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Ber fagforeningene 
om å våkne 

Amerikanske HR-ledelsesformer 
har inntatt Norge. De truer den 
norske arbeidslivsmodellen og 
trepartssamarbeidet. Det er det 
dramatiske budskapet til arbeids-
livsforsker Bitten Nordrik. 

BFs tillitsvalgtkonferanse  

12.-13 november hadde BF sin første  
tillitsvalgtkonferanse, en anledning for  
BFs mange tillitsvalgte til å få faglig  
påfyll og kontakt med kollegaer.  
Her får du noen inntrykk.

 16 
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Lederen har ordet
Desember. Mørke kvelder, innetid og 

julemusikk på anlegget. Tida før jul liker 
jeg godt, og jeg koser meg med noen av 
de faste adventssyslene mine: Julekake-
baking, julekortskriving, leting etter jule-
stjerna fra i fjor og fundering over hvilke 
julekonserter jeg skal få med meg i år. 

I fjor kom det inn en ny adventsøvelse 
for meg: kommentere og argumentere 
mot budsjettkutt og forslag som kan 
rase bibliotektilbudet i en kommune 
eller skole. Dessverre ble det ikke en 
engangsøvelse. Også i år har flere tillits-
valgte meldt om dårlig kommuneøkonomi 
og kutt i bibliotekbudsjettet. Kutt som 
brukerne vil merke godt gjennom et 
dårligere mediebudsjett, åpningstid og 
færre ansatte. 

Halden og Hordaland
Et par av årets eksempler er Halden 

kommune som ønsker å kutte drastisk 
i et allerede svekket bibliotektilbud, og 
Hordaland fylkeskommune som ønsket 
å legge ned bokbåten Epos. Heldigvis er 
Epos reddet fra kutt i denne omgang. Hva 
utfallet blir i Halden er ikke klart enda, 
men blir rådmannens forslag vedtatt får 
Halden bibliotek et 28% -kutt og kun 15 
timer åpningstid i uka.

Kutt som dette blir sjeldent forbigått i 

stillhet, heldigvis. At vi reagerer på kutt 
og endringer er viktig. Tillitsvalgte har en 
spesiell og viktig rolle i dette arbeidet. 
Lov- og avtaleverk slår fast arbeidsgivers 
plikt til å informere og drøfte med tillits-
valgte hvordan omstilling og endring skal 
gjennomføres. De tillitsvalgte skal være 
med i prosessen for hva og hvordan en 
eventuelt skal kutte. Prosessen skal gi 
reel medbestemmelse, og ikke bare en 
skinnprosess der avgjørelsene er tatt 
lenge før de er drøftet med de tillitsvalgte. 

Er en uenig i valgene har en rett til å 
si ifra. De tillitsvalgte skal være vaktbik-
kjer og har rett til å uttale seg til media. 
Men dessverre opplever flere ansatte i 
stat og kommune begrensninger i sin 
rett til å ytre seg offentlig om hendelser 
på jobben. 

Tillitsvalgte og ytringsfrihet
Dette var noe av det deltakerne på BFs 

første tillitsvalgtkonferanse i november 
fikk høre. Konferansen samlet 75 BF-
tillitsvalgte fra hele landet, fra Mandal i 
sør til Nordkapp i nord, og hadde tema 
tillitsvalgt og ytringsfrihet. Dette er et 
viktig tema. Det er viktig å ha fokus på 
tillitsvalgtes ytringsrettigheter for å hindre 
at noen får munnkurv, og dermed blir 
hindret i å uttale seg.

Alle har en grunnlovfestet rett til å ytre 
seg, også om forhold på egen arbeids-
plass - enten det gjelder budsjettkutt 
eller andre negative forhold. Dette gjelder 
både for ansatte og tillitsvalgte. Enkelte 
arbeidsgivere lager instrukser som gir de 
ansatte munnkurv ut i fra et lojalitetshen-
syn, for på den måten å hindre de ansatte 
i å uttale seg til media. Selvsagt skal en 
ikke ytre seg slik at ytringen skader ar-
beidsgivers legitime og saklige interesser. 
Men ofte lages instruksene for stramme 
og kravene til lojalitet er ulovlige.

Dette er noe sivilombudsmannen har 
uttrykt bekymring over. Sivilombudsman-
nen uttalte i 2006 at ”Offentlig ansatte 
har et vidt spillerom – både i form og 
innhold – for offentlig å gi uttrykk for 
sin mening, også om forhold på eget 
arbeidsområde og endog på egen ar-
beidsplass.”

Demokratisk problem
Å gi ansatte i offentlig sektor munnkurv 

med henvisning til lojalitetskrav, og på 
den måten prøve å tvinge de ansatte 
til taushet er et alvorlig demokratisk 
problem. Det bryter mot grunnloven, og 
i tillegg hindrer det samfunnsdebatten.

Bibliotekarer er som regel lojale, til tider 
kanskje for lojale. Som profesjonsutøver 
bør vår lojalitet være hos brukeren, de 
som merker kuttet. Så når politikere eller 
andre gjør vedtak som går på tvers av 
vårt profesjonelle skjønn og bibliotekets 
samfunnsmandat – da er det vår plikt til 
å si ifra. 

Å gi ansatte i offentlig sektor munnkurv med 
henvisning til lojalitetskrav, og på den måten prøve 
å tvinge de ansatte til taushet er et alvorlig demo-
kratisk problem. Det bryter mot grunnloven, og i 
tillegg hindrer det samfunnsdebatten. ”
”

Margunn Haugland
Forbundsleder
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Uten vegring
- Det går i grunnen greit å være tillitsvalgt. Med en litt bratt læringskurve og kollegaer 
i ryggen, så kommer man langt, sier Brit Karen Einang, BFs tillitsvalgte ved Trondheim 
folkebibliotek. 

•	Brit Karen Einang er tillitsvalgt for BF-medlemmene  
ved Trondheim folkebibliotek

•	Forbundsstyret ser de tillitsvalgte som en viktig del  
av grunnfjellet i organisasjonen.

•	I november arrangerte BF en egen tillitsvalgt- 
konferanse for første gang, i Trondheim. 

•	Vi besøkte Brit Karen for å bli bedre kjent med  
en tillitsvalgts oppgaver og tanker.

Tekst & foto: 
Erling Bergan

TILLITSVALGT PÅ TOMANNSHÅND

Vi møter Brit Karen en ettermiddag 
på Byåsen filial, en liten busstur opp 
fra Trondheim sentrum. Filialen ligger 
i Byåsen videregående skole og er et 
kombinasjonsbibliotek. 

Avdelingsleder Ole-Johan Berge viser 
oss rundt. Biblioteket ligger i et flott 
bygg, som ble åpnet i 2004. Det er høyt 
under taket, noe som gir god romfølelse, 
men også litt ekstra støy fra elevene i 
skolens myldreområde. Likevel er de 

godt fornøyd med plasseringen.  
Når vi kommer på besøk er det slutt 

på den ”vanlige” arbeidsdagen, og Brit 
Karen skal være aleine på vakt fram til 
stengetid klokka sju på kvelden. Det har 
hun ikke noe imot, for da får hun mye 
nærkontakt med brukerne. 

- Det jeg liker aller best med jobben er 
å stå i skranken. Det beste med å være 
bibliotekar er kontakten med publikum 
og spørsmålene de har. 

Brit Karen Einang kommer opprinnelig 
fra Hegra i Nord-Trøndelag, og er utdan-
net bibliotekar fra Høgskolen i Oslo i 
1996. Det vil si: Hun gikk det første året 

på Statens bibliotek- og informasjons-
høgskole i Dælenenggata, og avsluttet 
med to år på bibliotekarutdanninga i 
den sammenslåtte høgskolen på Bislet. 
Yrkeskarrieren har brakt henne Melhus, 
der hun var skolebibliotekar i fire år, og til 
Ullensaker bibliotek i 10 år. Men de siste 
fire årene har hun altså vært bibliotekar 
på Byåsen filial. Og de siste 2-3 årene 
har hun vært tillitsvalgt for alle BF-
medlemmer i Trondheim folkebibliotek.

Vegret meg ikke
Brit Karen hadde ikke vært tillitsvalgt 

før. Vi lurer på om hun higet etter vervet 
da hun kom til Trondheim?

- Higet etter? Nei, det kan jeg ikke si. 
Men det jeg vegret meg ikke mot å ta 
et sånt verv. 

- Hva slags type saker må du håndtere 
som tillitsvalgt her?

- Det er vel her som på andre arbeids-
plasser. Jeg er med i ansettelsesproses-
ser, vi diskuterer arbeidstid, åpningstider 

Arbeidstid har aldri vært noe stridsspørsmål 
her. Det dreier seg om å diskutere seg fram til 
gode løsninger. 

”
”
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på biblioteket, vi er med i lokale lønns-
forhandlinger, for å nevne noe.  

- Ansettelser har vært et diskusjons-
tema i forbindelse med Tøyen-utlysninga 
på Deichman. Kjenner du deg igjen i 
problemstillinger fra den debatten? 

- Jeg kan kjenne igjen deler av pro-
blemstillinga, selv om jeg ikke vil bruke 
et ord som problem på dette. I alle store 
bibliotek vil det være en diskusjon om 
hvor mange bibliotekarer man ønsker 
å ha kontra annen kompetanse man 
trenger. Det vil alltid være et diskusjons-
spørsmål om når man synes man får nok 
bibliotekarer i forhold til annen kompe-
tanse. Det blir man nok aldri enige om. 

- Har det vært endring i dette ved 
Trondheim folkebibliotek? 

- Vanskelig å si, jeg har jo ingen lang 
historie her ennå. Jeg har kanskje en 
liten følelse av at noe endrer seg, men 
så endrer bibliotekets rolle i samfunnet 
seg også. Det kreves litt mer argumenta-
sjon nå, for å få gjennomslag for at man 

trenger mange bibliotekarer i biblioteket. 
- Blir det mest diskusjon rundt utlys-

ningstekst eller selve tilsettingen?
- Det blir mest diskusjon om dette i 

forbindelse med utlysningsteksten. Det 
kan være spørsmål om hvor spissa eller 
rund utlysinga skal være. Det har ikke 
vært noe som kan kalles kamper rundt 
dette her på Trondheim folkebibliotek, 
men diskusjoner om dette har vi hatt. 

- Oppfatter du fastsetting av utlys-
ningstekst som et kritisk øyeblikk i tilset-
tingsprosessen?

- Ja, for den sier jo hva slags kompe-
tanse vi ønsker oss. 

- Dere har ikke ansatt noen kokker 
her?

- Ingen kokker som er ansatt her, nei. 
Men det kunne vi da hatt, om de hadde 
kompetansen vi trengte. 

Vi sitter i en liten sittegruppe like ved 
skranken i Byåsen filial. Brit Karen er til 
stede i samtalen med meg, men følger 
samtidig godt med på om det kommer 

noen med behov for hjelp. Hun bedri-
ver bibliotekarisk multitasking. Ser hun 
mulighet for skrankearbeid, spretter hun 
opp og gjør seg tilgjengelig for bibliote-
kets brukere. Og det skjer mange ganger 
i løpet av samtalen vår. 

- Fint at du får noen avbrudd, så du 
får gjort det du liker best?

- Ja, det er jo dette som er artigst med 
jobben, sier hun og smiler bredt.

Diskutere fram gode løsninger
Det mørkner ute, kvelden kommer tid-

lig i november. Utenfor vinduene er noen 
på vei hjem fra jobb. Biblioteket holder 
fremdeles åpent. Vi lurer på hva slags 
utfordringer hun som tillitsvalgt har møtt 
når det gjelder arbeidstid.

