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Et spennende 
samfunnsoppdrag 

– Regjeringens forslag til ny biblio-
teklov har en framtidsrettet formåls-
paragraf, og den slår fast viktige og 
nødvendige premisser for driften. 
I kombinasjon med andre virke-
midler – ikke minst økonomiske 
– kan denne loven bidra til positiv 
utvikling av folkebibliotekene, sier 
Bibliotekarforbundets leder Monica 
Deildok. 

  5

Organisasjonen i fokus 

Organisasjonsutvalget har utredet 11 
temaer, med mye fokus på tillitsvalgte 
og fylkeslag. Blant forslagene de kom-
mer med, er å tredele Oslo/Akershus BF, 
å gi godtgjørelse for ”frilansforhandlere” 
og å åpne for nye medlemsgrupper.
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Lederen har ordet
Revidert lov om folkebibliotek er nå 

lagt fram som lovproposisjon. Den skal 
behandles i Stortingets familie- og kul-
turkomite før den legges frem for endelig 
vedtak i Stortinget. Når loven komme til 
behandling i Stortinget vites ikke, men 
sannsynligvis vil det skje i løpet av juni. 

Vi har ventet lenge på loven. Vi avga 
høringssvar til departementets forslag i 
juni 2012, og siden det har vi ventet – med 
stigende spenning – på proposisjonen. 
Når den nå endelig har kommet, ser vi at 
den inneholder mange strategisk viktige 
elementer for folkebibliotekutviklingen i 
årene framover. Det kommer jeg tilbake til. 

For det som springer en i øynene, er 
det skuffende i at dispensasjonsadgangen 
til kvalifikasjonskravet i § 5 fortsatt blir 
stående. I departementets forslag som 
ble sendt ut på høring med frist i juni 
2012 var dette foreslått fjernet, noe vi 
aktivt støttet i vårt høringssvar. Det var 
det også mange andre instanser som 
gjorde – og vi hadde derfor et godt håp 
om at kvalifikasjonskravet skulle bli stå-
ende og dispensasjonsadgangen fjernet. 
Noe som etter min mening ville ha styrket 
kvalifikasjonskravet i loven. 

I vårt høringssvar tok vi for øvrig også 
til orde for å fjerne dispensasjonsad-
gangen til kommuner med godt utbygd 
bibliotektjeneste og bred bibliotekfaglig 
kompetanse, den såkalte «storbydispen-
sasjonen».  Dette blir da – naturlig nok 
- heller ikke fulgt opp i lovproposisjonen. 

Av andre ting vi har grunnlag for å være 
skuffet over kan nevnes:

Fast dispensasjon
Dispensasjonsadgangen til kvalifi-

kasjonskravet i § 5 blir omgjort fra en 
ordning med to-års midlertidighet før 
eventuell fast dispensasjon, til en ordning 
med direkte fast dispensasjon. Her burde 
departementet ha benyttet anledningen til 
å fjerne den uhåndterlige dispensasjons-
adgangen helt, og stimulert til kompetente 
samarbeidsløsninger heller enn dispensa-
sjon. Slik de selv foreslo i høringsrunden. 
I stedet velger man å omgjøre dispen-
sasjonsordningen fra å være midlertidig 
i to år til å bli fast. Nå må vi følge nøye 
med på hvordan dispensasjonsadgangen 
vil bli hjemlet i forskrift, hvilke krav som 
vil bli stilt for å innvilge dispensasjon og 
hvordan ordningen vil bli praktisert.  Men 

det kan se ut til at departementet har gått 
glipp av en mulighet til å gi en del mindre 
kommuner et godt juridisk verktøy for 
kompetanse i bibliotekutviklinga.

Tilpasning til virkeligheten
Fylkesbibliotekene blir ikke lovhjemlet 

som institusjoner i lovproposisjonen. I 
stedet blir de fylkeskommunale bibliote-
koppgavene listet opp som ”ansvar for 
regionale bibliotekoppgaver og regional 
bibliotekutvikling, herunder gi råd til 
lokale myndigheter, yte bibliotekfaglig 
veiledning og assistanse, og arrangere 
møter og kurs om bibliotekspørsmål”. 
Innenfor denne formuleringen ligger en 
klar forutsetning om at fylkeskommunalt 
lånesamarbeid, så vel som bokbuss- eller 
bokbåtvirksomhet kan fortsette. Det sier 
departementet eksplisitt i proposisjonen. 
Men fordi dette har vært en kan-formule-
ring i gjeldende lov legger proposisjonen 
opp til at formuleringene om dette fjernes 
i loven. Departementet sier i lovforslaget 
at endringene i loven om fylkesbibliotek 
innebærer en tilpasning til virkeligheten 
slik den nå er når det gjelder fylkeskom-
munale bibliotekoppgaver. I proposisjo-
nen heter det: ”Det er viktig at loven 
reflekterer de forskjeller som eksisterer 
i dag. Det har skjedd en utvikling i de 
fylkeskommunale bibliotektjenestene og 
departementet mener det ikke ville være 
riktig å stoppe eller reversere denne 
utviklingen”. Det er vanskelig å være 
uenig med departementet i dette. Det 
er en realitet at fylkesbibliotekene nå er 
organisert forskjellig og at de omfatter 
ulike oppgaver. 

Burde beholdes som egen institusjon
Allikevel mener Bibliotekarforbundet 

at fylkesbibliotekene burde beholdes 

Vi har ventet lenge på loven. Når 
den nå endelig har kommet, ser vi at 
den inneholder mange strategisk viktige 
elementer for folkebibliotekutviklingen 
i årene framover. ”
”
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som egen institusjon. Det kan også være 
grunnlag for å se med en viss bekymring 
på at bokbuss og bokbåtvirksomheten 
skrives ut av loven, selv om departemen-
tet er tydelig på at dette er oppgaver som 
kan være en del av fylkeskommunenes 
regionale bibliotekoppgaver. 

Samarbeid
Det lovfestede samarbeidet med 

skoleverket, både på fylkeskommunalt 
og på kommunalt nivå fjernes i forsla-
get som nå foreligger. Det er noe BF 
har advart mot i vårt høringssvar, og 
vi er ikke fornøyd med at våre innspill 
på dette området ikke er tatt til følge. 
Departementet viser til at det er unød-
vendig å pålegge kommunale instanser 
å samarbeide. Når det gjelder samar-
beidet mellom skolemyndighetene på 
fylkeskommunalt nivå og fylkesbiblio-
tekene foreslås det fjernet med den 
samme begrunnelsen fra departemen-
tets side, i det man sier: «Det bør være 
opp til fylkeskommunen å utnytte sine 
ressurser på best mulig måte gjennom 
å etablere godt samarbeid.

Et klart styringsbehov
Når det gjelder samarbeidet med UH 

sektoren generelt og lånesamarbeidet 
spesielt (og også lånesamarbeidet 
folkebibliotekene imellom) har BF i 
vårt høringssvar fra juni 2012 gitt 
departementet rett i at dette ikke 
nødvendigvis behøver å være del av 
en lov. Som en av skuffelsene over lov-
proposisjonen hører dette dermed ikke 
hjemme, men det vil være grunnlag for 
å minne Storting og Regjering på at det 
her – særlig med tanke på nye digitale 
medier – ligger en stor utfordring som 
må gripes tak i. Slik formulerte vi det i 
høringssvaret vårt i juni 2012: 

”Vi er enige med departementet i 
at samarbeidet mellom UH-sektoren 
og folkebibliotekene kan fungere godt 
uten at det er nødvendig å regulere 
dette i lov. 

Det er imidlertid et klart styringsbe-
hov, for å sikre et omforent lånesam-
arbeid. Dette gjelder både forholdet 
mellom UH-bibliotek og folkebibliotek, 
og folkebibliotekene imellom. Og det 
gjelder utfordringene med tilgang til di-
gitale medier. Men man bør søke andre 
alternativer enn lovregulering. Det bør 
komme både felles nasjonale lisensav-
taler og statlig kompensasjon til netto-

Monica Deildok
Forbundsleder

 

LEDEREN HAR ORDET

ytere i lånesamarbeidet, kombinert med 
vilkår som stilles for å få slik kompensa-
sjon. Vi oppfordrer departementet til å 
følge opp dette, utenom lovrevisjonen.”

Problemstillingen har ikke blitt min-
dre aktuell siden den gang, og vi venter 
fortsatt på synlige tegn til oppfølging.

Viktig dialog
Det er imidlertid ikke på noen måte 

bare dårlig nytt i Prop 135 L Endringer 
i lov om folkebibliotek. Kvalifikasjons-
kravet i § 5 blir stående, Kravet om 
folkebibliotek i alle landets kommuner, 

§ 4, blir værende, kvalifikasjonskravet til 
fylkesbiblioteksjefene blir stående og vi 
får en fornyet, utvidet og spennende ny 
formålsparagraf. Noen av oss er gamle 
nok til å huske lovsaken anno 2002. Den 
gangen måtte vi fyre opp fakler og gå 
i demonstrasjonstog for å bekjempe et 
lovforslag om å fjerne både kravet om 
folkebibliotek i kommunene og kravet 
om kompetanse i folkebibliotekene. Den 
gangen kjempet vi oss til seier i lovsaken, 

og nå over ti år etter, kan vi konstatere 
at vi selv om vi ikke får gjennomslag for 
alle våre innspill, krav og forhåpninger, 
faktisk ser ut til å få en biblioteklov vi 
kan leve med. Jeg tror vi gjør klokt i å 
være oss akkurat dette veldig bevisst. Nå 
må vi gå offensivt inn i en hver videre 
politisk dialog om forskrifter, oppfølging 
og praktisering av lovverket. For den 
dialogen blir viktig. 

Gjennomslag for mange av 
våre innspill

I Bibliotekarforbundet hadde vi en 
god intern høringsrunde i forkant av vårt 
høringssvar, der fylkeslagene ble invitert 
til å komme med innspill og mange be-
nyttet sjansen til det. Jeg er derfor trygg 
på at vårt høringssvar er godt, grundig 
og forankret i BF. Dette høringssvaret 
danner nå grunnlaget for vårt videre 
arbeid med forslaget til biblioteklov når vi 
henvender oss til komiteen på Stortinget 
og andre det vil være naturlig å ha dialog 
med i denne sammenhengen. Målet for 
slike henvendelser vil naturligvis være å 
forsøke å få gjennomslag for enda flere 
av våre synspunkter enn dem som er 
tatt høyde for i departementets lovfor-
slag slik det nå foreligger. Men i dette 
arbeidet må vi også være redelige nok 
til både å innse og å kommunisere at vi 
faktisk har fått gjennomslag for mange 
av våre innspill.

Viktige prinsipper
Loven – slik forslaget foreligger - slår 

fast at det skal være folkebibliotek i alle 
landets kommuner, den slår fast at det 
skal være fagutdannet biblioteksjef i alle 
landets kommuner og fylkeskommuner 
og den utvider formålsparagrafen til å 
omfatte aktiv formidling og gir folkebi-
bliotekene et utvidet samfunnsoppdrag. 
Dette er alt sammen forslag som vi tyde-
lig har kommunisert siden de aller første 
innspillsrundene i forkant av forslaget 
som ble sendt på høring i 2012. Dette 
er viktige prinsipper for å sikre gode 
vilkår for folkebibliotekene i Norge, og 
jeg er glad for å kunne si at lovforslaget 
på disse viktige punktene viser at vi har 
blitt hørt.  
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– Et spennende samfunnsoppdrag
– Regjeringens forslag til ny biblioteklov har en framtidsrettet formålsparagraf, og den slår 
fast viktige og nødvendige premisser for driften. I kombinasjon med andre virkemidler – 
ikke minst økonomiske – kan denne loven bidra til positiv utvikling av folkebibliotekene, sier 
Bibliotekarforbundets leder Monica Deildok. 

Fredag 26. april la regjeringen omsider 
fram sin proposisjon for ny lov om folke-
bibliotek. Mye av innholdet er i tråd med 
forslaget som Kulturdepartementet sendte 
ut på høring for over ett år siden, og som 
de fikk gode tilbakemeldinger på. Spesielt 
formålsparagrafen har mange sett fram til 
å få på plass. 

– Nå blir det lovfestet at folkebibliote-
kene skal være en møteplass og arena 
for offentlig samtale og debatt. Dette 
i tillegg til kjente virksomhetsområder 
som å fremme opplysning, utdanning og 
annen kulturell virksomhet, med alle slags 
medier, gratis til alle som bor i landet. 
Samlet er dette et samfunnsoppdrag 
som vil kreve mye av folkebibliotekene i 
årene som kommer. Dette blir spennende. 
Gevinsten er at man ikke trenger å bo 
ved Slottsparken for å ha et Litteraturhus 
i nærheten. Nå får folkebibliotekene også 
lov til å ”ta debatten” og profilere forfat-
tere og samfunnsspørsmål, påpeker en 
fornøyd forbundsleder. 

Deildok er også positiv til at regjeringen 
foreslår videreført kompetansekravet til 
biblioteksjefene. Men her vil hun helle litt 
malurt i begeret:

- I høringsforslaget hadde Kulturde-
partementet lagt opp til å erstatte en 
byråkratisk og lite utviklende dispensa-
sjonsordning med insentiver til samarbeid. 
Nå har de falt tilbake på en justert dispen-
sasjonsordning, og det er vi skuffet over. 
Vi vil drøfte med komiteen på Stortinget 
i hvilken grad denne ordningen, sammen 
med andre bestemmelser og virkemidler, 
kan bidra til bibliotekutvikling, og samtidig 
be dem vurdere paragrafen som Kulturde-
partementet opprinnelig foreslo. 

Bibliotekarforbundets leder er likevel 
mest opptatt av alt det positive i biblio-
tekloven. 

- Her er det fortsatt pålegg om fol-
kebibliotek i alle norske kommuner, det 

Erling Bergan
Redaktør

skal fortsatt være et offentlig rom der 
du kan gå inn og bruke tjenestene uten 
lommebok, det skal fortsatt drives av 
kompetent personale etter kvalitetsprin-
sipper, det skal være fylkeskommunalt 
ansvar å drive regional bibliotekutvikling, 

og alle aktørene skal fortsatt være del 
av et nasjonalt biblioteksystem. Og så 
får vi altså en formålsparagraf som vi 
både kan slå i bordet med og strekke 
oss etter. I mange, mange år framover, 
sier Monica Deildok. 

