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Resultatene i kommuneoppgjøret 
Det ble noen nyvinninger i årets tariffopp-
gjør på kommunal sektor. Nå skal omsider 
lønnsstigene for lærere og andre høgsko-
leutdannede harmoniseres. Og et nytt trinn 
etter 16 års ansiennitet er kommet på plass. 
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Inspirasjon fra Italia 

Et sikkert vårtegn for oss som jobber 
med barne- og ungdomslitteratur er 
suset fra Bologna Children’s Book Fair. 
Med reisestipend fra Bibliotekarfor-
bundet var det i år min tur til å besøke 
den internasjonale barnebokmessen. 

Oppgjørenes timer

Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren forhandlet seg 
fram til en løsning natt til lørdag 30.april. - Høgskoleutdan-
nede har grunn til å være fornøyd, sier BFs forhandlingsleder 
Monica Deildok. For nå skal lønnsforskjellen mellom lærere 
og andre høgskoleutdannede bort. I de andre oppgjørene

  6

Ungenes eget

Da Sunniva Evjen vokste opp var barne-
avdelingen på den lokale bibliotekfilialen 
noen bokser og hyller med bøker, noen 
lave stoler og noen spill. På Tøyen i Oslo 
er det en hel verden skapt av ungene selv.

  22
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Lederen har ordet
For litt over en måned siden åpnet 

Biblo, den nye bibliotekavdelingen på 
Tøyen med adgang kun for de mellom 
10 og 15 år. Dette er en stor satsing av 
Oslo kommune, i et område som virke-
lig trenger det. Den opprinnelige filialen 
består som tilbud for voksne og små 
barn, men den har også fått en solid 
ansiktsløftning. To bibliotekavdelinger 
på et lite kjøpesenter på Oslos østkant. 
Dette er det all grunn til å gi Oslo kom-
mune og biblioteksjef Kristin Danielsen 
honnør for! Det vitner om kreativitet og 
en vilje til satsning. 

Kompetansekrav
De fleste bibliotekfolk fikk nok med 

seg at Bibliotekarforbundet var kritisk til 
hvordan de fem stillingene på Biblo ble 
utlyst og hvordan tilsettingsprosessen 
ble gjennomført. Når vi ser tilbake på 
kritikken vi kom med i fjor, står den seg 
godt. Vi har fått mange positive tilba-
kemeldinger fra bibliotekarer, både på 
Deichman og ellers i landet. Og mange 
utenfor bibliotekfeltet har også stusset 
på kompetansekravene som ble lagt 
til grunn da Biblo skulle bekvinnes og 
bemannes.

For det var all mulig grunn til å utfordre 
de ansvarlige ved Deichmanske bibliotek 

på det problematiske ved stillingsutlys-
ningen. En nyopprettet bibliotekfilial der 
man lyser ut fem nye stillinger uten at 
bibliotekarutdanning nevnes spesielt 
for noen av stillingene, det krevde en 
forklaring. Og en tilsettingsprosess der 
man skal jobbe seg gjennom 700 søkere, 
uten klar retning på kompetansekravene, 
er en risikosport. Det måtte Deichman 
tåle å høre. Likesom de må tåle å bli 
utfordret på om Biblo er et bibliotek eller 
en ungdomsklubb.

Spennende prosjekt
Disse kritiske merknadene er noe av 

det som gjør Tøyen-prosjektet spen-
nende å følge med på. For Bibliotekarfor-
bundet ønsker Deichmanske biblioteks 
Biblo-satsing på Tøyen alt vel. For det 
første fordi folk på Tøyen fortjener et 
attraktivt ungdomstilbud, uansett om 
det står tyngst på bibliotek- eller klubb-
beinet. For det andre fordi bibliotek må 
endre seg, og da må vi se det positive i 
at ulike utviklingsretninger prøves ut. Den 
massive satsingen på spennende interiør 
i Biblo kan være vanskelig for andre bi-
bliotek å følge opp. Men tenkninga som 
ligger bak kan gi inspirasjon til flere. 

- Å lære er å gjøre. Å lære er å lage. 
Kanskje til og med å lage mat, som man 

får muligheten til nede i Biblo, sa biblio-
teksjefen under åpningen av filialen 31. 
mars. Hun la vekt på å skape sammen, 
og at det som da skjer, er at vi skaper ny 
kunnskap på toppen av den kunnskapen 
vi allerede besitter. - Store samlinger er 
vakkert, men de har ikke reell verdi hvis 
ikke vi klarer å skape ny kunnskap på 
toppen av dette, sa hun også. 

Å skape sammen
Dette er et perspektiv vi kjenner og 

som Biblo kan være en av mange måter 
å følge opp. Bibliotek har tradisjonelt 
vært et sted hvor hver enkelt av oss kan 
få jobbe i fred med sin kunnskapsinnhen-
ting, sine tanker, sine opplevelser. Men 
det tydelige skillet mellom forfattere og 
lesere er for lengst blitt brutt ned. Da er 
det naturlig at dette gjenspeiles også på 
den største arenaen for møter mellom 
forfattere og lesere. Bibliotek er i økende 
grad en arena for også å skape.  

Bibliotekarer har vært med og ledet 
an i utviklingen på bibliotekfeltet i all 
tid. Med bibliotekfaglig kompetanse fra 
grunnutdanningen, ofte tilleggsutdan-
ning, mye erfaring, kreativt engasjement 
og samspill med andre yrker, har profe-
sjonen gjort at bibliotek er attraktive og 
relevante i dagens samfunn. Nå er det 
økende tendens til at det ansettes andre 
kompetanser i bibliotek, og at utvikling 
skjer i et samarbeid mellom bibliotekarer 
og kollegaer med annen bakgrunn. Dette 
utfordrer oss som profesjonsforbund, 
og gjør det spennende å drøfte både 
bibliotekarutdanning, stillingsutlysninger 
og medlemskriterier i tiden framover. 

Det tydelige skillet mellom forfattere og 
lesere er for lengst blitt brutt ned. Da er det 
naturlig at dette gjenspeiles også på den 
største arenaen for møter mellom forfattere 
og lesere. ”
”

Margunn Haugland
Forbundsleder
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Resultatene i kommuneoppgjøret
Det ble noen nyvinninger i årets tariffoppgjør på kommunal sektor. Nå skal omsider lønns-
stigene for lærere og andre høgskoleutdannede harmoniseres. Og et nytt trinn etter 16 års 
ansiennitet er kommet på plass. 

TARIFFOPPGJØRET

- Høgskoleutdannede har grunn til å være fornøyd,  
sa BFs forhandlingsleder Monica Deildok da opp-
gjøret var i havn. 

Den økonomiske ramma for kommu-
neoppgjøret er som forventet på 2,4 
%. KS-sektoren følger i fotsporene til 
frontfaget. Det ble en felles løsning for 
alle partene i oppgjøret, og det er 20 år 
siden sist et hovedoppgjør kom i havn 
ved forhandlingsbordet – til og med et 
døgn før fristen!

Tilferdshet 
over hele fjøla

- Høgskoleutdannede har grunn til å 
være fornøyd, sa BFs forhandlingsleder 
Monica Deildok da oppgjøret var i havn. 
- Vi er fornøyd med forhandlingsløs-
ningen, sier Erik Kollerud, leder for YS 
Kommune. - Med trange økonomiske 

rammer har vi fått et akseptabelt re-
sultat. For første gang har vi fått vår 
del av den økonomiske rammen, sier 
Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio 
kommune. - Med dette resultatet har vi 
lagt et godt grunnlag for et framtids-
retta lønnssystem som gir uttelling for 
kompetanse, utdanning og ansiennitet, 
sier Mette Nord, leder i LO Kommunes 
forhandlingssammenslutning.

Tilleggene
Alle i garantilønnssystemet i kapittel 4 

får et generelt tillegg. For bibliotekarene 
varierer dette mellom 6 200 og 13 800 
kroner, avhengig av hvilket ansiennitets-
trinn i garantilønnssystemet man ligger 
på. Detaljer i dette vil legges ut på BFs 
nettsider.

Harmoniseringen med lærerne på 
nivåene fra 0 til 10 års ansiennitet 

Tekst: 
Erling Bergan

FOR KS-SEKTOREN
TARIFFPERIODEN 1. MAI 2014 – 30. APRIL 2016

HOVEDTARIFF
AVTALEN

KS-HTA-2014-2016-omslag.indd   1

27.10.2014   14:05:06
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foretas pr 1. mai 2016. I tillegg kommer 
det altså et ansiennitetstrinn på 16 år 
med minimums lønnsnivå på 442 000 
kroner. Dette økes opp til 456 500 kro-
ner pr 1. august 2017 og harmoniseres 
dermed fullt ut med lærerne.

Flere ledere over 
i kapittel 3

Videre kommer det et nytt leder-
kapittel i KS-avtalens kapittel 3, der 
ledere med personal-, økonomi- eller 
budsjettansvar kan innplasseres i dette 
kapittelet. Det skal avtales lokalt hvem 
som på denne måten skal flyttes til ka-
pittel 3. Og det er naturlig å tenke seg 
at mange biblioteksjefer kan overføres 
til kapittel 3.

