gjennom 
en streik. Cecilie Bruun og Monica Nævra 
ved  Drammensbiblioteket, og John David 
Didriksen og Linda Johnsen ved Univer-
sitetsbiblioteket i Stavanger, hadde det 
lokale grepet som trengtes og samtidig 
tett kontakt med BF sentralt. 

Når dette skrives har streiken vart i 
to arbeidsdager, og pinsen har gitt de 
streikende tre dager fri. Dersom streiken 
har vart i over en uke, er våre medlemmer 
ved Stavanger bibliotek/Sølvberget også 
tatt ut i streik, noe som har ført til at også 
dette biblioteket har måttet stenge. Men 
hvordan streiken har utviklet seg videre, 
og hvilke resultat den har ført til, vet dere 
kanskje når dette leses.  

Det er i ferd med å bli morgen over Oslo, meglin-
gen er avsluttet og fagvegelsen har en stor streik 
i offentlig sektor å sette i gang. Forbundsleder 
Monica Deildok tar telefoner og mobiliserer 
Bibliotekarforbundets apparat. 

[ TARIFF 2012 ]
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Kvalitet koster!
- Det dreier seg om å redusere lønnsforskjellene mellom privat og offentlig sektor. 
Vi må komme opp på samme nivå som privat sektor, så vi ikke blir et B-lag. 
Vi streiker for ikke å bli akterutseilt, sier Cecilie Bruun. Hun er tillitsvalgt for 
Bibliotekarforbundets medlemmer ved Drammensbiblioteket, der 13 bibliotekarer 
gikk ut i streik ved arbeidstidas begynnelse torsdag 24. mai. 

Tekst & foto:  Erling Bergan
       Redaktør

Cecilie Bruun fikk tekstmelding fra BFs 
nestleder klokka halv fem på morgenen: 
Partene var for langt fra hverandre, det 
kom ingen skisse, det ble brudd. Biblio-
tekarforbundet er i streik.

- Jeg prøvde å sove litt igjen, men 
da var kroppen på en måte klar, sier 
Cecilie når vi møter henne og kollega 
Nina Fredrikke Lehne på streikevakt 
mot slutten av første streikedag. Cecilie 
har vært med på streik før, men det var 
tilbake på nittitallet og den gang ikke 
i rollen som tillitsvalgt. Nina, som var 
nyutdannet bibliotekar for tre år siden 
og vikar ved Drammensbiblioteket, har 
ikke streiket før. Men hun er like klar på 
streikegrunnlaget: 

- Jeg er helt enig i at det skal være like-
lønn mellom privat og kommunal sektor. 
Og så må det bli bedre muligheter til å 
gi flere faste heltidsstillinger, og ikke så 
lange vikariater, sier hun.

En spesiell dag
Cecilie hadde mye å henge fingrene i 

den første streikedagen. Hvordan opp-
levde hun det? - Det har vært en veldig 
spesiell dag, sier hun. 

Da hun la seg kvelden før meglingsinn-
spurten, hadde hun gjort klar en melding 
til alle medlemmene i Drammen, om at 
det ikke ville bli streik, at alle skulle møte 
på jobb som vanlig. – Jeg hadde gjort den 
klar, for jeg regnet med at det var det mest 
sannsynlige resultatet. Men det måtte jeg 

gjøre om, sier Cecilie, som innrømmer at 
hun ikke hadde forhåndslaget en tilsva-
rende melding om at det var blitt streik. 

- Når sendte du melding til medlem-
mene?

- Jeg gjorde det nesten med en gang 
egentlig, like etter at jeg fikk meldinga fra 
BF sentralt.

- Har alle medlemmene vært innom her 
i løpet av den første streikedagen?

- Ja, alle har vært her. Vi har satt opp 
lister over hvem som tar hvilke streike-
vakter. Vi har fordelt dagen mellom oss, 
og streikevaktene tilsvarer turnusen i våre 
vanlige jobber, med 3,5 times vakter på 
alle sammen. 

Helt stengt
Også Fagforbundet har tatt ut sine 

medlemmer ved Drammensbiblioteket, 
som dermed er helt stengt. Den første 
streikedagen hadde BF mange på streike-
vakt til en hver tid. De dekker åpningstida 
med streikevakter også i fortsettelsen. 

- Hva skjedde da de streikende kom hit 
på morgenen?

- Jeg hadde trykt opp materiellet som 
var kommet fra BF sentralt, så dette kunne 
brukes med en gang. Så informerte jeg 
dem litt om hvordan situasjonen var, hva 
BFs nestleder Margunn Haugland hadde 
fortalt meg fra meglinga, - og så var vi i 
gang.

- Hva sier publikum når de får vite at 
biblioteket er stengt?

- De tar det ganske med ro, egentlig. 
De spør hvor lenge streiken skal vare. De 
spør om de får levert bøkene sine.

- Får de det?

- Ja, for vi har innleveringsautomater. 
- Hvem tømmer automatene?
- Det er de som er på jobb, det er fire 

ansatte som er medlemmer av forbund 
som ikke er i streik, og de går på jobb 
som vanlig. 

- Andre spørsmål folk kommer med?
- Noen lurer på om de får purring om de 

ikke leverer tilbake bøker under streiken.
- Får de det?
- Nei, purringer skal visstnok være 

stoppet. 

Med et smil på lur
- Er det noen brukere som blir irritert 

over at biblioteket er stengt?
- Egentlig ikke. Det var en eldre kar 

som påpekte at pensjonistene heller ikke 
hadde fått så mye i årets oppgjør, så vi 
burde også kunne moderere oss, mente 
han. Men han hadde et smil på lur. 

- Er det noen som får problemer når de 
ikke får brukt biblioteket?

- Det var en som hadde plunder med å 
levere et par filmer her. Han var ganske 
stressa, skulle reise vekk en tid. Så vi hjalp 
ham litt. Der var vi kanskje litt for snille, 
kanskje…

- Streiken rammer ikke noen som har 
eksamen?

 - Høgskolen har biblioteket sitt i samme 
lokaler som vårt, dette er jo et felles 
bibliotek. Men studentene får hjelp fra 
høgskolens bibliotekpersonale selv om det 
kommunale biblioteket er stengt.

- Hva spør publikum om når de møter 
streikevaktene?

- De spør om hva vi streiker for. De antar 
at det gjelder lønna, og da viser de forstå- 

[ STREIK 2012 ]
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Nina Fredrikke Lehne (til venstre) 
og Cecilie Bruun på streikevakt foran 
inngangen til Papirbredden, der 
Drammensbiblioteket ligger. 
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else for det. Folk er positive, de ønsker 
oss lykke til og ber oss stå på. Og det er 
hyggelig. Folk kan jo gå inn i bygget og 
gjøre andre ting enn å gå på biblioteket, så 
de blir jo ikke stoppet i døra, sier Cecilie. 

Mer offensiv informasjon
Hun reflekterer litt rundt aktiviteten som 

streikevakter: - I dag var første dagen. 
Vi satser på å være mer offensive med 
informasjon overfor folk som går forbi i 
morgen. Det ga inspirasjon å få besøk av 
Margunn Haugland allerede første strei-
kedag. Hun er lett å spørre om alt mulig 
vedrørende streiken og oppfordret oss til 
å være offensive.

- Hvordan reagerte BF-medlemmene på 
Drammensbiblioteket på at det ble streik?

- De syntes det var synd, de håpet 
jo at det ikke skulle bli streik.  Men det 
er sånn spillet er, og det er vi klar over. 
Vi har en god sak å streike for, bevares 
vel! Men vi skulle hatt et seminar for 
ansatte på jobben i dag, om hvordan 

utvikle samarbeidet og bygge relasjoner 
mellom de tre bibliotekene som inngår 
i Papirbredden. Det må utsettes. Men 
vi visste jo på forhånd at dette kunne 
komme til å skje.

Redusere lønnsforskjellene
- Hvordan oppfatter du streikegrunn-

laget? 
- Vi er jo enige i premissene som ligger 

til grunn for streiken. Vi har god grunn til 
å streike. Vi som jobber i offentlig sektor 
er underbetalt og henger etter. Vi føler 
oss til tider lite verdsatt med den lønna vi 
får, sammenlignet med tilsvarende utdan-
ningsgrupper. Det er vanlig å tjene rundt 
450.000 kroner i Norge, men det er jo 
ikke mange av oss som er på det nivået. 
Mange bibliotekarer har bare minstelønn.  
Så vi har en god sak å kjempe for. Vi må 
få redusert lønnsforskjellene mellom privat 
og offentlig sektor. Vi må komme opp på 
samme nivå, så vi ikke blir akterutseilt. 
Faren ved den dårlige lønnsutviklingen 

er at vi fort kan miste de flinke folka og 
bli et B-lag.

