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BF gjennom 20 år 
Ideen om et eget forbund for bibliotekarer 
i Norge hadde vokst fram gjennom flere år. 
Men 12. juni 1993 ble Bibliotekarforbun-
det offisielt stiftet. Her i bladet markerer 
vi 20 års-jubileet med et sveip gjennom 
BFs historie, inkludert opptakten. Og et-
tersom vi er en organisasjon med mye 
fokus på lønn, passer det også med et 
blikk på lønnsregulering av bibliotekarer 
for 100 år siden. 

 11

E-bøker og bibliotek 
- quo vadis?  
E-bøkene i både norske og utenland-
ske bibliotek har en sammensatt 
historie. I Norge venter man fortsatt 
på en fullstendig og velfungerende 
avtale mellom forlag og bibliotek, 
mens i Sverige har e-bok-utlånene i 
perioder vært så store at forlagene 
har satt foten ned. Hvor går det nå? 

 26
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Lederen har ordet
Når Bibliotekarforbundet i sommer 

fyller 20 år må det være lov for en 
forbundsleder å kaste tariffspørsmål, 
organisasjonsutvikling, biblioteklov, kultu-
rutredning og arbeidslivets utfordringer til 
side et kort øyeblikk og bli litt nostalgisk. 
Jeg lover at det ikke skal vare lenge. 

Bære eller briste
Om mitt grunnlag for nostalgi er det å 

si at jeg har vært med i BF i alle de 20 
årene, og sterkt delaktig - må man kan-
skje kunne si - i 12 av dem. Jeg har vært 
forbundsleder siden 2001, og det er 
klart at flesteparten av mine BF-minner 
er knyttet til det vervet. Men jeg husker 
også fortsatt godt min første forhandling 
som hovedtillitsvalgt for BF på Deich-
man, jeg husker nervøsiteten og frykten 
for ikke å være god nok, frustrasjonen 
over at arbeidsgiver var (i mine øyne) 
vrangvillig, irritasjonen over å måtte 
argumentere hardt for helt innlysende, 
selvsagte krav. Jeg husker utryggheten 
før forhandlingene, men også den gode 
følelsen av samhold og fellesskap med 
bisitterne ved forhandlingsbordet. Jeg 
husker at jeg tenkte: ”Men nå er jeg 
jo her, så nå får det bære eller briste”. 

Og jeg husker lettelsen etterpå, over at 
det bar.

En natt med kapittelinndeling i 2002 
Jeg husker det første sentrale hoved-

tariffoppgjøret jeg forhandlet. Det var i 
KS-sektoren i 2002, og lønnssystemet ble 
endevendt. Dette var det året stillingene 
i kommunal sektor ble inndelt i kapitler, 
og der satt jeg i mitt første oppgjør og 
skulle plassere inn bibliotekarkodene i det 
systemet. Mulighetene som åpenbarte seg 
når man la noen stillinger i kap 4, mens 
andre ble lagt i kapittel 5 var tydelige, og 
jeg bestemte meg for å legge mine krefter 
i å få til nettopp det. Ikke å velge hvilket 
kapittel bibliotekarkodene skulle ligge i, 
men å dele bibliotekarkodene mellom ka-
pitlene. På denne måten ble en tariffmessig 
forskjell mellom biblioteksjefer og spesi-
albibliotekarer på den ene siden (kapittel 
5) og bibliotekarer på den andre (kapittel 
4) sikret. Og BFs lokale forhandlerne fikk 
innpass i alle forhandlingsrundene lokalt. 

Lakmustesten på om dette var en 
riktig strategi kom allerede den samme 
høsten, og en vesentlig del av det bildet 
var opplæring i det helt nye lønns- og 
forhandlingssystemet. BF opprettet FUKS: 

Forhandlingsutvalg for KS sektoren, 
bestående av erfarne forhandlere som 
skulle bistå der det trengtes, nettopp 
med begrunnelse i de ekstraordinære 
utfordringene dette året. FUKS gjorde en 
kjempeinnsats og spilte en helt sentral rolle 
for at dette kunne gå bra. Noen storstilt 
opplæringskampanje hadde vi ikke kapasi-
tet til å gjennomføre. Jeg husker at trykket 
på telefonen var enormt den sommeren, 
egentlig har jeg bare ett bilde i hodet fra 
sommeren 2002, og det er av at jeg vasser 
i havet mens jeg prater med tillitsvalgte på 
telefon. Jeg tror det var akkurat sånn den 
sommeren så ut for mitt vedkommende. 

Opplæring og smarte medlemmer
Det betalte seg imidlertid allerede 

samme høst. Da resultatene kom inn fra de 
lokale forhandlingene, så vi at de var gode, 
takket være FUKS og takket være BFs su-
verene lokale forhandlerkorps. Jeg glem-
mer aldri at jeg fikk spørsmål fra andre 
YS-forbund om hvordan i all verden vi i 
BF hadde drevet opplæring. Meldingene 
kom nemlig inn fra forhandlingsbordene 
rundt omkring i hele landet om at både 
tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter 
slet med forståelsen av det nye systemet, 
men at bibliotekarene, DE hadde skjønt 
det! Jeg husker jeg var stolt som en hane, 
og ganske så kjepphøy. ”Vi har ikke drevet 
så veldig mye opplæring, akkurat”, sa jeg. 
”Vi har bare veldig smarte medlemmer!”

Streik, ikke streik...
Jeg husker det siste hovedtariffoppgjø-

ret jeg forhandlet, i staten i 2012, da vi alle 
sammen på forhånd hadde forventninger 
om at det skulle ros i land innenfor ram-
mene av frontfaget. Jeg husker til og med 
hva jeg sa på forhandlingskurs rett før 
påske det året: ”Det kommer ikke til å bli 

Når Bibliotekarforbundet i sommer 
fyller 20 år må det være lov for en 
forbundsleder et kort øyeblikk og bli 
litt nostalgisk. Jeg lover at det ikke skal 
vare lenge. ”
”
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streik i år”, sa jeg, skråsikkert. 
Stort mer feil går det vel egentlig ikke 

an å ta! Bare et par måneder etter husker 
jeg godt frustrasjonen i forhandlingsdele-
gasjonen i YS Stat, en frustrasjon som økte 
i takt med at prosessene skred frem. Og 
jeg husker beslutsomheten i blikkene rundt 
bordet i sektorstyret i det avgjørelsen ble 
tatt og vi var i streik. Kort tid etter var det 
klart at KS også gikk ut i streik, og plutselig 
var det storstreik i offentlig sektor. Jeg har 
et bilde i hodet av Margunn og meg som 
vandrer sammen over Stortingsplassen 
den morgenen, lettere rystet men ganske 
skjerpa allikevel, 0 timers søvn tatt i betrakt-
ning. Men mest husker jeg våre fantastiske 
streikeledere i Stavanger, Drammen og 
Oslo. Hvordan de holdt engasjementet 
varmt og hodet kaldt gjennom noen riktig 
krevende uker i fjor sommer. Jeg besøkte 
de streikende i Drammen, og kom dit med 
en intensjon om å sette mot i dem og å 
inspirere. De hadde imidlertid full kontroll, 
godt humør og alt på stell. Samværet med 
dem var livgivende for en sliten og stressa 
forbundsleder midt i storstreiken, så det 
det var helt klart de som inspirerte meg. 

Monica Deildok
Forbundsleder

 

LEDEREN HAR ORDET

Damene i Sandnes
Apropos streik. Jeg tenker alltid på da-

mene i Sandnes når jeg tenker på streik, 
og på det fantastiske bildet som preget 
forsiden av ”Bibliotekaren” i juli 2010, av tre 
meget bestemte damer med stål i blikket og 
streikevestene på. Det var under likelønns-
streiken i KS-sektoren i 2010. 

Apropos 2010, det var forresten det året 
hvor vi fikk et likelønnsløft i staten, med 
helt riktig profil, et skikkelig løft til kvin-
nedominerte yrkesgrupper gitt under de 
sentrale justeringsforhandlingene. Et løft 
som traff våre stillingskoder meget godt. 
En likelønnsseier. 

Faklene på Karl Johan
Apropos seier, jeg glemmer aldri fakkel-

toget i 2002. Den gangen studentene ved 
Høgskolen i Oslo arrangerte fakkeltog mot 
daværende kulturminister Svarstad Haug-
lands forslag til endring av bibliotekloven. 
Jeg husker den intense, nervøse stemninga 
i maxitaxien som forbundsstyret tok fra 
styreseminar til oppmøte på plassen foran 
Oslo S. Jeg husker vi var livredde for at det 
ikke skulle komme folk. Det var midt i de-

sember, det var sprengkaldt og vi var slet-
tes ikke trygge på at folk ville prioritere et 
fakkeltog for folkebibliotekene. Jeg husker 
at vi ankom plassen altfor tidlig og fant en 
håndfull studenter med altfor mange fakler, 
angsten kom for alvor krypende, og i full 
panikk begynte vi å springe rundt å dele ut 
fakler til alle vi så. Jeg er helt sikker på at jeg 
forsøkte å gi fakler til opptil flere hunder i 
løpet av de desperate minuttene før plassen 
langsomt fyltes opp av bibliotekarer, forfat-
tere, bibliotekbrukere og kulturfolk. Jeg gikk 
fremst i toget, og nesten oppe ved Stortin-
get våget jeg endelig å snu meg for å se 
hvor mange vi var. Jeg glemmer aldri synet 
av hele Karl Johan fra Egertorget og ned 
til Oslo S i et eneste flammende fakkelhav. 
Noen måneder etter trakk kulturministeren 
alle de problematiske forslagene tilbake.

Ok. Det er nok nå. Nok nostalgi. Vi har 
nye saker å jobbe med, nye mål å nå. Nye 
utfordringer å ta tak i. Heldigvis!

Monica Deildok glemmer aldri fakkeltoget for folkebibliotekene i 2002. Frykten for at det skulle komme få folk viste seg ubegrunnet. Her bæres parolen 
”La folkebibloteka leve!” av sentrale BF-ere, med kjente forfattere mellom seg. Til venstre ser vi BFs daværende sekretær Ingrid Sagen (bærende pa-
rolestang), Vibeke Løkkeberg, Linn Ullmann og Erik Fosnes Hansen. I midten Erik Fosnes Hansen og daværende forbundsstyremedlem i BF Pippi Døvle 
Larsen (bærende parolestang). Til høyre BFs daværende nestleder Mona Magnussen med parolestang. (Foto: Erling Bergan)
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SPØRSMÅL:
Utenom hovedferien har man mulighet til å 

kunne dele opp restferien og ta noen dagers 
ferie, derfor ba jeg om å få ta tre feriedager i vår, 
men så ble jeg syk den første dagen og resten av 
uken. Nå har jeg fått beskjed om at feriedagene 
er brukt. Kan jeg ikke bruke egenmelding, eller 
burde jeg ha sykemeldt meg for å få erstattet 
disse tre feriedagene?  Det føles veldig urettfer-
dig å miste feriedager på denne måten, så jeg 
håper dere kan finne bestemmelsene jeg kan 
henvise til for å forsøke å få disse feriedagene 
tilbake.

SVAR:
Nei, du har dessverre ikke rett til å få erstatning 

når det ikke er en snakk om en hel uke.
Ferielovens § 9 (1) sier:

Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør 
før ferien, kan kreve at ferien utsettes til 
senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres 
med legeerklæring og fremsettes senest 
siste arbeidsdag vedkommende arbeids-
taker skulle hatt før ferien.
Arbeidstaker som har vært helt arbeidsu-

før minst 6 virkedager i ferien, kan kreve 
at et tilsvarende antall virkedager ferie 
utsettes og gis som ny ferie senere i 
ferieåret. Kravet må dokumenteres med 
legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet 
opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Hovedtariffavtalen for KS-sektoren sier dessu-
ten i § 7.1 ”Erstatning av ferie”: 

Arbeidstakere som godtgjør ved lege-
attest at vedkommende under ferie har 
vært arbeidsufør i minst 5 virkedager, får 
tilsvarende ferie erstattet.

I ferieloven regnes en uke som 6 dager, mens 
hovedtariffavtalen i KS regner en uke som 5 
dager.

Det vil si at man kan risikere å «miste» 
feriedager om man blir syk noen dager. Det 
vil også gjelde om man blir syk noen dager i 
hovedferien.

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell

Rådgiver i BF 

Erstatning av 
ferie ved sykdom

BF-sekretariatet svarer

Vi tror på NÆRHET!

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

Velkommen i vårt fellesskap!

Med 
skal vi forme 
din hverdag

MIKROMARC
– Bibliotekenes beste venn
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SUNNIVA EVJEN

Tilfellet Århus
De siste årene har Århus blitt trukket frem som et 
særlig vellykket eksempel på hvordan bibliotek kan 
gjøres. Men hva er det de lykkes så godt med i 
den gamle havnebyen?

•	Århus for stort nytt hovedbibliotek ved havnen.
•	Navnet blir Dokk1, og Bibliotek forsvinner fra navnet. 
•	Samboerskapet med Borgerservice blir gjort offisielt.
•	Fortsetter som viktig bibliotekby i Skandinavia.

STORBYBIBLIOTEK

Det nye hovedbiblioteket
Selvsagt skyldes mye av oppmerk-

somheten Dokk1, tidligere Urban Medi-
aspace, Århus’ nye hovedbibliotek. I den 
lange rekken av signalprosjekter på den 
internasjonale bibliotekscenen er det 
naturlig at vi i Norge ser til Danmark – 
som er nær oss både i faktisk og overført 
betydning. I 2015 kan vi ta det nye byg-
get i nærmere øyesyn, prosjektet som 
ikke bare skal løfte bibliotektjenesten, 
men også byen som helhet.

Området biblioteket skal ligge i har 
fram til nå vært viet havneindustri, mens 
det etter 2015 skal være en del av by-
rommet. For å få til det man kaller «et 
levende og aktivt byrom»1 skal Dokk1 
og de omkringliggende havneplassene 
være dynamoen. Av arealet på 28.000 
kvadratmeter skal 17.500 romme alt det 
man ser for seg at fremtidens bibliotek 
kan være – pluss litt til. Verdigrunnlaget 
prosjektet bygger på er et resultat av en 
prosess der mange har deltatt: bibliote-
karer, politikere, eksperter, innbyggere 
og hele nettverket rundt – og da er 

1) http://tinyurl.com/l7dfqwe

det kanskje greit at man budsjetterer i 
underkant av 2 milliarder danske kroner.

Men er alt så bra som mange vil ha 
det til? I en kommentar i Klassekampens 
bokbilag bekymrer Karin Haugen seg 
over navnet på huset. Urban Mediaspace 
– hvor får bøkene plass med et sånt 
navn? Og kanskje har Haugen grunn til 
å engste seg. Da vedtaket om å bygge 
nytt bibliotek kom i 2001, ønsket man 
et sted som kunne “honorere fremtidens 
krav til brugen af medier”.  

Nå var Urban Mediaspace kun et mid-
lertidig navn – det er erstattet med det 
mer tvetydige Dokk1. Likevel gav det et 
bestemt inntrykk av en bibliotekvisjon 
som kanskje ikke er tuftet på boken 
som medium, men det brede spekter av 
materialtyper vi finner i dagens bibliotek. 
Og medier, forsikrer man på prosjektets 
hjemmeside, er for eksempel bøker, 
tidsskrifter, film, musikk og spill. I alt 
skal 350.000 slike få plass i Dokk1. Det 
er selvsagt verdt å diskutere hvorvidt 
danskene her gjør et godt valg når de 
unnlater å ha “bibliotek” med i navnet 

på bygget. Det er også verdt å være 
oppmerksom på det Haugen egentlig 
frykter: konsekvensene av å satse på 
“medier” i stedet for “bøker”. Men Dokk1 
vil uansett romme et bibliotek som kom-
mer til å bli byens stolthet. 

Samorganisering
Dokk1 handler dog ikke bare om bi-

bliotek. Byens bibliotektjeneste har i flere 
år vært administrativt knyttet sammen 
med Borgerservice, kommunens offent-
lige tjeneste- og informasjonstilbyder. På 
utvalgte filialer har århusianerne også 
fått tilgang til Borgerservice. Nå skal 

Aarhus kommunes biblioteker

•	Over	2,3	millioner	besøk	årlig	 i	
en by med 310 000 innbyggere.

•	5	millioner	i	totalt	utlån.	
•	Et	mediebudsjett	 som	 tilsvarer	

over 400 kroner per innbygger. 
(tinyurl.com/lsc82wp)

•	Hovedbiblioteket	 flytter	 i	 2014	
inn i nytt multimediehus i Aarhus 
Havn.

•	Prosjektet	het	først	Urban	Medi-
aspace, men har nå fått navnet 
Dokk1.
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Xxxx 

STORBYBIBLIOTEK

denne ordningen ytterligere utvides ved 
å flytte hovedkontoret for Borgerservice 
inn i Dokk1, og dermed gjøre samboer-
skapet offisielt. 

Århus er ikke den eneste danske byen 
som satser på denne typen samorgani-
sering, men selv om mange mener det 
er til fordel for brukerne av begge tilbud, 
er andre kritiske. Bibliotekaren Finn 
Breddam mente kombinasjonen er bent 
ut uheldig, og skrev på bloggen sin: ”fol-
kebibliotekerne sætter deres status som 
fristed og garant for borgerrettigheder 
og demokrati over styr”.2 Og selvsagt 
kan det være uheldig å kombinere ren 
offentlig tjenesteyting med det bibliote-
kene representerer, nemlig et demokra-
tisk fristed. Samtidig er det ingen tvil om 
at begge tjenester har en stor informa-
sjonsoppgave overfor innbyggerne, og 
et samarbeid og en samlokalisering byr 
nok i større grad på muligheter enn på 
demokratiske begrensninger.

2) http://tinyurl.com/lt6am62 

Politisk bevissthet
En annen ting som gjør at flere – meg 

selv inkludert – skjeler til Århus, er den 
helhetlige politikken som ligger bak 
bibliotektjenesten. I ”Politik for bor-
gerservice og biblioteker 2011-2014”3 
presenteres visjoner og strategi i et 
fireårsperspektiv. Planen vier naturlig 
nok en god del plass til det nye Dokk1, 
men omfatter helheten i tjenestene, alle 
filialene og hva man politisk vil med 
bibliotekene. Planen er utarbeidet på 
grunnlag av dialog med byens borgere, 
medarbeiderne i bibliotek og borgerser-
vice, og vedtatt i bystyret.  

Hva dette dokumentet – og lignende 
strategiske planer – i praksis betyr er 
svært vanskelig å si. I en politisk prio-
riteringsprosess vil det uansett være 
rom for å sette til side løfter og planer. 
Men prosessen som ligger bak, og kon-
tinuiteten den bebuder har jeg stor tro 
på. Problemet for bibliotekene i mange 

3) http://tinyurl.com/k8sbh48

kommuner er mangelen på innsikt blant 
eierne – politikerne – i hva som skjer der, 
og ikke minst potensialet som ligger i 
tjenesten. Ved å involvere og engasjere 
omgivelsene kan dette snus. For det er 
bevisstheten som skapes og oppretthol-
des med et slikt planarbeid som kanskje 
er det viktigste – og sannsynligvis også 
grunnen til at Århus også framover vil 
være en av de viktigste bibliotekbyene 
i Skandinavia. 

En Blurb fra Rolf Hapel 
oppsummerer det fint:

I share the vision of Tom Gokey and 
Meg Backus of the public library of the 
21th century as a “Democracy Machine”. 
One of the most important tasks for 
library enthusiasts and workers is to 
explore the many possibilities of that 
vision. 

Det nye hovedbiblioteket i Århus skal ligge i havneområdet, får navnet Dokk1 og skal bidra til et levende og aktivt byrom. Av arealet på 28.000 kvadrat-
meter skal 17.500 romme alt det man ser for seg at fremtidens bibliotek kan være – pluss litt til, skriver Sunniva Evjen. Prosjektet koster i underkant av 
2 milliarder danske kroner.
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Rettigheter til utlån av e-bøker

UTLÅN AV E-BØKER

•	En innkjøpt papirbok kan lånes ut etter åndsverkloven § 19
•	E-bøker innkjøpt på fysisk bærer (f.eks. CD) kan også lånes ut.
•	E-bøker innkjøpt og lagret på nettbrett kan bare lånes ut etter avtale.

Bibliotek 
& juss

SPØRSMÅL:
Hvorfor er det forskjell på rettighe-

ter til utlån av papirbøker og e-bøker i 
bibliotek? 

SVAR:
Den rettighetsmessige forskjellen på 

nedlastede e-bøker og kjøpte papirbø-
ker henger sammen med at e-bøker og 
bøker plasseres i ulike opphavsrettslige 
kategorier. Det kommer igjen av at papir-
boken er en fysisk vare mens e-boken 
hovedsakelig er en tjeneste og en digital 
rettighet.

En innkjøpt papirbok kan lånes ut 
etter åndsverkloven § 19. Her finner vi 
lovregelen om spredningsrettens kon-
sumpsjon, som innebærer at et fysisk 
eksemplar man kjøper med opphavsman-
nens samtykke lovlig kan videreselges, 

leies ut og lånes bort – altså at opphavs-
mannens rett til å bestemme over disse 
handlingene blir konsumert (”spist opp”) 
av den som kjøper eksemplaret. 