Ledere i kapittel 4 får et tillegg på 2,4 
% på årslønn med virkning 1. mai 2016. 
Dette er en gruppe som ikke får noe i 

garantilønnssystemet, og BF har noen 
av sine medlemmer her.

Lokale forhandlinger
Det er ikke avsatt penger til lokale 

forhandlinger for stillinger i kapittel 4 i 
år. Men medlemmer som har stillings-
koder i KS-avtalens kapittel 3 og 5 skal 
uansett forhandle sin lønn lokalt. Det 
gjelder blant annet stillingskode 8451 
Biblioteksjef, 8112 Spesialbibliotekar og 
8530 Rådgiver. Tidspunktet for disse 
forhandlingene avgjøres lokalt, i all 
hovedsak i løpet av høsten.

Selv om det ikke blir lokale forhandlin-
ger i år, avsettes det midler til lokale for-
handlinger på 0,9 prosent pr. 1.9.2017. 

Andre elementer 
Det ble protokollert at forhandlinger 

om tjenestepensjon kan foretas i tariff-

perioden. 
Det er også enighet om tiltak som skal 

bidra til heltidskultur.
Mer informasjon om resultatene i 

kommuneoppgjøret vil legges ut på 
BFs nettsider. 

Kickoff-arrangement
Bibliotekarforbundet vil, når alle tariff-

områdene har forhandlet seg ferdig, tilby 
fylkeslagene kickoff-arrangement på et-
tersommeren. På disse arrangementene 
vil resultatene av årets forhandlinger 
bli nærmere gjennomgått, og det blir 
anledning for tillitsvalgte og medlemmer 
å utveksle spørsmål og erfaringer. 

TARIFFOPPGJØRET

BFs forhandlingsleder Monica Deildok og YS-K-delegasjonen møter møter motparten i KS-huset 12. april under åpningen av årets hovedoppgjør i kom-
munal sektor. To og en halv uke senere kan hun konstatere at det ble et godt resultat for de fleste av BFs medlemmer. (Foto: Erling Bergan)
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Oppgjørenes timer
Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren forhandlet seg fram til en løsning natt til lør-
dag 30.april. - Høgskoleutdannede har grunn til å være fornøyd, sier BFs forhandlingsleder 
Monica Deildok. For nå skal lønnsforskjellen mellom lærere og andre høgskoleutdannede 
bort. 

• Tariffoppgjøret for de kommuneansatte, både 
KS og Oslo kommune, kom i mål gjennom  
forhandlinger, nesten et døgn før fristen.

• I statsoppgjøret er frontene steilere, og  
Riksmekleren må trå til for å unngå streik.

Tekst:
Erling Bergan

Opptakten til årets tariffoppgjør var 
egentlig ganske forutsigbart. Etter at 
frontfaget kom i mål med en moderat 
ramme, ga alle parter uttrykk for en viss 
tilbakeholdenhet i de økonomiske kra-
vene. Det dreide seg om å opprettholde 
kjøpekraften.

12. april leverte alle hovedorgani-
sasjonene kravene sine til Staten, til 
Kommunenes sentralforbund (KS) 
og like etter til Oslo kommune. Og 
de sa nettopp det: Kjøpekraften må 
opprettholdes. Men i kravene sin til 
KS-oppgjøret sa Unio noe mer: De ville 
ha alle kommunalt ansatte med høyere 
utdanning plassert i et eget lønnskapit-
tel og at disse stillingene forhandler lønn 
med utgangspunkt i egen lønnsmasse.

Dermed var høgskolegruppene satt 
i fokus. Alle hovedorganisasjoner har 
medlemmer med høgskoleutdanning, 
men de har også andre grupper å ta 
hensyn til. Så her ville det bli tautrekking 
innenfor knappe rammer. 

Krav og tilbud fulgte hverandre i 
dagene og ukene som fulgte. Ting ble 
konkretisert, men mye gjenstod å bli 
enige om da det nærmet seg forhand-
lingsfristen 1. mai. Vi forventet intens 
sluttspurt på kvelden 30. april, med 
mulig løsning på overtid natta til 1. mai. 
Eller kanskje vel så sannsynlig at en 
hektisk nattforhandling ville endt med 
brudd og at man overlot til Riksmekleren 
å finne en løsning. 

Et døgn før fristen
Men så kom den positive nyheten om 

enighet mellom partene allerede natt 
til 30. april! Nesten et døgn før fristen 
gikk ut. For kommunesektoren er det 
ikke bare uvanlig å komme til enighet 
uten meglingshjelp, det er også svært 
uvanlig å enes så lenge før fristen går 
ut. Og i tillegg er det ikke vanlig for kom-
muneoppgjøret å avslutte før de har sett 
resultatet i statsoppgjøret. Kryss i taket! 

Det spesielle i kommuneoppgjøret er 
at forskjellene mellom lønnsstigen for 
lærere og andre høgskoleutdannede 
skal bort. Den har eksistert i KS-avtalen 
helt siden forhandlingene om lærerløn-

ningene i 2004 ble overført fra staten 
til kommunene. I løpet av de neste to 
årene skal lønnsstigene harmoniseres. 
Harmonien oppleves kanskje sterkest 
av alle andre enn lærerne, som vil miste 
forspranget sitt. Lærernes monopol på 
lønnshopp etter 16 år blir også gjort noe 
med. I løpet av to år skal alle stillinger i 
kapittel 4 få samme rett til opprykk med 
16 års lønnsansiennitet. 

Blåblå styring
Men statsoppgjøret slet i år med 

sine ting, som det ikke var grunn for 
kommuneforhandlerne å vente på. KS 
hadde allerede godtatt å protokollføre 
at det skal forhandles tjenestepensjon 
i neste oppgjør, det sitter så langt inne 
i statsoppgjøret at partene til slutt gikk 
til brudd. Dessuten sitter den blåblå 
regjeringen direkte på arbeidsgiversiden 
i statsoppgjøret. De har sterke ønsker 
om en ”fornyelse av hovedtariffavtalen”, 
som ”gir arbeidsgivere og tillitsvalgte 
i de enkelte virksomhetene større fri-
het og mer handlingsrom til å fordele 
lønnsmidlene, slik at de kan rekruttere 
og beholde kompetente medarbeidere”, 

TARIFFOPPGJØRET
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Til Høyre: YS Stats forhandlingsdelegasjon ledet 
av Pål N. Arnesen. Bibliotekarforbundets leder 
Margunn Haugland bak til høyre. (Foto: Liv Hilde 
Hansen)

Under: Erik Kollerud, leder for YS Kommune, kik-
ker bort på forhandlingsleder i KS Per Kristian 
Sundnes og forhandlingsleder i Unio kommune 
Steffen Handal. (Foto: Erling Bergan)

Til høyre: YS Oslo kommune sin forhandlingsde-
legasjon foran Rådhuset. BFs hovedtillitsvalgte 
i Oslo kommune Hege Bergravf Johnsen. (Foto: 
Siv M. Bjelland)

Under: Rikssmekler Nils Dalseide får oppgaven 
med å lose partene i statsoppgjøret fram til en 
løsning, for å unngå at det blir streik. (Foto: 
Helserett)

TARIFFOPPGJØRET
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som kommunal – og moderniseringsmi-
nister Jan Tore Sanner sa så fint natta 
til 1. mai. 

Forhandlingsløsning i Oslo 
Det positive i at partene ble enige i 

kommuneoppgjøret, smittet dessverre 
ikke over på statsoppgjøret. Men kan-
skje det smittet over på oppgjøret for 
de ansatte i Oslo kommune. For knapt 
et døgn etter KS-løsningen, kom disse 
forhandlingene i mål også, med en 
økonomisk ramme på 2,4 %. Dette pro-
senttallet er et slags mantra for ”vårens 
vakreste eventyr”. Det er slik ansvarlighet 
som partene må vise, som del av den 
norske modellen for forhandlinger og 
lønnsdannelse. 

Men nå spørs det altså om modellene 
vi har vært vant til får noen vesentlige 
endringer. Statsoppgjøret gikk nemlig 
ikke til megling for alle de involverte. 
Akademikerne, hovedorganisasjonen for 
de med lang høyere utdanning, aksep-
terte statens siste tilbud, mens YS, Unio 
og LO avviste dette. Dermed kan vi for 
første gang i vår tid stå overfor to ulike 
tariffavtaler i staten. 

Modernisering eller krigserklæring?
- Vi har over lang tid samarbeidet 

med alle hovedsammenslutningene 
om å få til en modernisering av ho-
vedtariffavtalen. Gjennom avtalen med 
Akademikerne har vi kommet et viktig 
skritt videre med å fornye og forbedre 

offentlig sektor, sier Sanner. 
De andre hovedorganisasjonene vil 

nok omtale det som skjer på en helt 
annen måte enn ”modernisering”. 

