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Lederen har ordet
Fagforeninger skal være vaktbikkjer.
Vi skal passe på at arbeidsgiver følger
arbeidslivets spilleregler, og vi skal sikre
at medlemmene får best mulig lønn og
arbeidsbetingelser.
De sentrale forhandlingene som akkurat er ferdig er et viktig sted å være
for å passe på at dere medlemmer får
best mulig betingelser. I år er vi kommet i
havn i alle de store forhandlingsområdene
for BF. Resultatene som er oppnådd er
forskjellig i innretning og elementer, men
følger økonomiske ramma for frontfaget som er på 2,4%. Frontfaget består
av konkurranseutsatt industri i NHOområdet, og forhandler opp mot 1. april.
Resultatet herfra er en norm for de andre
tariffområdene, og både arbeidsgiver og
arbeidstakerorganisasjonene er enig om
dette. Hensikten er at økningen i lønningene ikke skal være større enn det som
er økonomisk bærekraftig.
Harmonisering
I år kan vi som er høyskoleutdannede
ha god grunn til å være fornøyd med
oppgjøret i kommunal sektor. Her har vi
endelig fått gjennomslag for en harmonisering mellom lærerne og oss andre
høyskoleutdannede. I tillegg har en fått
inn eget lønnstrinn for de med 16 års
lønnsansiennitet.
I statlig sektor har en i år gjort flere
endringer i lønnssystemet, noe som er

”

en begynnelse på en modernisering av
hovedtariffavtalen. Det er laget ny struktur
for lokale bestemmelser, og de lokale forhandlingene blir noe annerledes enn tidligere. Partene er enige om endringer som
blant annet betyr at partene i den enkelte
statlige virksomhet nå kan avtale generelle
justeringstillegg for hele virksomheten,
og en kan delegere forhandlingene ned
på lavere nivå.
Når det gjelder lokale forhandlinger er
det ikke avtalt alle steder. I staten er det
avtalt lokale forhandlinger, og i Spekter
foregår det nå B-delsforhandlinger i
helseforetakene. I tillegg vil det være de
årlige forhandlingene i kapitel 3 og 5 i
kommunal sektor.
Kickoff
Selv om det ikke er lokale forhandlinger
i kapittel 4 i kommunal sektor (som er
BFs største forhandlingskapittel) vil fylkeslagene også denne høsten arrangere
kickoff. Her vil en gå litt nærmere inn på
resultatene i de sentrale forhandlingene
og på forhandlinger generelt, for på best
mulig måte å forberede BFs lokale forhandlere på forhandlinger. Kickoff-møtene
er åpne for alle BF-medlemmer. Enten
en skal forhandle, eller er nysgjerrig på
forhandlingene eller en kanskje kan tenke
seg å forhandle ved en senere anledning.
De som deltar er som regel en fin blanding av tillitsvalgte med solid erfaring fra

BF skal ikke være negative til alle endringer,
men endringer som fører til et dårligere tilbud
skal vi i BF reagere på.

”

forhandlinger og noen som er ganske nye.
Nettopp denne sammensetningen gjør
møtene svært nyttige. Det er i alle fall
min erfaring. Jeg anbefaler derfor alle som
har anledning til å komme på våre kickoffmøter å gjøre det. Så følg med når dette
arrangeres i ditt fylkeslag og møt opp!
Vaktbikkje i biblioteksektoren
Som profesjonsforbund passer BF ikke
bare på at arbeidslivets spilleregler følges.
Som profesjonsforbund følger vi også med
på hva som skjer biblioteksektoren. Lyses
biblioteksjefstillinger ut i samsvar med
biblioteklov og forskrift om kvalifikasjonskrav i bibliotekene? Vil ny anbefalt modell
for e-bøker i bibliotek føre til dårligere eboktilbud? Skal ansatte på bibliotek drive
i en spagat mellom å betjene postkunder
og biblioteklånere? Skal filialen legges ned
og bibliotekbudsjettet kuttes enda mer?
Å følge med på og være vaktbikkjer
overfor endringer i biblioteksektoren
er ikke noe vi gjør først og fremst for å
sikre interessene for egne medlemmer.
Vi reagerer for å sikre at innbyggerne og
brukerne skal få et best mulig bibliotektilbud. BF skal ikke være negative til alle
endringer, men endringer som fører til et
dårligere tilbud skal vi i BF reagere på.
For å kunne reagere trenger vi innspill om
hva som skjer i biblioteksektoren. Her er
samspillet mellom medlemmer, tillitsvalgte
og oss som er sentralt i forbundet vesentlig. Men her er vi i BF heldige siden vi er
godt skodd med mange medlemmer og
tillitsvalgte som er vaktbikkjer i hele landet. Fortsett med å gi innspill og reager
på negative endringer slik at vi sammen
sikrer best mulig bibliotektjenester også
i fremtiden.
Margunn Haugland
Forbundsleder
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INSPIRASJON

”Når man som forfatter skal møte sine lesere og
fortelle om boka si, så må man alltid skape enda
en ny historie. For bokas innhold er jo en historie, mens fortellingen om boka blir en annen.”

Linn Ullmann med inspirasjonsforedrag på Norsk litteraturfestival:

- Vi forteller hverandre
historier for å kunne leve
Som en start på arrangementet om ”Biblioteket som debatt- og litteraturhus” under Norsk
Litteraturfestival på Lillehammer 24. mai, snakket Linn Ullmann om inspirasjon. Det ble
relevant for både forfattere, lesere og lyttere.

Tekst & foto:
Monica Skybakmoen
Biblioteksjef i Elverum og
Forbundsstyremedlem i BF

Linn Ullmann holdt et personlig inspirasjonsforedrag for oss på Lillehammer. Hun
sa det var veldig enkelt å si ja til et slikt
oppdrag når det var lenge til det skulle
gjøres, men at når det nærmet seg så ble
det litt vanskeligere. For hva er egentlig et
inspirasjonsforedrag? Og hva er egentlig
inspirasjon?
Hun reflekterte over sin egen måte å
angripe oppgaven på, hva man forstår

4
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med inspirasjon, og hun knyttet dette opp
mot kjente forfattere som Virginia Woolf,
Gertrude Stein og Ernest Hemingway.
Ofte hører man om forfattere som har
skrivesperre og som må dra bort for å få
inspirasjon. De venter på at inspirasjonen
skal komme til seg. Men faktisk så må
man nok oftest gjøre noe aktivt, ta tak
selv for at noe kreativt skal finne sted.
Verken hjernekirurger eller bibliotekarer
kan lene seg tilbake i hverdagen og si at
”dessverre, jeg kan ikke hjelpe deg. Jeg
venter på inspirasjon!”. Man må nok heller
begynne å bruke sin egen skaperkraft, og
slutte å skylde på manglende inspirasjon.
Den som venter på inspirasjon venter ofte
forgjeves.
Nittini prosent disiplin,
én prosent inspirasjon
Mange har en ide om at inspirasjonen
kommer dersom man er fullstendig uthvilt,
er helt i balanse, ikke har noen problemer
eller negative tanker – men hvor ofte
befinner vi oss i en slik situasjon? Ofte
kommer inspirasjonen når man er opptatt
av noe annet, når man jobber hardt, eller
den dukker opp brått og helt uventet – i
en relativt upassende anledning. Den krever derfor oppmerksomhet, tålmodighet

og evnen til å holde ut og ikke gi opp. Det
å skrive handler om 1 % inspirasjon og
99 % disiplin og hardt arbeid.
Øvelser i følsomhet
Når man skriver eller leser bøker så
handler dette mest om å øve oss opp
i ”følsomhet”. Følsomhet som i å være
oppmerksom og å kunne se omverdenen.
Litteratur handler om verden – om alt i og
rundt oss. Når man kommuniserer (muntlig
og skriftlig) så handler det ikke om å få det
siste ordet, det å ha rett, men heller om
det å tørre å delta i samtalen underveis.
Det å stadig fortsette samtalen, dialogen.
Man må høre etter når folk snakker, og
ikke være opptatt av hva man selv skal si
etterpå. Hvis man bare er det, så vil man
gå glipp av mye. Man må alltid tenke på
menneskene rundt, hva de sier og hva
de er. Både ansikt til ansikt, men også
det man leser.
Bøker er møteplasser mellom det som
står i boka og den enkelte leser. Linn
fortalte at hun i oppveksten alltid hadde
et håp om at den neste boka hun leste
kunne fortelle henne hvordan hun skulle
og burde leve. Det gjør de sjelden, man
må selv forme innholdet så det passer til
egen virkelighet.

INSPIRASJON

Fortellinga om boka
blir en annen
Biblioteket er møteplass mellom leser
og forfatter når det arrangeres forfatterkvelder og bokbading. Linn fortalte
at hun selv som ung ofte ble ekstremt
skuffet når hun møtte forfatteren bak en
bok hun virkelig likte. Alle danner seg jo
en forestilling om personen bak boka når
man leser, og ofte er jo dette bare en illusjon. Når man som forfatter skal møte
sine lesere og fortelle om boka si, så må
man alltid skape enda en ny historie. For
bokas innhold er jo en historie, mens
fortellingen om boka blir en annen. Ofte
er det vanskelig for forfatterne, fordi de
jo har skrevet alt de vil formidle i selve
boka. Det er ikke nødvendigvis noe mer.
Linn Ullmann sier at hun blir veldig glad
når hun inviteres til å snakke om sin siste
bok, men også redd fordi hun ikke vet hva
den handler om. Hun har bare skrevet den.
Forfatteren er ofte den siste som vet hva
hun skal si at boka handler om, fordi alt
den er og handler om står jo i boka. Så det
å snakke om boka som om den er enda
mer enn det den er – er rart.