Når digitale e-bøker overføres i nett 
opptrer de ikke på samme måte som ana-
loge eksemplarer. Dette kommer av at 
eksemplarene som overføres blir kopiert, 
det er altså ikke ett og samme eksemplar 
som bytter hånd i en slik overføring. All 
slik nettverksoverføring av åndsverk 
regnes dessuten som ”fremføring” og 
ikke som ”spredning”. På grunn av at § 
19 kun gjelder fysiske eksemplarer kan 
man ikke låne ut filer med hjemmel i 
denne bestemmelsen, med mindre de er 
kjøpt inn på en såkalt fysisk bærer. Dette 
følger av forarbeidene til åndsverkloven 
i 2005. En musikk-CD er et eksempel 
på en fysisk bærer. CD-en er derfor en 
vare, i motsetning til musikk-filen som 
overføres via Internett. I prinsippet kan 
derfor e-bøker som er innkjøpt på fysisk 
bærer, f.eks. på digikort eller CD, lånes 
ut iht. § 19.

E-bøker som kjøpes inn og lagres på 
nettbrett kan bare lånes ut etter avtale. 
Selv om dette ligner e-bøker på en 

”fysisk bærer”, er ikke dette det samme: 
e-bøkene var ikke på bæreren da den ble 
kjøpt inn. Det spiller heller ingen rolle om 
man laster ned filer direkte til nettbret-
tet, dette må også regnes som e-bøker 
skaffet gjennom online-tjeneste og ikke 
på fysisk bærer.

Flere bibliotek har lurt på hva som 
gjelder ved eventuell nedlasting av 
e-bøker fra for eksempel digitalbok.no, 
blant annet om bøkene kan plasseres på 
opptil seks nettbrett for utlån. Grunnen til 
at bibliotekene ikke kan gjøre dette er at 
digitalbok.no-lisensen gjelder privatbruk. 
Som privatperson kan du altså opprette 
en konto, laste ned e-bøker, og dele disse 
på seks dingser innad i familien. Forvir-
ringen på dette området kan skyldes at 
Cappelen Damm og digitalbok.no var (og 
er) en del av prosjektet ”Buskerudforsø-
ket”, hvor det altså gjelder en egen avtale.

De norske e-bøkene som kan lånes ut i 
dag er i hovedsak tilgjengelige på grunn 
av Kulturrådets forsøksprosjekt tilknyttet 
innkjøpsordningen for skjønnlitteratur. 
E-bøkene som Kulturrådet har inngått 
avtale om distribueres av Biblioteksen-
tralen. Bibliotekene kan selv velge teknisk 
modell for utlånet, innen fastsatte vilkår. 
Ryfylkebibliotekene og bibliotekene i 
Troms har eksempelvis valgt BS Web-
lån, mens Deichmanske bibliotek har 
valgt eBokBib fra Bibliotek-Systemer AS. 
Drammen bibliotek har en egen portal 
hvor det er mulig å låne e-bøker fra 
Buskerudforsøket i tillegg til e-bøker fra 
innkjøpsordningen. Forleggerforeningen 
har for øvrig nylig gitt en anbefaling 
(av 16.4.2013) til sine medlemmer om 
e-utlån, se foreningens nettsider for mer 
informasjon. 

Espen Søyland Bakjord
Juridisk rådgiver
Nasjonalbiblioteket



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 
åpnet for dette.

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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POLITIKK OG TARIFF

Enighet i oppgjøret for Spekter-Helse
8. mai i år ble det oppnådd 

enighet i forhandlingene for an-
satte i virksomheter som hører til 
tariffområdet Spekter – Helse. For 
Bibliotekarforbundet gjelder dette 
bibliotekarer i sykehus drevet av 
helseforetakene.

Rammen for oppgjøret er på ca 
3,55 %, det vil si på linje med de øv-
rige oppgjørene i offentlig sektor i år.

Alle arbeidstakere i dette tariffom-
rådet skal sikres et tillegg på mini-
mum 0,75 %, dog minst kr 3.100. 
Virkningsdato er satt til 1. mai 2013.

Minstelønnsrammene ble hevet  
jevnt over med 3000 kroner på alle 
ledd, med virkning fra 1.mai 2013.

Det skal gjennomføres lokale for-

handlinger på 
B-dels nivå om 
lønnsregulerin-
ger med virk-
ning fra 1. mai 
2013. Frist for 
å melde bistand 
var 31. mai, og 
frist for lokale 
forhandlinger er 
mandag 17. juni 
kl. 15.00.

YS - f o r bun -
dene ønsket i 
utgangspunktet 
generelle tillegg, men vi kom til 
enighet om å være med på lokale 
forhandlinger.  De lokale forhandlin-

gene vil bli gjennomført i samarbeid 
med Delta de stedene BF ikke har 
egen forhandlingsrett. 

Anne-Kari Bratten (t.v.), adm. direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter 
og Ingerid Bjercke, leder for YS Spekter. (Foto: Liv Hilde Hansen)

BF-innspill til Stortinget om lovendringene
Helt på tampen av de rødgrønnes åtte regjeringsår leverte kulturminister Hadia Takjik proposi-
sjon om endringer i lov om folkebibliotek, omtalt i forrige nummer av Bibliotekaren. Mottaker 
av proposisjonen er Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, med Olemic Thommessen (H) 
som saksordfører. Komité-innstilling skal være klar 11. juni, mens stortingsbehandlinga er be-
rammet 17. juni. Bibliotekarforbundet har levert innspill til komiteen, som referert under:

”Bibliotekarforbundet vil benytte anled-
ningen til å komme med skriftlig innspill 
til komiteen i sak om Endringer i Lov om 
folkebibliotek. 

Vi har lest lovproposisjonen grundig, og 
støtter mange av forslagene. Vi ser positivt 
på endringen av § 1 som vi mener gir et 
godt grunnlag for utvikling av tidsriktige 
bibliotektilbud. Videre er vi tilfredse med 
at loven fortsatt inneholder pålegg om 
folkebibliotek i alle landets kommuner. Det 
er også godt at kravet om fagkompetanse i 
bibliotekene i lovens § 5 blir stående.  De-
partementet sier helt riktig i prop. L 135 at 
«Behovet for fagkompetente biblioteksjefer 
har vært og er fortsatt vurdert som viktig 
og grunnleggende for at folkebibliotekene 
skal kunne utvikles og være aktuelle også 
i fremtiden» 

Imidlertid legges det opp til fortsatt dis-
pensasjonsadgang knyttet til § 5 i loven. 
Dispensasjonsadgangen regulerer hva 

som skal skje i de tilfellene der kommunen 
ikke får fagutdannet søker til stillingen som 
biblioteksjef. Bibliotekarforbundet mener at 
det i slike tilfeller vil være bedre å stimulere 
til samarbeid på tvers av kommunegrenser 
snarere enn å beholde den byråkratiske 
dispensasjonsordningen. Dette er i tråd 
med Kulturdepartementets opprinnelige 
anbefaling i høringsnotatet til loven. 

Bibliotekarforbundet er helt enig med 
Kulturdepartementet i at bibliotekfaglig 
kompetanse i folkebibliotekene er grunnleg-

gende for å sikre gode bibliotektjenester og 
– ikke minst – for å legge et godt grunnlag 
for bibliotekutvikling i tråd med samfunnets 
behov og brukernes forventninger. Derfor 
er det svært viktig at kvalifikasjonskravet i 
lovens § 5 blir opprettholdt, og vi støtter 
dette. Vi vil imidlertid foreslå at den gene-
relle dispensasjonsadgangen fjernes, i tråd 
med høringsforslaget fra Kulturdeparte-
mentet av 08.03.2012, pkt 5.3, Alternativ 1.

Når det gjelder revisjon av forskriften 
knyttet til kompetansespørsmål i loven: 
«Forskrift om personale i kommunale folke-
bibliotek» vil vi signalisere at vi har innspill 
til dette og at vi ønsker å bidra konstruktivt 
i dette arbeidet.

Vi har bestrebet oss på å fatte oss i kort-
het i dette skriftlige innspillet, men vil gjerne 
få anledning til å utdype våre synspunkter 
i et møte med komiteen.

For øvrig viser vi til vårt høringssvar av 
06.06.2012 som er vedlagt.”
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BF gjennom 20 år!
Ideen om et eget forbund for bibliotekarer i Norge hadde vokst fram gjennom flere år. 
Men 12. juni 1993 ble Bibliotekarforbundet offisielt stiftet. Her i bladet markerer vi 20 
års-jubileet med et sveip gjennom BFs historie, inkludert opptakten. Og ettersom vi er en 
organisasjon med mye fokus på lønn, passer det også med et blikk på lønnsregulering av 
bibliotekarer for 100 år siden. 

BF 20 ÅR

Bibliotekarer har vært i sving i noen 
tusen år. Vi har markert oss og gjort vik-
tige jobber i hundretusener av bibliotek, 
fra Alexandria til Deichman, fra Library 
of Congress til Bokbåten Epos, fra Den 
sorte diamant til Gloppen folkebibliotek, 
fra Universitetsbiblioteket i Oslo til skole-
biblioteket ved Sandefjord videregående 
skole. Og kompetansen har utvidet ar-
beidsmarkedet vårt til dokumentorgani-
sering i oljeselskap, søkemotorutvikling, 
webredigering, m.m. 

I norsk sammenheng er bibliotekarenes 
historie noen hundre år gammel. Og leg-
ger vi en form for profesjonsutdanning til 
grunn, kan vi ikke gå lenger tilbake enn til 
slutten av 1800-tallet. 

Innflytelsen fra USA
Det var da Haakon Nyhuus i 1897 

kom hjem etter sju år ved Chicago Public 

Library, at det ble profesjonell sving på sa-
kene. Han ble sjef for Deichman året etter, 
og revolusjonerte hele tenkningen rundt  
bibliotekdriften. Han utviklet moderne 
folkebibliotek etter amerikansk-engelsk 
mønster, han profesjonaliserte det ”indre 
arbeidet” og åpnet hyllene for publikum. 

Selv om Nyhuus regnet seg selv som 
den eneste med tittel bibliotekar på 
Deichman, etter hvert med unntak av 
hans nestkommandrende Karl Fischer, 
var det ingen tvil om at han arbeidet for 
at det skulle bli mange flere med tittelen 
bibliotekar i Norge.  For han presenterte 
allerede i 1907 ideen om en egen bi-
bliotekarutdanning i Norge, noe som ble 
realisert med det første avgangskullet i 
1940, og deretter årlig fra 1945. Men fram 
til krigen var det mange norske - i likhet 
med Nyhuus - som kom tilbake fra USA 
med en bibliotekarutdanning. Og de som 
hadde utenlandsk utdanning betød mye 
for oppbygging av profesjonen i Norge. 

Lønnsforholdene for bibliotekarer til-
bake i første halvdel av forrige århundre 
får bli tema for en annen artikkel. Men 

det er likevel interessant å se hvordan 
lønningene ble fastsatt for de som ar-
beidet i landets folkebibliotek i 1913 (se 
neste side). 

Fagforeningene oppstår
Det er i år også hundre år siden 

Norsk bibliotekforening ble stiftet. Men 
bibliotekarene i staten organiserte seg i 
egen forening også svært tidlig. I 1920 
ble Statsbibliotekargruppen etablert, en 
forening som har gått inn i Forskerfor-
bundet og skiftet navn flere ganger, i 
dag kjent som FBF - Forskerforbundets 
bibliotekforening. I 1930 ble NBL - Norske 
Bibliotekansattes Landsforbund - stiftet. 
De gikk etter hvert inn som en delforening 
i det som nå heter Delta. Og i 2001 slo 
de sammen med andre delforeninger der 
til å bli del av Kulturforbundet, som er en 
del av Delta. 

KBF på banen
Men tilbake i 1950 var det uenighet i 

NBL, og en gruppe brøt ut og stiftet KBF - 
Kommunale Bibliotekarbeideres Forening. 

Tekst & foto:
Erling Bergan
Redaktør
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”For Folke- og Barneboksamlinger” var et tidsskrift utgitt av 
daværende Kirkedepartementet mellom 1907 og 1915. Det var 
redigert av Karl Fischer, departementets sakkyndige i folkebok-
samlingsanliggender, og Nordahl Rolfsen, medlem av Centralsty-

ret for de norske folkeskolers barne- og ungdomsbiblioteker. Utgaven for 1913 begynte 
med artikkelen ”Bibliotekarlønnen - Regler for dens størrelse”, der Fischer redegjorde 
for lønningene som departementet hadde fastsatt for bibliotekarlønningenen i landets 
folkebibliotek. Den skulle utgjøre ”10 % av bibliotekets samlede indtægtsbudget og 
som tillæg hertil ikke under 2 øre og ikke over 3 øre for hvert utlaant bind.” 

Vi gjengir hele artikkelen her, for å markere lettelsen over at lønnsfastsettelsen har 
kommet inn i et riktigere og mer rettferdig spor opp gjennom årene.

Bildet til høyre viser Karl Fischer, mannen som utarbeidet lønnsregulativet vårt for 
hundre år siden.

1913

 

Rannveig Egerdal Eidet 
og Frode Bakken satte 
i mai 1992 i gang en 
underskriftsaksjon for å 

etablere en ny fagforening for bibliotekarer, og 
søke opptak for denne i AF. De rettet også en 
sterk appell til styrene i BAF, NBL og FBF om å 
bidra til dette. Begrunnelsen var dels oppsplit-
tinga av bibliotekarer i flere organisasjoner, dels 
at bibliotekarene hadde sakket lønnsmessig ak-
terut. Aksjonen ga 472 underskrifter på kort tid, 
og arbeidet med å etablere Bibliotekarforbundet 
kunne dermed starte. 

1992

Denne sognet til LO, innenfor det som nå 
heter Fagforbundet. KBF vokste i størrelse 
og ble etter hvert et kritisk faglig og poli-
tisk miljø inn mot Norsk bibliotekforening. 
Tonengivende bibliotekarer som Bjørn 
Bringsværd og Frode Bakken var aktive i 
ledelsen av KBF i en årrekke. Og i første 
halvdel av 80-tallet fikk de gjennomført 
forskningsprosjektet ”Bibliotekarbeid, 
arbeidstakerinteresser og EDB”, et om-
fattende og viktig arbeid for å håndtere 
usikkerheten som mange opplevde da vi 
var på vei ”Inn i informasjonssamfunnet”, 
som rapporten fra prosjektet het. 

Felles organisering?
Men i spørsmål som gjaldt lønns- og 

arbeidsforhold var medlemmene, i det 
store og hele, prisgitt det store Kom-
muneforbundet som KBF var en del av. 
Som mange av de andre variantene av 
del-fagforeninger innenfor større forbund, 
hadde KBF få midler til egen disposisjon 
og liten innflytelse på lønnsutviklingen. 
Som for bibliotekarer ikke var mye å 
skryte av på den tiden. Det murret i rek-

kene i mange av disse foreningene hvor 
bibliotekarene var med. 

I 1982 ble det tatt initiativ for å få KBF 
og NBL til å nærme seg hverandre, blant 
annet med et fellesnummer av deres to 
tidsskrifter. Samtidig kom det innlegg i 
KBFs medlemsblad som argumenterte 
for en samling av bibliotekansatte i både 
stat lig og kommunal sektor innen LO-
forbundene, en overgang fra KBF til BAF 
- en Bibliotekansattes Fellesorganisasjon. 
Dette førte ikke fram i første omgang, 
men i 1988-89 ble initiativet til samling av 
bibliotekansatte innenfor LO gjennomført, 
BAF var en realitet. Men fremdeles som 
en tilleggsorganisering for medlemmer 
av  NTL og det som nå er Fagforbundet 
og Industri Energi. Det var disse store 
forbundene som håndterte lønns- og 
arbeidsforhold, som prioriterte lønnskrav 
og kjørte forhandlingene. 

En slutt og en begynnelse
BAF hadde ikke eksistert lenge før det 

ble klart at man enten måtte få en tydeli-
gere og mer innflytelsesrik posisjon som 

fagforening, eller ta konsekvensen av at 
dette ikke går og nedlegge organisasjo-
nen. Forhandlingsmøter med forbundene 
og LO om dette førte ikke fram. Begge 
de siste lederne av BAF konkluderte med 
at virksomheten levde ”på sidelinja av 
viktige avgjørelser”. Som en konsekvens 
av dette ble BAF nedlagt med stort flertall 
i uravstemming i 1992.  

Dette førte til at BAF-medlemmene Rann-
veig Egerdal Eidet og Frode Bakken i mai 
1992 satte i gang en underskriftsaksjon for 
å etablere en ny fagforening for biblioteka-
rer, og søke opptak for denne i Akademi-
kernes Fellesorganisasjon (AF). De rettet 
også en sterk appell til styrene i BAF, NBL 
og FBF om å bidra til dette. Begrunnelsen 
var dels oppsplittinga av bibliotekarer i 
flere organisasjoner, dels at bibliotekarene 
hadde sakket lønnsmessig akterut - mer 
enn de ufaglærte i bibliotekene. 

Organisasjonsmessig farvel 
til assistenter og fullmektiger

Et lite hopp tilbake i tid er nødvendig 
her. For både KBF og NBL var rene 

 

BF 20 ÅR
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I sin indstilling om statsbidrag til bibliotekarløn uttalte Stortingets kirkekomite ifjor (Indst. S. nr. 225  1912), at de nærmere 
bestemmelser herom blev at utfærdige av Kirkedepartementet .

Departementets sakkyndige i folkeboksamlingsanliggender har i den anledning henvendt sig til endel bibliotekarer og 
formænd i bibliotekstyrer ved landsbiblioteker og enkelte mindre bybiblioteker for at høre deres mening om, hvad der burde 
lægges til grund ved fastsættelse av regler for bibliotekarlønnens størrelse. Paa grundlag av de indkomne besvarelser leve-
res her et motivert utkast til slike regler. Disse gjælder kun for lands- og mindre bybiblioteker, som faar særskilt tilskud av 
staten til bibliotekarløn.

Naar man skal sætte op almindelige regler for bibliotekarlønnens størrelse, møter man først den vanskelighet at det arbeide 
som kræves av bibliotekaren ved de forskjellige boksamlinger er saa yderst forskjellig. Ved nogen boksamlinger falder saa-
godtsom alt arbeide paa bibliotekaren. Ved andre, og det ikke faa, har bibliotekaren ikke anden befatning med boksamlingen 
end at levere ut bøker, føre ind utlaanene og holde orden paa boksamlingen, mens bibliotekstyrets formand besørger indkjøp 
av bøker, indførsel i tilvekstprotokol og katalogisering, fordeling av bøkerne mellem avdelingene, regnskap, korrespondanse 
m. m . Ved fastsættelsen av de regler som er indtat nedenfor har man gaat ut fra, at den væsentligste del av det arbeide som 
følger med boksamlingens ledelse og drift utføres av bibliotekaren. Hvor dette ikke er tilfælde, vil der være grund til at 
nedsætte den nedenfor stipulerte løn i et passende forhold .

Der er navnlig tre ting som kunde tænkes at burde komme i betragtning ved bestemmelse av bibliotekarlønnen: Antal 
arbeidstimer, boksamlingens budget og antal utlaan i aaret.

At lægge antallet av arbeidstimer til grund har sine vanskeligheter, fordi en hel del boksamlinger ikke har nogen bestemt 
utlaanstid, men tar imot laantagere naarsomhelst paa dagen. Selv der hvor biblioteket er aapent bare til bestemte tider, vil det 
være vanskelig at fastsætte lønnen efter arbeidstimer, da den tid som anvendes paa biblioteksarbeide utenfor den egentlige 
utlaanstid er saa høist forskjellig. Nogen steder utgjør den bare en ganske liten brøkdel av utlaanstiden, andre steder halvdelen 
eller mere; enkelte steder kræver arbeidet utenfor utlaanstiden likesaa megen tid eller endog mere end selve utlaanet. At føre 
ordentlig kontrol med antallet av disse arbeidstimer utenfor de reglementerte utlaanstider vil ikke være gjørlig.

Bibliotekets indtægtsbudget benyttes ofte som maalestok ved fastsættelse av personalets samlede lønninger ved de store 
biblioteker, idet man regner at indtil en viss procent av indtægtene bør gaa til lønninger. Ogsaa ved vore folkeboksamlinger 
vil vistnok budgettet være en paalidelig maalestok. Den procent av indtægten som skulde gaa til løn maatte selvfølgelig 
bli betydelig mindre end ved de store biblioteker, da bibliotekarene ved vore mindre folkeboksamlinger bare for en liten 
del er optat av biblioteksarbeide. Nogen vanskelighet vil der muligens opstaa ved at budgettets størrelse kan være noksaa 
forskjellig fra aar til andet, ja adskillige biblioteker har jo ikke uten med et eller flere aars mellemrum bidrag til indkjøp og 
vedlikehold. Som regel vil dog det arbeide som falder paa bibliotekaren staa i et visst forhold til bibliotekets indtægter, saa 
at arbeide og løn nogenlunde kommer til at følge hinanden. Forholdet vil yderligere kunne reguleres ved at der ogsaa tas 
hensyn til utlaanets størrelse. 