- Vi har strukket oss langt for å finne 
en forhandlingsløsning, men våre krav 
har blitt kontant avvist av staten. Dermed 
hadde vi ikke noe annet valg enn å gå til 
brudd, sier leder i YS-Stat Pål N. Arnesen, 
og legger til: - Selv om den økonomiske 
rammen vi er blitt enige om er i tråd med 
frontfaget, er statens forslag til fordeling 
mellom sentrale og lokale lønnstillegg 
uakseptabelt for oss, sier han.

Unio skriver på sin facebook-side: 
Akademikerne kaller på sin nettside 
”moderne lønnspolitikk” å gi fra seg 
retten til å streike for framtidig lønn og 
pensjon. En rettighet mennesker i mange 

andre land kjemper for å få eller beholde. 
Unio gir ikke fra seg en slik rettighet uten 
motstand.” 

LO Stat-leder Tone Rønoldtangen 
sier til FriFagbevegelse.no: - Denne 
regjeringen bruker ord som fleksibilitet 
og modernisering når de gyver løs på 
opparbeidede rettigheter, men dette er 
rett og slett en krigserklæring mot våre 
medlemmer og et forsøk på å rasere et 
system som har vist seg å fungere godt.

Hva skjer nå?
Avtalen i kommunesektoren er på 

plass. Den innebærer en del sentrale 
lønnsreguleringer for stillinger i kapittel 
4, og disse stillingene får ingen lokale 
forhandlinger i år. Men for øvrige stillin-
ger i kapittel 3 og 5 blir det lokal lønns-
regulering. I Oslo kommune blir det heller 
ikke lokale lønnsforhandlinger, men her 
blir det såkalte justeringsforhandlinger, 
hvor det kan utlignes lønnsforskjeller 
innad i virksomheten, mellom etatene og 
mellom sammenlignbare stillinger. 

I tariffområdet Spekter ble de ferdige 
med de såkalte A1-forhandlingene om 
sosiale bestemmelser lenge før 1. mai. 
A2-forhandlingene, der BFs medlem-
mer i helseforetakene hører hjemme, 
er berammet til 12. mai. Så skal dette 
oppgjøret tilbake til de sentrale par-
tene for endelig godkjenning. For BF-
medlemmene i tariffområdet Virke er 
forhandlingene berammet til juni.

BF vil arrangere kickoff i de enkelte 
fylkeslag på ettersommeren. Der er det 
mulig å få mer informasjon om resulta-
tene av tariffoppgjøret i de enkelte sek-
torer og utveksle erfaringer med lokale 
forhandlinger. 

Staten er godt fornøyd med en avtale med Aka-
demikerne som innebærer fornyelse av hovedtariff-
avtalen. Avtalen gir arbeidsgivere og tillitsvalgte i de 
enkelte virksomhetene større frihet og mer handlings-
rom til å fordele lønnsmidlene, slik at de kan rekruttere 
og beholde kompetente medarbeidere.”

”
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner natt til 1. mai, etter at 
Akademikerne - som eneste hovedorganisasjon - hadde godtatt statens siste tilbud.

De sentrale forhandlerne i årets KS-oppgjør. Fra venstre Mette Nord (LO), Steffen Handal (Unio), Per 
Kristian Sundnes (KS), Erik Kollerud (YS) og Jan Olav Birkenhagen (Akademikerne). (Foto: Erling Bergan)

TARIFFOPPGJØRET
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Fremtidsrettet
og trygt
Bibliofil, med aner tilbake til 1980-tallet, har 
en lang og spennende historie. Fokus har har 
hele tiden vært på stabil drift og fornyelse. 
Bibliofil har alltid vært ledende i utviklingen av 
nye løsninger for bibliotekene i Norge. Dette 
har vi fått til bl.a. fordi vi har kreative kunder 
som utfordrer oss, kunder som stadig er på jakt 
etter løsninger som kan forenkle arbeidshver-
dagen, løsninger som kan gi bedre service til 
lånerne samt spare tid og ressurser.

Dette har resultert i velutviklede løsninger for 
det enkelte bibliotek og for samarbeid bibliote-
kene i mellom. Det har gitt stadig bedre nettje-
nester og apper for mobile enheter. 

Vi fortsetter videreutviklingen av Bibliofil med 
nye funksjoner og med ytterligere fokus på sik-
kerhet og stabil drift. 2016 vil by på spennende 
nyheter i Bibliofil.

Bibliotek-Systemer As  |  Postboks 2093  |  3255 Larvik
Tlf: 33 11 68 00  |  firmapost@bibsyst.no  |  www.bibsyst.no
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Brudd i statsoppgjøret
Natt til 1. mai ble det brudd i tarifforhandlingene mellom staten og YS Stat. – Staten var 
ikke villig til å imøtekomme oss når det gjelder generell lønnsøkning for alle. Vi fikk heller 
ikke gjennomslag for streikerett på pensjon, sier leder for YS Stat Pål N. Arnesen.

Tekst:
Erling Bergan

Etter intense forhandlinger både om 
kvelden 30. april og påfølgende natt til 1. 
mai, ble det klart at brudd var uunngåelig 
for YS Stat. Unio og LO har også brutt 
forhandlingene, mens Akademikerne kom 
til enighet med staten.

– Vi har strukket oss langt for å finne 
en forhandlingsløsning, men våre krav 
har blitt kontant avvist av staten. Dermed 
hadde vi ikke noe annet valg enn å gå til 
brudd, sier Pål N. Arnesen.

– Selv om den økonomiske rammen vi 
er blitt enige om er i tråd med frontfaget, 
er statens forslag til fordeling mellom sen-
trale og lokale lønnstillegg uakseptabelt 
for oss, sier han

Oppgjøret går til mekling hos Riksme-
kleren. Partene er enige om meklingsfrist 
25. mai.

Følgende YS-forbund har medlemmer i 
staten: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon,  
Bibliotekarforbundet, Delta, Lærernes 
Yrkesforbund, Norges Politilederlag, Sko-
lelederforbundet, Norsk Tollerforbund, 
Parat, Personellforbundet, Skatteetatens 
landsforbund, Stafo og Kriminalomsor-
gens Yrkesforbund. 

- Vi har strukket oss langt for å finne en forhandlingsløsning, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat. 
Men han måtte konstatere at staten ikke kom dem tilstrekkelig i møte.  Det ble brudd og oppgjøret 
går til megling. (Foto: Liv Hilde Hansen)

”Selv om den økonomiske rammen 
vi er blitt enige om er i tråd med 
frontfaget, er statens forslag til for-
deling mellom sentrale og lokale 
lønnstillegg uakseptabelt for oss.”

       Pål N. Arnesen, leder i YS Stat

TARIFFOPPGJØRET
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Forhandlingsløsning 
i Oslo kommune
Et par timer inn i natten til 1. mai hadde partene i tariffoppgjøret for Oslo kommune for-
handlet seg fram til enighet. Ramma er på 2,4 %. 

Tekst:
Erling Bergan

Løsningen for de ansatte i Oslo kom-
mune innebærer at alle får minimum  
8 500 kroner som tillegg på årslønna. 
De med lønnstrinn 31 eller høyere sikres 
et tillegg på 2 %. Det er også satt av en 
pott på 0,35 % til justeringer. Justerings-
forhandlinger kommer i september, med 
virkningstidspunkt fra 1. mai. Det blir ikke 
lokale forhandlinger for de ansatte i Oslo 
kommune.

Et viktig punkt i avtalen, er at partene 
er enige om å åpne for å bringe pensjons-
spørsmål inn i mellomoppgjøret 2017.

– Vi er godt fornøyd med den økono-
miske ramma som er i tråd med rammene 
for frontfaget. Alle er sikret minimum  
8 500 kroner i lønnstillegg. Vi er spesielt 
fornøyd med at det er satt av en pott til 
justeringer, slik at vi får en ekstra mulig-
het til å løfte våre grupper. At det ikke blir 
lokale forhandlinger i år er også i tråd med 
våre ønsker, sier Hege Bergravf Johnsen. 
Hun er hovedtillitsvalgt for Bibliotekar-
forbundet i Oslo kommune og har deltatt 
som BFs representant i forhandlingsutval-
get til YS-K Oslo sammen med Ann-Iren 
Bårdsnes. 

Hege Bergravf Johnsen er hovedtillitsvalgt for Bibliotekarforbundets medlemmer i Oslo kommune 
(Foto: Siv M Bjelland)

TARIFFOPPGJØRET

”Vi er spesielt fornøyd med at det  
er satt av en pott til justeringer,  
slik at vi får en ekstra mulighet til  
å løfte våre grupper.”

       Hege Bergravf Johnsen, 
hovedtillitsvalgt for BF

i Oslo kommune
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Folkebibliotekenes digitale bidrag
Bibliotek var definitivt på agendaen da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore 
Sanner forrige måned la fram stortingsmeldinga ”Digital agenda for Norge — IKT for en 
enklere hverdag og økt produktivitet”.

BIBLIOTEKUTVIKLING

Fredag 15. april la regjeringen fram 
“Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda 
for Norge — IKT for en enklere hverdag 
og økt produktivitet”. Kommunal- og mo-
derniseringsminister Jan Tore Sanner og 
samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen la 
fram meldingen på et seminar, og Sanner 
fremhevet der det som står i meldingen: 
“Legge til rette for at folkebibliotekene 
får en sentral rolle i arbeidet med å gi 
befolkningen et bedre veiledningstilbud i 
grunnleggende digital kompetanse.”