Kulturminister Hadia Tajik har lagt fram revidert  lov om folkebibliotek. Selv om den har noen svakheter, 
er Bibliotekarforbundets leder mest opptatt av alt det positive i bibliotekloven. (Foto: Tove Tennbakk)

To sentrale paragrafer etter endringene
§ 1 Målsetting

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og 
annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og 
andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig 
samtale og debatt.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, 
allsidighet og aktualitet.

Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.
Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

§ 5 Kompetanse
Alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef.
Departementet kan dispensere fra bestemmelsen i særskilte tilfeller og gir 

nærmere forskrifter om kvalifikasjonskrav.

BIBLIOTEKLOVA
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Innenfor en ramme på 3,5 % 
har vi fått et generelt tillegg på A-
lønnstabellen som gir flesteparten 
av våre medlemmer i statlig sektor 
et tillegg på mellom 4 400 kr og 5 
000 kr i året. Med utgangspunkt i 
hva vi hadde grunn til å forvente i 
år er dette en rimelig lønnsutvikling, 
sier BF-lederen. 

Resultatet av årets oppgjør i staten 
ble altså en ramme på 3,5 prosent.

- Dette sikrer en merlønnsutvikling 
for alle, sier leder i YS Stat, Pål N. 
Arnesen, som mener dette er et 
ansvarlig økonomisk oppgjør i tråd 
med resultatet i frontfaget.

BF-leder Monica Deildok legger 
til at det ikke er satt av penger til 
sentrale justeringsforhandlinger i 
staten i år.

- Det har heller ikke blitt noen 
sentralt avsatt pott til lokale for-
handlinger, etter hovedtariffavta-
lens paragraf 2.3.3. Men det er 
åpnet for at virksomhetene selv kan 
sette av penger til lokale forhand-
linger og gjennomføre disse med 
virkning fra 1. august 2013, sier 
forbundslederen. 

Grei forhandlingsløsning i staten
Partene i Staten kom i mål med et brukbart resultat om kvelden 30. april. 
- Det er godt at vi kom i havn med en forhandlingsløsning i år, 
sier Bibliotekarforbundets leder Monica Deildok.

TARIFF 2013

Tariffoppgjøret 2013

Leder i YS Stat, Pål N. Arnesen (til høyre), under starten av forhandlingene i staten. 
(Foto: Trygve Bergsland)
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- Det har vært viktig for oss å sikre 
at de kommunale lønningene ikke blir 
hengende etter lønnsutviklingen i andre 
tariffområder, sier Erik Kollerud, leder for 
YS Kommune.

- Behovet for arbeidskraft i kommunal 
sektor øker. Lønn er viktig, både for å få 
rekruttert mange nok til å fylle stillingene 
i kommunal sektor og for å trekke til seg 
ansatte med den rette kompetansen, 
påpeker lederen i YS Kommune.

Enighet i kommunesektoren
YS Kommune og KS ble enige om en forhandlingsløsning senere på kvelden, etter at sta-
ten var i mål. Resultatet ble et generelt tillegg på 0,75 prosent, minimum 3100 kroner. - Vi 
har fått et resultat som gir en økonomisk ramme på nivå med privat sektor, sier Bibliotekar-
forbundets nestleder Margunn Haugland. Hun har vært BFs representant i YS-Kommunes 
forhandlingsdelegasjon. 

Det er vedtatt endringer i uførere-
glene i folketrygden. Det gjør det nød-
vendig å forhandle om tilpasninger av 
uføreregelverket i KS’ tariffavtale. Blir 
ikke partene enige om disse endringene, 
vil hovedtariffavtalens regler ikke kunne 
endres før under hovedtariffoppgjøret 
i 2014.

- Vi er glad for at vi har kommet til 
enighet med KS om å sikre streikeretten 
ved eventuell endring av uførereglene i 

hovedtariffavtalen, sier Kollerud.
BFs Margunn Haugland karakteriserer 

oppgjøret som brukbart.
- Dette er et moderat oppgjør. Det har 

ikke vært rom for lokale forhandlinger. 
Men det viktige har vært å ikke sakke 
akterut i forhold til industrien. Og det 
har vi ikke gjort, slår Haugland fast. 

Bibliotekarforbundets forhandlere 
un der oppgjøret for de ansatte i Oslo 
kommune var Anne Karine Sandberg og 
Kari Lifjell. De gir uttrykk for tilfredshet 
med at oppgjøret for BFs medlemmer 
kom i havn uten megling. 

- Profilen er helt i tråd med vårt krav, 
og ivaretar både lavtlønte, utdannings-
gruppene og lederne på en god måte, 

Oslo kommune også i mål
Tirsdag kveld 30 april, like før midnatt og forhandlingsfrist, kom YS-K Oslo og 
Oslo kommune også til enighet i årets lønnsoppgjør. Resultatet medfører at 
alle Bibliotekarforbundets medlemmer får et tillegg på 2,55 %, men minimum 
9 700 kroner. Oppgjøret har en ramme på omlag 3,5 %. 

sier Martin Moen, forhandlingsleder i 
YS K Oslo.

Endringer på lønnstabellen
Oppgjøret medfører at lønnstrinnene 

1-26 får et tillegg på 9 700 kr, mens 
lønnstrinnene 27-80 får et tillegg på 
2,55 % rundet av oppover til nærmeste 
100 kroner. Det betyr at alle Bibliote-

karforbundets medlemmer er sikret en 
lønnsøkning på minst 9 700 kr, og at 
de som har lønnstrinn 27 og oppover 
får økning på 2,55 %. Virkningsdato 
er 1. mai 2013. Rammen på oppgjøret 
er i tråd med det som er oppnådd i 
privat sektor, og for offentlig sektor 
forøvrig. 

På Bibliotekarforbundets nettsider 
- www.bibforb.no - finner du flere de-
taljer om resultatet av årets tariffopp-
gjør.  Der kan du se minstelønnstabell 
i kommunesektoren og lønnstabeller i 
staten og Oslo kommune.

Mer informasjon om tariffoppgjøret?
For å forstå mer ev hvordan en 

ramme på 3,5 % i alle de tre store 
oppgjørene i offentlig sektor gir så 
ulike lønnsøkninger, kan du lese 
Monica Deildoks artikkel i dette num-
meret av Bibliotekaren.

Og får å se nærmere på hva tariff-
oppgjøret gir deg i lønnsøkning, kan 
du se på eksemplene på sidene som 
følger. 

TARIFF 2013
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Oppgjørene i de tre offentlige tariff-
områdene stat, KS og Oslo kommune 
kom alle i havn gjennom forhandlingene 
kvelden/natta før 1. mai. Dette inne-
bærer at det verken blir mekling eller 
fare for streik i disse sektorene i vår. I 
tråd med frontfagsmodellen var mye av 
føringene for den økonomiske ramma 
på oppgjørene lagt etter at YS og NHO 
kom i havn med oppgjøret i privat sektor 
den 8. april. I alle de tre store avtale-
områdene for BF endte vi opp med en 
økonomisk ramme på 3,5 %. 

Allikevel vil den som satt seg grundig 
inn i tariffnytt-stoffet på våre nettsider 
og i «Bibliotekaren» legge merke til at 
resultatet i form av tillegg på årslønna 
varierer svært mye. Fra Oslo kommune 
i den ene ytterkant med et tillegg på 
minimum 9 700 for bibliotekarer, til 
kommunesektorens bibliotekarer der 
en del får 3 300 kroner.  

Dette altså i et år da den økonomiske 
ramma i disse tariffområdene er den 
samme, og der de sentrale tilleggene 
blir gitt som generelle tillegg. Det er 
naturlig å spørre seg hvordan 3,5 % i 
Oslo kan bli så mye mer enn 3,5 % i 
kommunesektoren for øvrig.

Hvorfor slår 3,5 % så forskjellig ut?
Årets tariffoppgjør hadde en ramme på 3,5 %. Men dette ga svært ulike lønnstillegg 
i de tre offentlige sektorene Staten, KS og Oslo kommune. BF-leder Monica Deildok 
forklarer her hvorfor.

TARIFF 2013

Tariffoppgjøret 2013

Monica Deildok
Forbundsleder

Svaret henger sammen med at den 
økonomiske ramma ikke er et utrykk for 
hva den enkelte får som tillegg på sin 
årslønn, men et utrykk for hva lønns-
oppgjøret koster totalt sett. Og i det 
regnestykket inngår også overhenget 
fra i fjor, og glidningen fra i fjor.

Overhenget er en betegnelse på det 
tillegget man får på årslønnen i et år 
som et resultat av lønnstillegget gitt 
året før.

Fordi lønnstilleggene som regel ikke 
gis med virkning fra 1. januar, er det slik 
at man vil få høyere årsinntekt i 2013 
som et resultat av tillegget man fikk 1. 
mai i 2012. I 2012 fikk nemlig lønnstil-
legget bare virket i 8 måneder, mens i 
2013 vil dette lønnstillegget virke i 12 
måneder. Hvis du har fått et tillegg på 

2 000 kroner mer i måneden i 2012 
med virkning 1. mai, resulterer dette i 
16.000 kroner mer i lønn i 2012. Men i 
2013 resulterer de 2 000 kronene mer 
i måneden fra 2012 i 24 000 kroner 
mer i lønn. Overhenget, altså økningen i 
årslønn i 2013 som resultat av lønnstil-
legget gitt i 2012, er på 8 000 kroner. 

Glidning er et begrep som omhandler 
det lønnstillegget som gis utenom ordi-
nære sentrale eller lokale forhandlinger. 
Det vil ofte være snakk om lønnstillegg 
oppnådd gjennom særskilte forhand-
linger. 

Overheng og glidning er økono-
miske elementer som beregnes pr 
tariffområde og som blir en del av den 
økonomiske ramma for et oppgjør. Det 
er Teknisk Beregningsutvalg som be-
regner disse tallene, og som i forkant 
av lønnsoppgjørene publiserer dette i 
en rapport som danner grunnlaget for 
lønnsoppgjøret.

Når en ramme på 3,5 % kan føre til 
et større lønnstillegg for arbeidstakere 
i Oslo kommune enn i kommunesekto-
ren og i statlig sektor skyldes dette at 
overheng og glidning i Oslo kommune 
er mindre enn i staten som igjen har 
mindre overhengsprosent enn KS. Der-
med blir det innenfor rammen av 3,5 % 
mer penger til fordeling i Oslo kommune 
enn i de andre avtaleområdene. 



Med eBokBib kan du finne, låne og lese e-bøker fra biblioteket. 
eBokBib  er gratis og kan lastes ned fra Apples App Store.

eBokBib med låneren i fokus
Det er enkelt å bruke eBokBib. Du logger inn 
med ditt nasjonale lånekort og tilhørende 
PIN-kode. Hvis du ikke har nasjonalt lånekort, 
kan du logge på med lokalt lånernummer og 
tilhørende PIN-kode hvis biblioteket ditt har 
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eBokBib gir deg automatisk tilgang til å låne 
eller reservere tilgjengelige titler. Dersom 
bibliotekene du er tilknyttet ikke tilbyr utlån 
igjennom eBokBib, vil du uansett kunne laste 
ned og lese alle de fritt tilgjengelige titlene 
som er lagt inn i eBokBib.

Deichmanske først ut
Deichmanske bibliotek har bidratt med 
gode innspill i utformingen av eBokBib. 
Deichmanske bibliotek er det første 
biblioteket som gir sine lånere anledning 
til å låne e-bøker i eBokBib.

Slik laster du ned eBokBib
Gå til Apples App Store og søk etter 
eBokBib, eller scan QR-koden under.

eBokBib er utviklet av 
Bibliotek-Systemer as

Nyhet! 
Nå kan du låne e-bøker 
fra biblioteket  med eBokBib

eBokBib
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Hva blir den nye lønna til Terje?
Årets tariffoppgjør i KS-sektoren ga 

0,75 % tillegg til alle, minimum 3100 
kroner. Med Terjes årslønn vil 0,75 
% gi et tillegg på 2632 kroner, altså 
under det som er satt som minimum. 
Dermed får han et tillegg på 3100 kro-
ner. Ny årslønn blir 354.000 kroner. 
På BFs nettsider ser han tabellen over 
nye minstelønnssatser i KS-området, 

og finner nettopp denne summen for 
høgskoleutdannede med 0 års ansi-
ennitet. Det er i årets oppgjør ikke 
avsatt midler til lokale forhandlinger 
for stillinger i kapittel 4, der Terjes 
stilling hører hjemme. 

Terje får 3100 kroner mer
Terje er en ung bibliotekar som 

jobber i et folkebibliotek utenfor Oslo. 
Han er nyutdannet, uten ansiennitet 
og ser på lønnsslippen sin at han har 
stillingskode 7026 Bibliotekar. Før 
årets tariffoppgjør var minstelønn for 
denne stillingen, med mindre enn 4 
års ansiennitet, på 350.900 kroner. 
Og det er nettopp dette som har vært 
årslønna til Terje. 

  Sektor:  Kommune 
  Stilling:  7026 Bibliotekar (kap. 4)
  Ans.:  0 år

årslønn før årets oppgjør. 
Hva blir den nye lønna til Trine?
Årets tariffoppgjør i KS-sektoren 

ga 0,75 % tillegg til alle, minimum 
3100 kroner. Med Trines årslønn vil 
0,75 % gi et tillegg på 3300 kroner, 
altså mer enn de 3100 kronene som 
er satt som minimum. Dermed får hun 

et tillegg på 3300 kroner. Ny årslønn 
blir 443.300 kroner. Det er i årets 
oppgjør ikke avsatt midler til lokale 
forhandlinger for stillinger i kapittel 
4, der Trines stilling hører hjemme. 

Trine får 3300 kroner mer
Trine er en erfaren bibliotekar som 

har jobbet ”på gulvet” hele sin kar-
riere. Hun har 18 års ansiennitet og 
stillingskode 7026 Bibliotekar. Før 
årets tariffoppgjør var minstelønn for 
denne stillingen, med mer enn 10 års 
ansiennitet, 402.000 kroner. Trine 
hadde imidlertid 440.000 kroner i 

  Sektor:  Kommune 
  Stilling:  7026 Bibliotekar (kap. 4)
  Ans.:  18 år

mune eller bedrift.” 
Hva blir den nye lønna til Trude?
Kapittel 5-stillinger blir ikke lønns-

regulert i sentrale forhandlinger, kun 
lokalt. I mange kommuner brukes 
forhandlingsresultatet for kapittel 
4-stillingene som ett av flere moment 
når det forhandles lokalt om slike stil-
linger. I noen kommuner forhandler de 

om kapittel 5-stillinger allerede før de 
sentrale forhandlingene er over. Men 
uansett bestemmes Trudes lønn gjen-
nom lokale forhandlinger, etter at hun 
har levert sitt krav gjennom BFs lokale 
tillitsvalgte. 

Trude må fremme eget krav
Trude har jobbet som bibliotekar i et 

større bybibliotek i mange år, og har 
stillingskode 8112 Spesialbibliotekar. 
Denne stillingskoden hører til i kapittel 
5 i den kommunale hovedtariffavta-
len, der det heter om slike stillinger: 
”Lønnsfastsettelsen for stillinger i 
kapittel 5 foregår i sin helhet lokalt 
i den enkelte kommune, fylkeskom-

  Sektor:  Kommune 
  Stilling:  8112 Spesialbibliotekar (kap. 5)

Hva betyr lønnsoppgjøret for deg? 
Her kan du finne noen som ligner på deg,  
og se hva årets tariffoppgjør gir deg i lønnstillegg.  
Har du spørmål, kontakter du din lokale  
tillitsvalgte, sjekker BFs nettsider eller spør  
BFs sekretariat. 

TARIFF 2013
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Hva blir den nye lønna til Tone?
Kapittel 3-stillinger blir ikke lønns-

regulert i sentrale forhandlinger, kun 
lokalt. I mange kommuner brukes 
forhandlingsresultatet for kapittel 4-stil-
lingene som ett av flere moment når det 
forhandles lokalt om slike stillinger. I 

noen kommuner forhandler de om kapit-
tel 3-stillinger allerede før de sentrale 
forhandlingene er over. Men uansett 
bestemmes Tones lønn gjennom lokale 
forhandlinger, etter at hun har levert sitt 
krav gjennom BFs lokale tillitsvalgte. 

Tone må fremme eget krav
Tone er biblioteksjef i en mellomstor 

kommune, og har stillingskode 9451 
Biblioteksjef. Denne stillingskoden hører 
til i kapittel 3 i den kommunale hoved-
tariffavtalen, der det heter om slike 
stillinger: ”Vurdering av lederlønninger 
foretas en gang i året.” 

  Sektor:  Kommune 
  Stilling:  9451 Biblioteksjef (kap. 3)
  

net med som ansiennitet, og han skal der-
med ha lønnstrinn 39. Før årets oppgjør 
ga dette en årslønn på 353.000 kroner.

Hva blir den nye lønna til Torgeir?
Det er gitt et generelt tillegg på A-

lønnstabellen i staten som gir et stigende 
kronebeløp fra lønnstrinn 19 til lønnstrinn 
51, og et prosenttillegg på 1,07 % fra 
lønnstrinn 52 og oppover (avrundet pr 
lønnstrinn). Dette må Torgeir lese ut av 

tabellen, som ligger på BFs nettsider. Den 
viser at ny årslønn i hans lønnstrinn blir 
357.400 kroner, en økning på 4400 kro-
ner. I staten blir det etter hovedoppgjøret 
noen ganger et såkalt justeringsoppgjør, 
der enkelte stillinger får et ekstra tillegg. 
Dette skjer ikke i år. Og det er heller ikke 
satt av pott til lokale forhandlinger. 

Torgeir får 4400 kroner mer 
Torgeir er nyutdannet bibliotekar an-

satt ved en statlig høgskole, har 0 års 
ansiennitet og står i stillingskode 1410 
Bibliotekar. Denne stillingskoden regu-
leres av lønnsramme 15 i det statlige 
lønnsregulativet. Her er Torgeir plassert i 
lønnsramme 15.2, som ved 0 års ansien-
nitet gir lønnstrinn 37. Men på grunn av 
godskrivingsregelen for denne stillingen, 
skal han ha alle tre utdanningsårene reg-

  Sektor:  Staten  
  Stilling:  1410 Bibliotekar
  Ans.:  0 år

Det er gitt et generelt tillegg på 
A-lønnstabellen i staten som gir et 
stigende kronebeløp fra lønnstrinn 19 
til lønnstrinn 51, og et prosenttillegg på 
1,07 % fra lønnstrinn 52 og oppover 
(avrundet pr lønnstrinn). Dette må The-
rese lese ut av tabellen, som ligger på 
BFs nettsider. Den viser at ny årslønn for 

henne blir 465.300 kroner, en økning 
på 4900 kroner. I staten blir det etter 
hovedoppgjøret noen ganger et såkalt 
justeringsoppgjør, der enkelte stillinger 
får et ekstra tillegg. Dette skjer ikke i år. 
Og det er heller ikke satt av pott til lokale 
forhandlinger. 

Therese får 4900 kroner mer 
Therese er spesialbibliotekar ved et 

universitetsbibliotek, og har stillingskode 
1515 Spesialbibliotekar. Denne stillings-
koden ligger i spennet mellom lønnstrinn 
48 og 74. Her er Therese plassert i 
lønnstrinn 56, som fram til årets oppgjør 
ga en årslønn på 460.400 kroner.

Hva blir den nye lønna til Therese?

  Sektor:  Staten 
  Stilling:  1515 Spesialbibliotekar

Det er gitt et generelt tillegg på 
A-lønnstabellen i staten som gir et sti-
gende kronebeløp fra lønnstrinn 19 til 
lønnstrinn 51, og et prosenttillegg på 
1,07 % fra lønnstrinn 52 og oppover 
(avrundet pr lønnstrinn).  Dette ser 
Tuva av tabellen som ligger på BFs 
nettsider. Den viser at ny årslønn for 
henne blir 469.000 kroner, en økning 

på 6000 kroner. I staten blir det etter 
hovedoppgjøret noen ganger et såkalt 
justeringsoppgjør, der enkelte stil-
linger får et ekstra tillegg. Dette skjer 
ikke i år. Og det er heller ikke satt av 
pott til lokale forhandlinger. 

Tuva får 6000 kroner mer 
Tuva er hovedbibliotekar ved et 

universitetsbibliotek, og har stillings-
kode 1077 Hovedbibliotekar. Denne 
stillingskoden ligger i spennet mellom 
lønnstrinn 52 og 84. Her er Tuva plas-
sert i lønnstrinn 67, som fram til årets 
oppgjør ga en årslønn på 563.000 
kroner.

Hva blir den nye lønna til Tuva?

  Sektor:  Staten 
  Stilling:  1077 Hovedbibliotekar 

 

TARIFF 2013
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tet, og lønnstabellen for Oslo kom-
mune viser at dette gir en årslønn på 
338.950 kroner før årets oppgjør. 

Hva blir den nye lønna til Tobias?
Det er gitt et generelt tillegg på 

lønnstabellen i Oslo kommune. 
Lønnstrinnene 1-26 får et tillegg på 
9.700 kroner, mens lønnstrinnene 

27-80 får et tillegg på 2,55 %. For 
Tobias blir det altså 9.700 kroner 
ekstra, som gir en ny årslønn på 
348.650 kroner. Det blir ikke lokale 
forhandlinger for ansatte i Oslo kom-
mune i høst. 

Tobias får 9 700 kroner mer
Tobias er nyutdannet bibliotekar 

ansatt ved Deichmanske bibliotek 
i Oslo, har 0 års ansiennitet og 
står i stillingskode 130 Bibliotekar. 
Denne stillingskoden reguleres av 
lønnsramme 1803 i Oslo kommunes 
lønnsregulativ. I denne lønnsrammen 
får han lønnstrinn 18 uten ansienni-

  Sektor:  Oslo kommune 
  Stilling:  130 Bibliotekar
  Ans.:  0 år

Hva blir den nye lønna til Thea?
Det er gitt et generelt tillegg på 

lønnstabellen i Oslo kommune. Lønns-
trinnene 1-26 får et tillegg på 9.700 
kroner, mens lønnstrinnene 27-80 får 
et tillegg på 2,55 %, rundet av oppo-
ver til nærmeste 100 kroner. For Thea 
blir det altså 2,55 % kroner ekstra, 

som gir et tillegg på 11.100 kroner 
og en ny årslønn på 443.600 kroner. 
Det blir ikke lokale forhandlinger for 
ansatte i Oslo kommune i høst. 

Thea får 11 100 kroner mer 
Thea er en erfaren bibliotekar ansatt 

ved Deichmanske bibliotek i Oslo, og 
har stillingskode 357 Spesialbibliote-
kar. Hun er med denne stillingskoden 
plassert i lønnstrinn 35, og lønnstabel-
len for Oslo kommune viser at dette 
ga en årslønn på 432.500 kroner før 
årets oppgjør. 

  Sektor:  Oslo kommune 
  Stilling:  357 Spesialbibliotekar

Thorvald får sitt lønnstillegg 
avklart seinere

Thorvald er ansatt som hoved- 
bibliotekar, med lønnstrinn 54 og 
årslønn på 425.800 kroner, ved et 
museum. Dette museet er del av en stiftelse, som inngår i tariffområdet 
Virke. De har ikke forhandlet ferdig lønnsvilkårene for museumssektoren 
ennå. Informasjon om ny lønn for Thorvald kommer derfor seinere. 

  Sektor:  Virke 
  Stilling:  1077 Hovedbibliotekar

Tiril får sitt lønnstillegg 
avklart seinere

Tiril er ansatt som spesialbibliote-
kar ved et sykehus, med en årslønn 
på 415.000 kroner. Sykehusene 
tilhører tariffområdet Spekter, som forhandler lønnsvilkår i flere omganger. 
Første runde, for alle i Spekter, er unnagjort. Men de spesielle forhandlingene 
for sykehusansatte gjenstår. Informasjon om ny lønn for Tiril må vi derfor 
komme tilbake til. 

  Sektor:  Spekter 
  Stilling:  5011 Spesialbibliotekar

 

TARIFF 2013
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SPØRSMÅL:
Jeg jobber som bibliotekar i 50 % stilling i et 

lite folkebibliotek.  Vi er få ansatte og det hender 
av og til at jeg blir bedt om å jobbe ekstra, dvs 
ta overtidstimer. 

Hvordan er det da med betaling for denne 
overtiden? Jeg har forstått at man må jobbe i 100 
% stilling for å få overtidsbetaling. 

SVAR:
Deltidstilsatte har krav på overtidskompensa-

sjon, dersom de pålegges å arbeide ut over 
det som er fastsatt for full stilling per dag (dog 
minimum 6 timer dersom arbeidstiden varierer 
fra dag til dag) eller per uke. (HTA 6.2)

Deltidstilsatte utbetales godtgjøring for for-
skjøvet arbeidstid, dvs 50% tillegg til ordinær 
timelønn for den tid som faller utenom vedkom-
mendes ordinære arbeidstid.(HTA 6.8)

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell

Rådgiver i BF 

Overtid og deltid

BF-sekretariatet svarer

Med
 
skal vi skape 
ny innsikt

fleksibilitet

Vi tror på FLEKSIBILITET!

FLEKSIBILITET er en av våre viktigste
ledestjerner 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!

MIKROMARC
– Bibliotekenes beste venn
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Selv om LO øker i medlemstall, har Unio, 
YS og Akademikerne til sammen vokst tre 
ganger så fort som LO de ti siste årene. 

Fremdeles er LO Norges største arbeidstakerorganisasjon 
med sine nesten 900.000 medlemmer. Men ifølge beregnin-
ger Dagsavisen har gjort er bildet i rask endring. Unio, YS og 
Akademikerne har til sammen vokst tre ganger så raskt som LO 
de siste ti årene.  De tre har i dag til sammen et medlemstall 
på 717.000, en økning på nesten 36 prosent siden 2003. 
LO har på sin side økt medlemsmassen med 12 prosent i det 
samme tidsrommet. 

Skal alle organisasjonene fortsette å vokse forutsetter det 
også at man klarer å heve organisasjonsgraden i landet. Den 
er i dag på 52 prosent, mens i Sverige og Danmark er rundt 
tre av fire arbeidstakere organisert. 

 En viktig del av forklaringen på hvor veksten i fagorganise-
ring skjer, ligger i grunnleggende samfunnsendringer. I 1977 
jobbet hver fjerde nordmann i industrien. I dag er det færre 
enn én av ti. Dette slår ulikt ut i de fire hovedorganisasjonene, 
hvor LO tradisjonelt har hatt sin styrke i industrien. 

Styrkeforholdet 
endrer seg
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SUNNIVA EVJEN

Å knekke twitter-koden
Sosiale medier er et faktum. Facebook, twitter, blogger, nettsamfunn, 
Instagram, bokelskere. De preger hverdagen til de fleste av oss. Med dem 
har vi skapt nye kommunikasjonsformer – nye muligheter og utfordringer – 
også for bibliotekene. For hvordan lykkes man egentlig på Facebook, og hva 
får man egentlig ut av å tvitre?

Jeg var nylig på bibliotekkonferansen 
i Nord, der en av foredragsholderne 
var Stein Arne Nistad, rådgivningsdi-
rektør i kommunikasjonsbyrået Itera 
Gazette. Han snakket om sosiale 
medier og relasjonsbygging. Vi lever 
i det han kaller ”relasjonssamfunnet”, 
der effekten av et globalt, relasjonsba-
sert og personsentrisk virtuelt nettverk 
er en økonomisk, kulturell og politisk 
premiss for samfunnsutviklingen, for-
klarer Nistad på bloggen sin. Sosiale 
medier er jo nettopp det – sosiale. 
De krever toveiskommunikasjon, 
men bygger til gjengjeld relasjoner. 
Brukerne er ikke lengre passive mot-
takere av informasjon, men forventer 
dialog. Nistads poeng er at man som 
virksomhet er nødt til å forholde seg 
til endrede kommunikasjonsformer. 