Det tredie moment, antal utlaante bøker, vil som regel gi et paalidelig billede av en boksamlings virksomhet og bør derfor 
være en medbestemmende faktor ved fastsættelse av bibliotekarens godtgjørelse. Likesom budgettet byr utlaansstatistiken 
paa den fordel at man her har sikre tal at holde sig til. I mange tilfælde vil man ved denne lønningsmaate tillike opnaa at 
bibliotekaren blir ansport til at gjøre hvad han kan for at øke utlaanet. 

I henhold til det anførte foreslaar departementets sakkyndige at der gives følgende almindelige regel for bibliotekarlønnens 
størrelse ved landsbibliotekene og de mindre bybiblioteker:

Bibliotekarens løn bør fastsættes i forhold til boksamlingens budget og antallet av bind utlaant i aarets løp, saaledes at 
bibliotekaren faar 10 % av bibliotekets samlede indtægtsbudget og som tillæg hertil ikke under 2 øre og ikke over 3 øre for 
hvert utlaant bind.

Hvis bibliotekets indtægter varierer sterkt fra aar til andet eller hvis biblioteket enkelte aar overhodet ikke har noget bidrag 
til indkjøp av bøker m. m., kan man ved fastsættelse av lønnen gaa ut fra gjennemsnitsindtægten for et visst antal aar.

Bibliotekstyrets formand, som har at undertegne aarsberetningen, fører kontrol med utlaansstatistiken.
*

Ovenstaaende forslag til almindelige regler for fastsættelsen av bibliotekarlønnens størrelse ved landsbibliotekene og de 
mindre bybiblioteker er av Kirke- og Undervisningsdepartementet godkjendt som gjældende indtil videre.

Bibliotekarlønnen
Regler for dens størrelse

Fra tidsskriftet ”For Folke- og Barneboksamlinger”, 
årgang 1913, side 1-2. Utgitt av Kirkedepartementet.
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Stiftelsesmøtet for Bibliotekarfor-
bundet var lørdag 12. juni 1993. 
Vi var rundt femti medlemmer 
av ”Prosjekt Bibliotekarforbund” 

samlet i lokalene til Statens bibliotek- og informasjons-
høgskole i Dælenenggata i Oslo. Der ble grunnlaget for 
organisasjonen lagt, med vedtekter, fylkeslag, kontingent, 
målprogram, osv. Og der ble BFs første forbundsstyre 
valgt. Fra venstre Kristin Østerholt (kasserer), Kristin 
Storvig (AU-medlem), Erling Bergan (nestleder), Randi Røn-
ningen (forbundsleder), Turid Holtermann (styremedlem) og 
Kirsten Grøtte (sekretær). det syvende styremedlemmet 
Anne-Mette Vibe var ikke til stede da bildet ble tatt. 

1993

En viktig oppgave for det første 
forbundsstyret i BF var å verve 
medlemmer. Selv om stiftelses-
møtet hadde vedtatt nye kontin-
gentsatser (2460 kroner i full jobb, 1848 kroner i under ½ 
stilling:  og 300 kroner for studentmedlemmer), så måtte 
vi komme inn i en hovedorganisasjon før vi kunne avkreve 
slik kontingent. I hele 1994 betalte medlemmene derfor kun 
200 kroner i årskontingent (100 for studentmedlemmer). 
Her ser vi forbundsleder Randi Rønningen blant bibliotek-
studenter i Dælenenggata våren 1994. Senere Deichman-
tillitsvalgt Heidi Scarth Stene til høyre for henne. 

1994
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bibliotekar-organisasjoner fram til sek-
stiåtterne overtok hegemoniet og åpnet 
dem for alle bibliotekansatte i 1970. I 
oppropet som Bakken og Eidet rettet til 
foreningene i 1992 het det blant annet: 
”Det synes å være et meget svakt 
grunnlag for å hevde at bibliotekansatte 
assistenter og fullmektiger har vunnet 
noe av betydning på at de har vært 
organisert sammen med fagutdannede 
bibliotekarer i NBL og BAF i perioden ca 
1970-1992.” Og videre: ”Fagutdannede 
bibliotekarer på landsplan er en meget 
liten gruppe og bør ikke uten meget 
tungtveiende grunner splittes opp i flere 
organisasjoner.” 

Stor oppslutning 
 Frode Bakken, Rannveig Egerdal Eidet 

og ytterligere 10 bibliotekarer - med-
lemmer fra alle de berørte foreningene 
- stilte seg bak oppropet. 

I løpet av 14 dager ble oppropet 
undertegnet av 472 bibliotekarer. Initia-
tivet ble fulgt opp med et åpent møte i 

Sandvika bibliotek 23. oktober 1992 der 
110 personer var tilstede. Alle de berørte 
foreningene var også invitert, og ga sine 
synspunkter. Og disse synspunktene va-
rierte nok noe mer enn blant den vanlige 
møtedeltaker. For foreningene betød jo 
dette initiativet at de enten skulle/burde 
nedlegge organisasjonen sin, eller stå 
i fare for å miste mange medlemmer 
over til et nytt forbund for bibliotekarer. 
Og de store forbundene som de små 
bibliotekansatte-delforeningene var 
med i, hadde nok også sagt hvor skapet 
skulle stå. 

Prosjekt ”Bibliotekarforbund”
Forsamlingen på møtet i Sandvika 

ga sin tilslutning til opprettelse av 
Prosjekt ”Bibliotekarforbund”, altså et 
forberedende arbeid for å få et slikt 
forbund opp og stå. Samtidig heter det 
i beretninga fra dette møtet at ”Initiativ-
takerne anerkjente det arbeid som alle 
organisasjoner på biblioteksektoren har 
gjort for å fremme bibliotekenes og de 

bibliotekansattes interesser. Man ønsket 
dette arbeidet videreført og forsterket 
gjennom en sterk organisasjon.”

Sandvika-møtet avsluttet med å velge 
en styringsgruppe som bestod av Kari 
Gulbraar, Live GuIsrud, Turid Holter-
mann, Randi Rønningen, Solveig Werner 
og Erling Bergan. Kari Gulbraar (nå Kari 
Mitchell) fungerte som styringsgruppas 
leder. 

Forberede en ny organisasjon
Styringsgruppa hadde seks møter og 

en arbeidshelg til å forberede forslag 
til hvordan organisasjonen skulle se 
ut. Dessuten ble det drevet verving av 
medlemmer, noe som resulterte i 500 
medlemmer fram til april 1993. Det ble 
utarbeidet forslag til vedtekter, kontin-
gentsatser, inndeling i lokallag, arbeids-
program, , budsjett, navn på tidsskrift, 
m.m. Alle forslagene ble samlet i et eget 
hefte som ble sendt ut til alle medlem-
mer i Prosjekt ”Bibliotekarforbund”, med 
invitasjon til å være med på stiftelsen av 
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Randi Rønningen var Bibliotekarforbundets leder i de tre første landsmøteperiodene, fra stiftelsesmøtet i 1993 til landsmøtet i 1999. Etter det har hun 
sittet i BFs økonomiutvalg. Hun betød dermed mye for at BF lyktes så godt gjennom de vanskelige første årene. (Foto: BF)
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Skolering av tillitsvalgte 
var noe BF valgte å satse 
mye på i startfasen. Det 
første kurset skulle egent-

lig arrangeres i juni 1995, men streiken gjorde at 
det ble utsatt til desember. det var 60 påmeldte 
til 30 plasser på BFs første kurs om avtaleverk 
og forhandlingsteknikk, med Randi Rønningen og 
Elly Frogner som foredragsholdere. Deltakerne 
ble kjørt gjennom simulerte forhandlinger. Her 
regner arbeidsgivergruppa ut kostnadene ved 
kravene som er stilt. En ung Roger Dyrøy ved 
enden av bordet. (Foto: Sølvi Karlsen)

1995

BF fikk kontorlokaler i Lakkegata allerede 
i 1995 og var der til mars 2011. Da Sølvi 
Karlsen (t.v.) ble organisasjonssekretær 
i 1995, var hun den første ansatte i BFs 
sekretariat.  Randi Rønningen ble helt frikjøpt i 1997 og hadde også 
kontor i 4. etasje i Lakkegata. Sølvi jobbet i BF til 1999, da Birgitta Lund-
Grønberg overtok, omtrent samtidig med at Siri Sjursen overtok som 
forbundsleder. I 2001 var det også ”dobbeltskifte”, da Monica Deildok 
ble forbundsleder og Thor Bjarne Stadshaug ble organisasjonssekretær. 
Logoen som prydet veggen var laget av formgiveren Johnny Snapa, og 
ble brukt av BF helt fram til mai 2009, da firmaet Visendi utviklet en 
helt ny logo med tilhørende grafisk profil for BF. 

1996

  forbundet 12. juni 1993, på daværende 
Statens bibliotek- og informasjonshøg-
skole i Dælenenggata i Oslo.

Stiftelsesmøtet samlet bare en del 
av medlemmene, på grunn av reiseav-
stander og reiseutgifter. Men noen av 
deltakerne fikk dekket deler av utgiftene 
sine av et magert prosjektbudsjett. Ved-
takene gikk som forventet og om selve 
stiftelsesmøtet er det egentlig ikke så 
mye mer å si. Deltakerne tok oppgaven 
alvorlig, jobbet seg gjennom sakene og 
fattet til slutt det formelle vedtaket om å 
stifte Bibliotekarforbundet. Det nyvalgte 
styret, med Randi Rønningen som leder, 
ble overlatt ansvaret med å få intensjo-
nene og vedtakene realisert.

Avslag på første søknad til AF
Forbundsstyrets viktigste oppgave i 

1993 var å forberede og sende søknad 
om medlemskap i AF. Søknaden ble 
sendt 6. august, og ble først behandlet 
i AFs styre, som sendte den videre til 
behandling av AFs representantskap, 

med positiv innstilling. På representant-
skapsmøtet 12. november stemte tre av 
38 forbund mot å oppta Bibliotekarfor-
bundet som medlem i AF. Disse tre re-
presenterte 31 1/2 % av medlemmene. 
Siden det etter AFs vedtekter ble krevd 
3/4 flertall for å bli opptatt, ble derfor 
BFs søknad avvist. 

Hvorfor fortsatte BF etter dette? I BFs 
korte historie hadde det gjentatte ganger 
blitt sagt at et fagforbund ikke kan eksis-
tere alene, det er nødt til å være tilknyt-
tet en hovedsammenslutning. Noen av 
vedtakene på stiftelsesmøtet forutsatte 
at BF ble medlem av AF, bl.ant annet at 
vedtekter og arbeidsprogram skulle ta 
til å gjelde. Det hadde derfor ikke vært 
vanskelig å argumentere for å nedlegge 
arbeidet. Men forbundsstyret fortsatte, 
de utga fremdeles ”Bibliotekaren”, de 
planla nye arrangement og de ba om 
mere penger. 

Årsaken var dels at signalene fra AF 
var veldig klare på at avslaget på BFs 
søknad om medlemskap skyldtes ting 

utenfor BFs kontroll og at en ny søknad 
året etter kunne få et positivt resultat. 
Og minst like viktig var det at arbeidet 
med å opprette BF hadde fått en så god 
mottakelse blant bibliotekarene.

Avtale med FBF
I forbindelse med søknaden om med-

lemskap i AF var det nødvendig å inngå 
en avtale med Forskerforbundet, som 
allerede organiserte bibliotekarer i AF 
gjennom FBF. Avtalen som ble inngått 
viste en grenseoppgang mellom BF og 
Forskerforbundet om verving av med-
lemmer og anga hvordan de to forbun-
dene skulle samarbeide. 

Etter at første gangs behandling av 
BFs søknad i AF ikke fikk tilstrekkelig 
flertall i 1993, krevde Forskerforbundet/
FBF endringer i avtalen før de kunne 
støtte vår nye søknad i 1994. 

Avtalen ga FBF anledning til å hindre 
bibliotekarer som jobbet i utdannings-
sektoren i staten å bli medlem av BF. 
Jevnlige møter mellom BF og FBF skulle   
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Det var ikke bare fylkeslag som kom i igang 
for det nye Bibliotekarforbundet utover på 
nittitallet. På arbeidsplasser med mange BF-
medlemmer organiserte de seg med egne 

klubber , uten at vedtektene gjorde dette helt nødvendig. Her er  en 
del av Bibliotekarforbundets medlemmer i Bærum kommune samlet til 
årsmøte i februar 1997. Litt over 40 medlemmer hadde BF i kommunen 
på dette tidspunktet, litt over halvparten ved Bærum bibliotek, resten 
var skolebibliotekarer i kommunen. Kirstin Vinje, sittende i midten, var 
leder av BF-klubben i Bærum. Tema på årsmøtet var lønnsoppgjør, 
konfliktberedskap, omorganisering i kommunen og kompenasasjon for 
lørdagsjobbing. I slike saker gjorde BFs tillitsvalgte seg godt gjeldende 
i kommunen. 

1997

Morten Haugen var  i 
1998 leder av BFs fyl-
keslag i Trøndelag , og 
har den samme rollen 
igjen i dag. Han var med i organisasjonsutvalget
for 10 år siden, og ledet det nye organisasjons-
utvalget som avla rapport i år. Her overrekker 
han blomster til Kirsti Sand (i midten) og Sissel 
Bostad Michaelsen som takk for streikeinnsat-
sen. Begge arbeidet ved Trondheim folkebi-
bliotek, som hadde 4 medlemmer ute i streik 
våren 1998. 

1998

 

godkjenne eller forkaste innmeldinger i 
BF. Dette var en svært krevende situa-
sjon og ga grunnlag for ikke så rent lite 
irritasjon med FBF og Forskerforbundet. 
Det ble opplevd som ganske absurd at 
både BFs leder og nestleder fikk ”lov” 
av FBF å være medlemmer av Bibliote-
karforbundet - på en slags dispensasjon. 

Kunne starte på ordentlig
Men da representanskapsmøtet i 

Akademikernes fellesorganisasjon fre-
dag 11.november 1994 vedtok å ta opp 
Bibliotekarforbundet som medlem, med 
tilstrekkelig flertall, kunne BF begynne ”på 
ordentlig”. 588 medlemmer i BF - på 200 
kroner året og ofte annet fagforenings-
medlemskap intakt - måtte konverteres 
til fullt betalende BF-medlem. Vi startet 
1995 med 304 av disse som ”bekreftede” 
medlemmer, og med kun 13.255 kroner 
på konto. Men allerede i 1995 passerte 
vi 618 medlemmer og en omsetning på 
1 million kroner. 

Med medlemskap i AF kunne Bibliote-

karforbundet få tariffavtaler i alle sektorer. 
I statssektoren fikk vi forhandlingsrett 
gjennom hovedorganisasjonen - slik det 
gjelder for alle forbund - også i dag. I 
kommunesektoren fikk vi forhandlingsrett 
gjennom et fellesskap av 13 forbund - den 
såkalte 13-gruppa. Men allerede to år et-
terpå fikk BF selvstendig forhandlingsrett  
overfor KS. Tilsvarende ordning gjaldt for 
tariffområdet Oslo kommune. På øvrige 
tariffområder fikk vi også forhandlingsrett 
og avtaler. 

BF hadde knapt blitt registrert som 
medlem av AF før det kom brev om 
innsending av krav til tariffoppgjøret. 
Aller først måtte vi forsøke å forstå det 
som stod i brevet fra AF. Begreper som 
mellomoppgjør, lønnsglidning, indekstall, 
konsumpris, solidaritetsalternativ, real-
lønnsnedgang,

lønnskomponenter, PAI-statistikk, over-
heng, rammer, m.m. var enda ikke blitt 
dagligdagse ord blant styremedlemmene. 
Men styret var ikke i tvil om det skulle 
sendes inn krav, vår holdning var at det var 

bedre med ufullstendige krav enn ingen 
krav i det hele tatt.

Streik allerede i første oppgjør
I januar 1995 ble vi bedt om å ut-

forme planer for konfliktberedskap. 
Dette gikk for så vidt greit, selv om 
styret var svært usikre på konsekven-
sene av en eventuell streik. Det som 
virkelig fikk styret til å skjelve var de 
økonomiske konsekvensene av en 
streik. Som nystartet forbund hadde 
BF svært dårlig økonomi. Mange 
medlemmer i streik allerede det første 
ordentlige regnskapsåret vårt, ville få 
store og uheldige konsekvenser for BFs 
økonomi. BF informerte AF om dette og 
ble tatt hensyn til. 

Men med på streiken, det skulle vi 
være. Og streik ble det!  Vi hadde 4 
medlemmer som var tatt ut i streik ved 
Trondheim folkebibliotek og ett medlem 
ved Universitetet i Oslo. Det var her 
BF skaffet seg sine første erfaringer 
med streikeuttak, at det er viktig å ta 
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At det nye Bibliotekarfor-
bundet søkte om opptak 
i Akademikernes Felles-
organisasjon (AF) da vi 

startet opp i 1993, var nærmest en selvfølge. Men 
det viste seg etter hvert å være my uro i rekkene,. 
Da Aud Blankholm ble AF-leder i 1999 bar det ut 
til forbundene for å drøfte ”fornying av AF”. Her 
med BF-leder Randi Rønningen. Men AF sto ikke 
til å redde, viste det seg. To år seinere var AF opp-
løst og medlemsforbundene spredt for alle vinder. 
Et knippe forbund valgte i 2001 YS som sin nye 
hovedorganisasjon. Blant dem var BF. 

1999

Forbundsstyret i BF 
besøkte vårt danske 
søsterforbund i august 
2000. Siden den gang 
har det vært årvisse møter mellom bibliotekarfor-
bundene i Danmark, Sverige og Norge. Møtene går 
på omgang mellom de skandinaviske hovedstedene, 
og har et program med tyngdepunkt i vertslandets 
problemstillinger, men der alle bidrar. Disse møtene 
har vist oss at den nordiske modellen har mange 
varianter. Lønnsdannelsen er svært ulik, men bi-
bliotekutviklingen innen ebøker mm har vi felles.

2000

  ut medlemmer som gjør at virksomhe-
ten de jobber ved må stenge. Å sitte 
streikevakt utenfor en åpen virksomhet 
fungerer dårlig. 

Streiken ble avsluttet uten at BFs 
økonomi ble rammet særlig hardt. 
Og medlemmene som var i streik fikk 
utbetalt nettolønn og ble dermed ikke 
skadelidende. Dette er også erfaringer 
som BF har tatt med seg videre og som 
fungerer den dag i dag.

Organisasjonsbygging
Fylkeslagene ble sparket i gang 

i 1995.  Vi kom også i gang med 
forsikringsordninger, ordinært kontin-
genttrekk, deltakelse i AF-organ, og 
alt annet som følger av å være i gang 
på ordentlig. Høsten 1995 fikk BF sin 
første ansatt, da Sølvi Kristiansen (nå 
Karlsen) ble organisasjonssekretær. Og 
det ble hun i BFs første kontorlokaler - i 
Lakkegata 21, der vi delte plass med 
blant annet Skolelederforbundet. Et 
fellesskap vi har beholdt siden, også 

etter at vi flyttet fra Lakkegata til Øvre 
Vollgate 11 for noen år siden. Bibliote-
karen hadde økt utgivelsesfrekvensen 
sin fra 4 til 8 nummer pr år. 

I 1996 kom BF i gang med kursvirk-
somheten. Det spilte godt opp mot en 
annen viktig del av BFs virksomhet som 
begynte det året: Lokale forhandlinger. 
Det ble regnet som spesielt utfordrende 
for et lite forbund med spredt medlems-
masse å lykkes i lokale forhandlinger. 
Men det har vist seg å være en av BFs 
store suksessfaktorer. Bibliotekarers 
evne til nøyaktige og gode forbere-
delser, kombinert med god kursing og 
veledning fra BF sentralt, har gjort at 
BFs lokale tillitsvalgte har fått til så mye 
som de har. Lønnsutviklingen for biblio-
tekarer ble vesentlig forbedret fra 1996 
og framover, enn det vi hadde opplevd 
i årene før BF ble etablert. 

I 1996 ble forbundslederen for første 
gang frikjøpt - i første omgang i 20 % 
stilling. Allerede året etter var det øko-
nomiske handlingsrommet stort nok til 

å ha BF-leder på fulltid. For første gang 
hadde bibliotekarene i Norge en som 
jobbet på fulltid bare for deres interes-
ser. En viktig milepæl. 

Medlemmer i staten
Mindre hyggelig var de stadige mø-

tene medllom BF og FBF, der det stadig 
var bibliotekarer som ønsket medlem-
skap i BF som fikk tommel ned fra FBF. 
Dette ga rykte om BF som et kommunalt 
forbund, noe vi definitivt ikke ønsket. Da 
AF ble oppløst i 2001 og BF valgte YS 
som ny hovedorganisasjon, ble avtalen 
med FBF historie og vi kunne verve fritt 
blant bibliotekarer i staten. Men det var 
tungt, ettersom det hadde satt seg et 
feilaktig inntrykk av at statsmedlemmer 
ikke kunne være medlemmer. Fremde-
les i dag kan vi møte rykter om dette. 
Likevel har medlemsutviklingen for BF 
på statlig tariffområde tatt seg opp, og 
i dag er det over 170 medlemmer på 
denne sektoren. På andre halvdel av 
nittitallet var det under 50.
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Med Randi gjennom 90-tallet
Randi Rønningen ble gjenvalgt som BF-

leder på landsmøtene i 1995 og 1997. 
Siri Sjursen kom inn som nestleder på 
1997-landsmøtet og overtok som leder 
på landsmøtet i 1999. Det ble dermed 
Randi som preget de seks første årene til 
BF, en byggende periode som skulle be-
vise at et nystartet forbund kunne lykkes. 
Det ble likevel Siri Sjursen som fikk lede 
forbundet da vi passerte 1000 medlem-
mer i år 2000. 