I avsnittet “Folkebibliotekene bidrar 
til digital kompetanseheving” heter det 
blant annet:

“Et moderne bibliotek må være en digi-
tal kunnskapsressurs.” Og: “Mange folke-
bibliotek er aktive når det gjelder å bidra 
til digital deltakelse og heve den digitale 
kompetansen i befolkningen.” Meldinga 
viser til endringen i lov om folkebibliotek 
fra 2014, med et klarere samfunnsopp-
drag, og at forarbeidene til loven tydelig-
gjør “at digitale tjenester skal være en 
del av folkebibliotekenes tilbud”. De viser 
også til den nasjonale bibliotekstrategien 
som ble lagt fram i fjor høst.

Veiledningstilbud til innbyggerne
Meldinga påpeker: “Digital deltakelse 

og kompetanse i befolkningen er en viktig 
forutsetning for økt verdiskaping og vekst 
i samfunnet. For å unngå digitale skiller 
i befolkningen, mener regjeringen at alle 
kommuner bør ha et veiledningstilbud til 
innbyggere som har behov for hjelp til 
digital deltakelse.” Og dette leder videre 
til: “Dette kan for eksempel være en del av 
folkebibliotekenes generelle veilednings-
tilbud, kommunens servicekontor eller 
veiledning fra kommunale fagavdelinger.”

Meldinga sier videre: “Det er behov for 
å klarlegge nærmere rammene for etable-
ringen av et slikt kommunalt veilednings-
tilbud. Gitt at alle kommuner er pålagt å 
ha et folkebibliotek er det nærliggende 

å tenke at folkebiblioteket kan spille en 
sentral rolle i et slikt utvidet publikums-
tilbud i kommunen. Folkebiblioteket er et 
etablert og gratis lavterskeltilbud med 
godt omdømme og god faglig kvalitet. Fol-
kebibliotekenes beliggenhet er dessuten 
allmen kjent i befolkningen.”

Og videre: “Konseptet vil utvikles i 
samarbeid med KS og statlige etater 
med mange innbyggerrettede tjenester. 
Nasjonalbiblioteket, fylkesbibliotekene 
og relevante fagorganisasjoner vil invol-
veres i prosessen. Kommunene vil selv 
bestemme hvordan dette tilbudet best 
kan organiseres lokalt. Regjeringen legger 
ikke opp til statlige føringer som pålegger 
kommunene tiltak som oppgraderinger av 
IKT-infrastruktur eller kompetanseheving 
for de ansatte som skal utføre oppgaver 
på dette området.”

Styrke folkebibliotekenes rolle
Kulturminister Linda Hofstad Helleland 

finner grunn til å fremheve bibliotek-
poenget i meldinga: – At flere kan få hjelp 
til å bruke internett og komme i kontakt 
med det offentlige på folkebiblioteket, vil 
styrke folkebibliotekenes rolle som kunn-
skapsarena og møteplass, sier hun.

Her har vi altså premissene for bibliote-
kenes oppfølging: Bibliotekenes rolle og 
betydning løftes opp. Men det følger 
verken pålegg eller penger med på dette. 
Likevel må vel dette regnes som en positiv 
stortingsmelding for biblioteksektoren.

Et moment som kan føre til diskusjon 
er om modellen som velges ligner på 
“Borgerservice” som mange bibliotek 
i Danmark har fått som en innlemmet 
partner i sin virksomhet. Det har både 
fordeler og ulemper.

Men meldinga peker også på at det skal 
utredes “en vurdering av kommunesekto-
rens eksisterende kompetansehevende 
tilbud overfor innbyggerne, og en vurde-
ring av de administrative og økonomiske 
konsekvensene av eventuelle nye oppga-
ver til kommunene ved etablering av en 
slik veiledningstjeneste. Utredningen skal 
også inkludere en nærmere beskrivelse 
av mulige roller for folkebibliotekene, 
og hvilke administrative og økonomiske 
konsekvenser dette vil føre til for kom-
munene.”

Så her er det nok mange grunner til å 
la seg engasjere i arbeidet som følger av 
denne meldinga. 

Tekst:
Erling Bergan

Jan Tore Sanner møter pressen etter at stortingsmeldinga ”Digital agenda” var lagt fram. 
(Foto: Erling Bergan)
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bibliotekvi- Jeg føler meg priviligert fordi jeg jobber i 
en virksomhet som i hovedsak driver med 
spennende utviklingsprosjekter, sier Jan-
nicke Røgler ved Buskerud fylkesbibliotek.

Pris til Jannicke Røgler

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 hjelpen! 

Jannicke fikk Bibliotek-
prisen for Buskerud, som 
deles ut av NBF i fylket. 
Hun berømmes spesielt for 
sitt engasjement i forhold 
til e-bøker, bruk av sosiale 
medier, samlingsutvikling, 
statistikk og dokumenta-
sjon. ”Jannicke har gjen-
nom mange år vært en 
drivkraft i utviklingen av 
bibliotekene i Buskerud”, 
heter det blant annet i juryens begrunnelse.

- Jeg er veldig glad for å motta prisen! Buskerud fylkes-
bibliotek har i mange år utmerket seg i det norske bibliote-
klandskapet, sier Jannicke Røgler. 
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Inspirasjon fra Italia
Et sikkert vårtegn for oss som jobber med barne- og ungdomslitteratur er suset fra Bologna 
Children’s Book Fair. Med reisestipend fra Bibliotekarforbundet var det i år min tur til å besøke 
den internasjonale barnebokmessen. 

BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR

”Reisen til Bologna ga nok av faglig  
påfyll og gode ideer til videre arbeid  
med både Nordisk Barnebokkonferanse  
og framtidens bibliotek på Sølvberget.”

Tekst & foto:
Siri Odfjell Risdal, prosjektleder 
Nordisk barnebokkonferanse
Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus

Målet var å hente inspirasjon til Nor-
disk barnebokkonferanse i Stavanger 
6. – 8. februar 2017, og ikke minst 
inspisere byens fantastiske bibliotek 
Biblioteca Salaborsa. Jeg kom hjem med 
mange nye tanker – og full bensintank! 

Verdens største barnebokmesse?
Bologna Fiere Ragazzi eller Bologna 

Children’s Book Fair ble arrangert for 
femtitredje gang 4. – 7. april i år. Hvert 
år samler messen illustratører, grafiske 
designere, agenter, forleggere, forfat-
tere, oversettere, digitale aktører, bok-
handlere, bibliotekarer og lærere fra hele 
verden. I år var 98 land, 1200 utstillere, 
131 agenter og 55 språk representert 
på messen. Og med over 25 000 del-
takere er dette trolig verdens største 
messe for barne- og ungdomslitteratur. 
Jeg var derfor forberedt på kø og kaos, 
men ble veldig imponert over hvor godt 
organisert messen er. Det er god flyt i 
programmet, og relativt enkelt å orien-

tere seg ut fra kart og skilting. At dette 
er en ren bransjemesse som ikke er åpen 
for et allment publikum, gjør nok også 
sitt til at trengselen er mindre.

Digital satsingsvilje
Messen er fordelt over flere utstillings-

haller med ulike tema, og nytt av året var 
en egen hall for digitale medier. Hoved-
inntrykket var at den digitale framtiden 
er preget av mangfold og muligheter, og 
den digitale skepsisen som i stor grad 
preger den norske bokbransjen ble her 
gjort til skamme. Som det ble sagt i et av 
foredragene om digital utvikling, tilbrin-
ger dagens barn og unge nærmere 50% 
av fritiden sin på skjerm. For å nå fram til 
målgruppen må derfor bransjen legge til 
rette for digital nyskapning, noe BCBF i 
stor grad bidrar til med BolognaRagazzi 
Digital Award. Prisen ble opprettet i 
2012, og tildeles den mest innovative 
litterære appen for barn. 

 Prisen gikk i år til den danske appen 
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Wuwu & Co fra Step in Books, skrevet av Merethe Pryds 
Helle og illustrert av Kamila Slocinska. Wuwu & Co stod på 
programmet til Nordisk barnebokkonferanse i 2015, og viser 
på forbilledlig vis hvordan ny teknologi kan brukes i historie-
fortelling. Sammen med det økonomiske løftet prispengene 
gir til fagfeltet, er prisen også viktig for å synliggjøre de ny-
este trendene innen digital publisering for barn. Og med økt 

oppmerksomhet internasjonalt, går det an å håpe at også det 
norske bokmarkedet vil satse mer på digital utvikling framover. 
Inntrykket fra messen er at stagnasjonen skyldes økonomisk 
usikkerhet, ikke mangel på teknologi eller vilje til nytenking. Det 
er kanskje et tegn på at det er på tide å få på plass tilsvarende 
støtteordninger for produksjon av digital litteratur som vi har 
for andre litterære sjangre? 