- Arbeidstid har aldri vært noe strids-
spørsmål her. Det dreier seg om å 
diskutere seg fram til gode løsninger. 
Søndagsplanen vår skal diskuteres hver 
høst, og det er et arbeid jeg er med i 
som tillitsvalgt. Vi har søndagsåpent 
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bare på hovedbiblioteket og bare om 
vinteren. Det er personalet på hovedbi-
blioteket - med lørdagsvakt - som også 
har søndagsvakt. 

- Lokale lønnsforhandlinger er en viktig 
del av en tillitsvalgts arbeid. Er det også 
det som tar mest tid?

- Ja, lønnsforhandlinger er en vesentlig 
del av det jeg gjør som tillitsvalgt. Men 
Trondheim er en stor kommune med 
mange ansatte, så det er veldig ordna 
forhold rundt forhandlingene. Vi forhand-
ler for våre medlemmer i kapittel 5 hvert 
år. For medlemmene i kapittel 4 har det 
vært avhengig av om det er avsatt penger 
i det sentrale oppgjøret, og det har det 
vel bare vært annet hvert år i det siste.

Ordna forhold
- Er det vanskelig å forhandle?
Brit Karen tenker seg om lenge før 

hun svarer.

- Nei, egentlig ikke så vanskelig. Det 
er jo mye som skal på plass på forhånd, 
man skal ha opplysningene man trenger 
av medlemmene sine. Men når det kom-
mer til selve forhandlingene, så er det i 
Trondheim kommune ganske ordna for-
hold på slike forhandlinger. Vi forhandler 
i utgangspunktet mot rådmannens stab, 
og vi starter med felles forhandlinger 
sammen med alle de andre forbundene. 
De store forbundene har mye fornuftig å 
si, som vi ofte bifaller. Som liten forening 
blir man litt mer tilhører. 

- Men så følger det egne forhand-
linger for Bibliotekarforbundets med-
lemmer?

- Ja, når drøftingsmøtet har satt noen 
kriterier for hvordan ting skal gjøres, og 
man kan ha brukt en del av den lokale 
potten på at alle skal ha et minstebeløp 
i lønnsøkning, så forhandler vi våre 
medlemmer spesielt. 

Litt mer ”guts”
Vi lurer på hvordan hun forbereder 

forhandlingene.
- Får du inn krav fra alle medlemmene?
- Nei, det er jo ikke noe pålegg om å 

levere krav. Jeg oppfordrer medlemmene 
til å gjøre det, men det er et personlig 
valg om man ikke ønsker å levere krav. I 
kapittel 5 må jo alle ha en lønnsutvikling 
uansett. For de som ikke fremmer krav, 
setter jeg opp hva jeg ønsker at de skal 
ha. Og i kapittel 4 må du levere krav om 
du vil ha en del av den lokale potten. 
Eller kan jeg hjelpe til med å utarbeide 
krav sammen med et medlem, hvis de 
er behov for det. Men det har det ikke 
vært hittil.

- Det er vel ikke alle medlemmer som 
er fornøyd med resultatet av forhand-
lingene. Får du sure sinte reaksjoner 
etterpå?

- Jeg har ikke opplevd at noen har blitt 
sure eller sinte, nei. 

- Tida etter forhandlingene er ingen 
belastning på deg som tillitsvalgt? 

- Nei, absolutt ikke. Er vi ikke vant til 
å jobbe for knapper og glansbilder, da? 
Det ligger kanskje et problem der?

- Så du mener de burde bli litt surere 
etter lokale lønnsforhandlinger?

Kanskje vi burde vise litt mer ”guts”, markere 
tydeligere hva vi burde tjent. ””

Byåsen filial av Trondheim folkebibliotek ligger i bygget som også huser Byåsen videregående 
skole. Det sto ferdig i 2004 og fikk skolebyggprisen for dette året.

Bibliotekfilialen sett fra lærernes pauserom - en 
innvendig balkong med utsikt til kunnskap.

 

TILLITSVALGT PÅ TOMANNSHÅND
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 3 

Alternativ 
Stillings- 

benevnelse 

Stillings- 
benevnelse 

HTA 

Stilling- 
kode 
HTA 

Alt. still.- 
kode i 

fagstigen 

Garanti- 
ramme 

Kompetanse-
tillegg, TT-
kode 1434 

Merknad/ 
årslønn 

Krav til kompetanse ved innplassering i 
fagstigen 

Bibliotekar Bibliotekar 7026 702600 503 
kom.garant
iramme 

 Se minstelønn i 
fht. ans. 
kom.garantiram. 
369300-439500 

3årig høgskole eller tilsvarende som gir 
kompetanse for stilling som fagutdannet 
bibliotekar. Horisontal beløpsgrense kr. 50.000 
kode 6623. 

Bibliotekar I Bibliotekar 7026 702602 503 
kom.garant
iramme 

10.000 Se minstelønn i 
fht. ans. 
kom.garantiram. 
369300-439500 

Relevant utdanning 10 vektall/30 studiepoeng 
eller spesiell kompetanse innen et relevant 
område. Avlønnes med kr. 10.000 over til 
enhver tid gjeldende beløp i garantirammen. 
Horisontal beløpsgrense kr. 50.000 kode 6623 

Bibliotekar II Tverrfaglig 
spesial.utd. 

7710 771004 504 
kom.garant
iramme 

 Se minstelønn i 
fht.ans 
kom.garantiram 
383100-467600 

Relevant utdanning 20 vektall/60 studiepoeng 
utover 3årig høgskoleutdanning. Horisontal 
beløpsgrense kr. 50.000 kode 6623. 

Bibliotekar III Tverrfaglig 
spesial.utd. 

7710 771005 504 
kom.garant
iramme 

10.000 Se minstelønn i 
fht.ans 
kom.garantiram 
383100-467600 

Kombinasjon av I + II. Avlønnes med  
kr. 10.000 over til enhver tid gjeldende beløp i 
garantirammen.  Horisontal beløpsgrense kr. 
50.000 kode 6623. 

Bibliotekar IV Tverrfaglig 
spesial.utd. 

7710 771006 504 
kom.garant
iramme 

20.000 Se minstelønn i 
fht.ans 
kom.garantiram 
383100-467600 

Relevant utdanning 40 vektall/120 studiepoeng 
utover 3 årig høgskole utdanning. Avlønnes 
med kr. 20.000 over til enhver tid gjeldende 
beløp i garantirammen. Horisontal 
beløpsgrense kr. 50.000 kode 6623. 

Bibliotekar med 
mastergrad 

Bibliotekar 
mastergrad 7712 771203 605  

Se minstelønn i 
fht.ans.HTA 
411800-491500 

Stilling med krav om mastergrad. Horisontal 
beløpsgrense kr. 50.000 kode 6623. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ja, kanskje vi burde vise litt mer ”guts”, 
markere tydeligere hva vi burde tjent. 

Etterutdanning
- Opplever du at Trondheim kommune 

ikke setter av nok penger til lønnsutvik-
ling i biblioteket?

- De behandler oss likt med alle andre 

med treårig høgskoleutdanning. De har 
også et greit system som belønner et-
terutdanning. Vi er ikke verre stilt enn 
andre i kommunen.

- Hvordan belønner kommunen et-
terutdanning?

- Vi har noe som heter fagstige i 
Trondheim kommune, hvor etterutdan-

ning som gir studiepoeng også gir 
ekstra lønn. Om du selv velger å ta 
etterutdanning, er ditt eget valg. Men 
kommunen belønner altså dette gjen-
nom ekstra lønnsøkning ved neste 
lønnsforhandling. 

(Trondheim kommunes fagstige for 
bibliotekarer er gjengir under her.) 

Bibliotekar-delen av Trondheim kommunes ”Fagstiger for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning pr. 01.07.14”

Byåsen filial er både folke- og skolebibliotek. 
Brit Karen jobber mest med skolens brukere.

- Det jeg liker aller best med jobben er å stå i skranken. Det beste med å være bibliotekar er kontakten med 
publikum og spørsmålene de har, sier Brit Karen Einang, BFs tillitsvalgte ved Trondheim folkebibliotek. 

 

TILLITSVALGT PÅ TOMANNSHÅND



Bibliotekaren  10/20158   

 Brit Karen forteller at hun som til-
litsvalgt bare har brukt BF-sekretariatet 
i noen få tilfeller, hun har fått greit svar 
på noen eposter med spørsmål. Når vi 
nevner ”Ofte stilte spørsmål” om ar-
beidsliv på BFs nettsider, trekker fram 
dette som en nyttig tjeneste. 

Nyttig introduksjonskurs
Vi spør hva ellers som kan bidra til å 

gjøre vervet som tillitsvalgt lettere.
- Jeg syntes det var veldig betryg-

gende med introduksjonskurset jeg fikk 
som ny tillitsvalgt. Man føler seg ganske 
”lost” i starten, selv om det er folk å 
spørre. Jeg er jo heldig stilt her, hvor det 
er kollegaer som har vært tillitsvalgte 
før meg. Jeg spør dem når det er noe 
jeg lurer på. Likevel er det god støtte i 
å få gå på kurs, hvor man kan snakke 
med andre tillitsvalgte og diskutere ting. 

Hun har ikke vært på flere kurs for 
tillitsvalgte, men er glad for at hun fikk 
”lurt” seg med på BFs kurs for fylkes-
lagsstyrer sist vår. Brit Karen sitter nem-
lig også i fylkesstyret i Trøndelag BF. 

- Foretrekker du å reise vekk for å 
gå på kurs, eller kunne du tenke deg 
nettbaserte kurs?

- Korte kurs på nett virker for så vidt 

fristende, men jeg vet med meg selv at 
det ikke ville blitt noe jeg hadde priori-
tert i en travel hverdag. 

- Har du som tillitsvalgt måttet bistå i 
konflikter på arbeidsplassen? 

- Nei, ingen store, ubehagelige eller 
uhåndterlige konflikter. Men jeg har 
vært med på noen samtaler når det har 
vært behov. 

Kompetanse 
- Trondheim folkebibliotek har i flere 

år hatt biblioteksjef uten bibliotekarut-
danning. Er det et diskusjonstema?

- Klart det er et tema, ellers ville 
vi ikke ha snakket om ting som kan 
være problematisk. Om man later som 
dette ikke er et tema, så ville vi ha 
signalisert at bibliotekarkompetansen 
ikke betyr noe særlig. Men dette er et 

tema i den forstand at man er bevisst 
at avdelingsledere eller rådgivere skal 
ha bibliotekarkompetanse, så man alltid 
har med bibliotekarkompetansen i en 
lederstruktur. 

- Og dette har dere på plass i Trond-
heim folkebibliotek?

- Det har vi. Jeg oppfatter at det er en 
bevissthet om dette i organisasjonen.

Bratt læringskurve 
og kollegaer i ryggen

Brit Karen gir inntrykk av at vervet 
som tillitsvalgt er meningsfylt, og at hun 
har gode relasjoner til både medlemmer 
og arbeidsgiver. Men er det også en 
minusside? 

- Jeg tror jeg håndterer vervet på en 
god måte. Samarbeidet fungerer godt. 
På minussida må jeg nok nevne at jeg 
har litt dårlige rutiner på det med å 
ha klubbmøter. Med såpass mange 
medlemmer som vi er ved Trondheim 
folkebibliotek, burde vi også hatt et 
klubbstyre. Men det hadde vi heller ikke 
før jeg ble tillitsvalgt, det har ikke vært 
tradisjon for det her. 

- Er du som tillitsvalgt ofte i møte med 
biblioteksjefen?

- Vi har faste medbestemmelses-
møter. Vi prøver å ha dem en gang i 
måneden, men noen ganger blir det 
sjeldnere. 