Å utvikle kommunikasjon var også en 
del av den byggende perioden. I 1996 
startet BF egne nettsider. Fra 1997 
ble   Bibliotekaren utgitt hver måned, og 
redaktøren ble frikjøpt i 20 % stilling. 
Årsbudsjettet i BF hadde i 1997 bikket 
2 millioner. 

Tillitsvalgte gjør seg gjeldende
Med lokal organisering av BF kom 

også lokal innflytelse. De tillitsvalgte 
som BF-medlemmene valgte rundt på 
arbeidsplassene forberedte seg godt og 

Avgående forbundsstyre 
drøfter en flokete sak om 
organisering av fylkeslag, 
under landsmøtet i 2001. 

Fra venstre forbundsleder Siri Sjursen, Kirsten Leth 
Nielsen, Hanne Fosheim,  Gro Heidi Råmunddal, 
organisasjonssekretær Birgitta Lund-Grønberg, 
Monica Nævra og Richard Madsen. det var på dette 
landsmøtet at BFs studentlag ble slått sammen med 
Oslo/Akershus BF. Monica Deildok, påtroppende 
BF-leder, var redd signaleffekten en nedlegging 
ville gi. - Men uansett må det nye forbundsstyret 
prioritere arbeidet med bibliotekstudentene, sa hun. 

2001

I sitt første tariffoppgjør 
som BF-leder ble Monica 
Deildok kastet ut i en av 
de vanskeligste meglin-
gene som har vært i kommunal sektor. Midt i en lang 
meglingsnatt skulle ulike stillingskoder plasseres i 
ulike kapitler, med ulik måte å få fastsatt lønna på.  
Kapittel 3/4/5-problematikken var et faktum. Her 
sitter BF-lederen med andre forbundsledere i YS-Ks 
forhandlingsdelegasjon en natt under meglinga. Det 
hører med til hsitorien at, gitt forutsetningene, gjorde 
den nye BF-lederen en imponerende jobb den natta. 

2002

gjorde seg gjeldende. Under årsmøtet for 
BF-medlemmene i Bærum i februar 1997, 
avsluttet hovedtillitsvalgt Kirstin Vinje slik: 
”Med BF har vi åpenbart blitt mer synlige 
i landskapet. Personalsjefen i kommunen 
spurte meg for en tid siden om det var blitt 
så mange flere bibliotekarer i Bærum nå 
enn før. Årsaken til at han spurte, var at 
han nå møtte bibliotekarer - altså BF-tillits-
valgte - stadig vekk: på informasjonsmøter, 
i forhandlinger, i ansettelsesaker, osv.”

Vektlegging og understøtting av gode 
tillitsvalgte har stått sentralt i mye av BFs 
arbeid opp gjennom årene, enten det er 
kurs, veiledningsarbeid i sekretariatet, 
kommunikasjon gjennom blad og nettsi-
der, eller organisasjonsmessige grep. Nå 
sist da organisasjonsutvalget leverte sin 
rapport i vinter, ble dette påpekt som en 
av de mest sentrale utfordringene for BF 
i årene framover.

Ny streik
Tariffoppgjøret 1998 gikk ikke glatt 

for seg. For andre gang etter at BF 

kom inn i forhandlingssystemt ble det 
streik i offentlig sektor. BF hadde på 
det meste 140 medlemmer ute i streik i 
både kommunal og statlig sektor. Også 
dette greide BF å håndtere økonomisk, 
takket være at streiken ble avsluttet med 
tvungen lønnsnemd før omfanget kom 
ut av kontroll. BF hadde medlemmer i 
streik ved folkebibliotekene i Fredrikstad, 
Sarpsborg, Bærum, Asker, Hamar, Dram-
men, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, 
Stavanger, Bergen, Molde, Trondheim, 
Bodø og Tromsø. Og ved fylkesbibliote-
kene i Buskerud, Rogaland, Hordaland 
og Troms. I tillegg var det medlemmer 
ute i streik ved Vest-Agder sentralsy-
kehus, Sentralsjukehuset i Rogaland, 
Fylkessjukehuset i Molde og ved Statens 
næringsmiddelkontroll. Et voldsomt om-
fang for et lite forbund. 

Det var dessuten sider ved streiken 
som ga et forvarsel om at det var sterke 
spenninger i AF. Noe som allerede hadde 
kommet til uttrykk da Lægeforeningen 
meldte seg ut og var med på den nye 
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På de store bibliotekmøtene 
annet hvert år, på den nord-
norske bibliotekkonferansen 
og ved semesterstart for nye 

studenter ved Høgskolen i Oslo: BF er til stede med stand 
og materiell. Her er Ritha Helland på plass på Bislet for å 
møte de nye bibliotekarstudentene i august 2003. Rollups 
med slagord og BFs grafiske profil er en del av markeringa, 
sammen med utdeling av Bibliotekaren, brosjyrer, krus 
med BF-logo, m.m. BF-stand gir sentrale BF-ere en god 
anledning til å snakke med bibliotekarer og studenter om 
betydningen av fagforeningsarbeid, og få tilbakemeldinger 
på hvordan BF jobber og hva vi bør prioritere. 

2003

Det var ikke bare i 
2002 at det gikk fak-
keltog for bibliotek i 
Oslo. Den gang var det 
mot kulturministerens forslag om å gjøre folkebiblio-
tek til en frivillig sak for kommunene, og fakkeltoget 
gikk på Karl Johan. I januar 2004 var det et stille 
men effektfullt fakkelhav rundt Nordtvet filial i Oslo, 
mot forslaget om å nedlegge denne avdelinga og 
eventuelt overlate driften til frivillige. Begge disse 
”fakkelsakene” endte godt - sett med BFs øyne. 
Lovkravene står fast og Nordtvet lever videre. 

2004

hovedorganisasjonen Akademikerne i 
1997. 

Fra AF til YS
I 1999 ble det utredet om AF kunne 

slå seg sammen med YS og Politiets 
fellesforbund. Dette forsøket ble avblåst 
året etter. Samtidig undersøkte syke-
pleierne, lærerne og politi om de kunne 
finne sammen i en ny hovedorganisa-
sjon. Alle konstellasjoner var mulige en 
periode. Det eneste sikre var et vedtak 
i 2000 om at AF skulle nedlegges året 
etter. Dermed måtte BF ut på jakt etter et 
alternativ til AF. Vi hadde samtaler med 
alle aktuelle hovedorganisasjoner. Det 
som nå er blitt Unio var i støpeskjeen, 
og slapp ikke andre forbund inn i folden 
mens BF måtte kjøre sin prosess fram 
til en konklusjon. Og det ble YS som bla 
valgt av et enstemmig BF-landsmøte i 
2001. Og ingen har sett seg tilbake. Men 
kanskje noen har sett seg litt til siden, og 
vurdert Unio fra tid til annen, ettersom 
det er en tydelig og stor samling forbund 

med høgskoleutdannede medlemmer. 
Men noe reelt forslag om å bytte ho-
vedorganisajson har aldri kommet opp i 
BF etter 2001. Det er et tegn på at BF 
har funnet sinm plass i YS, og at YS har 
hatt plass til et lite profesjonsforbund. 

Det var Siri Sjursen som ledet BF gjen-
nom denne krevende prosessen. Mye 
kunne gått galt for et ungt og lite for-
bund  i et opprørt fagforeningshav. Men 
det gikk bra. Kommuneforbundet (som 
nå er Fagforbundet) prøvde åpenlyst 
å verve BF-medlemmer til seg i 2001, 
med begrunnelsen at ”mange bibliote-
karer i BF vil være meget skeptiske til å 
gå inn i YS”.  De feilberegnet imidlertid 
situasjonen, for BF fikk en ganske tyde-
lig medlemsvekst i årene etter at vi ble 
med i YS. 

Monica og kapitlene
På BFs landsmøte i 2001 ble Monica 

Deildok valgt til forbundsleder for første 
gang. I 2001 ble også redaktøren for 
første gang engasjert i 100 % stilling. 

Årsbudsjettene i BF hadde nå passert 
3,5 millioner. 

Allerede i sitt første hovedoppgjør - i 
2002 - fikk den nye forbundslederen 
kjørt seg skikkelig. Midt på natta, under 
meglinga i kommunal sektor, ble delin-
gen av stillinger i ulike kapitler med ulik 
forhandlingsmåte født. Monica Deildok 
måtte avgjøre hvilke stillinger som skulle 
fastsette lønna i sentrale forhandlinger 
og hvilke som skulle få lønna bestemt 
bare gjennom lokal lønnsdannelse. Av-
gjørelsene hun - og forbundsstyret - tok 
den våren, har vist seg kloke i ettertid.  

For å håndtere det store veilednings- 
og informasjonsbehovet etter at kapittel 
4 og 5 var innført i KS-avtalen, opprettet 
BF et forhadnlingsutvalg på KS-sektoren 
(FUKS) som spilte en avgjørende rolle 
for at de etterfølgende lokale forhand-
lingene ble håndtert på en god måte. 

Svarstad Haugland irriterer
Kulturminsiter Valgerd Svarstad 

Haugland fremmet i 2002 forslag til 
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endringer i bibliotekloven. Og det var 
endringer som falt i usedvanlig dårlig 
jord hos bibliotekarene. Ikke krav okm 
folkebibliotek i alle kommuner, ikke 
krav om fagutdanning og avvikling av 
fylkesbibliotek. Monica var over alt i 
media i sakens anledning, med helsides 
kronikker og referering på avisforsider, 
og hun ble  til og med Dagbladets ”I 
dag snakker vi om..:” da det sto på som 
verst. Fakkeltoget mot Stortinget med 
forfattere, bibliotekarer og ikke minst 
bibliotekstudenter, viste at Haugland 
burde trekke forslaget. Noe hun da også 
gjorde etter hvert.

Tiårs-jubileum og 
hardere arbeidsliv

I 2003 var medlemstallet kommet 
opp i over 1200. Årsbudsjettene nær-
met seg 4 millioner. Dette var en god 
opptakt til 10 års-jubileet, som ble feiret 
samtidig som BF hadde landsmøte. 
Det ”indre arbeidet” hadde kommet på 
stell,  BF hadde fått et enklere og bedre 

medlemssystem, en mer tidsriktig admi-
nistrering av nettsidene og en styrking 
avsekretariatet.

Men det var de ”ytre” tingene som 
preget BFs arbeid mest i denne perio-
den. Arbeidslivet hardnet til, for biblio-
tekarene var det mest merkbart i en del 
kommuner. Det hadde vært dårlige tider 
i kommunene tidligere, med utt i medi-
abudsjett, lite penger til nytt datautstyr 
og nedlegging av filialer. Vi hadde også 
opplevd kutt i personalet, men da hadde 
det stort sett dreidd seg om naturlig 
avgang. Regelrette oppsigelser var det 
heldigvis lite av i folkebibliotekene. Inntil 
2003, da sparekniven rammet også 
bibliotekpersonalet i kommune-Norge. 
Østfold fikk mer enn sin del av slike 
dystre erfaringer. Sarpsborg og Halden 
var spesielt ille ute. Det gjorde sterkt 
inntrykk da Unni Nøding,  BF-tillitsvalgt 
ved Halden bibliotek, selv ble blant 
de overtallige da kommunen halverte 
staben ved biblioteket. Hun var en res-
sursperson med høy utdanning og lang 

erfaring. Men hennes 10 år i biblioteket 
monnet ikke nok, når kuttene ble så 
store. Det var andre som hadde 20- og 
30-års fartstid å skilte med. BF sentralt 
var engasjert i mange slike saker på den 
tida, og som i dag brukte man advokat 
til å bistå når medlemmenes jobber 
står i fare. 

Søkelys på Stavanger
Styret for Sølvberget KF hadde i 

2004 interessert seg for inntektssida 
til Stavanger bibliotek, på en måte 
som gjorde at det ble offentlig disku-
sjon om hvorvidt dette kunne være et 
mulig angrep på gratisprinsippet. BFs 
lokale tillitsvalgte Tove Gausen hadde 
tatt saken ut i fritt lende, BF viste 
holdning og BFs fungerende leder var 
i duell med Sølvbergets styreleder i 
frokost-TV. Spørsmålet ble utredet av 
ledelsen på biblioteket og lagt fram på 
et styremøte slik at lufta gikk fullstendig 
ut av den mulig liberalistiske ballongen. 

Bare et par år seinere var det sø-

BFs hovedtillitsvalgte i 
Bærum kommune, Stine 
Bye Aarnes, vender tom-
mel ned når formanns-

skapet skal behandle spørsmålet om å la frivillige 
drive en av kommunenes bibliotekfilialer. Saken 
vekker en viss nasjonal oppsikt, blant annet med 
fungerende BF-leder Hanne Brunborg på NRK TV.  BF 
er sterkt engasjert mot forslaget, som blir moderert 
i kommunestyret: ”Kommunestyret er opptatt av at 
de frivillige ressursene skal være et supplement til 
den kommunale virksomheten.” Men kommunen ville 
likevel utrede frivillighet på bred basis. 

2005

De fleste bibliote-
karene ved Høg-
skolen i Østfold 
var inntil somme-
ren 2006 organisert i Forskerforbundet. Men 
så skjedde det noe. Personalet inviterte både 
Bibliotekarforbundet og Forskerforbundet for 
å høre hva de kunne tilby. Etter orienteringen 
drøftet de alternativene og besluttet samlet 
overgang til BF. Bibliotekarforbundet ved 
Høgskolen i ØStfold gikk fra 2 til 16 medlem-
mer nærmest over natta. 

2006
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Under landsstyremøtet 
året før hadde Marit 
Somby, fylkesleder for 
Finnmark BF, foreslått 

at BF sentralt reiste rundt og hadde fylkesvise 
seminar etter de sentrale forhandlingene, for å 
drøfte og forberede de lokale forhandlingene som 
kom utover høsten. Forslaget fikk tilslutning og i 
2007 arrangerte BF den første runden med det som 
ble hetende kick-off. Her er forbundsleder Monica 
Deildok i Østfold BF i juni 2007, været i Fredrikstad 
tillot utendørsmøte denne dagen. Arrangementsfor-
men har for øvrig vist seg svært levedyktig.

2007

Under de store bi-
bliotekmøtene annet 
hvert år begynte BF 
i 2008 med et ar-
rangement de kalte ”Nye stemmer”. Det er en 
anledning til å møte unge og spennende kollegaer, 
som kommer med andre innfallsvinkler og ser nye 
muligheter. Her åpner Monica Deildok seminaret, 
der Ellen Berg Larsen, Kim Tallerås og Åsta Louise 
Myr fikk talerstolen til å snakke om Formidling og 
mangold, Bibliotekenes tilstedeværelse på nettet 
og Brukernes synsvinkel i utdanningsbibliotek.

2008

kelys på Stavanger bibliotek igjen, da 
de skulle motta - fra den amerikanske 
ambassaden - et bibliotektilbud som 
gikk under merkelappen ”American 
Corner”. Sør-Varanger bibliotek hadde 
gjort noe tilsvarende året før. BF gikk 
ut med saka gjennom Bibliotekaren 
og på postlista, og påpekte det pro-
blematiske i dette. Kritikken mot at et 
annet lands ambassade kunne blande 
seg inn i et norsk biblioteks tilbud, kom 
både gjennom uttalelser fra BFs leder 
og i artikkelstoff i Bibliotekaren. Dette 
resulterte i de kraftigste skyllebøttene 
som har rammet BF i dets tjueårige 
historie. Bibliotek- og kulturhussjef 
Trond Lie i Stavanger freste i spaltene 
og angrep journalistikken i stedet for 
å debattere spørsmålet om sponsing 
av bibliotek. Sør-Varangers bibliotek-
sjef Vidar Lund gikk simpelthen ut på 
postlista og stemplet BFs redaktør for 
å ha ”dårleg folkeskikk” for artikkelen 
han skrev, et stempel han unnskyldte et 
par uker seinere. Men bortsett fra disse 

to reaksjonene var det en spennende 
debatt om hvordan håndtere gaver og 
sponsing. 

IFLA i byen
i 2005 kom IFLA-konferansen til 

Oslo. Dette var en god anledning for de 
skandinaviske bibliotekarforbundene å 
samarbeide om en felles stand. Der 
kunne vi dele ut brosjyrer og blad, og 
fortelle kollegaer fra hele verden om 
den nordiske modellen for organisering 
av arbeidsliv og de nordiske landenes 
ulike satsing på bibliotekutvikling. Nyt-
teverdien for BF av dette var nok ikke så 
stor. Vi har aldri vurdert å bli medlem av 
IFLA, til det er prislappen altfor høy og 
nytten for liten. 

Men BF har gjennom sine 20 år hatt 
sporadiske interesser utenfor landets 
grenser. I 2000 var vi aktive sammen 
med IFLAs spesialgruppe for multikul-
turelle bibliotektjenester og nordiske 
partnere, i  å bidra til at også pales-
tinske bibliotek ble synlige da IFLA-

konferansen var i israelsk  Jerusalem. I 
2002-2008 arrangerte vi til sammen 9 
studieturer med 270 deltakere til det nye 
Alexandria-biblioteket. Og sommeren 
2009 inngikk BF en samarbeidsavtale 
med NORWAC om faglige bidrag til ut-
vikling av et helsefagbibliotek ved Shifa 
sykehus i Gaza - et vellykket prosjekt 
som fremdeles pågår.

Ellers er det de årlige skandinaviske 
møtene mellom BF i Norge og Danmark, 
samt DIK-förbundet i Sverige, som 
utgjør det viktige i BFs internasjonale 
forbindelser.

Økning av statsmedlemmer
Etter at BF gikk inn i YS i 2001, var 

landskapet åpent for verving på stats-
sektoren. Men det var tungt å endre inn-
trykket som hadde satt seg, av forbund 
som hadde delt ”markedet” seg imellom.  
Som ved mange andre høgskoler, var 
de fleste bibliotekarene ved Høgskolen 
i Østfold inntil sommeren 2006 organi-
sert i Forskerforbundet. Men så skjedde 
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Mette Rysjedal, Deichman-bibliotekar 
og medlem av forbundsstyret, gikk ut 
i regionavisa Firda og påpekte at det 
ikke fristet folk som henne å returnere 

til hjemfylket Sogn og Fjordane, når hun så utlyst 80 % biblio-
teksjefstilling i Fjaler kommune. Firda kjørte saka på forsida. 
Da ble det aktivitet i kommunen, politikare og administrasjon 
tok kritikken inn over seg, økte opp stillinga til 100 %, og fikk 
selvsamme Mette til å søke - og ta imot - stillinga like etterpå. 
Denne snøballen begynte å rulle på et styreseminar året før, der 
styremedlemmene i BF jobbet med med mulige avisinnlegg om 
bibliotekpolitikk og andre saker forbundet er opptatt av. Mettes 
artikkelidé fra seminaret gikk hele veien.  

2009

Karen Lise Tøsse var 
tillitsvalgt for BFs 
m e d l e m m e r  v e d 
Sandnes bibliotek, 
og hadde vært det i tre år. Men utfordringene hun 
fikk i månedsskiftet mai-juni det året var nok et 
nummer større enn hva hun hadde opplevd i vervet 
tidligere. Alle 11 BF-medlemmer ved biblioteket var 
tatt ut i streikens første fase, sammen med medlem-
mer i Hammerfest og Os. Men (fra venstre) Bjørg 
Øvrebø Aske, Karen Lise Tøsse og Anna Elisabeth 
Bertheussen tok streikevaktene på strak arm. 

2010

det noe. 
- Det hele begynte på lokalt med-

lemsmøte, i bibliotekklubben av For-
skerforbundet her på høgskolen. Ett av 
medlemmene ønsket at vi skulle invitere 
noen fra Bibliotekarforbundet og noen 
fra Forskerforbundets bibliotekforening 
(FBF). Det var et ønske om å få begge til 
å komme på et medlemsmøte, der hver 
av dem kunne si litt om hva de kunne 
tilby oss. Så skulle vi tenke oss litt om, 
før vi vurderte om vi ville fortsette å være 
medlemmer i Forskerforbundet eller om 
vi skulle skifte fagforening, fortalte til-
litsvalgt Grete Gluppe til Bibliotekarens 
oktober-nummer i 2006. 

Da var det bare to medlemmer i BF 
ved høgskolen. Men de hadde flere 
nyansatte som hadde vært medlemmer 
i Bibliotekarforbundet da de kom til høg-
skolen, men som skifta medlemskap for 
å være i samme forening som de andre 
på arbeidsplassen etter å ha begynt der. 
Så de hadde allerede erfaringer med BF.

Ikke lenge etter informasjonsmøtet 

hadde BF fått 16 bibliotekarer som 
medlemmer ved Høgskolen i Østfold.