Illustrasjon fra Wuwu & Co

Fra utstillingen LOOK. Det var mange visuelle inntrykk å fordøye. (Foto: Nina Aalstad)

BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR

De nominerte bøkene til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris 
2016. Foto: Lillemor Torstensson
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Nominasjoner og priser
BCBF er også arena for synliggjøring 

av en rekke andre internasjonale barne-
bokpriser, bl.a. Astrid Lindgren Memorial 
Award, som i år gikk til den anerkjente 
forfatteren Meg Rosoff fra USA. Prisen 
er på 5 millioner SEK, og med over 
200 nominerte er dette verdens største 
barnebokpris. Prisutdelingen overføres 
på storskjerm direkte fra Stockholm, og 
spenningen var stor i minuttene før vin-
neren ble avslørt. Foreløpig er det bare 
kommet ut en bok av Rosoff på norsk, 
Slik har jeg det nå fra 2005. Forhåpent-
ligvis fører prisen til at flere av Rosoffs 
titler nå blir oversatt.

Nordisk Råds barne- og ungdomslit-
teraturpris var også synlig på messen. 
De presenterte årets nominerte titler, og 
begivenheten samlet en rekke nordiske 
aktører på den nordiske standen. De 
nominerte titlene ble presentert av leder 
og nestleder for vurderingskomiteen, 
og uten skjerm var det litt vanskelig å 
få inntrykk av bøkene. Etter presenta-
sjonene var det imidlertid mulig å bla i 
de nominerte bøkene, og det var spen-
nende å se at det i år er overvekt av 
illustrerte titler. Det støtter opp under 
valget av temaet Den visuelle vendingen 
for NBBK 2017. Fra Norge ble Ragnar 
Aalbu, Øyvind Torseter, Marry Somby 
og Biret Máret Hætta nominert - alle 
for bildebøker. 

Den visuelle vendingen
Det visuelle aspektet var også viet 

mye plass på resten av messen. De 
mange utstillingene fra hele verden 
viste at det blir stadig større plass til 
kunstfaglig utdannede illustratører i 
barnelitteraturen. Årets Guest of Ho-
nour var Tyskland, som var presentert 
i utstillingen LOOK. Utstillingsveggene 
var stilfullt bygget opp av pappruller, og 
utvalget viste skisser og originaler fra 
noen av Tysklands fremste illustratører. 
LOOK synliggjorde at Tyskland nå er 
et internasjonalt samfunn, der ulike 
kulturuttrykk får blomstre side om side. 

Foran inngangen til Biblioteca Salaborsa. Trap-
pen var en populær oppholds- og møteplass. 
(Foto: Nina Aalstad) 

Bibliotekets hjerte – et innendørs torg. 
(Foto: Siri O. Risdal)

BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR
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Ordløse billedbøker
Messen bød også på en egen utstil-

ling med ordløse bildebøker, et fenomen 
som har fått fornyet aktualitet gjennom 
økt global migrasjon. I 2012 startet 
IBBY Italia prosjektet Silent Books, som 
et resultat av det økende behovet for 
bøker på tvers av språklige og kulturelle 
barrierer. I fjor startet IBBY Sverige en 
svensk variant av prosjektet, og nor-
ske Gyldendal satser nå på en ny serie 
ordløse bøker. Gyldendal peker på at 
dette også er gode bøker for barn med 
lesevansker. Et aktuelt spørsmål å ta 
med videre i planleggingen av NBBK 
2017 blir derfor: Kan bilder lære barn 
språk og lesing?

Programrådet til Nordisk barnebok-
konferanse består av Birgitte Eek fra 
Norsk barnebokinstitutt, Lillemor Tor-
stensson fra Svenska Barnboksinstitutet, 
Jens Raahauge fra vurderingskomiteen 
til Nordisk Råds barne- og ungdomslitte-
raturpris og Nina Aalstad fra ubok.no, og 
vi var alle samlet på messen. Ettersom vi 
vanligvis er spredt i ulike byer og land, 
var messen en fin arena for å holde vårt 
første programrådsmøte. Siste dag på 
messen ble derfor avsluttet med et ef-
fektivt møte der vi fikk samlet alle våre 
inntrykk og ideer, og nå gleder vi oss 
til å jobbe fram et spennende program 
for NBBK 2017.

Bibliotek for alle
Etter lange dager på messen var det 

fantastisk å nyte vårsolen og folkelivet 
på Piazza Maggiore, og her ligger også 
byens nydelige folkebibliotek Biblioteca 
Salaborsa. Biblioteket flyttet hit i 2001, 
og den sentrale beliggenheten og den 
vakre arkitekturen gjør biblioteket til et 
naturlig samlingspunkt for både innbyg-
gere og turister. Bygget er gammelt 
og upraktisk, men innvending er det 
betydelig modernisert, og den spesielle 
konstruksjonen gir også noen fordeler. 
Bibliotekets ulike rom er naturlig adskilt 
av trange ganger og tykke vegger, og 
dette gir mulighet for å skape ulike miljøer 

Fra ungdomsavdelingen i Biblioteca Salaborsa. 
(Foto: Siri O. Risdal)

Fra barneavdelingen i Biblioteca Salaborsa. 
(Foto: Siri O. Risdal)

BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR
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for ulike målgrupper i ett og samme 
bygg. Det har også biblioteket utnyt-
tet. Her pryder barneboksillustrasjoner 
veggene i barneavdelingen, mens veg-
gene i ungdomsavdelingen er dekket av 
grafittikunst. Og i midten åpner det seg 
et stort innendørs torg der takkonstruk-
sjonen gir et historisk sus.

Libri per bambini
Det som gjorde mest inntrykk på en 

barnebibliotekar som har jobbet mye 
med litteraturformidling til barselgrup-
per, var likevel Libri per bambini – et 
helt eget babybibliotek for barn fra 0-4 
år med foreldre. Her er alt tilrettelagt for 
de minste med vognparkering, matter 
på gulvet, eget ammerom, babystoler, 
vannkoker til grøt, hyller til sklisokker 
og lange rader med pekebøker på alle 
språk. Og selvfølgelig et eget program 
med babysang, besøk fra helsestasjo-
nen og andre aktiviteter for målgruppen. 
Et fantastisk tilbud til alle som er hjemme 

En helt egen avdeling for babyer i Biblioteca 
Salaborsa. (Foto: Siri O. Risdal)

BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR
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Programrådet til NBBK samlet på mes-
sen. Fra venstre Birgitte Eek, Lillemor 
Torstensson, Jens Raahauge, Siri 
Odfjell Risdal og Nina Aalstad. (Foto: 
Privat)

Alt er tilrettelagt for de minste i i Bi-
blioteca Salaborsa: Hylleseksjon med 
sklisokker og spesialtilpasset babystol. 
(Foto: Siri O. Risdal)

med små barn, og kanskje sær-
lig for de som er innflyttere og 
trenger språktrening og kontakt 
med andre i samme situasjon.

Fuel the Imagination
Reisen til Bologna ga med 

andre ord nok av faglig påfyll og 
gode ideer til videre arbeid med 
både Nordisk Barnebokkonfe-
ranse og framtidens bibliotek på 
Sølvberget. Samtidig er Bologna 
by og alle de spennende men-
neskene man møter på en slik tur 
en opplevelse i seg selv, og en 
fin anledning til å løfte blikket og 
knytte nye kontakter på fagfeltet. 
Og med sol og 20 grader på 
kjøpet, er det ikke vanskelig å 
forsvare at messens tittel i år var 
Fuel the Imagination. For det er 
nettopp det Bologna Children’s 
Book Fair gjør – fyller bensin på 
tanken(e).  

BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR
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EKSTERIØR OG INTERIØR

Biblioteklokaler som stikker seg ut

Liyuan bibliotek ligger i Huairou, en liten landsby i utkanten av Beijing. Biblioteket er tegnet av 
Li Xiaodong og sto ferdig i 2011. Det er ikke mer enn 175 kvadratmeter stort, er uten strømtil-
knytning og stenger i skumringen. Det er plassert ute i naturen, en fem minutters spasertur fra 
sentrum.  Plasseringen er bevisst valgt for å gi en opplevelse av ro og inspirasjon. Arkitektene 
sier selv at de valgte å bygge biblioteket med enkle materialer, siden naturen rundt er så flott. 
Veggen er satt sammen av trepinner, med et gjennomsiktig skall innenfor.  Trappeformet interiør 
gir både lett tilgang til hyller og mange muligheter for å sitte og lese. 



www.axiell.no | axiellno@axiell.com | facebook.com/axiellscandinavia

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?
• Må vi ha kameraovervåkning? 
• 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.

MERÅPENT BIBLIOTEK
– en utvidet service til brukerne

DAAB feb 2016.indd   1 24-02-2016   12:51:29
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Ungenes eget
Da jeg vokste opp var barneavdelingen på den lokale bibliotekfilialen noen bokser og 
hyller med bøker, noen lave stoler og noen spill. På Tøyen i Oslo er det en hel verden 
skapt av ungene selv.

BARNE- OG UNGDOMSBIBLIOTEK

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.