- Er dette greit å forklare folk?
- Ja, det synes jeg. Dette er noe vi 

jevnlig prater om, noe vi er enige om alle 
sammen. 

Hentisk første streikedag
Vi spør Cecilie om det har vært god 

mediedekningen av streiken lokalt. Men 
det har hun knapt hatt tid til første strei-
kedagen. Hun har farta rundt på møter, 
på streikevakt på hovedbiblioteket og 
Fjell filial, hjem for å skrive eposter – for 
de har ikke noe streikekontor ennå, og til 
møte på rådhuset.

- Hva gikk møtet på rådhuset ut på?
- Under streiken skal alle vi som er 

hovedtillitsvalgte daglig møte tre personer 
fra personalavdelingen i kommunen. Vi 
har hatt det første av disse møtene, og 
det var veldig nyttig. Vi drøfter praktiske 
ting, dispensasjonssøknader, hvilke kom-
munale bygg de streikende kan og ikke 

 

Med Bibliotekarforbundets rollup som blikkfang, markerte Cecilie Bruun 
og Nina Fredrikke Lehne at lønna må tas på alvor også i offentlig sektor. 

 

[ STREIK 2012 ]
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kan gå inn i, og lignende. For meg som er 
uerfaren med streik, er dette en anledning 
til å stille spørsmål. 

Cecilie Bruun opplever også informa-
sjonen og oppfølginga fra Bibliotekar-
forbundet sentralt som nyttig og god. 
BFs nestleder Margunn Haugland kom 
på besøk allerede første streikedag. En 
del materiell hadde kommet til Cecilie 
allerede på morgenen, og resten hadde 
Margunn med. I tillegg til gode råd og 
svar på en del spørsmål.

Litt skummelt
- Er det vanskelig å være lokal ”strei-

kegeneral”?
- Det var litt skummelt i starten. Men 

når jeg sier ja til å være tillitsvalgt, må jeg 
også være det under en streik. Da er det 
godt å ha støttespillere. Monica Nævra 
har vært tillitsvalgt ved Drammensbiblio-
teket i mange år, og vi samarbeider mye 
nå. Vi setter opp lister over streikevak-
ter sammen, vi skriver pressemelding 
sammen. Samtidig er det viktig at vi får 
hjelpen fra BF sentralt. 

- Har det vært noen problemer med at 
streiken markeres rett utenfor inngangs-
døra til Papirbredden?

- Nei, egentlig ikke. Men vi får ikke lov 
å klistre noe på døra inn til bygningen. 
Og kommunen gjør tydelig oppmerksom 
på at vi nå under streiken ikke jobber i 
Drammen kommune. Vi får ikke gå på 
toalettet inne i bygningen, vi får ikke gå 
inn på kafeen i bygningen. Men vi har 
flere kafeer i nærheten, så dette er ikke 
noe problem.

Alle BF-medlemmer er tatt ut
Drammensbiblioteket har én filial i 

bydelen Fjell, der det bor mange barne-
familier og mange innvandrere. Det er en 
stor bydel og filialen er mye brukt. Den 
holder til vanlig åpent fire dager i uka. 
De rundt seks personene som jobber 
på filialen, har også arbeid på hovedbi-
blioteket. Derfor er streikevaktene også 
dels på hovedbiblioteket og dels på Fjell.

- Er alle BFs medlemmer i Drammen 
tatt ut i streik?

- Ja, alle ansatte ved biblioteket er tatt 

ut. Både de som er fast ansatt og de som 
har vikariat. En bibliotekar som jobber et 
annet sted i kommunen er ikke tatt ut, 
for det er kun ved biblioteket vi streiker. 
En student som jobber her to dager i 
uka er ikke tatt ut, siden hun fremdeles 
er studentmedlem i BF. 

Lojale medlemmer
- Er det ulikt syn på streiken om man 

er yngre eller eldre bibliotekar?
- Nei, det har jeg ikke merket. Det 

var vel ingen som håpet at det skulle 
bli streik. Men når det først blir streik, 
er medlemmene veldig lojale. Da går vi 
for det. Kollegene er blide og fornøyde 
når de kommer på streikevakt her, og 
fornøyd også når streikevakta er ferdig. 
Vi har det hyggelig sammen!

- Hvordan kommuniserer dere når dere 
nå ikke er på jobb?

- Det er mobil som er viktigste kommu-
nikasjonsmiddel med medlemmene nå?

- Det blir mobiltelefon og personlig 
kontakt. Og epost. Jeg sendte en del 
eposter til medlemmene siste meglings-
dag, for å sikre at alle visste hvordan de 
skulle opptre hvis det ble streik. At de 
måtte levere nøkkelkort, parkeringsbe-
vis, jobb-PC, jobb-mobiltelefon. Det er 
mange detaljer, som personalavdelinga 
informerer oss om. 

Tar ting etter hvert
På tampen av den første streikedagen 

hadde ikke Cecilie rukket å planlegge 

  noen spesielle aktiviteter framover. De 
har håndtert mye praktisk de første 
timene, og tar ting etter hvert. Strei-
kemøte har ikke vært nødvendig, for 
de har hatt grei direkte kontakt med 
alle involverte, både personlig og på 
mobil. Kanskje Cecilie samler alle de 
streikende til en felles middag en kveld 
i den andre streikeuka. 

- Det har også vært stille på biblioteket 
de siste dagene. Det fine været har gjort 
sitt til at det ikke er noen stor pågang. 

Cecilie er forberedt på at det kan bli 
flere og andre henvendelser om streiken 
blir langvarig. Selv om det er mange 
utfordringer, synes hun streiken er en 
spennende erfaring. Hun virker faktisk 
litt gira.

Skrekkblandet fryd
- Man rekker ikke å bli trøtt, for det 

går liksom i ett. Det er så mye som skjer 
hele tiden. Og det er både morsomt og 
skummelt. Jeg møter alt dette med litt 
skrekkblandet fryd. Man må bare prøve 
å få det til. Siden jeg ikke har gjort dette 
før, prøver jeg å forberede meg godt. 
Med BF i ryggen og Monica Nævra ved 
siden av, og alle de gode medarbeiderne 
på jobben, skal dette gå bra. Vi har et 
godt miljø hos oss. Det er hyggelige folk 
å ha med å gjøre.  

 
 
 
 

 
 

 
 

Bibliotekarforbundet er i streik! 
 
Bibliotekarforbundet er i streik i kommunal sektor fra i dag 24. mai.  
Det innebærer at 13 medlemmer ved Drammen bibliotek  er tatt ut i streik og ikke vil utføre vanlig 
arbeid så lenge streiken pågår. 
 
Bibliotekarforbundet (sammen med andre forbund i YS Kommune) gikk inn i meklingen med et ønske 
om å komme fram til et forhandlingsresultat. Kommunesektoren har hatt et lavere lønnsnivå og en 
dårligere lønnsutvikling sammenlignet med privat sektor. Dette kan ikke fortsette hvis 
kommunesektoren skal tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft. Derfor var et av kravene betydelig 
bedring av lønnsnivået. 
 
Når Riksmekleren ikke fant grunnlag for å legge fram en skisse (anbefalt forslag til løsning) så sier det 
sitt om hvor langt partene står fra hverandre.  
 
 
Med hilsen, 
 
Cecilie Bruun 
Hovedtillitsvalgt, Bibliotekarforbundet Drammen  
Mobil 907 78 528 
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En viktig del av tillitsvalgtes arbeid under en 
konflikt er å forklare grunnlaget for streiken: 
Her er pressemeldinga som Cecilie Bruun sendte 
til media første dagen under streiken ved Dram-
mensbiblioteket. 

[ STREIK 2012 ]
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- Folk unner oss høyere lønn!
Nina Fredrikke Lehne 
avsluttet sin utdanning 
som bibliotekar ved Høg-
skolen i Oslo i 2010, og 
er vikar ved Drammens-
biblioteket på tredje året. 
Nå er hun tatt ut i streik. 
Hva synes hun om det?

kommunal sektor. Og det bør være 
mulighet til å gi flere bibliotekarer 
faste heltidsstillinger, i stedet for 
lange vikariater. Nå har jeg vært 
her i over ett og et halvt år, og har 
fremdeles ikke fast jobb. 