Hvordan var det å bli tillitsvalgt for 
første gang? 

- Det føltes litt skummelt å hoppe rett 
inn i det. Men nå er det greit. Med en 
litt bratt læringskurve og kollegaer i ryg-
gen, så kommer man langt, sier BFs til-
litsvalgte ved Trondheim folkebibliotek.

Matnyttig konferanse
Vi møter Brit Karen igjen på Britannia 

Hotell etter at BFs første tillitsvalgtkon-
feranse nettopp er ferdig. Vi lurer på om 
innholdet traff hennes behov.

- Det har vært en god konferanse. 
Jeg er veldig fornøyd. Mange gode fore-
dragsholdere og matnyttig innhold, noe 

Det føltes litt skummelt å hoppe rett inn i det. 
Men nå er det greit. Med en litt bratt læringskurve 
og kollegaer i ryggen, så kommer man langt.

”
”

 

TILLITSVALGT PÅ TOMANNSHÅND

Brit Karen Einang er utdannet bibliotekar fra Høgskolen i Oslo i 1996. Etter fire år som skolebiblio-
tekar i Melhus, og 10 år ved Ullensaker bibliotek, har hun de siste fire årene vært bibliotekar på 
Byåsen filial i Trondheim. 
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som er viktig når man først skal være 
borte fra jobb i to dager. 

- Ble konferansen som forventet?
- På programmet i dag sto blant annet 

”Når lydighet blir kompetanse - Om 
ytringsfrihet og nyliberale ledelses-
former”. Det trodde jeg kunne bli litt 
kjedelig. Men det foredragsholder Bit-
ten Nordrik sa om dette var fabelaktig 
bra, det gjorde at jeg forstod ting jeg 
ikke hadde skjønt før. Det er nyttig 
og interessant å bli bedre kjent med 
endringer i ledelsestenkning, om hva 
HR egentlig er. 

- Kjenner du denne problematikken 
fra eget tillitsvalgt-arbeid?

- Ikke direkte. Men jeg har fått med 
meg at det er endringer i ledelsesut-
danning. Nå vet jeg litt mer om det, og 
det er bra.

- Tillitsvalgtkonferansen begynte med 
å drøfte nettverk i BF. Hvor relevant er 
det for deg?

- Nettverk er alltid bra. Vi ble delt i 
grupper, og i min gruppe snakket vi 
mye om situasjonen for Deichman. Det 
er alltid fint å høre andres erfaringer. 

- Føler du et fellesskap med Deich-
man, at dere har noen av de samme 
utfordringene?

- Ikke akkurat de samme problemstil-
lingene som de har nå. Men vi er jo 
begge relativt store bibliotek, selv om 
Deichmanske er vesentlig større. Så vi 
kan ha utbytte av å utveksle erfaringer.

Tøffere bibliotekarer, 
tøffere tillitsvalgte

- Konferansen inneholdt også en 
samtale med tre BF-ere om hvordan det 

er å være BF-tillitsvalgt i offentligheten. 
Var det relevant. 

- Jeg har ikke vært utpå selv. Men 
jeg tenker at vi som bibliotekarer har 
et potensial for å bli litt tøffere. Både 
det man tar opp ute i offentligheten og 
det man tar opp internt. Det kan både 
jeg og andre bibliotekarer jobbe med. 

- Har dette vært en konferanse som 
kan bidra til at du blir tøffere?

- Absolutt. Den har i hvert fall gitt 
kunnskap som gjør det mulig å bli tøf-
fere. 

TILLITSVALGT PÅ TOMANNSHÅND

Brit Karen var en av deltakerne på BFs første tillitsvalgtkonferanse i november. - Det har vært en god konferanse. Jeg er veldig fornøyd. Mange gode 
foredragsholdere og matnyttig innhold, noe som er viktig når man først skal være borte fra jobb i to dager, sier hun.
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Regionale forhandlingsutvalg?
- Burde vi tenke større regionale forhandlingsutvalg? Monica Skybakmoen stilte spørsmålet 
under BFs landsstyremøte i Trondheim, der støtte til lokale tillitsvalgte ble et hovedtema.

Tekst & foto: Erling Bergan

Landsstyremøte i Trondheim lette etter løsninger:

- Dette må forbundsstyret ta med seg og drøfte, sa forbunds-
leder Margunn Haugland, som minnet landsstyret om at BF må 
ha sterkere fokus på forhandlingsstøtte i 2016, da blir det flere 
lokale forhandlinger enn i år. Hun mente det burde diskuteres 
om BF kunne være organisert på en annen måte når det gjaldt 
forhandlingsstøtte.

Landsstyremøtet samler fylkeslederne og forbundsstyret til 
årlig samråd. Forbundsleders beretning står alltid på saklista, og 
denne gangen med ”Bibliotekarkompetanse”, ”Opplæring i BF”, 
”BFs medlemsundersøkelse” og BFs Gaza-prosjekt som egne 
saker. Noen saker til drøfting, noen til informasjon. 

Utgangspunktet for debatten, som altså blant annet genererte 
spørsmål om regionale forhandlingsutvalg, var forbundsleders 
beretning til landsstyret. Beretningen tok opp en rekke temaer, 
innen både organisasjon, bibliotekpolitikk og lønnspolitikk. Det 
kom blant annet opp spørsmål om verving og oppfølging av 
studentmedlemmer, hvor Margunn pekte på at BF hadde styrket 
samarbeidet med studentforeninga Alexandria.

Rekruttering av tillitsvalgte
Richard Madsen (Vestfold BF) påpekte at rekruttering av 

tillitsvalgte er en utfordring som BF må ta mer tak i. Noe som 
også BFs kontorleder Petter Bruce trakk fram da han presenterte 
medlemsundersøkelsen. Monica Skybakmoen (forbundsstyre-
medlem) minnet om at vi er et lite forbund hvor medlemmer på 
små arbeidsplasser må regne med å måtte forhandle selv uten 
hjelp utenfra, men at fylkeslag må regne med å stille opp også. 
Og det kan være tøft for fylkesledere uten forhandlingsutvalg og 
uten egen forhandlingserfaring. Lise Haugen Larsen (Østfold BF) 
sa at hun kjente seg igjen i dette. – Jeg ble kastet inn i vervet, vi 

har prøvd å få til forhandlingsutvalg, men det har ikke lykkes. Og 
det er ikke slik at folk direkte vegrer seg mot å være forhandler, 
men det tar mye tid. Likevel har vi klart å hjelpe de som trenger 
bistand, sa hun. 

Vidar Kursetgjerde (Møre og Romsdal BF) fortalte at de hadde 
gått bort fra forhandlingsutvalg, og latt fylkeslagets viktigste 
oppgave være et ansvar for fylkesstyret. Susanne Baumgärtel 
(Troms BF) sa at de hadde problem med å finne forhandler for 
de statsansatte, men at forhandler for KS-medlemmene sitter i 
fylkesstyret. – Men jeg ønsker å få igjen forhandlingsutvalg, sa hun. 
Jorunn Johansen (Finnmark BF) fulgte opp med å spørre om det 
ikke burde være en målsetting å ha forhandlingsutvalg i alle fylker. 

Richard Madsen (Vestfold BF) foreslo at når den BF-eren som 
kommer ”utenfra” og forhandler, burde ha med seg lokal tillits-
valgt inni forhandlingene som bisitter. - For å ansvarliggjøre dem, 
begrunnet Madsen. 

Forberedt på kommunesammenslåing?
Selv om støtten og organiseringa rundt de tillitsvalgte og lokale 

forhandlinger ble mest debattert i landsstyrets beretningsdebatt, 
kom det også innlegg om andre tema. Richard Madsen (Vestfold 
BF) spurte hvorfor BFs oppgaver i forhold til de kommende kom-
munesammenslåingene ikke var nevnt i beretninga. Forbundsleder 
Margunn Haugland repliserte at de hadde fått få henvendelser 
om dette og at det ser ut til å ha ligget litt dødt i forbindelse med 
kommunevalget. Monica Skybakmoen (forbundsstyremedlem) 
sa at om det har ligget dødt fram til valget, så kommer det for 
fullt nå. Kari Moldvær (Telemark BF) så vårens omstillingskurs 
som relevant i den forbindelse, at det var et godt kurs og at det 
burde gjentas. 

Etter beretningsdiskusjonen kom diskusjonen om kompetanse, 
hvor mange kjente poeng og posisjoner fra Tøyen-debatten ble 
resirkulert. Debatten om ”Opplæring i BF” brakte kanskje heller 
ikke så mye for forbundsstyret å ta med seg videre. Bortsett fra 
Linda Rasten seriøse forslag om - fordi Norge er langt, dyrt og tid-
krevende å reise i - å supplere de fyisiske kurs- og møtetilbudene 
med skype. Og den samme Rastens mer humoristiske utfordring 
til sekretariatet om å lage en god liten nettvideo som forklarer hva 
overheng betyr i lønnsforhandlingene. 

Randi Egge Svendsen (forbundsstyremedlem) til venstre og Hanne Blien (Hed-
mark/Oppland BF) til høyre lytter til Anne Husøy (forbundsstyremedlem)

LANDSSTYREMØTET
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Innskrenket ytringsfrihet i det offentlige? 
Ansatte i offentlig sektor mener i økende grad at arbeidsgivere ikke verdsetter at de 
ansatte deltar i den offentlige debatten. 

TILLITSVALGTKONFERANSEN

– Sivilombudsmannen har slått fast 
at det offentlige i mange saker krever 
for stor lojalitet fra de ansatte, og at 
dette er i strid med ytringsfriheten, sa 
sosiolog og FAFO-forsker Sissel Tryg-
stad innledningsvis under sitt foredrag 
på BFs tillitsvalgtkonferanse. 

Trygstad har forsket på ytringsfrihet 
i arbeidslivet i flere år. Tidligere i år 
skrev hun en vitenskapelig artikkel i 
Sosiologisk Tidsskrift, som blant annet 
baserte seg på Befolkningsundersø-
kelsen 2013. 

Denne viste at offentlig sektor kom-
mer dårligere ut enn privat når det gjel-
der ansattes opplevelse av muligheten 
til å ytre seg kritisk. Tre av ti opplever at 
de har begrenset mulighet til å kritisere 
arbeidsplassen offentlig. Dette er stikk 
i strid med forestillingen om at offentlig 
ansatte har friere tøyler. 

– Vi ble veldig overrasket over denne 

sektorforskjellen, sa Trygstad. 

Økende interesse for ytringsfrihet
I enkelte offentlige virksomheter byg-

ges det også opp strengere retningslin-
jer for hva man kan og bør uttale seg 
om. Blant annet går flere arbeidsgivere 
inn for å etablere regler for arbeidsta-
kernes bruk av sosiale medier. 

– Mange av rutinene og prosedyrene 
som innføres i det offentlige er faktisk 
ikke lovlige, sa Trygstad under fore-
draget sitt.

Til tross for at utviklingen går i ret-
ning av at flere vegrer seg for å kritisere 
arbeidsgiver, finnes det også lyspunk-
ter: Ifølge Trygstad en sterkt økende 
interesse for ytringsfrihet og varsling i 
norsk offentlig ordskifte.  

– Som ringer i vann
Trygstad har også sett nærmere på 

en rekke varslingssaker. Nesten halv-
parten av norske arbeidstakere unngår 
å  varsle om forhold de vurderer som 
alvorlige og kritikkverdige. Under til-

Tekst & foto: Embret Rognerød
litsvalgtkonferansen pekte Trygstad på 
at det finnes noen klare likhetstrekk for 
hvilke typer kritikkverdige forhold som 
blir avdekket.   

–  Jo mer fakta man har tilgjengelig, 
jo mer regelmessig noe foregår og jo 
mer mer det har offentlig interesse, jo 
enklere oppleves det å håndtere sa-
kene, sa Trygstad.

De aller fleste arbeidstakere som 
har valgt å varsle, oppgir at de ville ha 
gjort det igjen. Men samtidig fremmer 
sanksjoner taushet hos arbeidstakere 
som har vært vitne til, opplevd eller 
avdekket kritikkverdige forhold. 

– Ringer i vann er en ganske god 
metafor for hvordan sanksjoner sprer 
seg, sa Trygstad.

Nettopp ansattes adgang til å ytre seg 
blir en viktig kampsak for fagbevegelsen 
i årene fremover. Men det er ikke sik-
kert at strengere lovgivning påvirker i 
særlig grad. 

– Det er først og fremst på arbeids-
plassen man skaper kultur som gjør det 
enklere å varsle, sa Trygstad. 

Til tross for at utviklingen går i retning av at flere vegrer seg for å varsle, finnes det også lyspunkter: For det første er det ifølge Trygstad en sterkt 
økende interesse for ytringsfrihet og varsling i norsk offentlig ordskifte.
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Ber fagforeningene om å våkne
Amerikanske HR-ledelsesformer har inntatt Norge, og truer den norske arbeidslivsmodellen og 
trepartssamarbeidet. Det er det dramatiske budskapet til arbeidslivsforsker Bitten Nordrik. 

– Hvis man ikke er oppmerksomme, risi-
kerer vi å ta farvel med oppsigelsesvernet, 
sa Nordrik under tillitsvalgtkonferansen i 
Trondheim. 

Det foregår en overgang fra personal-
praksis til human resource-ledelse (HR) 
i norsk arbeidsliv, mener Nordrik, som til 
daglig er forsker på Arbeidsforskningsin-
stituttet (AFI). Hun arbeider nå med boka 
HRM: ”Store endringer på kattepoter?” – 
en undertittel som er hentet fra et intervju 
med et hovedverneombud og tillitsvalgt i 
Statoil. 

Mener nyliberalismen dominerer
Under foredraget la Nordrik ikke skjul på 

at forskningen hennes baserer seg på en 
kritisk holdning til nyliberalismen.

– Mange organisasjoner sier at end-
ringene må gjennomføres fordi brukerne 
krever det. Brukerne blir den ultimate kil-
den til autoritet og makt. Dette fører til at 
valgene som tas avpolitiseres, sier Nordrik. 

Nordrik siterte blant annet den norske 
sosiologiprofessoren Ivar Frønes: ”Mo-
derne interessekamp tar ofte form av kamp 
mellom fortellinger, enten det dreier seg 
om kulturelle selvbilder eller økonomiske 
interesser”. 

Lærer bort amerikansk ledelse
En av flere alvorlige følger av HR, er 

ifølge Nordrik at denne typen ledelse kan 
få konsekvenser for organiseringsviljen 
blant de ansatte. Hun påpekte at Handels-
høyskolen BI i stor grad bruker amerikansk 
HR som et teoretisk grunnlag for sine 
ledelsesstudier. 

– HR skaper større forskjeller i samfun-
net, og fører til individualisme og mindre 
kollektive løsninger. Vi flytter fokus fra ut-
vikling av menneskevennlige organisasjo-
ner til utvikling av organisasjonsvennlige 
mennesker. HR-litteratur vier partsamar-
beidet liten eller ingen plass , sa Nordrik 
og Hovedavtalen er ikke, eller i beste fall 
en svært liten del av, pensum på BI.

Det er heller ikke tilfeldig at foredraget 
til Nordrik opprinnelig hadde navnet ”Når 
lydighet blir kompetanse”. 

– Disse teoriene  formidler et helt annet 
syn på medarbeidernes medvirkning, og 
målstyrer uten å gi kollektivet mulighet til 
å påvirke. Medvirkning er det samme som 
individuell påvirkning.

 - Målstyring en del av problemet
Nordrik viste også til HR Norge som 

mener en eller annen form for målstyring 
er en forutsetning for god HR-ledelse. 
Målstyring utgir seg gjerne for å være en 
måte å motivere på, mener Nordrik, som 
under foredraget viste til Forsvarsbygg 
som et eksempel på en arbeidsplass med 
langt over 100 virksomhetsmål. 

Dette skulle angivelig øke motivasjo-
nen. Men for de ansatte var effekten stikk 
motsatt. Trafikklysmodellen – der man 
rangerer virksomheten eller avdelinger i 
rødt, gult eller grønt – etter hvorvidt man 
lever opp til forventningene, er et annet 
utbredt eksempel på slik målstyring, som 
er blitt vanligere i norsk arbeidsliv. 

Tekst & foto: Embret Rognerød

En måte å undersøke hvor gode ledere 
er til å skape motivasjon er gjennom med-
arbeiderkartlegginger. Dagens modellar-
beidstaker er indremotivert og ikke bare 
liker han eller hun arbeidet, men nyter det. 
Jo mer indre motivert, jo mer mening finner 
de i arbeidet – et premiss som også ble 
lagt til grunn for en større kartlegging av 
kommuneansatte i Tromsø. For å evaluere 
et nærværstiltak som kostholds-, trenings 
og røyke avvending ble arbeidstakerens 
opplevelse av livskvalitet, og mening med 
(arbeids)livet kartlagt. 

– Arbeidet blir forsøkt gjort til den vik-
tigste meningskilden i livene våre, mens vi 
i realiteten kan spørre om ikke det foregår 
en manipulering av identitet og lojalitet til 
arbeidsgiver. Det handler om en blind tro 
på at virksomheten kan styres gjennom 
detaljert styring av ansattes adferd. I årets 
Norsk Ledelsesbarometer finner vi en ty-
delig negativ sammenheng mellom «hard» 
HR og ansattes og lederes innflytelse på 
arbeidssituasjonen, arbeidsorganiseringen 
og organisering av virksomheten, sier 
Nordrik. 

– HR skaper større forskjeller i samfunnet, og fører til individualisme og mindre kollektive løsnin-
ger, sa Bitten Nordrik.

TILLITSVALGTKONFERANSEN
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Meld deg på BF-kurs i vår!
De første kursdatoene i 2016 er nå klare. Kursene våre er gratis, og BF dekker 
alle utgifter for våre tillitsvalgte.

Du kan nå melde deg på de tre første 
BF-kursene våren 2016. Bibliotekarfor-
bundet tilbyr blant annet et eget kurs om 
arbeidstid i januar.

Ifølge BF-leder Margunn Haugland er 
dette en naturlig følge av blant annet den 
nye formålsparagrafen fra 2014, som 
slår fast at folkebibliotekene skal være 
debattarena og møteplass.

– Det foregår flere arrangementer både 
på kveldstid og i helgene. Det er også 
blitt mer uklare skiller mellom hva som 

er fritid og hva som er jobb. Tradisjonell 
arbeidstid er under press, og vi må gjøre 
om på arbeidsplaner mange steder, sier 
Haugland, som er fornøyd med at den 
erfarne advokaten Hanne Torkelsen (Lynx) 
bidrar på kurset.

Gratis kurs for BF-medlemmer
Kursene våre er gratis, og vi dekker alle 

utgifter til reise og opphold for kursdel-
tagerne. Dersom du er tillitsvalgt, har du 
også rett til lønnet permisjon.

Kursene våre dreier seg selvsagt mest 
om det faglige programmet, men vi for-
søker også å legge til rette for sosialt 
samvær og nettverksbygging. På kur-
sene våre treffer du andre bibliotekarer 
og BF-tillitsvalgte fra hele landet, og du 
får anledning til å bli bedre kjent med de 
ansatte i BFs sekretariat.

Under finner du mer informasjon om 
vårens kurs. Kurssteder kommer på plass 
snarlig, og alle kursene vil finne sted i Oslo 
og omegn. 

Temakurs: Arbeidstid 
Arbeidstid er et tema som opptar mange. Arbeids-
miljøloven ble endret i 2015, og mange bibliotek 
opplever også ønsker om økt åpningstid. På dette 
kurset tilbyr vi en praktisk gjennomgang av lover og 
regler om arbeidstid med juridisk ekspertise til stede.

Tema på kurset er:
•	Fleksitid og overtid.
•	Forskjøvet arbeidstid.
•	Arbeidsplan.
•	Gjennomsnittsberegning.

Målgruppe: Alle BF-medlemmer.
Tid: 13. januar 2016.
Sted: Bibliotekarforbundets sekretariat, Øvre Vollgate 11.
Påmeldingsfrist: 6. januar.

Forhandlingskurs 
for alle sektorer
En stor del av våre medlemmer deltar hvert år i 
lokale forhandlinger. Forhandlingskurset gir deg de 
nødvendige forkunnskapene du trenger.

Kurset vil blant annet bestå av:
•	Gangen i lokale forhandlinger.
•	Rådgivning fra erfarne forhandlere.
•	Kravskriving.
•	Utprøving av realistiske forhandlingssituasjoner.

Målgruppe: Alle BF-medlemmer.
Tid: 1. - 2. februar 2016.
Sted: Kommer
Påmeldingsfrist: 18. januar.

Grunnkurs: alle sektorer 
Grunnkurset retter seg mot nye tillitsvalgte og andre medlemmer, og gir en nyttig innføring i forbundet, og i hva som 
trengs for å fungere som tillitsvalgt. I møte med andre BF-ere, BFs sekretariat og advokat vil du få mer kunnskap om:

•	Bibliotekarforbundets oppbygging og organisasjonsarbeid.
•	Rollen som tillitsvalgt.
•	 Innføring i avtaleverk og lover (inkludert lønns- og arbeidsvilkår).

Målgruppe: Alle BF-medlemmer.
Tid: 7. - 8. april 2016.
Sted: Kommer
Påmeldingsfrist: 24. - 25. mars.

VÅR EGEN ORGANISASJON
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bibliotekviBibliotekarforbundet samarbeider med 
prosjektet ”Digital utvikling i storbybibli-
otekene” om flere artikler rundt temaet 
digital utvikling. Vi har nå publisert de 
to første artiklene. 

Del din kunnskap!

”Å lage digitale bokanbefalinger” er skrevet av Caroline 
L. Gabrielsen, bibliotekar ved Kristiansand folkebibliotek. 
Hun forteller hvordan du anbefaler bøker på video og 
legg det ut på nett. Det tar ikke lang tid, sier Caroline. 
Artikkelen viser til en rekke eksempler på video-bok-
anmeldelser, blant annet gjort av Caroline selv. 

”MOOC – aktuelt for 
folkebibliotek?” er skre-
vet av Liv Marit Hovtun 
Palm, bibliotekar ved 
Deichmanske bibliotek. 
Massive Open Online Co-
urses - forkortet MOOC 
- er etter hvert kjent fra 
universitets- og høgsko-
lesektoren. Men er det 
aktuelt for folkebibliotek? 
Liv Marit ser på mulig-
hetene.

Les artiklene på bib-
forb.no/tema/fag-og-po-
litikk/digital-utvikling/ 

Har du fått endret lønna di i det siste? 
Har du fått ny lønn etter lokale forhand-
linger? Eller har du kanskje også skiftet 
arbeidsgiver, eller fått ny epostadresse?

Meld inn ny lønn!

Alt dette vil vi gjerne at BF-medlemmer gjør på nettet. 
Gå inn på BFs nettsider www.bibforb.no og velg ”Oppdater 
medlemsinformasjon” under ”Medlemskap” i menyen. Da får 
du  opp et skjema å fylle ut. Velger du yrkesstatus ”Yrkes-
aktiv” og deretter hvilken sektor du er i, får du anledning til 
å fylle inn årslønn, eller lønnstrinn. 

Er du tillitsvalgt, er det fint om du ber BF-medlemmene på 
din arbeidsplass om å gjøre det samme. Opplysningene vi 
har om deg, brukes på en rekke områder: Til lønnsstatistikk 
som tillitsvalgte 
kan bruke når 
de forbereder 
forhandlinger. 
Til adresselister 
for utsending 
av Bibliotekaren 
og Nyhetsbrev. 

Takk for hjel-
pen! 

Caroline L. Gabrielsen er bibliotekar 
ved Kristiansand folkebibliotek.
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Ansattes adgang til å ytre seg blir en viktig kampsak 
for fagbevegelsen i årene fremover. Men det er ikke 
sikkert at strengere lovgivning påvirker i særlig grad. 
- Det er først og fremst på arbeidsplassen man skaper 
kultur som gjør det enklere å varsle, sa Sissel Trygstad 
fra forskningsstiftelsen FAFO. Hun har forsket på 
ytringsfrihet i arbeidslivet i flere år. (Se egen artikkel.) 
Her i samtale med forbundsleder Margunn Haugland 
og rådgiver Embret Rognerød.

Noe av det første som skjedde på til-
litsvalgtkonferansen i Trondheim, var 
at nestleder Veronicha Angell Bergli 
inviterte til diskusjon om nettverk i BF. 
Etter en innledning ble forsamlingen 
delt i grupper, fordelt rundt i Britan-
nia Hotel - der konferansen var. Som 
en måte å få deltakerne til å bli kjent 
med nye BF-ere tidlig på konferansen, 
fungerte dette bra. det løse oppleg-
get bidro også til det. Men om det blir 
så mye nettverksbygging i BF etter 
dette, gjenstår å se.

Tillitsvalgtkonferansen 2015
12.-13 november hadde BF sin første tillitsvalgtkonferanse, en anledning for mange av BFs
tillitsvalgte til å få faglig påfyll og kontakt med kollegaer. Her er noen inntrykk.

Tekst & foto: Erling Bergan

Bengt Oscar Lagerstrøm fra Statistisk sentralbyrå presen-
terte sentrale funn fra SSBs undersøkelse om bibliotekbruk 
i Norge 2015. Tilsvarende undersøkelse ble også gjennom-
ført i 1998 og 2005. Tallene viser en klar nedgang i bruk 
av folkebibliotekene. I 2005 svarte rundt halvparten av oss 
at de hadde besøkt et bibliotek det siste året, mens 40 pro-
sent svarte det samme ved årets undersøkelse. Nedgangen 
kommer i aldersgruppene fra 16 til 44 år. Personer fra 45 
til 79 år bruker biblioteket omtrent like mye som tidligere.

TILLITSVALGTKONFERANSEN
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Bitten Nordrik fra Arbeidsforskningsin-
stituttet (AFI) forklarte hvordan ameri-
kanske HR-ledelsesformer har inntatt 
Norge og truer den norske arbeids-
livsmodellen og trepartssamarbeidet. 
- Disse teoriene  formidler et helt annet 
syn på medarbeidernes medvirkning, sa 
hun. (Se egen artikkel)

Hvordan er det å være tillitsvalgt i offentligheten? Embret 
Rognerød ville ha historier fra virkeligheten i samtale med 
Linda Rasten (tidligere BF-tillitsvalgte i Ås, nå biblioteksjef 
i Vestby), Hege B. Johnsen (hoverdtillitsvalgt i Oslo kom-
mune) og Monica Deildok (tidligere forbundsleder). Hege 
ble konfrontert med en sak fra 2013, da 4 filialer i Oslo 
var nedleggingstruet i et stramt byrådsbudsjett. Stor sak i 
offentligheten: Burde kutt tas med bred ostehøvel eller ved 
filialnedlegging. Ledelsen forstod at BF som fagforening 
kunne gå til avisebe og vise konsekvensene, noe de ikke 
kunne gjøre. det ble av noen utlagt som at BF gikk inn for 
å nedlegge filialer, mens de mente at kuttene ikke kunne 
gjøres UTEN å nedlegge filialer. - Ja, dette var vanskelig. Vi 

måtte stikke fingeren i jorda. Vi ville ikke støtte kutt i neste 
runde, men vi måtte vise konsekvensen, sa hun. Monica 
Deildok mente at dette hadde vært en vellykket strategi, 
som ga stor mobilisering med spesielt fokus på Tøyen. Og 
bibliotekmeldinga ble presentert på Tøyen året etter. - Kutt 
som byrådet ikke ville gjøre alt for synlig, ble nettopp det. 
Og det virket, sa hun. Linda Rasten fulgte opp: - Jeg har 
vært leder i i et halvt år nå. På lederseminar der beskjeden 
er tydelig: Når rådmann har levert noe, skal du være lojal 
mot rådmann og ikke gå ut med kritikk. Da er det uvurderlig 
med tillitsvalgte, som kan åpne dører jeg ikke kan åpne. I 
Ås brukte jeg, som tillitsvalgt, og biblioteksjefen hverandre 
tett og bevisst, sa hun.

Sosiale medier og nettverksbygging – hvordan 
skape engasjement? Det var Ida Jacksons 
tema under tillitsvalgtkonferansen. Jackson 
har tidligere sagt - under litteraturfestivalen på 
Lillehammer i 2011 - at bibliotek ikke henger 
med i tiden, og at bibliotekarer er nesten anal-
fabeter når det gjelder teknologi. I Trondheim 
ga hun oss nyttige innblikk i hvordan sosiale 
medier fungerer. Det dreier seg om følelser, 
intensitet, overraskelse, nytte eller humor. Og 
det er forskjell på hvilke oppdateringer som 
fungerer for en organisasjon og en enkeltper-
son i sosiale medier? – Ikke spør hva vi skal 
gjøre på sosiale medier, spør heller hva sosiale 
medier kan hjelpe oss med å nå, sa hun.

TILLITSVALGTKONFERANSEN

Fo
to

: E
m

br
et

 R
og

ne
rø

d



Bibliotekaren  10/201518   

Se og les: Barne- og ungdomslitteratur-
konferanse i Bergen 9. og 10. februar 2016
Barne- og ungdomslitteraturkonferansen Se og les ble første gang arrangert i Bergen i 
februar 2014.  Konferansen innbyr til faglig påfyll, inspirasjon og er en viktig møteplass der 
barne- og ungdomslitteraturen står i fokus.

Se og les 2016 går over to fulle dager, 
9.-10. februar, i tillegg til festaften i bi-
blioteket kvelden 9. februar. Konferansen 
har temaene ”Ytringer” og ”I grenseland”. 
På hvilke måter tar barne- og ungdomslit-
teraturen - høylytt eller lavmælt - pulsen 
på samfunnet i dag? Over hvilke grense-
områder beveger barne- og ungdomslit-
teraturen seg? Programmet byr på møter 
med sentrale forfatterskap, illustratører, 

nyere forskning og formidling.
Konferansen er åpen for alle, men ret-

ter seg særlig mot bibliotekarer, lærere, 
førskolelærere, forfattere, illustratører, 
oversettere, forskere, forlagsfolk, litteratur-
vitere og kulturarbeidere. Bergen Offent-
lige Bibliotek samarbeider om konferansen 
med en rekke sentrale organisasjoner og 
forlag. Sammen med Nordisk barnebok-
konferanse i Stavanger, skaper Se og les 

en viktig årlig møteplass og debattarena 
for og omkring litteratur for barn og unge.

For mer informasjon, program og på-
melding, se bergenbibliotek.no/seogles/. 

Løslat Natalya Sharina!
Natalya Sharina er direktør ved det statlige bibli-
oteket for ukrainsk litteratur i Moskva. Nå er hun 
satt i husarrest for bøker hun hadde i biblioteket 
sitt. Amnesty og IFLA krever at hun løslates.

Det er Amnesty International som forteller historien om kriminali-
sering av en bibliotekar for bokvalget hun foretok.

28. oktober kom representanter for etterforskningskomiteen - den 
øverste føderale undersøkelsesmyndigheten i Russland - hjem til Na-
talya Sharina og ransaket huset hennes i flere timer. Hun ble anholdt 
og tatt med til biblioteket hvor hun jobber. Natalya var mistenkt for 
å distribuere og låne ut bøker av nasjonalisten Dmitry Korchinsky. I 
biblioteket fant etterforskerne bøker av Dmitry Korchinsky i en stabel 
med bøker som ikke var gjort tilgjengelig for utlån.

Natalya ble avhørt av etterforskerne hele natten. Hun ble brakt til 
politistasjonen utpå natten og senere overført til varetekt, hvor hun 
ble satt i fullstendig isolasjon i 2 dager. Til tross for helseproblemer, 
fikk hun ikke medisinsk hjelp.

Anti-russisk propaganda
29. oktober opprettet etterforskningskomiteen sak mot Natalya. 

Hun var anklaget for å ha brutt paragraf 282 i straffeloven. I følge 
Amnesty skal den omhandle å provosere frem nasjonalt hat og fiend-
skap, samt ydmykelse av menneskelig verdighet. En representant 
fra etterforskningskomiteen har fortalt media at de fant anti-russisk 
propaganda i Natalyas hjem.

Hun ble satt i husarrest den 30.oktober. Natalya kan kun kontakte 
advokaten og familiemedlemmer hun bor med. Hun har ikke tilgang 
til internett og får kun bruke telefonen for å ringe ambulanse. Hun 

Tekst: Erling Bergan

må ha tiltalelse for å forlate huset. Hun har søkt om å få gå turer, 
men fikk avslag på dette.

En Russland-hater
Dmitry Korchinsky er en kontroversiell person både i Russland og 

Ukraina. Han har vært regnet som en ultraortodoks kristen, nasjonalist 
og høyreekstrem. I følge den engelske avisen The Guardian regner 
russiske myndigheter ham som en av vår tids største Russland-hatere.

Amnestys aksjon for å få bibliotekdirektør Natalya Sharina løslatt 
innebærer ikke at man tar stilling til innholdet i bøker av Dmitry 
Korchinsky.

Amnesty krever at myndighetene løslater Natalya Sharina betingel-
sesløst og umiddelbart. De krever også at myndighetene respekterer 
ytringsfriheten, inkludert overfor dem som fredfullt ytrer kritikk eller 
har andre meninger enn myndigheter og tjenestemenn.

- Bibliotekarforbundet slutter seg til Amnestys krav om å løslate 
Natalya Sharina. Hun er direktør for et statlig russisk bibliotek med 
ukrainske forhold som spesialitet. Da er det rimelig å forvalte materiale 
fra ulike politiske og religiøse retninger i Ukraina, også bøker med 
politisk innhold som mange tar avstand fra. Vi oppfordrer myndigheter 
i alle land til å respektere bibliotekenes forvaltning av ytringsfriheten, 
sier BF-leder Margunn Haugland.

Du kan bidra ved å signere på aksjonen for å få Natalya Sharina 
løslatt. Gå til Amnestys nettsider www.amnesty.no. 

YTRINGSFRIHET
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Har du lyst til at vi tar en tur innom ditt bibliotek?
 

Ring til oss på +45 33 38 25 25 eller skriv til axiellno@axiell.com

• Hvor skal man starte?
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• Tar det lang tid?
• Hvem skal gjøre hva og når?
• Fungerer det med vår biblioteksystem?
• Hva med lys, lyd, lås, alarm?
• Kan det passe inn i våre lokaler?

Det er mange spørsmål, som skal besvares, før biblioteket er klar til å 
innføre Meråpent Bibliotek. 