Grete fortalte at BFs representanter 
hadde gjort en god figur, og la til at hun 
trodde det var én ting som var utslags-
givende: 

- Muligheten til å forhandle for oss sjøl, 
muligheten til å representere oss sjøl. 
Tidligere hadde vi vært representert via 
et forhandlingsutvalg i Forskerforbun-
det.  Vi var ikke fornøyd med det. Man 
forsvinner lett innenfor et stort forbund, 
og de som representerer oss kjenner 
mindre til hva vi holder på med. Når man 
representerter seg sjøl, har man i hvert 
fall førstehånds kjennskap til hva egne 
medlemmer gjør.

Kickoff
Dette beskriver på en god måte hvor-

for BF gjennom sine 20 år har lykkes 
med det som kunne vært bakdelen med 
BF - å betjene og forhandle for medlem-
mer som er spredt over hele landet, med 
få medlemmer på hver arbeidsplass. 

Ulike tiltak for å støtte opp under de 
lokale tillitsvalgte blir ekstra viktig for et 
forbund som BF. Og de ideelle måtene å 
gjøre dette på leiter man fremdles etter. 
Men på lanmdsstyremøtet i 2006 kom 
Marit Somby, fylkesleder for Finnmark 
BF, med et forslag som falt i god jord 
og ble gjennomført året etter: Kickoff! 
Ideen var at BF sentralt reiste rundt 
og hadde fylkesvise seminar etter de 
sentrale forhandlingene, for å drøfte 
og forberede de lokale forhandlingene 
som kom utover høsten. Arrangements-
formen har vist seg svært levedyktig. 
Kickoff har vært en viktig motor for 
kunnskapsoverføring og erfaringsut-
veksling innen lønnsforhandlinger og 
tariffbestemmelser. 

I denne perioden hadde BF også 
sektorvise tariffutvalg. De siste årene 
har disse vært mindre aktive. 

De store utredningene
I 2007 kom Bibliotekreform 2014, den 

store utredninga om framtidas bibliotek-
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BFs siste landsmøte var i 
november 2011, der Monica 
Deildok ble gjenvalgt som 
leder og Margunn Haugland 

ny nestleder. Delegatene fra Oslo/Akershus var aktive 
under møtet, blant annet for å tydeliggjøre at BF skal 
arbeide for å styrke betydningen av institusjonene bi-
bliotekarene jobber i, enten dette er bibliotek eller noe 
annet. Her er de samlet til rådslaging i en pause. Stående 
bakerst er fylkeslagets leder Britt Helen Bjørnback. Vi-
dere med klokka: Ingeborg Motzfeldt, Silje Grøtan Torp, 
Miriam Bakkeli, Helen Nyen, Kristine Mesgrahl, Anne 
Karine Sandberg og Vibecke Stockinger Lundetræ. 

2011

Noen av BFs fylkesledere  
har vært med i gamet i 
mange år, mens andre er  
relativt nye i rollen. Trygve 
Kikut ble valgt til leder av Vestfold BF våren 2012. Han 
er bibliotekarurdannet med bachelor i dokumentasjons-
vitenskap fra Universitetet i Tromsø. Våren 2008 var han 
landsmøtedelegat fra Troms BF. I vervet som fylkesleder 
i Vestfold etterfulgte han Richard Madsen, som i tillegg 
til å ha vært fylkeslagsleder også har sittet i forbunds-
styret i tre perioder. Her er Trygve på fylkeslederkurs 
på Gardermoen like etter han overtok vervet. 

2012

utvikling i Norge, levert av ABM-utvikling. 
Så gikk det et par år hvor bibliotekmiljøet 
diskuterte med utgangspunkt i at for-
slagene i Bibliotekreform 2014 skulle 
bli realisert. Også BF deltok i konkrete 
oppfølgingsdiskusjoner om for eksempel 
modellbibliotek,  et begrep som idag er 
forlatt. I 2009 kom daværende kulturmi-
nister Trond Giske med stortingsmelding 
om bibliotek. Med den kom tankene om 
slakting av ABM-utvikling og overføring 
av B-en til Nasjonalbiblioteket. Stortings-
meldinga varslet også en revisjon av lov 
om folkebibliotek, noe departementet 
har brukt nærmere 4 år på å få gjennom. 
Dette er saker BF har brukt en del energi 
på å ytre seg om. Interessen for slike saker 
da også stor blant BFs medlemmer. 

Anslag til en ny giv?
De siste årene kan man kanskje si at 

en del byggesteiner for en ny giv i BF har 
kommet på plass. Våren 2011 kom Kari 
LIfjell inn som rådgiver på arbeidsliv og 
tariff. En egen stilling i sekretariatet med 

dette som tydelig arbeidsområde har BF 
egentlig ikke hatt før. Og høsten 2011 kom 
Petter Bruce inn i sekretariatet, med et 
arbeidsområde som i dag har betegnelsen 
kontorleder. Også dette en stilling vi ikke 
har hatt før. Sammen med forbundsleder 
og redaktør utgjør dette de fast ansatte 
i sekretariatet. Våren 2013 kom Embret 
Rognerød inn på et toårs-prosjekt for å 
styrke kommunikasjonen med medlem-
mene, med spesiell vekt på arbeidslivs-
spørsmål og tillitsvalgtrollen. 

Organisasjonsutvalget som ble nedsatt 
etter landsmøtet i 2011, leverte sin innstil-
ling i begynnelsen av 2013. Der foreslås 
det en rekke tiltak for å styrke kjerne-
funksjonen til BF. Organisasjonen skal bli 
bedre til å støtte opp under de tillitsvalg-
tes arbeid. Organisasjonsutvalget hadde 
ingen enkel jobb, og det vil sikkert komme 
ytterligere tiltak etter at OU-rapporten ble 
offentliggjort. Men apparatet for å sette i 
verk tiltak burde være bedre enn noen 
gang før. At BFs sekretariat i 2013 flyt-
tet ned en etasje i Øvre Vollgate, og fikk 

vesentlig bedre plass, er også et viktig 
bidrag til en ny giv.

Tariffoppgjørene både i 2010 og 2012 
endte i streik. Temaet var likelønn i 2010, 
og det ga det mening å streike for. Vi 
hadde medlemmer ute i streik både i 
Hammerfest og Sandnes, og de gjorde 
en god jobb. Det samme må sies om 
BFs tillitsvalgte under streiken i fjor, men 
streikegrunnlaget da var nok ikke like 
krystallklart. Men det er godt å vite at 
BF har god kontroll på streikedeltakelsen 
sin, enten det gjelder hvem som skal tas 
ut, hvordan den skal organiseres eller 
konfliktfond og utbetalinger. 

De gode forutsetningene i BF-apparatet 
bør nå kunne brukes til ikke bare å gjøre 
BF som fagforening bedre, men også å 
rekruttere flere medlemmer. Medlemstal-
let har økt med rundt 70 % siden Monica 
Deildok overtok som leder i 2001. Står 
BF nå overfor muligheten til strekke seg 
etter nye mål. Kan 2000 medlemmer være 
innen rekkevidde de neste årene? 

BF 20 ÅR
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Vi gjør opp status for den store revolusjonen som lar vente på seg:

E-bøker og bibliotek - quo vadis? 
E-bøkene i både norske og utenlandske bibliotek har en sammensatt historie. 
I Norge venter man fortsatt på en fullstendig og velfungerende avtale mellom forlag 
og bibliotek, mens i Sverige har e-bok-utlånene i perioder vært så store at forlagene 
har satt foten ned. Hvor går det nå? 

Tekst:
Gunhild Lervåg og Vetle Daler
Foto:
Erik Norrud

•	 Historien om e-bøker i norske bibliotek har vært en lang reise med  
mange nedturer og ikke så mange oppturer.

•	 Nasjonalbiblioteket har ikke fått noe ”eget definert oppdrag”  
i forhold til e-bøker. 

•	 Først når norske forlag vil selge e-bøker til bibliotek på rimelige vilkår,  
vil de bli en naturlig del av bibliotekenes tilbud 

E-BØKER

Tekst & foto: 

Tori Skrede
Frilansjournalist

E-bøker dukket første gang opp i 
Norge i 1999. Da kom de to første e-bok-
leseapparatene på markedet i USA, og i 
Norge fanget man raskt opp utviklingen. 
Prosjektet ”E-bokprosjektet i Hordaland” 

ble startet av Hordaland fylkesbibliotek i 
2000. Teknisk sett var det mulig å låne 
ut e-bøker, og interessen for publikum 
var til stede. Likevel var det langt fram til 
bibliotekbruk med norske titler og syste-
mer som passet for bibliotekene. Det var 
også mange spørsmål rundt opphavsrett 
som måtte løses.

 Norske forlag satset på kvinner 
Norske forlag prøvde raskt å komme på 

banen. Imidlertid satset de i første om-
gang på romaner som først og fremst ble 
lest av kvinnelige lesere, men apparatene 
som kunne lese e-bøker var leketøy for 
store gutter. Med det strandet de fleste 
norske e-bokforsøk. Etter dette var det 
stille lenge her i landet, men smått om 
senn ble kravet om e-bøker på norsk 
veldig synlig. Noe måtte gjøres. Likevel 
var forutsetningen for en norsk satsing 
at norske forlag skulle beskyttes mot 
muligheten for piratkopiering av e-bøker. 
Det førte til vanskelige tekniske løsninger 

og krøkkete kjøpsopplevelser. Dermed 
gikk norske forbrukere rett og slett over 
til e-bøker på engelsk. På biblioteksiden 
var det hele tiden en interesse, men det 
manglet noen som kunne ta grep på et 
nasjonalt nivå. 

Ingen grep fra offentlig side 
Etter at ABM-utvikling ble lagt ned og 

oppgavene deres ble overført til Nasjo-
nalbiblioteket var det ingen som ville ta 
grep fra det offentliges side. Bibliotek-
sentralen gikk inn for å finne en løsning. 
De satset både på en teknisk løsning for 
formidling av e-bøker fra Tyskland og 
forhandlet med forlagene om å kunne 
selge e-bøker til bibliotek. Til slutt fikk de 
en prøveordning med et av de store for-
lagene. Ifølge Thomas Brevik på Lindås 
bibliotek har det vært en lang reise med 
mange nedturer og ikke så mange opp-
turer. Noen forventninger var knyttet til 
pilotprosjektet i noen Buskerud-bibliotek 
i 2011, men det ble med noen få titler 
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fra ett forlag. Den første oppturen kom 
faktisk vinteren 2013 da man for første 
gang fikk en mer reell formidling av e-
bøker fra et folkebibliotek. Ebokbib fra 
Biblioteksystemer ser også ut til å være 
en god løsning for iPad og iPhone, og 
forhåpentlig vil dette fungere like godt 
på Android-nettbrett og telefoner etter 
hvert. 

Nasjonalbiblioteket har 
ikke noe oppdrag 

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skar-
stein hevder på sin side at Nasjonalbi-
bliotekets rolle er den samme for e-bøker 
som for andre bøker. – Vi skal bidra til 
utviklingen av en nasjonal bibliotekpo-
litikk som gjør at flest mulig får tilgang 
til gode bibliotektilbud. Det gjør vi som 
kjent gjennom å forvalte bibliotekloven, 
dele ut utviklingsmidler og å produsere 
tjenester – også digitale – til bruk for alle 
bibliotek, sier hun i sin blogg på nb.no 

Nasjonalbiblioteket skjøtter oppdraget 

i en dialog med representanter fra sek-
toren og departementet. Det inkluderer 
spørsmålet om e-bøker i bibliotek. - Men 
vi har ikke fått noe eget definert oppdrag 
i forholdet til e-bøker. Vi ser at Enger-
utvalget peker på det. Om et spesifisert 
oppdrag skulle utformes, tar vi selvføl-
gelig det, sier Skarstein. Hun påpeker 
også at det er kommunene som eier 
folkebibliotekene, og dermed er det de 
som bevilger penger til kjøp av bøker. - 
Og det er de ansvarlige for hvert bibliotek 
som må stå for innkjøpspolitikken, som 
må velge mellom p-bøker og e-bøker og 
hvor disse skal kjøpes. Nasjonalbibliote-
ket kan ikke og skal ikke blande seg bort 
i innkjøpspolitikken, selv om boka endrer 
format. Forhandlinger om pris, om låne/
leietid – ja kanskje til og med om krite-
rier for forholdet mellom kjøp og lån bør 
være en del av kjøpekontrakter mellom 
det enkelte bibliotek og den de kjøper 
e-boka hos, som det er for p-bøker, sier 
Skarstein til nb.no. 

Kulturrådets prøveordning – det 
andre av mange skritt 

Norsk Kulturråds prøveordning med 
e-bøker i bibliotekene ble igangsatt i 
januar 2012, men det faktiske utlånet 
var først i gang et stykke ut på høsten. 
En ny tilleggsavtale har gjort at inn-
kjøpsordningen også i 2013 og 2014 
vil inneholde leveranser av e-bøker til 
folkebibliotekene. I tillegg har partene 
gått med på at e-bøkene som ble kjøpt 
inn i 2012, også blir tilgjengelige i det 
nye prosjektet. 

- Videreføringen med flere e-bøker til 
folkebibliotekene er det andre av mange 
skritt inn i framtida, sier rådsmedlem 
Ingar Sletten Kolloen til Kulturrådets 
nettsider. 

De viktigste endringene i den nye 
avtalen er at antall e-bøker øker fra 30 
til 70 av de 1000 eksemplarene av hver 
innkjøpte tittel. Bibliotekene i Stavanger 
og Kristiansand vil bli invitert med inn 
i prøveprosjektet. Dette betyr at Troms 
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E-bøker er momsbelagt tjeneste 
Noe av problemet med å finne til-

fredsstillende utlånsløsninger kommer 
av at lovverket ikke er tilpasset denne 
formen. I lovverket blir e-bøker definert 
som en tjeneste og ikke en vare. Derfor 
er det moms på e-bøker, og dermed kan 
ikke bibliotekene uten videre låne dem 
ut på samme måte som trykte bøker, 
men må inngå lisensavtaler med eierne 
av rettighetene. Mens en papirbok er en 
fysisk vare og alle eksemplarer kjøpes til 
eie og bruken i bibliotek dekkes av bi-
bliotekvederlaget, regnes e-bøker som 
offentlig framføring og dekkes dermed 
ikke av bibliotekvederlaget. 

Begrenset tilgang 
Under et seminar om e-bøker i Ber-

gen i april 2013 la Forleggerforeningen 
fram et nytt forslag til avtale mellom for-
leggere og bibliotek. Men ifølge Ørjan 
Persen, leder av Bibliotekarforbundets 
arbeidsgruppe for ebøker, har den klare 
svakheter for bibliotekene. Anbefalingen 
sikrer blant annet ikke bibliotekene til-
gang til e-bøker over tid og det blir van-
skeligere for bibliotekene å samarbeide 
enn det har vært tidligere. I forkant av 
konferansen hadde NBF satt opp seks 
prinsipper for kjøp og utlån av e-bøker 
i folkebibliotek, men Forleggerforenin-

gens anbefaling brøt med flere av disse. 
Det handler blant annet om mangel på 
valgfrihet og perpetuell tilgang. 

Ørjan Persen mener at ordningen hel-
ler ikke er gunstig i forhold til å utvikle 
digitale samlinger fordi de ikke nødven-
digvis blir tilstrekkelig bredde i utvalget. 
Og, hva verre er, man er ikke sikret at 
e-bøkene som blir kjøpt inn nå vil være 
tilgjengelige for brukerne i 2016. - Å gi 
tilgang til og formidle de trykte bøkene 
som ikke er i salg er en av folkebibliote-
kets kjerneoppgaver. Dermed vil det for-
rykke balansen i det litterære markedet 
hvis folkebibliotekene ikke lenger skal 
kunne være de som sikrer at de mindre 
populære titlene fortsatt er mulig å 
skaffe til veie, sier Persen. Dersom man 
til stadighet må fornye lisenser vil det 
være vanskelig å bygge opp en samling 
over tid. Han foreslår at det kan være et 
krav at første kjøpte lisens skal kunne 
lånes ut et ubegrenset antall ganger. 
Lisens nr. 2, 3, 4 osv. kan vi diskutere 
betingelsene av i prøveperioden (ut 
2015). Med denne justeringen tror han 
forslaget til Forleggerforeningen er til å 
bygge videre på. 

Stor del i høyskole- og 
universitetsbiblioteker 

Innen universitets- og høgskole-
sektoren er situasjonen imidlertid en 
ganske annen. De har holdt på med 
e-bøker i mange år, og har helt andre 

og Akershus fylkesbibliotek, sammen-
slutninger av tre bibliotek i Buskerud 
og seks bibliotek i Ryfylke samt Deich-
manske bibliotek i Oslo og folkebiblio-
tekene i Bergen, Trondheim, Stavanger 
og Kristiansand er med. I november 
2012 la Kulturrådet frem et forslag om 
forlengelse av det eksisterende prø-
veprosjektet, men partene kom ikke til 
enighet om en løsning. Etter jul ble det 
likevel forhandlet frem en avtale mellom 
Kulturrådet, Den norske Forleggerfore-
ning og Den norske Forfatterforening. 
Rådsmedlem Ingar Sletten Kolloen er 
svært glad for at partene er kommet 
til enighet og at prøveprosjektet nå vil 
fortsette i to nye år. 

Avtalen vil fungere etter prinsippet om 
at én kommune skal ha minst én lisens, 
slik at for eksempel en sammenslutning 
på 20 bibliotek må ha minst 20 lisenser. 
Men innenfor sammenslutningene kan 
e-bøkene lånes fritt på tvers av kommu-
negrensene. Seksjonsleder for litteratur-
seksjonen i Kulturrådet, Arne Vestbø, er 
glad for at partene har blitt enige om en 
forlengelse av prøveprosjektet: 

- Vi har funnet en løsning som jeg tror 
alle partene er fornøyde med å teste 
ut, og som klarer å balansere ønskene 
til både forfatterne, forleggerne og 
bibliotekene på en god måte. Alt ligger 
nå til rette for et robust, spennende og 
framtidsrettet prosjekt, sier Vestbø til 
Norsk Kulturråd. 

E-BØKER

 



29   Bibliotekaren 6-7/2013

betingelser for kjøp og bruk enn ved fol-
kebibliotekene. Innkjøpene går gjennom 
store internasjonale tilbydere. Sigmund 
Hernes, som er hovedbibliotekar på 
Høgskolen på Lillehammer, forteller at 
skolen abonnerer på 

Ebrary som inneholder rundt 75 000 
elektroniske bøker. Denne blir i stor 
grad brukt som forlagskatalog med den 
fordelen at man kan søke i fulltekst. 

Men fulltekstsøk kan være et tveeg-
get sverd. Man finner et avsnitt som 
passer utmerket til sitering, men leser 
trolig ikke nok til å skjønne konteksten 

den siterte teksten står i, sier Hernes. 
Han forteller at lånerne stort sett spør 
om biblioteket kan kjøpe inn trykt 
versjon hvis de vil lese hele boken. 
Ebrary har lansert en app som fore-
løpig ikke virker særlig godt på alle 
plattformer, men når dette fungerer vil 
det kanskje være mulig å se en rask 
endring i bruken av e-bøker. Ut fra 
egen erfaring tror Hernes at bruken 
av e-bøker og trykte bøker vil kom-
plettere hverandre, men at e-bøker 
vil få en større rolle enn i dag. Denne 
endringen kan komme fort.

 

USA 
I USA OG Storbritannia stiller det 

meste seg annerledes. De har et helt 
annet volum for e-bøker. USA har natur-
lig nok lengst erfaring, og stor interesse 
fra både forlag og allmennheten har 
vært med på å drive e-bøkene fram-
over. Et stort antall bedrifter konkur-
rerer om å tilby forskjellige plattformer. 
Allerede i 2010 utgjorde e-bøkene 
13,6 prosent av boksalget innenfor 
skjønnlitteratur for voksne. I tillegg til 
økt bruk av smartphones og iPads, har 
også lesebrett som Amazons Kindle økt 

Folkebiblioteket i den danske byen Køge satte vinteren 2012 
opp et virtuelt bibliotek på Borup Station. På ”hyllene” sto best-
selgere og klassikere, hver bok med sin unike QR-kode. Pendlerne 
kunne bruke sin pad eller smarttelefon til å laste ned e-bøker 
og ta dem med seg på toget. BIB TO GO var et ebok-tilbud der 
folk ferdes. 

Ebøkenes inntreden i det litterære kretsløp har stor endrings-
kraft. Og i mange land er det enkelteksempler på nye revolusjo-
nerende tilbud. Men opphavsrettigheter, økonomiske interesser og 
tekniske utfordringer må avklares før vi får et bredt gjennombrudd 
for eboka, også i Norge. 

Bibliotek-ebøker der folk ferdes
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tilgjengeligheten for e-bøker. Satsingen 
på salgskanalen Amazon Kindle Store 
kan sammenlignes med iTunes Music 
Store, og har naturlig nok bidratt sterkt 
til den økende interessen for e-bøker. 
Amazon har, i tillegg til å selge e-bøker, 
laget en bibliotektjeneste i samarbeid 
med bedriften OverDrive der bøker 
kan lånes til Kindle-lesere. Denne 
tjenesten finnes nå (?) tilgjengelig på 
rundt 11000 bibliotek i USA. Ellers er 
OverDrive den dominerende modellen 
for eboklån i USA. I OverDrive kjøpes 
titler inn og lånes ut av bibliotekene 
selv – omtrent som med papirbøker. 