Markedsføring og dialog står plutselig 
veldig nærme.

Vellykket kundekommunikasjon
Til bibliotekfolket i nord understreket 

han hvor viktig det er å være tilgjengelig 
der brukerne er. Og han viste eksempler 
på vellykket kundekommunikasjon: NAV 
har med sin side om foreldrepenger 
truffet hovedsegmentet sitt på hjem-
mebane – facebook.  Oslopolitiets 
operasjonssentral bruker twitter som 
informasjonskanal – en satsing som 
både er funksjonell og tidvis veldig mor-
som: Storo: Vi fikk melding om pågående 
husbråk med kvinneskrik. Da vi kom fram 
fant vi et sykepleier-vorspiel. Vi forlater 
stedet snart. @oslopolitiops har knekt 
koden. De har 90.000 følgere og tvitrer 
flere titalls meldinger hver dag.

Jeg bet meg godt merke i Nistads 
foredrag, fordi vi på arbeidsplassen 
min, Stortingsbiblioteket, har diskutert 
akkurat dette. Våre kjernebrukere er 
stortingsrepresentanter, mediekonsu-
menter av rang, avhengige av oppdatert 
og relevant informasjon. Vi i biblioteket 
er opptatt av å være brukervennlige, 
tilgjengelige og relevante. Hvilke sosiale 
medier burde vi da beherske? Alt passer 
ikke for alle. For noen år siden skulle alle 
ha sin egen blogg, noe som resulterte i 
en serie halvdøde bibliotekblogger over 
det ganske land. Poenget med sosiale 
medier, enten man vil gå i dialog med 
brukerne, markedsføre tjenestene sine 
– eller begge deler – bør være å finne 
en form som funker på en plattform 
brukerne er på. For oss ble valget en 
liten, blå fugl.

”Poenget med sosiale medier, enten man vil gå i dialog med  
brukerne, markedsføre tjenestene sine – eller begge deler 
– bør være å finne en form som funker på en plattform 
brukerne er på. For oss ble valget en liten, blå fugl.”

SOSIALE MEDIA OG BIBLIOTEK
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SOSIALE MEDIA OG BIBLIOTEK

Enorm oppmerksomhet i media
Twitter har på verdensbasis en halv 

milliard brukere, som sender ut 400 
millioner daglige oppdateringer. I Norge 
er det om lag 300.000 brukerkontoer, 
i følge tall fra tvitre.no. Dette er ikke i 
nærheten av medlemsmassen til Face-
book. Men Twitter har fått enormt mye 
oppmerksomhet i norsk media – kanskje 
fordi mange av tvitrerne allerede er 
synlige profiler: kjendiser, journalister 
– politikere.  

For et halvt års tid siden bestemte 
vi oss for å stikke tåa ned i dette 
havet av tilgjengelighet med aliaset @
storbibl – Stortingsbiblioteket kvitrer. 
Målet var todelt. For det første ønsket 
vi at kjernebrukerne våre skulle kunne 
nå oss på en arena de allerede bruker. 
Twitter kan være en veldig effektiv in-
formasjonskanal, og vi mente det ville 
være et supplement til e-post, telefon 
og skranke. For det andre ville vi mar-
kedsføre oss, synliggjøre oss i en kanal 
mange nok ikke umiddelbart forbinder 
med bibliotektjenester. Strategien vår var 
relevans. Vi skulle nå vårt nedslagsfelt: 
Stortingsrepresentanter og politiske 
rådgivere. Vi skulle bidra med kunnskap 

og informasjon, tipse om aktuelle res-
surser og kanskje til og med være litt 
morsomme en gang i mellom.

Ikke lykkes med 
toveiskommunikasjonen

Da en kollega fanget opp et spørs-
mål fra en av representantene nå i 
vinter, og kjapt kunne gi et svar, tenkte 
vi at vi hadde funnet den riktige kana-
len. Nå, snart et halvt år etter, er det 
på tide å gjøre opp status: 91 tweets, 
81 følgere – men forsvinnende lite 
dialog. Koden er intakt. Vi mener vi 
er relevante, men toveiskommunika-
sjon – den som gjør mediene sosiale 
– har vi så langt ikke lykkes med. Så 
er spørsmålet: Hvorfor skal vi fortsatt 
satse på sosiale medier? Har vi noe 
på twitter å gjøre?

Vi vet at andre bibliotek har vært på 
banen en stund. Realfagsbiblioteket, 
for eksempel, er aktive på sosiale 
medier, og ser ut til å bruke disse i 
sin strategi, i brukerkommunikasjon 
og i tjenesteutvikling. Men sosiale 
medier, relasjonsbygging og strategi 
diskuteres ikke veldig mye. Er det 
fordi vi fortsatt prøver oss fram alle 

sammen? Eller har det å gjøre med 
ulike profiler, ulike målgrupper og ulike 
satsingsområder?

Brukerne våre er der
Vi har bestemt oss for fortsatt å satse 

på twitter. Som informasjonskanal er den 
enestående, og vi vet at brukerne våre 
er der. Men twitter er en sosial kanal, 
og hvis den skal funke til formålet vårt 
må vi også være synlige, gå i dialog og 
kommunisere med dem vi vil nå. I prak-
sis betyr det flere hashtags, hyppigere 
direktemeldinger og et våknere øye på 
debatten.

Det kjennes som om jeg har mange 
spørsmål og nesten ingen svar. Men jeg 
er ganske sikker på en ting: Det nytter 
ikke å stå bak skranken og vente – ver-
ken fysisk eller virtuelt. 
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Kopiering i biblioteket

KOPIERING AV BØKER

•	 Opphavsmann har enerett på eksemplarfremstilling
•	 Unntatt er retten til å kopiere til privat bruk
•	 Denne retten gjelder både fysiske og digitale kopier

Bibliotek 
& juss

SPØRSMÅL:
Kan brukeren ta kopi av materialet i 

bibliotekets samling? 

SVAR:
Opphavsmannens enerett omfatter rett 

til eksemplarfremstilling. Det betyr at opp-
havsmannen har enerett til å kopiere sitt 
eget verk, og er med andre ord beskyttet 
mot at andre kopierer verket. Fra dette 
utgangspunktet er det et viktig unntak – 
retten til å kopiere til privat bruk som er 
nedfelt i åndsverkloven § 12.

Retten til å kopiere til privat bruk gjelder 
både fremstilling av fysiske og digitale 
kopier, for eksempel kopiering utført ved 
fotokopiering, med digitalt kamera eller 
nedlasting fra internett. Det er et vilkår at 
åndsverket som skal kopieres er offentlig-
gjort.

”Privat bruk” er for det første egen 
personlig bruk. En bruker på biblioteket 
kan altså kopiere en illustrasjon i en av 
bibliotekets bøker for å henge den på veg-

gen hjemme. Men området for privat bruk 
er videre enn dette, og omfatter bruk som 
skjer innenfor brukerens privatsfære. Det 
betyr i praksis at brukeren kan viderefor-
midle kopien til familie, venner og personer 
han har et vennskapslignende forhold til. 

Det er et vilkår at kopiering til privat bruk 
ikke skjer i «ervervsøyemed». Det betyr at 
kopiering til privat bruk ikke kan inngå i 
virksomhet som er inntektsgivende eller 
drives etter selvkostprinsippet. Et biblio-
tek kan ikke fremstille kopier til bruk i sin 
virksomhet på grunnlag av åndsverkloven 
§ 12. For kopiering som skjer som ledd 
i utførelse av arbeidsoppgaver er det 
praktisk at arbeidsgiver inngår kopiavtale 
med Kopinor.

Antallet kopier en bruker kan ta til privat 
bruk er begrenset til «enkelte eksemplar». 
Generelt gjelder at det kun kan fremstilles 
ett eller få eksemplar.

Det er en forutsetning at grunnlaget for 
kopien er en lovlig gjengivelse av åndsver-
ket. Det er særlig viktig når man kopierer 
åndsverk som er publisert på internett; 
man må da forsikre seg om at åndsverket 
man kopierer fra ikke er ulovlig lastet opp.

Når vilkårene som er nevnt ovenfor er 
oppfylt, kan brukere kopiere fra bibliote-

kets samling til privat bruk uten å be om 
opphavsmannens tillatelse. Forutsatt at 
initiativet kommer fra brukeren, kan biblio-
teket utføre kopieringen for brukeren ved 
såkalt «fremmed hjelp». Det er «fremmed 
hjelp» når en ansatt i biblioteket fremstiller 
kopi for brukeren og når kopieringsutstyr 
stilles til disposisjon i bibliotekets lokaler. 
Digital kopi som er utført ved fremmed 
hjelp kan ikke sendes til brukeren med 
e-post, men lagres på en cd eller lignende 
som overleveres til brukeren. Det skyldes 
at overføring i nettverk innebærer fremfø-
ring av åndsverk utenfor den private krets, 
som ikke er dekket av åndsverkloven § 12. 
Det er ikke adgang til å benytte fremmed 
hjelp til å kopiere film og musikk, herunder 
noteark. 

Forskrift til åndsverkloven har en regel 
som tillater biblioteket å utlevere én kopi 
av enkelte artikler i samleverk, avis eller 
tidsskrift, eller korte avsnitt i andre verk til 
enkeltpersoner når formålet med bruken er 
forskning eller private studieformål. Kopien 
må være fremstilt ved fotokopiering eller 
lignende. Til forskjell fra regelen om pri-
vatbrukskopiering kan biblioteket utlevere 
slik kopi til brukeren på eget initiativ, uten 
at brukeren har bestilt den. 

Kristine Farstadvoll
Jurist og seniorrådgiver
Nasjonalbiblioteket
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Selvfølgelig er vi det! I hvert fall når 
det kommer til den typen sensur som 
har med å brenne bøker og kun ha bøker 
man finner på «godkjent»-listen i hyllene. 
Men hvor ofte har du ikke sett på en 
låner og tenkt: «Den boka der er ikke helt 
for deg, jeg tror jeg heller skal vise deg 
denne boken istedenfor»? Spesielt når 
det er snakk om en yngre låner? Alle har 
sikkert ikke tenkt slik, men jeg vet det er 
flere som gjør det. Man har sikkert gode 
grunner, tror man i hvert fall. Slike som 
«den er altfor vanskelig for deg», «den 
er altfor skummel for deg» eller «den er 
altfor voksen for deg». 

Fantasy og sci-fi på alvor
Jeg var så heldig at jeg fikk være med 

på Ung 3.0 i år, og som alltid var det 
mye spennende der. Noe av det jeg var 
mest fornøyd med å få med meg var en 
fra Vendetta Forlag. Han snakket om 
hvordan det var å være nesten det eneste 
forlaget som tok fantasy og sci-fi på 
alvor i det norske markedet. Blant annet 
er det de som gir ut «Game of Thrones» 
her til lands. I en bisetning sa han noe 

Nei, den er ikke for deg

som fikk meg til å stivne. «Kanskje bør for 
eksempel Game of Thrones komme med 
aldersgrense 15, siden det er så voksent 
innhold, med vold og sex.» Greit, det var 
ikke akkurat slik han ordla seg, det har 
jeg dessverre glemt, men det er nært 
nok. Og hva er vel egentlig galt med en 
slik aldersgrense? Vi har jo aldersgrenser 
på film og spill.

Men vi har ikke aldersgrenser på bøker, 
og det er noe jeg er veldig glad for. Men 
likevel har veldig mange en slik grense i 
hodet når de hjelper en låner med å finne 
bøker. Man har en frykt for at låneren skal 
bli støtt, skremt eller lei av boken. Eller 
enda verre, at man skal få en mor/far 
på nakken fordi gullungen har lånt med 
seg en bok de ikke liker! Er ikke dette en 
form for sensur også? Ikke er den pålagt 
oss slik som aldersgrensene på film/spill 
er heller. Likevel står vi og mener at vi 
faktisk kjenner låneren godt nok til å si 
at akkurat den boken er for skummel/
voldsom/vanskelig/voksen?

Trenger ikke gjemme unna
Min erfaring er at leseren selv ganske 

raskt finner ut om boken er for dem eller 
ikke. Er boken for voksen, så vil innholdet 
gå over hodet på leseren. Er den for 
skummel så vil de fleste legge boken 
vekk. Og så videre. Uten at vi trenger å 
gjemme unna noe for dem. Jeg mener 
selvfølgelig ikke at du peker 8 åringen 
bort til «American Psycho» av Bret Easton 
Ellis! Men man bør heller ikke lure en 12 
åring vekk fra «Game of Thrones». 

For noen år siden var jeg så heldig at 
jeg fikk se/høre Bjørn Arlid Ersland live 
på en konferanse, hvor han fortalte om 
mange av reaksjonene noen av bøkene 
hans har fått. Han nevnte da at han 
hadde fått høre at  «Første barnet på 
månen» og «Glassklokken» var for skumle, 
ekle eller hadde for voksent tema for 
barn, men det var fra voksne han hadde 
fått høre det. Ikke barna som hadde lest 
dem. Hans svar på dette har brent seg litt 
fast i barnebibliotekarhjernen min: «Det 
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bør være litt skummelt å stikke hånden i 
en bildebokkasse, man bør ikke vite helt 
hva man kan få tak i». Og slikt mener jeg 
det bør gjelde for alle sjangere, ikke bare 
bildebøker. Hvis vi ikke får noe å bryne 
oss på, hvordan kan vi utvikle oss? Og 
alle har godt av å bli skremt litt en gang 
i blant. 

Nei, ikke gjem unna alt som kan provo-
sere, skremme eller forvirre leseren, ikke 
pakk dem inn i bomull. 10 åringer vil lese 
«Marlene Evensen»-bøker, 12 åringer vil 
lese «Game of Thrones», og jeg vil lese 
«Necronomicon» av H.P. Lovecraft selv 
om det kanskje vil skremme vettet av 
meg. 