”

Når man som forfatter skal møte sine lesere og fortelle om boka si, så må man alltid
skape enda en ny historie. For bokas innhold
er jo en historie, mens fortellingen om boka
blir en annen. Ofte er det vanskelig for forfatterne, fordi de jo har skrevet alt de vil formidle
i selve boka. Det er ikke nødvendigvis noe
mer.

”

Å snakke om en bok
man ikke har lest
Lesere leter etter forfatterens eget liv
i enhver roman, og det er vanskelig fordi
det ikke nødvendigvis er noe der. Anmeldere liker å si at romanen er selvbiografisk,
og det blir fort en sannhet i seg selv.
Ofte kan det være enklere å snakke
om en bok man ikke har lest selv, men
som man har lest mye om! Noen bøker
får mange omtaler, og man kan ut fra alle
omtalene fort danne seg et eget inntrykk
– som man så formidler videre. Noen
bøker kjenner alle til, enda svært få kan
ha lest dem.
Linn Ullmann avsluttet sitt inspirasjonsforedrag med å si at vi forteller hverandre
historier for å kunne leve. Fortellertradisjonen er sterk både for kulturen vår og
for enkeltmennesket. Alle er usikre i møter
med det ukjente, men vi er alle genier ut
fra egne forutsetninger: ”Alle er genier.
Men dersom du dømmer fisken etter dens
evne til å klatre i trær vil den leve hele
livet i den tro at den er dum”, sa Albert
Einstein.

Linn Ullmann om inspirasjon under Norsk litteraturfestival 2016: Å skrive er 1 % inspirasjon
og 99 % disiplin og hardt arbeid.
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DEBATTARENA

”Selve arrangementet er et møte mellom aktører og
publikum. Det handler om subjektive opplevelser, og
det handler om å oppleve noe godt sammen. Publikum skal også få en god relasjon til sitt bibliotek.”

Om debatt- og litteraturhus på Norsk litteraturfestival:

Biblioteket som
profesjonell arrangør
Nasjonalbiblioteket ansatte i fjor Monica Helvig til å lede arbeidet med å kartlegge og
utvikle folkebibliotekene som møteplasser og kulturarenaer. Hun var tidligere nestleder på
Litteraturhuset i Oslo siden før oppstarten i 2007. Under Norsk litteraturfestival på Lillehammer 24. mai snakket hun om arrangørkompetanse og publikumsutvikling til en lydhør
forsamling.
Tekst:
Monica Skybakmoen
Biblioteksjef i Elverum og
Forbundsstyremedlem i BF

Monica Helvig fra Nasjonalbiblioteket
holdt et engasjerende foredrag om
arrangørkompetanse og publikumsutvikling i bibliotek. Hun startet med å
ta oss med til sin egen barndom og
hennes tidlige interesse for bøker og
bibliotek. Hun lekte bibliotek da hun var
lita, katalogiserte, klassifiserte, fant på
emneord og lånte ut bøker - til seg selv.
Dette vitner om en grunnleggende og
dyp glede til lesning og bøker.
Bibliotek er en skattkiste, et sted for
refleksjon og diskusjon, et sted å møte
nye mennesker, møte innbyggere, et
sted som fremmer læring. Men det er
også et viktig univers for skaping og
kreering. Aldri før har bibliotek vært så
mangfoldig og så vidt. Aldri før har det
vært så spennende å jobbe i bibliotek
som nå.
Arenautviklingsmidlene som Nasjo-
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nalbiblioteket deler ut skal stimulere til
å lage arrangementer, stimulere til at
man begynner å arrangere og bidra til
at det blir enklere for flere bibliotek når
utstyret er på plass. Man kan ikke gå på
kurs for å lære å bli en god arrangør, det
må man bare øve på. Og dermed er det
bare å hoppe ut i det. Når man lager
arrangementer vil man både lykkes og
mislykkes – og erfare at ting kunne vært
gjort annerledes og kanskje bedre. Og
det er dette man lærer av. Det fine er at
man kan alltid evaluere for å bli bedre
neste gang.
Tenke publikumsutvikling
Målet med arrangementene er å skape
gode opplevelser, engasjere eller berøre.
Man må tenke på publikumsutvikling
hele tida. I begrepet publikumsutvikling
ligger det en bevissthet om hva som er
publikums ønsker og behov, hva som
er institusjonens (altså bibliotekets) mål
og innhold. Det viktige er å skape en
god relasjon til sitt publikum. Man må
ta vare på de gode relasjoner man har,
og gjennom dette trekke nytt publikum.

Man må danne nye relasjoner til nytt
publikum, og gjennom dette øke publikumsmangfoldet.
Mange ønsker seg et mangfold, men
vet ikke helt hva de mener med det selv.
Man må definere dette bedre. Hvilket
mangfold er det man ønsker? Er det for

Monica Helvig leder Nasjonalbibliotekets
arbeid med å kartlegge og utvikle folkebibliotekene som møteplasser og kulturarenaer.
(Foto: NB)

Foto: Colourbox

DEBATTARENA

eksempel ut fra bosted, alder, kjønn,
tro, yrke? Man får ikke bare et mangfold, det må man jobbe målrettet med
kontinuerlig.
Når man skal holde et arrangement så
må man tenke på hva innholdet er, hva
som er ideen bak og hvordan innholdet
skal presenteres for publikum. Hvordan
skal publikum få vite om det, og hvordan
skal de bli så interessert at de ønsker
å bruke av sin tid på nettopp dette arrangementet? Det kan være lurt å tenke
gjennom hva, hvem og hvorfor når man
er i planleggingsfasen. Svar så konkret
som mulig på alle spørsmålene – det vil
gi et godt grunnlag å jobbe videre ut fra.
Husk at det å skape forventninger til et
arrangement er en veldig god måte å
vekke interesse på.
Fortell en historie
Derfor er det viktig å skrive en god
arrangementsomtale, gjerne fortelle en
historie. Bruk de kanaler som fins. Både
de vanlige annonsekanaler, men også
personlig oppmøte og det at man selv
framsnakker arrangementet i diverse

fora og settinger. Ofte er bibliotekarer
forsiktige med å blande jobb og privatliv,
men ofte vil også våre venner høre om
hva vi driver og skal arrangere. Kanskje
er vi så entusiastiske at flere ønsker å
delta? Man må også bruke bibliotekrommet til å annonsere. Alle som til enhver
tid er i biblioteket bør ikke kunne unngå
å vite hva neste arrangement er. Gjør det
stort og tydelig!
Vi som bibliotekansatte må være
profesjonelle, også når det kommer til
markedsføring av egne arrangementer
og tjenester. Ikke underkommuniser!
Lag sjekklister for at alt er på stell, hvem
som skal gjøre hva og når. Og ta imot
alle gjester (artist og publikum) på en
skikkelig måte så de føler seg velkomne
og trygge. Alle presterer bedre når de er
i trygge og gode omgivelser.

sitt bibliotek. Det er på et vis en tillitskontrakt som skrives hver gang, og det
oppstår forventninger om at dette er bra.
Man skal ha respekt for sitt publikum og
ta det på alvor. Dersom et arrangement
går galt, så vil et publikum med en god
relasjon til biblioteket tilgi og godta mer,
enn om relasjonen på forhånd er dårlig.
Og så må man aldri glemme å evaluere
arrangementet. Hva gikk bra? Hva kunne
vi gjort bedre? Traff vi den forventede
målgruppa? Hadde publikum en god
opplevelse? Dette siste kan man faktisk
ta seg tid å sjekke ut umiddelbart etter at
arrangementet er over. Vær til stede og
synlig ved avslutningen, og spør gjerne
noen om hvilken opplevelse de har hatt.
Dette kan gi verdifulle innspill for neste
arrangement.
Husk: Kjenn ditt publikum. Vit at ikke
alt er relevant for alle. Øv!

En tillitskontrakt
Selve arrangementet er et møte mellom aktører og publikum. Det handler om
subjektive opplevelser, og det handler
om å oppleve noe godt sammen. Publikum skal også få en god relasjon til
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GRAVIDITET UDNER NEDBEMANNING

LDO

Likestillings- og diskrimineringsombudet 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.

Nedbemanning – diskriminert på
grunn av graviditet?

Foto: Colourbox

SPØRSMÅL:
I forbindelse med nedbemanning hos
min arbeidsgiver, ble det valgt ut samtlige
gravide, sykmeldte eller ansatte som var
eller skulle ut i svangerskapspermisjon.
Det ble informert om at ansatte skulle
vurderes i henhold til kriteriene kompetanse, ansiennitet, faglig dyktighet
og sosiale forhold, men kriteriene ble
ikke fulgt i praksis. Jeg er gravid og ble
oppsagt. Er det lov til å legge vekt på

graviditet og uttak av foreldrepermisjon
i en nedbemanningsprosess?
SVAR:
Det er ikke lov til å legge vekt på graviditet og foreldrepermisjon i vurderingen
av om du skal
sies opp ved nedbemanning. Dette er
som et klart utgangspunkt forbudt etter
likestillingslovens diskrimineringsforbud. Likestillingsloven åpner for at det

kan gjøres unntak fra dette forbudet.
Adgangen til å gjøre unntak i saker om
forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon i arbeidslivet er imidlertid
svært begrenset.
Arbeidsgiver har opplyst at de har lagt
vekt på kompetanse, ansiennitet, faglig
dyktighet og sosiale forhold. Du skriver
imidlertid at kun de som var sykemeldt,
gravide eller i foreldrepermisjon, ble
sagt opp. Dette taler for at arbeidsgiver
kan ha vektlagt andre, usaklige hensyn i
utvelgelsesprosessen.
Saken reiser også spørsmål om brudd
på arbeidsmiljølovens bestemmelser
om oppsigelsesvern ved graviditet og
foreldrepermisjon. Dette er imidlertid
noe ombudet ikke kan vurdere.
Dersom du ønsker en vurdering av om
arbeidsgiver har brutt arbeidsmiljøloven,
må saken reises for domstolene. Dersom
du ikke ønsker dette, eller fristen for å
gå til søksmål har gått ut, kan ombudet
vurdere om det har skjedd brudd på
likestillingsloven. Da er det ingen frister
å forholde seg til. Vi anbefaler deg å
kontakte fagforeningen din for bistand
i saken.
Med vennlig hilsen
Hanne Inger Bjurstrøm
Likestillings- og
diskrimineringsombud
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Takk for tilliten!
Vi er stolt leverandør av Bibliofil og eBokBib,
samt av selvbetjenings- og rfid-løsninger
både for betjent og ubetjent åpningstid.
Kontakt oss gjerne for nye tilbud!
Tlf: 33 11 68 00
Epost: firmapost@bibsyst.no
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• Årets tariffoppgjør i KS-sektoren ga endringer både i år og neste år.
• Harmonisering med lærernes stige i kapittel 4 og ekstra trinn etter
16 år er to av nyvinningene.
• BFs forhandlingsleder Monica Deildok forklarer hva som har skjedd.
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Nærmere om resultatet av hovedtariffoppgjøret i kommunal sektor
KS-oppgjøret består av flere elementer over to år, her følger en gjennomgang av noen av
de viktigste endringene for bibliotekarene i sektoren.
Tekst:
Monica Deildok
Forhandlingsleder i BF

Endringer fra 01.05.2016
Kapittel 4
Det er gitt et sentralt tillegg til alle i kapittel 4 som varierer etter utdanningsnivå
og ansiennitet. For bibliotekarer i stillingskode (SK) 7026 er tillegget på mellom 6
200 og 13 800 kroner på årslønn.

Nytt i år er at garantilønnssystemet er
bygd ut med et ansiennitetsnivå for 16
års ansiennitet (tidligere var det øverste
ansiennitetsnivået 10 år)
Sentrale tillegg pr 01.05. 2016 for
innehavere i SK 7026 er slik:

Ansiennitet

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Lønnstillegg

6 200

6 300

9 800

11 100

13 500

9 400

13 800

Samtidig er garantilønnstabellen justert
tilsvarende slik at ny garantilønnstabell for

Stillinger med krav om høgskoleutdanning
ser slik ut:

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr 1. mai 2016
2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Tillegg for ansiennitet

7 500

7 500

5 000

21 900

20 200

4 400

Laveste utregnet
årslønn

381 200

388 700

393 700

415 600

435 800

440 200

10

Ansiennitet

0 år

Garantilønn

373 700
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Eksempel 1:
Rita har 3 års ansiennitet og tjener
374.900 pr 30. april 2016. Dette er laveste
utregnede årslønn for 2 års ansiennitetsnivået i HTA 2014-2016.
Hun får 6300 kroner i sentralt tillegg pr
1.mai 2016, og tjener da 381.200.
Rita ligger da på laveste utregnet årslønn
i garantilønnstabellen. Hun får ikke mer
lønnstillegg før hun får ansiennitetstillegget
når hun runder 4 års ansiennitet. Det gjør
hun 1. september 2016.
Hun får da ansiennitetstillegget på 7500
kroner. Ny årslønn blir da 388 700. Hun ligger fortsatt på laveste utregnet årslønn for
ansiennitetsnivået i garantilønnstabellen.
Eksempel 2:
Renate har 3 års ansiennitet og tjener
384.900 pr 30. april 2016. Hun ligger
10000 over laveste utregnede årslønn for
2 års ansiennitetsnivået i HTA 2014-2016.

Hun får 6300 kroner i sentralt tillegg
pr 1. mai 2016, og tjener da 391.200.
Renate ligger fortsatt 10000 over laveste
utregnede årslønn i den nye garantilønnstabellen. Hun får ikke mer lønnstillegg før
hun runder 4 års ansiennitet. Det gjør hun
1. september 2016.
Hun får da ansiennitetstillegget på 7500
kroner. Ny årslønn blir da 398.700 kroner.
Hun ligger fortsatt 1000 over laveste
utregnet årslønn for gjeldende ansiennitetsnivå i garantilønnstabellen.
For stillingsinnehavere i stillingskoder
som ikke følger stillingsgruppene (unormerte stillinger), for eksempel SK 7451 er
det gitt et sentralt tillegg på 2,4 % av den
enkeltes grunnlønn pr 30. april 2016. Tillegget gis virkning fra 1. mai 2016.
Kveldstillegget i HTA 5.4.2 er økt med
5 kroner pr time, fra 21,- til 26,- kroner pr
time for ordinært arbeid mellom kl 1700
og 0600.

I vedlegg 1 til HTA – Stillingskoder med
hovedbenevnelse…. er utdanningsnivå, og
plassering i garantilønnssystemet kommet
inn i eget merknadsfelt. Dette representerer ingen realitetsendring, men er en tydeliggjøring av stillingskodenes plassering.
Det er ikke satt av pott til lokale forhandlinger i kapittel 4 i 2016.

(SK) 7026 er tillegget på 2 500 kroner på
årslønn, for alle ansiennitetsnivåer, unntatt
for 16 års ansiennitet. På 16 år gis 16 300
kroner, og dermed er dette nivået fullt ut

harmonisert med lærerne.
Sentrale tillegg pr 01.08. 2017 for innehavere i SK 7026 er slik:

Kapittel 5
Det blir lokale forhandlinger i kapittel 5
for stillingsinnehavere i eksempelvis SK
8451 og 8112. Virkningsdato for forhandlingene er 1. mai 2016, med mindre de lokale partene kommer til enighet om annet.
Kapittel 3
Det blir lokale forhandlinger i kapittel 3
for stillingsinnehavere i eksempelvis SK
9451. Virkningsdato for forhandlingene er
1. mai 2016, med mindre de lokale partene
kommer til enighet om annet.

Endringer fra 01.08. 2017
Kapittel 4
Det gis et sentralt tillegg til alle i kapittel
4 som varierer etter utdanningsnivå og
ansiennitet. For bibliotekarer i stillingskode
Ansiennitet

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Lønnstillegg

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

16 300

Samtidig er garantilønnstabellen justert
tilsvarende slik at ny garantilønnstabell for

Stillinger med krav om høgskoleutdanning
ser slik ut:

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr 1. august 2017
Ansiennitet

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Garantilønn

376 200

Tillegg for ansiennitet

7 500

7 500

5 000

21 900

20 200

18 200

Laveste utregnet
årslønn

383 700

391 200

396 200

418 200

438 300

456 500

Partene er enige om at det skal føres
lokale forhandlinger i kap 4, og legger
til grunn at det avsettes en ramme på
0,9 % pr 01.09.2017.
Kapittel 5
Det blir lokale forhandlinger for ansatte
i kapittel 5. Virkningsdato for forhand-

lingene er 1. mai 2017, med mindre de
lokale partene kommer til enighet om
annet.

lokale partene kommer til enighet om
annet.

Kapittel 3
Det blir lokale forhandlinger for ansatte
i kapittel 3. Virkningsdato for forhandlingene er 1. mai 2017, med mindre de
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• Alle BFs medlemmer i staten er sikret et generelt tillegg på Atabellen på 1,15 % pr. 1. mai.
• Det er i tillegg satt av en lokal pott på 1,5 % med virkning fra
1. juli. Dette tillegget kan gis som like tillegg til alle, som gruppejustering eller som individuelle tillegg.

Oppgjøret i staten ga flere
endringer i tariffavtalen
Etter forhandlingsbrudd og meglingsrunde kom tariffoppgjøret i staten i havn natta til 26.
mai. Her forklarer forbundsleder Margunn Haugland hva som ble resultatet.

Tekst:
Margunn Haugland
Forbundsleder i BF

Bibliotekarforbundet er fornøyd med at
det ble en løsning i statsoppgjøret etter
mekling.
Den økonomiske ramma for oppgjøret
er på 2,4 %. Dette er i tråd med oppgjøret
i frontfaget. Resultatet av meklingen sikrer
en bedre økonomisk profil og gjennomslag
for flere viktige punkter i fellesbestemmel-
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sene og forhandlingsbestemmelsen enn
tilfellet var ved bruddet i forhandlingene
1. mai.
Alle BFs medlemmer i staten er sikret
et generelt tillegg på A-tabellen på 1,15
% pr. 1. mai. For BFs medlemmer vil det
si minst 4.200 kroner for en bibliotekar
i stillingskode 1410 og 4.900 kroner for
stillingskode 1515 Spesialbibliotekar.
Det er i tillegg satt av en lokal pott på
1,5 % med virkning fra 1. juli. Dette tillegget kan gis som like tillegg til alle, som
gruppejustering eller som individuelle
tillegg. Fordelingen av lønnstilleggene
vil si at 50 % er gitt sentralt, og 50% er
satt av til lokale forhandlinger. De lokale
forhandlingene skal være gjennomført
innen 30. november.
Lokale bestemmelser
Det er laget ny struktur for lokale bestemmelser, og de lokale forhandlingene
blir noe annerledes enn tidligere. Partene
er enige om endringer som blant annet
betyr at partene i den enkelte statlige
virksomhet nå kan avtale generelle justeringstillegg for hele virksomheten, og
en kan delegere forhandlingene ned på

lavere nivå.
Gangen i de lokale forhandlingene vil
kunne være på denne måten:
Først blir man på sentralt nivå (KMD og
YS Stat, LO Stat og UNIO) enige om det
skal være lokale forhandlinger, og i tilfelle
hvor mye som skal settes av. I år er det
som sagt satt av 1,5% med virkning fra
1. juli. Fordelingen til de enkelte virksomhetene vil skje som en prorata fordeling
(man får den andelen man representerer
i lønnsmasse).
Vi kan bruke NTNU som et eksempel på
virksomhet. Etter fordelingen av proratapotten til NTNU, må partene på `NTNUnivå` bli enige om de ønsker å forhandle
alt på virksomhetsnivå, om de ønsker å
fordele noe eller om alt til neste nivå, og
hva som er neste nivå. Ved uenighet her,
tas tvisten til Statens Lønnsutvalg.
La oss si at partene (NTNU, BF, Parat,
Forskerforbundet, NTL osv) blir enige
om å beholde 35 % av potten sentralt
til sentrale tiltak for å løfte blant annet
alle bibliotekarer og spesialbibliotekarer
ved NTNU 2 lønnstrinn. De resterende
65 % skal fordeles ut til driftsenhetene
(for eksempel NTNU Trondheim, NTNU
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Gjøvik, NTNU Ålesund). Fordelingen til
driftsenhetene kan igjen være prorataeller forfordele en driftsenhet om en blir
enig om det. Ved uenighet her løftes saken
ut til en særskilt nemnd.
Ved enighet gjennom kjeden vil dette
gå raskt og smertefritt. Ved uenighet har
arbeidstakerne i en større grad enn noen
gang tidligere mulighet til å tviste denne
saken i et uavhengig organ. Det er ikke
intensjonen at en skal tviste flere ganger,
og YS Stat tror ikke dette vil bli gjort så
mange ganger (om noen), men muligheten
er der. Men det bør gjøre slik at partene
på sentralt og lokalt nivå føler en større
ansvarlighet for å komme til omforente
løsninger.
De nye forhandlingsbestemmelsene vil
gi partene på virksomhetsnivå mer ansvar
for fordelingen av den lokale lønnsmassen. BF har gode erfaringer med lokale
tillitsvalgte hvor dyktige tillitsvalgte lykkes
med å få gode resultater for BFs medlemmer. Men med de mange endringene i
lokale bestemmelsene regner vi med det
vil være behov for opplæring i det nye
forhandlingssystemet. BF vil derfor tilby
egen samling i Oslo for statlige tillitsvalgte
hvor vi går igjennom hva endringene vil
si i praksis.
Andre endringer
Alle rammer og spenn i lønnssystemet er ”åpnet” i toppen slik at det ikke
lenger er noe ”topplønnstrinn” i de ulike
lønnsrammer og lønnsspenn. I tillegg
er B-tabellen er fjernet, og erstattes av
kronebeløp. Dette uten at det blir noe
realitetsendring. Pensjon, tillegg og overtid hvor B-tabell har vært brukt, blir nå
utbetalt som kronetillegg.
Det er også kommet inn en bestemmelse om at ansatte som har behov for
tjenestefri grunnet ”pleie av nærstående i
hjemmet i livets sluttfase” nå vil få utbetalt
ordinær lønn i inntil 60 dager for hver
pasient. Når det gjelder seniordagene jf
5.9.1 opprettholdes de som før, men nå
kan de ikke tas ut som lønn.

”

Det er laget ny struktur for lokale bestemmelser, og de lokale forhandlingene blir noe
annerledes enn tidligere. Partene er enige om
endringer som blant annet betyr at partene i
den enkelte statlige virksomhet nå kan avtale
generelle justeringstillegg for hele virksomheten, og en kan delegere forhandlingene ned
på lavere nivå.

”

prosessen i møte 3. mai før meklingen
startet. Det er sterkt beklagelig at vi blir
fratatt demokratiske rettigheter når det
gjelder forhandling om offentlig tjenestepensjon.
Modernisering
Den nye hovedtariffavtalen er en begynnelse på modernisering av lønnssystemet
i staten. Partene er enige om at det skal
nedsettes en partssammensatt gruppe
for å se på en videreutvikling av dagens
lønns- og forhandlingssystem i staten.
To lønnssystemer
Akademikerne aksepterte 30. april ny
hovedtariffavtale for sine medlemmer.
Gjennom meklingen har YS Stat, LO Stat

og Unio kommet fram til en annen hovedtariffavtale. Dette innebærer at det fra 1.
mai 2016 er to ulike avtaler med to ulike
lønnstabeller i staten. Lønnstabellene har
ulik verdi på lønnstrinnene, og hva en får
avhenger av hvor en er organisert. To
ulike lønnssystem er noe nytt i staten og
det blir spennende å se hva resultatet av
dette blir på sikt.
Uravstemning
YS-Stat/BF vil nå sende Riksmeklerens
forslag til elektronisk uravstemning til BFs
medlemmer i statlig sektor, og vi anbefaler
medlemmene å stemme ja til forslaget.
Svarfrist vil det bli gitt nærmere informasjon om.

Pensjon
Det ble ingen endringer i pensjonskapittelet i forbindelse med dette oppgjøret.
Pensjonsspørsmålet ble i realiteten avgjort
av arbeidsministeren da hun vingeklippet

YS Stats delegasjon samlet under meglingsinnspurten 26. mai. (Foto: Vetle Daler)
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PUBLISERING OM WIKI

Ber bibliotekarer om bidrag
Wikimedia Norge ønsker seg bidrag til et temanummer om Wikipedia
som det utvida biblioteket.
Tekst:
Astrid Carlsen
Daglig leder i Wikimedia Norge

Vi vil fremme forskning knyttet til Wikipedia og de andre
Wikimedia-prosjektene. Derfor håper vi at mange interesserte vil sende inn vitenskaplige artikler om ulike aspekter
ved Wikipedia til publisering i et temanummer om Wikipedia
som det utvida biblioteket i tidsskriftet Nordlit.
Nordlit er et fagfellevurdert og tellende Open Accesstidsskrift på nivå 1 som blir utgitt av Institutt for kultur og
språkvitenskap ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Noregs arktiske universitet.
Foredragsholderne er blitt invitert til å publisere innleggene
sine i artikkelform i Nordlit-temanummeret, og vi inviterer også
andre interesserte til å sende inn manuskript til vurdering.
Eksempel på relevante tema er:
• Wikipedia som det utvida biblioteket
• Wikipedia som terminologisk database
• Digitalisering av kulturarven. Korleis sørgja for at tilgjengeleg materiale også blir brukt?
• Wikipedia i skulen, samskriving og opne digitale læringsressursar
• Kvalitet på Wikipedia. Korleis gjera samskrivne redaktørlause nettekstar betre?
• Det fleirspråklege Wikipedia
• Biletsamlingar på Wikimedia Commons

Wikipedia-akademi tidligere, i Bergen 2009 og i Oslo 2011,
2012 og 2013.
Eksempler på foredrag og tema:
Under Wikipedia-akademiet på UiT holdt Stuart Lawson,
doctoral researcher på Birkbeck, Universitet i London, foredrag om Wikipedia og open access. Lawson arbeider med
en phd om temaet the politics of open access.
Sara Mörtsell fra Wikimedia Sverige snakket om Wikipedia Educaton Program – Wikipedias plats som pedagogisk
verktøy i en digitalisert tid. Wikipedia Education Program har
siden starten i 2010 omfattet mer enn 10 000 studenter fra
universiteter verden over under parolen “Wikipedia belongs
in Education”. Presentajonen forteller om hvordan og hvorfor
studenter og akademikere anvender Wikipedia, for kunnskapsdeling, som pedagogisk plattform og digital alfabetisme.
Petter Snekkestad, Nordlandsmuseet og Ellen Marie
Sæthre-Mcguirk, Universitetet i Nordland, snakket om Wikimedia Commons og hvordan museer ved å gjøre bildesamlinger
tilgjengelig på Wikimedia Commons, gjør samlinger til del av
en internasjonal kunnskapsallmenning som bedre svarer til
museenes forskningsfremmende rolle.

Manuskriptene bør være skrevet på norsk, dansk, svensk
eller engelsk og ikke være lengre enn 30 sider. Manuskriptene vil bli fagfellevurdert. Les mer om fagfelleprosessen her.
Fristen for innsending av manuskript er 31. juli 2016.
På denne siden finner du invitasjon og info om hvordan du
kan du sende inn artikkelen.
Wikipedia-akademiet
I april 2015 arrangerte Wikimedia Norge og UiT Norges
arktiske universitet Wikipedia-akademiet på UiT. Målet for
Wikipedia-akademiet var å bringe sammen Wikipedia-skribenter, forskere og alle andre som er interessert i Wikipedias
rolle i det nye kunnskapssamfunnet. Konferansen hadde to
spor, ett der temaet var Wikipedia som det utvida biblioteket,
og ett åpent spor for forsking på Wikipedia.
Wikipedia-akademiet er en konferanseserie som blir holdt
i flere land for å fremme forsking på Wikipedia, og for å
belyse ulike aspekter ved Wikipedia og andre former for
kollektiv tekstproduksjon. I Norge har det vært avholdt 4
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Astrid Carlsen er daglig leder i Wikimedia Norge. (Foto: Erlend Bjørtvedt)

Post i Hobøl bibliotek?
En spagat mellom å betjene postkunder
og bibliotekbrukere vil føre til dårligere
service, skriver lederne i BF og NBF i et
innlegg rettet til Hobøl kommune.
Da det ble kjent at
Hobøl bibliotek skulle
overta for dagens post i
butikk-tilbud, kom reaksjonene. Der butikken ga
opp tjenesten med 1,3
stilling, får biblioteket
kun tilført en halv stilling
for å bemmanne posttilbudet seks dager i uka.
- Vi tar gjerne imot en forklaring på hvordan et slikt regnestykke skal gå opp, skriver NBF-leder Mariann Schjeide og
BF-leder Margunn Haugland. Og de spør seg også:
- Skal bibliotekrunden med skoleklassen avbrytes hver
gang noen kommer for å hente en pakke og bibliotekaren
er alene på jobb? Hvordan tar man imot pakker midt under
eventyrstunden?

vi

bibliotek

Vi ønsker deg
varme og late
feriedager i
sommersolen!

Meld inn ny lønn!
Har du fått endret lønna di i det siste?
Har du fått ny lønn etter lokale forhandlinger? Eller har du kanskje også skiftet
arbeidsgiver, eller fått ny epostadresse?
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 ”Yrkesaktiv” 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!

Riktig god
sommer!

22 08 34 00 - www.bibits.no
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LITTERATURHUS OG BIBLIOTEK

”Med flere litterære arrangementer i bibliotekene, rykker
gjerne bokbransjen med sine lister over aktuelle forfattere
og bøker nærmere. Engeland fortalte at han prøver å
samarbeid minst mulig med forlag. Ofte fanger bordet,
påpekte han.”

Seminar under Bøker i Bø-festivalen:

Diskuterte arrangement i bibliotek
Er det et paradoks at mange bibliotekarer har spisskompetanse, men vegrer seg for å ta
på seg programlederoppdrag? Ja, mener Steinar Engeland, som de siste årene har vært
sterkt delaktig i Vestfolds satsing på bibliotek-arrangementer.
Tekst:
Embret Rognerød

Under festivalen Bøker i Bø, som i år
ble arrangert i månedsskiftet april-mai,
var en rekke bibliotekarer samlet til
seminar om arrangementer. Folk hadde
reist til Telemark fra hele østlandsområdet, kanskje for å finne forslag til
svar på spørsmålet som var tittelen på
programbladet: Hvordan skape gode
arrangementer i bibliotekene?
Øremerker arrangementsmidler
Seminarleder Steinar Engeland har
jobbet som litteraturrådgiver i Vestfold
fylkeskommune siden 2009. I denne
perioden har fylkeskommunen satset
tungt på arrangement. Engeland har
ansvar for å styrke skjønnlitterære programposter, og også for Litteraturuka
i Vestfold. I tillegg har Vestfold i tre år
utviklet litteraturhusbiblioteket-prosjekt
med støtte fra Nasjonalbiblioteket, og
nåværende nasjonalbibliotekar Aslak
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Sira Myhre som veileder.
Under seminaret anslo Engeland at
Vestfold fylkeskommune bruker et 70
prosent årsverk + en stilling i 20 prosent
på arrangementer. Fylkeskommunen
øremerker også 750.000 kroner i året.
Dette var opplysninger som lot til å gjøre
mange av seminardeltagerne fra andre
fylker en anelse misunnelige.
– Politikerne ser at det kommer mye
ut av hver krone, sa Engeland.
Flere av seminardeltagerne var også
nysgjerrige på ansvarsfordeling mellom
fylkeskommunen og bibliotekene.
– Vi bruker biblioteksjefmøtet referansegruppe. Jeg står for programskisser,
sa Engeland.
Engeland fikk etter hvert mange
spørsmål fra salen. Et av dem gikk på
hvor mye kommunene selv bidrar med
økonomisk.
– Vår oppgave er å styrke lokalbibliotekets muligheter. Vi gjør det bibliotekene ikke har kapasitet til å gjøre. Vi
jobber for eksempel med å være på
forlagene og sørger for å få tilgang til

høstlista. Veldig ofte femdobler vi også
potten på en del arrangementer. La oss
si at biblioteket betaler en sum på 3000
kroner, så styrker vi arrangementet med
15.000.
Pleier ikke å bestemme
overordnet tema
En av grunnlagsproblemstillingene
bibliotekarene i salen var nysgjerrige
på var hvorvidt Engeland velger ut overordnede tema. Litteraturfestivalen på
Lillehammer gjorde dette i mange år, for
eksempel ved hjelp av titler som «Krig»
og «Byen». Vi har gjennomgående ikke
pekt ut noe tema, først og fremst fordi
forfatterne ikke vil ha det, var beskjeden
fra Engeland.
– Vi kan tenke tematikk på enkeltarrangement, men det er ikke så viktig for
oss at det går en rød tråd fra barnearrangementer i Vrådal og Larvik.
Derimot mener England at programlederen spiller en uvurderlig rolle. Og
at flere bibliotekarer kunne egnet seg
i rollen.

LITTERATURHUS OG BIBLIOTEK

Seminarleder Steinar Engeland har bakgrunn
som litteraturrådgiver i Vestfold fylkeskommune
fra 2009 og framover, en periode fylkeskommunen satset tungt på arrangement. (Foto:
Litteratur i Vestfold)

– Man kan ikke ta den bibliotekaren
som protesterer minst. En god programleder trenger trening og motivasjon. Derfor bruker vi mye penger på
programleder, noen ganger koster denne
personen mer enn forfatteren. I det siste
har vi brukt folk som Anne Grosvold og
Fredrik Wandrup.
– Det et paradoks at mange bibliotekarer har spisskompetanse, men vegrer
seg for å ta på seg oppdrag som dette.
Jeg ser gjerne flere av dere i programlederstolen, sa Engeland.
Samarbeid med forlag
Med flere litterære arrangementer i
bibliotekene, rykker gjerne bokbransjen
med sine lister over aktuelle forfattere
og bøker nærmere. Engeland fortalte at
han prøver å samarbeid minst mulig med
forlag. Ofte fanger bordet, påpekte han.
– Et av de første spørsmålene som
kommer er: Hva med boksalg? Deres
oppgave er å selge bøker. Det er ikke
vår agenda. Vårt oppdrag er å skape en
samtale om litteraturen. Inviterer heller
bokhandlerne inn enn forlaget.
Han er også skeptisk til å be forfattere
komme for å snakke om den siste boka.
– Jeg ønsker heller å tematisere noe i
teksten, eller i skrivingen.
Generelt er det strategiske valget avgjørende, påpekte Engeland, som mener
det store spørsmålet man bør stille seg
er: Hvorfor er det viktig for oss å booke
vedkommende?
– Å booke Jo Nesbø er kanskje ikke
så viktig, men det kan være strategisk
lurt. Kenneth Moe, som vant Vesaas
debutantpris i år, er viktig. Han trenger
den drahjelpen. Og den gir vi ikke bare
for forfatteren, men for det litterære
feltet.
Utvannet bokbad-konsept
En av de mer kuriøse påpekningene
kom Engeland med da han fortalte at
bokbad er Bokklubbenes beskyttede
varemerke, og at man ikke kan bruke
konseptet uten tillatelse. I tillegg er det
også et utvannet begrepet, understreket
Engeland.
– Vi kaller det forfattersamtale. Fordi

det er det det er.
Han tar kontakt gjennom forfatteren
eller Forfattersentrum.
– Da får man sådd eller diskutert en
god idé.
Et innspill som kom fra salen var at
Forfattersentrums satser er for høye, og
at dette fører til at man ofte velger det
billigste alternativet.
– Jeg vil helle ha færre, dyre men
gode arrangementer. Man svikter opp-

draget hvis det blir en ren boklansering,
sa Engeland.
Nyanser av litteraturhus
Som et resultat underveis i prosjektet, utga Vestfold fylkesbibliotek en
arrangementshåndbok i 2015 ført i
pennen av rådgiver Steinar Engeland.
Mye av metoden for arrangementer er
basert på erfaringer fra arrangementer
i litteraturhus-bibliotekene.


Fakta om Litteraturhus Vestfold
• Det 3-årige prosjektet Litteraturhus Vestfold leverte i mars i år sin sluttrapport
til Nasjonalbiblioteket.
• Prosjektet omfattet bibliotekene i Tønsberg/Nøtterøy, Horten, Sandefjord og
Larvik.
• I samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek skulle de fire bibliotekene under felles
profil styrke arbeidet med å være lokale arenaer for debatt, kunnskapsformidling
og litterære opplevelser, hver med sitt lokale særpreg.
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Under seminaret oppsto det
også noen diskusjoner rundt hvor
nyanseforskjellene i oppdraget til
bibliotek og litteraturhus ligger.
– Med én kommersiell aktør og
bare en kan det diskuteres om man
følger oppdraget. Risikoen for å
forkludre imaget er likevel mindre
i et bibliotek, fordi omdømmet er
mye mer slitesterkt, sa Engeland.
Han pekte på mange positive utviklingstrekk – i likhet med rapporten til Litteraturhus-bibliotekene.
Å få til gode debatter er imidlertid
en utfordring, mener Engeland. Og
ikke bare fordi mange biblioteksjefer føler at de bør konferere med
rådmannen, til tross for at de har et
udiskutabelt redaktøransvar.
– Debatt er en krevende sjanger.
Det bør gjerne være et litt kontroversielt tema, sier Engeland, som
selv har delte erfaringer med å lage
en paneldebatt om AKP-ml. – Det
var en lang avklaringsprosess, som
tok ekstremt mye tid, innrømmet
han.
Ga ut håndbok
Mot slutten av seminaret ga Engeland noen punktvise råd. Blant
tipsene var å skrive en kortfattet
rapport som fungerer som en referanse, og å sende en takkemail
til de som har vært med.
Vestfold fylkeskommune har
også gitt ut en arrangementshåndbok, som kan bestilles via nettsiden
deres.
Han rådet også seminardeltagerne til å avholde et møte dagen
etter. I tillegg ber Vestfold fylkesbibliotek også om tilbakemeldinger
fra publikum på lapper de legger
ut i salen under arrangementene.
– Hvor hører folk om det? Hva
har de lyst til å oppleve her? Det
er også viktig å danne seg et bilde
av hvem de interesserte er, sa
Engeland.
Engeland fikk også spørsmål
rundt hvorvidt man bør ta betalt
for arrangement.er I dag er det ulik
praksis i forskjellige bibliotek.
– Vi tar ikke imot penger fra
barn og av unge, men betalingsvillige voksne kan vi ta betalt av, sa
Engeland.
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Funn fra rapporten om
Litteraturhusbibliotek Vestfold
• Antall arrangementer har steget gjennom hele prosjektperioden. Det har også
vært stigning i antall frammøtte mot slutten av prosjektet.
• Profileringsarbeidet har gjort litteraturhus-bibliotekene mer synlige. Arrangørkompetansen i har økt betraktelig. Godt samarbeid og god delingskultur gjennom prosjektperioden har gjort de bibliotekansatte tryggere på sine nye roller
og arbeidsoppgaver.
• Ved å programmere mer utradisjonelt har bibliotekene nådd fram til en rekke
nye målgrupper til sine aktiviteter og lokalsamfunnene har oppdaget nye sider
ved bibliotekene.

MERÅPENT BIBLIOTEK

– en utvidet service til brukerne

• 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.

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

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

TARIFF OG ARBEIDSLIV

Sykehus-forhandlingene i havn
De sentrale A2-forhandlingene i helseforetakene i tariffområdet Spekter kom i mål 12. mai.
Tekst:
Embret Rognerød

Innenfor frontfagets ramme på 2,4%
ble det rom for både generelle tillegg,
heving av minstelønnsnivåene og lokale
B-delsforhandlinger i helseforetakene.
– Vi har oppnådd et akseptabelt resultat
for bibliotekarene i helseforetakene, sier
BFs forhandlingsleder Monica Deildok,
som har ført forhandlingene i A2.
‑ YS-Spekter er fornøyd med forhandlingsløsningen i oppgjøret i spesialisthelsetjenesten, sier forhandlingsleder Lizzie
Ruud Thorkildsen i YS Spekter Helse, som

imidlertid påpeker at det gjenstår forhold
som det blir viktig å jobbe videre med i
senere oppgjør.
Hovedelementene i resultatene er:
Det gis et generelt tillegg til alle på
9000.- kroner med virkning per 1. juli

2016.
Nivåene i minstelønnssystemet økes
pr 1. juli 2016 slik at nivåene for Stillingsgruppe 4 : Stillinger hvor det kreves
høyskoleutdanning blir som følger:

Ansiennitet

0 år

4 år

8 år

10 år

Lønn

380 000

390 000

410 000

447 000

Det skal føres lokale B-delsforhandlinger i helseforetakene. Fristen for de lokale
forhandlingene er satt til 15. juni 2016.

I Spekter-området har BF medlemmer
i sykehusene som ligger under helseforetakene.

- Går omveier rundt bibliotekloven
Bibliotekarforbundet Agder irettesetter
Tvedestrand kommune, som velger å
forbigå kvalifiserte søkere i jakten på
ny biblioteksjef.
Tekst:
Sigrid Nesland
Leder i Agder BF

Lørdag 6. mai skrev Tvedestrandposten at kommuneledelsen i Tvedestrand har plukket ut den av de åtte søkerne de
mener er best egnet til jobben som ny biblioteksjef i Tvedestrand. Avisen melder også at kommunen ser seg nødt til å
søke godkjenning fra Nasjonalbiblioteket, fordi den søkeren
de ønsker seg ikke har den nødvendige bibliotekfaglige
kompetansen.
Alle norske kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef,
og loven slår fast at det kun er i tilfeller der det ikke finnes
kvalifiserte søkere med bibliotekfaglig utdanning at kommunen
kan søke om dispensasjon. Bibliotekarforbundet er kjent med
at minst én av de som har søkt på stillingen som biblioteksjef
er kvalifisert. Det er derfor vanskelig å forstå at Tvedestrand
nå ser seg nødt til å be om dispensasjon.
Bibliotekfaglig kompetanse på ledernivå er avgjørende for
å sikre gode bibliotektjenester i kommunen, og for å utvikle
biblioteket i Tvedestrand i tråd med brukernes forventninger.
Det er beklagelig at Tvedestrand kommune søker dispensa-
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sjon fra kravene når det finnes kvalifiserte søkere, og vi ber
nå om at kommunen følger loven og rydder opp i denne
ansettelsesprosessen.
Dette debattinnlegget ble publisert i Agderposten 12. mai,
signert fylkeslagsleder i Agder BF Sigrid Nesland.
Bibliotekarforbundet har også sendt en skriftlig henvendelse
til Tvedestrand kommune, der forbundet gjør kommunen oppmerksom på forskriften om kvalifikasjonskrav for ansatte i
folkebibliotek.

E-BØKER

Uoversiktlig og kostbar
e-bokmodell
Den foreslåtte e-bokmodellen vil gjøre e-bøkene mye dyrere for bibliotekene.
Det er en farlig løsning når vi vet at mange kommuner kutter i mediebudsjettene,
hevder BF.
Tekst:
Embret Rognerød

I mai presenterte Nasjonalbiblioteket
et etterlengtet forslag til en ny modell for
utlån av e-bøker. Biblioteksektoren har
ventet lenge på en avklaring, og det er
derfor gledelig at NB nå har tatt ansvaret
for å få på plass en modell som alle partene rundt forhandlingsbordet kan bygge
videre på.
Dessverre tegner den nye modellen
også til å bli en dyr affære for bibliotekene.
Bibliotekarforbundets arbeidsgruppe for
e-bøker, som består av bibliotekarer som
alle har ansvar for innkjøp av e-bøker til
daglig, har regnet på kostnadene. Deres
klare konklusjon er at prisene vil øke.
Særlig de nye e-bøkene vil bli betydelig
dyrere for bibliotekene enn i dag.
Mer uoversiktlige utgifter
Som arbeidsgruppen vår har pekt på,
fører strukturen i den anbefalte hybridmodellen til at innkjøpet av e-bøker blir
mer uoversiktlig, og at bibliotekarene nå
må bruke mer ressurser på å håndtere og
administrere lisenser.

At de viktige kulturfondbøkene fra
Kulturrådet nå kun skal vare i to år, mens
bibliotekene tidligere har hatt tilgang i
fem år, er heller ingen god løsning for
biblioteksektoren.
Bibliotekarforbundet er særlig bekymret
fordi dyrere e-bøker kommer på toppen
av en allerede anstrengt bibliotekøkonomi.
Den forrige kulturutredningen slo et-

”

Bibliotekarforbundet mener det er nødvendig å få på plass en modell der man tar større
hensyn til bibliotekenes økonomiske begrensninger. Dersom de ansatte i folkebibliotekene skal
kunne utvikle et godt e-boktilbud over hele landet, må vi finne løsninger som bibliotekene har
råd til, og som ikke krever mer administrasjon i
en allerede presset sektor.

”

tertrykkelig fast at folkebibliotekene over
flere år har vært taperne i kommunenes
kultursatsing, og at det særlig er driftsbudsjettene som har fått unngjelde.
Trange mediebudsjetter
Mens prisene har økt, står folkebibliotekenes samlede budsjett til innkjøp av
bøker, aviser og tidsskrifter på stedet hvil.
Samtidig vet vi at det er en sammenheng
mellom størrelsen på mediebudsjettene
og hvor mye folk bruker biblioteket sitt.
I dag kan bibliotekarer formidle ebøker på samme måte som papirbøker,
uten tanke for hva et utlån koster. Med
NBs forslag vil kostnadene bli en faktor
bibliotekarene må ha i bakhodet i formidlingsarbeidet.
Bibliotekarforbundet mener det er nødvendig å få på plass en modell der man tar
større hensyn til bibliotekenes økonomiske
begrensninger. Dersom de ansatte i folkebibliotekene skal kunne utvikle et godt
e-boktilbud over hele landet, må vi finne
løsninger som bibliotekene har råd til, og
som ikke krever mer administrasjon i en
allerede presset sektor.
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EKSTERIØR OG INTERIØR

Biblioteklokaler som stikker seg ut

Nasjonalbiblioteket i Kina er det største biblioteket i Asia og verdens femte største. Med en
samling på over 10 millioner bind ruver det både i bibliotekverden og i Beijing. Den nye hovedbygningen sto ferdig i 2008, med 2000 leseplasser. Biblioteket har naturlig nok verdens
største samling kinesisk litteratur og har vært mottaker av pliktavlevert materiale siden 1916.
Blant skattene i Nasjonalbiblioteket er 35.000 inskripsjoner på orakelbein og skilpaddeskall fra
Shang-dynastiet, og mer enn 1.640.000 tradisjonelt trådbundne kinesiske bøker.
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STATISTIKK

Økende digital bruk av
fag- og forskningsbibliotek
Den digitale bruken av fag- og forskningsbibliotekene øker stadig. Samtidig går den tradisjonelle
bruken ned. Dette går fram av Statistisk sentralbyrås 2015-tall, som ble offentliggjort 26. mai.
Tekst:
Erling Bergan

I 2015 ble det lastet ned om lag 26 millioner dokumenter fra fag- og forskningsbibliotek. Dette er en økning på 7,8 %
sammenlignet med året før. For i 2014 ble
det foretatt 24,2 millioner nedlastninger.
Når det gjelder utlån av fysiske medier
går utviklingen i stikk motsatt retning. I
2015 var utlånet på 1,6 millioner enheter,
en nedgang på 7,3 % sammenlignet med
de 1,8 millioner utlån fag- og forskningsbibliotekene hadde året før.
Utviklingen av fysiske utlån ser ut til
å gå bare en vei. For ti år siden viste
statistikken for fag- og forskningsbibliotek et totalt utlån på drøyt 3,8 millioner
enheter, med ca 450.000 fjernlån i tillegg.
Nedlastinger av digitale dokument ble
ikke registrert den gang. Men det fysiske
utlånet er altså mer enn halvert i løpet av
det siste tiåret. Fysisk utlån utgjør nå bare
14 % av hva fag- og forskningsbibliotek
formidler til sine brukere.

var det i fjor 1648 årsverk. Dette er en
oppgang fra 2013-tallene, som viste
1637 årsverk. Sammenlignet med ti år
tidligere er det imidlertid en nedgang
i årsverk på 6 %. Her kan nok andre
faktorer spille inn, blant annet hvilke
bibliotek og hvilke stillingstyper som
regnes med fra det enkelte bibliotek i
statistikken for hvert år.
Det er grunn til å merke seg at antall
ansatte, altså antall hoder – ikke årsverk,
har vært jevnt stigende de siste ti årene.
Dette kan tyde på en økende tendens til
deltidsstillinger.
Lønnsutgiftene stiger i fag- og forskningsbibliotekene. Fra 2013 til 2014
økte budsjettmidlene brukt til lønn og
sosiale kostnader med 6 prosent, og fra
2014 til 2015 med 4 prosent.
Mer formalisert undervisning
Fag- og forskingsbibliotekene gjennomfører ulike kurs i bibliotekbruk og bruk
av fulltekstdatabaser. Bibliotekene ved
universitet, høgskoler og vitenskapelige
høgskoler har rapportert tall på formali-

sert undervisning siden 2013. I 2015 ble
det registrert ca 102 000 deltakere på
slike kurs, en økning på over 13 prosent
fra 2014.
Økning i medieutgifter
Fra 2013 til 2014 økte medieutgiftene
i fag- og forskingsbibliotek med 11 prosent, og fra 2014 til 2015 med 6 prosent.
Bibliotekene brukte totalt 488 millioner
kroner til kjøp av både fysisk og digitalt
bibliotekinnhold i 2015. Dette utgjorde
om lag 26 prosent av utgiftene til fag- og
forskingsbibliotekene.
Digitalt skifte
Tallene forteller mange historier, men
den viktigste er den om et stort og pågående digitalt skifte i fag- og forskningsbibliotek. Dette har pågått i mange år og
det har endret personalets arbeidsmåter,
bibliotekenes ressursbruk og brukernes
forventninger. Men SSB-statistikken forteller bare de målbare størrelsene. Resten
er gjenstand for tolkning.

Digital vekst
Nedlastinger av digitale dokument stiger derimot kraftig. SSB-statistikken viser
at det i 2013 var 18,9 slike nedlastinger,
i 2014 var det 24,2 nedlastinger og i fjor
altså 26 millioner.
I disse tallene ligger det imidlertid en
nedgang på ett område: Nedlastinger fra
institusjonsarkiv viser en fallende tendens. 8,1 millioner i 2013, 7,5 millioner i
2014 og 6,7 millioner i 2015.
Men veksten i nedlasting fra fulltekstdatabaser oppveier altså vesentlig mer enn
denne nedgangen. I 2013 var det 10,9
millioner slike nedlastinger, i 2014 var
det 16,6 millioner og i fjor 19,4 millioner.
Mindre personalressurser
I de 190 fag- og forskingsbibliotekene
som danner grunnlag for statistikken,
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TEKNOLOGI

Jan-Egil

Jan-Egil Holter-Wilhelmsen er utdannet 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.

Teknologi til alle!
Bibliotekets sterke sider er mange, noe jeg ikke trenger å fortelle dere. Vi er en møteplass,
vi har arrangementer, vi låner ut bøker, vi formidler det meste, listen er lang! Denne gangen har jeg tenkt å snakke hvordan biblioteket hjelper til med å demokratisere kunnskap,
blant annet ved å gi alle den samme tilgangen til bøker og databaser. Og ikke minst tilgang
til teknologi.
Alle bibliotek gir tilgang til PC og
internett, i hvert fall alle folkebibliotek.
Jeg går også ut i fra at de aller, aller
fleste fagbibliotek også gir den tilgangen. Dette er vel en av de viktigste
tjenestene vi tilbyr, for det er faktisk
ikke alle som har en datamaskin og/eller
internett hjemme. Vi gir gjennom dette
lik tilgang til alt fra flybilletter, informasjon om hva som skjer i hjemland, til
lover og regler.
Utenfor rekkevidde
Jeg har ikke tenkt å snakke mer om
å låne datamaskiner, internett eller
databaser. Derimot vil jeg peke på vår
mulighet til å gi mange flere tilgang til
teknologi, teknologi som er utenfor rekkevidde for de fleste. Kanskje fordi det
er for dyrt, fordi man ikke vet hvordan
man bruker det, eller kanskje fordi man
ikke har hørt om det. Vi er jo i god
gang med dette, eller rettere sagt, de
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store bibliotekene er i gang med dette.
Bibliotekene som har satt i gang med
verksteder eller makerspaces gir jo
gjerne tilgang til ting som 3D-printere,
eller arduino (meget kort fortalt: maskinvare/små datamaskiner som kan

”

programmeres, de kan brukes til å lage
roboter og mye annet.), for å nevne noe.
Det er en god start, en meget god start.
Men det betyr ikke stort for et bibliotek
med 2,6 årsverk, flere timers reise fra
et slikt stort bibliotek.

Ikke tenk så mye på at alt skal være perfekt eller at man selv skal kunne alt. Tenk heller at det viktigste er at du nå er med på å gi
tilgang til ny teknologi, du er med på å mate
teknologi-interessen og gi flere muligheten til
å lære seg viktige ferdigheter. Man skal ikke
kimse av det altså!

”

Foto: PublicDomainImages
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Samarbeid
En fasit på hvordan man skal gjøre
dette finnes nok ikke, men jeg har
noen tanker rundt det. For jeg syns det
er viktig at også mindre bibliotek bør
kunne gi tilgang til teknologi, annet enn
en datamaskin eller spillkonsoll. Den
første tanken er jo så klart at man kan
søke midler, det er vel den første tanken
for mange bibliotekarer. Midler fra NB,
midler fra Sparebankstiftelsen, midler fra
her og der. Et problem her er jo at det
ofte er mange om beinet, mange ønsker
midler. Så da er min neste tanke at man
bør snakke med nabobiblioteket, eller
med fylkesbiblioteket, og høre om de
vil samarbeide. Dette gjelder jo spesielt
de dyrere tingene, slik som 3D-printere.
Billigere teknologisk utstyr kan være enklere å få tak i, slik som Arduino, littleBits
eller Makey Makey. Kjenner man ikke til
disse er det lett å finne informasjon om
dem, og hvis man trenger flere tips så

anbefaler jeg å høre med for eksempel
Folkeverkstedet ved Deichman. De har
mye moro der. Men hva er poenget med
slike morsomme dingser, hvis man ikke
vet hvordan man skal bruke dem?
Å lære selv
Og her kommer jo den andre delen av
problemet. TTT, eller Ting Tar Tid. Dette
er noe vi alle kjenner til i bibliotekene, vi
har jo alltid mer å gjøre enn vi har tid til.
Så hvordan skal man få tid til å lære seg
hvordan man skal programmere? Eller
hvordan man kan bruke en banan til å
spille musikk (Makey Makey)? Jeg har
et forslag her: Youtube.com. Selvsagt er
det ikke optimalt, det beste ville vært å
ha en som var ekspert på disse tingene.
Men bare det å gi tilgang til denne teknologien er viktig for mange, og hvis man
da kan vise dem hvor man kan lære seg
mer så er det mye mer enn de hadde
før de kom til biblioteket! Mange som

er interesserte i slikt er gjerne veldig
interessert i lære seg selv hvordan man
skal gjøre det også.
Gi flere muligheten
Ikke tenk så mye på at alt skal være
perfekt eller at man selv skal kunne alt.
Tenk heller at det viktigste er at du nå er
med på å gi tilgang til ny teknologi, du
er med på å mate teknologi-interessen
og gi flere muligheten til å lære seg
viktige ferdigheter. Man skal ikke kimse
av det altså!
Og hvis du har kjøpt inn Makey Makey,
og kjeder deg en vakt, hvorfor ikke gjøre
om alt på skrivebordet ditt til musikkinstrumenter?
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Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2016–17

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

26

Bibliotekaren 6/2016

Natalya Sharina er
fremdeles i husarrest
I november skrev vi om Natalya Sharina, direktøren ved det statlige
biblioteket for ukrainsk litteratur i Moskva, som var satt i husarrest
for bøker hun hadde i biblioteket sitt. Amnesty og IFLA krevde at hun
ble løslatt, og BF sluttet seg til kravet. - 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, sa BF-leder Margunn Haugland.
Natalya er nå siktet for alvorlig underslag og sitter fremdeles i
husarrest. IFLAs president Donna Scheeder har nå skrevet til formannen for den russiske undersøkelseskommisjonen og riksadvokaten
i Russland og bedt om at Natalya Sharina løslates fra sin husarrest
og at rettsforfølgelsene av henne stoppes.

VIKNA KOMMUNE
Vikna folkebibliotek

BIBLIOTEKSJEF
Ved Vikna folkebibliotek er hel stilling som
biblioteksjef ledig med tiltredelse 01.12.2016
Biblioteksjefen har det faglige og administrative
ansvaret for drift og utvikling av bibliotektilbudet
i kommunen. Stillingen er direkte underordnet
oppvekstsjefen.
Vi søker en kreativ, serviceinnstilt og selvstendig
person med samarbeidsevne og engasjement.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til
oppvekstsjef Monica Nilssen tlf. 74 39 34 01.
Søknad sendes Vikna kommune v/ rådmannen,
boks 133, Sentrum, 7901 Rørvik.
Søknadsfrist: 12. juni 2016

Se også: www.vikna.kommune.no

frantz.no

Søknadsskjema fås ved henvendelse hos
servicetorget, tlf. 74 39 33 00.

Stipend til studentmedlemmer
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.

Bibliotekaren 6/2016

27

fotefar
TEMAREISER

2016

H I S TO R I E • K U LT U R • F O L K E L I V
Vandreturar på
Gran Canaria
5. – 12. februar 2016 / Pris frå 12 950,-

Berlin

Færøyane

1. – 5. mai 2016 / Pris frå 9 990,-

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

Normandie

Nashville, Memphis
& New Orleans

USA – Midtvesten

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

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

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

Beatles-tur til Liverpool

Med Sylfest Lomheim

Island
10. – 15. & 24. – 29. august 2016
Pris frå 14 475,-

500 kroner rabatt
Sør-Afrika
tilmars
medlemmer
i 950,13. – 24.
2016 / Pris frå 25
Bibliotekarforbundet
Roma & Toscana
på alle reisene
9. – 16. april 2016 / Pris frå 14 975,-

Skottland & Nord-England

Dubrovnik

1. – 8. juni & 24. juni – 1. juli &
4. – 11. juli 2016 / Pris frå 27 950,-

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

Med Hans-Wilhelm Steinfeld

Den store countryturen

Ei reise i europeisk historie:

Med Ottar «Big Hand» Johansen

Med Frank Aarebrot

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

Med Ragnar Hovland
og Siri Hustvedt

25. – 30. mai 2016 / Pris frå 14 990,-

Med Sylfest Lomheim

29. mai – 5. juni 2016 / Pris frå 13 995,-

Budapest

St. Petersburg & Moskva

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

Med Hans-Wilhelm Steinfeld

7. – 15. oktober / Pris frå 25 995,-

Amsterdam, Brussel
& Strasbourg

New York & Washington

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

14. – 22. oktober 2016 / Pris frå 25 990,-

Med Frank Aarebrot

Med Eva Bratholm

Tlf. 918 20 304 • post@fotefartemareiser.no • www.fotefartemareiser.no •
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Send FA

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

Foto: NTB scanpix Ulrik Pedersen. Denne annonseplassen er gitt gratis.

Barn på flukt trenger
din hjelp NÅ

De flykter for
livet over
Middelhavet
SEND SMS FLUKT
TIL 2272 (200 kr)

Stipend for BF-medlemmer
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, studieturer, studieopphold, hospitering, prosjekt, m.m.
Det er kun medlemmer av BF som kan søke stipend. Medlemmer i statssektoren oppfordres spesielt til å søke.
Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipendmidler tildeles fortløpende etter
vurdering. Søknader skal inneholde oversikt over alle kostnader, egenandeler og andre bidrag.
Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en kortfattet rapport om hva som er gjort og
hvordan midlene er brukt. Skriving av artikkel til Bibliotekaren/Del din kunnskap kan være en del
av gjenytelsen for tildelt stipend.
Søknad sendes til bf@bibforb.no
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E-post: kasper.vejen@statped.no
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Lillehammer bibliotek
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Epost: Vegard.Gundersen@lillehammer.kommune.no

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

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

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

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

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

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

Fylkeslag
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

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

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

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

Innmelding og endring av medlemsopplysninger : www.bibforb.no
Du melder deg inn i Bibliotekarforbundet på våre nettsider www.bibforb.no.
Ferdig utdannede bibliotekarer må sende dokumentasjon på bibliotekarutdanning som vedlegg.
Trenger du hjelp? Ta kontakt med Petter Bruce i BFs sekretariat:
tlf 48 02 09 00 eller bf@bibforb.no.
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Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Umodernisering
Men har sentrale lønnstillegg gått av
moten? Selvfølgelig ikke. Det er bare Sanner
som vil ha det slik. Vi andre kan arbeide for
store sentrale lønnstillegg og mindre pott
til å forsterke individuelle lønnsforskjeller.
Dette er valg vi gjør. Hvem av oss som er
moderne, avhenger av øynene som ser. For
meg er Sanner umoderne.
En gjennomgang av de statlige hovedoppgjørene siden 2002 forteller sitt tydelige
språk. Bare se hvor stor prosentandel av
den totale økonomiske rammen som er satt
av til lokale forhandlinger i hvert av disse
oppgjørene:
I tidligere oppgjør
2002
21 %
lå lokal pott på pluss/
2004
25 %
minus 20 % av ram2006
33 %
men, med et unntak
2008
16 %
for 2006 da Akademikerne gikk til
2010
18 %
streik. Etter at de blå2012
18 %
blå kom inn i regje2014
40 %
ringskontorene ble
2016
52 %
det 40 %, stigende
i år til 52 % for oss
og 75 % for Akademikerne. Og Sanner
melder at retningen er staket ut.
Akademikerne er de høytlønnede i fagforeningsfamilien. De presser på for stor lokal
pott, fordi de tjener på det. Vanskeligere
er det ikke. Nå har de altså fått absolutt
gehør hos motparten i departementet. Hos
Akademikerne heter det etter årets oppgjør
”et gjennombrudd for vår lønnspolitikk”. I
departementet heter det ”modernisering”.
Vi kan kalle det en politikk for økte forskjeller. Vi kan kalle det umodernisering.

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet

Foto: Salinas.no

- Vi har over lang tid samarbeidet med
alle hovedsammenslutningene om å få til en
modernisering av hovedtariffavtalen, sa Jan
Tore Sanner 30. april i år. Og han sa også:
- Staten er godt fornøyd med en avtale med
Akademikerne som innebærer fornyelse av
hovedtariffavtalen. Avtalen gir arbeidsgivere
og tillitsvalgte i de enkelte virksomhetene
større frihet og mer handlingsrom til å fordele lønnsmidlene.
Da hadde altså Akademikerne blitt enige
med Sanner om at hele 75 % av den økonomiske ramma skulle brukes på lokale
forhandlinger.
LO, YS og Unio brøt forhandlingene
30.april og oppgjøret for dem (det vil si
inkludert oss) gikk til megling. Og 26. mai
ble det enighet også her. For oss skal 50
% gå til lokale forhandlinger.
- Jeg er spesielt glad for at vi er enige
om at det er behov for et modernisert og
forenklet lønns- og forhandlingssystem i
staten, og for at partene i felleskap skal
arbeide for dette, sa Jan Tore Sanner 26.
mai. Når mer lønnsøkning tas ut lokalt, gir
altså moderniseringsminister Sanner dette
merkelappen: modernisering! Vi som ikke
er moderniseringsministre bør kalle dette
noe helt annet. Umodernisering kan være
et forslag.
Når noen karakteriserer sin politikk med
ord som av de fleste oppfattes som umulig å være mot, er det grunn til å være på
vakt. Robust er et godt eksempel. Det gikk
sin seiersgang i regjeringskontorene, med
Sanner som fanebærer. Nå er ordet blitt sin
egen ironi. Og Sanner står robust igjen med
en havarert kommunereform.
Modernisering er i utgangspunktet et
like flott ord. Det peker framover mot den
nye tid – som vi alle er på vei inn i. Det er
derfor nærmest umulig å være motstander
av modernisering. Eller fornying, forbedring
og forenkling, for den saks skyld. Ordboka
definerer moderne som det ”som tilhører
det nyeste på sitt område” eller det ”som
er på moten”.

”- Vi drar til biblioteket, sier Monika.
Tanken på biblioteket gjør hodet mindre
tungt.
Dørene åpnes. Alle bøkene, alle hyllene. Den rolige stemningen. De snille
smilene hos bibliotekarene. Kaffen som
alltid er varm.”
Fra boka ”Og” av Veronica Salinas,
utgitt på Cappelen Damm i 2016
og utgitt med støtte fra Leser
søker bok.