Storbritannia 
Etter USA er det Storbritannia som 

har kommet lengst i utviklingen av e-
bøker. Ifølge en artikkel i Svensk bok-
handel nr 10/2011 utgjorde salget av 
e-bøker i Storbritannia rundt 6 prosent 
av det totale salget fra forlagene. I april 
2011 tilbød en fjerdedel av landets 
kommuner e-boklån. Den vanligste 
forretningsmodellen i Storbritannia er 
at hvert bibliotek betaler en lisens som 
gir biblioteket rett til å låne ut en e-bok 
et ubegrenset antall ganger. Imidlertid 
er biblioteket ansvarlig for at e-boken 
bare kan lastes ned til et leseverktøy og 
at den under lånetiden er utilgjengelig 
for andre låntakere. 

Sverige 
I Sverige og Danmark har også en del 

av problemene handlet om rettigheter. 
I forskningsbibliotekene har e-boken 
en sentral plass, men situasjonen i 
folkebibliotekene har vært vanskeli-
gere. Svenske folkebiblioteker skaffer 
e-bøker til veie via Elib. Elib fungerer 
ved at bibliotekene betaler rundt 20 
kroner for hver utlånte e-bok. Men en 
viktig problemstilling for bibliotekene er 
hvordan man kan budsjettere når man 
ikke vet noe om utlånet. For et par år 
siden holdt e-bøkene på å ta fullstandig 
knekken på bibliotekene fordi utlånet 
ble for stort. Når det ikke er grenser 
for hvor mange som kan låne boken 
samtidig, blir utgiftene store. Det gjorde 

at lesersuksesser som ”Jeg er Zlatan” 
sendte budsjettene til himmels. Flere 
bibliotek måtte rett og slett slutte å 
tilby lånerne e-bøker. Andre filialer har 
innført begrensninger på antall utlån. 

Dette resulterte også i at de svenske 
forlagene Norstedts og Piratforlaget så 
seg nødt til å legge inne en karantene-
periode for utgivelse av e-bøker, for å 
unngå at bibliotekutlånet skulle spise 
for mye av salget i bokhandelen. Etter 
det har bibliotekene vært avskåret fra 

å låne ut de mest attraktive titlene, og 
biblioteksjefene er - ikke uventet - kri-
tiske. Men også forlagene synes det er 
ugreit at bibliotekene blir stående uten 
ferske bøker. 

- Vi er smertelig klar over at dette er 
et spørsmål som må løses, og at det er 
et problem for bibliotekene. Men vi job-
ber for å bygge e-bokmarkedet og må 
verne om våre forfattere og forlagsvirk-
somheten, sier Teresa Knochenhauer i 
Norstedts til bladet Svensk Bokhandel.

Thomas Brevik ved Lindås bibliotek har forvent-
ninger til at bibliotekene må bli seg sin rolle 
bevisst som formidlere og kanskje også ta på 
seg en rolle i forhold til det å skape e-bøker. 
(Foto: Erling Bergan)

E-BØKER
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Konkurranse i Danmark 
I Danmark har det også vært til dels 

store uoverensstemmelser mellom bi-
bliotekenes og forlagenes interesser, 
og det har resultert i at det nå er to 
konkurrerende utlånssystemer i bruk. I 
begynnelsen av mai lanserte forlagene 
Ebib.dk. Det er faktisk en konkurrent til 
den allerede etablerte eReolen, som er 
det offentliges initiativ. 45 bibliotek har 
inngått avtale med ebib.dk, som tilbyr 
utlån av over 5000 e-bøker. Det er mer 
enn dobbelt så mange titler som den 
konkurrerende eReolen kan tilby, skriver 
Politiken 7. mai i år. 

I fjor høst trakk store forlag som danske 
Gyldendal, Lindardt og Ringhof alle sine 
titler ut av eReolen på bibliotekene. De 
kunne ikke bli enige om vilkårene for utlån, 
og forlagene var redde for å tjene for lite 
penger. Ebib.dk fungerer etter den såkalte 
eksemplarmodellen. Det innebærer at 
bibliotekene betaler for å ha et visst antall 
e-bøker til utlån. For hver bok kjøper man 
en lisens som gjelder for fire utlån. Deretter 
kan man kjøpe flere lisenser, og forlagene 
er dermed garantert en viss inntjening. 
eReolen, derimot, fungerer ved at biblio-
tekene betaler et beløp pr. utlån, de siste 
årene har det ligget på rundt 16 kroner. I 
utgangspunktet er det ingen begrensninger 
på utlånet, og dermed kan populære titler 
lånes ut mange ganger på kort tid. Og det 
er dette som gjør forlagene redde for å 
miste salgspotensial og inntekter. 

Bibliotekarene skeptiske 
Men både Vagn Ytte Larsen, som er 

leder i Danmarks Biblioteksforening, og 
Pernille Drost, leder i Bibliotekarforbundet, 
er skeptiske til to konkurrerende enheter. 
– Det er ikke holdbart at det skal være to 
tjenester, men om et års tid kan man for-
håpentlig finne en felles løsning med basis 
i Danskernes Digitale Bibliotek, sier Ytte 
Larsen til Politiken. Pernille Drost mener 
det er dumt at dette har utviklet seg til en 
svart-/hvitt-diskusjon. – Det er ikke billig 
uansett hvilken forretningsmodell man 
velger. Det forventes at vi skal kjøpe papir-
bøker i det omfanget vi alltid har gjort, og i 
tillegg skal vi ha alle e-bøkene. Vi kan ikke 
ha dobbelt opp av alt, sier hun. Hun vil ikke 
spå om hvordan det kommer til å utvikle 
seg når eReolen og ebib.dk skal stå side 
om side, men hun tror at det kanskje blir 
lettere for kommunene å styre utlånene og 
dermed bibliotekenes økonomi når de ikke 
har ubegrenset tilgang til digitale utlån. 

Quo vadis? 
Thomas Brevik ved Lindås bibliotek har 

også forventninger til at bibliotekene må 
bli seg sin rolle bevisst som formidlere og 
kanskje også ta på seg en rolle i forhold 
til det å skape e-bøker. 

- I USA er det nå en eksplosjon av egen-
publiserte e-bøker som selger bra. Mye 
av dette er ikke av spesielt høy kvalitet, 
men innimellom finnes det gode ting det er 
verdt å ta vare på og formidle videre. For 
at dette skal skje må bibliotekarene være 
mer aktive i sin utvalgspolitikk og rett og 
slett oppsøke arenaer der e-bøker blir 
skapt. Og kanskje kan bibliotekene selv 
bli en slik arena. Uten bøker å formidle er 
det lite bibliotekene kan gjøre.

- Om man får til en løsning som både 

Daværende adminis-
trende direktør Edmund 
Aus t igard på ebok-
konferansen i Drammen 
høsten 2010, der han 
presenterer hvordan våre 
ebok-kjøp skulle ligge i ”Bokskya”, sammen med ebok-lånene 
våre i bibliotekene. Selv om løsningen hadde potensial, var 
kritikerne mange og suksessen har uteblitt.  uteble. Bokskya  
webapp ble avviklet i februar i år og erstattet av ”Bokle-
ser”. NRK har laget en ”Kjapp guide til norske bokapper” 
(www.nrk.no/nyheter/kultur/litteratur/1.11028118). (Foto: 
Erling Bergan)

bibliotekene og norske forlag er fornøyd 
med, kan vi kanskje se for oss en økning 
både i salg og utlån av e-bøker på norsk. 
Inntil bibliotekene har et fullgodt tilbud 
som gir forbrukerne en mulighet til å 
prøve ut e-bøker uten økonomisk risiko, vil 
e-bøker neppe nå sitt fulle potensial her i 
landet, sier han. Han tror at e-bøkene om 
noen år kan ta en andel på rundt 30-40 
prosent av det totale bokmarkedet, og 
etter som den tekniske utviklingen gir 
bedre skjermer og batterilevetid, vil den 
kanskje bli høyere. - E-bøker vil bli en 
naturlig del av norske biblioteks tilbud 
så snart norske forlag vil selge dem til 
bibliotekene på rimelige vilkår, avslutter 
Brevik. 

Bibliotekaren
Nr 4 - April - 2013

Tidsskrift for Bibliotekarforbundet  

En mann 
og hans app

Ny spalte:
Bibliotekjuss

Nå er det folke-
bibliotekenes tur!

Bibliotekaren følger utviklingen av e-bøker 
i Norge. I mars-nummeret presenterte vi 
hvordan Deichmanske bibliotek tok i bruk 
det nye utlånssystemet eBokBib fra Bibli-
otek-Systemer AS. I kommende nummer vil 
vi blant annet se på BS Weblån, som tilbys 
av Biblioteksentralen.  Og vi vil følge opp 
hvordan Nasjonalbiblioteket håndterer det 
nasjonale ansvaret for bibliotekpolitikken 
på ebok-området. 

Du finner pdf-versjon av alle tidligere 
utgaver av Bibliotekaren - fra starten i 1993 
fram til forrige nummer - på BFs nettsider  
www.bibforb.no. 

E-BØKER
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Bli kjent med den nye YS-lederen:

- Jorunn, bare Jorunn
Hun er leder for 226.000 YS-medlemmer. Selv vil hun være Jorunn, bare Jorunn, 
og den samme uansett hvem hun snakker med. 

Det er tidlig morgen. Jorunn Berland 
setter seg inn i taxien, på vei til regjerin-
gens representasjonsbolig i Parkveien. 
Hun skal møte statsministeren, to minis-
tre og flere samfunnstopper. Siden hun 
ble YS-leder i mars hører møter med 
makteliten med til hverdagen.

- Jeg har ingen autoritetsskrekk, da 
hadde ikke dette gått bra, sier Berland.

Folk er folk uansett, og Jorunn er 
Jorunn, samme hvem hun snakker med. 
I hvert fall er det slik hun selv ser på 
det.  Noen møter hun rundt ti meter 
lange møtebord eller mens hun mingler 

Tekst:
Gunhild Lervåg og Vetle Daler
Foto:
Erik Norrud

under tunge lysekroner. Andre slår hun 
av en prat med i kantina på jobben. 
Språket hennes er enkelt samme hvem 
hun prater med, og hun holder seg unna 
fremmedord. YS-lederen foretrekker å 
være på fornavn med dem hun møter.

- Det viser nærhet at man omtaler 
hverandre med fornavn, sier hun.

Fra finansverdenen
Men hvem er Jorunn? Noen fakta: Hun 

er født i Bergen i 1956. Familien besto 
av mamma, pappa, Jorunn og lillesøster. 
I 1962 begynte hun på skolen, ett år før 
sine jevnaldrende. I 1974 begynte hun i 
Bergens Privatbank. Siden har hun holdt 
seg til finansverdenen, som ansatt og 
som tillitsvalgt, helt til hun i februar i 
år plutselig satt i sjefsstolen i YS, først 
som fungerende YS-leder da Tore Eugen 
Kvalheim trakk seg, så som valgt leder.

- Hadde noen i januar spurt meg om 
jeg ville bli YS-leder, hadde jeg blåst i 
nesen og sagt «overhodet ikke», fortel-
ler hun.

Etter to måneder i vervet, storkoser 
hun seg.

- Det er gøy. Jeg gleder meg til hver 
dag. Det er utfordrende og jeg har mye 
å lære. Jeg har lov til å være ny litt til.

Fra kontorpulten i YS-huset, ser 
Jorunn mot Barcode-rekka i Bjørvika. 
Den huser hennes gamle arbeidsplass, 
Finansforbundet. I nesten ti år var hun 
forbundsleder der. Siden 80-tallet har 
hun vært tillitsvalgt for Finansforbun-
det, eller Norske Bankfunksjonærers 
Forbund som det het før.

Da hun ble medlem der, var det egent-
lig bare fordi medlemskap var inngangs-
billetten til fester. Alle kollegene skulle 
på fest med lokallaget før jul, og Jorunn 

•	 Jorunn Berland ble valgt som YS-leder tidligere i vår,  
da Tore Eugen Kvalheim gikk av. 

•	 Hun hadde vært nestleder i YS fra 2010, og var forbundsleder  
i Finansforbundet inntil mars i år.

•	 Her kan du bli nærmere kjent med lederen av  
hovedorganisasjonen som BF er en del av.

YS-LEDEREN
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ville også være med. Hun så ingen andre 
grunner til å fagorganisere seg. 

- Nei, hvorfor skulle jeg det? Det var 
ingenting fra min oppvekst som tilsa at 
jeg skulle organisere meg. Pappa var 
organisert, men det var lite snakk om 
det hjemme, forteller Jorunn. 

Noen år senere ble hun oppringt av en 
kollega som ville overtale henne til å bli 
tillitsvalgt. Det var hun ikke interessert i. 

- Men etter to og en halv time på te-
lefonen, sa jeg ja, jeg orket ikke snakke 
mer. Jeg tenkte at jeg kunne være vara i 
en periode, og så hadde jeg gjort mitt.  

Gal supporter
Men når Jorunn først har tatt på seg 

en oppgave, lar hun seg lett rive med.
- Jeg går fra null til hundre over nat-

ten, sier hun.
Sånn er det også med fotballinteres-

sen hennes. En søndag slengte hun seg 
med kolleger som skulle på fotballkamp. 
Dermed var det gjort. Siden midten av 
80-tallet har hun vært på alle cupfinaler 
bortsett fra to. I år har hun abonnement 
på alle landskamper.

- Jeg var egentlig ikke interessert i 
fotball i det hele tatt, men har blitt en 
rimelig gal supporter, smiler hun.

Omtrent som hennes interesse for 
fagforeningsarbeid, med andre ord.

Fått mye kjeft
Finansforbundet har vært en hard 

skole, ifølge Jorunn.
- Jeg har aldri fått så mye bank som 

fra mine egne, sier hun.
Hun sikter spesielt til behandlingen 

hun fikk da 370 ansatte i Bergen Bank 
sto i fare for å bli oppsagt. Jorunn var 
tillitsvalgt og ble innkalt til administre-

rende direktør.
- Jeg valgte å se på andre løsninger. 

De ble ikke oppsagt, men fikk andre opp-
gaver. Jeg tenkte at det var viktigere at 
de hadde at et sted å gå og fikk penger 
enn at de ble oppsagt. 

Det var ikke ledelsen i Finansforbundet 
enige i og kalte Jorunn inn på teppet i 
Oslo.

Jorunn Berland (57)
•	Stilling:	Leder	i	YS
•	Familie:	Samboer
•	Bosted:	Bergen/Oslo
•	Bakgrunn:	 Bankfunksjonær,	

mangeårig tillitsvalgt i bank 
og forsikring, leder i Finans-
forbundet 2003-2013 

Tenke nytt: Det verste Jorunn Berland vet, er utsagn som «sånn har vi alltid gjort det» og «det har vi prøvd før». - Det vi gjør, gjør vi fordi det er riktig, 
ikke fordi vi alltid har gjort det sånn, mener YS-lederen.
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- De ville ikke høre på min begrunnelse. 
Skulle jeg sagt ja til 370 oppsigelser? 
Det mente ledelsen i Finansforbundet.

Tilbake i Bergen bestemte hun og 
nestlederen der å melde seg ut av 
forbundet. De fikk ikke tak i noen som 
kunne ta imot utmeldingen den kvelden. 
Dagen etter så de to annerledes på det. 
De ville heller kjempe for den løsningen 
de trodde på. 370 arbeidsplasser ble 
reddet. Flere år senere fikk de anerkjen-
nelse også fra forbundet sitt. 

Nå mener hun at YS må tørre å være 
en annerledes hovedorganisasjon - som 
kan gjøre noe uventet.

- Utsagn som «sånn har vi alltid gjort 
det» og «det har vi prøvd før» er det 
verste jeg vet. Det vi gjør, gjør vi fordi 
det er riktig, ikke fordi vi alltid har gjort 
det sånn. 

Raus og krevende
Når kolleger skal beskrive Jorunn, duk-

ker to ord fort opp: Raus og krevende. 
Den beskrivelsen kjenner hun seg igjen i.

- Det er hyggelig å bli omtalt som raus. 
Jeg driver ikke noe sololøp. Jeg henter 
inn kompetanse hos andre. Jeg gir ros 
og oppmerksomhet når jeg ser at andre 
strekker seg for å levere til meg. 

De som har jobbet med henne, vet at 
hun krever mye av dem.

- Jeg forventer å få ting til avtalt tid. Det 
skal være av god kvalitet, og de skal ha 
en god grunn til ikke å levere til fristen, 
understreker hun.  

Hun krever mye av selv også. Hun har 
alltid møtt godt forberedt, med oversikt 
over alle detaljer. Det har til tider skapt 
mye frustrasjon hos andre tillitsvalgte. 
Hun fordelte oppgaver, men forberedte 
seg likevel på andres deler. 

Vendepunkt
Hvorfor hun alltid forberedte seg så 

nøye, gikk opp for henne på et kurs for 
kvinner i ledelse. Sammen med 20 andre 
kvinner ble hun bedt om å legge seg ned 
på gulvet.  Under ledelse av en instruktør 

skulle de gjøre avspenningsøvelser. 
Jorunn satte seg raskt opp. Dette ville 

hun ikke være med på. Hun følte at hun 
mistet kontrollen. En psykolog på kurset 
tok tak i henne og hjalp henne til å forstå 
hvorfor hun reagerte så sterkt. 

- Jeg har alltid vært yngst – og jeg har 
vært jente. Jeg begynte tidlig på skolen, 
jeg fikk tidlig utfordrende oppgaver i 
arbeidslivet, og jeg var ung da jeg ble 
tillitsvalgt. Dette har påvirket meg uten 
at jeg var klar over det. Jeg har alltid 
forberedt meg godt. Ingen skulle si at 
det var fordi jeg var ung eller jente vi 
ikke fikk gode resultater.

Viser følelser
Erfaringen på kurset, har gjort at Jo-

runn lettere slipper kontrollen. Er hun lei 
seg eller rørt, viser hun det.

- Det er ikke så farlig å vise at jeg bare 
er et menneske. Jeg kan framstå som vel-
dig sterk. Mange sier at det er lettere å 
komme innpå meg når jeg viser følelser.

Jorunn og samboeren Arnt Hugo 
gjennom 27 år, har ingen barn selv. 
Men de er tante og onkel til 12. Når 
Jorunn forteller om tantebarna, kommer 
følelsene fort fram. Hun er opptatt av å 
gi dem gode opplevelser. Sammen med 
dem er hun leken og gjør ting hun ellers 
ikke ville gjort. 

Til konfirmasjonen fikk en nevø i gave å 
gå på fotballkamp med favorittlaget sitt. 
Tante Jorunn og onkel Arnt fulgte ham 
til Ålesund hvor han fikk være med på 

Samarbeidspartnere: Jorunn Berland omtaler konsekvent arbeidsgiversida som «samarbeidspart-
nere». Her sammen med KS-direktør Sigrun Vågeng.

Bare Jorunn: - Det illustrerer nærhet at man omtaler hverandre med fornavn, sier den nye YS-lederen.

YS-LEDEREN
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trening, i garderoben med laget og fikk 
alles autograf. Han ble helt overveldet, 
og når tanta forteller om det etterpå, blir 
også hun blank i øynene.

- En tante og en onkel har høyere 
stjerne og lyttes mer til enn mor og far. 
Budskapet kan være det samme, men 
verdien større, sier Jorunn.

Tåler lite søvn
Også for Jorunn har døgnet 24 timer. 

Men det holder å sove fire av dem. 
- Jeg trenger veldig lite søvn. Får jeg 

mine fire timer er jeg godt hjulpet.
Slik har hun vært hele livet. Når andre 

småbarn sov formiddagslur, la Jorunn 
seg ned på gulvet med en tommel i 
munnen, mens den andre tommelen 
tvinnet håret. Etter noen få minutter var 
hun uthvilt.

- At jeg sover så lite er en større utfor-
dring for dem rundt meg enn for meg. 
Jeg har stor kapasitet og har alltid hatt 
det. Men jeg forventer ikke at andre skal 
jobbe så mye som meg. Og jeg snakker 
ikke alltid så høyt om hvor lite jeg sover.

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

Hun er påkoblet hele døgnet, men av-
taler med dem rundt seg når det er greit 
å kontakte dem. Og hun tar hensyn til 
naboer som ikke er like glad i støvsuging 
klokka ett og to på natta.

- Mange gode tanker har dukket opp 
om natta. Jeg har behov for å la ting 
synke litt. Nattøvelsene er nyttige. 

Toppmøte: – Jeg har ingen autoritetsskrekk, da hadde dette ikke gått bra, sier Jorunn Berland. Her møter hun statsminister Jens Stoltenberg etter et 
møte i regjeringens representasjonsbolig i Parkveien i Oslo.

YS-LEDEREN
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Noe av det første jeg fikk beskjed om 
da jeg var ferdig utdannet var at jeg 
måtte organisere meg. Rettere sagt ble 
jeg vel anbefalt dette lenge før den tid, 
men siden jeg kan være litt treg noen 
ganger så tok det litt tid før det festet 
seg. Å organisere seg er smart, uansett 
hvilket yrke man har, det er jo noe de 
fleste vet. Man har en organisasjon å 
støtte seg til under lønnsforhandlinger, 
man har noen man kan henvende seg 
til hvis man er usikker på rettigheter, 
og hvis det blir konflikt om disse ret-
tighetene har man en organisasjon 
som backer seg opp. Dette er jo helt 
generelle fordeler med å være medlem 
av en fagforening, så hva er det som 
gjør at BF skiller seg ut? Et spørsmål 
med et ganske åpenlyst svar vil man 
kanskje si, det er jo kun for de med 
bibliotekarutdanning! Faktisk så er det 

Gratulerer med dagen!

bare noen få utdanninger som kvalifise-
rer til medlemskap.

Forstår medlemmenes behov
Vi som er medlemmer av BF er altså 

garantert en fagforening som forstår 
medlemmenes behov, noe målpro-
grammet også bærer preg av. Leser 
man målprogrammet er det blant annet 
fokus på å jobbe for å ha fagutdannet 
biblioteksjef i alle kommuner (B. 6), og 
for at skolebibliotekarene skal inngå 
som en del av skolens pedagogiske 
tilbud (B. 13). Dette er kun et par av 
punktene, men det er punkter som nok 
ikke ville hatt så stor tyngde hvis vi ikke 
hadde hatt vår egen fagforening. Jeg 
har en følelse av at dette ikke var store 
interessepunkter da bibliotekarene var 
spredt rundt på forskjellige fagforeninger 
som for eksempel KFO. Ikke at jeg kan 
si for sikkert, for jeg gikk i 2. klasse på 
barneskolen da BF ble dannet og alt jeg 
vet om tiden før det er ting jeg er blitt 
fortalt av kollegaer. 

Fordeler jeg ikke hadde fått med meg
Selv etter snart fem år som medlem 

ble jeg litt overrasket da jeg gikk litt 
grundigere gjennom hjemmesidene til 
BF. Det var flere fordeler jeg rett og slett 
ikke hadde fått med meg, selv om jeg 
må innrømme at jeg har hørt det blitt 
nevnt tidligere. Det er gratis kurs og 
man kan søke om stipend, og siden BF 
hører hjemme under YS-paraplyen får 
vi fordelene derfra også! Helt materielle 
ting altså, men hvem er det som ikke 
setter pris på det? Jeg har på følelsen av 
at det er flere enn meg som ikke er like 
klar over hva BF tilbyr, noe jeg håper at 
man kan få øya litt mer opp for.

Den største fordelen jeg har av BF er 
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faktisk Bibliotekaren. Siden jeg har flere 
bibliotekarer på Facebookvennelista, 
liker en del bibliotek der og er medlem 
av flere grupper rettet mot bibliotekarer 
så får jeg med meg noe av det som skjer 
innenfor feltet. Men uten Bibliotekaren 
hadde jeg likevel visst svært lite av hva 
som skjer. Og det at jeg får lov til å ut-
folde meg her hver måned er jo absolutt 
ikke å forakte! Det at de tok sjansen på å 
la en nyutdannet og uerfaren bibliotekar 
få lov til å skrive om det han vil, hver 
måned, er jeg utrolig takknemlig for!

Stipender, billigere hotellovernattinger, 
godt bransjeblad, kurs, råd og veiled-
ning, og noen veldig dyktige mennesker 
som jobber hardt for oss. Det er ikke så 
galt å være organisert egentlig! Da er det 
bare å avslutte med enda et ”Gratulerer 
med 20års-jubileet!” til alle medlemmer 
og ansatte i BF! 

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

I 1993 ble Bibliotekarforbundet, fra nå av forkortet 
til det kjente BF, stiftet. I år er altså BF kun et år 
fra å nå den gamle myndighetsalderen! Det er jo 
absolutt noe å feire, spesielt når man ser at antall 
medlemmer har økt fra 500 til 1750 (i 2011) som
det står på hjemmesidene. Bibliotekarfeltet er jo 
ikke det største i Norge, så at så mange er med 
syns jeg er en bragd.

BF 20 ÅR
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Spørsmål om graviditet 
i jobbintervju

SPØRSMÅL:
Jeg søkte på en stilling gjennom 

et bemanningsbyrå og ble kalt inn 
til intervju. På intervjuet ble jeg 
spurt om jeg hadde planer om å 
få barn snart. Han som intervjuet 
meg, fortalte at en tidligere ansatt 
kvinne i den aktuelle stillingen 
ikke hadde taklet kombinasjonen 
med jobben og situasjon som mor. 
Jeg ble også spurt om jeg var en 
typisk ”jentejente” eller en ”gut-
tejente”, og det var her tydelig at 

det ville være en fordel om jeg var 
en ”guttejente” eller kanskje aller 
helst mann.  Jeg fikk beskjed se-
nere om at stillingen var besatt av 
en annen søker. Hva kan jeg gjøre 
med dette?

SVAR:
Arbeidsgiver kan ikke spørre om 

eventuell graviditet eller om du har 
planer om å få barn i et jobbinter-
vju, jf. likestillingsloven § 4 tredje 
ledd. Formålet med denne bestem-

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

melsen er nettopp at en skal unngå 
det du har opplevd. 

Slik du fremstiller denne saken, 
virker det også som at arbeidsgiver 
i utgangspunktet ønsket en mann 
til denne stillingen. Det vil som en 
klar hovedregel være i strid med 
likestillingsloven § 3, som forbyr 
forskjellsbehandling av kvinner og 
menn. Det er kun tillatt å vektlegge 
kjønn i en ansettelsesprosess helt 
unntaksvis, der behovet for dette 
er åpenbart.  

Dersom du ønsker det, kan 
ombudet vurdere om du har blitt 
diskriminert da du ikke fikk denne 
stillingen. Ombudet kan også vur-
dere om du har blitt diskriminert 
ved at arbeidsgiver stilte spørsmål 
om graviditet/familieplanlegging 
under intervjuet, ettersom dette i 
seg selv er ulovlig. Da må du sende 
oss en skriftlig klage. Vi oppfordrer 
deg til å be fagforeningen din om 
å bistå deg i klagesaken. 

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombud

Arbeidsgiver kan ikke spørre om eventuell graviditet eller om du har planer om å få barn i et 
jobbintervju, forteller likestillingsombudet. Dette er i strid med likestillingsloven § 4 tredje ledd. 
Formålet med bestemmelsen er nettopp at en skal unngå det som spørreren denne måneden 
har opplevd. (Foto: Colourbox)



Bibliotekaren 6-7/2013 38   

Tillykke med de 20 år 
- Slip bibliotekaren løs!  
Først hjertelig tillykke til Bibliotekarforbundet med sine 20 år. Det har været spændende 
20 år og fremtiden er på ingen måde mindre spændende. Senest har der i forbindelse 
med forslaget til ny biblioteklov været en del diskussion og kritik af at man har holdt fast 
i muligheden for dispensation fra kravet om bibliotekfaglig uddannelse af bibliotekchef. 

BIBLIOTEKARENS FRAMTID

•	Mange	”nye”	medier	forsvinner	fra	bibliotekene	og	beveger	seg	over	på	nettet.	

•	Google	har	overtatt	lesesalens	hovedfunksjon.	

•	E-boken	opptrer	som	det	nye	truende	medium,	 

en rolle video hadde tidligere. 

•	Det	fysiske	bibliotek	tømmes	langsomt	for	innhold.	

•	Kjernen	i	bibliotekene	er	ikke	den	samme	som	tidligere,	og	vil	også	være	anderledes	om	20	år.

Tekst: 

Niels Windfeld Lund 
Professor i dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Trromsø

Niels Windfeld Lund har vært primus motor for faget doku-
mentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø siden starten 
i 1996. Dokvit kombinerer humanistiske, samfunnsvitenskape-
lige og teknisk-naturvitenskapelige disipliner, og gir utdanning 
som bibliotekar, på både bachelor- og masternivå. Lund under-
viste på bibliotekarutdanningen i Ålborg før han kom til Tromsø. 

Men hvad sker der, hvis man siger at en bibliotekar er en 
person som arbejder i et bibliotek uanset hvilken uddannelses-
baggrund den pågældende har ? Det kunne betyde at man fik 
alle mulige ind på biblioteket som ikke havde pejling på det de 
skulle gøre og drive biblioteket ud i kaos. Men hvis man fore-
stiller sig at det lokale bibliotek selv formulerer nogen krav til 
hvad en bibliotekar skal kunne i deres bibliotek, så kunne det jo 
godt være at andre uddannelser end de klassiske uddannelser i 
Oslo og Tromsø kunne give biblioteket den kompetence man har 
brug for i forhold til de mange udfordringer som bibliotekerne 
står overfor i dag. 

Tilbage til spørgsmålet om den bibliotekfaglige kompetence, 
hvad består den egentlig i, har bibliotekfaget en kerne og i så 
fald hvad består den i? Det har været til diskussion lige siden 
man startede med at uddanne bibliotekarer. Både internt på 
uddannelserne og ekstern i bibliotekfeltet har dette spørgsmål 
været diskuteret. 

Kulturfolket versus teknikerne 
Da Danmarks biblioteksskole etablerede sin afdeling i Aalborg 

i Nordjylland, DB/Aa,  for 40 år siden, i 1973, var det med 
henblik på at uddanne folkebibliotekarer til mange biblioteker i 
Jylland uden faguddannet personale. Her var der en en intens 
diskussion mellem de lærere, overvejende universitetsuddan-
nede, som sagde at kulturformidling er det vigtigste, kontakten 
med lånerne i lokalsamfundet overfor de lærere, overvejende 
bibliotekar-uddannet, som sagde, at kundskabsorganisering, kat-
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klas, var det vigtigste, det var kulturfolket 
versus teknikerne. 

På Danmarks biblioteksskole i Køben-
havn havde man både uddannelse til 
folkebibliotekar og til bibliotekar i fag- og 
forskningsbibliotekerne. På sidstnævnte 
uddannelse havde man stort set bare 
undervisning i kundskabsorganisering. 
I 1983 blev de to uddannelser slået 
sammen, så man bare havde en fælles bi-
bliotekar-uddannelse for alle biblioteksty-
per, under hovedoverskriften: information. 
Alt på bibliotekerne blev til information, 
både skønlitterære værker og videnska-
belige tekster. Biblioteket blev først og 
fremmest et INFORMATIONSCENTER.

Tilsvarende diskussioner har man 
også haft gennem årene på Biblioteks-
skolen i Oslo, senere JBI på Høgskolen 
i Oslo og Akershus. Da uddannelsen på 
universitetet i Tromsø i begyndelsen af 
90-tallet skulle etableres havde man lig-
nende diskussioner, ikke mindst omkring 
navnet på uddannelsen. En overgang 
foreslog man at det skulle hedde biblio-
teks- og informationsvidenskab ligesom 
i Oslo og i Danmark og mange andre 
steder, men man valgte at kalde det for 
dokumentationsvidenskab og tale om 
dokumentation fremfor information. Det 
skabte et grundlag for at udvikle en ny 
faglighed, omkring dokumentet og ikke 
mindst de forskellige medier, som man 
bruger til at dokumentere med. Desuden 
var det ikke bare bibliotek man uddan-
nede til, men også til arkiv og museer. 
Lignende oplæg er også kommet ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus. Kan man 
så overhovedet længere snakke om 
noget specifikt bibliotekfagligt? Det er 
et godt spørgsmål, men lad os se lidt på 
udviklingen på bibliotekerne og ikke bare 
uddannelserne. 

Tømmes for indhold
I 1973 var læsesalen en central del af 

folkebiblioteket, hvor man kunne gå hen 
og få svar på alle mulige spørgsmål og 
man begyndte så småt at få andre medier 
end bøger. I 1983 var man begyndt at få 
databaser på de store forskningsbibliote-
ker. I 1993 da BF blev stiftet, var mange 
folkebiblioteker præget af en voksende 
mængde af ikke-boglige medier, musik, 
film og spil, og digitalisering var så småt 
på vej. 

I dag, 20 år senere er der mange af 
de ”nye” medier, som igen forsvinder fra 
bibliotekerne og bevæger sig over på 

BIBLIOTEKARENS FRAMTID

nettet og Google’s søgemaskine m.m. 
har  forlængst overtaget læsesalens 
hovedfunktion. I den seneste tid er det 
E-bogen som optræder som det NYE 
TRUENDE MEDIUM, i samme rolle som 
både tegneserier og video har optrådt 
i tidligere. Det er muligvis ikke meget 
forkert, at sige at det fysiske bibliotek er 
begyndt langsomt, men sikkert at blive 
tømt for indhold ! Nu taler man om Møde-
stedsfunktionen som en meget central 
funktion, mens den spillede en meget 
underordnet rolle tidligere i forhold til 
indholdet i bibliotekerne, bøgerne og de 
forskellige medier. 

Hybride bibliotek
 Med andre ord, kernen i bibliotekerne 

er ikke den samme i dag som tidligere 
og den vil også være anderledes om 20 
år, hvis bibliotekerne overlever til den 
tid! Hvis man skal overleve må man se 
den realitet i øjnene og komme i gang på 
lokal og regionalt niveau med at finde ud 
af hvad man skal med sine biblioteker og 
dermed også  hvilken type kompetence 

man trænger i bibliotekerne. 
I Troms fylke har man i de sidste par 

år kørt et såkaldt ”bibliotekrom-projekt” 
http://bibliotekrom.tromsfylke.no/ Det har 
bl.a. omfattet et nært samarbejde mellem 
fylkesbiblioteket, en række folkebiblio-
teker i Troms fylke og dokumentasjons-
vitenskap ved Universitetet i Tromsø. 
Indenfor en fælles tematisk ramme, har 
studenter, bibliotekarer og lærere og invi-
terede specialister, arbejdet med praktisk 
udviklingsarbejde om f.eks. indretning af 
det ”hybride” bibliotek, sammensmelt-
ning af det fysiske og digitale bibliotek. 
Det gælder f.eks. brug af touch-skjerme 
i biblioteket og biblioteket på mobilen 
etc. Man er nu blevet enige om at prøve 
at få dette samarbejde til at fortsætte i 
form af både master-projekter, forskning 
og efter- og videruddannelse. 

På 70-tallet snakkede man meget om 
fremtidsværksteder og græsrodsarbejde. 
Noget lignende er absolut på sin plads 
for at sikre at BF også er en livskraftig 
organisation om 20 år! 

- Kan man overhodet snakke om noe spesifikt bibliotekfaglig lenger, spør Niels Windfeld Lund i dette 
blikket bakover - og framover - i anledning BFs 20 år. Han trekker gjerne fram 70-tallets framtids-
verksteder og grasrotarbeid igjen. Her fra bibliotekarutdanningen like før sekstiåtterne kommer på 
banen: Statens bibliotekskole i Inkognitogaten i 1965. (Foto: Rigmor Dahl Delphin)
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IB workshops er kurs rettet mot lærere 
og bibliotekarer innenfor IB-systemet, 
og samler ofte et mangfold av deltakere 
med ulik nasjonalitet, erfaringsbakgrunn 
og kunnskap. Mange av deltakerne på 
disse kursene er på autorisasjonsstadiet, 
mens andre kommer fra IB-skoler med 
lang fartstid, men er kanskje selv nye for 
IB. Målet er at nyansatte skal få innsikt i 
IBs visjon, få en bedre forståelse av sin 
egen rolle og funksjon i tilknytning til IB 
og utvikle nye praksisformer. Med andre 
ord: ”upskilling” som det heter i USA.

For meg som skolebibliotekar var 
dette en gylden mulighet til å dele ”best 
practices” med likesinnede, utveksle 
ideer og utvide det internasjonale nett-
verket. I og med at IB er en internasjo-
nal linje med lik standard, oppbygging 
og innhold over hele verden, kan man 
forvente å møte mennesker fra alle 

IB librarian workshop i Savannah
Porsgrunn videregående ble godkjent som International Baccalaureate (IB)-skole i 2010. 
Det innebærer at skolen anerkjennes etter en internasjonal standard, og må oppfylle 
kvalitetskrav på lik linje som IB-skoler verden over. Lærerne måtte gjennomføre kurs 
og fikk opplæring for å bli IB-sertifisert personale. IB har også medført endringer og 
nye arbeidsoppgaver for skolebibliotekarene, og i den forbindelse har jeg deltatt på 
en IB workshop i Savannah i delstaten Georgia i USA.

SKOLEBIBLIOTEK FOR IB-PROGRAM

Tekst & foto:
Hanne Nesset
Bibliotekar
Porsgrunn videreg. skole, Avd. Sør

verdenshjørner, med ulik bakgrunn og 
ulike måter å jobbe på. 

IB Americas
IB har lenge vært etablert i det ame-

rikanske skolesystemet, og noen skoler 
tilbyr IB helt fra barnehagestadiet til 
videregående (3 – 18 år). IB er et 
kvalitetsstempel, og blir sett på som 
en mulig inngangsbillett til toppskolene 
i USA. IB diplomprogram er anerkjent 
av universitet som Stanford og Yale, og 
noen tilbyr egne stipend (scholarships) 
for IB-elever.

I Norge er det per i dag 23 skoler 
som tilbyr IB Diploma Programme 
(DP). Mange av linjene er nyetablerte, 
slik som ved Porsgrunn videregående. 
Samarbeid og kontakt med andre IB-
skoler har vært viktig i startfasen, da 
IB har en egen læreplan som skiller 
seg fra Kunnskapsløftet. Linjen er faglig 
krevende, og legger til rette for en mer 
flytende overgang mellom videregående 
skole og høyere utdanning. En ekstra 
utfordring for norske IB-elever er at all 
undervisning er på engelsk. Linjen ret-

ter seg derfor spesielt mot elever med 
internasjonal bakgrunn og elever som 
ønsker å studere i utlandet.

Skolebibliotek i USA
Skolebibliotekarer i USA har yrkestit-

telen ”media specialist” eller ”teacher-
librarian” (lærer med tilleggsutdanning 
innen bibliotekfag). Enkelte mener at 
tittelen ”media specialist” har løftet 
statusen og endret elevenes syn på 
bibliotekarens kompetanse. Biblioteket 
handler ikke bare om bøker, men også 
om bruk av nye digitale medier. Mange 
tenker ikke over at skolebiblioteket også 
er et sted for digitale referansetjenes-
ter, databaser og emneportaler, og at 
bibliotekaren er superbruker i disse 
verktøyene. Slik sett er kanskje tittelen 
”media specialist” mer dekkende enn 
”school librarian”.

Skolebibliotekets rolle
Jobben som IB-bibliotekar kan by på 

visse utfordringer, spesielt på videregå-
ende skoler der IB kun er en av mange 
studieretninger som tilbys. IB kan ha 

•	Skolebiblioteket har sentral rolle for å nå IBs overordnede mål
•	Ingen offisielle retningslinjer for bibliotekets rolle i IB-programmet
•	Nyttig å delta på en internasjonal IB Workshop med bibliotekarer
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behov som de andre studieretningene 
ikke har, selv om mye av støttelittera-
turen også kan være nyttig for andre 
elever.

IB-elevene fører med seg et utvidet 
informasjonsbehov, da de har egen 
læreplan og egne lærebøker. Fagene 
er på et høyere nivå enn vanlige vgs-
fag, og elevene skal fordype seg i ulike 
tema gjennom essay og innleveringer. 
For skolebiblioteket innebærer dette et 
større utvalg av internasjonal litteratur 
og spisset faglitteratur, og informasjons-
søking på et høyere nivå. Økonomisk 
sett kan det være en utfordring å opp-
rettholde en god samling rettet mot 
denne linjen, dersom IB-elevene utgjør 
en liten del av den totale elevmassen. 
For å betjene IB-linjens informasjonsbe-
hov kan det være fordelaktig å samar-
beide med lokale høgskoler, universitet 
og folkebibliotek, og arrangere ekskur-
sjoner til disse. 

Informasjonskompetanse er en kjer-
nekunnskap som ligger til grunn for 
læring i alle DP-fagene, og det stiller 
store krav til elevene. Innleveringer som 

Extended Essay blir vurdert etter en 
sjekkliste med 11 punkter, med krav til 
bl.a. problemstilling, research, ordvalg 
og syntaks, og formaliteter som korrekte 
henvisninger og litteraturlister. Disse 
kriteriene gjør det naturlig å involvere 
bibliotekaren i planleggingen og i elev-
enes skriveprosess. 

Diploma Programme curriculum
Læreplanmodellen til IB har en kjerne 

bestående av tre komponenter (core re-
quirements): Extended Essay, Theory of 
Knowledge (TOK) og Creativity, Action, 
Service (CAS). Dette er tre obligatoriske 
arbeider som skal gjennomføres utenom 

de vanlige fagene. Skolebibliotekaren er 
gjerne involvert i disse på ulike måter.

Extended Essay er et selvstendig fors-
kningsarbeid som utføres innen ett av 
elevens seks DP-fag. Et overordnet mål 
er å utvikle elevenes evner innen akade-
misk skriving, informasjonskompetanse 
og studieteknikk på et nivå som for-
ventes i høyere utdanning (IBO, 2013). 
Bibliotekaren er gjerne sentral når det 
gjelder forberedelser og planlegging 
(kick-off), søkeprosessen, oppsett av 
litteraturliste og korrekt siteringsteknikk. 
Bibliotekaren kan også bidra med infor-
masjon og tips til hvordan man takler 
ulike aspekter av selve skriveproses-

International Baccalaureate
•	 Internasjonal	eksamen	fra	videregående	skole,	som	gir	IB	Diploma.	
•	Gir	grunnlag	for	opptak	ved	universiteter	og	høgskoler	i	de	fleste	land.
•	Retter	seg	spesielt	mot	elever	med	internasjonal	bakgrunn	og	elever	 

som ønsker å studere i utlandet.
•	23	skoler	i	Norge	tilbyr	i	dag	IB	Diploma	Programme.

SKOLEBIBLIOTEK FOR IB-PROGRAM

IB workshops er kurs rettet mot lærere og bibliotekarer innenfor IB-systemet, og samler et mangfold av deltakere med ulik nasjonalitet, erfaringsbakgrunn 
og kunnskap. Her fra workshop på Hyatt Regency i Savannah i februar i år. Artikkelforfatteren fikk BF-stipend for å delta, og skriver her om IB-programmet, 
skolebibliotekets rolle og erfaringene fra workshoppen.
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sen, som utforming av problemstilling, 
anvendelse av empiri og teori, skrive 
sammendrag, etc. Forarbeidet er ek-
stremt viktig for at elevene skal lykkes 
med Extended Essay, og bibliotekaren 
er en naturlig samarbeidspartner i dette 
arbeidet. Noen av bibliotekarene jeg 
traff på konferansen hadde også rollen 
som Extended Essay Coordinator. Dette 
innebærer en mentorrolle i forhold til 
hele prosessen og gjennomføringen 
av EE.

TOK er et tverrfaglig studie i episte-
mologi som også skal bunne i et essay. 
Stikkord for essayet er kritisk tenking, 
selvstendig refleksjon, og å anvende 
teori til å underbygge egen argumenta-
sjon. Også her er bibliotekarens kom-
petanse viktig, f.eks. når det gjelder å 
finne egnede kilder og gi opplæring 
i siteringsteknikk. Både EE og TOK 
blir vurdert av eksterne sensorer, og 
blir sendt til tilfeldig utvalgte IB-skoler 
over hele verden. Dette synliggjør det 
internasjonale aspektet ved IB. 

CAS representerer utenomfaglige 
aktiviteter som kunst, sport og velde-
dighet. Slike aktiviteter er i større grad 
viktig når man søker opptak til høyere 
utdanning i USA, men CAS er også 
en del av IBs visjon om å utvikle hele 
mennesket. Noen eksempler på CAS-
aktiviteter fra amerikanske IB-skoler 
er ”Cooking meals for the homeless”, 
trening av ungdom til Special Olympics, 
frivillig arbeid for miljøorganisasjoner 

etc. Skolebibliotekaren kan f.eks. bidra 
med å finne aktuelle organisasjoner og 
veldedige formål i lokalmiljøet.

Betalingsdatabaser vs. Open access
Enkelte stater i USA har forhandlet 

frem konsortieavtaler for videregående 
skoler, avtaler som gir tilgang til elektro-
niske ressurser som EBSCO, SIRS, JStor, 
Britannica Online og flere andre. Dette 
gjør at elever får tilgang til databaser 
som de senere møter igjen på universite-
tet. Elevene blir forberedt på selvstudier 
og blir bedre informasjonssøkere.

I mangel på tilgang til de største 
betalingsdatabasene, blir det viktig å 
orientere seg om andre alternativ, bl.a. 
kvalitetssikrede gratis nettressurser. 
Bibliotekaren er viktig når det gjelder å 
evaluere nettressurser og å guide elev-
ene i å være kritiske til informasjonen 
de finner på nett. 

Academic honesty
Academic honesty eller akademisk 

ærlighet, er et sett verdier som ligger til 
grunn for læreplanen. Bibliotekaren har en 
viktig rolle når det gjelder å veilede elever 
og lærere i anvendelse av ”academic 
honesty” i faglig og akademisk skriving. 
Workshopleder og tidligere IB-bibliotekar 
Penny Johnson mener bibliotekaren bør 
være sentral i utformingen av retningslin-
jer ved plagiat. Academic honesty handler 
ikke bare om plagiat, men også om å 
gjøre elever bevisste på bruk av kilder, 
akademisk integritet og hva som er ”skikk 
og bruk” i akademiske miljø.

Johnson mener at skolebibliotekarer må 
være spesielt oppmerksomme på plagiat, 
siden de også spiller en viktig rolle i løs-
ningen på problemet. Ved å undervise og 
assistere brukerne i å bli informasjons-
kompetente og selvstendige studenter, vil 
man forhåpentligvis eliminere akademisk 
uærlighet. 

Windsor Forest High School
Etter konferansen fikk jeg tid til å 

besøke Windsor Forest High School, en 
offentlig IB-skole i Savannah, der jeg traff 

SKOLEBIBLIOTEK FOR IB-PROGRAM

Et knippe deltakere på IB workshop i Savannah i USA i februar i år. Det var både lærere og bibliote-
karer innenfor IB-systemet som deltok, og de kom fra en rekke land. Artikkelforfatter Hanne Nesset 
nummer to fra høyre.

Etter konferansen besøkte artikkelforfatteren den offentlige IB-skolen Windsor Forest High School i 
Savannah, der sikkerhet og samarbeid med politiet spilte en viktig rolle.
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bibliotekarer og lærere som jobbet med 
IB. Jeg fikk også møtt en avgangsklasse, 
som blir skolens første kull som får IB Di-
ploma, etter at IB-linjen ble innført i 2010. 

Det amerikanske skolesystemet skiller 
seg fra det norske med et større fokus på 
sikkerhet i skolehverdagen, kleskoder og 
skoleuniform, samt at forholdet mellom 
elev og lærer er mer høytidelig og preget 
av disiplin og respekt. De amerikanske 
elevene ble overrasket over at elevene på 
jobben min fikk lov til å tiltale meg med 
fornavn, og at vi ikke bruker fraser som 
Mr og Mrs. De ble også imponerte over 
norske elevers engelskkunnskaper, og 
at mange snakker både ett og to språk i 
tillegg til morsmålet.

Skolebibliotekene i USA har et generelt 
større sikkerhetsfokus, og det er vanlig 
med alarmsystem for tyverisikring av 
bøker, samt at elever trenger ID-kort og 
”hall pass” (skriftlig tillatelse) for å bruke 
biblioteket i løpet av skoledagen. For å 
kontrollere hvem som befinner seg på 
skolen til enhver tid, var det også pålagt 
å bære synlig ID-kort på skolens område.

For å øke sikkerheten samarbeidet de 
ansatte ved Windsor Forest med politiet. 
Skolen hadde engasjert to uniformerte 
politimenn på heltid, og oppgavene deres 
innebar f.eks. å overvåke mistenkelig akti-
vitet på skolens PC-er, razzia av skoleskap 
og generelt forhindre kriminalitet. Heldigvis 
er dette er ganske langt unna virkeligheten 
ved norske videregående skoler.

Oppsummering og erfaringer
Skolebiblioteket spiller en sentral rolle 

når det gjelder å nå IBs overordnede mål, 
og kan bistå elever og lærere på mange 
ulike måter. Det finnes ingen offisielle 
retningslinjer eller dokumenter som be-
skriver bibliotekets rolle i IB-programmet, 
og det kan være vanskelig å orientere seg 
når man er ny skolebibliotekar. Derfor 
har det vært svært nyttig å delta på en 
IB Workshop med bibliotekarer fra andre 
internasjonale skoler. Vi hadde tre intense 
dager med ny informasjon, gruppearbeid 
og diskusjoner, og det har vært interes-
sant å se hvordan de amerikanske sko-
lebibliotekarene løser ulike utfordringer. 

Jeg kan anbefale IB Librarian Workshop 
for alle skolebibliotekarer som jobber tett 
opp mot IB, enten man er ny eller erfaren. 
Jeg har hatt et lærerikt opphold, og er 
tilbake på jobb med ny innsikt og ideer 
til hvordan skolebiblioteket kan integreres 
i IB-programmet.

Referanser
International Baccalaureate Organiza-

tion (IBO). (2013). Diploma Programme 
curriculum - core requirements. Interna-
tional Baccalaureate Organization. Hentet 
17. april 2013 fra: http://www.ibo.org/
diploma/curriculum/core/ 

SKOLEBIBLIOTEK FOR IB-PROGRAM

Artikkelforfatter Hanne Nesset fikk også sett litt av byen Savannah, der hun deltok på IB workshop. 
Her fra River Street som går langs bredden av Savannah River. Byen ligger ved utløpet av elven i 
delstaten Georgia, på USAs østkyst.  

Nettsted om 
info-kompetanse

Informasjonskompetanse.no 
er et nettsted for lærere og sko-
lebibliotekarer i grunnskolen og 
videregående opplæring, med ek-
sempler på undervisningsopplegg 
som handler om bruk av trykte og 
nettbaserte informasjonskilder i 
skolen. Der er det også en rekke 
beskrivelser av gjennomførte 
prosjekt. Nettstedet inneholder en 
progresjonstrapp med relevante 
kompetansemål fra Kunnskapsløf-
tet LK06 og forslag til læringsmål 
innen informasjonskompetanse. 

Til grunn for nettstedet lig-
ger en bred definisjon av infor-
masjonskompetanse: Begrepet 
knyttes til søking og bruk av infor-
masjon i egen kunnskapsdanning 
gjennom hele læringsprosessen 
– fra en oppgave er gitt, til den er 
levert eller presentert og evaluert. 
Et viktig mål er å se utvikling av 
informasjonskompetanse i sam-
menheng med lese- og skrive-
opplæringen i skolen, oppøving 
av læringsstrategier og utvikling 
av forskerånd. 

Program for skolebibliotekut-
vikling ved Universitetet i Agder 
har hatt ansvar for utvikling av 
nettstedet på oppdrag fra Utdan-
ningsdirektoratet. Siri Ingvaldsen 
er ansvarlig redaktør. Hun har 
vært faglig leder for programmet  
de fire årene det har vart. 
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Å bli en stemme
”Jeg sad dog længe, længe i den Varetægtscelle, som kaldes Kvinde, inden det faldt mig 
ind at skrive paa Lappen.” Slik reflekterer Camilla Collett i Sidste Blade (1868) om hvordan 
hun kom til å skrive. 

UTSTILLING

Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Marte-Kine Sandengen
Informasjonsrådgiver
Nasjonalbiblioteket 

Tekst:

23. januar i år var det 200 år siden 
Camilla Collett ble født. Nasjonal-
biblioteket markerte dagen med en 
konferanse som utforsket Camilla Col-
letts litterære, kritiske og feministiske 
stemme. Nå fortsetter vi utforskingen 
av dette rike og banebrytende forfat-
terskapet med åpningen av utstillingen 
”Å bli en stemme” 11. juni.

Camilla Collett levde et omflakkende 

og rastløst liv. Hun ble født i Christian-
sand og vokste opp på Eidsvold. Som 
en av få kvinner fikk hun en solid utdan-
nelse i Christiania og Christiansfeld i 
Danmark. Da ektemannen døde i 1851, 
oppløste hun familiehjemmet og flyttet 
til København. Resten av livet bodde 
hun i enkle leiligheter i europeiske 
storbyer mens hun skrev en lang rekke 
egenartede tekster. 

Til forskjell fra mange andre norske 
forfattere utenlands, finnes det ingen 
forestilling om å kunne vende hjem 
hos Collett, heller ikke noe ønske om 
å være i ro. I stedet var hun en urban 
nomade som opplevde bevegelse som 
frigjøring. Resultatet er et forfatterskap 
som krever kvinners rett til å ha en 
stemme. 

Utstillingen retter fokus på de ste-
dene som forvandlet henne fra å være 
en blyg og dannet pike til å bli Norges 
første romanforfatter og feminist.

Utstillingen står fram til 7. septem-
ber og er åpen i Nasjonalbibliotekets 
åpningstider. 

Plakatutstilling
Vi vil også benytte anledningen til 

å minne om at det fremdeles er igjen 
noen sett av Nasjonalbibliotekets 
plakatutstilling om Camilla Collett. 
Folkebibliotek som ønsker, og som ikke 
tidligere har mottatt plakatutstillingen, 

kan bestille et sett ved å sende en e-
post til informasjon@nb.no

Ressurser på nett
Om du gikk glipp av konferansen 23. 

januar, kan du få med deg foredragene 
på http://www.nb.no/utstillinger/col-
lett/ . På disse sidene finner du også 
den digitale bibliografien med litteratur 
av og om Camilla Collett. 

Nasjonalbibliotekets fokus på Ca-
milla Collett inngår i feiringen av 
100-årsjubileet for innføringen av 
allmenn stemmerett i Norge i 1913. 
Se Nasjonalbibliotekets ressursside 
Stemmerettsjubileet 2013: http://www.
nb.no/nbdigital/stemmerettsjubileet Camilla Collett fotografert av hennes sønn Robert 

Collett i 1893. (Nasjonalbibliotekets arkiv)
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 Finnmark fylkeskommune/Finnmárkku fylkkagielda er blant fylkets største arbeidsgivere. Hos  
 oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige  
 mangfoldet Finnmark fylkeskommune jobber med, og som har stor betydning for  
 samfunnsutviklinga her. Du blir også engasjert i alt Finnmark kan tilby på fritida. Naturen og  
 kulturlivet er eventyrlig og frodig. Tjenestene du trenger er ofte nært hjem og jobb - tidsklemma  
 merker vi ikke så mye til. På www.finnmark.no finner du mer ut om kommunikasjonstilbud,  
 nedskriving av studielån, våre naboland Finland og Russland, og om samisk kultur. Velkommen  
 til Finnmark! 
 

Fylkesbiblioteksjef - Vadsø 
 
Beskrivelse arbeidssted 
Vadsø har ca. 6.200 innbyggere og er vertskommune for Finnmark fylkesbibliotek. Her finnes et rikt kulturliv og allsidige  
fritidstilbud. Byen har gode offentlige kommunikasjoner, servicetilbud og et godt utbygd skole- og barnehagetilbud.  
Det er godt å bo i Vadsø! 
 
Det er 14 ansatte i Finnmark fylkesbibliotek. Fra 01.01.2014 har alle ansatte kontorsted Vadsø.  
Fylkesbiblioteksjefen har faglig og administrativt ansvar for Finnmark fylkesbibliotek sin virksomhet, 
herunder personal- og budsjettansvar. 
 
Vi søker 
Leder for Finnmark fylkesbibliotek. 
 
Fylkesbiblioteket har følgende oppgaver: 
- Rådgiving, bibliotekutvikling, regionalt lånesamarbeid, kompetansebygging, formidling, statistikk 
- Fylkeskoordinator for privatarkivarbeidet i Finnmark 
- Finmarksbiblioteket; lokalhistorisk samling med bøker, fotosamling og privatarkiv 
- Nasjonalt ansvar for finsk litteraturtjeneste til norske bibliotek 
- Ansvar for norsk-finsk tolke- og oversettingstjeneste i henhold til Nordisk språkkonvensjon 
- Arrangør av Finnmark internasjonale litteraturfestival 
- Litteraturformidling til skolene gjennom Den kulturelle skolesekken 
- Internasjonalt biblioteksamarbeid med fokus på Russland og Finland 
 
Vi søker etter en person som: 
- Har ledererfaring, primært fra bibliotek- eller kultursektoren. 
- Har høgere utdanning, fortrinnsvis godkjent bibliotekarutdanning. 
- Er god på motivasjon, samarbeid og nettverksbygging  
- Er utviklingsorientert og nytenkende  
- Kunnskap i samisk språk og kultur er en tilleggskvalifikasjon 
- Relevant praksis og gode personlige egenskaper vil bli vektlagt.  
 
Vi tilbyr 
- Utfordrende oppgaver i et spennende nasjonalt og internasjonalt miljø 
- Lønn etter avtale 
- Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler 
- Meget god pensjonsordning 
- Behjelpelig med å skaffe bolig 
- Flytteutgifter dekkes etter fastsatte regler 
- Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån, lavere personskatt og høyere barnetrygd. 
  Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr år. Beregninger har vist at virkemidlene samlet kan utgjøre 
  inntil kr. 100.000 på årsbasis for en familie på fire. 
 
Søknad sendes 
Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, 
kontakt HR-seksjonen, tlf. 78963000. 
 
 
 
Søknadsfrist 19.06.2013 Utlyst dato 18.05.2013 Vårref 1408 

 
Kontaktpersoner 
Navn Tittel Telefon Mobilnr Epost 
Marianne Pedersen Kultursjef  979 71 921 marianne.pedersen@ffk.no 
Tore Gundersen Avdelingssjef  911 59 623 tore.gundersen@ffk.no 

ARBEIDSMARKEDET
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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 2013. 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

”Carl I. Hagen sa at sykehjem er vikti-
gere, og utfordret særlig sine mot- og 
meddebattanter, som han ikke gikk av 
vegen for å kalle ”kultureliten”, til å svare 
på debattspørsmålet den dagen de selv 
trenger sykehjemsplass og ikke får det 
fordi det offentlige må bruke pengene på 
bibliotek eller andre kulturtiltak. ”

Fra artikkelen ”Bøker eller sykehjem?”  
i avisa Gudbrandsdølen Dagningen 29. 
mai i år, etter seminaret om bibliotek-
politikk under Litteraturfestivalen på 
Lillehammer.

Det er jubileumstider. For BF er det nå 20 år 
siden vi ble stiftet. Vi slår ikke på stortromma 
av den grunn, ikke i denne omgang. Når andre 
i vennekretsen feirer 100, er det hensynsfullt 
å ikke konkurrere om oppmerksomheten. Age 
before beauty, eller noe i den duren. Biblio-
tekarforbundet tar seg kanskje en fest med 
stettglass og jubalong når vi blir 25? 

Runde år kan være anledning til refleksjon 
over hva man har vært gjennom. Men det kan 
også være anledning til å markere seg i det 
som står på dagsorden framover.  BF har ikke 
så mye trening i tilbakeblikk på egen virksom-
het. Vi er litt for unge til det. Men vi har etter 
hvert god trening i å analysere hva som er 
på gang, hvilke utviklingstrekk bibliotekarer 
skal være obs på. Og i den tradisjonen vil jeg 
nevne tre-fire sentrale utfordringer jeg tror BF 
vil måtte håndtere fram mot 25-års-jubileet.

Det store politiske regimet vi lever under 
i Norge ser ut til å stå ganske fast. Det har 
betydning for bibliotekarers arbeidsplasser 
og bibliotekarers lønn. Men samtidig ligger 
det endringer i lufta, med et forventet regje-
ringsskifte til høsten. En eller annen variant 
av blått regime får vi nok. Og det kan gi noen 
viktige konsekvenser for oss. Arbeidslivets 
spilleregler kan bli justert noe. Men det er 
grunn til å håpe at de mer fornuftige partiene 
får bedre gjennomslag på disse spørsmålene 
enn de mindre fornuftige, i kommende blå 
regjeringsforhandlinger.

Med et regjeringsskifte må vi også regne 
med sammenslåing til færre og større kom-
muner. Alle de borgerlige partiene peker i 
den retningen. Det betyr at biblioteklovens § 
5 kommer i nytt lys. Problemet med dispen-
sasjoner i småkommuner som ikke får fagut-
dannede søkere til brøkstillinger, det kan bli 
ubetydelig. Problemet med dispensasjoner for 
å ansette biblioteksjefer uten fagutdanning i 
større kommuner ”med godt utbygd bibliotek-
tjeneste og bred bibliotekfaglig kompetanse” 
vil kunne bli større. Et strammere arbeidsmar-
ked vil gjøre slike stillinger attraktive for langt 

Blå og fargeløse utfordringer
flere enn oss bibliotekarer. Større kommuner 
betyr dessuten at fagforeninger må trå til på 
vegne av sine medlemmer når omstillingene 
rammer oss. Vi bør kikke på danske erfaringer, 
de var gjennom dette for noen år siden.

Uavhengig av om regjeringen er rød eller 
blå, så ser det ut til å skje endringer i høyere 
utdanning og i bibliotekaridentiteten, samtidig 
som kompetansebehovet i bibliotekene endrer 
seg. Den bibliotekariske kjernekompetansen, 
som vi så fåfengt har vært på jakt etter i flere 
tiår nå, vil bli enda vanskeligere å definere. 
Vi blir en yrkesgruppe som må velge: Enten 
å samles rundt en større mangfoldighet av 
kompetanseidentiteter - med noen felles inn-
sikter og verdier. Eller å holde fast ved kun én 
kompetanseidentitet. Når litteraturformidling, 
IT-utvikling, debattarena, kunnskapsorgani-
sering, m.m. alle krever tydelige kompetente 
ansatte i et større bibliotek, vil vår nåværende 
homogene identitet gradvis kunne slites i 
stykker. 

Det flotte tillegget i biblioteklovens § 1, 
der folkebibliotekene pålegges å være de-
battarena, har noen konsekvenser. Vi må 
utvikle kompetente kollegaer til å gjøre dette 
arbeidet. Skal bibliotekarene gjøre det, må 
kunnskap og ferdigheter i debattarrangement 
inn i grunnutdanninga eller settes opp som 
tilleggsutdanning. Samtidig må det inn i pla-
ner og budsjett i alle bibliotek. Den nye § 1 
kan ikke oppfylles med venstrehåndsarbeid, 
og den må for all del ikke bli stående som 
uoppfylte honnørord. Dette dreier seg om 
å gi samfunnsoppdraget vårt kredibilitet. 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan


