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På leting etter 
framtidas bibliotek 

I Steinkjer kommune ser en på muligheten 
for å bygge nytt bibliotek. De vurderer å 
skape et bibliotek samlokalisert med et 
galleri for kunstneren Jacob Weidemann.  
Nytt bygg vil være et tiltak for å skape liv 
og aktivitet i byens gamle sentrum.

 14

De vanskelige sakene 

På sitt siste møte i fjor fikk forbundsstyret 
en orientering om ”Arbeidet med rådgiv-
ning, lønn og arbeidsforhold i sekretaria-
tet”. Dette er ofte ”de vanskelige sakene”, 
hvor den spesifikke informasjonen må 
anonymiseres og gjøres generell. 

  6

Digitalisering i 
Dar-es-Salaam 

Vibe og Gasparini har gjennom flere år 
bidratt med bibliotekutvikling på univer-
sitetsbiblioteket i Dar-es-Salaam. Her 
forteller de hva som ble gjort, og brin-
ger erfaringer og refleksjoner fra dette 
arbeidet.
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Lederen har ordet
Arbeidet med lønn, tariff og arbeids-

forhold er den absolutte kjerneoppgaven 
i Bibliotekarforbundet. I enhver fagfore-
ning vil dette naturligvis være tilfellet. 
I Bibliotekarforbundet gjennomsyrer 
lønn, tariff og arbeidsforhold hele or-
ganisasjonen. Dette arbeidet drives av 
tillitsvalgte på arbeidsplassene, i fylkes-
lagene, i forbundsstyret og sekretariatet. 
Vi drøfter gjerne lønn og tariffspørsmål 
på møter og i pauserommene, og vi har 
gode og spennende diskusjoner om 
lønnsutvikling, systemer for lønnsdan-
nelse og strategi for lønnsforhandlinger. 
Arbeidsforhold er også et spørsmål 
som engasjerer BFere. Både arbeidstid 
og andre rettigheter i arbeidslivet, som 
eksempelvis rett til utdanningspermisjon 
eller fødselspermisjon, rett til hel stilling 
eller annet, er spørsmål som med jevne 
mellomrom kommer opp i forsamlinger 
der BFere er samlet, enten det er kurs 
eller møter. 

Én-til-én-kommunikasjon
En vesentlig del av det vi jobber med 

innenfor feltet arbeidslivsspørsmål 
er imidlertid ikke egnet å diskutere 

på møter eller kurs. Det foregår hel-
ler som én-til-én-kommunikasjon, på 
arbeidsplassene, i fylkeslagene eller i 
sekretariatet.  

Det handler om å bistå det enkelte 
medlem eller medlemmer på en enkelt 
arbeidsplass når det er behov for det. 
Dette er et meget viktig arbeid. Når med-
lemmene har behov for bistand i små 
eller store spørsmål, enkle eller vanskelig 
avklaringer, alvorlige eller mindre alvor-
lige hendelser i arbeidslivet, da er det 
virkelig at fagforeningsmedlemskapet 
lønner seg. Da må BF være tilstede for 
å bistå, støtte og så langt det er mulig 
løse problemet for medlemmene sine, 
eller gjennom god rådgivning sette 
medlemmet i stand til å løse det selv. 
Mange slike spørsmål og saker løses på 
arbeidsplassene. Våre tillitsvalgte bistår 
BF- medlemmene i langt flere sammen-
henger enn i lokale lønnsforhandlinger. 

Kompetansekrevende
Arbeidstidsordninger og omorgani-

sering av deler av virksomheten kan 
være eksempler på saker der tillitsvalgte 
arbeider for alle BFere på arbeidsplas-

sen. Slike saker kan medføre mye arbeid, 
og prosessene kan ta mye tid og være 
kompetansekrevende. Av og til trenger 
tillitsvalgte bistand fra fylkeslaget eller 
fra Bibliotekarforbundets sekretariat. 
Nettopp fylkeslagenes arbeid med 
saker som ikke har med lokale lønns-
forhandlinger å gjøre ble diskutert på 
landsstyremøtet i desember som resultat 
av et innspill fra Troms BF. Fylkeslaget 
i Troms ønsket å stille spørsmål ved 
hvilke forventninger man skulle stille til 
at fylkeslaget gikk inn i saker av denne 
typen, og ga uttrykk for at man ikke alltid 
føler at man har ressurser til å gå inn i 
alle disse prosessene. 

Så nærme som mulig
Det er naturligvis det beste at bistanden 

som gis til medlemmene våre kommer så 
nærme fra som mulig. Det er en stor for-
del å kunne treffes, fremfor kun å snakke 
sammen på telefon og via e-post. Det er 
også en stor fordel med en viss nærhet 
dersom det er nødvendig å delta på møter 
sammen for eksempel. Derfor er det viktig 
at tillitsvalgte på arbeidsplassene settes i 
stand til å løse sine oppgaver som tillits-
valgte på en god måte. BF tilbyr tillitsvalgte 
kompetansepåfyll i form av kurs. Men også 
den rådgivningen tillitsvalgte kan få via 
fylkeslagene og fra sekretariatet er en ve-
sentlig del av tillitsvalgtes «verktøykasse». 

Der fylkeslagene ser at man ikke har 
kapasitet eller kompetanse til å bidra i en 
sak, må saken sendes til sekretariatet. Jeg 
tror det er riktig å si at fylkeslagene selv 
må foreta vurderinger av dette. 

Henvendelser til sekretariatet
Når det gjelder sekretariatet og det 

rådgivningsarbeidet som foregår her, er 
det slik at alle typer henvendelser kommer 

En vesentlig del av det vi jobber med 
innenfor feltet arbeidslivsspørsmål er 
imidlertid ikke egnet å diskutere på møter 
eller kurs. Det foregår heller som én-til-
én-kommunikasjon, på arbeidsplassene, i 
fylkeslagene eller i sekretariatet.  ”

”
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inn til sekretariatet. Vi får inn henvendelser 
direkte fra medlemmer, fra tillitsvalgte på 
vegne av ett eller flere medlemmer, fra 
fylkeslag på vegne av tillitsvalgte eller 
enkeltmedlemmer. Alle disse variantene 
forekommer, og jeg tenker at det er na-
turlig at det er slik i en organisasjon som 
BF. Vi har ingen frikjøpte tillitsvalgte på 
arbeidsplassene. Tillitsvalgtarbeid i BF 
er en oppgave som riktignok skjøttes i 
arbeidstiden, men som skjøttes i tilligg 
til ordinært arbeid. Vi har heller ikke 
regionkontorer rundt om i landet med 
egne ansatte som server medlemmer og 
tillitsvalgte, og fylkeslagene våre består av 
folk som driver fagforeningsarbeid i tillegg 
til ordinært arbeid. Det blir derfor viktig 
at BFs sekretariat yter service overfor 
både tillitsvalgte, enkeltmedlemmer og 
fylkeslag når det er behov for bistand i 
enkeltspørsmål eller kompliserte saker. 
Det er også i sekretariatet mulighetene 
ligger for å koble inn juridisk bistand der 
det er behov for det. 

Grunner til å søke direkte hjelp
Selv om hovedregelen i BF er at med-

lemmer har tillitsvalgte på arbeidsplassen 
som de henvender seg til, finnes det en 
god del unntak. Noen BFere er alene på sin 
arbeidsplass, kanskje det ikke finnes andre 
BFere der, eller kanskje det ikke finnes 
andre bibliotekarer der i det hele tatt. For 
disse er fylkeslaget eller BF-sekretariatet 
eneste sted å henvende seg ved behov 
for bistand. Noen har andre grunner for 
å søke hjelp direkte fra sekretariatet eller 
fylkeslaget. Dette gjelder for eksempel 
for en del av våre ledere, for noen av våre 
medlemmer som i en periode har falt ut av 
arbeidslivet, eller for medlemmer som av 
ulike grunner ikke ønsker å kommunisere 
med sin tillitsvalgte direkte. Uansett årsak 
mener jeg det er en rett som BF-medlem 

at man kan henvende seg både til sekreta-
riatet og til fylkeslaget sitt med et problem 
eller et spørsmål. Så må det, i de tilfellene 
der fylkeslaget er første instans, være opp 
til fylkeslaget å vurdere om man mener at 
man kan bidra i den aktuelle saken, og 
om man eventuelt skal rådføre seg eller 
overføre saken til forbundets sekretariat. 

Tre kategorier saker
De spørsmålene og sakene som kom-

mer inn til sekretariatet er av ulik karakter, 
og medfører ulik tidsbruk og ressurser. 
Grovt sett kan de deles inn i tre kategorier.

Spørsmål/henvendelse som krever svar
Spørsmål kan komme på e-post eller på 

telefon, og kan være et enkelt spørsmål 
om et kjent tema som kan verifiseres gjen-
nom oppslag og kildehenvisning på direk-
ten der og da. Men et enkelt spørsmål kan 
også genere mye arbeid, dersom det for 
eksempel avdekker rom for fortolkning i 
lov- og avtaleverket. 

En kompleks sak
En kompleks sak inneholder ofte flere 

fasetter. Det kan for eksempel være en sak 
som har et juridisk og et politisk aspekt, 
trusler om budsjettreduksjon kan være et 
slikt. Det kan også dreie seg om ett tema, 
men allikevel være komplekst fordi temaet 
i seg selv er det. Tilpasning og tilretteleg-
ging i forhold til IA-avtalen er et eksempel 
på dette, arbeidstid er et annet eksempel.

Konfliktsituasjoner
De aller vanskeligste sakene vi kommer 

opp i er konfliktsakene. Saker der samar-
beidet mellom to eller flere har gått surt, 
og der konflikt – dempet eller tilspisset – 
preger arbeidsmiljøet. Det kan ofte ligge 
en konflikt som bakteppe i andre typer av 
saker. Konfliktsaker er alltid tidkrevende. 

Saker er gjerne en kombinasjon av 
disse tre kategoriene, og man kan ofte ha 
følelsen av å avdekke lag etter lag i saker 

Monica Deildok
Forbundsleder

  som kommer inn til oss. Det er ikke helt 
sjeldent at henvendelsen starter med et 
enkelt spørsmål, som viser seg å være 
en del av en mer kompleks sak som igjen 
viser seg å ha en konflikt som bakteppe. 

Komplisert informasjonsarbeid
Når det gjelder informasjonsarbeid på 

dette området er det meget viktig., Men 
det kompliseres av at det i erfarings-
grunnlaget for temaene vi vil informere 
om, ofte er snakk om personsensitive 
opplysninger og informasjon som må 
behandles med aktsomhet. Derfor må alle 
eksempler som skal danne grunnlag for 
læring på dette området anonymiseres, 
nesten «maskeres» til det ugjenkjenne-
lige. Dette gjør informasjon om konkrete 
saker umulig, men det gjør også generell 
informasjon om arbeidsområdet vanskelig. 
Vi har en ”BF-sekretariatet svarer”-spalte 
i Bibliotekaren som et informasjonstiltak 
på dette området, men vi har et betyde-
lig større erfaringsgrunnlag enn hva som 
kommer til utrykk her, og som vi burde 
kunne systematisere for å sikre læring 
og overføringsverdi. Første bud i dette 
arbeidet må imidlertid være at kunnska-
pen generaliseres. For folk som henvender 
seg til forbundet sitt med problemer i 
arbeidslivet må være trygge på at de ikke 
bare får bistand av høy kvalitet, men også 
på at den informasjonen de deler med 
oss i slike sammenhenger overhode ikke 
kommer videre. 

Allikevel tror jeg at vi har mye å hente 
i BF på å bli flinkere til å dele den kom-
petansen som vi opparbeider oss når vi 
arbeider med disse sakene. Slik at BF kan 
bli en enda bedre fagforening for våre 
medlemmer.

LEDEREN HAR ORDET
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Vi tror på NÆRHET!

NÆRHET er en av våre viktigste lede- 
stjerner i kontakten med våre brukere og 
samarbeidspartnere, og ikke minst i 
arbeidet med å utvikle et biblioteksystem 
som møter og former fremtiden: En 
fremtid i stadig endring - akkurat som 
oss.

Velkommen i vårt fellesskap!

Med 
skal vi forme 
din hverdag

MIKROMARC
– Bibliotekenes beste venn
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Erik Kollerud, forbundsleder i Delta, ble 
10. desember valgt til leder i YS Kom-
mune. Lizzie Ruud Thorkildsen, også hun 
fra Delta, ble valgt som 1. nestleder. 

Solveig Hvidsten 
Dahl fra Skolele-
der forbundet ble 
gjenvalgt som 2. 
nestleder i YS Kom-
mune.

Det har også vært 
valg i YS Spekter. 
Der ble Deltas 1. 
nes t leder L izzie 
Ruud Thorkildsen 
valgt til 1. nestleder. Trond Ellefsen fra Delta ble valgt til 2. nestleder. 
Ellefsen er også valgt som YS Spekters vararepresentant til sentral-
styret i YS. STAFO-leder Ingerid Bjercke er leder av YS Spekter. 

Ny leder i YS Kommune

Erik Kollerud er valgt til leder i YS Kommune 
etter Gunn Olander. (Foto: Delta)

YS sin sjeføkonom Helle Stensbak skal 
delta i det nye Holdenutvalget sammen 
med LO, Unio og Akademikerne. Utvalget 
skal bl.a. vurdere lønnsdannelsen.

- Stensbak er re-
spektert i fagmiljøet 
og vil representere 
våre interesser på 
en god måte, sier 
YS-lederen.

Fra arbeidstaker-
siden vil i tillegg til 
YS, både LO, Unio 
og Akademikerne være representert. Og fra arbeidsgiversiden deltar 
eksperter foreslått av NHO, KS, Spekter og Virke. Professor Steinar 
Holden skal lede utvalget.

Stensbak sier hun er fornøyd med at et nytt Holdenutvalg skal gå 
gjennom systemet for lønnsdannelsen på nytt. - Todelingen i norsk 
industri utfordrer lønnsdannelsen. Derfor er det viktig at tariffavta-
lene som omfattes av frontfagsforhandlingene er representative for 
konkurranseutsatt sektor. Det må gis en riktig vekting av fastlands-
økonomien, mener Stensbak.

YS-leder Tore Eugen Kvalheim mener at det også er tid for å se på 
det forhandlingstekniske: - Hvordan kan det føres reelle forhandlinger 
i KS-området, fristilt fra det statlige oppgjøret? 

Han sier også at forhandlerne på arbeidsgiversiden i staten må 
gis større fullmakter, og det på et tidligere tidspunkt enn i dag hvis 
det skal føres reelle forhandlinger.

Det var i september i fjor at Stoltenberg lanserte at det skulle ned 
settes et nytt Holdenutvalg, etter det konfliktfylte tariffoppgjøret. 

Stensbak i Holdenutvalg

Helle Stensbak i nytt Holdenutvalg. (Foto: YS)

TARIFFARBEID
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Erling Bergan
Redaktør  

Tekst & foto:

Forbundsleder Monica Deildok skriver 
om rådgivningsarbeidet i lederen sin i 
dette nummeret av Bibliotekaren. For både 
forbundsstyret og leserne av Bibliotekaren 
er dette et ikke alt for vanlig innblikk i et av 
de viktigste arbeidsområdene i BF. Et vik-
tig arbeidsområde, men som sjelden vises 
fram. Årsaken er åpenbar. Som Monica 
skriver i lederen: ”Folk som henvender 
seg til forbundet sitt med problemer i 
arbeidslivet må være trygge på at de ikke 
bare får bistand av høy kvalitet, men også 
på at den informasjonen de deler med 
oss i slike sammenhenger overhode ikke 
kommer videre.” 

Vanskelig å måle
Deildok kan fortelle at omfanget av 

sekretariatets arbeid på dette feltet kan 

være vanskelig å måle. 
- Mye tid brukes i telefon med med-

lemmer og tillitsvalgte. Vi leser eposter 
og svarer på dem. Bestemmelser i lover 
og avtaler skal sjekkes. Noen ganger 
må vi konferere med advokat. Det kan 
være møter med medlemmer, tillits-
valgte og representanter for arbeids-
giver på den aktuelle arbeidsplassen. 

- Det er vanskelig å effektivisere 
slikt arbeid?

- Ja, i all hovedsak er dette arbeidet 
basert på kommunikasjon én-til-én. 
Men vi ser på muligheter for gjøre sva-
rene på de vanligst stilte spørsmålene 
mer tilgjengelige for våre medlemmer 
og tillitsvalgte.

- Har sekretariatet god nok 
kapasitet til å ta unna slike hen-
vendelser?

- De som henvender seg, får hjelp. 
Men sekretariatets evne til å bistå 
”førstelinjetjenesten”, altså BFs lokale 
tillitsvalgte og fylkeslagene, kan bli 
bedre. Derfor ser vi nå på hvordan vi 

i 2013 best styrker sekretariatet med 
økt bemanning for å imøtekomme dette 
behovet.  

- Hvor mange rådgivningssaker 
hadde sekretariatet i fjor?

- Det er faktisk litt vanskelig å si 
eksakt. Det er glidende overganger 
mellom enkle henvendelser og store 
komplekse saker. Men i vårt saksbe-
handlerarkiv er det i 2012 etablert flere 
titalls mapper som representerer saker 
av en viss kompleksitet. Enkle spørsmål 
på telefon eller e-post kommer i tillegg 
til dette.

- Hvilke prinsipper jobber sekre-
tariatet etter når slike saker skal 
håndteres?

- For det første holder vi høyt at alle 
henvendelser behandles som konfi-
densielle. Medlemmer og tillitsvalgte 
må kunne stole på at informasjon de 
gir oss i forbindelse med denne type 
bistand ikke kommer ut. Og så legger 
vi vekt på å ha respekt for de som 
henvender seg, for vi møter tidvis men-

De vanskelige sakene
På sitt siste møte i fjor fikk forbundsstyret en orientering om ”Arbeidet med rådgivning, 
lønn og arbeidsforhold i sekretariatet”. Dette er ofte ”de vanskelige sakene”, hvor den 
spesifikke informasjonen må anonymiseres og gjøres generell. 

ARBEIDSLIV

•	Omfang av BF-sekretariatets veiledning er vanskelig å måle.
•	 I all hovedsak basert på kommunikasjon én-til-én.
•	 Alle henvendelser behandles som konfidensielle.
•	 Etterspør alltid skriftlig oppstilling om problemet.
•	Blir av og til en skulder å gråte på.
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De vanskelige sakene: Forbundsleder Monica Deildok forteller hvordan BF-sekretariatet håndterer rådgivning av medlemmer og tillitsvalgte.

nesker i trengte situasjoner. Vi må alltid 
behandle våre medlemmer og tillits-
valgte med respekt og redelighet, og 
ha forståelse for at de i enkelte øyeblikk 
kan være følelsesmessig opprørte og 
bære preg av at de befinner seg i en 
vanskelig situasjon.

- Hvordan griper dere fatt i selve 
saken som henvendelsen gjelder?

- Vi må danne oss et bilde av saken, 
få medlemmet til å fortelle så konkret 
og nøkternt som mulig. Vi ønsker mest 
mulig dokumentasjon. Vi etterspør 
alltid skriftlige oppstillinger om hva 
som er spørsmålet eller problemet. 
Dette er for å sikre at medlemmet 
selv definerer sin sak. Samtidig må vi 
gi ærlige tilbakemeldinger på hva det 
er mulig å oppnå og hva det ikke er 
mulig å oppnå.

- Dette kan innebære å fortelle 
medlemmet at vedkommende ”ikke 
har noen god sak”?

- Ja, dessverre er det ikke alltid slik 
at lover og avtaler er på medlemmets 

side, at det ikke alltid er mulig å få løst 
en sak slik man ønsker. Vi må være 
ærlige overfor medlemmene på dette, 
slik at de ikke gis falske forhåpninger, 
samtidig som vi bistår dem så langt 
lover og avtaler gir grunnlag for.

- Når vurderer dere å koble inn 
lokal tillitsvalgt?

- Det søker vi alltid å gjøre. 
- Hvor mye tid kan dere bruke på 

hver enkelt sak?
- Det er viktig at BF-sekretariatet 

selv bestemmer sin egen tidsbruk. I 
noen saker må vi sette klare grenser i 
forhold til dette. 

- Hva får medlemmet vite under-
veis i en sak som går over noe tid?

- Det er et viktig prinsipp at medlem-
mer som henvender seg for bistand 
skal vite akkurat hva vi gjør på deres 
vegne, hvorfor vi gjør det, og hva som 
kan bli konsekvensene. Vi bruker bare 
advokat eller jurist når vi må. Dette 
skjer imidlertid alltid når vi har med-
lemmer som kan stå i fare for å miste 

jobben.
- Er BF-sekretariatet en klagemur 

for medlemmer som opplever pro-
blemer? 

- Det er ikke til å stikke under en stol 
at vi av og til blir en skulder å gråte på. 
Det er en del av denne jobben. Og det 
er ok! Det å kunne hjelpe medlemmer 
som befinner seg i en vanskelig situa-
sjon er noe av det mest givende med å 
jobbe i BF. 
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BF-sekretariatet svarer

Fleksitid 
og fritid
SPØRSMÅL:

På min arbeidsplass har vi 
fleksitid og 37,5 timer/uke. 
Fleksitidsavtalen regulerer 
hvor mye opparbeidet tid vi 
kan ha. 

Men noen av oss lurer på 
hvor «lite» fri vi kan ha i løpet 
av uken uten å bryte med 
bestemmelsene i arbeidsmil-
jøloven. Hva er minimums-
grensen?

SVAR:
Fritid er regulert i arbeids-

miljøloven paragraf 10-8.
Arbeidstaker har krav på 

minst: 
11 timer sammenhengende 

fritid i løpet av 24 timer og 35 
timer sammenhengende fritid 
i løpet av 7 dager.

Arbeidsgiver og tillitsvalgte 
i virksomhet med tariffavtale 
kan avtale en kortere arbeids-
fri periode, men ikke kortere 
enn 8 timer daglig og 28 timer 
ukentlig

Den ukentlige fritid er abso-
lutt. Den daglige fritiden kan 
fravikes under spesielle vilkår.

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell 

Rådgiver i BF
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Innenfor rammene av prinsippro-
grammet foreslår sentralstyret to 
områder som YS skal rette særlig 
oppmerksomhet mot i 2013:

•	Synlighet, vekst og  
politisk slagkraft

•	Næringspolitikk og  
verdiskaping

Synlighet, vekst og 
politisk slagkraft

Målsettingen er å styrke YS’ inn-
flytelse gjennom synlighet, vekst og 
politisk slagkraft.

Synlighet, vekst og politisk slagkraft 
foreslås videreført som satsingsom-
råde for 2013. Hovedbegrunnelsen 
for videreføring er et uttalt ønske fra 
forbundene om at det rettes fokus 
mot arbeidet med å synliggjøre YS 
overfor forbundenes medlemmer og 
andre arbeidstakere, og styrke YS’ 
evne til å være en premissleveran-
dør i norsk arbeidsliv spesielt, og i 
samfunnet mer generelt.

Med dette hovedsatsningsområdet 
ønsker organisasjonen en grundig 
gjennomgang av hvordan YS, orga-

Hovedsatsingsområder 
for YS i 2013
Representantskapet i YS har vedtatt ”Synlighet, vekst og 
politisk slagkraft” og ”Næringspolitikk og verdiskaping” 
som YS’ hovedsatsingsområder for 2013. Begge er en 
videreføring av hovedsatsningsområder fra 2012

nisatorisk og politisk, kan styrke sin 
posisjon som hovedorganisasjon på 
vegne av bredden i medlemsmassen.

Næringspolitikk og 
verdiskaping

Målsettingen er å sette næringspo-
litikk og verdiskaping på dagorden i 
norsk arbeidsliv og utvikle en over-
ordnet politikk for hele YS-familien.

Hovedbegrunnelsen for viderefø-
ring av satsingsområdet nærings-
politikk og verdiskaping er et behov 
for å forlenge perioden for å få 
forankret politikkområdet godt nok 
i YS-familien. Det gjøres allerede et 
godt stykke arbeid i forbundene, og 
i YS sentralt, men gitt bredden i YS 
forbundenes nedslagsfelt krever dette 
ytterligere arbeid i forhold til å få eta-
blert en omforent politikk på området.

Næringspolitikk og verdiskaping vil 
inngå som en viktig del av hovedsat-
singsområde 1 synlighet, vekst og 
politisk slagkraft i 2013. Hovedsat-
singsområde 1 gir oss muligheter til 
å styrke arbeidet med næringspolitikk 
og verdiskaping ytterligere. 

Representantskapet i 
YS har vedtatt hoved-
satsningsområder for 
2013. Det skal blant 
annet utvikles en 
overordnet nærings-
politikk for hele 
YS-familien.
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Vi leverer først og fremst et funksjonelt 
bibliotek system, men vi tilbyr kundene våre 
tilleggsløsninger med blant annet stor vekt 
på selvbetjening.

Bibliofi l-bibliotekene tilbys blant annet vår 
løsning med halvtykke klienter for bruk som 
publikumsmaskiner. Halvtykke klienter, også 
kalt diskløse pc-er, er en løsning som kombi-
nerer det beste fra tynne klienter og vanlige 
pc-er. Maskinene starer opp fra tjenermaskinen, 
og har all disklagring på denne. Ved hver ny 
pålogging hentes en helt ny og ren mal ned 

fra tjeneren. Programmene kjøres så lokalt, 
uten å belaste tjeneren.

Vi tilbyr pålogging med lånernummer og 
passord, og biblioteket kan velge hvor lenge 
låneren får bruke maskinen (for eksempel 
maks. en time). 

Fordelene er driftssikkerheten og at disse 
maskinene nesten ikke trenger vedlikehold. 
Vi sørger for nødvendig oppgradering av 
programmene, og biblioteket slipper vedlike-
hold av hver enkelt maskin.

Bibliofi l-bibliotek får no’ mer
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Samarbeid, bistandsarbeid og bibliotek: 

Digitalisering i Dar-es-Salaam
Artikkelforfatterne har gjennom flere år bidratt med bibliotekutvikling på universitets-
biblioteket i Dar-es-Salaam. Her forteller de hva som ble gjort, og bringer erfaringer 
og refleksjoner fra dette arbeidet.

BIBLIOTEK OG BISTAND

•	Biblioteksamarbeid mellom UiO og Dar-es-Salaam
•	 Finansiert av NORAD, administrert av UiO
•	 Fokus på digitalisering av gamle samlinger
•	Nettpublisering gjenstår
•	Nytt prosjekt med UB i Zanzibar starter februar 2013

Anne-Mette Vibe
Seniorrådgiver
Universitetsbiblioteket i Oslo

Andrea A. Gasparini
Senioringeniør
Universitetsbiblioteket i Oslo

Tekst & foto:

Høsten 2009 startet Universitetet i 
Oslo et samarbeid med universitetet i 
Dar-es-Salaam. Prosjektet, kalt PITRO III, 
ble finansiert av NORAD og administrert 
av SiU (Senter for internasjonalisering 

av utdanning). Universitetsbiblioteket ble 
trukket inn i samarbeidet fordi det var et 
område der det var stort behov for forbe-
dring. I utgangspunktet var det bevilget 
240.000 norske kroner over en periode 
på to semestre til bibliotekarbeidet. Men 
dette ble forlenget, slik at samarbeidet 
varte til PITRO III ble avsluttet i desember 
2012.

Vi hadde til sammen tre opphold i 
Tanzania, med 1-2 ukers varighet for å 
samarbeide med universitetsbiblioteket. 
En av oss, Anne-Mette Vibe, hadde tid-
ligere arbeidet ved Institute of Education 
for å bygge opp et idrettsbibliotek. Dette 
var i 1995, og den gangen ble universi-
tetsbiblioteket karakterisert som et av de 
beste i Afrika. 

Kartlegging
På nettet så alt bra ut, så vi lurte på hva 

vi kunne bidra med av hjelp. Av erfaring 
vet vi imidlertid at bistandstedet må be-
søkes for at man skal kunne danne seg et 
bilde av tilstanden. I november dro derfor 
Vibe nedover sammen med bibliotekar 

Marit Sørlie. Universitetsbiblioteket i Dar 
es Salaam viste seg å være i en sørgelig 
forfatning. En slitt bygning, internett som 
oftest ikke fungerte, analoge og utdaterte 
oppslagsverk, ingen penger til å betale for 
artikler fra British Lending Library, e-res-
surser uten tilgang, pensumlitteratur som 
bare kan lånes i to timer og kopimaskiner 
som var ødelagt. 

Vi har senere fått vite at universitets-
biblioteket ble nedprioritert fra begyn-
nelsen av 2000, siden fokus for bistand 
endret seg.

Positive faktorer er et kompetent og in-
teressert personale. Av de hundre ansatte 
har en fjerdedel høyere utdanning, det vil 
si mastergrad med bibliotekkunnskap i 
fagkretsen. Resten er utdannet bibliote-
kar på bachelor nivå, eller administrativt 
personale. Mange har sin utdanning fra 
Europa eller Nord-Amerika.

Biblioteket har en lokal base, OPAC, som 
inneholder bøker og tidsskrifter.  

Biblioteket har også egen ICT-avdeling, 
også med meget kompetente ansatte. 
Det er mangel på moderne computere og 
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servere. Blant annet har alle de ansatte 
også en e-postadresse knyttet til gmail 
eller yahoo, da deres egen e-post server 
ikke har stabilt driftsmiljø. Selv om det 
ikke lå innenfor rammen av prosjektet at 
universitetsbiblioteket vårt skulle bistå 
med utstyr, tok vi med oss en skanner og 
en server fra Norge i løpet av våre besøk. 

Vi kom tilbake fra vårt første besøk med 

tre utvalgte områder som vi ville jobbe 
videre med: fjernlån, tilgang til e-ressurser, 
og digitalisering av gamle samlinger.

Fjernlån, e-ressurser og mangel på 
kontinuitet

Det er tungt å få til konkrete resultater 
når man driver bistandsarbeid. Vi skal ikke 
gi oss ut på kulturelle analyser, men hel-
ler si noen ord om mangel på kontinuitet. 

Mottakerinstitusjonen forholder seg ofte 
til bistand fra flere land, og prosjektene 
varer en viss periode før de avsluttes. 
Vi har opplevd det som veldig vanskelig 
å få informasjon over hva som har vært 
gjort før på stedet, og hvilke andre land 
som er involvert. Lite har vært skrevet om 
bibliotek i utviklingsland, selv om vi fikk 
mye verdifull informasjon fra universitets-

Utdaterte oppslagsverk ved universitets-
biblioteket i Dar-es-Salaam

”Det er tungt å få til konkrete resultater når 
man driver bistandsarbeid. Vi skal ikke gi 
oss ut på kulturelle analyser, men heller si 
noen ord om mangel på kontinuitet. Motta-
kerinstitusjonen forholder seg ofte til bistand 
fra flere land, og prosjektene varer en viss 
periode før de avsluttes. Vi har opplevd det 
som veldig vanskelig å få informasjon over 
hva som har vært gjort før på stedet, og 
hvilke andre land som er involvert.”

Nyeste tidsskrifter i Realfagsbiblioteket
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biblioteket i Bergen, Høgskolen i Oslo og 
Akershus, og bibliotekene ved universite-
tet i Kristiansand og universitetet på Ås. 
Enkelte har holdt innlegg på IFLA-møter 
og i andre internasjonale fora, og disse 
var meget nyttige. 

Ut fra erfaringene som er gjort andre 
steder, bestemte vi å tilby 40 gratis arti-
kler som fjernlån dersom British Lending 
Library ble for kostbar. Denne tjenesten 
har bare vært benyttet en gang i løpet av 
tre år. Da vi tilbød gratis artikler, hadde de 
plutselig allikevel penger til å bestille fra 
London. Nok en lærdom!

Vi fant også etter hvert ut at alle 
ikke-kommersielle læresteder i Tanzania 
får gratis tilgang til en pakke med tids-
skrifter og databaser fra INSEP. En del 
detektivarbeid avslørte at SIDA/Sarec i 
Sverige (SIDA er den svenske offentlig e 
bistandsmyndigheten, tilsvarende NORAD 
i Norge, red.anm.) betaler en del av dette 
og at alt for 2009 og 2010 var betalt.  Det 
viste seg også at alt ble tilgjengelig når 

internett etter hvert bedret seg. I løpet av 
2010 fikk Tanzania en fiberkabel lagt inn 
til Dar-es-Salaam, og siden det har net-
tilgangen vært mye bedre.

Selv om universitetsbiblioteket tilbyr 
gratis tjenester på nett til studenter, for-
skere og ansatte, er det få som kjenner 
til det. Tilgangen til e-ressurser ligger 
ikke åpent på nettet. Vi har prøvd å argu-
mentere med at dette må legges ut, uten 
å vinne gehør for det. Per i dag ser det 
ut som kun landbruksuniversitetet i Mo-
rogoro reklamerer med denne tjenesten.

Digitalisering
Vi konsentrerte oss etter hvert om å 

arbeide med digitalisering av gamle sam-
linger. Avdelingen kalt East Africana Rare 
and Archival Research Collection hadde 
tidligere laget en utførlig prosjektbeskri-
velse for å få digitalisert sitt materiale. 
Dette var altså et ønske som kom fra 
universitetsbiblioteket selv. Vi har i flere år 
bygget opp digitaliseringsbasen Minuskel 

for universitetsbiblioteket i Oslo, og følte 
oss kompetente til å bidra med dette. Her 
hadde vi muligheten til å arbeide med 
en avgrenset oppgave som kan gi syn-
lige resultater, samtidig som det kan øke 
bibliotekets prestisje både innad og utad.

De gamle samlingene oppbevares av 
universitetsbiblioteket fordi Tanzania 
mangler et nasjonalbibliotek. De består 
av gamle tyske kart, dokumenter fra den 
engelske forskeren Fosbroke som var 
mye i Ngorogoro distriktet, dokumenter 
fra forskeren Hans Cory, gamle aviser fra 
Tanzania, og gamle skrifter på swahili – 
både med latinske og arabiske bokstaver. 

Det var et sterkt ønske om å koble en 
it-kyndig person til samarbeidet, og senio-
ringeniør Andrea Gasparini reiste sammen 
med Vibe ned to ganger før 2012. 

I løpet av det første oppholdet holdt vi 
kurs i digitalisering, til sammen to dager 
med 15-16 personer hver dag. Deltakere 
kom også fra Morogoro som ligger 4 
timers kjøring vestover. Vi gjennomgikk 

Kø for å se lokal database 
ved universitetsbiblioteket 
i Dar-es-Salaam

 



13   Bibliotekaren 1/2013

Technical solutions, Scanning issues, 
Bibliographic solutions and metadata, og 
Copyright issues. Vi brakte med oss en 
liten skanner, og alle fikk trening i praktisk 
skanning. Vi startet med å skanne det 
materiale som var enklest med hensyn til 
rettigheter, det vil si Fosbroke-samlingen.

Neste besøk ble foretatt ett år senere, 
og vi var spente på hvor mye de hadde fått 
gjort. Kommunikasjon pr. mail er ikke alltid 
like enkelt, og vi får stadig bekreftet det 
uvurderlige ved å reise ned selv og se hva 
som er blitt fulgt opp. Vi ble gledelig over-
rasket. De mente selv at skanningen gikk 
tregt, men et resultat på 500 digitaliserte 
dokumenter var vi meget fornøyd med. De 
hadde et par bibliotekarer dedikert til den 
praktiske skanningen. De hadde også på 
egen hånd søkt og fått penger fra SIDA/
Sarec til en stor skanner, og fra UNESCO 
for å renovere lokalene og til å kjøpe en 
stor vifte. Varme og støv er naturligvis 
en stor utfordring for dem, da dette, i 
kombinasjon med fuktighet, resulterer 

i meldugg. Levetiden for ICT-utstyr blir 
betraktelig kortere på grunn av det.

Vi hadde med en gammel pc som skal 
fungere som server for det digitaliserte 
materialet. En dyktig it-person ble lært 
opp i, og fikk ansvaret for web-presen-
tasjonen av det skannete materialet. Vi 
fikk også installert programmene Apache 
Webserver, Perl og Flipping Book til pre-
sentasjon på serveren.

Via universitetsbiblioteket på Ås hadde 
vi fått invitasjon til å holde presenta-
sjon på en stor konferanse ved Sokoine 
University of Agriculture i Morogoro i 
Tanzania. Det er startet et nasjonalt digi-
taliseringsprosjekt for landbruk og miljø 
i landet, og Liv Ellingsen på Ås har vært 
en nyttig samarbeidspartner også for oss. 
Vi presenterte blant annet utfordringer 
vedrørende rettigheter. 

Det som gjenstår for at prosjektet skal 
anses som helt fullført, er to ting. For det 
første må rettighetene avklares før alt 
legges ut på nettet. Universitetet i Dar 

es Salaam har en jurist som er ekspert 
på rettigheter og åndsverk, så her kan 
de klare seg uten oss. For det andre må 
universitetsbiblioteket avgjøre om de vil 
legge ut materialet åpent på nettet, eller 
om de vil avgrense det til ansatte og 
besøkende. For oss synes svaret å være 
opplagt, men de kan risikere å miste en 
inntekt. Besøkende utenfra betaler en 
avgift for å se på samlingene.  

Avslutning
Vi skulle gjerne ønsket oss et opphold 

til i Dar-es-Salaam når de har løst de to 
utfordringene skissert over. Nå ser det ut 
til at dette ønsket skal gå i oppfyllelse. 
Universitetsbiblioteket i Oslo ble invitert 
med i søknadsrunden for et nytt prosjekt i 
Zanzibar, med tanke på et samarbeid med 
både universitetsbiblioteket i Zanzibar og 
det i Dar-es-Salaam. Pengene til første 
besøk er bevilget, og vi regner med å reise 
nedover i februar 2013. 

Andrea Gasparini underviser i skanning

Dar-es-Salaam
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Trond Hallem
Bibliotekar  
Steinkjer bibliotek

Tekst & foto:

 I den anledning ønsker de ansatte på 
biblioteket å stille sterkest mulig med 
tanke på å vite hva et moderne bibliotek 
kan, og skal være. Derfor søkte vi om 
midler til å reise på studietur til Dan-
mark, for først og fremst å se på Tårnby 
Bibliotek, som har vunnet prisen for 
årets bibliotek i Danmark. Biblioteksjef 
Jens Nordentoft Lauritsen tok godt i 
mot oss. I tillegg besøkte vi biblioteket i 

Rentemestervej i København, Helsingør 
bibliotek og Diamanten.

Tårnby bibliotek 
- Mange funksjoner – Mange ansatte

Tårnby bibliotek betjener 41000 inn-
byggere i Tårnby kommune. De har 60 
ansatte, som også har oppgaver som 
tradisjonelt sett er på sida av bibliote-
kets hovedoppgaver.

Biblioteksjefen er leder for den fag-
ansvarlige for kinodrifta.  Biblioteket er 
tillagt oppgaven med den kommunale 
arkivfunksjonen. Det er biblioteket som 
drifter kommunens hjemmesider. De 
har også digital borgerservice, som vil 
si at de veileder kommunens innbyg-
gere i offentlige tjenester på internett. 
For eksempel hvordan man bruker 
offentlige nettsider til å beregne sin 
pensjon.