Akkurat nå reiser vi rundt i Norge på rådgivningsbesøk, og vi vil gjerne 
komme og besøke ditt biblioteket - gratis og uforpliktende!

Med Meråpent Bibliotek fra Axiell kan brukerne bruke biblioteket når det 
passer dem.
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Sunniva Sunniva Evjen har 
bachelor- og master-
grad i bibliotek- og 

informasjonsvitenskap, og tok i 2012 doktorgraden 
på politikernes visjoner for folkebibliotekene i tre euro-
peiske byer. Hun har jobbet som researcher i Dagbladet 
og som bibliotekar ved Stortingsbiblioteket. Nå er hun 
førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og 
informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo og Akerhus.

Tilstandsendring?
Sunniva Evjen ser et stort mangfold blant bibliotekstudentene. Mange er taletrengte, noen er 
stille. Noen er lederemner, andre vil drive med utvikling. Noen ser store linjer, andre har blikk 
for detaljer. Men de har engasjement for faget felles. De vil endre stereotypiene, hevder hun. 

STEREOTYPIER

For de fleste yrkesgrupper fins det noen stereotypier, som i 
større eller mindre grad har rot i virkeligheten. For bibliotekarer er 
de observerbare mytene mange: knuten i nakken, hysjingen, la-
gerfrakken, det strenge blikket. Likeens eksisterer det en mye om 
at bibliotekaren også selv er stille, innadvendt – og kanskje til og 
med litt kjip, der hun beskyttede holder en hånd over samlingen.

Men slik er jo ikke virkeligheten, det vet vi. Gjør vi ikke?

Frisk rolledebatt
I høst har debatten om bibliotekarrollen gått friskt, utløst av en 

stillingsutlysning fra Deichmanske bibliotek i Oslo. Et av hovedte-
maene var at bibliotekaren er mindre ettertraktet som bibliotekan-
satt, fordi bibliotekene i dag har ”andre behov”. Dette ble særlig 
knyttet til bibliotekenes utadrettede virksomhet, der planlegging 
og gjennomføring av arrangementer og aktiv formidling er sentrale 
komponenter. Er det noe som tilsier at dagens bibliotekarer ikke 
kan fylle en slik rolle – slik de har gjort ganske lenge? 

I naturvitenskapen fins begrepet hysterese. Det er et fenomen 
der en tilstandsendring som følge av en ytre påvirkning ikke for-
svinner når påvirkningen fjernes, men først etter at en motsatt 
rettet påvirkning har virket med en viss styrke (Sandstad, 2009). 
Den fins i ferromagnetiske stoffer, i kondenserte stoffer – men den 
hentes også inn for å forklare samfunnsfenomener. På arbeids-
markedet nevnes ofte begrepet i forbindelse med langtidsledige: 
Selv om årsaken til økt ledighet forsvinner, er det fortsatt mange 
som ikke kommer seg i jobb.

For hysterese kan også kalles en selvforsterkende mekanisme. 
I vår sektor kan man tenke seg at selv om det lukkede biblioteket, 
slik det engang var, er blitt borte er det fortsatt det bildet som 
sitter igjen hos mange. Selv om den hysjende bibliotekaren er 
like sjelden som en nødvendig juleplate, er det slik stereotypien Fo
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er, og det skal noe til å endre den. Det er ikke nødvendigvis nok 
å møte én «vanlig bibliotekar» for å endre oppfatning av bibliote-
karer som gruppe, eller besøke ett ”vanlig” bibliotek for å forstå 
at det hysjes lite på bibliotekene i dag. Og i stedet for å gi en 
god dag i stereotypiene, som i utgangspunktet fins i omgivelsene, 
omfavner vi dem, diskuterer dem og bruker dem for å kritisere 
vår egen yrkesgruppe. På den måten forsterker vi en tendens vi 
egentlig ikke ønsker.

Født bibliotekar
På min siste dag i min første praksisperiode som bibliotekar-

student, sa biblioteksjefen til meg: ”Du er den fødte bibliotekar, 
Sunniva”. Det er fortsatt et av de fineste komplimentene jeg har 
fått i yrkessammenheng. Jeg tror ikke hun mente at jeg var inn-
mari god til å rydde i hyller, hadde en kjapp ”hysjefinger”, eller 
den strammeste knuten i nakken. Derimot tror jeg hun så at jeg 
oppriktig trivdes og likte det jeg fikk drive med, enten det var å 
snakke med folk om bøker, eller om været. At jeg ikke fikk panikk 
da en lett medisinert bruker kom innom for å kjefte, men i stedet 
tok en prat med ham om den kalde krigen. At jeg ikke ville revo-
lusjonere biblioteket på en dag, men kanskje hadde noen gode 
ideer likevel. Jeg hadde ingen opplevelse av at det var noe som 
helst negativt ved å være ”født bibliotekar”, tvert imot. 

Å bruke stereotypier som en forenkling av virkeligheten, er noe 
de fleste gjør. Vi kjenner dem igjen, og vi ler litt av dem: den stor-
kjefta nordlendingen, den brautende bergenseren, den dumme 
blondinen. Vi vet jo at det ikke er sånn! De færreste mener vel 
at bibliotekarer flest kan puttes inn i den klassiske stereotypien. 
Hvorfor virker det da som om bibliotekarfordommene også fins 
hos oss?

Bidrag fra studentene
Bibliotekar-rolledebatten gikk lenge – og svært mange hadde 

innspill. Både fagforening, utdanning, bibliotekledere, ansatte 
og studenter deltok – og i tillegg til den interne diskusjonen på 
Biblioteknorge-lista, kom flere til ordet i avisene. Et innspill fra 
Kristin Storrusten, som egentlig handlet om behovet for mang-
fold i bibliotekarstanden sett i sammenheng med studentene på 
bibliotekarutdanningen, satte på ny sinnene i kok. Som lærer på 
bibliotekarutdanningen var det selvsagt ekstra gledelig å lese 

bidrag fra studenter, som artikulerte sitt syn, og viste stolthet 
over egen kompetanse og trygghet på egen rolle. Jeg tror det er 
sånn stereotypier kan endres – med en motsatt rettet påvirkning.

Stort engasjement for faget
De to årene jeg har jobbet på institutt ABI (som vi nå heter) 

har jeg sett et stort mangfold blant studentene. Mange er dyk-
tige, mange er taletrengte, noen er stille. Noen er opptatt av 
kunnskapsorganisasjon, andre vil formidle skjønnlitteratur. Noen 
er klare lederemner, andre vil drive med utvikling. Noen ser store 
linjer, andre har blikk for detaljer. Mange har utdanning fra før: 
lærere, litteraturvitere, IT-folk, halvstuderte røvere. Mange har 
interesser og kunnskap de kommer til å bruke inn i yrkeslivet: 
spill, poesi, IT, språk, musikk, politikk – og så videre. Det de har 
felles – slik jeg oppfatter det – er et stort engasjement for faget 
sitt, og jeg vet de kommer til å sette sitt preg på bibliotek-Norge 
i årene som kommer. De er de, samt mangfoldet av bibliotekarer 
i Norge, som er en motsatt rettet påvirkning av en viss styrke, 
det er de som er tilstandsendringen. 

Kilder:
Sandstad, J. (2009, 9. februar). Hysterese. I Store norske lek-

sikon. Hentet fra https://snl.no/hysterese 

STEREOTYPIER

Nye bibliotekstudenter på Bislet høsten 2014. Det er de som vil endre bildet av bibliotekarer, skriver Sunniva Evjen (Foto: Erling Bergan)



Bibliotekaren  10/201522   

En slik intro kan gjøre enhver deprimert. Derfor er det bra når 
man kan selv i de mørke situasjonene se at folk gjør en forskjell. 
Vi leser ofte om mennesker og organisasjoner som arbeider 
for en bedre hverdag i krisesituasjoner, men tenker vi over hvor 
ofte bibliotek gjør det samme? Jeg tror kanskje bibliotekarer er 
ganske observante angående dette, men det gjør ikke noe å bli 
minnet på det igjen!

Ferguson Public Library, et lite bibliotek med en full bibliote-
karstilling. Kun en blokk unna opptøyene foran politistasjonen, 
opptøyer som sørget for at skoler og annet ble stengt. Likevel 
holdt biblioteket åpent, og ga folk et trygt sted å være. Et sted 
hvor barna kunne komme, hvor man kunne holde seg oppdatert 
om hva som skjedde, for mange en trygg havn. 

Universitetsbiblioteket i Oslo samler inn bøker til flyktninger, 
med fokus på akademiske bøker. De samlet også inn fiksjonsverk 
og barnebøker. En liten ting tenker kanskje noen, men stor for 

Litt mer veiledning og utlån?
Selv om flere, slik som Hans Rosling, peker på at verden er et bedre sted å leve enn før, er 
det en del uroligheter i verden. Jeg føler jeg kan si det uten at det er å ta i for hardt. Vi har 
opptøyer i USA, vi har terroraksjoner, det er en enorm menneskemengde på flukt fra gru-
somheter, og ekstreme stemmer fra alle kanter skriker etter blod. 

BIBLIOTEK OG KRISER

Jan-Egil Jan-Egil Holter-Wilhelmsen er ut-
dannet bibliotekar fra Høgskolen i 
Oslo i 2008. Han har i mange år 

jobbet ved  Horten bibliotek. I Bibliotekaren reflekterer han over  
hendelser og fenomener på eget bibliotek, med blikket rettet 
også utover på de store spørsmålene.

de det gjelder! Om det er for å fortsette studier, for å holde seg 
oppdatert, eller rett og slett for å lese.

Bibliotekarforbundet har vært en viktig del av oppbyggingen 
av Gaza Health Science Library, med fokus på digitale ressurser 
som PubMed. Tenk hvor stor betydning det er å kunne ha tilgang 
til oppdaterte medisinske artikler? I et område preget av så mye 
uro? Jeg kan ikke forestille meg hvor mye det må være til hjelp 
for leger og medisinsk personale.

Eller hva med “The Ideas Box”, som kan best beskrives som 
et bibliotek på boks. En portabel verktøykasse i en hardfør boks, 
som kan transporteres dit det trengs. De har internett tilgang og 
sin egen strømkilde. Se for deg hvordan det må være å sitte i 
en flyktningeleir og faktisk ha muligheten til å finne informasjon? 
Eller arbeide med en utdannelse? “The Idea Box” er et resultat 
av samarbeid mellom “Bibliotek uten grenser”, FNs høykommisær 
for flyktninger (UNHCR), og designer Philippe Starck. 

La oss heller ikke glemme alle bibliotek som strekker hånden 
ut til de som trenger det i nærmiljøet, gir dem et sted å være, 
noen å snakke med, muligheten til å føle seg som en del av 
samfunnet igjen!

La meg si med en gang at dette kun er noen av de jeg fant da 
jeg søkte litt rundt. Så hvorfor bruker jeg spalteplass på å ramse 
opp dette? Det er ikke fordi jeg er lat og ikke orker å finne på 
mange nok ord for å fylle siden her. Jo, det er for å minne meg 
selv på det. Minne meg selv på at bibliotekene virkelig kan gjøre 
en forskjell for folk. Det er ikke nyheter, ikke for oss ihvertfall, vi 
gjør en forskjell for folk hver dag. Men også i større krisesitua-
sjoner, om det så er under opptøyer eller oppbyggingen av et 
krigsherjet område, så har vi faktisk vår naturlige plass vi også.

Det gir meg lyst til å yte mer, være med på å utvikle enda mer, og 
ikke minst fortsette å forsøke å gjøre en forskjell for folk. Det er noe 
å ta med videre når det føles som om nyhetsfeed er full av trulser 
om budsjettkutt, nedleggelser, krig og fordervelse. Det er lyspunkter 
på alle områder i livet, også i vår profesjonelle liv. 

“The Idea Box” - et resultat av samarbeid mellom “Bibliotek uten grenser”, 
FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) og designer Philippe Starck.
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Vi ønsker å gratulere bibliotekar Gro Sandvik Fegth og 
biblioteksjef Evy Sesilie Bergum med det fantastiske arbeidet.

Molde bibliotek har vært med i Bok til alle-nettverket 
siden oktober 2011. Årene 2012 og 2013 var preget av at 
biblioteket sommeren 2012 flyttet inn i nytt lokale «Plassen».

Til tross for at de har vært gjennom en stor flytteprosess, 
har de klart å opprettholde satsingen på Bok til alle. De har 
rekruttert hele 33 leseombud det siste året! Et usedvanlig 
høyt tall. Biblioteket har i tillegg arrangert mange inspirasjons-
samlinger og gjennomført språkkafé.

Gro Feght har med personlig engasjement klart å få tak i 
entusiastiske frivillige som ønsker å være leseombud. Hun 
vært et bindeledd mellom institusjon og de frivillige ,og sørget 
for god kommunikasjon og godt samarbeid. Hun  har ansvar 
for den praktiske gjennomføringen av lesestundene. Både 
i 2014 og 2015 har Molde bibliotek vært vertskap for den 
årlige inspirasjonssamlingen som holdes for leseombudene 
på Nordmøre og i Romsdal. 

Molde bibliotek har gjort en veldig god jobb med å 
synliggjøre tilbudet sitt. På nettsidene til biblioteket er det 
informasjon til nye leseombud, og lenker til bøker som kan 
egne seg til høytlesing. Bok til alle-kontakten tar imot tips fra 
leseombudene om hva som fungerer til lesestund og fyller 
på listen etter hvert. 

”Spin-off-effekt”
Da Gro oppdaget at det var tre av de ferske leseombudene 

som ikke ønsket å være leseombud for eldre og demente, fikk 
hun dem til å bli med på oppstart av en språkkafé i stedet. 
Denne startet de også opp høsten 2014.

Med stort personlig engasjement og entusiasme for arbei-
det med å være et bibliotek for alle, er Molde bibliotek en 
verdig vinner av Årets bok til alle-pris. Gratulerer!

Prisen består av en pengepremie på 5000 kr og et diplom.

Hva er et Bok til alle bibliotek?
Leser søker bok samarbeider med over 320 bibliotek over 

hele landet. Disse bibliotekene kaller vi Bok til alle-bibliotek.
Et Bok til alle-bibliotek forplikter seg til å gjøre tilrettelagte 

bøker synlige og lette å finne. Bøkene er samlet i egne hyller 
og sortert etter grad av tilpassing. Bibliotekarene kan også 

Molde bibliotek er Årets 
Bok til alle-bibliotek 2015!
Leser søker bok har kåret Molde bibliotek som Årets Bok til alle-bibliotek 2015. Et Bok til 
alle-bibliotek skal ha egen samling av lettleste og tilrettelagte bøker, organisere leseom-
budsordning for sin kommune, samt sørge for god kompetanse på lettlest litteratur blant 
personalet.

FORMIDLING

gi gode råd om hvilke bøker som kan passe best for ulike 
lesevansker.

Bok til alle-bibliotek mottar bokpakker fra Leser søker bok 
to ganger i året. Bokpakkene inneholder bøker som har fått 
økonomisk støtte og råd fra Leser søker bok, samt diverse 
informasjonsmateriell. 

Søketjenesten Boksøk.no er en base med lettleste bøker. 
Bøkene som du finner her, har Leser søker bok lest og vur-
dert etter faste kriterier om boken er lettlest eller ikke. Dette 
gjør basen til en kvalitetssikret søketjeneste for lettlest og 
tilrettelagt litteratur. 

I tillegg har Bok til alle-bibliotekene tilbud om leseombud. 
Det finnes over 1000 leseombod over hele landet som bruker 
fritiden sin på lese for andre. Et leseombud er en som leser 
høyt for folk som ikke kan lese selv. Det kan for eksempel 
være eldre med synsvansker, mennesker med demens, ut-
viklingshemning, eller folk som kan lite norsk.

Det fins også leseombud for innsatte i fengsel. 

Tekst & foto: Rådgiver Eva Rekve, Leser søker  bok

Fra utdelingen av prisen på Molde bibliotek 30. november 2015: 
Bibliotekar Gro Feght med diplomet.
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Biblioteklokaler som stikker seg ut

EKSTERIØR OG INTERIØR

Den nye Monique Corriveau Library i Sainte-Foy-
området av Quebec i Canada. Biblioteket er bygd 
på grunnmuren til den tidligere kirken St-Denys 
du Plateau. Biblioteket er oppkalt etter barnebok-
forfatteren Monique Corriveau, som skrev en bok 
for hvert av sine ti barn. Hun var født i Quebec i 
1927, bodde i byen mesteparten av livet og døde 
i 1976, bare 49 år gammel. Bygget er tegnet av 
Dan Hanganu og sto ferdig i 2014.



Bibliotekaren  10/201526   

For mange gamle på jobben?

LDO Likestillings- og diskrimineringsombu-
det skal fremme likestilling og bekjempe 
diskriminering uavhengig av blant annet 

kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. LDO er til for de som 
blir diskriminert, for de som trenger råd og veiledning, og for 
arbeidsgivere, tjenesteytere, tillitsvalgte og andre, som jobber 
for likestilling og mangfold og mot diskriminering.

SPØRSMÅL:
Jeg søkte på en stilling, men ble ikke 

innkalt til intervju. Arbeidsgiver har be-
kreftet at jeg har relevante kvalifikasjoner 
til denne stillingen. De innrømmer at de 
har lagt vekt på alderen min negativt 
i ansettelsesprosessen, og begrunner 
dette med alderssammensetningen på 
arbeidsplassen. Jeg er 58 år gammel. 
Har arbeidsgiver lov til å vektlegge alder 
på denne måten?

SVAR:
Det tyder i utgangspunktet på at du 

har blitt utsatt for forskjellsbehandling 
på grunn av alder. Etter arbeidsmiljø-
loven (aml.) § 13-1 (1) er det forbudt 
å diskriminere noen på grunn av alder 
i arbeidslivet. Forbudet mot alders-
diskriminering gjelder alle sider av ar-
beidsforholdet, også ved utvelgelse til 
intervju, uavhengig av om du ville fått 
stillingen. Ved ansettelse bør arbeidsgi-

ver ansette den som er best kvalifisert, 
og i utgangspunktet ikke legge vekt på 
søkernes alder. I Norge har vi en fleksibel 
aldersgrense opp til 72 år i det meste 
av arbeidslivet. Hvis du er 58 år så kan 
du teoretisk jobbe 14 år til. Et mennes-
kes alder er bare et kjennetegn ved et 
menneske og bør ikke være grunnlag 
til å ekskludere en person fra en anset-
telsesprosess.   

Forskjellsbehandling på grunn av alder 
kan noen ganger være tillatt etter en 
nærmere vurdering, jf. aml. § 13-3 (2). 
Arbeidsgiver kan i visse tilfeller legge 
vekt på alderssammensetningen ved 
ansettelse, men dette må begrunnes i 
noe mer enn kun et generelt ønske om 
aldersspredning. Et eksempel der dette 
kan være tillatt, er der flere ansatte i 
et team skal gå av med pensjon innen 
kort tid og arbeidsgiver vil kunne miste 
kompetanse. 

Dersom du ønsker det, kan ombudet 
vurdere om du har blitt diskriminert. Vi 
anbefaler deg å kontakte fagforeningen 
din for bistand i saken. 

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombud

ALDER OG FORSKJELLSBEHANDLING
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Biblioteksjef 
Vi søker ny biblioteksjef i 100% stilling til folkebiblioteket i Oppdal kommune. Biblioteket har fire ansatte fordelt på 2,3 årsverk 
og er organisert inn under og lokalisert til Oppdal kulturhus KF sentralt i Oppdal. Foruten tradisjonell utlånsvirksomhet med ca 
27.500 utlån pr år, er biblioteket et populært møtested, og en aktiv medspiller i ulike arrangement.  

Vi ønsker oss en sosial og omgjengelig person som skal inneha det faglige og administrative ansvaret for bibliotekets virksom-
het. Stillingen har delegert ansvar for personal, mål, budsjett, og resultat. Du skal videreutvikle, markedsføre og styrke biblio-
teket som arena for kunnskap, debatt og kulturformidling. Videre skal du bidra med utvikling av skolebibliotekene, samarbeide 
med lokale lag og foreninger der det er naturlig og initiere utviklingsprosjekter. 

Vi søker en person med erfaring fra bibliotekvirksomhet, helst som leder. Du må gjerne ha noen gode tanker omkring den   
utvidete rollen biblioteket skal ha for å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, som en uavhengig møte-
plass og en del av den kulturelle grunnmuren i. Strategisk handlingsprogram for bibliotekene i Sør-Trøndelag vil også være et 
viktig måldokument.  

Du må minimum ha 3-årig utdanning innenfor bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende. Videre må du ha digital kompe-
tanse og kunnskap om formidling. Vi bruker biblioteksystemet Mikromarc3.  

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Du må være utviklingsorientert, positiv og pålitelig, ha gode samarbeidsegenskaper og en 
profesjonell serviceinnstilt holdning. Videre må du ha evne til å jobbe selvstendig, strukturert og fleksibelt. Det må påregnes en 
kveldsvakt i uka og vakt hver tredje lørdag. 

Lønn etter tariff. Pensjonsordning i KLP.  
Stillingen tiltredes 1. juni 2016. 
Evt. spørsmål kan rettes til daglig leder for  
Oppdal Kulturhus Inge Lauritzen, tlf 7240 1501. 
Søknad fylles ut via Oppdal kommune sine  
hjemmesider; www.oppdal.kommune.no  
Søknadsfrist: torsdag 7. januar 2016. 

 

 
  

Oppdal kulturhus inneholder badeanlegg, bibliotek, kunstgalleri, kulturskole, ungdomsklubb, museum, øvings - 
og treningsrom for idrett og musikk, konsert- og teatersal, kino og kafé. Vi er 58 ansatte fordelt på 27 årsverk og 
omsetter for ca 28 mill pr år. Vi er organisert som et kommunalt foretak og er eid av Oppdal kommune.   
Oppdal ligger i Sør-Trøndelag , 12 mil sør for Trondheim , og har ca 6.900 innbyggere. Vi har et bredt og sammen-
satt arbeidsliv, hvor handel, bygg & anlegg, skiferindustri og sauehold er fremtredende . Oppdal er kjent som 
helårlig reiselivsdestinasjon, og er en av landets største hyttekommuner.  

Er innboet i hytta godt nok forsikret?
Er du blant de mange som har for lav forsikringssum av innboet 
på hytta? Nå kan du få hytteinnboforsikring til svært gunstig 
medlemspris.

YS har forhandlet frem en hytteinnbo-
forsikring fra Gjensidige til kun 450 kro-
ner i året for medlemmer. Forsikringen 
dekker skader for inntil 500.000 kroner.

- Vi ser mange eksempler på at folk 
av ulike årsaker har altfor lav innbosum 
til å få erstattet alt hvis innboet i hytta 
totalskades, sier produktsjef Linda 
Engen i Gjensidige.

Dersom det er mange år siden innbo-

summen ble satt, og det kanskje også 
er blitt gjort noen oppgraderinger på 
innboet, er det lurt å ta en sjekk på om 
summen fortsatt er høy nok.

Tilbudet er en kollektiv forsikring, og 
det betyr at både prisen og forsikrings-
summen er lik for alle medlemmene i YS. 
Forsikringen gir erstatning for alle ska-
der på innbo som skyldes brann, vann, 
tyveri, naturskade, mus og gnagere. I 

tillegg dekker 
den uhells-
skader, som 
for eksempel 
at noe velter og knuser. Egenandelen 
er 2000 kroner.

I tillegg til innboforsikringen må du 
ha en hytteforsikring som erstatter 
selve bygningen, dersom den skulle bli 
skadet. 



Bibliotekaren  10/201528   

Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til 
stipend for studentmedlemmer i BF. 

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

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. 

Studentstipend tildeles normalt kun til konferanser/seminarer i inneværende semester.

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

Søknad sendes til bf@bibforb.no

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

Stipend til studentmedlemmer

BF oppretter utvalg 
for ytringsfrihet og 
informasjonstilgang

Forbundsstyret i BF har opprettet et utvalg for 
ytringsfrihet og informasjonstilgang. Bakgrunnen 
er at kampen for ytringsfriheten ses som vedva-
rende og verdensomspennende, med ulike kår i 
forskjellige land. I det norske bibliotekmiljøet ble 
ytringsfrihet heftig diskutert våren 2015. Dette 
aktualiserte et tema som er viktig både i samfun-
net generelt og for bibliotekarer spesielt. 

Joep Aarts (Buskerud fylkesbibliotek) er valgt 
til å lede utvalget. Øvrige medlemmer er Marite 
Elisabeth Juul (Presterød ungdomsskole), Ole 
David Østli (Alta bibliotek), Monica Roos (Høg-
skolen i Bergen/Forbundsstyret), Veronicha A. 
Bergli (Finnmark fylkesbibliotek/Forbundsstyret) 
og Erling Bergan (BF).

Utvalget har som mål 
å øke kunnskapsnivået, 
stimulere til debatt, få 
fram eksempler, vurdere 
samarbeidspartnere, og 
foreslå tiltak og utspill. 
Utvalget skal jobbe i 
landsmøteperioden, dvs 
fram til høsten 2017. 
Første møte er nå i de-
sember. 

Joep Aarts er leder 
av BFs utvalg for 
ytringsfrihet og infor-
masjonstilgang. 
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Bidrag til Flyktninghjelpen kommer frem.
Under 10% av våre midler går til administrasjon. Resten kommer flyktningene til gode gjennom 
direkte hjelp. Flyktninghjelpen har rundt 180 ansatte i Oslo og over 4 000 ansatte totalt, de fleste 
lokalt ansatte som driver prosjektene i felt. Les mer på fadder.flyktninghjelpen.no
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De flykter for 
livet over 
Middelhavet
SEND SMS FLUKT 
TIL 2272 (200 kr)

Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til 
stipend. 

Stipendet skal bidra til faglig utvikling for BFs medlemmer og kan gjelde 
etter- og videreutdanning, kurs, aktiv deltakelse på arrangement, studie-
turer, studieopphold, hospitering, prosjekt, m.m.

Det er kun medlemmer av BF som kan søke stipend. Medlemmer i stats-
sektoren 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/Del din kunnskap kan være en del 
av gjenytelsen for tildelt stipend.

Søknad sendes til bf@bibforb.no

Stipend for BF-medlemmer
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Finnmark
Jorunn Irene Johansen
Loppa folkebibliotek
Telefon:    91 59 65 70
E-post:     jorunn.johansen@loppa.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

Sogn og Fjordane
Sindre Hovland Søreide
Fjaler bibliotek
Telefon:   48 26 25 61
Epost:     sindrehsoereide@gmail.com

Forbundsleder:  Margunn Haugland
Kontorleder:   Petter Bruce
Forhandlingsleder: Monica Deildok
Rådgiver:   Kari Lifjell
Rådgiver:   Embret Rognerød
Redaktør:   Erling Bergan

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

Rogaland
Linda Johnsen
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Telefon: 94 13 62 77
Epost:       linda.johnsen@uis.no

Agder
Beate Bjørklund
Søgne folkebibliotek
Telefon: 97 59 44 05
E-post:  beate.bjorklund@sogne.kommune.no

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

Vestfold
Richard Madsen
Telefon:  41 85 46 59
E-post:  richardmads@gmail.com

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

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

Nestleder
Veronicha Angell Bergli, Vadsø bibliotek
Mobil: 97 61 68 88
Epost: veronicha.a.bergli@vadso.kommune.no

Hedmark og Oppland
Vegard Gundersen
Lillehammer bibliotek
Telefon:   97 75 02 68
Epost:      Vegard.Gundersen@lillehammer.kommune.no

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

Akershus
Helene Nyen
Asker bibliotek
Telefon:    99 01 15 32
E-post:     helene.nyen@asker.kommune.no

Oslo
Siri Iversen
Norsk lokalhistorisk Institutt
Telefon:    93 43 11 05
E-post:     siri.iversen@lokalhistorie.no

Bibliotekarforbundet
Sekretariatet

Fylkeslag

Styremedlemmer
Monica Skybakmoen, Elverum bibliotek
Randi Egge Svendsen, Moss bibliotek
Monica Roos, Høgskolen i Bergen
Anne Husøy, Molde bibliotek
Kjell Erik Johnsen, Høgskolen i Østfold

Varamedlemmer
Linda Rasten, Ås bibliotek 
Irene Eikefjord, Universitet i Bergen
Kari Angelsen, Bodin videregående skole, Bodø
Jan Egil Holter-Wilhelmsen, Horten bibliotek 
Marthe Rislå Torkildsen, Kristiansand folkebibliotek 

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
Nettside:  www.bibforb.no
Facebook:  /Bibliotekarene
Twitter:  @Bibliotekarene

Du melder deg inn i Bibliotekarforbundet på våre nettsider www.bibforb.no. 
Ferdig utdannede bibliotekarer må sende dokumentasjon på bibliotekar-
utdanning som vedlegg. 
Trenger du hjelp? Ta kontakt med Petter Bruce i BFs sekretariat: 
tlf 48 02 09 00 eller bf@bibforb.no. 

Innmelding og endring av medlemsopplysninger :   www.bibforb.no



Sitatet

”Jeg er opptatt av at biblioteket primært 
skal være for barn og unge, samt være 
et viktig redskap for integrering. Jeg har 
flere barnebarn som nok kunne gått på 
biblioteket alene, men jeg er ikke sikker 
på at jeg om noen år ville sendt dem 
til Bjørvika. Det er midt i Oslo sentrum, 
med Oslo S og en rekke institusjoner, 
kontorer og et voksent miljø. Det ville 
kanskje vært enklere å ha noe der man 
bor. Det hadde vært flott å si ja takk, 
begge deler, men dette er et spørsmål 
om økonomi”   

Gro Balas til Aftenpostens Osloby.
no 26. november. Hun har blant 
annet vært kommunaldirektør 
for eierskap og næring og kul-
turdirektør i Oslo. Da Balas ledet 
Kulturetaten (2005-2011), var hun 
med på å starte opp prosjektet 
med å flytte Deichman til Bjørvika. 
Nå er hun varamedlem i bystyrets 
finanskomité for Arbeiderpartiet 
og rådgiver for byrådsleder Ray-
mond Johansen når byrådet avgjør 
skjebnen til nye Deichman. 

20. januar skjer det noe ganske spesielt i 
Seattle. Noe bibliotekfolk bør merke seg. Jeg 
kommer tilbake til det. 

Seattle er viden kjent for sitt flotte hovedbi-
bliotek, tegnet av de samme arkitektene som 
vant konkurransen om nytt hovedbibliotek i 
Oslo, den gang det skulle til Vestbanen. Noen 
år senere var jeg i Seattle og fikk oppleve 
dette imponerende biblioteket, og lese om  
historien bak. 

For i 1998 stemte Seattles innbyg-
gere – gjennom folkeavstemming - for den 
mest omfattende biblioteksatsingen i USAs 
historie, et prosjekt på nær 300 millioner 
dollar – i datidens verdi – for å ombygge og 
fornye Seattle Public Library. Ti år senere var 
”Libraries for All” fullført, med fire nye biblio-
tekavdelinger i tidligere bibliotekløse bydeler, 
oppgradering av 22 eksisterende filialer og 
et spektakulært nytt hovedbibliotek. 

Dette er imponerende i et land der bevilg-
ninger til offentlige fellesskapsformål ikke 
alltid står så sterkt. Bibliotektjenester for 
folk flest begynte i USA som leiebibliotek, 
der du betalte for å bli medlem og ta del i 
de litterære godene. Som Library Company 
of Philadelphia, startet av Benjamin Franklin i 
1731, og med ansettelse av Louis Timothee, 
USAs aller første bibliotekar. I dag er Library 
Company of Philadelphia gratis og åpent for 
alle. Og det har vel skjedd med de fleste 
betalingsbibliotekene i biblioteklandet USA. 

Men tilbake til 20. januar. Da åpner nem-
lig ”Folio: The Seattle Athenaeum”. Hva er 
det? Jo – hold deg fast – det er et splitter 
nytt betalingsbibliotek i Seattle! Journalisten 
og kulturentreprenøren David Brewster står 
bak dette for vår tid atypiske tiltaket. Her skal 
bøker katalogiseres og stilles til rådighet, det 
skal være leseplasser, diskusjonsgrupper, 
litterære seminar. ”Welcome to your literary 
home away from home.”  

På nettsidene kretser Folios språkbruk mye 
rundt bøker og lesning, men også skriving. 
Folio tilbyr å oppbevare store boksamlinger 
på vegne av sine medlemmer, så de ikke 
lenger blir ”nedfrosne verdier utilgjengelig 
for offentlig bruk”. 

Fee og Free i Seattle
Lisa Sanders er ansatt som bibliotekar, 

kanskje den eneste ansettelsen de foretar. Er 
dette et lavkost litteraturhus? Hm, muligens. 
Kan det kalles et bibliotek? Hm, muligens. Er 
det liv laga? Det vil vise seg.

En fristende tolkning av dette noe spesielle 
initiativet er: Bibliotek er et så attraktivt kon-
sept at folk er villige til å betale for en billig 
kopi, selv om originalen ligger nedi gata. Kan-
skje det nettopp er koblinga mellom bøker, 
hus og arrangement som er vår vinnerformel. 
Som andre nå fristes til å etterligne. I så fall 
bør vi føle oss smigret heller enn truet.

Joseph Janes, førsteamanuensis i infor-
masjonsfag ved University of Washington 
i Seattle, skriver i ”American Libraries” at 
han verken ønsker at de skal lykkes eller at 
de skal mislykkes. ”Jeg tror egentlig at jeg 
bare håpet at ingen skulle synes dette var 
nødvendig.”

Det koster 125 dollar pr år å være vanlig 
medlem.  Men det er sju nivåer, med økende 
fordeler med stigende medlemsavgift. Med-
lemskapet ”Bibliophile” koster for eksempel 
2.500 dollar og gir rett til å være med på 
”Director’s Annual Dinner”. 

På attenhundretallet var abonnementsbi-
bliotek positive og moderne utviklingstiltak. 
”I dag er det imidlertid vanskelig å se dette 
som segregerende og ekskluderende”, skri-
ver Janes. Han har et poeng. 

Og han levner dem egentlig ikke noen 
lysende framtid, når han spør om Folio vil 
underminere det eksisterende folkebibliotek-
systemet.  ”Jeg tror dette er gjort med gode 
intensjoner, selv om det høres litt mer ut som 
salongene til Madame de Pompadour enn 
det tjueførste århundres nordvestre USA.” 
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