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

Sensur er et stygt ord, et ord vi kanskje forbinder med Nord-Korea, Syria eller 
Hviterussland. Absolutt noe vi ikke trenger å bekymre oss over her i Norge, og 
ihvertfall ikke i bibliotekene våre! Vi er jo blant de største motstanderne av slikt! 
Er vi ikke?

BØKER OG ALDER
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Perspektiver fra Sør-Afrika

Bibliotek, kulturarv og 
samfunn i endring

Bidrar bibliotek og andre kultur- og kunnskapsinstitusjoner 
til demokratisering av kunnskap på ulike måter i ulike land? 
Sør-Afrika har opplevd unike sosiale endringer og politiske 
overganger de siste to tiår. Opphevelsen av apartheid satte 
fokus på demokratisering og tilgang til informasjon for alle. 
Hvilke samfunnsroller har bibliotek og kulturinstitusjoner i 
Sør-Afrika i dag? 

BIBLIOTEK I SØR-AFRIKA

Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Michelle Tisdel
Forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket 
og koordinator for Beacon for Freedom of Expression 

Tekst:

– Samtale med Ellen R. Tise, Senior Director ved Bibliotek og informasjons-
tjenestene, University of Stellenbosch, tidligere IFLA president (2009-2011)  
og styremedlem i Beacon for Freedom of Expression.

Ellen R. Tise, Senior Director for 
Bibliotek og informasjonstjenester, Stel-
lenbosch University (Sør-Afrika) vil dele 
sine perspektiver på kulturarv og biblio-
tekets sosiale roller i dagens Sør-Afrika 
under et foredrag på Nasjonalbibliote-
ket i Oslo 11. juni i år. Tise er tidligere 
IFLA-president (2009-2011) og fikk en 
utmerkelse av IFLA i 2012 for sin ledelse 

på nasjonalt, regionalt og internasjonalt 
nivå i IFLA. I juni besøker Tise Norge i 
forbindelsen med det årlige styremøtet 
for den internasjonale sensurdatabasen 
Beacon for Freedom of Expression som 
Nasjonalbiblioteket forvalter på vegne 
av Biblioteket i Alexandria. Tise er det 
nyeste medlem i det internasjonale sty-
ret som består av Helge M. Sønneland 

(Norge), Dr. Ismail Serageldin (Egypt), 
Nils Butenschøn (Norge) og Vigdis Moe 
Skarstein. Her forteller Tise om inspira-
sjonen til sitt foredrag. 

– Hvilke temaer vil du ta opp i ditt 
foredrag?

Tittelen på foredraget er «Bibliote-
ker og andre kunnskapsinstitusjoners 
innflytelse på styrking av Sør-Afrikas 
demokrati» (The influence of libraries 
and other knowledge institutions in 
reinforcing South Africa’s democracy). 
Jeg vil ta opp temaer som: Sør-Afrikas vei 
mot demokrati, Kunnskapsinstitusjoners 
roller i å forsterke demokratiet, Betyd-
ningen av kulturarven og muntlig kultur 
i overføring av ”kunnskap”, og Livslang 
læring til støtte for demokrati

– Hvordan er biblioteker og kul-
turarv knyttet til hverandre i Sør-
Afrika?

Som i mange andre land, er bibliote-
kene uløselige knyttet til og en del av 
Sør-Afrikas rike kulturarv, særlig når det 
gjelder innsamling, formidling og beva-
ring av landets kulturelle og litterære arv. 
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Biblioteker og kulturarv er også relatert 
i form av utdanning, lesing og promote-
ring av livslang kompetanse og læring.

- Hva ønsker du at et norsk pu-
blikum skal vite om biblioteker og 
kulturarv institusjoners roller i Sør-
Afrika?

At sørafrikanske biblioteker og kultur- 
og kunnskapsinstitusjoner har en blandet 
og rik historie. De har spilt en betydelig 
rolle i Sør-Afrikas overgang til demokrati, 
men landet står fortsatt overfor mange 
utfordringer, og det trenges fortsatt å 
gjøres mye for å sikre at bibliotekene 
og andre kunnskapsinstitusjoner er plas-
sert midt i utviklingsagendaen gjennom 
utdanning og tilgang til kunnskap.

 -  Har du besøkt Norge før og er 
det noe du ønsker å lære om norsk 
biblioteksektor?

Ja, jeg har besøkt Norge før. Jeg deltok 
på IFLA World Library and Information 
Congress i 2005 og var der ved åp-
ningen av det nye Nasjonalbiblioteket. 
Jeg ønsker å lære mer om Norges 
digitalisering-strategier og – program-
mer, særlig bevaring, og hvordan den 
norske biblioteksektoren samarbeider 
med andre kulturarv- og kunnskap-
sinstitusjoner på nasjonalt, regionalt 
og internasjonalt basis i det skiftende 
digitale miljøet.

 -  Hva kan Norge og verden lære 
fra bibliotek- og kulturarvsektoren 
i Sør-Afrika?

Norge kan lære om å utvikle og tilby 
tjenester til et unikt kulturelt mangfoldig 
samfunn – som Desmond Tutu omtalte 
som ”regnbuenasjonen”, og om den 
rollen sektorene har spilt og kan spille 
i nasjonsbygging og sosial og politisk 
endring.

Den nettbaserte internasjonale sensurdatabasen 
Beacon for Freedom of Expression har adressen 
www.beaconforfreedom.org. Her kan det søkes blant 

Den tidligere IFLA-presidenten Ellen R. Tise kommer til Norge i juni for å delta på styremøte for 
den internasjonale sensurdatabasen Beacon for Freedom of Expression. Samtidig skal hun foredra 
om kulturarv og bibliotekets sosiale roller i dagens Sør-Afrika. (Foto: Pirjo Sallmen)

BIBLIOTEK I SØR-AFRIKA

- Hva elsker du mest ved biblio-
tek?

Dette er vanskelig å beskrive fordi jeg 
elsker så mange ting ved bibliotekene, 
og det endres fra bibliotek til bibliotek, 
fra land til land.  Liten/stor, rural/urban 
- alle bibliotek er unike. Jeg bare elsker 
alt ved biblioteket. Det er trøstende, det 
er inkluderende, det symboliserer frihet, 

det har ingen grenser, det utdanner, jeg 
kan fortsette og fortsette … 

Velkommen til å fortsette samtalen med 
Ellen R. Tise etter foredraget tirsdag 11. 
juni 2013 kl. 09.30 i Nasjonalbiblioteket, 
Henrik Ibsens gate 110, Oslo. Påmelding til 
beacon@nb.no innen fredag 7. juni. Foreles-
ningen og samtalen vil foregå på engelsk.

cirka 50 000 referanser til sensurerte bøker, aviser 
og andre medietyper, så vel som litteratur om sensur 
og ytringsfrihet. 

Beacon dokumenterer sensur i et globalt og 
historisk perspektiv. Som en læringsressurs er da-
tabasen egnet for bibliotekarer, forskere, studenter 
og aktivister. 

Databasen var Norges gave til Biblioteket i Ale-
xandria i 2003. Gjennom databasen ønsker Nasjo-
nalbiblioteket å legge til rette for dialog om sensur, 
ytringsfrihet og menneskerettigheter. Kontakt: 
beacon@nb.no 
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Rapport fra 
BFs organisasjonsutvalg 

2012-2013
Levert 8.4.2013

ORGANISASJONSUTVALGET

•	 Organisasjonsutvalget har utredet 11 temaer
•	 Mye fokus på tillitsvalgte og fylkeslag
•	 Foreslår å tredele Oslo/Akershus BF
•	 Foreslår godtgjørelse for ”frilansforhandlere”
•	 Foreslår å åpne for nye medlemsgrupper

Innledning – sammensetning og mandat
OU ble oppnevnt av forbundsstyret i dets møte 9.12.2011, med 

bakgrunn i landsmøtevedtak fra november 2011. 
OU består av Erling Bergan (redaktør av Bibliotekaren), Eli-

sabeth Bergstrøm (biblioteksjef Longyearbyen og medlem av 
Forbundsstyre og AU), Vibeke Stockinger Lundetræ (ansatt hos 
Biblioteksentralen, Oslo), Elin Bekkebråten Sjølie (avdelingsleder, 
Sandnes folkebibliotek) og Morten Olsen Haugen (rådgiver, Nord-
Trøndelag fylkesbibliotek). Haugen har vært leder av utvalget.

Utvalget skulle avlevere rapport til forbundsstyret innen 
utgangen av 2012. En foreløpig rapport ble presentert på 
landsstyremøtet 10.12.2012, og innspill som vi fikk der gjorde 
det naturlig å gjennomgå rapporten én gang til. Det ble derfor 
nødvendig å overskride fristen noe, og denne rapporten avle-
veres i april 2013. Rapporten skal etter planen legges fram på 
BFs landsmøte i 2014. 

Utvalget ble bedt om å belyse et antall problemstillinger som 
ble nevnt i landsmøtets vedtak om opprettelsen av utvalget:

•	 Inndelingen i fylkeslag
•	Fylkeslagenes arbeidsoppgaver
•	Forholdet mellom tillitsvalgte, arbeidsplassorganisering  

og BF som organisasjon
•	Medlemskategorier i BF
•	Lederstrukturen i sekretariatet
•	Forholdet mellom forbundsstyre, sekre-

tariat og organisasjonen for øvrig
•	Erfaringer med treårig landsmøteperioder
•	Delegatfordelingen til landsmøtene
•	Landsstyrets rolle
•	Vurdere behovet for instruks for valgkomitéen
•	Vurdere godtgjørelse for medlemmer av forbundsstyret

Innholdsfortegnelse:

Innledning – sammensetning og mandat
Inndeling i fylkeslag
Eget studentlag ved HIOA
   Mentor
   Øvrige studiesteder
Fylkeslagenes arbeidsoppgaver
Forholdet mellom organisasjonsleddene i BF
   Frilans-forhandlere
Medlemskategorier i BF
Lederstrukturen i sekretariatet
Treårig landsmøteperiode
Delegatfordelingen til landsmøtet
Landsstyrets rolle
Instruks for valgkomitéen 
Godtgjøring til forbundsstyremedlemmer

OU ser at noen av de 11 spørsmålene er konkrete spørsmål 
som kan gis et konkret svar og en rask og enkel avklaring. 
Andre spørsmål er mer komplekse, representerer langsiktige 
problemstillinger og blir aldri endelig løst, men bør like fullt 
drøftes med jevne mellomrom.

OU mener at viktige utfordringer i en organisasjonsgjen-
nomgang er tydelig rolleforståelse, klar BF-identitet og 
tilstrekkelig oppgavekompetanse for å løse BFs oppgaver. 

OU fikk et mandat som vi har tolket som å handle om å 
vurdere ulike elementer i organisasjonen, og å foreslå tiltak 



21   Bibliotekaren 5/2013

for å bøte på eventuelle mangler, eller 
oppnå nye effekter. Flere av tiltakene 
vi foreslår vil ha en kostnadsside og 
en innvirkning på BFs langtidsbudsjet-
tering.  OU har ikke tatt stilling til den 
samlede kostnaden ved forslagene. OU 
har heller ikke vurdert om dette er de 
viktigste problemstillingene som BFs 
organisasjon står ovenfor; vi har fulgt 
vårt mandat og ikke vært på generell 
jakt etter flaskehalser og akilleshæler. 

OU har sett det som hensiktsmessig 
å se to av mandatpunktene i sammen-
heng. Det gjelder det tredje (Forholdet 
mellom tillitsvalgte, arbeidsplassorgani-
seringen og BF som organisasjon) og 
det sjette (Forholdet mellom forbunds-
styre, sekretariat og organisasjonen 
for øvrig). Problemstillingene i disse 
punktene går likevel over i hverandre. 
Vi har valgt å samle dem under et man-
datpunkt vi kaller ”Forholdet mellom 
organisasjonsleddene i BF”. 

Inndeling i fylkeslag
OU foreslår å dele fylkeslaget for 

Oslo/Akershus i tre lag: Oslo, Akers-
hus og Studentlag HIOA.

BFs fylkeslag for Oslo og Akershus er 
BFs største fylkeslag, og størrelsen og 
gjennomstrømningen av studentmedlem-
mer gjør at dette laget ikke fungerer på 
samme måte som andre fylkeslag.

Medlemstall pr 1.12.2012

Oslo/Akershus 690

Hordaland 116

Østfold 115

Hedmark/Oppland 110

OU vurderte ulike modeller for å dele 
dette fylkeslaget inn i mindre enheter.  
Det mest ytterliggående var å dele inn i 
fem nye enheter: Akershus vest, Akers-
hus nord/øst, Oslo kommune, Oslo for 
øvrig og Studenter. Andre forslag som 
ble vurdert var å dele inn laget etter 
tariffområder: statsmedlemmer, kommu-
nemedlemmer osv. Vi landet imidlertid 
raskt på vårt endelige forslag, å følge 
fylkesgrensene:

Medlemstall i nye lag, tall pr 1.12.2012

Oslo 284

Akershus 177

Studenter ved HIOA 229

Disse tre nye lagene vil fremdeles 
være BFs største, men de har en mer 
håndterbar størrelse som gjør det mulig 
å drive et fylkeslag og holde kontakt 
med medlemmer og tillitsvalgte. Kost-
nadene ved denne nyorganiseringen er 
forholdsvis små, og OU antar at nytten 
uansett er større, både for medlemmer, 
tillitsvalgte og sekretariat.

Eget studentlag ved HIOA
OU foreslår at studentmedlem-

mene ved HIOA organiseres som et 
eget studentlag, organisasjonsmes-
sig på linje med fylkeslag, med noen 
forbehold. Dette bør forankres i en 
ny paragraf i BFs vedtekter.

Studentene tilhører etter dagens 
vedtekter det fylkeslaget som dekker 
studiestedet. I følge medlemssystemet 
har BF 248 studentmedlemmer pr 1. 

desember 2012. De var fordelt slik på 
studiestedene: 

 
•	Oslo:   229
•	Tromsø:       10
•	Agder:              1
•	Utlandet:         3
•	Ukjent:             5
 
OU foreslår en egen studentorgani-

sering, av og for studentene, men med 
tett oppfølging fra BFs sekretariat. Selv 
om vi foreslår en gjenoppretting av den 
egne organiseringen av studenter I BF, 
innebærer forslaget også noen særegne 
tiltak. 

Studentlaget bør hjemles i en egen 
paragraf i vedtektene. Paragrafen bør 
ha bestemmelser om tid for årsmøte, 
som for studentenes vedkommende 
antagelig heller bør legges til oktober/ 

”Viktige utfordringer i en organi-
sasjonsgjennomgang er tydelig 
rolleforståelse, klar BF-identitet 
og tilstrekkelig oppgavekompe-
tanse for å løse BFs oppgaver.”

Organisasjonsutvalget har sett på BFs inndeling i fylkeslag, og foreslår at medlemmer som er biblio-
tekstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus skilles ut som eget lag. Her fra en forelesning med 
bibliotekstudenter høsten 2011. (Foto: Erling Bergan)
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november enn til mars. Den bør også 
ha bestemmelser om valg av styre og 
andre formelle forhold. Studentlaget 
bør være representert på landsmøtene 
med antall delegater utregnet som for 
fylkeslag for øvrig. 

Studentene har andre behov enn 
øvrige medlemmer. Tilbudene som stu-
dentlaget har, og som de må få hjelp fra 
BF sentralt til å yte, må derfor tilpasses 
spesielt til dem. Vi regner med at det vil 
dreie seg om karriereveiledning, hjelp 
til jobbsøking, utdanningspolitikk og 
studentpolitikk, men også andre saker 
som studentmedlemmene selv definerer 
til en hver tid.  

Mentor
I tillegg til at det legges til rette for å 

dekke studentlagets særskilte behov, er 
det også viktig å ta hensyn til at et de 
har en helt annen gjennomstrømming av 
medlemmer enn andre fylkeslag. For å 
møte disse utfordringene, foreslår vi at 
det opprettes en stilling som mentor 
for studentmedlemmene, ansatt i 
BF. Stillingen skal ikke skrives inn i 
vedtektene, men må inn i budsjetter.

Omfanget av stillingen vil kanskje være 
5-10 %, og variere gjennom året. Den 
ideelle mentor er en person bosatt i Os-
loområdet med relativt fersk utdanning, 

tydelig BF-identitet og yrkesstolthet og 
en fleksibel arbeidssituasjon. Vedkom-
mende vil ha som hovedoppgaver

•	Å rekruttere medlemmer til BF
•	Å være veileder for styret i studentlaget
•	Å være en yrkesaktiv rollemodell for 

studentene
•	Å være mentor for studentene i deres 

møter med yrkeslivet som bibliotekar

Dette er et tiltak som innebærer en 
kostnad. Kostnaden vil etter OUs mening 
bli dekket inn dersom en slik mentor-
rolle bidrar til at flere studentmedlemmer 
opprettholder sitt BF-medlemskap når de 
begynner i fast arbeid.

Stillingen som mentor kan etter vår me-
ning opprettes så snart som mulig, selv 
om det ennå ikke er gjort nødvendige 
vedtektsendringer for å etablere eget 
studentlag.

Parallelt med at forbundsstyret 
arbeider med vedtektsendring og 
rekruttering av mentor bør det ut-
formes en egen strategi med mål og 
virkemidler for oppfølging av BFs 
studentmedlemmer.

Øvrige studiesteder
Studentgruppene/medlemstallene i 

Tromsø og Agder er ikke veldig store. Det 

er trolig for få potensielle medlemmer til 
å ha egne studentlag der. Vårt forslag 
er at studentene på disse studiestedene 
fortsatt skal tilhøre fylkeslagene for Agder 
og Troms.

For å gjøre den nye studentlagsparagra-
fen i vedtektene uavhengig av studiested, 
kan paragrafen utformes slik at den gir 
rom for å kunne opprette studentlag når 
og hvor det er interesse for det, men også 
slik at studentene fanges opp av vedkom-
mende fylkeslag dersom det i en periode 
ikke finnes interesse for egenorganisering.  
En slik hjemmel må også gjelde for HIOA, 
men her er studentvolumet så stort at det 
blir mest hypotetisk.

Fylkeslagenes arbeidsoppgaver
Fylkeslagene har etter vedtektene i 

oppgave å sørge for kontakt mellom til-
litsvalgte i regionen og bidra med tiltak 
som støtter de tillitsvalgtes arbeid, samt 
å samarbeide med forbundsstyret om 
lokale tiltak. 

Vårt inntrykk er at de fleste fylkesla-
gene i tråd med dette ser sine primære 
arbeidsoppgaver i lokale lønnsforhand-
linger, annen medlemspleie og verving. 
De spiller også en rolle som bindeledd 
for informasjonsflyt mellom tillitsvalg-
tes lokalkunnskap og BF-sekretariatet. 
Dette er en viktig og god struktur som 
løpende må ivaretas og fylles med kom-
petanse. OU har derfor ingen konkrete 
forslag til endringer i fylkeslagenes 
arbeidsoppgaver.

Vi ser samtidig at arbeidet med å 
understøtte lokalt tillitsvalgtarbeid er et 
stort og krevende arbeid, som ofte kan gi 
fylkeslagene vesentlige utfordringer. Alle 
medlemmer har krav på å bli representert 
av en tillitsvalgt, og hvis dette ikke ordnes 
lokalt må fylkeslagene bidra med å finne 
løsninger. 

For fylkeslagenes ledere og styremed-
lemmer kan dette ansvaret oppleves som 
mer ensomt og tyngende enn det burde 
være. OU vil derfor påpeke at det er nød-
vendig for hele organisasjonen å erkjenne 
hvor viktig dette arbeidet er. Tiltak for å 
støtte fylkeslagene i dette arbeidet må 
ha høy prioritet hos BF sentralt. 

Når dette er sagt, og uten å legge 
sten til byrden, vil OU at det kommer 
tydeligere fram – gjerne i vedtektene – 
at fylkeslagene har ansvar for at det 
er tilgjengelige forhandlere for alle 
medlemmer i fylkeslagets område. Det 
bør være en målsetting å ha fylkesvise 

 

BFs fylkeslag for Oslo og Akershus er BFs største fylkeslag. OU foreslår å dele dette i tre: Oslo, 
Akershus og Studentlag HIOA.Her fra et møte i BF Oslo og Akershus i 2012. (Foto: Erling Bergan)
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forhandlingsutvalg, som eventuelt kan 
være identisk med fylkeslagets styre. 
Fylkeslaget bør i hvert fall ha en liste med 
forhandlere som kan brukes. 

Det bør også komme tydelig fram, 
gjerne utenom vedtektene, at medlem-
mer som henvender seg med saker over 
en viss størrelse eller kompleksitet skal 
kunne få disse overført til håndtering i 
BF-sekretariatet. 

OU har drøftet om det bør innføres 
godtgjøring for vervet som fylkeslags-
leder i BF, og ser gode grunner til at 
dette bør gjøres. Det er et viktig verv, 
det er basert på innsats på fritiden, noen 
fylkeslag kan fra tid til annen ha vansker 
med å finne medlemmer som vil ta vervet, 
og en godtgjøring kan være et positivt 
signal som denne rollen i organisasjonen 
trenger nå. Vi foreslår en godtgjøring på 
2000,- kroner pr år.

For øvrig vil vi vise til neste kapittel 
om forholdet mellom organisasjonsled-
dene i BF.

Forholdet mellom organisasjons-
leddene i BF

Som vi skriver i innledningen, har OU 
sett det som hensiktsmessig å behandle 
to av mandatpunktene i sammenheng, 
fordi temaene er overlappende og svært 
generelle. Det gjelder ”Forholdet mellom 
tillitsvalgte, arbeidsplassorganiseringen 
og BF som organisasjon” og ”Forholdet 
mellom forbundsstyre, sekretariat og or-
ganisasjonen for øvrig”. Vi kommenterer 
organisasjonsleddene generelt først, før vi 
kommer med forslag til tiltak som vi mener 
kan bidra til å styrke organisasjonen. 

Forbundsstyret er vedtektsfestet som 
BFs høyeste organ mellom landsmøtene, 
noe som gjør dets rolle ganske avklart. 

Fylkeslagenes arbeidsoppgaver er 
behandlet i eget avsnitt ovenfor.

De tillitsvalgte og arbeidsplassor-
ganisering er regulert av avtaleverket 
i det enkelte tariffområde. Som nevnt 
under kapitlet om fylkeslag, er det en 
spesiell utfordring for BF, som et forbund 
med medlemmene spredt over et stort 
antall arbeidsplasser, å støtte opp under 
denne rollen. 

I Bibliotekarforbundet er det en rekke 
personer som gjør en uvurderlig innsats 
ved å fylle ulike roller. Det kan være 
mange vilkår som bidrar til en god 
innsats i hver av disse rollene, og noen 
vilkår kan være av spesiell betydning 
for at medlemmer vil påta seg rollen. 

Mange forutsetninger er allerede på 
plass i organisasjonen. Vi vil spesielt 
nevne betydningen av regionale kickoff 
som forberedelse og erfaringsutveksling 
før lokale forhandlinger, og de sentrale 
kursene som BF arrangerer. 

På noen områder kan vi se behov for 
å styrke rammene som legges, for å 
gi bedre vilkår for de som skal inneha 
verv. Vi ønsker å fokusere på noen 
nye tiltak: 

•	BF sentralt bør utarbeide en «start-
pakke», med oppfølging, for nye 
fylkeslagsledere og nye styremed-
lemmer i fylkeslag. Dette kan delvis 
være nettbasert og ses i sammen-
heng med de årlige kursene som 
holdes for fylkeslagsledere. 

•	BF sentralt bør utarbeide en «start-
pakke», med oppfølging, for nye 

tillitsvalgte. Dette bør i hovedsak 
være nettbasert, med tilpasning til 
tariffområde og type arbeidsplass.

•	BF sentralt bør tilby nettverksbasert 
støtte til ulike grupper av tillitsvalgte. 
Eksempler kan være tillitsvalgte for 
store arbeidsplasser, som i perioder 
allerede har hatt et slikt nettverk i funk-
sjon. Andre eksempler kan være tillits-
valgte ved mellomstore arbeidsplasser, 
alene-tillitsvalgte, høgskole- og uni-
versitetstillitsvalgte, og tillitsvalgte 
ved arbeidsplasser som møter store 
omstillinger. Nettverksbygging kan skje 
nettbasert eller i møter/seminarer. Vel-
lykkede modeller for nettverksstøtte 
bør også kunne brukes for å knytte 
tillitsvalgte i et fylkeslagsområde 
sammen, for å utveksle erfaringer og 
gi bedre mulighet for å bistå hverandre 
i forhandlinger.

”BF bør innføre som 
standard prosedyre at 
alle tillitsvalgte som ønsker 
det skal ha kunne ha med 
seg bisitter i forhandlinger.”

Arbeidet med å understøtte lokalt tillitsvalgtarbeid er et stort og krevende arbeid, som ofte kan gi 
fylkeslagene vesentlige utfordringer, påpeker OU. - Tiltak for å støtte fylkeslagene i dette arbeidet 
må ha høy prioritet hos BF sentralt, sier de. Her fra møte i Buskerud BF i 2012. (Foto: Erling Bergan)
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•	BF sentralt bør vurdere å avholde 
tematiske konferanser innen ar-
beidslivsspørsmål. Dette kan være 
landsomfattende konferanser for 
våre medlemmer i små tariffområder, 
ettersom disse ofte er alene om sine 
problemstillinger i fylkeslaget. Det 
kan også være temakonferanser om 
f.eks. konflikter på arbeidsplassen, 
eller omstilling i kommunene.

•	BF sentralt bør ha tilpassede tiltak for 
tillitsvalgte på store arbeidsplasser. 
40 % av BFs medlemmer er samlet 
på de 20 største arbeidsplassene, 
med 10 eller flere medlemmer på 
samme sted. Disse medlemmene 
er avhengige av innsatsen til 20 til-
litsvalgte, som ofte møter en større 
bredde av problemstillinger enn andre 
tillitsvalgte. Det bør arrangeres en 
samling av disse tillitsvalgte hvor de 
kan få drøfte med forbundsledelsen 
hva slags tiltak som best imøtekom-
mer deres behov. 

•	BF bør innføre som standard prose-
dyre at alle tillitsvalgte som ønsker 
det skal ha kunne ha med seg bisit-
ter i forhandlinger. Dette bør gjen-
nomsyre kursvirksomheten, arbeidet 
i forhandlingsutvalg i fylkene, lokalt 
tillitsvalgtarbeid, og nettverkstiltak 
på landsplan. 

•	BF bør innføre som standard pro-
sedyre at alle tillitsvalgte som skal i 
forhandlinger, skal ha en tilgjengelig 
kompetent bakvakt de kan kontakte 
på telefon om behovet oppstår. Dette 
bør være et ansvar for sekretariatet, 
men rollen som bakvakt må bemannes 
av flere enn de ansatte i sekretariatet. 

En slik prosedyre med bakvakt bør 
gjennomsyre organiseringen av sekre-
tariatet, kursvirksomheten, arbeidet 
i forhandlingsutvalg i fylkene, lokalt 
tillitsvalgtarbeid, og nettverkstiltak 
på landsplan. 

•	BF sentralt bør utarbeide et sett med 
maler for hvordan tillitsvalgte som 
regel vil kunne gjennomføre forhand-
linger. Malene bør tilpasses tariffom-
råde og type forhandling. 

Frilans-forhandlere
Det har vist seg mange ganger at det 

er viktig for BF å ha tilstrekkelig tilgang 
på frilans-forhandlere, det vil si tillits-

valgte som kan forhandle for medlemmer 
ved annen arbeidsplass enn sin egen.  
Utvalget hadde i utgangspunktet den 
forståelsen av roller i BF at det meste 
av støtteinnsatsen overfor lokale tillits-
valgte gikk ut fra fylkesstyret. Innspill 
som vi har fått underveis i arbeidet tyder 
imidlertid på at BF allerede har mange 
aktive «frilans-forhandlere», og at disse 
gjør en viktig jobb.

Slik innsats utløser ingen rettigheter 
etter avtaleverket, selv om noen ar-
beidsgivere velger å være velvillige med 
kortvarige permisjoner fra jobben for å 
forhandle andre steder. Andre gjør det 
ikke, og forberedelser til slike forhand-

 

OU har vurdert BFs medlemskriterier, og foreslår åpning for noen flere grupper enn dagens kriterier: De som har høyere utdanning på bachelornivå 
eller mer og arbeider i bibliotek og bibliotekrelatert virksomhet på det tidspunktet de søker om medlemskap. (Foto: Erling Bergan)

OU foreslår at BF sentralt utarbeider en i hovedsak nettbasert «startpakke», med oppfølging, for nye 
tillitsvalgte, tilpasset tariffområde og type arbeidsplass. Her fra en annen form for startpakke - BFs 
grunnkurs for tillitsvalgte denne våren. (Foto: Erling Bergan)
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linger utenom egen arbeidsplass må 
uansett tas på fritiden. Fra BFs side må vi 
regne dette som en frivillig ekstrainnsats 
i BFs regi. 

Flere fylkeslag kan oppleve perioder da 
det er vanskelig å ha nok slike tillitsvalgte 
å spille på, når behovet melder seg. For 
å bidra til å bedre denne situasjonen, 
forslår OU at BF betaler en godtgjøring til 
tillitsvalgte som forhandler overfor andre 
arbeidsgivere enn sin egen. Vi foreslår 
at godtgjøringen kan være på 750,- kro-
ner pr forhandling, uavhengig av hvor 
mange medlemmer som det forhandles 
for. Godtgjøringen må selvsagt komme i 
tillegg til dekning av reiseutgifter. 

Medlemskategorier i BF
OU har vurdert BFs medlemskriterier, 

og foreslår som nytt prinsipp at med-
lemskap i BF skal være åpent for alle 
som enten:

1. Har bibliotekarutdanning, uavhengig av 
hvor de arbeider

2. Er i ferd med å ta en bibliotekarutdan-
ning (studentmedlemmer)

3. Har høyere utdanning på bachelornivå 
eller mer og arbeider i bibliotek og 
bibliotekrelatert virksomhet på det 
tidspunktet de søker om medlemskap.

Pkt. 3 i dette forslaget krever en ved-
tektsendring. Vedtektenes § 2.1 «der 
minst 120 studiepoeng er bibliotekfag» 
må endres / fjernes. Hvis vi skal åpne for 
at de som «har høyere utdanning på bac-
helornivå eller mer og arbeider i bibliotek 
og bibliotekrelatert virksomhet…» skal bli 
medlemmer, så må vi fjerne kravet om 
bibliotekfaglige studiepoeng helt.

OU har diskutert dette punktet grundig, 
og flertallet i utvalget har konkludert med 
at vi ønsker å åpne BF opp for andre enn 
personer med 120 studiepoeng biblio-
tekfag.

Utvalget ser at dette spørsmålet har 
mange og kompliserte sider. Her er noen 
av problemstillingene:

•	Bibliotekene er i dag arbeidsplass for 
flere med høyere utdanning uten bi-
bliotekfag, eller der bibliotekfag etter 
nåværende vedtekter ikke inngår i 
tilstrekkelig grad. I noen bibliotek kan 
det være uenighet om en stilling bør 
lyses ut på en åpnere måte enn tidligere, 
eller det kan være ulike oppfatninger om 
hvordan søkere med ulike kvalifikasjoner 

bør prioriteres. Det er likevel viktig å se 
det store bildet, at dette generelt er en 
berikelse for bibliotekene og det kan 
være naturlig å innlemme likeverdige 
kolleger rundt omkring på bibliotekene.

•	Utdanningene endrer seg, blant annet 
gjelder det kravet til faginnhold for 
å få en bachelor som «bibliotekar». 
Det tidligere samsvaret mellom biblio-
tekarutdanning, utdanningskravet som 
biblioteklova stiller til folkebibliotek-
sjefer, og medlemskapskriteriene i BF, 
har endret seg. Det er i dag et avvik på 
60 bibliotekfaglige studiepoeng mel-
lom BFs medlemskrav og HIOAs krav 
til bibliotekfaglig bachelor. Og det er 
utdanninga som har endret seg, ikke BF. 

•	På den andre siden kan vi med OU-
flertallets forslag bevege oss bort fra 
det som var selve poenget med å danne 
profesjonsforbundet BF. Da BF ble dan-
net i 1993, var det nettopp det at det ble 

et eget forbund bare for bibliotekarer 
som var en av de store gevinstene.

•	Med en mer sammensatt medlems-
masse kan det kanskje bli vanskeligere 
for BF å ha fokus på bibliotekarutdan-
ning og bibliotekaridentitet. Det å bygge 
og vedlikeholde vår profesjonsidentitet 
kan bli mindre relevant for de som kan 
bli medlem etter de foreslåtte opptaks-
kravene.

•	En sannsynlig antagelse er at de som 
blir medlemmer av BF under dette nye 
kriteriet er innforstått med at det er bi-
bliotekarutdanning som er den bærende 
profesjonen i bibliotekene, men at de vil 
oppleve det som positivt å være med 
i samme organisasjon som kolleger 
de diskuterer og jobber sammen med 
om bibliotekfaglige problemstillinger 
hver dag. 

•	Endringen krever at BF må gå gjennom 
en prosess hvor vi redefinerer biblio-

”Flertallet i utvalget har 
konkludert med at vi ønsker 
å åpne BF opp for andre 
enn personer med 120 
studiepoeng bibliotekfag.”

 

BF sentralt bør ha tilpassede tiltak for tillitsvalgte på store arbeidsplasser, foreslår OU, som peker 
på at 40 % av BFs medlemmer er samlet på de 20 største arbeidsplassene, med 10 eller flere med-
lemmer på samme sted. Her fra Drammensbiblioteket under streiken i fjor. (Foto: Erling Bergan)
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tekarrollen, og formulerer nye inklude-
rende resonnement om yrkesrollen, som 
i størst mulig grad unngår å se på dette 
som et spørsmål om «oss» og «dem».

•	Det kan tenkes noen situasjoner hvor 
BF kommer i interessekonflikter mellom 
hensynet til å ivareta alle medlemmer, 
og å ivareta interessene til profesjonen/
faget.

OU anbefaler ikke at BF endrer navn 
som følge av de endrede medlemskaps-
kriteriene.

OU anbefaler forbundsstyret ikke å ta 
våre forslag om endring av medlemskaps-
kriterier rett videre som landsmøteforslag. 
Det bør være en bred diskusjonsprosess 
på dette, i og med at dette er et sentralt 
spørsmål for mange BF-medlemmer. 

Lederstrukturen i sekretariatet
Etter en henvendelse fra forbundsstyret 

ferdigbehandlet OU punktet ”Ledelses-
strukturen i sekretariatet” på vårt møte 
15. juni. Vi fant det ikke hensiktsmessig å 
dele inn lederansvaret i BF i en tradisjonell 
administrativ kontra politisk ledelse, men 
at det vil være fornuftig å innføre en kon-
torlederfunksjon, med selvstendig ansvar 
og fullmakter for avgrensede områder av 
daglig drift og administrative systemer, 
uten at det legges personalansvar eller 
overordnet økonomisk ansvar til denne 
stillingen. Dette innspillet er allerede 
realitetsbehandlet av forbundsstyret og 

iverksatt. 
OU mener for øvrig at nødvendig kom-

petanse i BFs sekretariat i hovedsak bør 
finnes i ansatte stillinger, ikke i valgte verv. 

Treårig landsmøteperiode
På landsmøtet i 2005 ble det vedtatt en 

endring fra 2- til 3-årig landsmøteperiode, 
dvs tiden mellom hvert landsmøte.

Endringen ble den gang begrunnet med 
at landsmøtet mente det var gunstig at de 
som ble valgt inn I forbundsstyret fikk litt 
mer kontinuitet i sitt arbeid. Som nyvalgt 
inn i forbundsstyret er det mye nytt

å orientere seg i, og det kan ta tid før 
man kjenner BFs oppgaver så godt at 
man kan gjøre en fullgod innsats. Dette 
avhjelpes dersom man har litt lenger vir-
ketid i styret. Et tilleggsargument er at det 
er kostbart å gjennomføre landsmøtene. 

Det vik tigste motargumentet mot 
treårige landsmøteperioder er at den 
demokratiske, medlemsbaserte kontrollen 
med de valgte blir mindre når periodene 
blir lengre.

OU anbefaler likevel at BF videre-
fører ordningen med 3-årige lands-
møteperioder. Noen av forholdene som 
gjelder demokratisk kontroll kan kompen-
seres ved å omdefinere landsstyrets rolle, 
se et eget avsnitt om dette.

Delegatfordelingen til landsmøtet
Landsmøtets sammensetning er 

fastsatt i BFs vedtekter, § 7.4, der 

delegatfordeling bestemmes av an-
tall medlemmer i hvert fylkeslag. OU 
foreslår noen justeringer, sett i lys av 
forslaget om endring av inndeling i 
fylkeslag.

OU foreslår at ingen fylkeslag 
skal ha mindre enn tre delegater. 
Det gjøres ved å slå sammen vedtek-
tenes terskelnivåer «inntil 29 medlem-
mer» som gir 2 delegater og «30-69 
medlemmer» som gir tre delegater.

OU foreslår også at ingen fyl-
keslag skal ha mer enn seks dele-
gater. Det gjøres ved å slå sammen 
vedtektenes tre terskelnivåer «fra 170 
medlemmer og oppover» til ett nivå. 
Vårt forslag om å dele fylkeslaget Oslo/
Akershus i tre lag vil uansett øke antall 
delegater til landsmøtet, fra dagens 
8 fra det gamle samlede fylkeslaget, 
til 18 fra tre nye lag etter det nye 
forslaget, men dette vil være «billige 
delegater» med små reiseutgifter.

Landsstyrets rolle
Landsstyret i BF består av fylkesle-

derne, og møtes en gang i året. Lands-
styrets funksjon er i dag å drøfte og 
evaluere oppnådde mål og pågående 
aktiviteter, på bakgrunn av forbunds-
leders beretning, som et rådgivende 
organ for forbundsstyret. 

OU foreslår at landsstyret i tillegg til 
å evaluere og se bakover, også peker 
på BFs vei framover, ved å være et 
forum for bibliotekpolitiske diskusjoner 
og resolusjoner.

OU foreslår at landsstyrets møter 
blir «fra lunsj til lunsj», med middag og 
overnatting. Et møte med mer veksling 
mellom møterom og andre situasjoner 
gir bedre mulighet for nettverksbyg-
ging og uformell læring.

OU foreslår også at ansvaret for å 
vedta revidert årsbudsjett for BF leg-
ges til landsstyret. Det er kjent at de 
landsmøtevedtatte budsjettene endres 
vesentlig av forbundsstyret i løpet av 
landsmøteperioden. Det å knytte bud-
sjettrevisjon til landsstyret vil innebære 
en sterkere demokratisk kontroll, og gi 
mulighet for bredere innspill i forbunds-
styrets planarbeid.

Forslaget om endrede arbeidsoppga-
ver bør forankres i en vedtektsendring.

Et samlet OU er enige om målset-
tingene som ligger i disse forslagene. 
Men et mindretall har betenkeligheter 
med å legge budsjettvedtak til andre 

 

OU foreslår at BF bør, som standard prosedyre, innføre at alle tillitsvalgte som skal i forhandlinger, 
skal ha en tilgjengelig kompetent bakvakt de kan kontakte på telefon om behovet oppstår. Dette 
bør være et ansvar for sekretariatet, men rollen som bakvakt må bemannes av flere enn de ansatte i 
sekretariatet, sier utvalget. (Foto: Colourbox)
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organ enn landsmøte og forbundsstyre, 
som BFs øverste organ.

Instruks for valgkomitéen
Spørsmålet om en tydeligere instruks 

for BFs valgkomite ble reist før landsmø-
tet i 2011. OU har diskutert om det skal 
vedtas en særskilt instruks eller veiledning 
for valgkomiteen, eller om vedtektenes 
§ 11 om valgkomite skal utvides slik at 
oppgaven tydeliggjøres.

OU forslår at landsmøtet vedtar en 
særskilt veiledning for valgkomiteen. 
Vi mener at en detaljert instruks innbakt 
i de generelle vedtektene ville gitt en 
urimelig bred plass til et område som har 
liten allmenn interesse.  

Når det gjelder spørsmålet om instruks 
eller veiledning, er det klart at valgkomi-
teen må stå fritt i å fremme de forslag 
som de etter vedtektene skal gjøre. En 
landsmøtevedtatt instruks, tre år før for-
slagene skal fremmes for nytt landsmøte, 
kan bli problematisk. Det er behovet for 
veiledning til en nyvalgt valgkomite som 
OU ønsker å legge vekt på. 

Her følger et utkast til en slik veiledning 
– som grunnlag for videre arbeid:

Veiledning for Bibliotekarforbundets 
valgkomité
1. Valgkomitéen er saksforbereder for 

landsmøtet og skal fremme forslag på 
kandidater til verv som står på valg på 
landsmøtet, og fremme forslag på even-
tuell godtgjøring for slike verv.

2. Landsmøtet velger leder og medlem-
mer i valgkomitéen basert på forslag 
fra forbundsstyret.

3. Valgkomitéens innstilling skal sendes 
landsmøteutsendingene sammen med 
andre landsmøtedokumenter. Komite-
ens leder lager en arbeidsplan for å 
overholde denne tidsfristen.

4. Valgkomitéen skal stille forslag på kan-
didater til alle verv som etter vedtektene 
skal velges på landsmøtet. Den skal for-
visse seg om at de foreslåtte kandidater 
er valgbare og villige til å påta seg verv.

5. Valgkomitéen bør skaffe seg nok infor-
masjon til å danne seg en begrunnet 
oppfatning om hvilke kvalifikasjoner 
som trengs i de ulike vervene.

6. Valgkomiteen står fritt til å foreslå en 
eller flere kandidater til det enkelte verv.

7. Valgkomitéen skal legge fram relevante 
opplysninger om kandidatene.

8. Valgkomitéen møter på landsmøtet, og 
komitéens leder legger fram innstil-

lingen i møtet. Hver av valgkomitéens 
medlemmer har rett til å gjøre rede 
for sitt standpunkt i tilfelle det er delt 
innstilling.