De mange funksjonene til bibliote-
ket gir biblioteket en sentral posisjon 
i Tårnby. Det kreves naturligvis store 
budsjetter og mye kompetanse for å 
drive biblioteket på denne måten, men 

løsningen ser ut til å fungere meget 
godt i Tårnby kommune.

Bibliotekbygningen ble bygd i 1982, 
og ble nylig restaurert. Når man re-
staurerte biblioteket gikk man inn i en 
innredningsmessig nytenkningspro-
sess, der man så for seg hvordan man 
ønsket at det nye biblioteket skulle 
brukes og se ut.

Hovedprinsippet i nytenkningen var 
å dele opp bibliotekrommet i ”ople-
velse” og ”viden”. Dette har ført til at 
man på grunnplan i biblioteket har en 
opplevelsesavdeling, hvor det er plass 
for livlige aktiviteter, tv-spillrom, leke-
kroker og filmrom. Skjønnlitteratur for 
voksne og barn er her inndelt i sjanger 
og temaområder.

Andre etasje er et  viten- eller kunn-
skapsorientert område. Her er fakta-
bøker for voksne og faktabøker for de 
eldste barna oppstilt etter klassiske 
regler. I dette området er det meningen 
at man skal kunne søke ro og fordyp-
ning. Her kan man lese aviser, forske 
på lokalhistorie, benytte pc eller lese i 

Særegne preg, ulike opplevelser, varierte tilbud. - Ansatte på Steinkjer 
bibliotek dro på studietur til Danmark 27. - 30. september 2012: 

På leting etter 
framtidas bibliotek
I Steinkjer kommune ser en på muligheten for å bygge nytt bibliotek. Her tenker man seg 
å skape et bibliotek som blir samlokalisert med et galleri for kunstneren Jacob Weidemann.  
Nytt bygg vil være et tiltak for å skape liv og aktivitet i byens gamle sentrum.

BIBLIOTEKUTVIKLING

•	 Steinkjer kommune vurderer nytt bibliotek
•	 Ansatte fikk BF-stipend til å se på modeller i Danmark
•	 Et tema er å tenke ”områder” i design av bibliotek.
•	Opplevelsen heller enn materialtypene definerer områder
•	De besøkte Tårnby, København og Helsingør
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NÅ TENKES DET ”OMRÅDER”
I DESIGN AV BIBLIOTEK. 
OG DET ER OPPLEVELSEN 
HELLER ENN MATERIAL-
TYPENE SOM DEFINERER 
OMRÅDENE.

Biblioteket i Rentemestervej kombinerer åndelig føde med ordentlig mat. 

ro og fred.
Et viktig element i forbindelse med 

forandringen av biblioteket, var å ut-
vikle biblioteket som værested. Det 
vil si at man har økt antall sitteplasser, 
lekeplasser, spillområder og arenaer for 
formidling. Dette betyr for Tårnby at de 
har måttet foreta en grundig oppryd-
ning i samlingen, noe som har ført til 
kassering av mye uaktuelt materiale. 

Når man ser på bibliotekets forskjel-
lige rom og områder ser man flere 
fleksible og praktiske løsninger. Man 
har for eksempel bibliotekets sentrum, 
eller Rotunden med glasspyramide. 
Dette er et område som kan brukes til 
arrangementer, med prosjektor, høytta-
lere og scenelys. Til daglig, inneholder 
det samme området stoler og bord, 
som gir muligheten til å spise matpakka 
samtidig som man leser, eller rett og 
slett bare møter bekjente.

Ellers var det et eget filmrom, som 
også kan brukes til andre arrangemen-
ter. Man har et lukket datarom med 
mange datamaskiner, som også kan 

brukes til diverse undervisning. Det var 
også et åpent magasin. 

Rentemestervej
- Medborgersenter. 

Biblioteket i Rentemestervej i Kø-
benhavn er i tillegg til å være bibliotek, 
et ”Medborgercenter”. Det vil si at 
biblioteket gjennom hjelp fra frivillige 
og kommunale enheter skal kunne tilby 
mer kultur, læring og veiledning og å 
kunne inspirere brukerne på forskjel-

lige måter.
I praksis betyr det at man gjennom 

biblioteket tilbyr fri rettshjelp, konflik-
trådgivning, veiledning ved lesevansker 
og gratis sommeraktiviteter til barn og 
unge. Det er meningen at funksjonene 
som medborgersenter skal utvikles 
med sterk brukermedvirkning.  Ellers 
er bygningen flott og estetisk arkitek-
tonisk. Bibliotekets innredning er gan-
ske klassisk med relativt tradisjonell 
oppstilling av samlingen. Et pluss ved 

Tårnby bibliotek

 



Bibliotekaren 1/2013 16   

biblioteket er kaféen, som er godt inte-
grert i biblioteket. Her kan man kjøpe 
varme og kalde retter i flotte omgivelser 
samtidig som man kan bla i bibliotekets 
tidsskrifter.

Helsingør
- Brukervennlig og estetisk 
eldorado

Biblioteket i Helsingør er et ombygd 
skipsverft. Det er lokalisert i vakre 
omgivelser ved sjøen. Bygget har en 
flott og moderne arkitektur, med masse 
glass og store flater. Bygningen er 
kulturhus i tillegg til å være bibliotek.

Bibliotekar Kitty Clausen kunne vise 
frem et nytt og lekkert bibliotek.

Det første som møter deg i hoved-
bibliotekbygningen i Helsingør er et 
åpent og stort rom.  Rommet har rikelig 
med dagslys fra de store glassveggene. 
Gode lysforhold er gjennomgående for 
hele bygget.

Bibliotekets avdelinger er fordelt på 
flere etasjer. Man har delvis betjente 

informasjonsposter i hver avdeling. På 
grunnplan er det familieavdeling med 
barnebøker og leketøy. I andre etasje 
er det fiksjonslitteratur for voksne, 
mens det i tredje etasje er faktabøker 
for voksne.

Spredt rundt i bygget er det pc-rom, 
studieavlukker, møterom, tv-spillrom og 
liknende. I tillegg har det blitt tenkt godt 
i forhold til arenaer for formidling og 
arrangement. I barneavdelingen finnes 
et rom som kalles grotten. Dette er et 
rundt, amfiliknende rom med fastmon-
tert projektor. Dette gir bibliotekarer 
og andre en utmerket og intim arena 
til formidling for barn.

Ellers finnes det en rekke gode 
studierom og møterom av forskjellig 
størrelse for brukere rundt omkring i 
hele biblioteket.

Når det gjelder forholdene for de 
ansatte, er de litt forskjellig fra hva vi 
er vant til på Steinkjer. Her har man 
ikke faste kontorplasser for de ansatte. 
I stedet er det åpne kontorlandskaper 

hvor de ansatte har med seg bærbare 
PC-er. For å løse forskjellige behov er 
det da laget egne rom som er verksted, 
hvilerom og avlukker for prat i telefon.

Hva er framtidas bibliotek?
Etter å ha studert tre gode bibliotek 

i Danmark, har vi fått mange inntrykk 
og idéer om hva som kan være med 
på å skape gode bibliotek i årene som 
kommer. En fellesnevner kan være at 
man må forsøke å utvikle bibliotekene 
på områder som vi tradisjonelt ikke har 
vært så gode på. Med stor utvikling 
innen teknikk og måter å skaffe seg 
informasjon på, er det viktig å gi bi-
bliotekene legitimitet på nye områder, 
samtidig som vi klarer å holde tritt med 
teknologien, slik at vi kan fortsette å 
tilby det vi tradisjonelt har vært gode 
på innenfor nye rammer.

Vi ser en utvikling som går i retning 
å skape nye møteplasser på biblioteket, 
og et stort fokus på å tilby gode arran-
gementer av forskjellig art på bibliote-
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Kulturværftet i Helsingør er en 
samling bygninger som tidligere 
var skipsverft. Her er bibliotek, 

severingssted og verftsmuseum. 
I biblioteket finner du Kloden, et 

møbel som rommer litteraturen om 
verden. Og der er også en tidligere 

kranbalkong med kikkert mot havnen.

ket. I tillegg ser vi at man forsøker å tilby 
nye tjenester, hvor brukermedvirkning 
er et stikkord.

Når det gjelder framtida for Steinkjer 
bibliotek, så ligger den åpen, enten det 
blir nytt bibliotekbygg eller vi blir der 
vi er i dag. Vi har fått mange idéer å 
bygge på, og vi vil fortsette å utvikle 
oss i takt med tiden uansett. Til slutt en 
stor takk til alle gode bidragsytere som 
gjorde at vi kunne gjennomføre denne 
studieturen! 

For mer informasjon om 
de tre omtalte bibliotekene: 

•	Helsingør:  
www.kulturvaerftet.dk

•	Rentemestervej/København: 
bibliotek.kk.dk/biblioteker/ 
rentemestervej

•	Tårnby: 
taarnbybib.dk
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I forrige nummer av Bibliotekaren 
skrev jeg om utviklingsmidlene, innsats-
områdene og antallet søknader. Denne 

gangen vil jeg se litt nærmere på hva 
midlene er blitt fordelt til.   

Det er flest folkebibliotek både som 
søkere og mottakere av utviklingsmid-
lene. I samarbeid med fylkesbibliote-
kene har Nasjonalbiblioteket dette året 
arrangert kurs for landets folkebibliotek 
i søknadsskriving. Bibliotek i universi-
tets- og høgskolesektoren har ikke like 
mange søknader, men sektoren kjenne-
tegnes med at de ofte gjennomgående 
har større ressurser knyttet til hvert 
enkelt prosjekt.

Viktigere enn bibliotektyper er like-
vel hvordan søknader og tildelinger 
fordeler seg på innsatsområdene. Det 
er gjennom disse innsatsområdene 
prosjektmidlene spisses slik at de 
kan bidra til å løfte hele sektoren. Det 
enkelte prosjekt kan favne over flere 
innsatsområder.

Her vil jeg konsentrere meg om å vise 
hvordan prosjektene fordeler seg på de 
ulike innsatsområdene.

Mangfold og inkludering
På dette innsatsområdet er det 

innvilget femten søknader hvorav 
den største er fellessøknaden fra fem 
storbybibliotek under tittelen «Lese-
lyst, språk og IKT». Dette prosjektet 
som har til formål å øke folk med inn-
vandrerbakgrunn sin språkforståelse 
og leselyst, samt bidra til økt digital 
kompetanse, går inn i sitt tredje og 
avsluttende prosjektår nå. En trend i 
bibliotekenes mangfoldsarbeid som vi 
kan lese ut av årets prosjektsøknader 
er bruken av metoden som kalles 
«digital fortelling», og en stor vilje i 
bibliotekene til å arbeide aktivt for å 
nå ut til nye brukergrupper.

Den kulturelle nistepakken
Dette er andre utlysning av midler til 

den kulturelle nistepakka i 2012. I juni 
ble det bevilget 1,9 millioner til satsin-
gen. I denne omgang blir fjorten pro-
sjekt støttet. Den kulturelle nistepakka 

Hva NBs prosjektmidler går til

Innsats på bibliotekene!
Årets tildeling av utviklingsmidler viser at det foregår mye godt prosjektarbeid ute i norske 
bibliotek. Det var en imponerende bunke utviklingssøknader Rådgivende utvalg gikk gjen-
nom på sitt møte i slutten av november, og det var mange prosjekt som ble støttet. 90 
søknader har fått tildelt til sammen 21,5 millioner kroner.

BIBLIOTEKUTVIKLING

Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Svein Arne Tinnesand
Avdelingsdirektør
Nasjonalbiblioteket

Tekst:
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er et eget satsingsområde som også 
blir nevnt i statsbudsjettet for 2013. 
Etter to runder med utlysning av nis-
tepakkemidler vil Nasjonalbiblioteket 
ta en ny vurdering om hvordan disse 
midlene best kan brukes for å oppfylle 
målsettingen i nistepakkesatsingen. 

Leseløftet 2010-2014
Dette satsingsområdet er hentet di-

rekte ut av Bibliotekmeldinga og er en 
fireårssatsing i forlengelse av Leseåret 
2010. I oppfølgingen ble det understre-
ket at dette var bibliotekenes satsing. 
I 2013 blir det gitt midler til femten 
prosjekt under satsningsområdet Le-
seløftet. Totalt sett går langt mer av 
utviklingsmidlene til leseprosjekt enn 
det som kommer fram under dette sat-
singsområdet, siden det på flere av de 
andre innsatsområdene også blir satset 
på lesing. I prosjektet «Bergen leser» 
skal høytlesing kombineres med digi-
tal kunst. Prosjektet «Nord-Trøndelag 
leser» er et bredt anlagt leseprosjekt 
som omfatter alle kommunene i fylket 
og som skal skape en ny giv for lesing. 

Samarbeid og 
partnerskap

Hele trettifem prosjekt har fått 
støtte under paraplyen samarbeids-
prosjekt, og det er også på dette 
innsatsområdet der det blir brukt mest 
penger. Samarbeid omfatter mye, og 
i årenes løp har det vært testet ut og 
diskutert mange ulike samarbeidsfor-
mer. I forbindelse med opprettingen 
av ABM-utvikling handlet det mye 
om ABM-samarbeid. I forbindelse 
med Bibliotekreform ble det vektlagt 
samarbeid mellom kommuner og 
konsolidering. I Stortingsmelding 10 
om kultur, inkludering og deltakelse 
legges det stor vekt på samarbeid 
mellom bibliotek og frivillig sektor. Ett 
av prosjektene som det nå satses på er 
KKP-biblioteket på Kongsberg, som er 
et samarbeid med fylke, kommune og 
høgskole for å realisere Kunnskaps- og 
kulturparken i byen. Et annet prosjekt 
styres fra Høgskolen i Bergen og skal 
se hvordan endringene i UH-sektoren 
påvirker bibliotekene.

Ny formidling i og utenfor 
bibliotekrommet og digitalt

Bibliotekene arbeider kontinuerlig 
med å utvikle ny praksis på formid-

lingsområdet og det blir gitt støtte til 
trettifem prosjekter med ny formidling 
i 2013. Nye bibliotekrom, forslag til 
ny biblioteklov og utfordringer både 
digitalt og fra andre aktører krever ny 
satsing på formidling fra bibliotekene, 
og denne muligheten har bibliotekene 
grepet når man ser på bunken med 
søknader knyttet til dette feltet. I «Ak-
tive hyller» vil Deichmanske bibliotek 
gjøre brukerne bedre kjent med sam-
lingene, gjennom å vise frem innhold 
fra andre kilder som er med på å berike 
og støtte opp under det innholdet vi 
har i biblioteket. I Vestfold samarbeider 
bybibliotekene i Tønsberg, Sandefjord, 

Tildeling av utviklingsmidler for 2013. 
Fordeling på typer søkere 

11 418 600 

6 909 000 

3 195 000 

25 000 

Folkebibliotek

Fylkesbibliotek

UH-bibliotek

Andre

Etter at bokhylla.no i høst ble lagt om 
og gikk over fra prosjekt til permanent 
drift har langt flere funnet ut hvilke skatter 
som skjuler seg i dette digitale biblioteket. 
Flere bibliotek har også funnet ut hvordan 
de ved hjelp av materialet fra bokhylla kan 
utvide og synliggjøre sin egen samling, 
ikke minst når det gjelder lokalhistorie og 
lokale forfattere.”

”

Horten og Larvik med fylkesbiblioteket 
om å videreutvikle bibliotekene som 
arenaer for samfunnsdebatt.

Nasjonalbibliotekets digitale 
tjenester som grunnlag for 
nye tilbud

Etter at bokhylla.no i høst ble lagt 
om og gikk over fra prosjekt til per-
manent drift har langt flere funnet ut 
hvilke skatter som skjuler seg i dette 
digitale biblioteket. Flere bibliotek har 
også funnet ut hvordan de ved hjelp 
av materialet fra bokhylla kan utvide 
og synliggjøre sin egen samling, ikke 
minst når det gjelder lokalhistorie og 

BIBLIOTEKUTVIKLING
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lokale forfattere. Denne typen prosjekt 
finner vi flere steder bl.a. i Bærum og 
Bergen.

Frie forsøk 
Det finnes prosjekt som faller utenfor 

alle satsingsområdene, men som det 
likevel vil være ønskelig å få gjennom-
ført. Det kan være seg større ting som 
prosjektet «Bibliotekrom i Troms» eller 
relativt enkle ting som bibliotektjenes-
ter til speiderlandsleieren i 2013. 

Tildeling for 2013. Fordeling på 
innsatsområder. Antall prosjekter 
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inkludering

Den kulturelle
nistepakka

Leseløftet Samarbeid Ny formidling NBs digitale
tjenester

FRIE FORSØK FORPROSJEKT

Oversikt over prosjektstøtten 
finnes på Nasjonalbibliotekets 
nettside www.nb.no: 
Hva skjer -> Aktuelt -> Nyheter.

BIBLIOTEKUTVIKLING

 

Ett av prosjektene som det nå satses på gjennom prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket, er KKP-biblioteket på Kongsberg, som er et samarbeid med fylke, 
kommune og høgskole for å realisere Kunnskaps- og kulturparken i byen.
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Jeg har ikke tenkt å legge meg så mye 
borti akkurat summen det er snakk om 
her. Skal jeg være helt ærlig, når man 
har den typen summer så blir det litt 
eventyr for meg. Blir det for mange 
nuller bak det første sifferet klarer jeg 
rett og slett ikke å få hodet mitt rundt 
det. På den andre siden syns jeg at det 
skal brukes mest mulig på bibliotek! Det 
er jo helt selvfølgelig for meg!

Okay, tilbake til eliten igjen. Hvem er 
så denne eliten Carl I. Hagen snakker 
om? Kultureliten? Den økonomiske 
eliten? Mensa? Tar jeg meg en titt ut i 
biblioteket hos meg så må jeg si at er 
det en gruppe som mangler, så er det 
eliten. Det som derimot er tydelig er at 
alle andre benytter seg av biblioteket. 
For alt jeg vet har det vært forkledde 
milliardærer, kongelige, Mensa-kandida-
ter og/eller kjente kunstnere innom hos 
oss, jeg har ikke lagt merke til dem blant 
alle lånerne våre. Men de er like hjertelig 
velkomne de også så klart.

Statistikk viser at litt over halvparten 
av Norges befolkning bruker biblioteket. 

Eliten, er det oss?

Jeg vet ikke om andre 
arenaer som blir brukt 
av en så stor del. Går du 
derimot inn i en netta-
visartikkel som handler 
om biblioteket og graver 
deg ned i kloakken (les: 
kommentarfeltet), vil du 
få et annet bilde. I følge 
mye av det jeg har lest 
der burde vi jo legge ned 
biblioteket, pronto! Fordi 
alt finnes jo på internett, 
så biblioteket er noe som 
blir sponset på eliten. 
Og dette under artikler 
som tar for seg hvor 
stor del av befolkninga 
som benytter seg av 
biblioteket! 

At biblioteket er en 
arena for e l i ten må 
henge igjen fra tidligere 
tider. Fra tider der kun 
de rike og privilegerte 
hadde mulighet til å 
anskaffe seg bøker og 
leseferdigheter. Fra tider 
der bøker var mangel-
vare og absolutt ikke noe underklassen 
skulle bry sitt hode med. Altså for en 
god stund siden, er det jeg prøver å si. 
Nå læres alle skolebarn opp til å kunne 
lese, og det er ikke akkurat et nytt feno-
men. Så ferdighetene er der. Bøkene 
er der også, det blir skrevet uhorvelige 
mengder bøker! Og vi bor i et samfunn 
som har råd til å gå til anskaffelse av 
disse bøkene, slik at de som faktisk 
ikke har mulighet til å ha dem selv, kan 
komme til oss og låne dem. Forfatterne 
får lesere, tjener penger på at vi kjøper 
bøkene deres og vi får en lesedyktig 
befolkning. Noe jeg føler er et godt 
grunnlag i et demokrati.

Kanskje ting hadde vært annerledes 
hvis flere fra eliten hadde benyttet 
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seg av biblioteket? Hvis de hadde sett 
nærmere på hva som foregår hos oss, 
og hvor mange vi faktisk hjelper? Hvis 
Carl I. Hagen, som jeg vil anse som en 
del av den såkalte eliten, hadde tatt seg 
tiden til å se hva som faktisk foregår her, 
ville pipa da fått en annen lyd? Jeg har i 
hvert fall et håp om det. At det i hvert fall 
skal bli tydelig at vi har større behov for 
bibliotek enn for flere kunstgressbaner 
her i landet! 

Vår spaltist Jan-Egil Holter-Wilhelmsen 
er utdannet bibliotekar fra 2008 og  
jobber ved Horten bibliotek.

På Ordnett.no har ordet elite flere treff. Likevel er det hovedtrekket at det betyr de 
beste, kjernen aristokrati osv. Altså ikke akkurat hvermansen. Derfor ble jeg, og jeg 
tror nok ikke jeg var alene om det, litt satt ut da Carl I. Hagen sa at Nye Deichman vil 
være et prestisjebygg for eliten. For eliten?
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LANDSSTYRET

Organisasjon
Fylkeslagene

Etter landsmøtet 11. november 2011, har 
det nye forbundsstyret ønsket å jobbe med 
organisasjonsbygging i forbundet. Det er 
særlig fylkeslagene og styrking av disse 
styret har vært opptatt av. Derfor er det 
iverksatt tiltak med forbundsstyremedlem-
mers oppfølging av fylkeslagene. Dette er 
et forsøk på å knytte tettere kontakt mellom 
forbundsstyret og fylkeslagene, og syste-
matisk å løfte problemstillinger som fylkes-
lagene er opptatt av inn i forbundsstyret. 

Som et direkte resultat av dette tiltaket 
har det kommet inn rapport fra noen av fyl-
keslagene som er bekymret for den lokale 
forhandlerkapasiteten i BF. De rapporterer 
om stort press på lokale forhandlere, 
problemer med å rekruttere nye lokale 
forhandlere, noe som igjen fører til frykt 
for «forgubbing» og problemer når erfarne 
forhandlere trekker seg. Fylkeslagene peker 
på at det er en alvorlig sårbarhet at noen 
få blir veldig viktige for at organisasjonen 
får utført en av sine absolutte kjerneopp-
gaver: Nemlig å ivareta medlemmene i 
lønnsforhandlinger. Forbundsstyret mener 
at dette er viktige problemstillinger som 
må følges opp.

Organisasjonsutvalget
Organisasjonsutvalget ble nedsatt etter 

vedtak på landsmøtet i november, og er 
av landsmøtet gitt i oppdrag å utrede flere 
sentrale momenter når det gjelder BFs 
organisasjon. Utvalget er fortsatt i arbeid.  
Når utvalget avlegger sin rapport innen 
utgangen av 2012, vil forbundsstyret følge 
opp rapporten. Til dels vil det være natur-
lig å følge opp i form av gjennomføring av 
konkrete forslag, men det vil sannsynligvis 
også være aktuelt å følge opp enkelte 
aspekter i organisasjonsutvalgets rapport 
med å legge opp til en bredere debatt i 
organisasjonen med tanke på eventuell 
landsmøtebehandling i 2014.

Informasjons/kommunikasjonsarbeid
Informasjons- og kommunikasjonsar-

beid er et annet satsingsområde initiert av 
styret, og sekretariatet arbeider nå med 

Forbundsleders beretning til landsstyret 
TIl landsstyrets møte i desember la BF-leder Monica Deildok fram beretning 
for perioden 11.11. 2011 – 26.11. 2012.

planer om en styrking av dette området. 
Forbundets tidsskrift «Bibliotekaren» har 
en sterk standing i forbundet, men også i 
biblioteksektoren for øvrig. Det er ingen tvil 
om at «Bibliotekaren» skal fortsette å sette 
sitt preg på biblioteklandskapet i Norge. 
Den eneste endringen i utgivelsesplanen for 
2013 er at nummer 7 og 8 slås sammen til 
et dobbeltnummer på sommeren. Samtidig 
har BF et behov for å ruste opp innholdet 
på nettstedet, samt å prøve ut nye informa-
sjonskanaler som for eksempel nyhetsbrev. 

På arbeidsområdet arbeidsliv, lønn og 
tariff besitter BF betydelig kunnskap. Denne 
kunnskapen blir formidlet via Bibliotekaren 
og nettstedet, på kurs og møter. Men som 
oftest blir den kommunisert en til en som 
svar på henvendelser fra tillitsvalgte og 
medlemmer. Det ligger en ubrukt lærings-
gevinst i å generalisere og å systematisere 
denne kunnskapen bedre, og å gjøre den 
tilgjengelig for andre medlemmer og til-
litsvalgte. I sekretariatet arbeider vi nå 
med en beskrivelse av arbeidsoppgaver og 
innretning på en stilling som kan styrke BF 
på kommunikasjons- informasjonsarbeidet 
med utgangspunkt i lønn, tariff og arbeids-
liv. I første omgang er dette tenkt som en 
prosjektstilling.

Kontorleder i sekretariatet
Organisasjonsutvalget har diskutert 

hvorvidt BF burde få en todelt ledelse, og 
har konkludert at man ikke ser det hen-
siktsmessig å dele inn lederansvaret i BF i 
en tradisjonell administrativ og en politisk 
ledelse. OU har imidlertid ikke hatt innven-
dinger mot at det kan være hensiktsmessig 
å innføre en kontorlederfunksjon som kan 
ha selvstendig ansvar og fullmakter for 
avgrensede områder av daglig drift og ad-
ministrative systemer, uten at det til denne 
stillingen ligger eksempelvis personalansvar 
eller overordnet økonomisk ansvar. Stillin-
gen som konsulent i sekretariatet inneholdt 
i all hovedsak de naturlige arbeidsoppgaver 
for en kontorleder, men i og med at den 
var en konsulentstilling var den ikke tillagt 
selvstendig ansvar.  Som en konsekvens 
av Petter Bruces kvalifikasjoner, samt 
forbundets behov, ble konsulentstillingen 

omgjort til kontorlederstilling fra og med 
15. oktober 2012. 

Sekretariatslokaler
Den 23. november undertegnet BF ny 

husleiekontrakt med NBBL om fortsatt 
leie i Øvre Vollgate 11, men i 4. etasje, i 
stedet for 5. etasje der vi holder til i dag. 
Vi har undertegnet på en femårskontrakt 
som løper til 1. februar 2018. Arealet som 
vi vil disponere er betydelig større enn i 
dagens lokaler i 5. etasje. Dette medfører 
naturligvis også en økning i utgiftene, men 
husleieutgiftene ligger godt innenfor det 
landsmøtevedtatte budsjettet. Det at vi vil 
disponere et større areal gir oss rom for økt 
aktivitet og eventuell ekspansjon på en helt 
annen måte enn hva dagens lokaler gjør. 

Politikk
Biblioteklov

BF har arbeidet med kulturdeparte-
mentets forslag til ny biblioteklov og avga 
et grundig høringssvar i mai. Utkastet til 
høringssvar var på ute på en intern hø-
ringsrunde i fylkeslagene før det ble ende-
lig vedtatt. For oss var det særlig viktig 
å støtte opp om departementets forslag 
om at kompetansekravet til biblioteksje-
fene i kommunene skal beholdes, samt at 
dispensasjonsadgangen skal bortfalle. Vi 
støttet også opp om forslaget til justering av 
formålsparagrafen, og vi var sterkt kritiske 
til at lovpålegget om organisert samarbeid 
mellom folkebiblioteket og de kommunale 
skolebibliotekene ble foreslått fjernet.  

E-bøker
E-bøker er et sentralt tema i biblioteksek-

toren, men også i bokbransjen og i mediebil-
det for øvrig. BF overvåker utviklingen på 
dette området nøye. Forbundsstyret fattet i 
september vedtak prinsipper for oppfølging 
av E-bøker. Her støtter vi NBFs seks krav til 
e-bøker i bibliotek. Disse lyder:
1. Ingen forskjeller mellom utvalget som 

er til salgs og utvalget som er til låns. 
E-bøker ment for allmennmarkedet kan 
også kjøpes inn av bibliotek. 

2. Ingen karantenetid. Når e-boka er til 
salgs, skal den også kunne lånes ut. 
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3. Valgfrihet. Bibliotekene må få selv få 
prioritere hvilke bøker de ønsker å tilby 
sine lånere. 

4. Plattformuavhengighet. E-bøkene som 
bibliotekene tilbyr må etterstrebe å kunne 
leses på så mange tilgjengelige plattfor-
mer som mulig. 

5. Biblioteket skal tilfredsstille bokbransjens 
standardkrav til kopibeskyttelse. 

6. E-bøker som er innkjøpt i perioden bokav-
talen gjelder må kunne lånes ut til en låner 
av gangen et ubegrenset antall ganger.
Videre mener vi at det er uhensiktsmessig 

å bringe med seg begrensningene fra de 
trykte bøker over i e-bok-utlånet, og mener 
derfor at det er grunnlag for å være kritiske 
til eksemplarmodellen som utlånsform. En 
utlånsordning må imidlertid utformes slik at 
forfattere og forlag får betalt for den reelle 
spredning av deres produkter gjennom 
bibliotekene, og dermed ikke mister sitt 
inntektsgrunnlag. Samtidig må bibliotekene 
kunne opprettholde en budsjettkontroll. 

Forbundsstyret vedtok også at forbunds-
leder skal nedsette en arbeidsgruppe som 
har et særlig fokus på temaet bibliotekarer 
og e-bøker og spesielt på problemstillingen:

Hvordan skal bibliotekarens kompetanse 
brukes, endres og bli etterspurt i fysiske 
bibliotek, når de fysiske bok-eksemplarene 
forsvinner og erstattes av digitale doku-
menter som ikke trenger å gå «omveien» om 
bibliotek på veien til brukerne?

Denne arbeidsgruppen er nedsatt og 
består av Ritha Helland, Thomas Brevik og 
Ørjan Persen.

I en rekke avisoppslag i midten av oktober 
om situasjonen for e-bokutlån i bibliotekene, 
og hvem som må forhandle om utlånsord-
ninger har BF uttalt at kulturdepartementet 
må komme på banen for å gi noen viktige 
føringer om hvilke begrensinger som skal 
gjelde for utlån av e-bøker og hvem som 
skal forhandle.

Nasjonalbiblioteket
I kjølvannet av oppslaget om lederkultur, 

eller lederukultur, ved Nasjonalbiblioteket i 
Morgenbladet den 19. oktober oppsto det 
en debatt om Nasjonalbibliotekets rolle. 
Og i samme avis uka etter kom en rekke 
aktører i bibliotekmiljøet med kritikk av 
NBs manglende åpenhet, initiativ og lyd-
hørhet overfor biblioteksektoren. Jeg ble 
også intervjuet i dette oppslaget, og valgte 
å innta en noe mer nyansert holdning til 
Nasjonalbiblioteket. Det er riktig å ha en 
debatt om Nasjonalbibliotekets rolle og om 
de forventninger bibliotekbransjen har til 

Nasjonalbibliotekets utviklingsoppgaver. Og 
på forbundsstyremøtet i november var det 
enighet om å arbeide med en konkretisering 
av forventningene til Nasjonalbiblioteket 
med det mål for øyet å følge opp disse 
direkte overfor NB.

Lønn og tariff
Hovedoppgjør og streik

Hovedoppgjøret i år endte i storstreik i of-
fentlig sektor. Grunnlaget for streiken var at 
arbeidstakere i stats- og kommunesektoren 
ble avspist med en økonomisk ramme som 
lå under oppgjøret i privat sektor. YS leder 
Tore Eugen Kvalheim svarte slik om strei-
kegrunnlaget 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 kommunesektoren ut i streik.»

Streiken ble iverksatt 24. mai og varte 
frem til 6. juni. Streiken var nødvendig. Det 
oppnådde resultatet viste at det nyttet å 
streike! Vi gikk ut i streik på tilbud som lå 
under rammen til frontfaget, altså konkur-
ranseutsatt industri i privat sektor, men vi 
avblåste streiken på en økonomisk ramme 
som lå på linje med frontfaget. Dermed 
fremgår det med all verdens tydelighet 
at det lønte seg å streike, og at nettopp 
streik var nødvendig for å demme opp for 
mindrelønnsutviklingen ansatte i offentlig 
sektor har opparbeidet sammenliknet med 
ansatte i privat sektor.

Vi oppnådde et resultat med en økono-
misk ramme på om lag 4,1% i alle de tre 
offentlige tariffområdene, og kan konstatere 
at vi streiket oss til et relativt godt lønnstil-
legg for de aller fleste av våre medlemmer. 
Med en innretning på lønnstilleggene som 
ga et godt generelt tillegg i KS sektorens 
kapittel 4, og som tillegg på tabellen i staten 
og i Oslo kommune, mottok de aller fleste 
BFere en god lønnsvekst allerede før de 
lokale lønnsforhandlingene. I statlig sektor 
var det noen som hentet ut mer enn dette 
som et resultat av at alle på toppansiannitet 
i lønnsrammene og i bunnen av spennstillin-
gene ble gitt ett lønnstrinn. I KS sektoren ble 
lørdags- og søndagstillegget økt til 50,- kr 
pr time. Dette var et tillegg som traff alle.

BF hadde medlemmer ute i streik ved Uni-
versitetsbiblioteket i Stavanger, Stavanger 
bibliotek – Sølvberget, Drammen bibliotek 
og Deichmanske bibliotek - Lambertseter 
filial. De tillitsvalgte ved disse arbeids-
stedene gjorde en fantastisk jobb som 

lokale streikeledere, og la ned en betydelig 
innsats i å løse små og store utfordringer 
i forbindelse med det å være ledere for 
medlemmer i streik.

Lokale forhandlinger
Høsten 2012 har det vært gjennomført 

lokale forhandlinger i KS sektorens kapittel 
3,4 og 5, i staten, i Oslo kommune, i virke-
huk området og i helseforetakene i Spekter. 
Våre dyktige forhandlere og tillitsvalgte har 
igjen oppnådd gode resultater for medlem-
mene. Vi har fire brudd i år, alle i KS sekto-
ren. Prosessen med nemdsbehandling og 
forberedelser til denne pågår nå. I forkant 
av de lokale forhandlingene ble det arran-
gert Kick-off møter i fylkeslagene. Det ble 
arrangert 15 Kick off møter i ukene 35-38 
med til sammen 174 oppmøtte medlem-
mer. Dette utgjør 13 % av alle yrkesaktive 
medlemmer. Møtene hadde mellom ½ og 
1 dags varighet, med unntak av Finnmark 
som arrangerte møtet over to dager. 

Hovedregelen for BF medlemmene er 
at de lokale lønnsforhandlingene ivaretas 
av tillitsvalgte på arbeidsplassen. Men vi 
har en del unntak. Unntakene er knyttet til 
dem som av ulike grunner trenger bistand 
til å gjennomføre forhandlingene. Dette kan 
være fordi de er alene BFer på sin arbeids-
plass, fordi man ikke har evnet å finne til-
litsvalgt, fordi tillitsvalgt er ny, og ikke våger 
seg inn i lønnsforhandlinger eller liknende.

I BF har det vært uttalt politikk lenge at 
fylkeslagene skal ha en koordinerende rolle 
når det gjelder de lokale forhandlingene, og 
fylkeslagene nedlegger et betydelig arbeid 
med de lokale forhandlingene. Fylkeslagene 
har arbeidet med å skaffe forhandlere til 
dem som trenger dette. Og de har bistått 
lokale tillitsvalgte i forberedelser til forhand-
linger og i gjennomføringen av de lokale 
forhandlingene også i år. Sekretariatet bistår 
fylkeslagene med de lokale forhandlingene. 
Dette gjøres i form av forhandlinger (ofte på 
telefon), bakvakt for forhandlere, service og 
støtte til forhandlere i forkant og underveis 
i forhandlingene. Det er store ulikheter fra 
fylke til fylke om hvor store utfordringer de 
lokale forhandlingene skaper.

I innledningen til denne beretningen er 
fylkeslagenes bekymring for den lokale 
forhandlerkapasiteten i BF beskrevet. Det 
er all mulig grunn til å ta disse signalene 
på alvor, og det er viktig å få på plass 
konkrete tiltak for å redusere sårbarheten 
og styrke forhandlerkapasiteten i BF. 

LANDSSTYRET
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Med kritisk blikk på egen organisasjon

Erling Bergan
Redaktør  

Tekst & foto:

BFs landsstyre var samlet i Oslo 10. desember. Gode og kritiske debatter om 
egen organisasjon preget dagen.

Forbundsleders beretning åpnet møtet, 
og er gjengitt på foregående sider. Det kom 
flere kommentarer, blant annet om ebøker. 
Noen sukket over den trege ebokutviklinga 
og lurte på hva BF kunne gjøre. Trygve Kikut 
(Vestfold BF) la vekt på at BFs rolle bør 
være å legge press på de rette instansene, 
når det gjelder forhandlinger om utlånsord-
ninger. Mona Magnussen (Troms BF) syntes 
det var spennende med BFs nyoppnevnte 
arbeidsgruppe i ebokspørsmålet, og mente 
det er viktig å se på både kompetanse og 
lokaler når ebøkene kommer inn i bibliote-
kene. Bror von Krogh (Buskerud BF) mente 
at ebøker i bibliotek ikke ville løsne før det 
blir en løsning for skolene, at fylkeskom-
muner burde forhandle som konsortier for 
ebøker i læreboksammenheng, og at BF kan 
dytte på i den retning. Da blir det summer 
som monner i en forhandling, mente han. 

Lokal sårbarhet
Monica Skybakmoen var invitert til å 

innlede om lokale forhandlinger i BF, med 
utgangspunkt i egne opplevelser som 
forhandler, fylkeslagsleder og forbunds-
styremedlem i BF. Hun opplevde ikke å få 
nødvendig informasjon fra BF sentralt da 
hun plutselig ble fylkesleder. Hun var trygg 
på forhandlinger på egen arbeidsplass, men 
da hun på det meste forhandlet for medlem-
mer ved opp til 10 andre arbeidsgivere, var 
det godt å få mye hjelp og gode svar fra 
BF-sekretariatet. Situasjonen er sårbar og 
vanskelig. Rekruttere, beholde og støtte 

våre egne lokale forhandlere er viktig. Vi er 
vant til at BF-tillitsvalgte er godt forberedt 
og godt skolert. Nå gjelder det å sikre at nok 
BF-ere tar på seg jobben som forhandlere 
også i framtida. Monica Skybakmoen var 
positiv til en ordning der de som forhandler 
overfor andre arbeidsgivere enn sin egen, 
får BF økonomisk kompensasjon fra BF. - Vi 
har fått en kultur med what’s in it for me, 
minnet hun om. 

Forhandlingskompetanse på CV-en
Debatten etterpå viste at Monica Sky-

bakmoen hadde sagt noe som flere kjente 
seg igjen i. Positive erfaringer med forhand-
lingsutvalg i noen fylkeslag, vekslet med 
erfaringer med ikke å greie å få opprettet 
noe forhandlingsutvalg i andre fylkeslag. Det 
ble meldt om store utfordringer når erfarne 
forhandlere vil ha en pause eller gir seg. 
Denne sårbarheten, som blant annet Mari 
Senumstad Hauge (Agder BF) trakk fram, 
ble opplevd sterkt av flere fylkeslagsledere. 
Bror von Krogh (Buskerud BF) mente BF 
burde bli flinkere til å selge hvilken verdi 
det har å være en kompetent forhandler, 
at dette burde være attraktivt å få på cv-
en. Trygve Kikut (Vestfold BF) fremhevet 
behovet for kontinuitet, innrømmet at han 
synes forhandlinger er artig og fortsetter 
gjerne selv, men minte også om at det er 

viktig å ta med seg bisitter til forhandlinger, 
og å bytte roller. Øystein Stabell (Hedmark/
Oppland BF) påpekte BFs fortrinn, at vi er 
et relativt lite forbund med kort vei mellom 
organisasjonsleddene, du får direkte hjelp, 
du får råd. I andre større forbund kan du som 
bibliotekar oppleve å være en sær liten mi-
noritet. - Her har BF en kjempefordel. Men vi 
har for få forhandlere å spille på lokalt, det er 
et problem vi opplever i våre fylker, sa han. 

Kompensasjon og medlemskriterier
Organisasjonsutvalgets leder Morten 

Olsen Haugen presenterte landsstyret 
for utvalgets foreløpige konklusjoner. 
Debatten kretset mye rundt to spørsmål: 
Om hvilke roller/verv i BF som eventuelt 
burde få økonomisk kompensasjon, og om 
BFs medlemskriterier burde åpne opp for 
høgskoleutdanna bibliotekansatte uten 120 
studiepoeng bibliotekfag. Mange og kloke 
innlegg ga et bredt grunnlag for sluttarbei-
det til OU, som nok merket seg at mange 
så kompensasjon som et konstruktivt virke-
middel, og at (overraskende) mange viste 
interesse for å åpne for nye medlemsgrup-
per. For øvrig kommer Bibliotekaren tilbake 
med mer av organisasjonsutvalgets forslag 
når disse foreligger.

Forbundsleder Monica Deildok innle-
det til slutt om Nasjonalbiblioteket som 
bibliotekutviklingsaktør, og ba om at for-
ventningene til NB ble konkretisert så hun 
kan ta dem med inn i dialog med NB. At 
NBs mandat gir dem ansvar for nasjonal 
bibliotekpolitikk ”med grunnlag i eigne 
tenester” ble påpekt som et problem. 
- Samme hva NB skulle snakke om på 
møter, var det en periode der de uansett 
bare snakket om Bokhylla. Vi fikk Bokhylla 
opp i halsen, ble det sagt. Så BF-lederen 
fikk i hvert fall mandat fra BF til å snakke 
med NB om deres mandat. 

En aktiv gjeng på landsstyremøtet: Monica Skybakmoen (forbundsstyret) Øystein Stabell (Hedmark/
Oppland BF), Bror von Krogh (Buskerud BF), Siri M. Rutledal Iversen (Oslo/Akershus BF) og Gry 
Hatlelid (Sogn og Fjordane BF).

LANDSSTYRET
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BF bør åpne opp for flere medlemmer

- Har du vært på landsstyremøte i 
BF før?

- Nei, dette er første gang. 
- Hva syns du?
- Det var et godt møte. Det var viktige 

saker som ble tatt opp, saker som vi ute 
i fylkeslagene er opptatt av. 

- Du er ny som fylkeslagsleder og 
opplever utfordringer i Hedmark/Oppland 
BF. Lå det noen løsninger i det som ble 
diskutert her?

- Jeg likte spesielt godt det som ble 
tatt opp i starten. Nye fylkeslagsledere 
blir kasta ut i noe som vi ikke helt vet 
hva er. Så dukker høsten opp, og du står 
der med lokale forhandlinger og medlem-
mer som begynner å ringe. Den biten er 

Øystein Stabell er fylkeslagsleder for BF i Hedmark/Oppland.

utfordrende og ganske tøff å stå i. Men 
det er spennende. 

- Vet du mer nå enn da du begynte som 
fylkeslagsleder?

- Ja, nå har jeg vært gjennom for-
handlingene. Hadde du for et år 
siden spurt meg om kapittel 4, 
hadde jeg lurt på hvilken bok du 
prata om. 

- En annen sak som ble drøftet 
på landsstyremøtet var medlem-
skapskriterier. Du er tilhenger av 
å utvide adgangen til medlem-
skap?

- Ja. Jeg ser i Oppland at det 
er mange bibliotek med et per-
sonale på mellom tre og seks 

personer, og det blir mer og mer vanlig at 
de tar inn andre yrkesgrupper med høy-
ere utdanning. På sånne arbeidsplasser 
bør vi kunne være organisert i samme 
forbund. I Bibliotekarforbundet. 

- Prata litt høgt, og vips så var jeg leder

Hun syntes landsstyremøtet var bra, 
selv om hun selv bidro med litt krisestem-
ning i forhold til organisasjonen. 

- Men den diskusjonen tror jeg vi må 
ta. Det er ingen krise for BF som helhet. 
Men de som har vært sterkt inne med 
verv i organisasjonen, noen helt fra star-
ten i BF, trekker seg etter hvert tilbake.  
Vi må bygge et vitalt forbund, få nytt liv 
i organisasjonen. 

Monica Skybakmoen mener vi må ta 
inn over oss at klimaet er annerledes nå 
enn da BF ble startet. Hun merket seg at 
flere landsstyremedlemmer markerte at 
de ikke deltok i BF som idealister. 

- Det ble gode og fordomsfrie diskusjo-
ner. Det kom fram mye viktig og alvorlig, 
som absolutt lar seg løse. Vi må bare 
finne den beste måten å gjøre dette på. 

- Fikk du gehør for måten du så ting på?
- Ja, det mest interessante var nok 

at mange har hatt den samme starten i 
fylkeslagsleder-vervet som jeg fikk. Det 
var litt overraskende.

Monica Skybakmoen har vært leder for Hedmark/Oppland BF, og sitter nå i forbundsstyret. 
Monica Skybakmoen ble i 2008 valgt 

inn som leder i Hedmark/Oppland BF. 
Hun hadde forhandlet på egen arbeids-
plass og møtt opp på et kickoff. 

- Jeg prata litt høgt, og vips så var jeg 
leder i fylkeslaget. Det skjønner jeg nå at 
flere andre også har hatt som inngang til 
sine verv. Men det burde jo egentlig være 
attraktivt å være fylkeslagsleder, ikke til-
feldig. For BF er et sterkt og godt forbund, 
flink til kurse og ta vare på tillitsvalgte.

- Hvilket grep bør tas nå? 
- Å bygge organisasjonen, å 

bygge oss sammen. Koblinga 
mellom forbundsstyret og fyl-
keslagene har vært for svak. 
Vi må bedre kommunikasjonen 
mellom organisasjonsleddene.

- Er økonomisk kompensa-
sjon for verv en vei å gå?

- Ja, for så vidt. Vi startet 
som idealistisk forbund, men 
nå må vi se hvordan andre gjør 
det. Jeg tar gjerne verv i BF 

uavhengig av om det gir noen kroner eller 
ikke. Men for eksempel å kompensere 
tillitsvalgte som forhandler for medlem-
mer på andre arbeidsplasser, med noen 
hundrelapper, kan gi en viktig opplevelse 
av å være verdt noe. 

- Er du optimist på BFs vegne?
- Ja, absolutt. Jeg tror vi er det lille 

forbundet som nå har vokst seg større og 
må takle det. Slike prosesser kan være 
litt vonde og vanskelige, mens vi finner 
veien videre. 
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Hans Gjermund Gauslaa
Fagsjef
Infotjenester

Tekst:

Dette bekreftes i en fersk dom fra 
Borgarting lagmannsrett. 

I den aktuelle saken krevde en kvinne 
i 20-årene som jobbet som assiste-
rende butikksjef i en nasjonal butikkjede 
i 2009 og 2010, kompensasjon for til 
sammen 480 timer overtid.

Selv om den assisterende butikksje-
fen bare var satt opp på jobb med 37,5 
timer i vaktlistene, møtte hun regelmes-
sig tidligere på jobb og jobbet lenger 
enn hun skulle, fordi hun hadde ambi-
sjon om å stige i gradene til butikksjef.

Arbeidsgiver kjente til 
merarbeidet

Da hun møtte tidligere på jobb, var 
det ofte for å bistå butikksjefen. Og da 
hun jobbet lenger enn vaktplanen, var 
det ofte for å følge og få opplæring av 
butikksjefen. Likevel; kvinnen fikk ikke 
utbetalt en eneste krone i overtidsbe-
taling i den perioden hun jobbet i den 
nasjonale butikkjeden.

Etter at hun selv i 2010 sa opp job-
ben, rettet hun krav til sin tidligere 
arbeidsgiver om å få kompensert for 

den overtiden hun hevdet å ha jobbet.
For retten la hun frem en egen over-

sikt som viste at hun hadde jobbet 
480 timer overtid i løpet av 52 uker. 
Butikkjeden kunne ikke fremvise noen 
registrering av faktisk arbeidstid, men 
påpekte at overtidsarbeid må være 
pålagt.

- Siden hun selv har valgt å være til 
stede på arbeidsplassen uten at overtid 
er pålagt, kan dette ikke gi grunnlag for 
overtidsbetaling, hevdet butikkjeden 
i retten.

Lagmannsretten er enig i at en ar-
beidstaker ikke på eget initiativ kan 
arbeide overtid uten å innhente arbeids-
givers aksept.

- Men på den annen side utløser en 
avtale med arbeidsgiver om å jobbe 
overtid, krav på overtidsbetaling, selv 
om initiativet skulle komme fra arbeids-
takeren. Det avgjørende er at arbeids-
giveren har samtykket i at det arbeides 
overtid, skriver Borgarting lagmannsrett 
i sin dom.

Overrasket over denne 
overtidsdommen?
Mange arbeidsgivere tror at overtid må være pålagt for at ansatte skal ha rett på 
overtidsbetaling. Slik er det ikke. 

ARBEIDSLIV

•	 En arbeidstaker kan ikke på eget initiativ arbeide overtid uten å 
innhente arbeidsgivers aksept.

•	Men en avtale med arbeidsgiver om overtid, utløser krav på over-
tidsbetaling, selv om initiativet skulle komme fra arbeidstakeren. 

•	Det avgjørende er at arbeidsgiver har samtykket i overtid,
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Fikk 130.000 kroner 
i overtidsbetaling

De tre fagdommerne og de to med-
dommerne er samstemte om at butik-
kjeden kjente til at kvinnen var til stede 
i butikken og arbeidet utenom sin opp-
satte arbeidstid.

- Hennes tilstedeværelse må da anses 
som avtalt, konkluderer lagmannsret-
ten og tilkjenner kvinnen sitt krav om å 
bli kompensert med 130.000 kroner i 
overtidsbetaling.

Selv om lagmannsretten påpeker at 
det er noe usikkert om overtidsarbeidet 
utgjør så mye som 480 timer, finner de 
det sannsynliggjort at kvinnen, inkludert 
renter, har krav på et beløp som minst 
tilsvarer kravet om betaling av 130.000 
kroner.

Hva betyr denne 
dommen for andre?

Dommen er tydelig på at avtalt 
overtidsarbeid skal kompenseres etter 
lovens regler. Det spiller ingen rolle om 
arbeidsgiver har bedt eller pålagt en 
ansatt å jobbe overtid eller om det er 
den ansatte selv som har tatt initiativ 
til merarbeidet. Det sentrale er at det 
foreligger en aksept fra arbeidsgiver.

Dersom en arbeidsgiver slik som i 
dette tilfellet kjenner til at en ansatt job-
ber utover sin ordinære arbeidstid, men 
ikke tar dette opp med vedkommende, 
anses det som at den ansatte har fått 
aksept for arbeidet. 

Infotjenester AS er en norsk 
bedrift som leverer kurs og 
nettbaserte oppslagsverk, 
håndbøker og systemer innen 
områdene personal, ledelse, 
lønn og økonomi. 
Se: www.infotjenester.no

Avtalt overtidsarbeid skal kompenseres etter lovens 
regler, enten arbeidsgiver har pålagt overtida eller om 

den ansatte selv har tatt initiativ til merarbeidet.

ARBEIDSLIV
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Forbundsstyret gjorde opp 
økonomisk status
Styret fikk på sitt desember-møte en gjennomgang av BFs økonomiske status for de ti første 
månedene i 2012. Det vil si 83 % av året. Det ga en viss oppmerksomhet på om inntekter 
og utgifter var over eller under 83 % av budsjett. For budsjettposter som utvikler seg line-
ært vil det være et tegn på samsvar mellom budsjettering og virkelige inntekter/utgifter. 

Men så er det alle de tingene som skjer 
i den virkelige verden, da. Ting som gir 
avvik fra 83 %, uten at det nødvendigvis 
er tegn på noe problematisk. Kontorleder 
Petter Bruce og forbundsleder Monica 
Deildok forklarte regnskapstallene under 
styremøtet. 

På inntektssida er det kontingenten 
som dominerer. Der ligger BF fortsatt 
noe under budsjettmålene, men mye tas 
igjen mot slutten av året. Årsaken er at 
kontingentøkningen som 2011-landsmøtet 
vedtok, trådde i kraft først noen måneder 
inn i 2012. Til gjengjeld kommer det inn 
betydelig mer OU-midler enn budsjettert. 
OU-midler er midler til kursvirksomhet, 
som partene i arbeidslivet får fordelt etter 
medlemstall. 

Ambisjoner og økonomiske ressurser
De fleste linjene på utgiftssida ligger 

godt under 83 % av budsjettet. Men 
dette gjelder ikke alle poster. Advokat-
honorarene ligger langt over budsjettet. 
Disse kostnadene ble fulgt nøye i andre 
halvår 2012, med tanke på styrket bud-
sjettkontroll, samtidig som det erkjennes 
at advokatutgifter er vanskelig å forutsi. 

- Når kostnadene ellers ligger godt 
under budsjett, tyder dette på at aktivi-
tetsnivået ikke oppfyller ambisjonene i 
budsjettet, meldte Petter Bruce til styret 
i sin framlegging, og fortsatte: - Det er 
altså ikke økonomiske ressurser som er 
problemet, og det er nærliggende å anta 
at dette ville sett annerledes ut hvis sekre-
tariatet hadde hatt de fem hele stillingene 
budsjettet forutsetter – og det gjelder ikke 
bare lønnsbudsjettet.

Inntekter og utgifter er altså ujamnt 

fordelt gjennom året, og utviklingen med 
underskudd i første halvår som oppveies 
og vel så det i andre halvår var både for-
ventet og forutsagt. Det forventes at års-
resultatet vil vise et betydelig overskudd 
– kanskje opp mot 400.000 – 500.000 
etter at ubenyttede OU-midler er avsatt. 

Budsjett for 2013
Etter denne økonomiske oppdaterin-

gen for 2012, tok forbundsstyret for seg 
budsjettet for 2013. Det ble opprinnelig 
vedtatt av landsmøtet for over ett år siden, 
noe som gir behov for justeringer når 
året starter. Forslaget som styret fikk til 
behandling inneholdt to typer endringer: 
Justeringer som følge av oppdaterte er-
faringer med hvor nivået egentlig ligger 
på de enkelte postene, og endringer som 
følge av planlagte endringer i virksomhe-
ten. Eksempler på justeringer var den fore-
slåtte økningen i lønnsbudsjettet, der det 
er lagt inn en ny stilling, og den foreslåtte 
reduksjonen i husleiekostnadene, basert 
på konkret kunnskap om hvilken husleie 
BF faktisk kommer til å betale i 2013.

Budsjettforslaget var satt opp med et 

årsresultat på 50.000 kroner, som etter 
avsetninger og overføring til fond gir 
en reduksjon i opptjent egenkapital på 
550.000 kroner. BF har bygget opp egen-
kapital gjennom flere år, og siden 2010 
har det vært snakk om ganske betydelige 
beløp (anslagsvis mellom 400.000 og 
700.000 pr år). I kontorlederens forslag 
lagt fram for styret, ble det argumentert 
sterkt for at den egenkapitalen som har 
bygget seg opp må anses som midler 
landsmøtet har forutsatt skulle benyttes 
i forbundets virksomhet. - Det har ingen 
mening å fortsette å bygge opp egenka-
pital samtidig som forbundet har viktige 
oppgaver og utfordringer å løse. Ved 
utgangen av 2012 vil denne egenkapita-
len beløpe seg til 3,9 millioner kroner. En 
reduksjon i den opptjente egenkapitalen 
i 2013, som resultat av gjennomtenkte 
prioriteringer fra forbundsledelsen, vil 
derfor være fornuftig, skrev kontorlederen 
i sitt saksframlegg. 

Ny 100 %-stilling i sekretariatet
Og dette sluttet forbundsstyret seg til. 

Den viktigste endringen ble gjort i lønns-
budsjettet. På bakgrunn av forbundssty-
rets drøftinger sist høst om behovet for å 
utvide personalet for å styrke forbundets 
kompetanse på viktige områder, er det lagt 
inn en ny stilling i 100 %. I tillegg er det 
lagt inn midler til å øke frikjøpsprosenten 
for nestleder til 25 %, og til å benytte noe 
timebetalt ekstrahjelp for å få unna rutine-
arbeid i sekretariatet. Samtidig er husleie 
og andre utgifter til drift av sekretariatet 
redusert noe. 

Posten for kurs er kanskje budsjettets 
store utfordring. BF mottar langt mer i OU-
midler enn forbundet klarer å bruke med 
dagens kurs- og opplæringsvirksomhet. 
Her kan utvidelsen av personalet i sekre-
tariatet trolig bidra til bedre kapasitet til å 
avholde kurs. 

Erling Bergan
Redaktør  

Tekst & foto:

Det er BF-sekretariatets kontorleder Petter 
Bruce som legger økonomiske oversikter fram 
for forbundsstyret. På desembermøtet la han 
også fram forslag til justert 2013-budsjett. 

VÅRT EGET FORBUND
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Den idylliske hagen til hotelletLunsj ved havetGreske påskeseremonier

Medlemstilbud - Påsketur til Lesvos
Bli med vår erfarne reiseleder fra 30. april - 10. mai til øya Lesvos i Hellas for å oppleve den ekte greske 
påsken! En spennende gresk øy med 11 millioner oliventrær og store skoger hvor det skjuler seg 
gamle templer og kirker. På Lesvos er ikke turismen hovednæringen – de har lenge hatt olivenolje 
som sikker inntektskilde – derfor �nner du her det autentiske greske livet hvor gamle tradisjoner, mat 
og kunst fremdeles er å �nne.

Hotellet

Votsala hotel med sin idylliske beliggenhet rett ved havet er vel 
verdt å oppleve. Vertskapet skaper en atmosfære som gjør at 
gjestene kommer igjen og igjen. Den �otte frokosten serveres i 
hagen med klassisk musikk i bakgrunnen og med utsikt til havet 
og Tyrkia på andre siden.

Rommene er utstyr med enkelt kjøkkenutstyr så det ligger til 
rette for å kjøpe litt brød, frukt, vin etc. til enkel lunch på altanen.

Pakker og priser

- Fly t/r Gardermoen - Mytilini
- Transport t/r �yplass
- Velkomstmiddag ved ankomst
- Hotellovernatting i dobbeltrom 10 netter
- Halvpensjon
- Alle påskeaktiviteter 2. til 5. mai
- Stor gresk avskjedsmiddag med drikke
- Erfaren norsk reiseleder som er med hele veien

Tilbud BF-medlemmer: 10 690,- per pers (Ikke medl.: 11 290,-)

Begrenset antall plasser!

Den greske påsken

"Paska" som de sier på gresk, er den helligste og mest feirede 
høytid i Hellas. Den feires som vår jul, nyttårsaften og 17. mai, - 
alt på en gang! Det er en gigantisk folkefest og en stor opple-
velse, enten man er religiøs eller ikke.

Program under reisen

Vi legger opp til et innholdsrikt program, men også tid til å 
utforske på egenhånd eller å slappe av ved hotellet. Påskeakti-
vitetene inkluderer ulike greske seremonier, grilling av hele 
lam, festmiddager, besøk i gamle kirker og landsbyer, fyrver-
keri, rusling i olivenlundene, med mer.

Komplett program �nner du på www.activetours.no.

Kveldsstemning i Mytilini havn

Mer informasjon og bestilling

Besøk våre hjemmesider eller ta kontakt på e-post eller telefon 
for mer informasjon og reservering av plass. Vi ser fram til å høre 
fra deg!
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av 
midler til stipend for studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og ved 
Universitetet i Tromsø i 2013. 

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

FELLESKJØP 2013
For 2013 kan vi tilby innkjøp på følgende 
språk: 
•	 urdu 
•	 arabisk
•	 persisk
•	 polsk
•	 russisk
•	 somali 
•	 bosnisk
•	 fransk 
•	 litauisk

Frist for bindende bestilling er 2. februar 2013

Mer informasjon: www.dfb.deichman.no

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

Møre og Romsdal
Vidar Kursetgjerde
Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Telefon: 93 44 65 92
E-post:  vidar.kursetgjerde@mr.fylkesbibl.no

Forbundsleder:  Monica Deildok
Kontorleder:   Petter Bruce
Rådgiver:   Kari Lifjell
Redaktør:   Erling Bergan

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

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

Bibliotekarforbundet
Sekretariatet

Fylkeslag

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

Forbundsstyret

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

Du kan melde deg inn i Bibliotekarforbundet 
på nett. Både som student og ferdig utdanna 
bibliotekar kan du fylle inn skjema på våre 
nettsider og klikke Send-knappen. Så er 
du registrert som medlem. Ferdig utdanna 
bibliotekarer må sende dokumentasjon på 
bibliotekarutdanning  som vedlegg. 

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

Innmelding og endring av medlemsopplysninger :   www.bibforb.no



Sitatet

”Ruth Sandstad (85) takker bibliotekar 
Birger Brynhildsen for å ha oppdaget 
en helt ny verden med nettsurfing på 
iPad. 85-åringen har benyttet seg av 
Øvre Eiker biblioteks gratis opplæring 
i bruk av datamaskin, iPad, internett 
og andre elektroniske duppeditter. Og 
Sandstad får ikke fullrost tilbudet.”

Fra artikkelen ”Surfer seg inn i nå-
tiden”, i avisa Bygdeposten (utgitt i 
Vikersund)  18. desember 2012. 

Hva vil 2013 bringe for bibliotekarene i 
Norge? Og hva vil det bringe for Bibliotekar-
forbundet? Er det grunn til å ha forventninger? 
Eller blir dette året nok en humpete transporte-
tappe for oss som utgjør de kanskje viktigste 
langsiktige verdiskaperne i norsk samfunnsliv?

Jeg mener det er grunn til å se fram til 2013, 
delvis med realistiske forventninger og delvis 
med middels begrunnet håp. 

Rammevilkår for folkebibliotek består av 
mange elementer, hvorav biblioteklova er svært 
viktig. Der er gratisprinsippet nedfelt, der 
henter vi vårt samfunnsoppdrag, der plasseres 
ansvar på ulike nivåer og der settes en standard 
for kompetanse. Etter at Kulturdepartementet 
sendte sitt overraskende gode forslag på 
høring, med stor tilslutning fra høringsinstan-
sene, skulle det legges fram lovproposisjon sist 
høst. Men vi venter fremdeles. På henvendelse 
fra Bibliotekaren til Kulturdepartementet i slut-
ten av desember, om når vi kan ”forvente at 
Kulturdepartementet legger fram proposisjon 
om endringer i Lov om folkebibliotek”, var svaret 
kort: ”På nyåret.” Og det må vi forvente. Med ny 
og praktfull formålsparagraf. Med kompetanse-
kravet til biblioteksjefer intakt, kombinert med 
en moderne og god mekanisme for kommuner 
som ikke makter å møte kravet: Samarbeid hel-
ler enn dispensasjon! De rødgrønne må få dette 
på plass før valgkampen tar dem. 

Og nettopp overgangen fra rødgrønn til blå 
kulturpolitikk er må forventes å komme etter 
valget i september. Med biblioteklova på plass 
innen da, kan det vise seg å innvirke relativt 
lite på vår bransje. Vi må justere retorikken i 
lobby-arbeidet, og følge med på hvordan en blå 
kulturminister behandler det de kan oppfatte 
som en rød nasjonalbibliotekar. Men når statlige 
midler til bibliotekfeltet går gjennom NB, må vi 
bidra til at NBs standing er god i Kulturdepar-
tementet, uavhengig av hvem som er minister. 

2013 blir for øvrig et viktig år for Nasjonal-
biblioteket. De har ikke lykkes i måten de kom-
muniserer med bransjen, så langt. Her trengs 
det holdningsendring. Og så må Skarstein sette 
i gang en prosess for å styrke NBs sekretariat 
for bibliotekutvikling, som er den stemoderlige 

Restart
resten på 3 personer av de statlige bibliotek-
myndighetene. NB må innse at de har fått en 
portefølje som bare delvis kan integreres i NBs 
andre virksomhetsområder. 

Bør vi ha forventninger til ebok-utlån i biblio-
tek for 2013? Tja. Forlag og bokhandlere står 
som en samlet maktfaktor for treg innføring 
av ebøker i Norge, og dermed treg tilgang på 
ebøker til utlån også. Men antall titler i salg øker. 
Og i 2013 vil trolig både Biblioteksentralens 
weblån og Bibliotek-Systemers e-bokløsning 
bli tilbudt bibliotekene. 

Fagbibliotekene har for lengst tatt steget 
inn i den digitale verden, når det gjelder mate-
rialet som tilbys. Men biblioteksystemet i UH-
sektoren er fremdeles BIBSYS med blåskjerm. 
OCLC-prosjektet havarerte i fjor. Nå er det 
discovery-verktøy som skal anskaffes. Men et 
helhetlig strategisk  alternativ til OCLC er enda 
ikke lagt fram. Kommer det nå?

For BF kan 2013 bli et år for ny vekst. 
Sekretariatet er innkjørt med nye folk, enda en 
stilling skal besettes, kontorlokalene blir vesent-
lig forbedret. Organisasjonsutvalget peker på 
nødvendige forbedringer i samspillet med til-
litsvalgte og fylkeslag. 2013 kan bli starten på 
en spennende modernisering av BF. 

Og så må jeg nevne det nye Holdenutvalget. 
BF er ikke med der, men det er YS. Utvalget 
skal se på forhandlingsordningen i Norge, blant 
annet etter fjorårets unødvendige streiker. Et 
godt system har vist seg å ha noen viktige 
svakheter. Som må repareres fort, for å sikre 
at fagforeningene beholder sin legitimitet i 
offentlig sektor. 

På mange områder blir 2013 en sjanse til 
restart. Jeg håper aktørene griper sjansen. 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan
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