Akkurat det er selvsagt en sannhet 
med modifikasjoner. Men det er påfal-
lende mye på Biblo Tøyen som er gjort 
basert på innspill fra brukerne selv. Ikke 
minst gjelder det hvordan samlingen er 
organisert. Biblioteksystemet er lagd 
på dugnad, hylleoppstillingen er basert 
på emnekategorier ungene selv har 
vært med på å utforme, bøkene settes 
tilbake av brukerne selv – der de mener 
det hører hjemme. Jeg fant for eksempel 
”Bitching: en bok om jenter og mobbing”, 
både på hylla ”Forbudt for voksne” og 
”Sånn er det bare”. 

Hyllesignaturen er en historie for seg 
selv. Som nevnt er samlingen kategori-
sert, og mange av kategoriene kjenner 
vi igjen, som ”Fantasy”, ”Sport”, og 
”Dyr”. Men så ser vi noe annet, noe mer 
tvetydig og interessant. Nevnte ”Forbudt 
for voksne” og ”Sånn er det bare” er to 
slike kategorier. Andre er ”Superhits”, 
”Biblo spesial” og ”Gir deg gåsehud”. Litt 
avhengig av din fotballinteresse kan man 
for eksempel tenke seg at den populære 
biografien om Zlatan passer like godt 

under ”Sport”, som ”Superhits”, ”Sånn 
er det bare” eller ”Gir deg gåsehud”. 

Hvordan barn velger bøker
Spørsmålet er: finner brukerne fram? 

Det vil vise seg. Den metodiske leseren, 
som har et bestemt mål og som i større 
grad finnes blant voksne og ungdommer, 
vil kanskje finne hylleorganiseringen 
i overkant utradisjonell. Men barn ter 
seg annerledes enn voksne når de skal 
finne litteratur, og er i mye mindre grad 
metodiske. Cunningham (2011) har 

observert hvordan barn velger bøker i 
bibliotek og bokhandler. Først og fremst 
er det viktig for barna å ha det gøy – det 
er hovedmålet med besøket. Å finne en 
bestemt bok er sekundært. Hun ser også 
at barn må forholde seg til restriksjoner 
når de er på bibliotek eller i bokhandler: 
de er der gjerne med voksne, så tiden 
er begrenset. Mengden bøker de kan 
ta med seg er også ofte noe foreldrene 
bestemmer. Dette har konsekvenser 
for hvordan barn ter seg: de går dit det 
ser mest spennende ut først, tiden må 

Barn er i mindre grad enn voksne metodiske 
når de søker litteratur. De leter ikke etter en bestemt 
forfatter, ikke nødvendigvis en bestemt sjanger, og 
vil dermed også i større grad være åpne for det 
uventede. ”
”
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brukes effektivt. Dermed er presentasjon 
og interiør avgjørende for utvelgelsen. 

Barn er i mindre grad enn voksne 
metodiske når de søker litteratur. De 
leter ikke etter en bestemt forfatter, ikke 
nødvendigvis en bestemt sjanger, og vil 
dermed også i større grad være åpne 
for det uventede.

Andre formidlere
På Biblo Tøyen er det ingen foreldre, 

så allerede der er en restriksjon fjernet. 
Det er heller ingen foreldre der som an-
befaler bøker, eller gir andre innspill. Det 
øker friheten, og gjør kanskje også at 
barna større grad vil bevege seg utenfor 
en sone de ellers ville vært i. Samtidig 
er det ansatte, venner og andre som kan 
være formidlere av litteratur, og påvirke 
hva barna velger. 

Debatten om Biblo Tøyen har til nå 
dreid seg om antall bøker i samlingen 
– 3000, noe som mange mener er for 
lavt, selv om den skal utvides og utvi-
kles – og hvorvidt dette er et bibliotek 
eller en ungdomsklubb. Faglig synes 

jeg det er vel så interessant å diskutere 
hvordan ønsket om serendipitet – et 
utilsiktet funn, en overraskende oppda-
gelse – synes å være grunnleggende 
for hvordan samlingen presenteres for 
brukerne, i stedet for den mer tradisjo-
nelle hylleorganiseringen, enten det er 
basert på DDK, kategorier eller sjanger 
og alfabetisering. Det at hyllene er beve-
gelige øker naturligvis dette inntrykket. 
Hyllene endrer posisjon – noe som kan 
være med på øke antall tilfeldige møter 
mellom leser og bok, og i alle fall moti-
vere til større hyllegranskning. Det fins få 
”vanlige” utstillinger, men tilfeldige bøker 
og blad er plassert i sofaene – nok en 
formidlingsteknikk som trekker i retning 
av serendipitet.

Ulike typer leseopplevelser
Om det fungerer? Det vil vise seg. 

Viktig er det at de ansatte kjenner sam-
lingen godt, har forståelse for hva som 
gir ulike typer leseopplevelser, og at de 
greier å formidle det til barna. Uansett 
har Tøyen fått et rom som er ungenes 

eget – og akkurat det er kanskje det 
aller viktigste.

Kilder:
Cunningham, S. J. (2011). Children 

in the physical collection: Implications 
for the digital library. Proceedings of 
the American Society for Information 
Science and Technology, 48(1), 1-10.  

Hyllesignaturen er en historie for seg selv, skriver Sunniva Evjen om den kategoriserte samlingen. Mange av kategoriene kjenner vi igjen, men noen er 
mer tvetydige og interessante. Her vist ved ett eksempel:  kategorien Tull & tøys. (Foto: Erling Bergan)

BARNE- OG UNGDOMSBIBLIOTEK
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Nasjonalbibliotekets ebok-modell: 
To års lisens og så klikk-prising
2. mai presenterte Aslak Sira Myhre Nasjonalbibliotekets anbefalte modell for utlån av e-bøker 
i norske bibliotek. – Dette er en modell som vil gi befolkningen bedre tilgang til e-bøker, sier 
han. Men meningene om modellen vil nok være delte.

Nasjonalbiblioteket har hatt en dialog 
med Den norske Forleggerforening, 
representanter for forfatterorganisasjo-
nene og Kulturrådets administrasjon, om 
en modell for utlån av e-bøker i norske 
folkebibliotek. NB har altså ikke forhand-
let med en motpart, men utført et opp-
drag gitt dem av Kulturdepartementet.

Anbefalt modell
For i Nasjonal bibliotekstrategi som 

kom i fjor, heter det: “Departementet 
mener det vil være hensiktsmessig at 
staten tar en mer aktiv rolle for å bidra til 
å videreutvikle e-bokutlånet.” Og videre: 
“Nasjonalbiblioteket skal etter samtaler 
med Forleggerforeningen og andre rele-
vante aktører anbefale en modell for bruk 
av e-bøker i folkebibliotekene.”

De ulike innkjøperne og tilbyderne vil 
altså ikke være bundet av NBs anbefalte 
løsning. Men for bibliotek med svært 
begrensede ressurser til å forhandle fram 
gode avtaler på egen hånd, vil den nok 
sette standarden. Storbybibliotekene, 
eller de fylkesvise konsortiene, kan 
likevel velge å forsøke å forhandle fram 
andre løsning.

To års lisens 
– og så klikkmodell

NBs modell deler tilgangen til e-bøker 
i en lisensperiode og en klikkmodell. 
Lisensmodellen skal gjelde de to første 
årene etter at bøkene er kommet inn til 
biblioteket, og innebærer begrensinger 
i antall utlån og at ikke flere kan låne 
e-boken samtidig. Etter to år føres e-
bøkene over i en klikkmodell hvor de kan 
lånes ut uten begrensninger. Men det er 
viktig å merke seg: Da går bibliotekene 
over til å betale per utlån.

Tekst:
Erling Bergan

– Dette er en modell som vil gi befolk-
ningen bedre tilgang til e-bøker. Bibliote-
kene gis mulighet til å låne ut og formidle 
e-bøker med stor litterær bredde og sik-
res tilgang til litteraturarven, uavhengig 
av størrelsen på biblioteket, sier direktør 
Aslak Sira Myhre.

Ulike parters interesser
Nasjonalbiblioteket har siden høsten 

2015 hatt flere samtaler med Forleg-
gerforeningen, møter med represen-
tanter for forfatterorganisasjonene og 
med Kulturrådets administrasjon. Na-
sjonalbibliotekets strategiske råd, som 
består av representanter fra ulike typer 
bibliotek, har drøftet framlegget. Ut fra 
den kunnskapen som er innhentet, har 
Nasjonalbiblioteket bestrebet seg på å 
utvikle og anbefale en helhetlig modell 
for innkjøp og utlån av e-bøker i folkebi-
bliotekene som ivaretar de ulike partenes 

interesser.  Dette er i tråd med pålegg i 
Nasjonal bibliotekstrategi.

Ikke optimal, men…
– Vi ønsker å opprettholde en balanse 

mellom tilgang til e-bøker gjennom 
bibliotekene, rettighetshavernes mulig-
heter for inntjening og bokbransjens 
videreføring av et velfungerende marked. 
Modellen er ikke optimal sett fra verken 
folkebibliotek, forleggere eller forfat-
teres ståsted, men den gir etter vårt 
syn et godt utgangspunkt for å utvikle 
samhandlingen på dette feltet videre, sier 
Aslak Sira Myhre.