De ønsker oss lykke til
- Hvordan har det vært å sitte 

streikevakt?
- Veldig hyggelig! 
- Hyggelig?
- Ja. Vi har fine kolleger her. Og 

alle som kommer forbi har egentlig 
vært veldig positive. De ønsker oss 
lykke til og synes det er en god sak 
vi kjemper for. Jeg tror brukerne ved 
Drammensbiblioteket er fornøyd 
med jobben vi gjør, så jeg regner 
med at de unner oss høyere lønn. 
De fleste har vært støttende, og 
sier at det er fint å se at vi står på 
krava. 

God informasjon fra tillitsvalgte
- Hvordan har informasjonen fra 

Bibliotekarforbundet vært?
- Det gikk fort, fra vi fikk vite at 

vi kunne bli tatt ut i streik, til at vi 
faktisk var ute i streik. Men vår til-
litsvalgte Cecilie har vært god til å 
gi oss informasjon. Og hun har vel 
blitt godt informert selv. Vi har blitt 
opplyst hele veien. Det er viktig. 
Hun sendte til og med ut sms kvart 
på fem på natta om at det ble streik.

- Hvordan opplevde du det?
- Det var helt i orden. Jeg hadde 

sagt at jeg gjerne ville ha melding 
når hun visste sikkert hva som 
skjedde. Jeg så meldinga - og sovna 
igjen, forteller Nina, som kort tid et-
terpå var på plass som streikevakt 
foran Drammensbiblioteket.  

Tekst & foto:  Erling Bergan
       Redaktør

- Det kom litt overraskende på 
meg, jeg var ikke sikker på om vika-
rer ble tatt ut i streik. Men jeg synes 
det er helt i orden. Det vi kjemper 
for i streiken er mye av det samme 
som jeg mener. Jeg er helt enig i 
streikegrunnlaget. Jeg er enig i at det 
bør være likelønn mellom privat og 

Streikevakt får positive reaksjoner fra brukerne:

[ STREIK 2012 ]



•  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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Postboks 9102, 3036 Drammen · Tlf. 32 88 70 10 · Faks 32 88 58 55
salg@bibliotekservice.no · www.bibliotekservice.no

Hovedkatalogen for bibliotek, arkiv og museum

BIBLIOTEKUTSTYR
– Alt du trenger

– Vi designer ditt nye bibliotek

–Navnet på god service

Selvbetjeningsautomater

Scannere

Rekvisita og utstyr

– fremtidens bibliotek

Ergonomiprodukter

Rullearkiv

Belysning

Innredningshjelp

Reparasjonsmaskiner for CD/DVD

Synsprodukter

Møbler

Mikrofi lm

Lyttestasjoner

Alt du trenger – til en rimelig pris...

Postboks 9102, 3036 Drammen · Tlf. 32 88 70 10 · Faks 32 88 58 55
salg@bibliotekservice.no · www.bibliotekservice.no

Bestill Hovedkatalogen!
– Alt til biblioteket

FØR ETTER

Roboto Helautomatisk 
DVD/CD Reparasjonsmaskin

Postboks 9102, 3036 Drammen · Tlf. 32 88 70 10 · Faks 32 88 58 55
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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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Streikegrunnlaget er 
ekstra tydelig i Stavanger!

Tillitsvalgt John David Didriksen og varatil-
litsvalgt Linda Johnsen hadde ved inngangen 
til pinsehelga god kontroll på streiken ved 
Universitetsbiblioteket i Stavanger. 

Vi møter tillitsvalgt John David Did-
riksen og varatillitsvalgt Linda Johnsen 
utenfor universitetsbiblioteket. Det er 
stengt, for her har både NTL og Biblio-
tekarforbundet tatt ut sine medlemmer i 
streik. De som er igjen på jobb er for få 
til å kunne holde åpent. Det er altså en 
streik som er synlig. Men hvordan opple-
ver streikevaktene å fortelle at denne vik-
tige tjenesten er stengt på ubestemt tid?

- Det har gått greit. Jeg var streikevakt i 
går. Det var såpass tidlig i streiken at det 
kanskje ikke var alle som hadde fått det 
med seg. Men ingen av de studentene og 
ansatte som ville inn i biblioteket, var sure 
for at de ikke kunne komme inn. De bare 
lurte på hvor lenge streiken ville vare, om 
de kunne levere bøker, om de kom til å 
få purringer, slike praktiske spørsmål, 
forteller Linda. 

- Vil de få purringer?
- Nei, det blir ikke gjort under streiken. 

Så det slipper folk å bekymre seg for. 
John David har også gode erfaringer 

fra første dag som streikevakt:
- Noen ble selvfølgelig overrasket over 

at biblioteket var stengt. Men det var 
ingen som sa noe negativt. Tvert imot var 
det flere som ga uttrykk for at de støttet 
oss og ba oss stå på. En leste gjennom 
kravene som sto på løpeseddelen vi 
hadde fått fra BF, og sa at dette var greie 
og plausible krav. Noen påpekte at vi 
hadde valgt en god dag å streike på, at 
været var på vår side, humrer John David. 

Når vi kommer til Universitetet i Stavanger på streikens 
andre dag, er vårsemesteret slutt for de fleste av  
studentene og pinsehelga er bare et par timer unna  
for resten. Selv om det er godt og varmt i været, kan 
det ikke sies å være noen het stemning i streiken. 
Campus er nok heller preget av den store roen.

Tekst & foto:  Erling Bergan
       Redaktør

- Vi kunne streike og bli brune sam-
tidig. Vi er ikke vant til sånt vær her på 
Vestlandet, legger Linda til.

Jeg ber dem formulere streikegrunnla-
get med egne ord. 

- Vi streiker for å unngå større forskjel-
ler i samfunnet. Lønna til offentlig ansatte 
bør holde tritt med andre sin lønn. Noen 
synes det er greit at forskjellene øker, 
men jeg synes ikke det er bra. Det er 
ikke gunstig for samfunnet. Og så er 
det sosiale rettigheter som også inngår 
i kravene.

- Er lønnsforskjellene mellom offentlig 
og privat spesielt store her i Stavanger-
regionen på grunn av oljevirksomheten? 

- Ja, helt klart! Stavanger Aftenblad 
meldte i mars i år at i 2011 var gjen-
nomsnittslønna til de som jobber i olje- 

og gassindustrien 696 100 kroner, sier 
John David. 

- Vi hører jo om folk som går opp flere 
hundre tusen i årslønn når de slutter i 
folkebibliotek eller universitetsbibliotek 
for å jobbe i Statoil, sier Linda.

De forteller om et boligmarked som 
preges av dette, noe som gjør det van-
skelig for folk med vanlige inntekter å 
skaffe seg et sted å bo i byen. Streike-
grunnlaget er altså ganske lett å forstå 
i Stavanger. 

John David og Linda har etter to dager 
ikke møtt de store utfordringene i strei-
ken. Kanskje det heller ikke blir så mye 
å henge fingeren i. Men de vurderer om 
det er rett at innlevringskassa for bøker 
er satt utenfor inngangen på en hverdag, 
noe som ikke er vanlig. NTLs tillitsvalgte 
kommer bort, og det hele avklares med 
at bokkassa fjernes tirsdag etter pinse.

Men vårt spørsmål om de har drøftet 
noen form for digitale streikevakter mot 
bibliotekets økende mengde nettjenester, 
har de ikke vurdert. 

Kanskje det ligger i løypa for streike-
forberedelser neste gang universitetsbi-
bliotek kommer i konflikt? 

[ STREIK 2012 ]



19   Bibliotekaren 6/2012

[ YTRINGSFRIHET ]

Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Les hva du vil!
Si hva du mener! 

Les! Snakk! Ytringsfrihetsdager 2012 
er en påminnelse om at ytringsfrihet er 
en grunnleggende men omstridt rettig-
het, og at tilgang til informasjon ikke er 
en selvfølge over alt i verden og for alle. 
Kampanjen er et samarbeid med Norsk 
P.E.N., Norsk Bibliotekforening og ICORN 
(International Cities of Refuge Network), 
som alle jobber på ulike måter for å 
fremme ytringsfrihet. 

Plakatutstilling, forfatterbesøk 
og ressurser 

Bibliotekene inviteres til å sette ytrings-
frihet på dagsordenen gjennom ar-

Bibliotek styrker ytrings-
frihet og demokrati gjen-
nom å sikre kunnskap og 
tilgang til informasjon for 
alle.  10. september lan-
serer Nasjonalbiblioteket 
Les! Snakk! Ytringsfrihets-
dager 2012, og oppfor-
drer alle bibliotek til å bli 
med. 

Tekst:  Michelle Tisdel
          Nasjonalbiblioteket

arbeidspartnerne, Nasjonalbiblioteket, 
Norsk bibliotekforening, Norsk P.E.N. og 
ICORN. NBF legger vekt på synliggjøring 
av bibliotekpolitikk i mediene og i sam-
funnet ellers. NBF har også et utvalg for 
ytringsfrihet og demokrati. Norsk P.E.N. 
er den norske avdelingen av Internatio-
nal P.E.N., verdens største skribent- og 
ytringsfrihetsorganisasjon, stiftet i 1921. 
Norsk PENs ytringsfrihetsarbeid foregår 
først og fremst internasjonalt - gjennom 
brevkampanjer, lobbyarbeid og observa-
sjonsreiser. International Cities of Refuge 
Network (ICORN) er et internasjonalt 
nettverk av byer dedikert til ytringsfrihet. 
ICORN-byer tilbyr forfulgte forfattere et 
fristed hvor de kan bo og jobbe uten frykt 
for å bli sensurert eller fortiet.

Henvendelser: LesSnakk@nb.no  

rangementer som bokutstilling, quiz, 
temakvelder, bokbad, debatt, poesislam 
eller lignende. Nasjonalbiblioteket opp-
retter en informasjonsside hvor det blant 
annet kan bestilles plakatutstilling, her fin-
nes boklister og informasjon om hvordan 
man avtaler et besøk av utvalgte ICORN 
forfattere. Adressen er www.nb.no/Les-
Snakk og er operativ fra uke 25. 

Bibliotekene kan ta kontakt direkte med 
koordinatorer av ICORN fribyer Bergen, 
Kristiansand, Molde, Oslo og Stavanger 
for å avtale besøk av en lokal ICORN for-
fatter. Så langt har forfattere Ayaz Khon-
syawashan, Gilles Dossou-Gouin, Philo 
Ikonya, Mansur Rajih, Chenjerai Hove, 
Manal Al-Sheikh og Mansour Koushan 
tegnet seg for å delta på forfatter- eller 
temakvelder under Les! Snakk! 

Inspirasjon til Les! Snakk!
Les! Snakk! har ett mål, å fremme 

lesing som aktiv bruk av ytringsfrihet 
og tilgang til informasjon. Gjennom å 
formidle opplysning, kultur og kunnskap 
er bibliotek en «garantist» for ytringsfrihet. 
Inspirasjon for kampanjen er også hen-
tet fra Freedom to Read Week i Canada 
(organisert av Canada Arts Council) og 
Banned Books Week i USA (organisert av 
American Library Association og National 
Coalition Against Censorship). 

«Les hva du vil; si hva du mener!» 
forener sentrale verdier til de fire sam-

Nasjonalbiblioteket forval-
ter Beacon for Freedom of 
Expression, den nettbaserte 
internasjonale sensurdata- 
basen med adressen: 

www.beaconforfreedom.org

Databasen inneholder cirka 
50 000 referanser til sensurerte 
bøker, aviser og andre medi-
etyper, så vel som litteratur om 
sensur og ytringsfrihet. Beacon 
dokumenterer sensur i et globalt 
og historisk perspektiv; og er en 
læringsressurs mellom bibliotek, 
arkiver, forskere, studenter og 
aktivister. Databasen legger også 
til rette for dialog om sensur, 
ytringsfrihet og menneskeret-
tigheter gjennom sitt nettsted 
og programmer. 

Henvendelser: beacon@nb.no

Sensurdatabase
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I forbindelse med årets forhandlin-
ger ønsket Bibliotekarforbundet i Oslo 
kommune (BF-KUL) å jobbe for bedre 
arbeidstidsbetingelser. Vi ønsker en 
omfordeling av arbeidstiden slik at ar-
beidsbelastningen blir jevnere gjennom 
året. Vårt krav besto i en oppsigelse av 
særavtalens punkt 2 og innføring av 37,5 
timers arbeidsuke for bibliotekpersonalet 
ved Deichmanske bibliotek. Vi ønsker 
også at Oslo kommunes fleksitidsordning 
gjøres gjeldende for bibliotekarer ved 
Deichmanske bibliotek.

Vi mener særavtalen, som regulerer vår 
arbeidstid, er gammel og utdatert og ikke 
forenlig med et moderne arbeidsliv. Den 
gjør planarbeidet unødig komplisert og 
tidkrevende. Et annet og viktig poeng for 
oss er at vi mener dagens arbeidstids-
praksis er ulovlig. Vi mener den bryter 
med arbeidsmiljøloven (AML) § 10-5, om 
gjennomsnittsberegning av den alminne-
lige arbeidstid da det ikke foreligger noen 
skriftlig avtale om dette.

Særavtalens punkt 2.1 
Arbeidstiden på Deichmanske bibliotek 

reguleres av en særavtale som sier:
«Den ordinære arbeidstiden er 39 timer 

pr. uke. (...) I sommertiden 1. juni – 31. 
august er arbeidstiden 32 timer pr. uke. (...) 
For øvrig fastsettes arbeidstidens inndeling 
av administrasjonen etter drøfting med 
utvalget for tillitsvalgte.» (Overenskomster 
Oslo kommune (dok. 25) side 112.)

Tillegg i lønn:
For ordinær tjeneste mellom kl. 17.00 

og 06.00 gis et tillegg i henhold til fel-
lesbestemmelsene § 9.7.3 (Arbeidstaker 
tilståes kr 25 pr arbeidet time)

For ordinær tjeneste lør- og søndager 
utbetales et tillegg på kr. 50 pr time.

Arbeidstiden på 
Deichmanske bibliotek

Bestemmelsen om sommertid i juni, 
juli og august (32 timers arbeidsuke), 
og 39 timers arbeidsuke på vinteren, har 
eksistert siden 1960-tallet. De ansatte 
i publikumsavdelingene har stort sett 
arbeidet 1-2 kveldsvakter pr uke og 
hver 3. lørdag.

På 1990-tallet ble det avtalt et forsøk 
med å jobbe hver 4. lørdag på Hoved-
biblioteket og senvakt fredagen før lør-
dagsvakt. Dette gikk etter hvert over i en 
permanent ordning. Da åpningstiden på 
lørdager på Hovedbiblioteket ble utvidet 
fra klokka 15 til klokka 16, fikk de ansatte 
kompensert for dette med blant annet  
en halv time kortere senvakt på fredag 
samme uke.

Filialene i Deichman-systemet har 
kortere åpningstid på lørdager og har 
ikke kveldsåpent på fredager. Til gjen-
gjeld er de færre på jobb. Noen filialer 
har arbeidet hver 4. lørdag, men med 
lengre arbeidstid, mens andre igjen har 
alltid arbeidet hver 3. lørdag. Fra 2011 
arbeider alle filial-ansatte hver 3. lørdag.

Avdelinger med søndagsåpne biblio-
tek har en egen arbeidstidsavtale.

En urettferdig lønsing
Disse ulike arbeidstidsordningene har 

tilsynelatende fungert, men det er mye 
administrasjon med å få arbeidsplaner 
for sommeren på plass. Avtalen er at 
filialansatte skal ha to arbeidslørdager i 
hovedbiblioteket (eller annen filial som 
har åpent om sommeren) i løpet av 
sommertiden. Dette har tidligere vært 
en urettferdig løsning, da ikke alle kom 
med på denne planen. Mange jobbet to 
lørdager hvert år, mens andre jobbet én. 
Andre filialer fikk slippe noen år, men det 
var ingen oversikt over hvem som hadde 
jobbet og ikke, fra år til år.

En undersøkelse av arbeidstiden ut-
ført i 2009 avdekket store forskjeller i 
arbeidstiden på de ulike avdelinger og 
filialer. For å få en mer rettferdig ordning 
og likhet i systemet ble det i 2010 be-
stemt at alle på filial måtte jobbe hver 3. 

lørdag. Dette ble iverksatt i 2011 og har 
ført til en del misnøye blant personalet 
som nå jobber hver 3. lørdag i stedet for 
hver 4. lørdag som tidligere.

Vi jobber mer i vinterperioden mot 
kortere arbeidstid på sommeren. Som-
merperioden er på 12 uker mens 
vinterperioden er på 40 uker. De aller 
fleste tar ut sommerferie i 3 uker i som-
merperioden som er skolens ferietid. Om 
man regner på det, skiller det 7 timer 
per ferieuke om man legger ferien til 
vintertiden fremfor sommertiden. Altså; 
Arbeidsgiver tjener godt på at vi avvikler 
ferien i sommerperioden, mens vi ikke 
får nyte av godene vi har opparbeidet 
oss igjennom vinteren. Dette oppleves 
av mange som urettferdig.

Særavtalen har vært forsøkt endret 
og oppsagt ved tidligere oppgjør, men 
ingen av forsøkene har ført frem.

Krav om tilbakebetaling 
av overtid

I følge særavtalen punkt 2.1 er ordi-
nær arbeidstid 39 timer om vinter og 32 
timer om sommeren. Dagens arbeidstid 
for en 100 % stilling er i hovedregel 7,5 
timer i 5 dager, som blir 37, 5 timer i 
uka. Ved lørdagsvakt på 4,5 timer blir 
arbeidsuka på 42 timer. På hovedbiblio-
teket er en lørdagsvakt 6,5 timer. Da blir 
arbeidsuka 44 timer. 

I praksis har vi en gjennomsnittsbe-
regning av arbeidstiden. For de fleste 
ansatte i publikumsavdelinger betyr 
dette 6-dagersuke med 42 timer hver 3. 
uke for filialansatte, eller 44 timer hver 
4. uke for ansatte på hovedbiblioteket.

Problemet er at det ikke foreligger en 
avtale om gjennomsnittsberegning av 
arbeidstiden. Noe det skal gjøre i følge 
AML §10-5. Arbeidsgiver påberoper seg 
sedvanerett i denne saken og viser til at 
sånn har det alltid vært, så sånn må det  
fortsatt være.

Vi i BF-KUL mener dette er feil. All 
den tid det ikke foreligger en avtale om 
gjennomsnittsberegning, er arbeidstid 
over 39  timer pr uke å anse som over-
tidsarbeid. Dette skal også lønnes med 

Arbeidstid og arbeidsavtaler for 
bibliotekarer i Oslo kommune
Tekst:  
Ann-Iren Bårdsnes
  Bibliotekar, Rommen skole
Hege Bergravf Johnsen
   Konsulent, Oppsal og Bøler filialer/Deichman 
Kari Lifjell
  Rådgiver, Bibliotekarforbundet

[ ARBEIDSTID ]



21   Bibliotekaren 6/2012

50 % overtidsbetaling. BF-KUL mener 
at dagens praksis ikke kan fortsette. I 
2012 har vi derfor satt i gang en prosess 
hvor vi krever tilbakebetalt for overtid 
som følge av arbeid utover 39 timer de 
tre siste år.

Arbeidstiden i Skoleetaten
Bibliotekarer som er tilsatt som skole-

bibliotekarer i skoleetaten er i en annen 
situasjon enn tilsatte ved Deichmanske 
bibliotek. Det er ikke uvanlig at det til 
tider blir lange dager, arbeidsmengden 
er stor og de fleste jobber alene. Det 
krever at man er fleksibel og de fleste 
som jobber i skolen er innstilt på det. Det 
igjen betyr at man kan avspasere i rolige 
perioder som ferier og inneklemte dager.

De fleste ansatte følger særavtalen, 
punkt 1 der det står:

«Bibliotekarene følger Oslo kommu-
nes arbeidsår med en gjennomsnittlig 
arbeidstid på 37,5 timer pr. uke. Det 
må påberegnes høyere gjennomsnittlig 
arbeidstid i elevenes skoleår. Arbeidstiden 

må imidlertid ikke overstige 45 timer noen 
enkelt uke og den daglige arbeidstid må 
ikke overstige 9 timer (…)»

Ved organisering av arbeidet er det 
forskjellige løsninger. Mange har ansvar 
for lærebøkene i tillegg til ordinær lit-
teratur og for det arbeidet får enkelte 
ekstra betalt. Noen må holde biblioteket 
stengt når de jobber med å klargjøre læ-
rebøkene hvilket gir et dårligere tilbud 
for elevene. I grunnskolen er det ikke 
så mange bibliotekarer som har ansvar 
for lærebøkene, men det blir tilbudt bl.a. 
lesetrening, lesestunder, brukeropp-
læring og bokprat. Det er også vanlig 
å skrive timer når man leser hjemme 
for å oppdatere seg på ny litteratur i 
motsetning til hva som er praksis ved 
Deichmanske bibliotek.

I grunnskolen er det mange lærere 
som organiserer biblioteket. Noen få 
skoler benytter seg av ufaglærte, og 
tilbudet i Osloskolen er veldig forskjel-
lig – fra noen timer i uken til åpent hele 
dagen.

Lønn
Når det gjelder lønn til fagutdannede 

bibliotekarer i Osloskolen er det mer 
ujevnt. Det spenner fra lønnstrinn 12 
til 41, og i kroner og ører utgjør det 
en forskjell på 193 300 kr. Årsaken 
til forskjellene er uklar, og dette vil BF 
jobbe videre med.

Oppsigelse av særavtalens punkt 2
BF-KUL ønsket i dette tariffoppgjøret 

å si opp hele særavtalens punkt 2, 
som omfatter ansatte ved Deichman-
ske bibliotek, slik at vi kan omsluttes 
av fellesbestemmelsene på lik linje 
med andre ansatte i Oslo kommune. 
Da kan vi få oppfylt våre ønsker om en 
arbeidsuke på 37,5 timer hele året samt 
40 % kveldstillegg og 50 % helgetil-
legg. Videre ønsker vi å arbeide hver 4. 
lørdag i stedet for hver 3., og omfattes 
av fleksitidsordningen i Oslo kommune.

Ikke urimelig mener vi, når andre i 
kommunen får det. Det viser seg at 
det kun er bibliotekansatte og helse-

Det er store forskjeller i arbeidstid mellom de ulike avdelingene innen Deichmanske bibliotek. Her fra Furuset filial. (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan) 
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Bibliotekarforbundets 
forbundsstyre setter av 
midler til stipend for  
studentmedlemmer av 
BF ved Høgskolen i 
Oslo og Universitetet 
i Tromsø i 2012. 

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

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

Søknad sendes:
bf@bibforb.no.

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes 
hele året. 

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

Stipend 
til 
student-
medlemmer

personell som omfattes av § 9.7.3, 
som gir oss kronetillegg på 25 kr for 
kveldsarbeidet. Et lite eksempel: Med 
en timelønn på 200 kr utgjør dagens 
kronetillegg (25 kr) 12,5 % tillegg pr 
time. Hadde vi fått 40 % ville summen 
vært 80 kr. Altså en differanse på 55 
kr per time.

Ved 37,5 timer året rundt slipper man 
bruk av planlagt overtid om sommeren. 
Flere arbeidstimer om sommeren vil gi 
arbeidstaker en bedre hverdag, og man 
vil få tid til å utføre viktige driftsoppga-
ver. I tidligere tider har det kanskje vært 
stillere om sommeren, men det er det 
definitivt ikke lenger. Utlån og besøk 
øker i sommermånedene. Fordelt på 
en kortere arbeidsdag og færre folk 
på jobb øker presset på den enkelte 
arbeidstaker. 

Dagens arbeidstidsordning gjør 
det vanskelig å benytte et elektronisk 
planleggingssystem. Utarbeidelse av 
arbeidsplaner vil bli enklere og mer ef-
fektiv ved lik arbeidstid året rundt. Ved 
å ta i bruk et elektronisk system får vi 
bedre oversikt og kan fange opp feil. 
I dag gjøres denne jobben manuelt. 
Altså; lik arbeidstid året rundt betyr én 
vaktplan og mindre tid til administra-

sjon. BF-KUL krever at Deichman tar i 
bruk planleggingsverktøy for utarbei-
ding av vaktplaner og vil ikke lenger 
godkjenne vaktplaner som ikke er ført 
i et elektronisk planleggingssystem.

Oppsummering
Arbeidsgiver avviste kravet vårt, og 

begrunnet dette med at Kulturetaten 
mener dagens ordning er tilfredsstil-
lende og at kommunen avventer den 
varslede bibliotekmeldingen for Oslo 
kommune, før man gjør noen endringer. 
Meldingen er ventet i løpet av 2012 og 
vil muligens endre bibliotekstrukturen 
i Oslo, som igjen vil påvirke tilbud og 
tjenester.

BF-KUL mener vi ikke kan godta at 
kommende politiske plandokumenter 
skal være styrende for våre arbeids-
tidsbetingelser og kommunen kan iallfall 
ikke sette seg over norsk lov!

Våre medlemmer jobber gjerne både 
kvelder og helger så lenge det forelig-
ger en rimelig kompensasjon. Særavta-
len, som regulerer arbeidsbetingelsene 
våre, står i veien for videre forhandlin-
ger. Den må vi kvitte oss med.  

BFs tariffutvalg for 
sektor Oslo kommune
Tariffutvalg for sektor Oslo kommune er oppnevnt for perioden 23. mars 2012 - 
31. desember 2012, og består av fra venstre Ann-Iren Bårdsnes (Rommen skole),  
Anne Karine Sandberg (Deichmanske bibliotek) og Kari S. Lifjell (BF-sekretariatet). 
Det var disse som tok initiativ til artikkelen om bibliotekarenes arbeidstid i Oslo 
kommune.  
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Seksuell 
trakassering
SPØRSMÅL:
Jeg er tillitsvalgt på jobben. Jeg 

har nettopp blitt kontaktet av en 
kvinnelig ansatt som sier at hun har 
blitt klasket på rompa av en mann-
lig kollega. Jeg har aldri vært borti 
sånne saker før og er svært usikker 
på hva jeg skal gjøre. Jeg vet ikke 
om hun overdriver og om han som 
gjorde det mente det alvorlig eller 
om det bare var for tull. Hun som tok 
kontakt opplevde det ubehagelig, 
men hun ønsker ikke å lage en sak 
ut av dette.

SVAR:
Seksuell trakassering er forbudt. 

I likestillingslovens § 8 a defineres 
seksuell trakassering på denne 
måten:

 «Med seksuell trakassering 
menes uønsket seksuell oppmerk-
somhet som er plagsom for den 
oppmerksomheten rammer.»

En slik type sak skal tas alvorlig, 
selv om kvinnen nødvendigvis ikke 
har rett i påstandene.  

Etter likestillingsloven er alle 
arbeidsgivere pålagt å forebygge 

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

og å søke å hindre at trakassering 
i strid med bestemmelser i denne 
loven skjer innenfor sitt ansvars-
område. Det er derfor viktig at alle 
arbeidsplasser har gode varslings-
rutiner for hvordan slike saker skal 
behandles. Vanlige elementer vil 
være at arbeidsgiver skal sikre at 
begge parter får forklare seg og at 
en prøver å løse saken på lavest 
mulig nivå og i henhold til sakens 
alvor. Hvis det viser seg at kvinnens 
historie er en riktig framstilling, vil 
det være opp til arbeidsgiver å 
vurdere hvilke konsekvenser det 
skal få for han som har gjort det. 

 
Som tillitsvalgt vil din rolle være å 

støtte kvinnen og sikre at arbeids-
giver følger opp saken. Du skriver 
at kvinnen ikke ønsker å lage en 
sak ut av hendelsen. Jeg anbefaler 
deg om allikevel å informere henne 
om rettighetene og betydningen av 
at slike saker blir tatt opp – nettopp 
for å hindre at andre opplever det 
samme. Hvis hun allikevel ikke vil 
gå videre med saken, så anbefales 
du å ta opp seksuell trakassering 
generelt med arbeidsgiver og sikre 
at det settes i gang et forebyg-
gende arbeid. 

  

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombud

Ill
us

tr
as

jo
ns

fo
to

: C
ol

ou
rb

ox
.c

om



Bibliotekaren 6/2012 24   

Skaff deg SAS EuroBonus Classic American Express® Card 
fra DNB og få eksklusive medlemsfordeler og  EuroBonus 

Ekstrapoeng på alt du kjøper, over hele  verden. 
Jo oftere du drar kortet, desto raskere kan 

du dra på din bonusreise.  

* Innenlands fl yreiser gir ikke EuroBonus-poeng på grunn av reguleringer i norsk lov.  
E� . rente 25,8%, 15.000,- o/ 12 mnd. Totalt 16.688,- 

Opptjen EuroBonus-poeng* på alt du kjøper
Dra raskere på romantisk helg til Paris

Søk nå med BankID! 
www.americanexpress.no/ysclassic/

DIN DRØMMEREISE STARTER HER
START OPPTJENINGEN NÅ!
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75 millioner 
unge ledige
Den globale arbeidsledigheten for ung-
dom klorer seg fast på et toppnivå. Ifølge 
den nye ILO-rapporten «Global Employ-
ment Trends for Youth 2012» vil 75 milli-
oner unge vil være arbeidsledige i 2012, 
en økning på 4 millioner siden 2007.

Den økonomiske krisen rammer ungdom særlig hardt. ILOs 
estimater viser at 12,7 prosent av den globale arbeidsstyrken 
for ungdom vil bli arbeidsledige i år. Disse estimatene er de 
samme som ved toppen av krisen i 2009, og litt opp fra fjorår-
ets 12,6 prosent, ifølge ILO.

Tallene vil ligge enda høyere om man tar med de som gir 
opp, ikke søker arbeid eller faller helt ut av arbeidsmarkedet på 
grunn av mangel på framtidsutsikter. Den justerte ledighetsraten 
for global ungdomsledighet vil da ligge på rundt 13,6 prosent.

ILO-rapporten viser at i 2012 vil nærmere 75 millioner ung-
dommer i alderen 15-24 år bli arbeidsledige. En økning på 
nærmere 4 millioner siden 2007.

Arbeid etter utdanning
Ytterligere press på ledighetstallene ventes når ungdommer, 

som på grunn av innskrenkede jobbmuligheter forlenger sitt 
opphold i utdanningssystemet, etter hvert skal entre arbeids-
markedet.

- Ungdomsledighetskrisen kan bekjempes, men bare hvis 

[ ARBEIDSLIV ]
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Biblioteksentralen
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- VERKTØY SOM GJØR BIBLIOTEK-

HVERDAGEN ENKLERE OG MER EFFEKTIV

AUTOMATISERING
OG SIKKERHET!

VI KAN 

BS har gjennom mange års erfaring bygget 
opp solid kompetanse innen selvbetjenings- og 
alarmløsninger for bibliotek. Vi tilbyr løsninger 
innen strekkoder, elektromagnetisk alarm (EM) 
og RFID.

Vår fi losofi  bygger på helhetsprinsippet og vi 
leverer løsninger til både store og små bibliotek. 
Vi kan levere alt fra sortering, selvbetjening, 
alarmporter, etiketter/RIFD-brikker, 
implementering, opplæring til konsulentbistand.

dannelse av nye arbeidsplasser for ungdom blir prioritert poli-
tisk og at investeringene i privat sektor tar seg betraktelig opp, 
sier ILOs direktør ved avdeling for sysselsetting, José Manuel 
Salazar-Xirinachs.

Nøkkelpunkter fra rapporten:
•	 I utviklede økonomier er situasjonen enda verre enn antyd-

ningene om 18 prosents ungdomsledighet for 2012. Dette på 
grunn av det massive frafallet fra arbeidsstyrken.

•	 I SUS-landene (tidligere Sovjetstater, foruten Estland, Latvia, 
Litauen og Georgia), og i regionen mellom- og sørøst Europa 
falt ungdomsledigheten noe til 17,6 prosent i 2011. I motset-
ning til i de utviklede økonomiene synes ungdomsdeltakelsen 
å ha økt på grunn av den økonomiske krisen i denne regionen 
som delvis er fattigdomsdrevet.

•	 I Nord-Afrika steg ungdomsledigheten med 5 prosent etter den 
arabiske våren, og etterlot 27,9 prosent av unge mennesker 
arbeidsløse i 2011. I Midtøsten var tallet på 26,5 prosent.

•	 I Latin-Amerika og Karibia steg ungdomsledigheten kraftig 
fra 13,7 prosent i 2008 til 15,6 i 2009. Den sank til 14,3 
prosent i 2011, men ingen ytterligere forbedring forventes 
på mellomlang sikt.

•	 I Afrika sør for Sahara er tallene for 2011 på 11,5 prosent 
ungdomsledighet og har vært nokså stabil siden 2005.

•	 I Sørøst-Asia og Stillehavsregionen var ungdomsledigheten 
på 13,5 prosent i 2011, en nedgang på 0,7 prosent fra nivået 
i 2008.

•	Selv i Øst-Asia, kanskje den mest økonomisk dynamiske 
regionen, var ledigheten 2,8 ganger høyere for ungdom enn 
for voksne.

ILO-rapporten om de globale sysselsettingstrendene for 
ungdom 2012 ble presentert i forbindelse med det globale 
sysselsettingsforumet som ILO holdt i mai. Problemet med 
ungdomsledighet er også satt tydelig på dagsordenen 
for ILOs årlige internasjonale arbeidskonferanse i juni i 
Genève.  

GLOBAL EMPLOYMENT 
TRENDS FOR YOUTH 2012
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May 2012

ILO-rapporten 
«Global Employment 
Trends for Youth 
2012» forteller at 
den globale ar-
beidsledigheten for 
ungdom klorer seg 
fast på et toppnivå. 
75 millioner unge vil 
være arbeidsledige 
i 2012, en økning 
på 4 millioner siden 
2007.
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BF-sekretariatet svarer

Utbetaling av feriepenger
SPØRSMÅL:

Jeg har sluttet i jobben og har fått 
utbetalt feriepenger, årets og fjorår-
ets. Mitt spørsmål er, har jeg krav på 
å få utbetalt feriedagene også? På 
min siste lønnsslipp stod det at jeg 
har 25 feriedager til gode. Det er 1 
mnd. siden jeg sluttet der.

SVAR:
Utgangspunktet er at alle opp-

tjente feriepenger skal utbetales 
siste vanlige lønningsdag før fratre-
den når arbeidsforholdet opphører, 
jf. ferieloven § 11 nr. 3. Dette forstår 
vi også er gjort.

Når det kommer til spørsmålet ditt 
– de feriedagene du har til gode – er 
det viktig å skille mellom retten til 
ferie og retten til feriepenger. Når 
man avvikler ferie har man ikke krav 
på lønn. Derfor vil du ikke ha rett til å 
få kompensert for de ikke-avviklede 
feriedagene. Du kan altså ikke få 
disse utbetalt.

I mange virksomheter ordnes 
feriepengeutbetalingen slik at denne 
utbetales i juni måned i stedet for 
lønn. De ansatte får altså ikke lønn, 
selv om de arbeider. Når de ansatte 
avvikler ferien senere i ferieåret får 
de utbetalt lønn likevel, selv om de 
ikke jobber. Det skjer altså ofte en 
slags forskyvning av lønnsutbetalin-
gen for juni måned.

Dersom ansatte likevel ikke avvi-
kler ferien i løpet av ferieåret betyr 
dette at de har et krav på lønn fra 
arbeidsgiver. De ble trukket for 
lønn i juni måned, til tross for at de 
arbeidet. Dette har de krav på at 
utbetales omgående, slik at de hel-
ler trekkes i lønn når ferien faktisk 
avvikles.

Dersom du ble trukket i lønn i juni 
i fjor, uten å avvikle ferien, vil du 
derfor ha et lønnskrav mot arbeids-
giver. For det tilfelle at du har fått 
utbetalt både den lønn du skal ha 
samt alle opptjente feriepenger, har 

du ikke penger til gode. De ubrukte 
feriedagene vil likevel følge med deg 
til ny arbeidsgiver.

Med vennlig hilsen 
 

Kari S. Lifjell 
Rådgiver i BF
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Hvis vi er heldige så vil vi se mer til 
varmen utover sommeren, til Hennig-
Olsen store glede. For biblioteka, og 
barnebibliotekene spesielt, er varme 
og sol derimot ikke alltid den beste 
vennen. Kanskje sitter man i et litt 
eldre bygg, med dårlig ventilasjon og 
vinduer som ikke åpnes. Sakte smelter 
man bort, mens man skuer ut over sitt 
tomme rike. Kanskje det kommer noen 
innom for å låne en bok til å lese på 
stranden, eller en lydbok å høre på i 
bilen mens de kjører til hytta. Resten 
av tiden kan vi sitte og se ut av vin-
duet, og pønske på måter å lure våre 
lånere tilbake!

Det er ikke lett å trekke oppmerk-
somheten bort fra lek og bading, og 
over på gleden ved å lese en god bok. 
Dette gjelder både for voksne og barn, 
selv om det kanskje er litt enklere 
å overtale en voksen til at ”akkurat 
denne boka her passer perfekt når du 
ligger på stranda, for du er vel enig i at 
det å sole seg er gørr kjedelig?”. Der-
for pønsker utspekulerte bibliotekarer 
ut glupe planer. 

En is er godt, flere is er bedre! Med 
dette i bakhodet har mangt et barne-

Sommerens dilemma

bibliotek lagd sine lesekonkurranser 
og leseopplegg i sommervarmen. ”Les 
5 bøker og få en is!”, kombinert med 
et lesediplom (med kule klistremerker 
selvfølgelig for hver leste bok) fun-
gerte veldig godt for oss. Såpass godt 
at et par av våre håpefulle små klarte 
å fylle ut hele diplomet før sommeren 
var over! Andre steder flytter de kan-
skje deler av biblioteket ut i solsteiken, 
kommer ikke lånerne til oss, får vi følge 
etter dem. 

Sommeren er jo også tiden for 
festivaler i vårt langstrakte land, fra 
Elgfestivalen til Øyafestivalen og alt i 
mellom. Hvor flinke er vi til å utnytte 
disse? I Tønsberg har de Slottsfjellfes-
tivalen, og nesten på toppen av fjellet 
kan du slenge deg ned i en stol og 
kose deg med en bok eller tegneserie 
i bibliotekteltet. Hvor genialt er ikke 
det? Sola steker, musikk fra opptil flere 
scener fyller lufta og du er litt sliten i 
bena etter den siste konserten. Hvor 
perfekt er det ikke å ta med seg den 
iskalde pilsen du sikkert går og bærer 
på og sette seg litt, bla i en bok og 
bare samle pusten før neste artist set-Sl
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ter i gang? Jeg kan absolutt komme 
på verre ting å gjøre, for å si det slik. 

Mulighetene er mange, bare man 
tenker litt utenfor boksen (eller biblio-
tekbygget). Så hva har du tenkt å gjøre 
på ditt bibliotek? Utlån av vifter? Is for 
bok? Eller kanskje en iskaffe for hver 
leste bok? Hva med ”Strandbibliotek” 
en dag i uken, hvor perfekte strand-
bøker blir presentert av bibliotekaren? 

Det krever litt mer av oss i denne 
lavsesongen, men gevinsten blir stor 
hvis man orker og har mulighet. Mor-
sommere blir det også, både for låner 
og bibliotekar, for det er jo begrenset 
hvor mange ganger man gidder å fin-
rydde en hylle. Spesielt når ingen har 
verken rota eller titta på den engang!  

[ LAVSESONG ]

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

I skrivende stund viser gradestokken 26 grader i skyggen, sola skinner 
så det nesten svir i øya og vi har håp om at i år så får vi kanskje en 
skikkelig sommer. 
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Etne kommune ligg sentralt i Sunnhordland ca 1 times køyring frå Haugesund.
Kommunen har om lag 4000 i.b. og eit godt utbygd tenestetilbod  
Skakke – senter for skule, idrett og kultur i Etne vart opna januar 2012 og omfattar kulturhus, 
kino, kafe, idrettshall, vidaregåande skule, kulturskule og bibliotek. Etne bibliotek er eit 
kombinasjonsbibliotek mellom Etne bibliotek og Etne vg skule med 2 årsverk inkl. avdeling 
i Skånevik. Biblioteket har nye flotte lokale godt eigna for arrangement og nyttar 
biblioteksystemet Bibliofil.  

Barne- og ungdomsbibliotekar - Etne bibliotek

Etne kommune har ledig 80% fast stilling som barne og ungdomsbibliotekar ved Etne bibliotek med moglegheit for 
utvidelse.

Arbeidsoppgåver kan vera
Litteratur- og informasjonsformidling
Rettleiing i informasjonskompetanse
Utvikling av bibliotektenester til barn og ungdom
Samarbeid med barnehagar, skular og organisasjonar

Kompetanse:
Bibliotekutdanning frå 3-årig høgskule/universitet, minimum bachelorgrad, alternativt 3-årig lærarutdanning eller annan 
3-årig høgskuleutdanning med praktisk pedagogisk utdanning, helst med tilleggsutdanning i bibliotekfag. 
God kunnskap om barne- og ungdomslitteratur, informasjonsteknolog og digitale medier
Erfaring frå arbeid innan fagområdet er ein fordel
Det vil bli lagt stor vekt på formidlingsevne og personlege eigenskaper

Personlege eigenskapar
Utadvendt, initiativrik, kreativ og god formidlingsevne
Likar å arbeida med barn og ungdom
Fleksibel, samarbeidsvillig og evne til å arbeida sjølvstendig

Annan informasjon
Tilsetjing på dei vilkår og plikter som følgjer av lov, tariffavtalar og reglement. 
Prøvetid 6 månader. 
Gyldig politiattest må framleggjast ved tilsetting av personell som skal arbeida med barn og personar med 
utviklingshemming. 

Søknad skal sendast
Etne kommune nyttar elektronisk søknadsskjema - dersom du treng hjelp til dette, ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 
53758000. Søknad vert å senda elektronisk innan fristen ved å trykkja "søk stilling" til høgre.  Søkjar vert oppmoda til å 
laste opp elektronsik versjon av attestar og vitnemål. Originalar leggjast fram ved eit eventuelt intervju.

Dersom søkjar ønskjer å reservara seg frå offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan 
bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ønske om 
reservasjon ikkje blir tatt til følgje

Søknadsfrist 17.06.2012 Utlyst dato 24.05.2012 Vårref 141/2012-ØAA

Kontaktpersoner

Navn Tittel Telefon Mobilnr Epost
Marit Rønnevik Biblioteksjef 53758080 47904538

marit.ronnevik@etne.kommune.no
Nils Osmund Halleland Leiar 53758124 90686208

nils.halleland@etne.kommune.no
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for medlem-
mer 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, stu-
dieopphold, 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
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VADSØ KOMMUNE

Vadsø kommune har ledig stilling som biblioteksjef ved Vadsø bibliotek fra 1. juni. 

Biblioteket består av hovedbibliotek, Vestre Jakobselv fi lial, avd for Bibliotektjenesten     
Vadsø fengsel og Krampenes utlånsstasjon. Antall årsverk: 7,05. Biblioteket er      
samlokalisert med Finnmark fylkesbibliotek i et fl ott og moderne bibliotekbygg. 

Vi ønsker en biblioteksjef som 
• har gode samarbeidsevner • er kreativ og resultatorientert        
•  er løsningsorientert • er serviceinnstilt

Arbeidstid: Faste kveldsvakter og lørdagsvakter inngår i arbeidstiden.

Vi tilbyr
• Godt arbeidsmiljø • Interessante arbeidsoppgaver • Dekning av fl ytteutgifter      
 i h.h.t reglement • God pensjonsordning og forsikringsordning • Gjennom ordningen     
 med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån, lavere personskatt      
 og høyere barnetrygd. 

For nærmere informasjon, kontakt enhetsleder Anne Marta Steinnes tlf 932 09 625,     
e-post: annemarta.steinnes@vadso.kommune.no eller kommunalsjef Kurt Schjølberg,     
tlf 78 94 23 51/454 04 980, e-post: kurt.schjolberg@vadso.kommune.no.

Lønn etter avtale. 

For fullstendig utlysningstekst, se www.vadso.kommune.no, ledige stillinger.
Søknadsfrist: 20.07.12. Søknaden merkes Stilling 11/12.

VADSØ KOMMUNE
Postboks 614, 9811 VADSØ Telefon 78 94 23 00. Telefaks 78 94 23 09
postmottak@vadso.kommune.no www.vadso.kommune.no

Vadsø kommune ønsker deg velkommen til å leve og arbeide i et pulserende og spennende samfunn.  
Fylkeshovedstaden Vadsø, med sine 6200 innbyggere, er handelssenter i Finnmark og har god barnehage- 
dekning, gode skoler, attraktive boligfelt, fl yplass med hyppige avganger og et fritidstilbud for enhver smak. 
Vadsø er en moderne og levende by som gir deg kultur- og naturopplevelser for livet. 



Xtra personell – stolt leverandør av flinke folk. tlf: 02360 www.xtra.no

Flinke folk kjenner til den viktige forskjellen. Ønsker du å utgjøre en stor forskjell som 
informasjonsforvalter, så har vi ledige jobber innen bibliotek, dokumenthåndtering, arkiv 
og webpublisering.  Xtra personell er spesialister på å finne riktig jobb til riktig person.

Skal du søke eller arkivere må du vite 
forskjellen på ISDN og ISBN

ISDN ISBN

Xtra_Biblo183x263.indd   1 05-01-09   10:11:59
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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
Irene Eikefjord
Universitetsbiblioteket i Bergen
Telefon:    95 74 71 52 
E-post:     ireneeikefjord@gmail.com

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
Trygve Kikut
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Telefon:  95 24 22 78
E-post:  trygve@tnb.no

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

Hedmark og Oppland
Øystein Stabell
Oppland fylkesbibliotek
Telefon:   93 63 84 23
Epost:      Oystein.Stabell@oppland.org 

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

”Et nytt navn på Bodøs nye teater- 
og konserthus, samt på biblioteket, 
skulle offentliggjøres i forbindelse med 
åpningen av litteraturfestivalen Det 
Vilde Ord 30. mai. Folk ble oppfor-
dret til å sende navneforslag via sms 
eller på an.no. Engasjementet viste 
seg å være stort. I alt 707, siden 
justert til 712, navneforslag haglet 
inn på avisens nettside. Det kom 
inn navn i beskrivende og maleriske 
vendinger; som Gledeshuset, Atmo-
sfæren, Konkylien. Og geografiske 
navn som Salten, Nordland.”

Fra artikkel 29. mai på nettsida an.no 
(Avisa Nordland), om navnevalget for 
nybyggene i Bodø sentrum: ”Stormen 
Teater- og Konserthus” og ”Stormen 
Bibliotek og Litteraturhus”.

I utgangspunktet er det noe ugreit ved 
å streike for høyere lønn. I Norge. I år. De 
økonomiske skyene henger tungt og lavt 
over Europa. Konsekvensene kan komme 
feiende over vårt land også. Vi har riktignok 
oljen. Og vi har vel det som de fleste av oss 
anser som ganske sunne statsfinanser. Så 
selv om landene i Sør-Europa ikke kan snakke 
om lønnsøkning for sine innbyggere – ja, for 
stadig flere er det knapt snakk om å ha lønnet 
arbeid i det hele tatt – så har vi i vårt land råd 
til å gi våre innbyggere lønnsøkning. Så da er 
det vel ikke noe problem at vi står på krava?

Vel, det er kanskje litt sånn både ja og nei. 
Ja fordi: Streiken i offentlig sektor dreier seg 
i bunn og grunn ikke om at det er utålelig at 
vi ikke får mer penger inn på våre lønnskonti. 
Den dreier seg om en utålelig konkurranse-
vridning fra offentlig til privat virksomhet. For 
når konkurranseutsatt industri har gjennom-
ført sitt oppgjør med en økonomisk ramme 
på rundt 4,3 %, og staten tilbyr sine ansatte 
en ramme på om lag 3,8 prosent, vil det få 
svært problematiske konsekvenser på sikt 
om fagbevegelsen godtar dette. 

Hva skjer viss lønningene for bibliotekarer, 
ingeniører, lærere, fagarbeidere, sykepleiere 
og en rekke andre grupper, om det år for år 
blir mer og mer lønnsomt å jobbe i det private 
framfor i det offentlige? Det er ikke vanske-
lig å tenke seg. Søkerlistene til jobbene i 
det private blir lengre, og vil inneholde flere 
spennende, kreative, effektive og kompetente 
fagfolk enn for tilsvarende jobber i det offent-
lige. Det vil derfor ikke bare skape en urimelig 
urettferdighet for oss som lønnstakere, men 
også føre til en gradvis svekket kvalitet på det 
som leveres av varer og tjenester i offentlig 
sektor. Som igjen vil føre til press for å få 
offentlig sektor til å bli privatisert, eller satt 
ut på anbud blant private aktører, for å gjøre 
tjenestene bedre og mer effektive. 

Streiken i offentlig sektor i 2012 er derfor 
ikke bare en egoistisk kamp for egne løn-

Prosenter, kroner og drakmer
ninger, det er også en forsvarskamp for en 
god offentlig sektor i velferdsstaten Norge. 
Derfor har BFs streikevakter fått så mange 
oppmuntrende ord fra menige menn og kvin-
ner når de møter stengte inngangsdører. De 
vil ikke bare ha sine bibliotek gjenåpnet. De 
vil ha sine gode bibliotek gjenåpnet!

Det er også en bismak ved streiken. Fordi: 
Når vi tar utgangspunkt i 4,3 %, betyr det 
også at vi godtar 4,3 %? Det burde vi kan-
skje ikke gjøre, sånn uten videre. For hva 
med solidariteten med våre kolleger i sør-
europeiske land? Hellas har riktignok levd 
over evne i årevis og har etter sigende et 
umoralsk forhold til skattebetaling og der-
med ikke helt forstått hva som opprettholder 
velferdsstaten. Men når Hellas når som helst 
kan måtte gå tilbake til sin gamle myntenhet 
drakmer, kan det reelle lønnsnivået for våre 
greske brødre og søstre over natten falle til 
under halvparten av hva de har i dag. Og det 
gjelder de som er så heldige å ha arbeid. 

Solidaritet er blant annet et spørsmål om 
hvem man sammenligner seg med. Offentlig 
sektor sammenligner seg med frontfaget. 
Kanskje frontfaget neste år burde kaste et 
blikk sørover før de økonimiske rammene 
fastsettes?

De som har aller størst grunn til å tenke 
magemål det kommende året, er imidlertid 
de allerede alt for rike bedriftslederne og 
bedriftseierne, samt lederne i statlige fore-
tak. For dem er ikke noe så lavt som 4,3 
prosent interessant. Men det kan vi jo løse 
ved å gi dem lønn og overskudd i drakmer 
neste gang?

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo
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Redaktør
Erling Bergan