Godtgjøring til forbundsstyre-
medlemmer

OU anbefaler at BF innfører en 
økonomisk godtgjøring for forbunds-
styremedlemmer, AU- medlemmer og 
medlemmer av økonomiutvalget.

Godtgjøringen skal være en kom-
pensasjon for bruk av fritid ut over de 
rettighetene som gis i avtaleverket som 
det enkelte medlem er underlagt i sitt 
ordinære arbeid. Godtgjøringen skal ikke 
gjelde de som er helt eller delvis frikjøpt 
(for tiden gjelder det leder og nestleder) 
for sitt arbeid i BF. For disse skal frikjøpet 
dekke denne tidsbruken.

Som en bakgrunn for å vurdere hvilken 
innretning vi ønsker på BFs godtgjøring, 
har vi undersøkt i noen andre YS-forbund. 
Det ser ut til at de fleste forbund gir sine 

styremedlemmer honorar eller møtegodt-
gjøring i en eller annen form. Godtgjørin-
gen er enten et fast beløp pr år, eller et 
beløp pr møte. 

Selv om BFs økonomiutvalg ikke er ved-
tektsfestet, er det et viktig organ som har 
eksistert siden forbundsstyret første gang 
opprettet det høsten 2000, den gang med 
hele AU pluss to medlemmer til. De senere 
år har det vært AU pluss ett medlem. Med 
den rollen ØU har hatt sentralt i BF, fin-
ner vi det naturlig å vurdere godtgjøring 
for dette utvalget i sammenheng med 
forbundsstyrets godtgjøring.

Vi foreslår at landsmøtet får seg fore-
lagt en sak om godtgjøring for møter i 
forbundsstyret, arbeidsutvalg og økono-
miutvalg. VI foreslår at møtegodtgjøringen 
inkluderer telefonmøter, som ofte krever 
like mye forberedelser som andre møter, 
selv om de varer kortere. Vi foreslår satser 
på kr 400,- pr møte i forbundsstyret og 
kr 250,- pr møte i AU og ØU. 

”OU foreslår at BF betaler 
en godtgjøring til tillits-
valgte som forhandler 
overfor andre arbeidsgivere 
enn sin egen.”

OU anbefaler at BF innfører en økonomisk godtgjøring for forbundsstyremedlemmer, 
AU- medlemmer og medlemmer av økonomiutvalget. (Foto: Colourbox)
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Hei, lille homsegutt...
SPØRSMÅL:
En ekstrahjelp på jobben min har 

blitt mobbet av en arbeidsleder på 
grunn av sin seksuelle legning. Ek-
sempler på denne mobbingen er at 
når han hilser på vedkommende, sier 
han «Hei, lille homsegutt». Lederen 
kommenterer også stadig forholdet 
til hans mannlige kjæreste på en 
krenkende måte.  Flere kollegaer har 
vært vitne til dette. Saken er tatt opp 
med avdelingsleder, men det er ikke 
gjort noe aktivt for å stanse denne 
mobbingen. Hva kan jeg gjøre for å 
hjelpe kollegaen min?

SVAR:
Slik du fremstiller denne saken, kan 

kollegaen din ha blitt utsatt for ulovlig 
trakassering på grunn av sin seksuelle 
orientering, jf. Arbeidsmiljølovens § 
13-1 annet ledd. Du bør snakke med 
han det gjelder og varsle om at du 
vil støtte han og bidra til å få slutt på 
trakasseringen. 

Arbeidsgiver har plikt til å sørge 

for at arbeidstaker ikke utsettes for 
trakassering eller annen utilbørlig 
opptreden, jf. arbeidsmiljøloven § 
4-3. Hvis arbeidsleder ikke gjør det 
han kan for å stoppe trakasseringen, 
bør du som tillitsvalgt ta kontakt med 
leder på høyere nivå og verneombud. 
Hvis dette ikke fører fram bør arbeids-
tilsynet kontaktes. 

Alle virksomheter skal ha rutiner for 
å behandle varsler om bl.a. trakasse-
ring. Disse rutinene skal sikre at alle 
parter blir ivaretatt og at trakasserin-
gen stoppes. Leder og verneombud 
skal kjenne til disse rutinene. 

Trakassering defineres som uønsket 
adferd som finner sted med den hen-
sikt eller virkning å krenke en annens 
verdighet og å skape et miljø som 
kan beskrives som truende, fiendtlig, 
fornedrende, ydmykende eller kren-
kende. I vurderingen av om det har 
skjedd trakassering skal arbeidstake-
rens subjektive opplevelse tillegges 
vekt, men det må foretas en konkret 
helhetsvurdering av forholdet. 

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

Kollegaen din kan også klage saken 
inn til ombudet. Du kan be tillitsvalgt 
om å bistå kollegaen din i klagesaken, 
eventuelt kan han bistås av fagforenin-
gen sentralt.  Ombudet vil ikke kunne 
hjelpe i den akutte situasjonen, men 
vil kunne fastslå om trakasseringsfor-
budet er brutt. 

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombud
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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 studentmedlemmer

Gaular Kommune 

Gaular kommune ligg sentralt i Sogn og Fjordane og har i underkant av 3000 innbyggarar. 
Køyreavstand frå Sande til fylkessenteret Førde, er 20 min., til Bergen om lag 2,5 timar, og til 
flyplassen Førde lufthamn Bringeland 15 min. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. 
Det er gode høve for friluftsliv både sommar og vinter. Kommunen har gode barnehage og 
skuletilbod.  

BIBLIOTEKSJEF  Saksnr. 13/327 
Ved Gaular folkebibliotek er det ledig 80 % stilling som biblioteksjef frå 1. aug. 2013. 
Biblioteket har to tilsette, biblioteksjef og bibliotekassistent i ca. 22 % stilling. 

Gaular folkebibliotek har to utlånsstader, Sande og Viksdalen. Biblioteket har automatisert 
utlån. Biblioteket på Sande har opningstid måndag kl. 10.00 til 18.00 og tysdag kl. 10.00 til 
15.00. Viksdalen har opningstid onsdag frå kl. 10.00 til 18.00. 
Biblioteksjefen skal: 
- stå for den daglege drifta av biblioteket 
- medverke til utvikling av eit framtidsretta, attraktivt og relevant bibliotek 
- utvikle digitale tenester 
- medverke til auka leseglede, særleg for barn og unge. 
  
Til stillinga vert det kravd bibliotekfagleg utdanning, men anna relevant utdanning kan 
eventuelt bli vurdert.  Røynsle frå bibliotekarbeid og datakunnskap vert vektlagt. Referansar 
med tlf.nr. Kopiar av vitnemål og attestar som ikkje er vedlagt elektronisk søknad må 
ettersendast.  Løn etter avtale. 

Gaular kommune oppmoder alle til å søkje på stillinga via vårt digitale søknadssenter: 
https://www.gaular.kommune.no  

Søknadsfrist 25. mai 2013. 

Skule-/kultursjef Gaular Kommune 

ARBEIDSLIV
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Boikott Ryanair!
”Bibliotekarforbundet pålegger sin politiske ledelse, 
tillitsvalgte, medlemmer og ansatte å ikke fly med 
Ryanair under tjenestereiser for eller i regi av BF. 
De samme personer oppfordres også til å ikke velge 
Ryanair under private reiser. Vedtaket gjelder inntil 
Ryanair anerkjenner flygende personells rett til å 
organisere seg.”

Vedtak i BFs forbundsstyre 30. november 2010. 

”Som BF-leder vil jeg minne om vårt vedtak om  
boikott av Ryanair. Vedtaket står fremdeles ved lag. 
Dessverre har Ryanair ikke gjort noe for å endre de 
alvorlige manglene i lønns- og arbeidsvilkår. Dette 
har blant annet YS-forbundet Parat avdekket og 
synliggjort nylig. Vi retter derfor også en generell 
oppfordring til alle reisende: Velg et annet selskap 
enn Ryanair når du skal ut og reise, enten det er i 
forbindelse med jobb, eller som privatperson.”

BF-leder Monica Deildok 1. mai 2013.

BF-leder Monica Deildok 
vil at vi alle bidrar for å 
presse Ryanair-sjef Michael 
O’Leary til å drøfte ordnede 
lønns- og arbeidsforhold 
med fagforeningene.

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

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

Troms
Susanne Baumgärtel
Troms fylkesbibliotek
Telefon:   99 43 64 97
Epost:      susanne.baumgartel@tromsfylke.no

Nordland
Anne Woje
Universitetsbiblioteket i Nordland
Telefon:    91 67 59 79
E-post:     anne.cathrine.woje@uin.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
Gerd Vik
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Telefon:   47 65 03 56
Epost:     gerd.vik@hisf.no

Hordaland
Irene Eikefjord
Universitetsbiblioteket i Bergen
Telefon:    95 74 71 52 
E-post:     ireneeikefjord@gmail.com

Rogaland
Elin Bekkebråten Sjølie
Sandnes bibliotek
Telefon:    91 86 20 62
Epost:       elin.bf@avenannenverden.no

Agder
Beate Bjørklund
Bykle folke- og skulebibliotek
Telefon: 97 59 44 05
E-post:  beate.bjorklund@bykle.kommune.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

” I regjeringens forslag til revidert bud-
sjett, som legges fram tirsdag i neste 
uke, vil det være penger til å bygge et 
nytt Narviksenter. 
...
Bygget på 8.000 kvadratmeter til en pris 
på mellom 200 og 250 millioner kroner 
vil da kunne stå ferdig i 2015. Bygget 
skal inneholde lokaler til Fredssenteret 
med Krigsminnemuseet, i rundt 2.900 
kvadratmeter, nytt bibliotek og nye lokaler 
til Sparebanken Narvik. ”

Avisa Fremover 3. mai, om planene for 
nytt  folkebibliotek i Narvik.

Balestrand er et vakkert sted. Det hersker 
det ingen tvil om. Kommer du en vinterdag 
innover Sognefjorden ser du først Vangsnes 
på høyre side, med en gigantisk 22 meter 
høy statue av Fridtjof den frøkne. Den var en 
gave fra den tyske keiser Wilhelm 2, oppført 
i 1912. Og da første verdenskrig brøt ut to 
år seinere, måtte keiseren avbryte sin sed-
vanlige sommertur til Balestrand. Bygda ble 
for hundre år siden regnet som en perle av 
kunstnere og rikfolk fra inn- og utland. Her 
står fremdeles praktfulle villaer i dragestil og 
det vidgjetne Kvikne’s hotell, en av de største 
trebygningene i Skandinavia.  

Vil du bli biblioteksjef i Balestrand? En 
spennende tanke? Ja, men da må du følge 
godt med. For stillingen ble nettopp lyst ut, 
med søknadsfrist 10. mai. Plutselig var mulig-
heten der, og vips så var den over. Lyst ut? 
Kan det kalles utlysing når kommunen to uker 
før søknadsfristen legger den ut på kommu-
nens egne nettsider og på nav.no? Det hjelper 
kanskje litt at en årvåken spesialbibliotekar 
ved Sogn og Fjordane fylkesbibliotek vide-
reformidler denne informasjonen til postlista 
fire dager før fristen.

Men du må ikke bare være kjapp for å 
bli biblioteksjef i Balestrand. Som de gamle 
rikfolka som frekventerte denne perlen i Sogn 
for hundre år siden, må du komme for natu-
ren. Pengene må du ha med selv. For dette 
er en 50 % stilling. Verken mer eller mindre. 

Da jeg ble distriktsbibliotekar ved Sogn 
og Fjordane fylkesbibliotek for snart tretti 
år siden, var kampen om nytt bibliotek i 
Balestrand noe av det første jeg ble kastet 
inn i. Det endte med at de overtok et tidli-
gere skolelokale i bygda, etter en spennende 
debatt i kommunestyret. Biblioteksjefen var 
ikke fagutdannet, men gikk full kurspakke fra 
det daværende Statens bibliotektilsyn. Det 
var satsing på bibliotek i Balestrand. 

Den gang var det oppunder 2000 innbyg-
gere i Balestrand kommune. Men så kom 
tunnelen fra Sogndal til Fjærland, og denne 
bygda ble overført til Sogndal. I dag er det 
rundt 1400 innbyggere i Balestrand. 

Balestrand og biblioteklova
Ny biblioteklov er i ferd med å bli vedtatt. 

Paragraf 4 sier folkebibliotek i alle kommuner. 
Paragraf 5 sier at sjefen skal være fagut-
danna, men at det kan gis dispensasjon som 
skal reguleres av forskrifter – som ennå ikke 
er utarbeidet. I dagens forskrifter er kravet 
at ”kommunen dokumenterer at det ikke har 
meldt seg kvalifisert fagutdannet søker”. Vil 
det være tilstrekkelig å lyse ut en brøkstil-
ling på nav.no? I dag er statlige myndigheter 
på bibliotekområdet kraftløse i håndheving 
av paragraf 5. Vil de nye forskriftene gi 
Nasjonalbiblioteket mulighet til å være mer 
handlekraftig? 

For forskriftene skal si noe om vilkår for 
eventuell dispensasjon. Da bør det være 
krav til nasjonal utlysing i fagmiljøet. Og så 
bør det vel også kunne kreves av små kom-
muner at de reelt har undersøkt muligheten 
til å samarbeide med større eller mer robuste 
nabokommuner om bibliotektjenesten? Det vil 
i så fall være et krav som spiller på lag med 
resten av lova, og ikke minst intensjonene i 
nasjonal bibliotekpoltikk de siste årene. 

Men innen den tid har kanskje de politiske 
vindene snudd og farvannet ser annerledes 
ut. Vi kan ha fått en blå regjering, en kom-
munereform med større kommuner med 
attraktive biblioteksjefstillinger som vi må 
sørge for å få gode søkerlister til. For da 
er nok ikke dispensasjon i Balestrand vår 
største bekymring. Da kan kampen om 
biblioteksjefstillingene i storkommuner stå 
høyt på agendaen, for loven gir også disse 
mulighet til dispensasjon. I lobbyarbeidet 
med forskriftene nå, bør vi tenke inn i en slik 
blå framtid. 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan
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