Modellen er foreslått for tre år, og skal 
evalueres av Nasjonalbiblioteket etter 
samtaler med aktørene etter ett år og 
tre år.  

Direktør Aslak Sira Myhre presenterer modellen for utlån av ebøker i bibliotekene. (Foto: Nikolaj 
Blegvad)

E-BØKER



25   Bibliotekaren  5/2016

Nasjonalbiblioteket foreslår en 
modell som deler tilgangen til 

e-bøker i to kategorier. En lisensperi-
ode og en klikkmodell. I lisensperioden 
får bibliotekene tilgang til bøker på to 
måter, via kulturfond og via egne kjøp 
av bøker. Denne perioden varer i to år. 
Etter dette føres alle titler som er kjøpt 
inn til bibliotek over i en klikkmodell, 
sammen med eventuelle e-bok utgaver 
av bøker bibliotekene har kjøpt inn på 
papir men ikke i e-bok. Klikkmodellen 
innebærer at bibliotekene må betale 
pr utlån. Dette er et nytt prinsipp, og 
det kan utelukkende gjennomføres 
dersom prisingen av klikkene/utlånene 
oppfattes som rimelige. Modellen inne-
holder derfor også en ikke bindende 
anbefaling knytta til prismodell. De 
øvrige prinsippene for anbefalingen er 
sammenfattet under:

Lisensperiode på 2 år
I de to første årene bør tilgang kunne 

kjøpes gjennom en e-lisensmodell som 
har et begrenset antall utlån. Utlån som 
ikke er benyttet ved lisensperiodens 
utløp kan brukes senere. I lisensperio-
den foreslås det at e-bøker i utgangs-
punktet prises som en papirbok. En 
lisens gir rett til ti utlån. Det legges 
ingen begrensinger på hvem som 
kan kjøpe en lisens, enkeltbibliotek, 
fylke eller konsortier, og heller ingen 
begrensinger på fjernlån eller lignende 
i lisensperioden.    

Nasjonalbiblioteket foreslår at også 
kulturrådet endrer sine prinsipper for 
lisenser innkjøpt via kulturfond. Nasjo-
nalbiblioteket foreslår at disse håndte-
res som lisenser i en «lisensperiode» på 
to år, men uten begrensningen i antall 
utlån som ligger i kjøpsmodellen.  

Lisenser kan bare lånes ut til en 
låner av gangen. Et lån regnes utfra 
de samme prinsippene som ligger til 
grunn for avtalene mellom forleggere 
og forfattere knytta til strømming, og 
for sitering i nettbokhandler. Det vil si 

at et lån telles fra 20 prosent av sidene 
i boka er åpnet.  

Klikkmodell
En klikkmodell innebærer at et 

det betales for hvert utlån (klikk). I 
utgangspunktet bør det etter Nasjo-
nalbibliotekets oppfatning ikke legges 
begrensninger utover dette på klikk-
modellen.

Alle titler som er kjøpt i lisensmodel-
len bør være tilgjengelig for kjøperne i 
en klikkmodell etter to år. 

Alle titler som er kjøpt inn via 
innkjøpsordningen fra opprettelsen 
i 1965, og som har vært utgitt som 
e-bok i mer enn ett år, bør gjøres 
tilgjengelige i klikkmodellen. 

Alle titler som er kjøpt inn som 
papir- eller e-bok av det enkelte bi-
bliotek, eller e-lisenser kjøpt inn av 
et konsortium de tilhører, bør gjøres 
tilgjengelige for det relevante bibliotek 
i klikkmodellen etter at lisensperioden 
for e-boka er utløpt.  

Ved førstegangspublisering av en 
e-bok som tidligere er gitt ut som 
papirbok, bør tittelen legges i lisens-
modellen og så gjøres tilgjengelig i 
klikkmodellen etter maksimum ett år. 
Tidligere utgitte titler kan også overfø-
res til lisensmodell hvis tittelen aktua-
liseres, deretter bør den føres tilbake 
til klikkmodellen etter maksimum et år. 

Pris pr. klikk bør avspeile at mar-
kedsprisen for e-bøker etter to år er 
lavere enn for nye titler. En anbefaling 
kan være at klikkprisen ikke skal over-
stige 10% av veiledende utsalgspris 

for e-boka. 
Andre titler kan legges inn i klikkmo-

dellen om forlaget vil.
Bibliotekene skal kunne velge hvilke 

av de tilgjengelige bøkene i klikkmodel-
len de gir sine lånere tilgang til. 

Titler som er kjøpt inn som e-bok 
via kulturfond bør forbli tilgjengelige 
i bibliotek i hele bokas levetid, altså 
utover de fem årene som nå er avtalt. 
Dette foreslås løst ved at e-lisensene 
i innkjøpsordningen til Kulturrådet er 
tilgjengelig for biblioteket i to år og 
deretter flyttes over i klikkmodellen. 
Siden disse titlene har vært kjøpt inn 
via innkjøpsordningen bør pris pr. klikk 
være lavere enn for øvrig backlist. En 
anbefaling kan være at pris pr. klikk 
for disse titlene prises til halv pris av 
det som ville vært normalt, altså 5% 
av veiledende utsalgspris.  

Denne modellen forutsetter at det 
utvikles gode tekniske plattformer for 
sikkerhet, lån og kontroll. En slik løs-
ning må avklares mellom forleggerne 
og relevante aktører på bibliotekområ-
det.  Nasjonalbiblioteket vil ta initiativ til 
møte mellom de ulike partene.

Modellen er foreslått for tre år, og 
skal evalueres av Nasjonalbiblioteket 
etter samtaler med aktørene etter ett 
år og etter tre. Om modellen viser 
seg å ikke virke, eller en eller flere av 
aktørene ikke retter seg etter den, er 
Nasjonalbiblioteket av den oppfatning 
at Kulturrådet skal kunne gå tilbake til 
sin tidligere modell for alle e-lisenser 
distribuert via kulturfond. 

Forslag til modell for innkjøp og utlån 
av e-bøker i folkebibliotek

”

”

E-BØKER
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Hvilke språk brukes i Norge i dag? Hvordan speiler litteraturen vår 

språkverden? Hvordan kan bibliotekene formidle norsk språkkultur gjennom 

nye aktiviteter og tiltak?

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til formidling og diskusjon med 

utgangspunkt i norsk sakprosa og skjønnlitteratur. Det kan eksempelvis 

søkes midler til foredrag, seminarer, debatter, samtaler eller nettbasert 

formidling. 

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner 

som har avtale med bibliotek om arrangementer. Tilskudd kan søkes 

til enkeltarrangementer eller til en serie arrangementer. Tiltakene bør 

gjennomføres høsten 2016 eller i løpet av 2017. Søkere oppfordres til 

å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og 

tidsperspektiv. Budsjett og finansieringsplan legges ved.

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og 

styrke folkebibliotekene som formidlingsarena. Søknader leveres via skjema 

på nett, se www.frittord.no og valget søknadssenter. Innsendelsen merkes 

med Språkkultur i tittelfeltet. 

Søknadsfrist: 22. juni 2016.

Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, tlf. 23 01 46 44 

E-post: oskar.kvasnes@frittord.no

Fritt Ord er en allmennyttig, privat stiftelse. Fritt Ords fremste formål 
er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig 
ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2016–17

Språk som kultur
språkidentitet | dialekt | hatprat | anglonorsk | språkpolitikk
fremtidsspråk | maktspråk | flerspråklighet | språkstrid | ungdoms-
språk | tegnspråk | språkforskning | nynorsk | sms-språk | fagspråk 
kebabnorsk | minoritetsspråk | språkdebatt | språkblanding



27   Bibliotekaren  5/2016

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

SKOLEBIBLIOTEK
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Sør-Varanger    
-  e n  g r e n s e s p r e n g e n d e  k o m m u n e
10.000 innbyggere med Kirkenes som kommunesenter  
http://www.svk.no/

Sør-Varanger bibliotek

Bibliotekar
Fast 100 % stilling. 

Søknadsfrist: 17.05.16

Fullstendig utlysning vil du finne    
på www.svk.no

Den svenske regjeringen setter av 15 
millioner til økt personale i skolebibliotek

I en pressemelding skriver den svenske regjeringen at interna-
sjonal forskning viser at skolebibliotek med personale har positiv 
effekt på de unges lesevaner og leseferdigheter, og at dette er 
bakgrunnen for at de i år bevilger 15 millioner kroner for å styrke 
skolebibliotekenes bemanning. Regjeringen beregner 30 millioner 
årlig til samme formål i de kommende årene. 

Skolene må søke om å få sin del av statsbidraget, og ved kon-
kurranse skal Skolverket ”prioritera ansökningar som avser skol-
bibliotek där huvudmannen kan uppvisa en långsiktig ambition att 
öka skolbibliotekets möjligheter att stimulera elevernas läslust och 

främja deras språk-
utveckling, eller 
skolbibliotek som 
finns i skolor med 
låga kunskapsre-
sultat och särskilt 
svåra förutsättnin-
gar.”

- Det te er en 
måte å fremme det 

Regjeringen i Sverige har vedtatt et statstilskudd til styrking av personale i skolebibliotek. 
Hensikten med det statlige bidraget er å øke skolebibliotekenes muligheter til å støtte elev-
enes læring, stimulere leselyst og fremme språkutvikling. 

bemannede skolebiblioteket som hjertet i skolens arbeid med elev-
ers leselyst. Vi vil at pengene skal komme til skolene der elever 
trenger det aller mest, så vi etterpå kan vurdere hvordan vi mest 
effektivt styrker skolebibliotekene og lesingen, sier utdanningsmi-
nister Gustav Fridolin.  
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Tlf. 918 20 304 • post@fotefartemareiser.no • www.fotefartemareiser.no • 

Vandreturar på  
Gran Canaria

5. – 12. februar 2016 / Pris frå 12 950,-

Nashville, Memphis  
& New Orleans

11. – 20. mars 2016 / Pris frå 23 995,-

Sør-Afrika
13. – 24. mars 2016 / Pris frå 25 950,-

Roma & Toscana
9. – 16. april 2016 / Pris frå 14 975,-

Dubrovnik
16. – 23. april 2016 / Pris frå 17 950,-

Med Frank Aarebrot

New York – littera tur & musikk
22. – 29. april 2016 / Pris frå 19 950,-

Med Ragnar Hovland  
og Siri Hustvedt

Berlin
1. – 5. mai 2016 / Pris frå 9 990,-

Normandie
21. – 28. mai 2016 / Pris frå 15 950,-

Med Sylfest Lomheim

Beatles-tur til Liverpool
25. – 30. mai 2016 / Pris frå 14 990,-

Skottland & Nord-England
29. mai – 5. juni 2016 / Pris frå 13 995,-

St. Petersburg & Moskva
1. – 8. juni & 24. juni – 1. juli &  

4. – 11. juli 2016 / Pris frå 27 950,-

Med Hans-Wilhelm Steinfeld

Ei reise i europeisk historie: 

Amsterdam, Brussel  
& Strasbourg

12. – 20. juni 2016 / Pris frå 18 950,-

Med Frank Aarebrot

Færøyane
11. – 15. juli 2016 / Pris frå 14 990,-

USA – Midtvesten
23. juli – 2. august 2016 / Pris frå 21 995,-

Island
10. – 15. & 24. – 29. august 2016

Pris frå 14 475,-

Med Sylfest Lomheim

Budapest
8. – 15. august 2016 / Pris frå 19 950,-

Med Hans-Wilhelm Steinfeld

Den store countryturen
7. – 15. oktober / Pris frå 25 995,-

Med Ottar «Big Hand» Johansen

New York & Washington
14. – 22. oktober 2016 / Pris frå 25 990,-

Med Eva Bratholm

fotefar
TEMAREISER

H I S T O R I E  •  K U L T U R  •  F O L K E L I V

2016

500 kroner rabatt 
til medlemmer i 

Bibliotekarforbundet 
på alle reisene



Barn på flukt trenger 
din hjelp NÅ

Send FLUKT til 2454 og gi kr 200,- 

Send FADDER til 2454 og gi 250,- pr. måned
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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



Bibliotekaren  5/201630   

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
Claus Christian Hansen
Sunndal folkebibliotek
Telefon: 00 45 61 45 59 96
E-post:  clauschansen@gmail.com

Sogn og Fjordane
Anja Angelskår Mjelde
Sogn og Fjordane fylkesbibliotek
Telefon:   99 25 73 56
Epost:     anja.angelskar.mjelde@sfj.no

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
Sigrid Nesland
Åmli bibliotek
Telefon: 95 73 51 50
E-post:  sigridkn@hotmail.com

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

Vestfold
Susanne Birgitte Bolstad
Telefon:  95 12 28 66
E-post:  sbbolstad@gmail.com

Buskerud
Jannicke Røgler
Buskerud fylkesbibliotek
Telefon:   99 01 42 88
E-post:    jannicke@buskerud.fylkesbibl.no

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

Nestleder
Veronicha Angell Bergli, Finnmark fylkesbibliotek
Mobil: 97 61 68 88
Epost: veronicha.angell.bergli@ffk.no

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

Østfold
Vegard Krog Petersen
Sarpsborg bibliotek
Telefon:    95 88 88 42
E-post:     vkp@sarpsborg.com

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

”Guttorm Nordø punkterer oppfatningen 
av biblioteket som et kunnskapens tem-
pel og forvandler det til et laboratorium 
for fantasien.”   

Øivind Storm Bjerke i anmeldelsen 
av kunstutstillingen ”En hyllest til 
folkebibliotekene”, i Klassekam-
pen 6. april. Utstillingen står på 
Deichmanske bibliotek fram til 28. 
august.

– De siste 15 årene har norske arbeidsta-
kere hatt en årslønnsvekst uten like. Vi har 
alle fått 50 prosent mer å rutte med. Ingen 
andre land har hatt tilsvarende vekst, men 
nå kan festen være over, tror sjeføkonom 
Helle Stensbak i YS, i en artikkel på BFs 
nettsider. 

Uka før jeg publiserte denne artikkelen 
startet årets lønnsoppgjør. Jeg var på 
KS-huset da de innledende kravene ble 
overlevert. På pressekonferansen etterpå 
stor den ene etter den andre fram og viste 
moderasjon. Oljeøkonomien hadde møtt 
veggen og norsk økonomi var i en annen 
situasjon enn tidligere oppgjør. Frontfaget 
hadde satt standarden, en ramme på 2,4 
% var det som lå i lufta. 

Men så er det dette med ulike hovedor-
ganisasjoner som har ulike perspektiver. 
Både YS, LO og Unio hadde realitetsorien-
tert seg. Men Akademikerne var i litt andre 
tankebaner. Jan Olav Birkenhagen, leder av 
Akademikerne kommune, henviste til grup-
per av sine medlemmer som var utsatt for 
sentral lønnsdannelse: - Vi mener tiden er 
moden for å fastsette lokal lønnsdannelse 
også for disse. Vi kan ikke akseptere å 
sakke akterut hvert eneste år. De siste ti 
årene har lønnsutviklingen vært særdeles 
begredelig. Med tanke på de omskiftelige 
tider vi står overfor, så har vi ikke råd til å la 
være å ta nye grep for å løse utfordringene. 

Ja vel? Akademikerne – som represen-
terer leger, tannleger, arkitekter, jurister, 
sivilingeniører og flere andre med lang 
høyere utdanning – har altså opplevd en 
begredelig lønnsutvikling de siste ti årene? 
Er dette troverdig? Selvfølgelig ikke. De 
andre aktørene i rommet satt enten med 
pokerfjes eller et vantro flir. Man måtte 
være litt forsiktig, partene skulle tross alt 
snakke sammen i en slags fordragelighet 
de neste ukene. Men forhandlingsmotpart 
Per Kristian Sundnes i KS hadde en ironisk 
påpekning av at Akademikernes forståelse 
av lønnsutviklingen var interessant.

Det foregår en kamp om ulike gruppers 

Hvem inviteres på festen?
lønnsnivå og hvordan den blir til. Sånn 
har det alltid vært. Men kampen har nok 
tidligere i større grad gått fra en samlet 
fagbevegelse mot arbeidsgiver. Med tyde-
lige og synlige lønnsnivå, med sentrale for-
handlinger og ansiennitetsstiger knyttet til 
stillingskoder, var landskapet mer forståelig 
for den enkelte ansatte. Lønnssystemet var 
kanskje noe stivt, manglet litt fleksibilitet. 
Men det ble etter hvert åpnet for dette også 
– innenfor ryddige tariffavtaler. 

Men de siste tiårene har spesielt offent-
lig sektor utviklet seg i retning av mindre 
forståelige lønnssystemer. Den enkelte 
arbeidstaker er i større grad overlatt til år-
lige vurderinger som arbeidsgiver foretar. I 
kommunal sektor kom delingen av stillinger i 
kapittel 4 og 5 allerede for fjorten år siden. 
Mange bibliotekarer må forhandle om lønna 
si uten at det skal snakkes høyt om noen 
ramme. Lokal og individuell lønnsdannelse 
har vært på vei inn i mange tariffavtaler over 
lengre tid. Akademikerne vil ha det over hele 
fjøla. Gjett om de vet at de tjener på det? 
Selvfølgelig er dette de sterkestes rett. Og 
den enkelte arbeidstaker mister oversikten 
over kollegaenes lønnsnivå. Hvordan skal 
man da fremme et rettferdig krav for egen 
lønn, når lønningene spriker og man ikke 
kan lese det av en tariffavtale?

Helle Stensbak sier altså at lønnsfesten 
kan være over nå. Men da er det på sin 
plass å stille det gode, gamle raddis-
spørsmålet: For hvem? Om det har vært en 
lønnsfest, er den nok over for mange. Men 
ikke for alle. Det er grunn til å følge med 
på de som vil feste videre på egen hånd. 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan


